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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ Α 
Α1.  δ 
Α2.  β 
Α3.  α 
Α4.  α / δ  
Ερμηνεύοντας με βάση το σχολικό βιβλίο, σωστή απάντηση θα θεωρηθεί το α.  
Τονίζεται όμως, ότι βάση του φυσιολογικού μηχανισμού με τον οποίο γίνεται η 
παραγωγή των ωαρίων, σωστό είναι το δ.  
Α5.  β 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  1. γ 
 2. β 
 3. γ 
 4. α 
 5. γ 
 6. γ 
 7. β 
 
Β2. Ο μικροοργανισμός Β. 
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 112: «Το pH επηρεάζει... σε pH 4-5». 
 
Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 101: «Η έλλειψη είναι η απώλεια... διανοητική 
καθυστέρηση». 
 
Β4. α, δ: ίσου μήκους  
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 24 «Με το τέλος της... κεντρομερίδιο». 
Συνεπώς οι αδελφές χρωματίδες επειδή έχουν προκύψει από την αντιγραφή του DNA 
περιέχουν την ίδια γενετική πληροφορία σημείο προς σημείο καθόλο το μήκος τους και άρα 
τις ίδιες θέσεις αναγνώρισης από την EcοRi.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 61: «Ο όρος κλώνος αναφέρεται ... οργανισμών». 
Συνεπώς τα δύο μόρια κύριου DNA των δύο βατηρίων του βακτηριακού κλώνου επειδή 
έχουν προκύψει από την αντιγραφή ενός αρχικού μορίου DNA θα έχουν την ίδια 
αλληλουχία βάσεων καθόλο το μήκος τους και άρα τις ίδιες θέσεις αναγνώρισης από την 
EcoRI. 
 
β, γ: διαφορετικού μήκους 
Τα γονίδια που κωδικοποιούν διαφορετικές αλυσίδες έχουν διαφορετική αλληλουχία 
βάσεων. Το ίδιο και δύο διαφορετικά πλασμίδια διαφορετικών βακτηρίων. Αυτό σημαίνει 
ότι οι θέσεις αναγνώρισης της EcoRI θα είναι σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος τους και 
άρα θα δίνουν κομμάτια διαφορετικού μήκους. 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Με γονιδιωματική βιβλιοθήκη η οποία περιέχει το συνολικό DNA του οργανισμού δότη.  
Η cDNA βιβλιοθήκη περιέχει αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται 
στο κύτταρο αυτό και συνεπώς γονίδια tRNA δεν αντιπροσωπεύονται στη cDNA 
βιβλιοθήκη.  
 
Γ2. Διαβάζοντας τις κωδικές αλυσίδες από δεξιά προς αριστερά εντοπίζουμε το κωδικόνιο 
έναρξης ATG και με βάση το ότι ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, συνεχής και 
μη επικαλυπτόμενος εντοπίζουμε το κωδικόνιο λήξης TGA. Κατά τη διαδικασία της 
μετάφρασης το mRNA διαβάζεται από το ριβόσωμα με κατεύθυνση 5’ 3’ ενώ η σύνθεση 
της πολυπεπτικής αλυσίδας γίνεται από το Η2Ν προς το COOH άκρο.  
Όμως από το γονίδιο α θα παραχθεί ένα διπεπτίδιο με τα αμινοξέα Η2Ν-μεθειονίνη-
προλίνη-COOH διότι το βακτήριο δε διαθέτει φυσιολογικό γονίδιο για τη σύνθεση του tRNA  
με το αντικωδικόνιο 3’CCC5’. Συνεπώς στο κωδικόνειο 5’GGG3’ του mRNA δεν αντιστοιχεί 
μόριο tRNA και η πρωτεϊνοσύνθεση θα σταματήσει.  
Από το γονίδιο β μπορούν να παραχθούν δύο διαφορετικά τετραπεπτίδια διότι απέναντι 
από το κωδικόνιο 5’UGG3’ του mRNA μπορεί να τοποθετηθεί είτε το tRNA της 
τρυπτοφάνης είτε το tRNA με το μεταλλαγμένο αντικωδικόνιο 3’ΑCC5’ που μεταφέρει το 
αμινοξύ γλυκίνη. Οι αλληλουχίες των πεπτιδίων που παράγονται από το γονίδιο β θα είναι:  
1ο  Η2Ν-μεθειονίνη-προλίνη-γλυκίνη-προλίνη-COOH.  
2ο  H2N-μεθειονίνη-προλίνη-τρυπτοφάνη-προλίνη-COOH.  
Όμως, το συγκεκριμένο βακτηριαδό στέλεχος διαθέτει μόνο το μεταλλαγμένο γονίδιο για 
το tRNA αυτό. Συνεπώς θα συνθέτει μόνο το δεύτερο πεπτίδιο. 
 
Γ3. Από τις κατευθύνσεις 5’3’ που μας δίνονται βλέπουμε ότι η EcoRI κόβει την 

αλληλουχία 
GAATTC
CTTAAG

 που βρίσκεται μέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας της τετρακυκλίνης. 

Συνεπώς στο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο το τμήμα DNA του δότη εισάγεται μέσα στο 
γονίδιο της τετρακυκλίνης και το αδρανοποιεί. Άρα αφού επιλέξουμε τα μετασχηματισμένα 
βακτήρια με το αντιβιοτικό αμπικιλίνη, στη συνέχεια αν πάρουμε βακτήρια από κάθε 
βακτηριακό κλώνο, τα καλλιεργήσουμε παρουσία τετρακυκλίνης και αυτά πεθάνουν 
συμπεραίνουμε ότι έχουν λάβει το ανασ/νο πλασμίδιο.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Συμβολισμός γονιδίων 
Μ = μαύρο χρώμα τοιχώματος 
μ = λευκό χρώμα τοιχώματος 
Ο = μακριά ουρά 
ο = κοντή ουρά 
 
Μελετώντας καθεμία ιδιότητα χωριστά έχουμε:  
Για το χρώμα του τριχώματος:  

 Μαύρα Άσπρα

 59 61 

 62 61 
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Για το μήκος της ουράς:  
 Μακριά Κοντή

 61 59 

 60 63 
 
Αφού τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων διακρίνουμε 
τις εξής περιπτώσεις:  
 
1. Τα δύο ζεύγη γονιδίων να βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη αυτοσωμικών 
χρωμοσωμάτων. Η αναλογία 1:1 προκύπτει όταν το ένα άτομο είναι ετερόζυγο για το 
ζεύγος των γονιδίων που μελετάμε και το άλλο ομόζυγο για το υπολειπόμενο γονίδιο.  Έτσι 
ο γονότυπος του θηλυκού γονέα είναι ΜμΟο και έχουμε τη διασταύρωση:  

Ρ  ΜμΟο       x         μμοο  
Γαμ. ΜΟ, Μο, μΟ, μο,      μο 
 
F1   ΜμΟο,     Μμοο,     μμΟο,     μμοο 

    
μαύρο
μακριά
 
 
 

 
μαύρο
κοντή
 
 
 

   
λευκά
μακριά
 
 
 

λευκά
κοντή
 
 
 

 

 1      :     1      :       1     :     1 
 
2. Το ζεύγος των γονιδίων για το χρώμα του τριχώματος να είναι φυλοσύνδετο και για το 
μήκος της ουράς να βρίσκεται σε ζεύγος αυτοσωρικών χρωμοσωμάτων. Η αναλογία 1:1 
στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα προκύπτει αν ο θηλυκός γονέας είναι ετερόζυγος και ο 
αρσενικός φέρει το υπολειπόμενο γονίδιο. Έτσι ο γονότυπος του θηλυκού γονέα είναι 
XMXμΟο και θα έχουμε τη διασταύρωση: 

Ρ  ΧΜΧμΟο.   x     Χμyoo  
 

/  
μ
οX  οY  

ΧMO ΧMΧμΟο 
(Μαύρα, μακριά) 

ΧMyOo 
(Μαύρα, μακριά) 

ΧMo XMXμ 
(Μαύρα, κοντή) ΧΜΥοο 

ΧμO ΧμΧμΟο 
(Λευκά μακριά) 

ΧμΥΟο 
(Λευκά μακριά) 

Χμο Χμμοο 
(Λευκά κοντή) 

ΧμΥοο 
(Λευκά κοντή) 

 
3. Το ζεύγος των γονιδίων για το χρώμα του τριχώματος να βρίσκεται σε ζεύγος 
αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και για το μήκος της ουράς να είναι φυλοσύνδετο, οπότε ο 
γονότυπος του θηλυκού γονέα είναι ΜμxOxo και θα έχουμε τη διασταύρωση:  
 

Ρ  ΜμΧΟΧο    x   μμxoy  
 
 
 



Φροντιστήρια ¨ΣΥΝΟΛΟ¨,            Πειραιάς 

Βιολογία Προσανατολισμού - Απαντήσεις - 4 -

/  μ oX  μ Y  

ΜΧΟ ΜμΧΟΧο 
(Μαύρα μακριά) 

ΜμΧΟY 
(Μαύρα μακριά) 

ΜXo ΜμΧοΧο 
(Μαύρα κοντή) 

ΜμΧοΥ 
(Μαύρα κοντή) 

μΧΟ μμΧΟχο 
(Άσπρα μακριά) 

μμΧΟΥ 
(Άσπρα μακριά) 

μXο μμΧοΧο 
(Άσπρα κοντή) 

μμΧοΥ 
(Άσπρα κοντή) 

 
Δ2. Η μητέρα που φέρει δύο γονίδια για τη σύνθεση των α-πολυπεπτιδικών αλυσίδων 
μπορεί να έχει γονότυπους: αα/-- ή α-/α-. 
Οι διασταυρώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:   

1η  Ρ γον.   αα/α -  x  αα/-- 
     Γαμέτες           αα, α-    αα,-- 
     F1 γον.           αα/αα,  αα/α-,  αα/--,  α-/-- 
 
και  

2η  Ρ γον.   αα/α -  x  α-/α- 
     Γαμέτες            αα, α-    α- 
     F1 γον.            αα/α-,  α-/α- 
 
Από την 1η διασταύρωση δεν προκύπτει παιδί το οποίο να φέρει μόνο ένα γονίδιο για τη 
σύνθεση της α-πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και συνεπώς απορρίπτεται. Από 
την πρώτη διασταύρωση βλέπουμε ότι επειδή κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός 
που δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα προηγούμενων κυήσεων, η πιθανότητα το δεύτερο 
παιδί να έχει φυσιολογικό γονότυπο και φαινότυπο είναι 25%.  
 
Δ3. Έστω C το γονίδιο που κωδικοποιεί την τοξίνη:  
Ο γονότυπος του πρώτου φυτού θα είναι:  
C _ _ _ και του δεύτερου _ _ C _ όπου οι παύλες αντιστοιχούν με τη σειρά που δίνονται 
στα ζεύγη των χρωμοσωμάτων 1ο και 4ο. Έτσι θα έχουμε τη διασταύρωση:  
 
Ρ γον. C _ _ _   x   _ _ C _ 
Γαμ     C _, _ _ _ C, _ _ 
F1 γον. C _ _ C, _ _ _ C, C _ _ _ , _ _ _ _  
 
Από τους γονότυπους των φυτών της F1 παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φυτών που 
παράγουν την τοξίνη και επομένως είναι ανθεκτικά στα έντομα είναι 75%.  
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 139: «Το βακτήριο Bacillus… στα διάφορα έντομα».  
 

 
Επιμέλεια 

Σ. Γλένης – Τ. Κυραγιάννη 


