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ΘΔΜΑ Α
Α1. β
Α2. γ
Α3. α
Α4. δ
Α5. γ

ΘΔΜΑ Β

Β1. 1 → Α
2→Β
3→Β
4→Α
5→Α
6→Α
7→Β
8→Β

Β2.
ει. 36 ζρνιηθνύ:
πξσηετλνζύλζεζεο.»

«

Καηά

ηελ

έλαξμε……ζύκπινθν

έλαξμεο

ηεο

Β3.
ει. 57 ζρνιηθνύ: « Έλα ηερλεηό κόξην DNA, πνπ πεξηέρεη…… θαηλνύξγηεο
ηδηόηεηεο.»

Β4.
ει. 117 ζρνιηθνύ: « Η ηλζνπιίλε είλαη…… δηαβήηε.»
Απνηειείηαη από δύν κηθξά πεπηίδηα, Α θαη Β, πνπ ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο κε
δηζνπιθηδηθνύο δεζκνύο.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Η δηαδηθαζία είλαη ε αληηγξαθή. Ο θαλόλαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο
παξαβηάζηεθε θαηά ηελ ελζσκάησζε ηεο C (θπηνζίλεο) ε νπνία ζπλδέεηαη κε C
(θπηνζίλε) κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα.
Σν ηειηθό δίθισλν κόξην ζα είλαη:
5’-CTCTTTCTACGTATGCTG-3’
3’-GAGAAACATGCATACGAC-5’
Δάλ ην ιάζνο επηδηνξζώζεθε είηε από ηε DNA πνιπκεξάζε είηε από ηα
επηδηνξζσηηθά έλδπκα ηόηε ην δίθισλν κόξην ζα είλαη:
5’-CTCTTTCTACGTATGCTG-3’
3’-GAGAAAGATGCATACGAC-5’

Γ2.
DNA ειηθάζε: αλνίγεη θαη μεηπιίγεη ηε δηπιή έιηθα ηνπ DNA.
Πξηκόζσκα: ζύκπινθν ελδύκσλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα RNA ζηηο
λενζπληηζέκελεο αιπζίδεο.

DNA πνιπκεξάζε: α) επηκήθπλζε πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ, β) αληηθαηάζηαζε
πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ κε δενμπξηβνλνπθιενηίδηα θαη γ) επηδηόξζσζε ιαζώλ.
Δπηδηνξζσηηθά έλδπκα: επηδηόξζσζε ιαζώλ
DNA δεζκάζε: ζπλδέεη ηα θνκκάηηα ηεο αζπλερνύο αιπζίδαο θαη ηα θνκκάηηα πνπ
πξνέθπςαλ από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο.

Γ3.
Καζώο ηα άηνκα πνπ δηαζηαπξώζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ελδύκνπ ήηαλ
εηεξόδπγα θαη δελ πξνέθπςε απόγνλνο ρσξίο ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο ηνπ ελδύκνπ,
ην γνλίδην πνπ δελ παξάγεη ην έλδπκν είλαη απηνζσκηθό ζλεζηγόλν.
Καζώο από ηελ δηαζηαύξσζε ησλ αξρηθώλ αηόκσλ ν θαηλόηππνο ζθνύξν ρξώκα
ζώκαηνο εκθαλίδεηαη κόλν ζηα αξζεληθά άηνκα. Σν γνλίδην είλαη θπινζύλδεην κε ην
ραξαθηήξα αλνηθηό ρξώκα λα επηθξαηεί ηνπ ραξαθηήξα ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο.
πκβνιίδνπκε:
ΥΑ = αλνηρηό ρξώκα
Υα = ζθνύξν ρξώκα
Δ = θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν πνπ παξάγεη ην έλδπκν
ε= ζλεζηγόλν ππνιεηπόκελν

Η δηαζηαύξσζε πνπ αηηηνινγεί ηα απνηειέζκαηα είλαη
Παηξηθή γεληά:
Γακέηεο: 
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Σα άηνκα κε γνλόηππν εε δελ επηβηώλνπλ θαη ν αληίζηνηρνο θαηλόηππνο ράλεηαη.

ΦΑΙΝΟΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ:
Όινη νη ζειπθνί απόγνλνη παξάγνπλ ην έλδπκν Α θαη έρνπλ αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο.
Οη κηζνί αξζεληθνί απόγνλνη παξάγνπλ ην έλδπκν Α θαη έρνπλ ζθνύξν ρξώκα
ζώκαηνο.
Οη κηζνί αξζεληθνί απόγνλνη παξάγνπλ ην έλδπκν Α θαη έρνπλ αλνηρηό ρξώκα
ζώκαηνο.

ΘΔΜΑ Γ

Γ1.
ΥΡΩΜΟΩΜΑ Α:
3’-…ACGGATGCTAGAT-5’
5’-…TGCCTACGATCTA-3’
ή
3’-…ACGGATATCTAGC-5’
5’-…TGCCTATAGATCG-3’

ΥΡΩΜΟΩΜΑ Β:
5’-…ATACACT-3’
3’-…TATGTGA-5’
ή
5’-…ATAAGTG-3’
3’-…TATTCAC-5’

Γ2.
Σν άηνκν πνπ εκθαλίδεη ηελ ακνηβαία κεηαηόπηζε έρεη ηα εμήο δεύγε νκόινγσλ
ρξσκνζσκάησλ.
Αα θαη βΒ
ύκθσλα κε ηνλ 1ν θαη 2ν λόκν ηνπ Mendel νη γακέηεο ζα είλαη:
Αβ, ΑΒ, αβ, αΒ

Γ3.
Έζησ έλαο θπζηνινγηθόο γακέηεο ΑΒ. Θα έρνπκε:

ΑΒ

Αβ

ΑΒ

αβ

αΒ

ΑΑΒβ

ΑΑΒΒ

ΑαΒβ

ΑαΒΒ

25%

25%

25%

25%

όρη θπζηνι.
θαηλ.

θπζηνι. θαηλ.

θπζηνι. θαηλ.

όρη θπζηνι. θαηλ.

θπζηνι. θαξπνη.

όρη θπζηνι.
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όρη θπζηνι.
θαξπνη.

όρη θπζηνι.
θαξπνη.

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ: 50%
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΤΟΣΤΠΟ: 25%

Γ4)
Σα άηνκα κε κε θπζηνινγηθό θαξπόηππν είλαη ηα:
α) ΑΑΒβ: Σν άηνκν εκθαλίδεη ακνηβαία κεηαηόπηζε, δηπιαζηαζκό θαη έιιεηςε
β) ΑαΒβ: Δκθαλίδεη ακνηβαία κεηαηόπηζε.
γ) ΑαΒΒ: Σν άηνκν εκθαλίδεη ακνηβαία κεηαηόπηζε, δηπιαζηαζκό θαη έιιεηςε
Η έιιεηςε είλαη απώιεηα γελεηηθνύ πιηθνύ, ν δηπιαζηαζκόο είλαη επαλάιεςε ελόο
ρξσκνζσκηθνύ ηκήκαηνο ζην ρξσκόζσκα

Δπηκέιεηα: Υάιθνο Γ.

