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ΘEMA Α 
Α1: (α) παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο 
DNA 
Α2: (β) ηξία δηαθνξεηηθά είδε νξγαληζκώλ 
Α3:(γ) 5’UUA 3’ 
Α4: (γ) ην 5’ πξνο ην 3’ άθξν ηνπ mRNA 
Α5: (β) κηθξήο πνζόηεηαο θπηηάξωλ ζην ζξεπηηθό 
πιηθό. 
 
ΘEMAΒ 
Β1.1-δ, 2-ζη, 3-α, 4-ε, 5-β, 6-δ 
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Β2.Θα γίλεη ζην Α. Υπάξρεη κνλόθιωλν ηκήκα κε 
θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό θαη κεηξηθή γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ωο θαινύπη. 
Γελ ζα γίλεη ζην Β. 
Γελ ζα γίλεη ζην Γ γηαηί ην ζπγαηξηθό ηκήκα δελ έρεη 
ππόινηπν ζην 3’ άθξν. 
Β3. 
α. Θειπθόκε ζύλδξνκν Τurner 
β. Μνλνζωκία ζηα θπιεηηθά ρξωκνζώκαηα 
γ. Η κνλαδηθή κνλνζωκία ζηνλ άλζξωπν. Τα άηνκα 
δελ εκθαλίδνπλ δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θύινπ παξόηη έρνπλ θαηλόηππν ζειπθνύ αηόκνπ 
θαη είλαη ζηείξα. 
δ. 45 ρξωκνζώκαηα, 90 κόξηα DNA 
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Β4.Η ζωζηή απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 127 
ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ από «Απηή έρεη ωο ζηόρν…» 
ωο «…εκθαλίδνπλ βιάβε από ηελ αζζέλεηα.» 
 
 
ΘEMA Γ 
Γ1.Η αλαινγία 2 ζει/ 1 αξζελ ππνδειώλεη 
θπινζύλδεην ζλεζηγόλν. Γηα ην ρξώκα: 3 
αιιειόκνξθα Ι

Κ
:θίηξηλν, Ι

Μ
:καύξν, Ι

Α
:άζπξν. 

Από ηε δηαζηαύξωζε θίηξηλν κε καύξν πξνθύπηεη 
θαη άζπξν, νπόηε ην άζπξν είλαη ππνιεηπόκελν 
ηωλ άιιωλ δύν θαη ηα άηνκα πνπ δηαζηαπξώζεθαλ 
είλαη εηεξόδπγα Ι

Κ
Ι
Α
(ρ) Ι

Μ
Ι
Α 

Γακέηεο    Ι
Κ
,Ι

Α
  Ι

Μ
,Ι

Α 
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Απόγνλνη     Ι
Κ
Ι
Μ
,    Ι

Κ
Ι
Α
,         Ι

Μ
Ι
Α
,      Ι

Α
Ι
Α 

                  Κίηξηλν  θίηξηλν   καύξν   άζπξν 
Από ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαζηαύξωζεο 
πξνθύπηεη όηη   Ι

Κ
>Ι

Μ
>Ι

Α
. 

Η παξαγωγή ηεο πξωηεΐλεο Α είλαη θπινζύλδεην 
ζλεζηγόλν κε  
Φ

Α
 : θπζηνινγηθό, παξαγωγή πξωηεϊλεο Α 

Φ
α
 : ζλεζηγόλν 

Σπλνιηθά Ι
Κ
Ι
Α
Φ

Α
Φ

α
 (ρ) Ι

Μ
Ι
Α
Φ

Α
Υ 

Γ2. 
ΈζηωΦ

Μ
: θπινζύλδεην επηθξαηέο ππεύζπλν γηα 

κεγάιν κήθνο θεξαίαο. 
ΈζηωΦ

κ 
:θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν ππεύζπλν γηα 

κηθξό κήθνο. 
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Μ : απηνζωκηθό επηθξαηέο ππεύζπλν γηα κεγάιν 
κήθνο θεξαίαο . 
κ : απηνζωκηθό ππνιεηπόκελν ππεύζπλν γηα κηθξό 
κήθνο θεξαίαο. 
               Φ

κ
Φ

κ
 (ρ) Φ

Μ
Υ                 ΜΜ(ρ)κκ 

Γακέηεο Φ
κ
     Φ

Μ
,Υ  γακέηεο   Μ      κ 

Απόγνλνη Φ
Μ
Φ

κ
Φ

κ
Υ  Απόγνλνη  Μκ

 

Από ηε δηαζηαύξωζε ζειπθνύ κε κηθξέο θεξαίεο 
θαη αξζεληθνύ κε κεγάιεο πξνθύπηνπλ: Σηελ 
πεξίπηωζε θπινζύλδεηνπ ζειπθά κε κεγάιεο θαη 
αξζεληθά κε κηθξέο, ελώ ζηελ πεξίπηωζε 
απηνζωκηθνύ αξζεληθά θαη ζειπθά κε κεγάιεο 
θεξαίεο. 
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Γ3.Δθόζνλ ην πιαζκίδην δηαζέηεη γνλίδην 
αλζεθηηθόηεηαο ζηελ ακπηθηιίλε πνπ παξακέλεη 
άζηθην θαηά ηελ θιωλνπνίεζε όια ηα 
κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα είλαη αλζεθηηθά 
ζηελ ακπηθηιίλε. Δπίζεο εθόζνλ ην γνλίδην 
ελζωκαηώλεηαη ελ κέζω ηνπ γνληδίνπ ηεο β-
γαιαθηνζηδάζεο απηό ζεκαίλεη πωο ηα βαθηήξηα 
πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ κε ην αλαζπλδπαζκέλν 
πιαζκίδην δελ ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε 
ιαθηόδε ωο πεγή ελέξγεηαο, ελώ απηά πνπ 
κεηαζρεκαηίζηεθαλ κε ην κε αλαζπλδπαζκέλν 
πιαζκίδην ζα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ. 
Δπνκέλωο παξνπζία γιπθόδεο θαη ακπηθηιίλεο ζα 
αλαπηπρζνύλ όζα κεηαζρεκαηίζηεθαλ κε ην 
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αλαζπλδπαζκέλν θαη κε αλαζπλδπαζκέλν 
πιαζκίδην, ελώ παξνπζία ιαθηόδεο θαη ακπηθηιίλεο 
ζα αλαπηπρζνύλ απηά πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ κε 
ην κε αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην. 
 
ΘΔΜΑ Γ 
Γ1. Από ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνξηζηηθήο 
ελδνλνπθιεάζεο πξνθύπηεη πωο ε ΙΙ1 δηαζέηεη κόλν ην 
κεηαιιαγκέλν αιιειόκνξθν, ελώ ν ΙΙ2 κόλν ην 
θπζηνινγηθό. Δπνκέλωο ε απηνζωκηθή ππνιεηπόκελε 
θιεξνλνκηθόηεηα απνξξίπηεηαη γηαηί ζηελ πεξίπηωζε 
απηή θαη νη δύν απόγνλνη ζα είραλ θιεξνλνκήζεη ην 
κεηαιιαγκέλν αιιειόκνξθν από ηνλ παηέξα. 
Αληίζηνηρα ε απηνζωκηθή επηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα 
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απνξξίπηεηαη γηαηί ηόηε θαη νη δύν απόγνλνη ζα είραλ 
θιεξνλνκήζεη ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν από ηελ 
κεηέξα. Οπόηε πξόθεηηαη γηα θπινζύλδεηε 
ππνιεηπόκελε θιεξνλνκηθόηεηα. 

Γ2. Έζηω Φ
Α
 ην επηθξαηέο θπζηνινγηθό 

αιιειόκνξθν θαη Φ
α
 ην ππνιεηπόκελν 

αιιειόκνξθν ππεύζπλν γηα ηελ αζζέλεηα.  
Παηέξαο: Φ

α
Υ, Μεηέξα Φ

Α
Φ

α
, απόγνλνο ΙΙ1 Φ

α
Φ

α
, 

απόγνλνο ΙΙ2 Φ
Α
Υ. Σπκπηώκαηα ζα εκθαλίζεη ε ΙΙ1 

Γ3.  Σηνλ παηέξα ζα αληρλεπηνύλ κόλν ηκήκαηα 600 
θαη 400 δ.β. ελώ ζηελ κεηέξα ηκήκαηα 1000, 600 θαη 
400 δ.β. 
Γ4.5’CGAACGATG-CCA-GTC-TCA-ATT-CAC-GGA 3’ 
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α. Γηαπηζηώλνπκε ηελ ύπαξμε θωδηθνλίνπ έλαξμεο ζην 
αξηζηεξό άθξν ηεο αιπζίδαο όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
Δπίζεο δηαπηζηώλνπκε ηελ ύπαξμε ηεο αιιεινπρίαο 
πνπ αλαγλωξίδεη ε EcoRI «παξαπνηεκέλε» θαηά έλα 
λνπθιενηίδην CAATTC. 
Σηελ κεηαιιαγκέλε αιιεινπρία ε EcoRIθόβεη, 
επνκέλωο ζα έρνπκε ηελ αιιεινπρία GAATTC. Γει: 
5’CGAACGATG-CCA-GTC-TGA-ATT-CAC-GGA 3’ 
β. Γηαπηζηώλνπκε πωο δεκηνπξγείηαη θωδηθόλην ιήμεο, 
επνκέλωο ζα έρνπκε πξόωξν ηεξκαηηζκό ηεο 
πξωηεϊλνζύλζεζεο θαη θαηάξγεζε ηεο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο πξωηεΐλεο. 

 
Από το Βιολογικό τμήμα των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: Ε. Ανδρώνης, Α. Μαρή 

 


