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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. β 
Α2. γ 
Α3. α 
Α4. δ 
Α5. γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.               Στήλη Ι      Στήλη ΙΙ 
     1  Α 
     2  Β 
     3  Β 
     4  Α 
     5  Α 
     6  Α 
     7  Β 
     8  Β 
 
Β2. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 40:  
«Το σύµπλοκο που... µε τη µικρή» 
 
Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 61:  
«Σήµερα µπορούµε... τις καινούριες ιδιότητες» 
 
Β4. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 121:  
«Η ινσουλίνη είναι... θεραπεία των διαβητικών ατόµων» 
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 122:  
«Η ινσουλίνη αποτελείται... τελικά σε ινσουλίνη» 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πρόκειται για τη διαδικασία αντιγραφής.  
Το 7ο νουκλεοτίδιο έχει κυτοσίνη (C) ενώ θα έπρεπε να είχε γουανίνη (G). Αναφερόµαστε 
στο εικονιζόµενο πρωταρχικό τµήµα και στο 7ο νουκλεστίδιό του.  
Το τελικό δίκλωνο µόριο και ο προσανατολισµός του: 
    5΄CACAATGTACGTATGCTA3΄ 
    3΄GTGTTACATGCATACGAT5΄ 
 
Γ2. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 32: 
«Για να αρχίσει η αντιγραφή... στο ένα στα 1010!» 
 
Γ3. Το αλληλόµορφο που δεν επιτρέπει παραγωγή του ενζύµου Α είναι ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟ (και θνησιγόνο). 
Το αλληλόµορφο για το ανοιχτό χρώµα σώµατος είναι ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΟ. 
 
Γ4. Από εκφώνηση δίνεται ότι ισχύει ο 2ος νόµος Mendel.  
Συνεπώς, κάθε γνώρισµα µπορεί και θα µελετηθεί ξεχωριστά.  
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ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 

∆ιασταύρωση:   ανοιχτού χρώµατος ⊗   ανοιχτού χρώµατος. 

Απόγονοι: 600  ανοιχτού χρώµατος / 300  ανοιχτού χρώµατος / 300  
σκούρου χρώµατος  

Παρατηρείται ότι ο φαινότυπος «σκούρο χρώµα σώµατος» ακολουθεί το εύκολα 
αναγνωρίσιµο πρότυπο των υπολειπόµενων φυλοσύνδετων γνωρισµάτων. Είναι πολύ 
συχνότερος στο άρρεν και σπανιότατος σε θηλυκά άτοµα. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι 
η συγκεκριµένη φαινοτυπική αναλογία είναι αξιόπιστη γιατί αναφέρεται σε τεράστιο αριθµό 
απογόνων. Συγκεκριµένα οι απόγονοι είναι 1.200. Άρα δεν δικαιολογείται απόκλιση από τα 
θεωρητικώς αναµενόµενα για τις φαινοτυπικές αναλογίες, όπως συµβαίνει όταν ο αριθµός 
απογόνων είναι µικρός (όπως π.χ σε µια οικογένεια).  
Άρα, µπορεί να συµβολιστούν: 

ΧΣ: ανοιχτόχρωµο σώµα, Χσ: σκουρόχρωµο σώµα 
Σ>σ 

Οι σκούρου χρώµατος  απόγονοι έχουν γονότυπο  ΧσΥ ενώ οι ανοιχτού χρώµατος ΧΣΥ. 
Στα αρσενικά άτοµα το Χ-χρωµόσωµα είναι µητρικής προέλευσης. Οπότε ο θηλυκός 
πρόγονος των προαναφερόµενων έχει γονότυπο ΧΣΧσ. ∆ηλαδή: 

ΧΣΧσ ⊗  ΧΣΥ 
    γαµέτες: ΧΣ,Χσ ⊗  ΧΣ,Υ 
 

 ΧΣ Υ 
ΧΣ ΧΣ ΧΣ ΧΣΥ 
Χσ ΧΣ Χσ ΧσΥ 
 
Συµπίπτει απολύτως µε την πραγµατική φαινοτυπική αναλογία.  
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΖΥΜΟΥ Α 
Το γνώρισµα είναι αυτοσωµικό αφού κληρονοµείται ανεξάρτητα από την άλλη ιδιότητα 
που είναι φιλοσύνδετη. 
∆ιασταυρώθηκαν ετερόζυγα άτοµα τα οποία παράγουν το ένζυµο Α. Συνεπώς: 

Ε→  παραγωγή ενζύµου Α 
     ε→  µη παραγωγή ενζύµου Α 

∆ιασταύρωση : Εε  ⊗  Εε 
Γαµέτες:  Ε,ε Ε,ε 
 

 Ε ε 
Ε ΕΕ Εε 
ε Εε εε 

 
Η πραγµατική φαινοτυπική αναλογία είναι σηµαντικά διαφορετική από την θεωρητικά 
αναµενόµενη.  
Αυτό χρίζει ερµηνείας αφού όπως έχει ήδη αναλυθεί δεν πρόκειται για τυχαία απόκλιση 
λόγω του µεγάλου αριθµού απογόνων (1.200 απόγονοι).  
Παρατηρείται ότι δεν γεννήθηκαν έντοµα που να µην παράγουν το ένζυµο Α ενώ θα 
έπρεπε να είναι το 25% των απογόνων. Άρα τα άτοµα µε αυτόν το φαινότυπο ∆ΕΝ 
ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ. ∆ηλαδή, το αλληλόµορφο, για τη µη παραγωγή  του Α ενζύµου, είναι 
θνησιγόνο. Άτοµα µε γονότυπο εε πεθαίνουν.  

Θεωρητικά αναµενόµενη φαινοτυπική αναλογία: 

2  αν. χρ. / 1  αν. χρ. / 1  σκ. χρ.  

Θεωρητικά αναµενόµενη φαινοτυπική αναλογία: 
75% παραγωγή ενζύµου Α, 25% µη παραγωγή ενζύµου Α.  
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∆ηλαδή, ισχύει: Εε  ⊗  Εε 
Γαµέτες:  Ε,ε Ε,ε 
 

 Ε ε 
Ε ΕΕ Εε 
ε Εε εε 

 
∆1.  3΄ACGGATGCTAGAT5΄ ή  3΄...ACGGATATCTAGC5΄ 
 5΄TGCCTACGATCTA3΄  5΄...TGCCTATAGATCG5΄ 
 

5΄…ATAAGTG3΄  ή 5΄ATACACT3΄ 
3΄...TATTCAC5΄   3΄TATGTGA5΄ 

 
∆2. ΑαΒβ Γιατί ο άνθρωπος είναι ∆ΙΠΛΟΕΙ∆ΗΣ. 
Γαµέτες: ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ 
 
∆3. Φυσιολογικό φαινότυπο θα έχει το 50% των απογόνων. Συγκεκριµένα αν ο απόγονος 
κληρονοµήσει ΑΒ δεν έχει χρωµοσωµική ανωµαλία. Αν κληρονοµήσει αβ θα έχει τον ίδιο 
φαινότυπο µε τον γονέα που αρχικά παρουσίασε τη δοµική χρωµοσωµική ανωµαλία, άρα 
φυσιολογικό.  
Φυσιολογικό καρυότυπο θα έχει µόνο το 25% των απογόνων δηλαδή όσοι κληρονοµούν το 
ΑΒ.  
 
∆4.  Απόγονοι που κληρονοµούν: 
   αβ ⇒  αµοιβαία µετατόπιση 
   Αβ ⇒  έλλειψη τµήµατος του χρωµοσώµατος Β 
   αΒ ⇒  έλλειψη τµήµατος του χρωµοσώµατος Α 

 
Επιµέλεια 

Τ. Κυραγιάννη  

ΑΠΟΓΟΝΟΙ:100% παραγωγή ενζύµου Α.  
Η φαινοτυπική αναλογία διαµορφώνεται µε βάση τις ζωντανές 
γεννήσεις.  


