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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. γ 
Α2. α 
Α3. δ 
Α4. β 
Α5  α 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. σελ. 91 σχολικού βιβλίου: «Οι αλλαγές που συμβαίνουν σ’ένα γονίδιο … 
σιωπηλές μεταλλάξεις.» 
 
Β2. σελ. 110-111 σχολικού βιβλίου: «Ακολουθεί η στατική φάση … από το 
μεταβολισμό των μικροοργανισμών.» 
 
Β3. σελ. 20 σχολικού βιβλίου: «Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται … 
καρυότυπο.» 
 
Β4. σελ. 60 σχολικού βιβλίου: «Αν επιδράσουμε στο DNA … αποδιάταξη.» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1.  
 
Η ασθένεια οφείλεται σε υπολειπόμενο γονίδιο καθώς από τη διασταύρωση 
των ΙΙ1 και ΙΙ2 παρατηρούμε ότι από γονείς χωρίς την ασθένεια προκύπτει 
παιδί με την ασθένεια (το ΙΙΙ2). Από την ίδια διασταύρωση καταλαβαίνουμε ότι 
η ασθένεια κληρονομείται ως αυτοσωμικός χαρακτήρας καθώς αν ήταν 
φυλοσύνδετος δε θα μπορούσε να προκύψει από υγιείς γονείς ασθενές 
κορίτσι, δηλ όπως το άτομο ΙΙΙ2. 



 

Γ2.  
 
Έστω Α το φυσιολογικό αλληλόμορφο και  α το αλληλόμορφο που προκαλεί 
τη συγκεκριμένη ασθένεια. Οι γονότυποι είναι οι εξής: 
Ι1:αα, Ι2:Αα,  
ΙΙ1:Αα, ΙΙ2:Αα, ΙΙ3:Αα, ΙΙ4:αα, ΙΙ5:Αα, 
ΙΙΙ1: ΑΑ ή Αα, ΙΙΙ2:αα, ΙΙΙ3:αα, ΙΙΙ4:Αα, ΙΙΙ5:αα 
 
Γ3. 
 
1η περίπτωση: Αν ο γονότυπος του ΙΙΙ1 είναι ΑΑ τότε έχουμε τη διασταύρωση: 

Ρ: ΑΑ     x       Αα 
                                            Γαμέτες:   Α,              Α,α   
                                                     F1:  ΑΑ       , Αα 
Δηλαδή η πιθανότητα το αγόρι αυτό να πάσχει είναι 0. 
 
2η περίπτωση: Αν ο γονότυπος του ΙΙΙ1 είναι Αα τότε έχουμε τη διασταύρωση: 

Ρ: Αα     x       Αα 
                                            Γαμέτες: Α,α              Α,α   
                                                     F1:  ΑΑ, Αα, Αα, αα 
Δηλαδή η πιθανότητα το αγόρι αυτό να πάσχει είναι ¼ ή 25%. 
Οι παραπάνω διασταυρώσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τον  πρώτο νόμο 
του Μέντελ: σελ. 71 σχολικού βιβλίου: «Κατά την παραγωγή των γαμετών …. 
ή νόμο του διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων.» 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. 
 
Στο σημείο Α ο προσανατολισμός θα είναι 3’ λόγω του ΟΗ- , άρα στο σημείο Β 
θα έχουμε το 5’ άκρο: σελ. 14 σχολικού βιβλίου: «Ανεξάρτητα από τον αριθμό 
… είναι 5’  3’» 
Αντίστοιχα στο σημείο Γ θα βρίσκεται το 5’ άκρο και στο σημείο Δ το 3’ άκρο : 
σελ. 17 σχολικού βιβλίου: « Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, δηλαδή το 
3’ άκρο της μίας είναι απέναντι από το 5’ άκρο της άλλης.» 



 
 
Δ2.    
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σελ. 30 σχολικού βιβλίου: « Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν … και 
ασυνεχής στην άλλη.» 
 
Δ3. 
 
Η μητρική αλυσίδα που αντιγράφεται με συνεχή τρόπο (δηλ. η αλυσίδα ΑΒ) 
είναι συμπληρωματική της ΓΔ και έχει την εξής αλληλουχία βάσεων: 

5’ CGAAGGCTTGGAC 3’. 
To mRNA που προκύπτει είναι συμπληρωματικό άρα και αντιπαράλληλο με 
την αλυσίδα αυτή του DNA. 

3’ GCUUCCGAACCUG 5’ 
 
Δ4. 
 
σελ. 32-33 σχολικού βιβλίου: « Οι RNA πολυμεράση … έχει προσανατολισμό 
5’ 3’ όπως και η αντιγραφή.» 
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