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ΘΕΜΑ Α 
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. δ 
Α5. α 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 123:  
«Η γονιδιακή θεραπεία... πάλι σ’ αυτόν» 
 
Β2. Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 133:  
«∆ιαγονιδιακά ονοµάζονται... και αιγών» 
 
Β3. Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 21:  
«Τα µιτοχόνδρια... ως ηµιαυτόνοµα» 
 
Β4. Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 35:  
«Με εξαίρεση... συνώνυµα» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Τα γονίδια είναι αυτοσωµικά και το φυσιολογικό µέγεθος φτερών ελέγχεται από 
επικρατές.  

Άρα:  
Φ φυσ. φτερά 

φ ατροφ. φτερά

→

→
       Φ>φ  

 

Προέκυψαν 
600 φυσιολ. φτ. 3 φυσιολ.

200 ατροφ. φτ. 1 ατροφ.
= .  

 
Άρα, διασταυρώθηκαν Φφ⊗Φφ : Αναλυτικά ο πρώτος νόµος Mendel 
 
Γ2. Από τη διασταύρωση προέκυψαν:  

200   κόκκ.     200   άσπρα 

200  κοκκ.     200  άσπρα 
 
1/ Αν τα γονίδια αυτοσωµικά:  
Κ→κόκκινα>κ→λευκά 
Προέκυψαν 400 κοκκ. / 400 άσπρα 
Άρα Κκ⊗ κκ 
Επειδή έχει προκύψει µεγάλος αριθµός απογόνων, αν είναι αυτοσωµικά τα γονίδια, ΜΟΝΟ 
ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ. 
 
2/ Αν τα γονίδια φυλοσύνδετα: 

Κ κόκκ. κ λευκάΧ >Χ→ →  

Προκύπτουν 0 Κy κΧ  και  Χ y . Άρα ο θηλυκός πρόγονος XKXκ. Επειδή προκύπτουν και  µε 

άσπρα µάτια XκXκ θα πρέπει ο αρσενικός πρόγονος Xκy.  
Άρα ΧΚΧκ

⊗  Xκy 
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Γ3.  ατελώς επικρατή αλληλόµορφα 
 συνεπικρατή αλληλόµορφα 
 πολλαπλά αλληλόµορφα 
 θνησιγόνα αλληλόµορφα 
 φυλοσύνδετα αλληλόµορφα 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1. Τα υβριδοποιηµένα µόρια DNA που θα προκύψουν είναι:  

 ΥΒΡ/ΝΟ ΜΟΡΙΟ 1 
Περιλαµβάνει τις µονόκλωνες αλυσίδες 1 και 3 
1. 5’-ΑΑΑΤGAAACCAGGATAAG-3’ 
3. 3’-TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA-5’ 

 ΥΒΡ/ΝΟ ΜΟΡΙΟ 2 
Περιλαµβάνει τις µονόκλωνες αλυσίδες 2 και 4 
2. 5’-ΑΑΑΤTCGGGGGGC-3’ 
4.            3’GCCCCCCGTTAA5’  
 
∆2. Πρόκειται για το ΥΒΡ/ΝΟ ΜΟΡΙΟ 1 καθώς από µεταγραφή του θα προκύψει mRNA 
κατάλληλο για την κωδικοποίηση πεπτιδίου µε τη διαδικασία της µετάφρασης. Η 
µετάφραση αρχίζει όταν το mRNA µέσω της 5’ αµετάφραστης περιοχής του προσδένεται 
αρχικά στη µικρή υποµονάδα του ριβοσώµατος. Αφού ολοκληρωθεί η έναρξη της 
µετάφρασης ακολουθεί η επιµήκυνση. Τότε το ριβόσωµα µετακινείται σταδιακά προς το 
αντίθετο άκρο του mRNA δηλαδή το 3’ άκρο. Η µετάφραση γίνεται σύµφωνα µε το 
γενετικό κώδικα ο οποίος είναι τριαδικός, συνεχής και µη επικαλυπτόµενος. Επίσης υπάρχει 
συγκεκριµένο κωδικόνιο έναρξης [AUG] και συγκεκριµένα κωδικόνια λήξης [UGA ή UAG ή 
UAΑ].  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πρέπει:  
mRNA: 5’…AUG+τριπλέτες αµινοξέων+τρ. λήξης...3’ 
To mRNA, όπως και ο κωδικός κλώνος, είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο µε τον 
µη κωδικό. Γι’ αυτό ο κωδικός κλώνος και το mRNA έχουν όµοιο προσανατολισµό και 
παρόµοια αλληλουχία: διαφέρουν στην αλληλουχία µόνον επειδή όπου U στο mRNA 
αντιστοιχεί Τ στον κωδικό κλώνο. Συνεπώς θα πρέπει:  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΩΝΟΣ: 5’...ATG+τριπλέτες αµινοξέων+τρ. λήξης...3’ 
Πράγµατι στο ΥΒΡ/ΝΟ ΜΟΡΙΟ 1: 

� �

τρ. λήξηςτρ.έναρξης τρ. αµινοξέων

5 ' AA- ATG - AAA-CCA-GGA - TAA -G3' (αλυσίδα 1 εκφώνησης)
�������

 

mRNA:5 ' AA-AUG-AAA-CCA-GGA-UAA-GAAUU3'  

(συµπληρωµατικό του µη κωδικού κλώνου) 
 
∆3. Το κωδικόνιο έναρξης 5’AUG3’ κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη. Αυτό δηλαδή 
βρίσκεται στο αρχικό αµινικό άκρο αµέσως µετά τη σύνθεση κάθε πεπτιδίου (συχνά 
αποκόπτεται µετά τη µετάφραση).  
Άρα, ζητείται το αντικωδικόνιο του t-RNA το οποίο µεταφέρει ΓΛΥΚΙΝΗ. Το αντικωδικόνιο 
είναι τριπλέτα βάσεων στο µόριο t-RNA συµπληρωµατική του κωδικονίου στο mRNA.  
Από το Σχολικό βιβλίο σελίδα 37: «Επιµήκυνση» 
Σύµφωνα µε την αλληλουχία που έχουµε εντοπίσει: 
ΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟ ΓΛΥΚΙΝΗΣ  5’   GGA3’ 
ΑΝΤΙΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟ ΓΛΥΚΙΝΗΣ 3’...CCU…5’ 
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∆4. Η DNA – δεσµάση θα συνδέσει τα κοµµάτια DNA µε 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό. 
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο (2) υβριδοποιηµένα µόρια διαθέτουν 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΚΡΑ. Συνεπώς, τα άκρα αυτά υβριδοποιούνται και 
κατόπιν η DNA- δεσµάση σχηµατίζει στους 3’-5’ φωσφοδιεστερικούς δεσµούς.  
 
Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 14:  
«Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηµατίζεται...5’→3’» 
 
ΠΙΘΑΝΑ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ:  

1ον 
5'AAATGAAACCAGGATAA G

3'TTTACTTAGGTCCTATTCTTA A

AATTCGGGGGGC3'

GCCCCCCGTTAA5'
 

2ον 
5'AAATGAAACCAGGATAAG

3'TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA

AATTGCCCCCCG3'

CGGGGCCCTTAA5'
 

 
Από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 57:  
«Μια από τις περιοριστικές... κοµµένα άκρα» 
Άρα θα προκύψουν τα εξής 2 τµήµατα:  

3'5'AAATGAAACCAGGATAAG

3' TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA5'
   και   

3'5'AATTCGGGGGGC

3'GCCCCCCGTTAA5'
 

 
 Επίσης το 2ο ανασυνδιασµένο µόριο δεν θα κοπεί οπότε παραµένει ολόκληρο. Άρα ΤΡΙΑ 
(3) τµήµατα συνολικά.  
 
 

 
Επιµέλεια 

Κυραγιάννη Τ. – Σταθουλοπούλου Ε. 


