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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. α ,  Α2. β  , Α3. γ , Α4. γ , Α5. Β 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1.  1.ζ, 2.στ , 3. α , 4.ε  , 5.β, 6.δ 
 
Β2. Στο Α να γίνει σύνθεση DNA  διότι υπάρχει πρωταρχικό τμήμα που μπορεί να 
επιμηκυνθεί με κατεύθυνση 5’ 3’ και αλυσίδα καλούπι. 
Στο Β δεν θα γίνει σύνθεση DNA διότι δεν υπάρχει πρωταρχικό τμήμα για να ξεκινήσει η 
αντιγραφή.  
Στο Γ  δεν θα γίνει σύνθεση DNA  διότι δεν μπορεί να γίνει επιμήκυνση του πρωταρχικού 
τμήματος με κατεύθυνση 3’   5’. 
 
Β3. α. θηλυκό 
      β. Σύνδρομο Turner (XO) 
      γ. Σελ. 101 σχολικού βιβλίου ’’ Τα άτομα που πάσχουν από… είναι στείρα.’’ 
      δ. Τα χρωμοσώματα που απεικονίζονται στην εικόνα είναι μεταφασικά και περιέχουν 
δυο μόρια DNA το καθένα. Συνεπώς απεικονίζονται 45x2=90 μόρια DNA.  
 
Β4. Σελ. 127 σχολικού βιβλίου: ’’ Αυτή έχει ως στόχο… τη βλάβη από την ασθένεια.’’ 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα του σώματος είναι πολλαπλά αλληλόμορφα με: 
Κ1= γονίδια για κίτρινο χρώμα 
Κ2= Γονίδια για μαύρο χρώμα 
Κ3= γονίδια για άσπρο χρώμα 
Με σχέση επικράτειας: Κ1>Κ2>Κ3 

 

Το γονίδιο που παράγει τη πρωτεΐνη Α είναι φυλοσύνδετο επικρατές ενώ το μεταλλαγμένο 
αλληλόμορφο που δεν παράγει την πρωτεΐνη Α είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο και 
θνησιγόνο.  
 
ΧΑ= γονίδιο για παραγωγή πρωτεΐνης Α 
Χα= γονίδιο για μη παραγωγή πρωτεΐνης Α και θνησιγόνο 
Για αυτό άλλωστε παρατηρούμε ότι οι θηλυκοί  είναι διπλάσιοι από τους αρσενικούς 
απογόνους, αφού οι μισοί αρσενικοί απόγονοι της διασταύρωσης πεθαίνουν. Οι γονότυπο 
των γονέων είναι: 
   Θηλυκό: Κ1 Κ3 ΧΑ Χα    x   Κ2 Κ3 ΧΑ Υ : αρσενικό 
 
Γ2. Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει το μήκος των κεραιών είναι αυτοσωμικό. 
Μ= γονίδιο για μεγάλες κεραίες 
μ= γονίδιο για μικρές κεραίες 
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Από τις διασταυρώσεις δυο αμιγών ατόμων που διαφέρουν ως προς το χαρακτηριστικό 
αυτό θα έχουμε απογόνους μόνο με μεγάλες κεραίες ανεξάρτητα από το φαινότυπο του 
θηλυκού ή του αρσενικού γονέα. 
 
Δηλαδή: 
Pγον.: θηλ. ΜΜ  x μμ άρρεν Άρρεν ΜΜ  x μμ θήλυ 

F γον.: Μμ  Μμ 

Φαινοτ.  (μεγάλες) (μεγάλες) 

 
Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει το μήκος των κεραιών είναι φυλοσύνδετο. 
ΧΜ= γονίδιο για μεγάλες κεραίες 
Χμ= γονίδιο για μικρές κεραίες 
 
Από τη διασταύρωση αμιγούς θηλυκού με μεγάλες κεραίες με αρσενικό με μεγάλες κεραίες 
θα έχουμε:  
 
Pγον.: ΧΜ ΧΜ   x  Χμ Υ 

F γον.: ΧΜ Χμ  ,    ΧΜ Υ 

Φαινοτ.  (μεγάλες) (μεγάλες) 

 
Από την αντίστροφη διασταύρωση όμως θηλυκού με μικρές κεραίες με αρσενικό με με 
μεγάλες κεραίες θα έχουμε:  
 
 
Pγον.: Χμ Χμ   x  ΧΜ Υ 

F γον.: ΧΜ Χμ    ,  Χμ Υ 

Φαινοτ.  (μεγάλες) (μικρές) 

 
Δηλαδή προκύπτουν όλα τα θηλυκά με μεγάλες κεραίες και όλα τα αρσενικά με μικρές , 
γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο. 
 
Γ3. Όλα τα μετασχηματισμένα βακτήρια είτε με ανασυνδυασμένα είτε με μη 
ανασυνδυασμένα πλασμίδια επιβιώνουν στη καλλιέργεια Α παρουσία της αμπικιλίνης διότι ο 
φορέας κλωνοποίησης φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη. Στα 
ανασυνδυασμένα πλασμίδια το γονίδιο που κωδικοποιεί τη β- γαλακτοξιδάση δεν 
λειτουργεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα στην καλλιέργεια Α διότι ως πηγή άνθρακα 
χρησιμοποιείται η γλυκόζη. 
Στην καλλιέργεια Β επιβιώνουν μόνο τα μετασχηματισμένα βακτήρια που έχουν λάβει μη 
ανασυνδυασμένα πλασμίδια. Στα μη ανασυνδυασμένα πλασμίδια το γονίδιο της β-
γαλακτοξιδάσης λειτουργεί και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιούν τη λακτόζη ως πηγή 
άνθρακα. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Έστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο. 
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Δηλαδή: Α= γονίδιο για ασθένεια και 
            α= γονίδιο για φυσιολογικό άτομο 
Σύμφωνα  με τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από την επίδραση με EcoRI το 
άτομο ΙΙ, θα έχει γονότυπο ΑΑ. Ενώ οι γονείς θα έχουν γονότυπους ο Ι1 ΑΑ ή Αα και ο Ι2 

αα. Από τους γονείς αυτούς όμως δε μπορεί να προκύψει ο απόγονος ΙΙ1, και άρα η 
υπόθεση μας απορρίπτεται. 
 
Έστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο.  
Δηλαδή: Α =γονίδιο για φυσιολογικό άτομο και 
             α= γονίδιο για ασθένεια 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από την επίδραση  με EcoRI το 
άτομο ΙΙ1 θα έχει γονότυπο αα και το ΙΙ2 γονότυπο ΑΑ , ενώ οι γονείς θα έχουν γονότυπους 
ο Ι1 αα και ο Ι2 ΑΑ ή Αα. Το άτομο ΙΙ2 όμως δε μπορεί να προκύψει από τους παραπάνω 
γονείς και για αυτό η υπόθεση μας απορρίπτεται. 
 
Έστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. 
Δηλαδή: ΧΑ= γονίδιο για φυσιολογικό άτομο 
             Χα= γονίδιο για ασθένεια   
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από επίδραση με EcoRI το άτομο ΙΙ1 
θα έχει γονότυπο Χα Χα  ενώ το άτομο ΙΙ2 γονότυπο Χα Υ. 
Οι γονείς θα έχουν γονότυπους ο Ι1  Χα Υ και η Ι2 ΧΑ ΧΑ ή ΧΑ Χα . Αν το άτομο Ι2 έχει 
γονότυπο ΧΑ Χα τότε εξηγείται η γέννηση των παιδιών ΙΙ και ΙΙ2 από τους συγκεκριμένους 
γονείς και άρα γίνεται δεκτή η υπόθεση του φυλοσύνδετου υπολειπόμενου γονιδίου. 
Η μιτοχονδρική κληρονομικότητα απορρίπτεται διότι η ασθένεια μεταβιβάζεται από τον 
αρσενικό γονέα στον απόγονο ΙΙ1 

 

Δ2. Γονότυπος παιδιών: ΙΙ1   Χα Χα  και ΙΙ2  ΧΑ Υ. Τα συμπτώματα της ασθένειας θα τα 
εμφανίσει το παιδί ΙΙ1.  

 
Δ3. Γονέας Ι1 : τμήματα DNA  600 ζ.β και 400 ζ.β  
      Γονέας Ι2 : τμήματα DNA 1000 ζ.β, 600 ζ.β και 400 ζ.β 
 
 
Δ4. Γνωρίζουμε ότι το κωδικόνιο έναρξης είναι το 5’  ATG 3’ και έτσι μπορούμε να 
προσδιορίσουμε  τον προσανατολισμό της αλυσίδας που είναι:  
5’ …. CGAACGATGCCAGTCTCAATTCACGGA….3’ 
 
α. Γνωρίζοντας την αλληλουχία αναγνώρισης της EcoRI και με δεδομένο ότι το 
μεταλλαγμένο αλληλόμορφο δεν κόβεται από την EcoRI η αλληλουχία της κωδικής 
αλυσίδας του μεταλλαγμένου αλληλόμορφου θα είναι:  
5’…. CGAACGATGCCAGTCTGAATTCACGGA….3’ 
 
β. Παρατηρούμε ότι το 4ο κωδικόνιο της κωδικής αλυσίδας γίνεται κωδικόνιο λήξης με 
αποτέλεσμα να καταστρέφεται η δομή και η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.  

 
Επιμέλεια 

Σ. Γλένης – Τ. Κυραγιάννη 


