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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α1 α

Α2 γ

Α3 δ

Α4 β

Α5 γ

Β1         1Α, 2Γ, 3Β,    

           4Α,    5Γ, 6Β, 7Α

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 103       Η δρεπανοκυτταρική…….μεταλλαγμένου γονιδίου βs         

Β3  Θεωρία σελίδα 22 για τα πλασμίδια και τις ιδιότητές τους. 

Οι αποικίες που είναι ανθεκτικές και στα δύο αντιβιοτικά προέκυψαν μετά από μεταφορά 
πλασμιδίων από το ένα στέλεχος στο άλλο.

Β4. Θεωρία επιμήκυνσης της μετάφρασης ως αιτιολόγηση.

Το αντικωδικόνιο UAC.

Γ1. Θ.Ε.Α θέση Β , το πρωταρχικό τμήμα που δημιουργείται πρώτο είναι το 2

Γ2. 4 ραδιενεργά ριβονουκλεοτίδια ενσωματώνονται από το πριμόσωμα και 7 ραδιενεργά 
δεοξυριβονουκλεοτίδια από τη DNA πολυμεράση για την πρώτη αλυσίδα.

Για τη δεύτερη 2 ραδιενεργά από το πριμόσωμα και και 6 από τη DNA πολυμεράση

Γ3. Για το πρώτο μόριο θα έχουμε τελικά 10 ραδιενεργά νουκλεοτίδια και για το δεύτερο 8

Γ4. Κατάλληλο είναι το Α γιατί παρατηρώντας τους προσανατολισμούς βλέπουμε ότι 
κόβεται μία φορά ενώ το Β δύο

Γ5. Πιθανός ανιχνευτής 3’ CCCCCTTAAGTACA 5’ προσκολλάται στην επάνω αλυσίδα από 
αριστερά κοντά στο κωδικόνιο έναρξης. Θεωρία ανιχνευτών.



Δ1. Ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων από τον παππού 1 είναι το Υ και το αυτοσωμικό με 
την ομοκυστινουρία.

Δ2. Η Μαρία δεν θα πάσχει γιατί θα έχει τουλάχιστον ένα Α φυσιολογικό αλληλόμορφο 
αφού διαθέτει 3 διαφορετικές αλληλουχίες για το 21. Πιθανοί γονότυποι

ΑΑα ή Ααα αφού οι γονείς της είναι σίγουρα ετερόζυγοι.

Μη διαχωρισμός στην πρώτη μειωτική διαίρεση του πατέρα ή της μητέρας εναλλάξ.

Δ3. Μέγεθος κεραιών φυλοσύνδετο αφού παρατηρώ διαφορετικές φαινοτυπικές αναλογίες
μεταξύ θηλυκών και αρσενικών απογόνων. Επικρατές είναι το αλληλόμορφο για τις μικρές 
αφού όλα τα θηλυκά έχουν μικρές.

Για τα φτερά παρατηρούμε την αναλογία 3:1 και στα δύο φύλα άρα είναι αυτοσωμικό 
γνώρισμα. Τα κανονικά καθορίζονται από επικρατές αλληλόμορφο.

Δ4.       P:  ΚΚΧαΧα  x  κκΧΑΥ        ή     κκΧαΧα  x  KKXΑY

F1:                  ΚκΧΑΧα    x      ΚκΧαΥ

Όπου Κ κανονικά φτερά 

κ  ατροφικά

ΧΑ μικρές κεραίες

 Χα μεγάλες κεραίες


