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ΘΕΜΑ Β 
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Β2. σελ.36-37(40-41): Κατά την έναρξη....μεθειονίνη. Το σύμπλοκο....πρωτεϊνοσύνθεσης. 
 
Β3. σελ.57(61): Σήμερα μπορούμε…………….οργανισμούς. 
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      σελ.118(122): Η ινσουλίνη αποτελείται......τελικά σε ινσουλίνη. 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Γ1. Η διαδικασία που πραγματοποιείται στην Εικόνα 1 είναι η αντιγραφή και 
συγκεκριμένα η επιμήκυνση του πρωταρχικού τμήματος. Η βάση που τοποθετήθηκε 
κατά παράβαση του κανόνα συμπληρωματικότητας είναι η C στον επάνω κλώνο. 

5΄ CUCUUTCT 3΄ 
3΄ GAGAAACATGCATACGAC 5΄ 

Η αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5΄→ 3΄.Το τελικό τμήμα που προκύπτει μετά 
τη δράση των DNA πολυμερασών με την οποία επιτυγχάνεται η επιμήκυνση του 
πρωταρχικού τμήματος, η επιδιόρωση του σφάλματος (C) καθώς και η αντικατάσταση 
του πρωταρχικού τμήματος με DNA νουκλεοτίδια είναι: 

5΄ CTCTTTGTACGTATGCTG 3΄ 
3΄ GAGAAACATGCATACGAC 5΄ 
 

Γ2. Τα ένζυμα που συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιγραφής ενός δίκλωνου μορίου 
DNA είναι οι DNA ελικάσες, το πριμόσωμα, οι DNA πολυμεράσες, η DNA δεσμάση και τα 
επιδιορθωτικά ένζυμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή έχει γίνει η σύνθεση του 
πρωταρχικού τμήματος, συμμετέχουν οι DNA πολυμεράσες, η DNA δεσμάση και τα 
επιδιορθωτικά ένζυμα. 
σελ.28-30(32-34): DNA πολυμεράσες…….στο ένα στα 1010. 
 
Γ3. Μελετούμε χωριστά τις φαινοτυπικές αναλογίες για κάθε χαρακτήρα σε κάθε φύλο. 

Για τη σύνθεση του ενζύμου έχουμε: 
 

 Σύνθεση ενζύμου 
Χωρίς ένζυμο 

♀ 

600 
- 
 

100% 

♂ 

600 
- 
 

100% 

Η φαινοτυπική αναλογία στα ♀ και στα ♂ είναι ίδια 100% 

οπότε ο τύπος κληρονομικότητας δεν σχετίζεται με το φύλο 
και τα φυλετικά χρωμοσώματα. Άρα το γονίδιο είναι 
αυτοσωμικό και συγκεκριμένα το υπολειπόμενο γονίδιο α είναι 
θνησιγόνο αφού από ετερόζυγους γονείς Αα δεν προκύπτουν 
βιώσιμοι απόγονοι οι οποίοι δεν συνθέτουν το ένζυμο: 
Α: σύνθεση ενζύμου 
α: δεν παράγει το ένζυμο Α (αα: μη βιώσιμοι απόγονοι) 
Οι γονότυποι των ατόμων στην P: ♀ Αα   x   Αα ♂ οπότε στην     

F1           ΓΑ        1ΑΑ     :     2Αα    :       1αα 
     Γ.Α βιώσιμων 1ΑΑ     :     2Αα     
     Φ.Α 100% ♀ και ♂ συνθέτουν το ένζυμο Α 



 
Για το χρώμα έχουμε: 
 

ανοιχτό 
σκούρο 

 

♀ 

600 
 
 

100% 
 

♂ 

300 
  300 

 
1:1 

Η φαινοτυπική αναλογία στα ♀ και στα ♂ είναι διαφορετική, 

οπότε ο τύπος κληρονομικότητας σχετίζεται με το φύλο και τα 
φυλετικά χρωμοσώματα. Άρα το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο 
και επικρατές για το ανοιχτό χρώμα. 
σελ.80: φυλοσύνδετη κληρονομικότητα - εισαγωγή 
ΧΑ: σκούρο 
Χα: ανοιχτό 
Οι γονότυποι των ατόμων στην P: ♀ ΧΑΧα   x   ΧΑY ♂ 

 
Γ4. Μελετούμε δύο ιδιότητες, τα γονίδια των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη 
χρωμοσωμάτων και κατά συνέπεια κληρονομούνται ανεξάρτητα (2ος Νόμος Mendel). 
Για την πρώτη ιδιότητα της σύνθεσης του ενζύμου Α υπάρχουν συνολικά : 
600  ♀ απόγονοι με σύνθεση ενζύμου Α 

600  ♂ απόγονοι με σύνθεση ενζύμου Α  

Από την παραπάνω αναλογία προκύπτει ότι η σύνθεση του ενζύμου Α καθορίζεται από 
γονίδιο επικρατές ενώ το υπολειπόμενο που δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέτει το 
ένζυμο Α είναι θνησιγόνο γιατί σε ομόζυγη κατάσταση (αα) προκαλεί πρόωρο θάνατο. 
Αυτό συμβαίνει επειδή από ετερόζυγους γονείς Αα δεν προκύπτουν βιώσιμοι απόγονοι οι 
οποίοι δεν έχουν την ικανότητα να συνθέτουν το ένζυμο A. 
σελ.76(80) : Τα γονίδια……….κύησης.  
Α: σύνθεση ενζύμου Α   
α: δεν παράγει το ένζυμο Α (αα: μη βιώσιμοι απόγονοι) 
Για την πρώτη ιδιότητα οι γονότυποι των ατόμων που διασταυρώθηκαν προκειμένου να 
προκύψουν απόγονοι με αναλογία 100% με τη σύνθεση ενζύμου Α είναι: 
       P:    ♀ Αα   x  Αα ♂ 

Γαμέτες: Α,α  Α,α   με εφαρμογή του Νόμου του διαχωρισμού       
                                των αλληλόμορφων γονιδίων 

 

 Α α 

Α ΑΑ Αα 

α Αα αα 
 

F1          ΓΑ                1ΑΑ     :     2Αα    :       1αα 
         Γ.Α βιώσιμων 1ΑΑ     :     2Αα     
                       Φ.Α 100% σύνθεση ενζύμου 

Για τη δεύτερη ιδιότητα του χρώματος υπάρχουν συνολικά: 
600  ♀ απόγονοι με ανοιχτό χρώμα 

300  ♂ απόγονοι με ανοιχτό χρώμα 

300  ♂ απόγονοι με σκούρο χρώμα 
    P:    ♀  ΧΑ Χα x  ΧΑ Y ♂ 

Γαμέτες: ΧΑ , Χα      ΧΑ , Y με εφαρμογή του Νόμου του διαχωρισμού       
                                  των αλληλόμορφων γονιδίων 

 

 ΧΑ Χα 

ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ Χα 

Y ΧΑ Y Χα Y 
 

F1          ΓΑ   1  ΧΑ ΧΑ :  1 ΧΑ Χα  :        1 ΧΑ Y         :   1 Χα Y 
                       Φ.Α 100% ♀ απόγονοι : 50%  ♂ απόγονοι : 50%  ♂ απόγονοι 

                             με ανοιχτό χρώμα   με ανοιχτό χρώμα   με σκούρο χρώμα 

 

} 100% με τη σύνθεση ενζύμου Α 

} ΧΑ ΧΑ : σκούρο, ΧΑ Χα : σκούρο, ΧΑ Χα : ανοιχτό 

} 
100%  ♀ με ανοιχτό χρώμα 
  50%  ♂ με ανοιχτό χρώμα 

  50%  ♂ με σκούρο χρώμα 

 



ΘΕΜΑ Δ 

 
Δ1. σελ.97-98(101-102): Τέλος η μετατόπιση....σε ένα άλλο μη ομόλογο χρωμόσωμα. 
Οι αλυσίδες στο δίκλωνο DΝA είναι συμπληρωματικές και αντιπαράλληλες. 
Μετά τη θραύση στα χρωμοσώματα Α και Β έχουμε: 
 
Χρωμόσωμα Α:   3΄.........ACGGAT5΄ 3΄TCAC -5΄ 

    5΄………TGCCTA3΄ 5΄AGTG -3΄ 
 
 
 
Χρωμόσωμα Β:   5΄.........ATΑ3΄ 5΄CGATCTA -3΄ 

    3΄………TAT5΄ 3΄GCTAGAT -5΄ 
 
Μετά τη θραύση και την ένωση των τμημάτων του χρωμοσώματος Α στο Β και του 
χρωμοσώματος Β στο Α αντίστοιχα έχουμε δύο πιθανούς τρόπους επανασύνδεσης έτσι 
ώστε να γίνονται οι 3΄- 5΄φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και οι κλώνοι να έχουν 
προσανατολισμό 5΄→ 3΄.  
Α΄τρόπος σύνδεσης 
Χρωμόσωμα Α:   3΄.........ACGGATATCTAGC-5΄ 

    5΄.……..TGCCTATAGATCG -3΄ 
 
Χρωμόσωμα Β:   5΄.........ATΑAGTG -3΄ 

    3΄………TATTCAC -5΄ 
 
B΄τρόπος σύνδεσης 
Χρωμόσωμα Α:   3΄.........ACGGATGCTAGAT-5΄ 

    5΄…..….TGCCTACGATCTA -3΄ 
 
Χρωμόσωμα Β:   5΄.........ATΑCACT -3΄ 

    3΄….…..TATGTGA -5΄ 
 
Δ2.  
Α: φυσιολογικό χρωμόσωμα 
α: χρωμόσωμα μετά την μετατόπιση τμήματος του Α χρωμοσώματος στο Β και σύνδεση 
τμήματος του B χρωμοσώματος 
Β: φυσιολογικό χρωμόσωμα 
β: χρωμόσωμα μετά την μετατόπιση τμήματος του Β χρωμοσώματος στο Α και σύνδεση 
τμήματος του Α χρωμοσώματος 
Οι πιθανοί γαμέτες του ατόμου που φέρει στα άωρα γεννητικά του κύτταρα την 
παραπάνω αμοιβαία μετατόπιση σύμφωνα με την εφαρμογή των νόμων του Mendel 
είναι οι εξής: ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ 
 
Δ3. Ο φυσιολογικός γαμέτης έχει σύσταση ΑΒ και η γονιμοποίηση που γίνεται τυχαία με 
καθένα γαμέτη από τους ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ δίνει τους παρακάτω απογόνους: 
 

 ΑΒ Αβ αΒ αβ 

ΑΒ ΑΑΒΒ ΑΑΒβ ΑαΒΒ ΑαΒβ 

 
1 ΑΑΒΒ  :  1ΑΑΒβ  :  1ΑαΒΒ  :  1 ΑαΒβ 

 



σελ.98(102): Στις αμοιβαίες μετατοπίσεις δε χάνεται.......φυσιολογικό φαινότυπο. 
Οι απόγονοι με ΑΑΒβ και ΑαΒΒ διαθέτουν ένα χρωμόσωμα στο οποίο υπάρχει έλλειψη 
ενός τμήματος και ταυτόχρονα σύνδεση ενός άλλου τμήματος από το χρωμόσωμα Α ο 
ΑΑΒβ και από το χρωμόσωμα Β ο  ΑαΒΒ αντίστοιχα. 
Οι απόγονοι με φυσιολογικό φαινότυπο είναι οι ΑΑΒΒ και ΑαΒβ. Κατά συνέπεια η 
πιθανότητα να προκύψουν απόγονοι με φυσιολογικό φαινότυπο είναι 2/4 ή 50%. 
Τέλος το άτομο που έχει φυσιολογικό καρυότυπο  είναι ο απόγονος ΑΑΒΒ και προκύπτει 
με πιθανότητα 1/4 ή 25%. 
 
Δ4. Στον απόγονο ΑαΒΒ θα υπάρχει έλλειψη ενός τμήματος του χρωμοσώματος Α και 
ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα επιπλέον τμήμα του χρωμοσώματος Β. 
Στον απόγονο ΑΑΒβ θα υπάρχει έλλειψη ενός τμήματος του χρωμοσώματος Β και 
ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα επιπλέον τμήμα του χρωμοσώματος Α. 
Στον απόγονο ΑΑΒβ θα υπάρχει αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων Α και 
Β. 
 
  
 
 


