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ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. δ 
Α5. α 
 
 
ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. σελ. 123 « Η διαδικασία … εισάγονται πάλι σε αυτόν».  
Β2. σελ. 133 «Στη µέθοδο … έµβρυο». 
Β3. σελ. 21 «Τα µιτοχόνδρια … ηµιαυτόνοµα». 
Β4. σελ. 35 «Ο γενετικός κώδικας … συνώνυµα». 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Φ: επικρατές αλληλόµορφο υπεύθυνο για τα φυσιολογικά φτερά 
φ: υπολειπόµενο υπεύθυνο για τα ατροφικά φτερά 
 
ΦΑ 





200 :φτερά  άατροφικ     

600 :άφτερ  άφυσιολογικ
3:1 → τα άτοµα ετερόζυγα 

 
(P)  Φφ    x    Φφ 
γαµέτες  Φ,φ         Φ,φ 
F1  ΦΦ, Φφ, Φφ, φφ 

 
Γ2. Οι πιθανοί τρόποι κληρονόµησης είναι οι ακόλουθοι:  

α) αυτοσωµικός 
Κ: επικρατές αλληλόµορφο για το κόκκινο χρώµα 
κ: υπολειπόµενο αλληλόµορφο για το άσπρο χρώµα 

 





400 :Λευκά   

400 :κκιναόΚ
 ΦΑ 1:1 

 
(P)  Κκ    x    κκ 
γαµέτες  Κ,κ         κ 
F1      Κκ, κκ 

 
β) φυλοσύνδετος 
ΧΚ: επικρατές αλληλόµορφο για το κόκκινο χρώµα 
Χκ: υπολειπόµενο αλληλόµορφο για το άσπρο χρώµα 
 



Θηλυκά 





200 :Λευκά   

200 :κκιναόΚ
 1:1 

 
Αρσενικά 





200 :Λευκά   

200 :κκιναόΚ
 1:1 

 
(P)  ΧΚΧκ     x    ΧκΥ 
γαµέτες  ΧΚ,Χκ          Χκ,Υ 
F1  ΧΚΧκ, ΧκΧκ, ΧΚΥ, ΧκΥ 

 
Γ3.  Ατελώς επικρατή γονίδια 

Συνεπικρατή γονίδια 
Θνησιγόνα γονίδια 
Πολλαπλά αλληλόµορφα 
Φυλοσύνδετα γονίδια   

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

 

∆1. Οι αλυσίδες που υβριδοποιούνται είναι οι 1 και 3 (υβριδοποιηµένο µόριο 1)   
5΄-ΑΑΑΤGAAACCAGGATAAG-3΄ 

3΄-TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA-5΄ 

 
και η 2 µε την 4 (υβριδοποιηµένο µόριο 2) 
5΄-ΑΑTTCGGGGGGC-3΄ 

    3΄-GCCCCCCGTTAA-5΄ 

  

∆2. σελ. 33, «Κατά την έναρξη … προσανατολισµό 5΄→3΄»  
Το µόριο mRNA είναι συµπληρωµατικό προς τη µια αλυσίδα της διπλής έλικας 
του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η µεταγραφόµενη και ονοµάζεται µη κωδική. 
Η συµπληρωµατική αλυσίδα του γονιδίου είναι η κωδική. Στη µη-κωδική αλυσίδα 
εντοπίζουµε  την  τριπλέτα   3΄ TAC 5΄  που  αντιστοιχεί  στο  κωδικόνιο  έναρξης  
5΄ AUG 3΄ και µε βήµα τριπλέτας, τη συµπληρωµατική τριπλέτα του κωδικονίου 
λήξης 5΄ UAA 3΄, 3΄-ΑΤΤ-5΄. Τις προϋποθέσεις αυτές τις ικανοποιεί το υβριδικό 
µόριο 1. Το mRNA που προκύπτει είναι 5΄-AUGAAACCAGGAUAA-3΄.   

 
∆3. Το επόµενο tRNA που συνδέεται στο ριβόσωµα µετά την αποµάκρυνση του 

tRNA που µεταφέρει τη λυσίνη, θα είναι το tRNA που µεταφέρει τη γλυκίνη και θα 
έχει αντικωδικόνιο 3΄ CCU 5΄ συµπληρωµατικό ως προς το κωδικόνιο του mRNA 
5΄ GGA 3΄. Η µεγάλη υποµονάδα του ριβοσώµατος διαθέτει δύο θέσεις εισδοχής 
tRNA. Όταν η λυσίνη ενωθεί µε πεπτιδικό δεσµό µε την προλίνη αποµακρύνεται 
το tRNΑ, που µεταφέρει τη λυσίνη και το επόµενο tRNA που θα εισέλθει στη µε-
γάλη υποµονάδα είναι το tRNA που µεταφέρει τη γλυκίνη.   

 
∆4. Τα πιθανά ανασυνδυασµένα µόρια DNA που προκύπτουν είναι: 
 

5΄-AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG-3΄ 

3΄-TTTACTTTGGTCCTATTCTTAACGGGGGGCTTAA-5΄ 

 
5΄-AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC-3΄ 

3΄-TTTACTTTGGTCCTATTCTTAAGCCCCCCGTTAA-5΄ 



 
Η DNA-δεσµάση έχει την ικανότητα να συνδέει τµήµατα DNA µεταξύ τους. Τα τµήµα-
τα αυτά πρέπει να έχουν συµπληρωµατικά µονόκλωνα άκρα. Επίσης υπάρχει η δυ-
νατότητα να συνδεθούν µόνο όταν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο 3΄-5΄ φωσφοδιε-
στερικός δεσµός ο οποίος σχηµατίζεται µεταξύ του υδροξυλίου που βρίσκεται το 3΄ 
της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας και της φωσφορικής οµάδας που βρίσκεται στο 5΄. 
Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία  
5΄ GAATTC 3΄ 

3΄ CTTAAG 5΄ 

και κόβει µεταξύ G και A µε κατεύθυνση 5΄→3΄ οπότε προκύπτουν µονόκλωνα άκρα 
µε αζευγάρωτες βάσεις. Εποµένως αν από τον ανασυνδυασµό των µορίων DNA 
προκύψει το πρώτο πιθανό η EcoRI δεν το κόβει αφού δεν υπάρχει αλληλουχία ανα-
γνώρισης και θα προκύψει ένα µόνο µόριο µετά τη δράση της. Αν από τον ανασυν-
δυασµό των µορίων DNA προκύψει το δεύτερο πιθανό υπάρχει µια φορά η αλληλου-
χία που αναγνωρίζει η EcoRI και κατά συνέπεια θα προκύψουν δύο τµήµατα DNA.   


