
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Α1: α 
Α2: γ 
Α3: δ 
Α4: β 
Α5: γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1: σελ. 120 σχολικού: << Για την επιλογή……έως και….. να είναι επιτυχείς.>>. 
 
Β2: σελ. 136 σχολικού: << Το 1997, όταν οι ερευνητές……έως και….. η οποία γέννησε την 
Dolly.>>. 
 
Β3: σελ. 93 σχολικού: << Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόµων……έως και….. δυνατότητα 
αναπαραγωγής.>>. 
 
Β4: σελ. 108 σχολικού: << Όπως όλοι οι υπόλοιποι οργανισµοί,……έως και….. συστατικά 
διαφόρων µορίων.>>. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. 
Καθώς από τη διασταύρωση αρσενικής µύγας µε λευκά µάτια, µε θηλυκή µύγα µε κόκκινα όλοι οι 
απόγονοι της F1 γενιάς έχουν κόκκινα µάτια, συµπεραίνουµε πως το γονίδιο που καθορίζει το 
κόκκινο χρώµα είναι το επικρατές, και το γονίδιο που καθορίζει το λευκό είναι το υπολειπόµενο. Η 
F2 γενιά προκύπτει από τη διασταύρωση των ατόµων της F1 γενιάς µεταξύ τους. Με βάση την 
ανάλυση των απογόνων της F2 γενιάς, καθώς διαφέρει η φαινοτυπική αναλογία µεταξύ αρσενικών 
και θηλυκών ατόµων, συµπεραίνουµε πως το γονίδιο που ελέγχει το χρώµα των µατιών είναι 
φυλοσύνδετο.  

Έχουµε λοιπόν : 
ΧA: κόκκινο χρώµα 
Χα: λευκό χρώµα 
Ρ:      ΧαΥ                 ΧA ΧA  
                       ⊗  
γ:      Χα,Υ                 ΧA, ΧA 
  
F1:        
 ΧA ΧA 
Χα ΧA Χα ΧA Χα 
Υ ΧAΥ ΧAΥ 



 

 

 
 
F1:  ΧΑΥ                ΧΑΧα 
                    ⊗  
γ:    ΧΑ, Υ              ΧΑ, Χα 
 
F2:  

 ΧΑ  
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ Χα 
Υ ΧΑΥ ΧαΥ 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ F2 γενιάς:  
2: ΘΥΛΗΚΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ: 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ: 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ 
ΛΕΥΚΑ ΜΑΤΙΑ. 
 
Στην παραπάνω διασταύρωση ισχύει ο 1ος νόµος του Μendel ή νόµος του διαχωρισµού των 
αλληλόµορφων γονιδίων σύµφωνα µε τον οποίο: σελ. 71 σχολικού << Ο τρόπος µε τον 
οποίο…..έως και…… τυχαίο συνδυασµό των γαµέτων.>>.  
 
Γ2. 
Θα πραγµατοποιήσουµε την ακόλουθη διερεύνηση: 
α) Έστω ότι η ασθένεια κληρονοµείται ως αυτοσωµικός επικρατής χαρακτήρας. 
Συµβολίζω: Α= επικρατές αλληλόµορφο  
                    α= υπολειπόµενο 
Πιθανοί γονότυποι:             ΑΑ         Αα            αα 
Πιθανοί φαινότυποι:    Ασθενής    Ασθενής     Υγιής 
Τα άτοµα Ι1 και Ι2 είναι υγιή άρα θα έχουν γονότυπο αα. 
Ρ:      αα                 αα 
                    ⊗  
γ:       α                   α 
F1:              αα 
ΦΑΙΝ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ: ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ 
Είναι άτοπο διότι ο απόγονος ΙΙ3 είναι ασθενής και άρα θα έχει γονότυπο Αα ή ΑΑ. Εξάλλου στην 
επικρατή κληρονοµικότητα κάθε ασθενής στο γενεαλογικό δέντρο έχει έναν τουλάχιστον ασθενή 
γονέα. 
Άρα απορρίπτεται η περίπτωση. 
 
 
β) Έστω ότι η ασθένεια κληρονοµείται ως φυλοσύνδετος επικρατής χαρακτήρας. 
Συµβολίζω: ΧΑ= επικρατές αλληλόµορφο  
                    Χα= υπολειπόµενο 
 

 ΘΗΛΥΚΑ ΑΤΟΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΧΑ ΧΑ ΧΑ Χα Χα Χα ΧΑΥ ΧαΥ 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ Ασθενής Ασθενής Υγιής Ασθενής Υγιής 

 



 

 

Το άτοµο Ι1 είναι υγιές αρσενικό και θα έχει γονότυπο ΧαΥ. Το άτοµο Ι2 είναι υγιές θηλυκό και έχει 
γονότυπο Χα Χα. 
Ρ:      ΧαΥ                 Χα Χα  
                       ⊗  
γ:      Χα,Υ                 Χα, Χα 
  
F1:        
 Χα Χα 
Χα Χα Χα Χα Χα 
Υ ΧαΥ ΧαΥ 
 
 ΦΑΙΝ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ: ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ 
Απορρίπτεται η περίπτωση διότι το άτοµο ΙΙ3 είναι αρσενικό που πάσχει και θα έχει γονότυπο ΧΑΥ. 
 
 
 
γ)Έστω ότι η ασθένεια κληρονοµείται ως φυλοσύνδετος υπολειπόµενος χαρακτήρας. 
Συµβολισµοί:  ΧΑ= φυσιολογικό αλληλόµορφο 
                             Χα = υπολειπόµενο 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ XΑ XΑ XΑ Xα Xα Xα ΧΑΥ ΧαΥ 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΥΓΙΕΣ ΥΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΥΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
 
 
Το άτοµο ΙΙΙ3 είναι θηλυκό που πάσχει άρα θα έχει γονότυπο ΧαΧα 
Το άτοµο ΙΙΙΑ είναι αρσενικό ΥΓΙΕΣ και θα έχει γονότυπο ΧΑΥ. 
P: Xα Xα   ΧΑΥ 
             ⊗  
γ: Xα ,Xα   ΧΑ ,Υ 
F1 
 

 Xα Xα 
ΧΑ XΑ Xα XΑ Xα 
Υ ΧαΥ ΧαΥ 

 
 
Απορρίπτεται διότι όλοι οι θηλυκοί απόγονοι είναι υγιείς ενώ σύµφωνα µε το γενεαλογικό δέντρο 
το άτοµο ΙV3 είναι θηλυκό που πάσχει, άρα η ασθένεια κληρονοµείται ως αυτοσωµικός 
υπολειπόµενος χαρακτήρας. 
 
 Στις παραπάνω διασταυρώσεις ισχύει ο 1ος νόµος του Μendel ή νόµος του διαχωρισµού των 
αλληλόµορφων γονιδίων σύµφωνα µε τον οποίο: σελ. 71 σχολικού << Ο τρόπος µε τον 
οποίο…..έως και…… τυχαίο συνδυασµό των γαµέτων.>>.  
 
 
 



 

 

Γ3.  
 
Συµβολίζω:  
Α = φυσιολογικό αλληλόµορφο 
α= υπολειπόµενο αλληλόµορφο που ευθύνεται για την ασθένεια 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΑΑ Αα αα 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΥΓΙΗΣ ΥΓΙΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

 
Το άτοµο ΙΙΙ1 θα έχει γονότυπο Αα διότι είναι υγιές και έχει κληρονοµήσει το α αλληλόµορφο 

από τον πατέρα του (άτοµο ΙΙ2), ο οποίος πάσχει και έχει γονότυπο αα. 
Το άτοµο ΙΙΙ2 θα έχει γονότυπο Αα διότι είναι υγιές και έχει κληρονοµήσει το α αλληλόµορφο 

από τον πατέρα του (άτοµο ΙΙ3), ο οποίος πάσχει. 
Ρ: Αα    Αα 

   ⊗   
γ: Α,α   Α,α 
F1:  

 
 
ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: 
1ΑΑ: 2Αα: 1αα 

 

Η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί που να πάσχει είναι 
1
4

. Η πιθανότητα να είναι αγόρι  

είναι 
1
2

. Άρα η πιθανότητα να είναι αγόρι που να πάσχει είναι 
1
8

. 

 
Γ4. Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισµών περιέχει µόνο τα µιτοχόνδρια που περιέχονται στο 

ωάριο. Εποµένως, η προέλευση των µιτοχονδριακών γονιδίων είναι µόνο µητρική. 
Το άτοµο Ι1 είναι αρσενικό και άρα δεν κληροδοτεί την ασθένεια στους απογόνους. 

Αντιθέτως, το άτοµο ΙΑ θα την κληροδοτήσει στο άτοµο ΙΙΑ , το οποίο µε την σειρά του θα την 
κληροδοτήσει στα άτοµα ΙΙΙ2 και ΙΙΙ3. το άτοµο ΙΙΙ3 επειδή είναι θηλυκό θα την κληροδοτήσει στο 
άτοµο ΙV3. 
 
 
ΘΕΜΑ ∆. 
 
∆1. 
Στην αλυσίδα 2 διαπιστώνω την ύπαρξη κωδικόνιου έναρξης κωδικής αλυσίδας ATG και µε βάση 
το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας είναι, κώδικας τριπλέτας, συνεχής και µη επικαλυπτόµενος 
εντοπίζω και κωδικόνιο λήξης κωδικής αλυσίδας TAA. 
Άρα η αλυσίδα 2 είναι η κωδική και η αλυσίδα 1 η µη κωδική και η µεταγραφόµενη. 
Τα κωδικόνια έναρξης και λήξης της κωδικής έχουν προσανατολισµό 5’-ATG- 3’ και 5’-ΤΑΑ- 3’ 
αντίστοιχα. Επίσης οι δύο αλυσίδες είναι µεταξύ τους αντιπαράλληλες, δηλαδή απέναντι από το 5’ 
άκρο της µιας βρίσκεται το 3’ άκρο της άλλης. 
Άρα ο προσανατολισµός των αλυσίδων είναι: 

 Α α 
Α ΑΑ Αα 
α Αα αα 



 

 

 

 
∆2. 

Τα κύρια ένζυµα της αντιγραφής του DNA ονοµάζονται DNA πολυµεράσες. Επειδή τα 
ένζυµα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, το κύτταρο έχει ένα ειδικό 
σύµπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυµα, το πριµόσωµα, το οποίο συνθέτει στις θέσεις 
έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα RNA, συµπληρωµατικά προς τις µητρικές αλυσίδες, τα 
οποία ονοµάζονται πρωταρχικά τµήµατα. Οι DNA πολυµεράσες επιµηκύνουν τα πρωταρχικά 
τµήµατα, τοποθετώντας δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις µητρικές αλυσίδες του DNA. Οι 
DNA πολυµεράσες λειτουργούν µόνο προς καθορισµένη κατεύθυνση και τοποθετούν τα 
νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3′  άκρο της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε 
αναπτυσσόµενης αλυσίδας. Έτσι, λέµε ότι η αντιγραφή γίνεται µε προσανατολισµό 5 3′ ′→ . Σε 
κάθε διπλή έλικα οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες. Για να ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας σε 
κάθε τµήµα DNA που γίνεται η αντιγραφή, η σύνθεση του DNA είναι συνεχής στη µία αλυσίδα και 
ασυνεχής στην άλλη. 

Καθώς τα πρωταρχικά τµήµατα που δίνονται είναι συµπληρωµατικά και αντιπαράλληλα µε 
τις µητρικές αλυσίδες, θα έχουµε: 

 
 
 
 
 

 
και 
 

 
Στην αλυσίδα που αντιγράφεται µε συνεχή τρόποι συντίθεται ένα πρωταρχικό τµήµα και άρα είναι 
η αλυσίδα 2. 
Η αλυσίδα που αντιγράφεται µε ασυνεχή τρόπο είναι η αλυσίδα 1 στην οποία συντέθηκαν δύο 
τµήµατα. 
 
∆3. 
Το ένζυµο ΕcoRI κόβει δίκλωνο DNA όταν εντοπίσει την αλληλουχία. 

 
Άρα κόβει µόνο το πλασµίδιο Α. 
 



 

 

Η ΕcoRI κόβει µεταξύ γουανίνης και αδενίνης σπάζοντας τον 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσµό 
µεταξύ των νουκλεοτιδίων αυτών. 
Άρα διασπάει δυο φωσφοδιεστερικούς δεσµούς όταν κόβει το πλασµίδιο. 
Κατά τον σχηµατισµό του ανασυνδιασµένου πλασµιδίου θα δηµιουργηθούν 4 φωσφοδιεστερικοι 
δεσµοί από το ένζυµο DNA δεσµάση. 
 
∆4. 
Είναι γνωστό πως η ποσότητα του DNA είναι ίδια σε όλα τα φυσιολογικά σωµατικά κύτταρα ενός 
οργανισµού. 
Καθώς στα κύτταρα που αποµονώθηκαν το µέγεθος του γονιδιώµατος  διαφέρει τα κύτταρα είτε 
βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού κύκλου είτε κάποιο από αυτά θα είναι γαµέτης 
άρα απλοειδές κύτταρο. 
Θα έχουµε λοιπόν: 
Πρώτο κύτταρο: 83, 2 10⋅  ζεύγη βάσεων. Κύτταρο που βρίσκεται στο στάδιο της µεσόφασης. 

∆εύτερο κύτταρο: 81,6 10⋅  ζεύγη βάσεων. Είναι απλοειδές κύτταρο, πιθανόν γαµέτης. 

Τρίτο κύτταρο: 86,4 10⋅   ζεύγη βάσεων. Κύτταρο που βρίσκεται σε φάση διαίρεσης όπου το 
γενετικό υλικό είναι διπλασιασµένο. 
 
Επιµέλεια 
Χάλκος ∆. 
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	Επιμέλεια

