
ΑπαντήσειςΑπαντήσειςΑπαντήσειςΑπαντήσεις:::: βιολογιαβιολογιαβιολογιαβιολογια κατευθυνσηςκατευθυνσηςκατευθυνσηςκατευθυνσης 24/02/201324/02/201324/02/201324/02/2013

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 1111οοοο

Α. 1:β, 2:δ, 3:α, 4:β, 5:γ.

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 2222οοοο
Α. Σελ 69 σχολικού βιβλίου: «Το μοσχομπίζελο έχει πολλά
πλεονεκτήματα ... έως και σελ 70 σχολικού …..των αποτελεσμάτων».

Β1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια και ο
φυσιολογικός τους ρόλος είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή
“ξένου” DNA. Αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων
στο δίκλωνο DNA.
B2. Σελ 57 σχολικού: «Μία από τις περιοριστικές
ενδο-νουκλεάσες…έως και σελ 58 …..που έχουν κοπεί με το ίδιο
ένζυμο».
Σε κάθε σημείο που κόβει το DNA «σπάει» 2 φωσφοδιεστερικούς
δεσμούς μεταξύ Γουανίνης και Αδενίνης και 8 δεσμούς υδρογόνου
μεταξύ Αδενινών και Θυμινών.
Β3. Κόβονται με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση διότι με αυτό
τον τρόπο έχουν συμπληρωματικά άκρα και όταν αναμιγνύονται
ενώνονται μεταξύ τους με τη μεσολάβηση ενός ενζύμου, της DNA
δεσμάσης.
Β4. Στο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο υπάρχουν δύο θέσεις
αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης.
Β5. Για να μπει ένα πλασμίδιο μέσα στο βακτήριο, τα τοιχώματα του
βακτηρίου γίνονται παροδικά διαπερατά σε μακρομόρια, μετά από
κατάλληλη κατεργασία.

Γ. Σελ 108 σχολικού βιβλίου: «Η παρουσία ή απουσία.... έως
και………….(υποχρεωτικά αναερόβιοι)».

Δ. Η συγκεκριμένη φαινοτυπική αναλογία δεν θα προέκυπτε εάν:
1. Τα άτομα της F1 γενιάς δεν ήταν αμιγή και για τους δύο
χαρακτήρες.



2. Τα γονίδια ήταν συνδεδεμένα και όχι ανεξάρτητα.
3. Οι χαρακτήρες που μελετήθηκαν δεν ήταν μονογονιδιακοί.
4. Τα γονίδια ήταν ατελώς απικρατή.
5. Τα γονίδια ήταν συνεπικρατή.
6. Κάποιος από τους χαρακτήρες που μελετήθηκε ελέγχονταν από
πολλαπλά αλληλόμορφα.

7. Κάποιο από τα αλληλόμορφα ήταν θνησιγόνο.
8. Κάποιος από τους χαρακτήρες ήταν φυλοσύνδετος.

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 3333οοοο

ΑΑΑΑ Σελ. 92 σχολικού βιβλίου: «Όλες οι μεταλλάξεις δεν είναι
αυτόματες…...έως και…….να λειτουργεί φυσιολογικά.»

ΒΒΒΒ.... Σελ. 101 σχολικού βιβλίου: «Τα ογκογονίδια προέρχονται...έως
και….συνηθέστερα μετατόπισης.»
ΓΓΓΓ.... Σελ. 109 σχολικού βιβλίου: «Με τον όρο ζύμωση...έως
και….πρωτεΐνες και αντιβιοτικά.»
Καθώς και σελ 111 σχολικού βιβλίου: «Τελική κατεργασία…. έως
και …όταν δεν έχουν προσμείξεις.»
ΔΔΔΔ.... Σελ. 99 σχολικού βιβλίου: «Η δρεπανοκυτταρική αναιμία...έως και….
γονιδίου βs .».
ΕΕΕΕ.... Μεταλλάξεις που προκαλούν διανοητική καθυστέρηση είναι η
τρισωμία 21 (σύνδρομο Down), το σύνδρομο φωνής της γάτας
(cri-du-chat) καθώς και μεταλλάξεις που προκαλούν έλλειψη του
ενζύμου που στα φυσιολογικά άτομα μετατρέπει το αμινοξύ
φαινυλαλαλίνη σε τυροσίνη. Τα ομόζυγα άτομα για το υπολειπόμενο
γονίδιο, που δεν ακολουθούν κατάλληλο διαιτολόγιο από τη νεογνική
ηλικία, εμφανίζουν διανοητική καθυστέρηση.

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 4444οοοο

Α. Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει την αιμορροφιλία είναι
φυλοσύνδετο επικρατές.
Συμβολίζω: ΧΑ= το αλληλόμορφο που ευθύνεται για την ασθένεια.

Χα= το φυσιολογικό αλληλόμορφο.
Στην επικρατή κληρονομικότητα κάθε ασθενής στο γενεαλογικό



δέντρο έχει ένα τουλάχιστον ασθενή γονέα. Επίσης από υγιείς γονείς
προκύπτουν μόνο υγιείς απόγονοι. Παρατηρούμε ότι τα άτομα ένα (1)
και δύο (2) είναι υγιή και αποκτούν απόγονο που πάσχει (άτομο 3).
Συγκεκριμένα:
ΠατρικήΠατρικήΠατρικήΠατρική γενιάγενιάγενιάγενιά ((((PPPP):):):): Χα Χα ΧΧΧΧ ΧαY

γαμέτεςγαμέτεςγαμέτεςγαμέτες:::: Χα Χα ,Y

ΠρώτηΠρώτηΠρώτηΠρώτη θυγατρικήθυγατρικήθυγατρικήθυγατρική γενιάγενιάγενιάγενιά ((((FFFF1):1):1):1): Χα Χα ,,,, ΧαY

Όλοι οι απόγονοι υγιείς. Συνεπώς αποκλείεται η περίπτωση του
φυλοσύνδετου επικρατούς.
Στην ανωτέρω διασταύρωση ισχύει ο 1ος νόμος του Μέντελ ή νόμος
του διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων. Ο τρόπος με τον οποίο
κληρονομούνται οι χαρακτήρες τους οποίους μελέτησε ο Μέντελ είναι
αποτέλεσμα των γεγονότων που συμβαίνουν στη μείωση. Κατά την
παραγωγή των γαμετών διαχωρίζονται τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα
και συνεπώς και τα δύο αλληλόμορφα γονίδια. Σε ένα φυτό γονότυπου
Ψψ, για παράδειγμα, σχηματίζονται δύο ειδών γαμέτες, Ψ και ψ, σε ίση
αναλογία. Οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασμό των
γαμετών.

Δ2. Το γονίδιο που ελέγχει την αιμορροφιλία είναι φυλοσύνδετο
επικρατές.
Συμβολίζω: ΧΑ= το φυσιολογικό αλληλόμορφο.

Χα= το αλληλόμορφο που ευθύνεται για την ασθένεια.
Γονότυποι:
Άτομο ένα (1): ΧΑ Χα ,,,, διότι κληροδοτεί το Χα αλληλόμορφο στον
αρσενικό απόγονο ΙΙ 3 ο οποίος πάσχει.
Άτομα τρία(3), έξι (6) και επτά (7): ΧαY, διότι πάσχουν.
Άτομα δύο (2) και εννιά (9): ΧΑY, διότι είναι υγιή.
Άτομο πέντε (5): ΧΑ Χα ,,,, διότι κληροδοτεί το Χα αλληλόμορφο στον
αρσενικό απόγονο ΙΙΙ 7 ο οποίος πάσχει.
Άτομο τέσσερα (4): ΧΑ Χα ή ΧΑ ΧΑ

Άτομο οκτώ (8): ΧΑ Χα ,,,, διότι κληρονομεί το Χα αλληλόμορφο από
τον πατέρα της ΙΙ 6 ο οποίος πάσχει.

Δ3. Το άτομο δέκα (10) εμφανίζει σύνδρομο Τurner (ΧΟ) που είναι η



μοναδική μονοσωμία στον άνθρωπο. Στον πυρήνα κάθε σωματικού
του κυττάρου εμφανίζει 44 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα
φυλετικό χρωμόσωμα Χ. Συνεπώς καθώς πάσχει και από
αιμορροφιλία θα έχει γονότυπο Χα Ο. Τα άτομα αυτά δεν εμφανίζουν
δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου παρόλο που έχουν φαινότυπο
θηλυκού ατόμου και είναι στείρα.

Δ4. Η μητέρα είναι η μοναδική που φέρει το υπολειπόμενο γονίδιο που
ευθύνεται για την αιμορροφιλία και το κληροδοτεί στον απόγονο δέκα
(10). Συνεπώς το άτομο προέκυψε από μη-διαχωρισμό που συνέβη
κατά τη γαμετογένεση του άντρα. Ένας πιθανός μηχανισμός είναι ο
εξής : Κατά τη δημιουργία των γαμετών του άντρα δεν έγινε
φυσιολογικός διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων κατά τη
μείωση Ι με αποτέλεσμα κατά την ολοκλήρωση της μείωσης να
δημιουργηθούν σπερματοζωάρια που δεν περιείχαν φυλετικό
χρωμόσωμα. Όταν ένα τέτοιο σπερματοζωάριο γονιμοποίησε ένα
ωάριο με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων που περιείχε και το Χα

αλληλόμορφο δημιουργήθηκε απόγονος με σύνδρομο Turner και
αιμορροφιλία.

Δ5. Ο αλφισμός κληρονομείται ως αυτοσωμικός υπολειπόμενος
χαρακτήρας.
Συμβολίζω: Δ= το αλληλόμορφο που ευθύνεται για την ασθένεια.

δ= το φυσιολογικό αλληλόμορφο.
Οι γονότυποι και των δύο γονέων θα είναι Αα.

Μελετάμε δύο χαρακτηριστικά οπότε θα έχουμε διασταύρωση
διυβριδισμού. Στη διασταύρωση ισχύει ο πρώτος νόμος του Μέντελ
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά και ο δεύτερος διότι ο ένας
χαρακτήρας είναι φυλοσύνδετος και ο άλλος αυτοσωμικός συνεπώς τα
γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικό ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων.
Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της ανεξάρτητης μεταβίβασης των
γονιδίων, που αναφέρει ότι το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν
επηρεάζει τη μεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει έναν άλλο
χαρακτήρα. Σήμερα είναι γνωστό ότι αυτό ισχύει μόνο για γονίδια που
βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. Ο
ανεξάρτητος διαχωρισμός των γονιδίων γίνεται, επειδή τα
χρωμοσώματα κάθε γονέα συνδυάζονται με τυχαίο τρόπο κατά τη



δημιουργία των γαμετών.

Πατρική γενιά (P): ΔδΧΑ Χα Χ ΔδΧΑ Υ

Γαμέτες: ΔΧΑ,ΔΧα ,δΧΑ,δΧα Δ ΧΑ,ΔΥ, δ ΧΑ,δΥ

Πρώτη θυγατρική γενιά (F1): τετράγωνο Punnett
ΔΔΔΔΧΧΧΧΑΑΑΑ ΔΔΔΔΧΧΧΧαααα δδδδΧΧΧΧΑΑΑΑ δδδδΧΧΧΧαααα

ΔΔΔΔΧΧΧΧΑΑΑΑ ΔΔ ΧΑ ΧΑ ΔΔ ΧΑ Χα Δδ ΧΑ ΧΑ Δδ ΧΑ Χα

ΔΥΔΥΔΥΔΥ ΔΔΧΑΥ ΔΔΧαΥ ΔδΧΑΥ ΔδΧαΥ
δδδδΧΧΧΧΑΑΑΑ Δδ ΧΑ ΧΑ Δδ ΧΑ Χα δδ ΧΑ ΧΑ δδ ΧΑ Χα

δΥδΥδΥδΥ ΔδΧΑΥ ΔδΧαΥ δδΧΑΥ δδΧαΥ

Τα αρσενικά άτομα που πάσχουν και από τις δύο ασθένειες έχουν
γονότυπο δδΧαΥ. Συνεπώς η πιθανότητα να προκύψει τέτοιος
απόγονος είναι 1/16.
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