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 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ

Α2. β

Α3. α

Α4. δ

Α5. α

ΘΕΜΑ Β
Β1.
Σελίδα 123 σχολικού βιβλίου : ‘’ Η διαδικασία που ακολουθείται. . . και εισάγεται
πάλι
σ’ αυτόν.’’
Β2.
Σελίδα 133 σχολικού βιβλίου: ‘’Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι. . . χοίρων και αιγών.’’
Β3.
Τα μιτοχόνδρια έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων περιέχει
πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά με την οξειδωτική
φωσφορυλίωση και κωδικοποιεί μικρό αριθμό πρωτεϊνών. Οι περισσότερες όμως
πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των μιτοχονδρίων
κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό
δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και
για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα.
Β4.
Σελίδα 35 Σχολικού βιβλίου: ‘’Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος
. . . ονομάζονται συνώνυμα.’’
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
1ος Νόμος του Mendel : Σελ 71 σχολικού βιβλίου : ‘‘ Κατά την παραγωγή των
γαμετών ……. Από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών.’’
Το γνώρισμα μέγεθος φτερών είναι αυτοσωμικό, δηλαδή κατανέμεται ομοιόμορφα
στους απογόνους και στα δύο φύλα. Από τα αποτελέσματα της διασταύρωσης
έχουμε: 300 αρσενικά με φυσιολογικά φτερά και 300 θηλυκά με φυσιολογικά φτερά,
100 αρσενικά με ατροφικά φτερά και 100 θηλυκά με ατροφικά φτερά. Επομένως η
φαινοτυπική αναλογία των απογόνων της διασταύρωσης είναι 3 φυσιολογικά φτερά :
1 ατροφικά φτερά. Αυτή είναι αναλογία διασταύρωσης μονουβριδισμού στην οποία
το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το φυσιολογικό μέγεθος φτερών είναι το επικρατές
Φ, ενώ το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τα ατροφικά φτερά είναι το υπολειπόμενο φ
και οι γονείς είναι ετερόζυγοι Φφ.
P: Φφ x
Γαμέτες: Φ, φ /

Φφ
Φ, φ

F1: ΦΦ, Φφ, Φφ, φφ

Γ2. Εστω ότι το χρώμα ματιών κληρονομείται ως αυτοσωμικός χαρακτήρας.
Από τα αποτελέσματα της διασταύρωσης έχουμε:
400 άτομα αρσενικά και θηλυκά με κόκκινα μάτια και 400 άτομα αρσενικά και
θηλυκα με άσπρα μάτια. Η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων της διασταύρωσης
είναι 1 κόκκινα μάτια : 1 άσπρα μάτια. Αυτή είναι αναλογία διασταύρωσης
μονουβριδισμού στην οποία το το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τα κόκκινα μάτια
είναι επικρατές Κ, το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τα άσπρα μάτια είναι
υπολειπόμενο κ και οι γονότυποι των γονέων είναι
Κκ και κκ
P: Κκ

x

κκ

Γαμέτες: Κ, κ /
F1: Κκ, κκ

κ
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Έστω ότι το χρώμα ματιών κληρονομείται ως φυλοσύνδετος χαρακτήρας.
Από τα αποτελέσματα της διασταύρωσης έχουμε:
200 αρσενικά με κόκκινα μάτια, 200 θηλυκά με κόκκινα μάτια, 200 αρσενικά με
ασπρα μάτια και 200 θηλυκά με άσπρα μάτια. Η φαινοτυπική αναλογία των
απογόνων της διασταύρωσης είναι 1 αρσενικό με κόκκινα μάτια : 1 θηλυκό με
κόκκινα μάτια : 1 αρσενικό με άσπρα μάτια : 1 θηλυκό με άσπρα μάτια
ΧΚ : επικρατές αλληλόμορφο υπεύθυνο για το κόκκινο χρώμα ματιών
Χκ : υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για το άσπρο χρώμα ματιών
Οι γονότυποι των γονέων που δικαιολογούν τα αποτελέσματα της διασταύρωσης
είναι :
ΧκΥ (αρσενικά με άσπρο χρώμα ματιων) και ΧΚΧκ (θηλυκά ετερόζυγα με κόκκινο
χρώμα ματιών)
P: ΧκΥ x ΧΚΧκ
Γαμέτες: Χκ , Υ / ΧΚ , Χκ
F1: ΧκΧκ, ΧΚΥ, ΧΚΧκ, ΧκΥ
Γ3.
Όταν τα γονίδια είναι ατελώς επικρατή, συνεπικρατή, θνησιγόνα, πολλαπλά
αλληλόμορφα, στο διϋβριδισμό όταν τα γονίδια βρίσκονται στο ίδιο ζεύγος ομόλογων
χρωμοσωμάτων.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
1ο υβριδοποιημένο
5’-AAATGAAACCAGGATAAG-3’
(αλυσίδα 1)
3’-T T TACT TTGGTCCTATTCTTAA-5’ (αλυσίδα 3)
2ο υβριδοποιημένο
5’-AATTCGGGGGGC-3’
(αλυσίδα 2)
3’-GCCCCCCGTTAA-5’ (αλυσίδα 4)
Δ2.
Στο υβριδοποιημένο μόριο που αποτελείται από τις αλυσίδες 1 και 3, στην αλυσίδα 1
διαβάζοντας από το 5’ άκρο προς το 3’ άκρο, εντοπίζουμε το κωδικόνιο ATG που
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αντιστοιχεί το κωδικόνιο έναρξης AUG του mRNA και με βήμα τριπλέτας χωρίς να
παραλείπουμε νουκλεοτίδιο ( ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής) και διαβάζοντας
κάθε νουκλεοτίδιο σε ένα μόνο κωδικόνιο (ο γενετικός κώδικας είναι μη
επικαλυπτόμενος) βρίσκουμε κωδικόνιο TAA που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο λήξης
του mRNA.
Αρα η αλυσίδα 1 είναι η κωδική.
Η μη κωδική αλυσίδα που είναι αντίπαραλληλη και συμπληρωματική της κωδικής
αλυσίδας θα οδηγήσει στη σύνθεση του κατάλληλου mRNA με τη βοήθεια της
RNA-πολυμεράσης η οποία τοποθετεί ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα
δεοξυριβονουκλεοτίδια της μη κωδικής αλυσίδας σύμφωνα με τον κανόνα της
συμπληρωματικότητας, όπως και στην αντιγραφή με τη διαφορά ότι απέναντι από Α
τοποθετεί ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει U.Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό
5’ 3’. Έτσι το mRNA που παράγεται θα είναι:
5’-AAAUGAAACCAGGAUAAGAAUUC-3’
Δ3.
Τα κωδικόνια του mRNA είναι κατά σειρά:
5’-AUG-3’, 5’-AAA-3’, 5’-CCA-3’, 5’-GGA-3’, 5’-UAA-3’(κωδικόνιο λήξης)
Η λυσίνη είναι το 2ο αμινοξύ του πεπτιδίου και αντιστοιχεί στο κωδικόνιο 5’-AAA3’.
Όταν το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ λυσίνη απομακρύνεται από τη μεγάλη
ριβοσωμική ομάδα, το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ προλίνη ήδη καταλαμβάνει
τη δεύτερη θέση εισδοχής της μεγάλης μονάδας. Άρα το επόμενο tRNA που θα
τοποθετηθεί στο ριβόσωμα μετά την αποσύνδεση του tRNA της λυσίνης είναι το
tRNA της γλυκίνης.
Η γλυκίνη είναι το 4ο αμινοξύ του πεπτιδίου και αντιστοιχεί στο κωδικόνιο 5’-GGA3’.
Συνεπώς το αντικωδικόνιο του tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ γλυκίνη είναι 3’CCU-5’

Δ4.
Σελ 57-58 σχολικού βιβλίου ‘’Μια από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες . . . .με το
ίδιο ένζυμο.’’
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Δυο είδη DNA με μονόκλωνα συμπληρωματικά άκρα αναμιγνύονται και ενώνονται
μεταξύ τους με τη μεσολάβηση του ενζύμου DNA δεσμάση.Αυτό το ένζυμο συνδέει
κομμάτια DNA δημιουργώντας 3’-5’ φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Σελίδα 14
σχολικού βιβλίου : ‘’Ο δεσμός αυτός . . . του επόμενου νουκλεοτιδίου’’
Το υβριδοποιημένο μόριο: 5’-AATTCGGGGGGC-3’
3’-GCCCCCCGTTAA-5’
διαθέτει μονόκλωνες συμπληρωματικές ουρές και στις δυο άκρες του που μπορούν να
συνδεθούν με τη μια μονόκλωνη ουρά του άλλου υβριδοποιημένου μορίου
Υπάρχουν δυο πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν τα δυο
υβριδοποιημένα μόρια
1ος τρόπος :
5’-AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC-3’
3’-TT TACTT TGGTC CTAT TCT TAAG CCCCCCGTTAA-5’
2ος τρόπος:
5’-AAATGAAACCAGGATAAGAATTG CCCC C CG-3’
3’-TTTAC T T TGGTC CTAT TCTTAACGGGGGGCTTAA-5’
η περιοριστική ενδονουκλεαση EcoRI κόβει όποτε συναντά την αλληλουχία :
5’-GAATTC-3’
3’-CTTAAG-5’ στο γονιδίωμα κάθε αλυσίδα μεταξύ του G και του A με κατεύθυνση
5’ 3’.
Αν τα υβριδοποιημένα τμήματα συνδεθούν σύμφωνα με τον τρόπο 1 παρατηρούμε
ότι η αλληλουχία που κόβει η EcoRI υπάρχει μια φορά. Άρα σε αυτή την περίπτωση
θα προκύψουν 2 τμήματα DNA.
Αν τα υβριδοποιημένα τμήματα συνδεθούν με τον τρόπο 2 παρατηρούμε ότι δεν
υπάρχει η αλληλουχία που κόβει η EcoRI.
Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν θα προκύψουν τμήματα DNA.
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