
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018   

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς  από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις Α1  έως  Α5  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη 
φράση , η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

Α1.   

 

 Στο παραπάνω υβριδικό μόριο DNA- RNA η DNA πολυμεράση : 

 α.  μπορεί να δράσει προς τη θέση Ι   

 β. μπορεί να δράσει προς τη θέση Ι Ι  

 γ . μπορεί να δράσει προς τις θέσεις Ι και ΙΙ  

 δ . δεν μπορεί να δράσει . 

Μονάδες 5 

Α2.  Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β χορηγείται:  

 α.  αυξητική ορμόνη  

 β. παράγοντας ΙΧ  

 γ. α1-αντιθρυψίνη  

 δ. παράγοντας VIII.  

Μονάδες 5 

Α3.  Ραδιενεργός 32Ρ και ραδιενεργό 35S είναι δυνατόν να ενσωματωθούν 
αντίστοιχα:  

 α.  σε έναν υποκινητή γονιδίου και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα  

 β. στην DNA πολυμεράση και σε ένα πλασμίδιο  

 γ. στην RNA πολυμεράση και στην προϊνσουλίνη  

 δ. στον χειριστή του οπερονίου  της λακτόζης και στην λακτόζη.  
 

Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4.  Η πιθανότητα να προκύψουν άτομα με σύνδρομο Turner κατά τον λάθος 
σχηματισμό των γαμετών  είναι : 

 

 α.  αυξημένη  όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί κατά την πρώτη μειωτική 
διαίρεση της μητέρας  

 β. αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση 
της μητέρας  

 γ . αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί στη  δεύτερη μειωτική διαίρεση 
του πατέρα  

 δ . ίδια σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.  

 Μονάδες 5 

 

Α5.  Την πρωτεΐνη α1 -αντιθρυψίνη θα την εντοπίσουμε σε βακτηριακό κλώνο 

cDNA βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από ώριμο mRNA κυττάρων  

 α.  παγκρέατος  

 β. ήπατος  

 γ. στομάχου  

 δ. μυελού των οστών.  

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1 .  Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό  της στήλης  Ι με ένα  μόνο γράμμα της 
στήλης  ΙΙ.   

 

Στήλη Ι   Στήλη ΙΙ  

1. Περιοριστική 
ενδονουκλεάση  

 

α. Πολυσακχαρίτης  

 

 

β. Νουκλεϊκό οξύ  

 

 

γ. Πρωτεΐνη  

 

2. Πρωταρχικό τμήμα   

3. Πριμόσωμα   

4. Άγαρ   

5. Αντίσωμα   

6. Απαμινάση της 
αδενοσίνης  

 

7. Πλασμίδιο   

 

Μονάδες 7 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2 .  Στο ακόλουθο σχήμα  1 απεικονίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης των 
μικροοργανισμών Α, Β, Γ. Ποιος από αυτούς μπορεί να ανήκει στο γένος 
Lactobacillus (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 
2).    

Μονάδες 4 

 

       σχήμα 1  

Β3. Στο ακόλουθο σχήμα 2 απεικονίζεται το πέμπτο ζεύγος  ομόλογων 
χρωμοσωμάτων ενός ανθρώπου. Να προσδιορίσετε το είδος της 
μετάλλαξης (μονάδες 2), την ασθένεια που προκαλεί η μετάλλαξη αυτή  
(μονάδες 2), καθώς και τον φαινότυπο του ανθρώπου που τη φέρει 
(μονάδες 2).   

 

                             σχήμα 2  

Μονάδες 6 

Β4. Να προσδιορίσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα προκύψουν 
θραύσματα ίσου μήκους και σε ποιες διαφορετικού μήκους, μετά τη δράση 
της EcoRI σε :  

  α. Δύο αδελφές χρωματίδες . 

 β. Δύο γονίδια, που κωδικοποιούν δύο διαφορετικές πολυπεπτιδικές  

  αλυσίδες.  

  γ. Δύο διαφορετικά πλασμίδια από δύο διαφορετικά βακτήρια.  

   δ . Δύο μορίων κύριου DNA από δύο βακτήρια ενός βακτηριακού  

     κλώνου.  

  (μονάδες 4)  

 Να αιτιολογήσετε τ ις απαντήσεις  σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 8 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

Προκειμένου να εντοπισθεί ένα από τα  γονίδια του tRNA της γλυκίνης  (Gly), 
εργαζόμαστε με τη βοήθεια βιβλιοθήκης που έχει προκύψει από ευκαρυωτικό 
γενετικό υλικό.   
Γ1 .  Με ποιο είδος βιβλιοθήκης πρέπει να εργαστούμε;  (μονάδες 2) Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή  σας  (μονάδες 5).  
Μονάδες 7 

Γ2 .  Το αντικωδικόνιο του tRNA που μελετάμε είναι το 3΄CCC5΄. Το γονίδιο αυτού του tRNA 
υφίσταται μετάλλαξη ώστε το αντικωδικόνιό του τώρα να μετατραπεί σε 3΄ΑCC5΄χωρίς 
περαιτέρω επιπτώσεις στην λειτουργικότητα του tRNA.  

 Το μεταλλαγμένο γονίδιο χρησιμοποιείται για τον μετασχηματισμό ενός 
βακτηρίου. Το  βακτήριο δεν διαθέτει το αντίστοιχο φυσιολογικό γονίδιο και 
εκφράζει το μεταλλαγμένο γονίδιο του tRNA που του έχει  εισαχθεί. Δίνονται  
οι κωδικές  αλυσίδες δύο γονιδίων (α και β) του βακτηρίου που 
κωδικοποιούν δύο ολιγοπεπτίδια.   

 Γονίδιο α   ATAAGTACCGGGGCCGTATAA   

 Γονίδιο β  ATAAGTΑCCGGTGCCGTATAA   

Θα παραχθούν πεπτίδια από την έκφραση και των δύο γονιδίων ; (μονάδες 2) 
Να γράψετε την αλληλουχία όσων πεπτιδίων θα παραχθούν (μονάδες 4). Να 
αιτιολογήσετε τ ις απαντήσεις σας (μονάδες 7).                    Μονάδες 13 

Δίνεται ο γενετικός κώδικας :  
 Δεύτερο γράμμα   
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3.Στο σχήμα 3 απεικονίζεται πλασμίδιο που διαθέτει γονίδια ανθεκτικότητας σε 
δύο αντιβιοτικά, την αμπικιλίνη και τετρακυκλίνη και αναγράφονται 
εσωτερικές αλληλουχίες των δύο γονιδίων ανθεκτικότητας. Αφού το 
πλασμίδιο κοπεί με την EcoRI και εισαχθεί ένα γονίδιο ξένου οργανισμού σε 
αυτό να εξηγήσετε  ποιο από τα δύο αντιβιοτικά θα χρησιμοποιούσατε για τη 
διάκριση των μετασχηματισμένων βακτηριακών κλώνων με ανασυνδυασμένο 
πλασμίδιο.  

 

σχήμα 3 

 Μονάδες 5  

 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.Σε ένα είδος ποντικών, το γονίδιο που προσδίδει το μαύρο χρώμα 
τριχώματος επικρατεί του λευκού και το γονίδιο που ευθύνεται για την 
μακριά ουρά επικρατεί του γονιδίου που ευθύνεται για την κοντή ουρά. Tο 
φύλο στους ποντικούς καθορίζεται όπως στον άνθρωπο  και τα γονίδια που 
ελέγχουν τα δύο χαρακτηριστικά βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων 
χρωμοσωμάτων . Από αλλεπάλληλες  διασταυρώσεις του ίδιου  μαύρου 
θηλυκού ποντικού με μακριά ουρά με τον ίδιο  άσπρο αρσενικό με κοντή 
ουρά προέκυψαν :  

31 αρσενικά μαύρα  με μακριά ουρά  

   32 αρσενικά άσπρα  με κοντή ουρά  

31 αρσενικά  μαύρα  με κοντή ουρά  

   29 αρσενικά  άσπρα  με μακριά ουρά  

30 θηλυκά  μαύρα  με μακριά ουρά  

   31 θηλυκά άσπρα με μακριά ουρά  

29 θηλυκά μαύρα  με κοντή  ουρά  

   30 θηλυκά άσπρα με κοντή ουρά  

 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α.  Να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί ο τρόπος κληρονόμησης των γονιδίων.  

           Μονάδες 6 

β. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους του θηλυκού γονέα.  

Μονάδες 3 
γ . Να δώσετε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις.  

Μονάδες 6 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  
 

Δ2.Ένας άνδρας με τρία γονίδια που κωδικοποιούν την α-πολυπεπτιδική 
αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης αποκτά δύο παιδιά με μία γυναίκα που φέρει  

δύο γονίδια  που κωδικοποιούν την α-πολυπεπτιδική αλυσίδα της 
αιμοσφαιρίνης. Εάν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε φέρει μόνο έ να γονίδιο 
που κωδικοποιεί την α -πολυπεπτιδική αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης,  ποια η 
πιθανότητα το δεύτερο παιδί να έχει φυσιολογικό γονότυπο και φαινότυπο ;  

Μονάδες 5 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  
 

Δ3.Ένα είδος διπλοειδούς φυτού έχει  δέκα  χρωμοσώματα . Ένας ερευνητής έχει 
στη διάθεσή του δύο Β t διαγονιδιακά φυτά αυτού του είδους. Στο πρώτο , το 
γονίδιο της τοξίνης έχει ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο ομόλογα  
χρωμοσώματα του πρώτου  ζεύγους ενώ το δεύτερο σε ένα από  τα δύο 
ομόλογα  χρωμοσώματα του τέταρτου  ζεύγους.  Εάν τα δύο αυτά  φυτά 
διασταυρωθούν μεταξύ τους, να γράψετε το ποσοστό των απογόνων της F1 
γενιάς που θα είναι  ανθεκτικά στα έντομα  (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (μονάδες 3).  

Μονάδες 5 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας, 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 

19-6-2018 

ΘΕΜΑ Α 
Α1.  δ 

Α2.  β 

Α3.  α 

Α4.  α 

Α5.  β 

ΘΕΜΑ Β 
Β1.  1 γ 

2 β  
3 γ  
4 α  
5 γ  
6 γ  
7 β 

Β2. Το pH επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Οι περισσό-

τεροι αναπτύσσονται σε pH 6-9. Υπάρχουν όμως μικροοργανισμοί που αναπτύσσο-
νται σε διαφορετικό pH, όπως είναι τα βακτήρια του γένους Lactobacillus, που ανα-
πτύσσονται σε pH 4-5. Έτσι ο  Β ανήκει στο γένος Lactobacillus αφού παρατηρείται 
μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης σε pH 4-5. 

Β3.  Το είδος της μετάλλαξης είναι έλλειψη χρωμοσωμικού τμήματος από το μικρό 

βραχίονα του 5 χρωμοσώματος. H έλλειψη είναι η απώλεια γενετικού υλικού. Το σύν-
δρομο φωνή της γάτας (cri-duchat) οφείλεται στην έλλειψη ενός τμήματος από το 
χρωμόσωμα 5. Το σύνδρομο ονομάζεται έτσι, γιατί το κλάμα των νεογέννητων που 
πάσχουν μοιάζει με το κλάμα της γάτας (cri-du-chat). Τα άτομα που πάσχουν από το 
συγκεκριμένο σύνδρομο εμφανίζουν διανοητική καθυστέρηση. 

Β4.  Θραύσματα ίσου μήκους θα προκύψουν στις περιπτώσεις α και δ και 

διαφορετικού μήκους στις περιπτώσεις β και γ. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες πα-
ράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογικός τους ρόλος είναι να τα προστατεύουν από 
την εισβολή «ξένου» DNA. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές 
αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων στο δίκλωνο DNA. Mία από τις περιοριστικές ενδο-
νουκλεάσες που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η EcoRI που απομονώθηκε από το βα-
κτήριο Escherichia coli . Το ένζυμο αυτό όποτε συναντά την αλληλουχία: 
  



 
Φροντιστήριο Ορόσημο  2 
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5’-G Α Α Τ Τ C-3’ 
3’-C Τ Τ A A G-5’ 

στο γονιδίωμα, κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του G και του Α (με κατεύθυνση 5’→3’) 
αφήνοντας μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κομμένα άκρα. Mε το τέ-
λος της αντιγραφής κάθε ινίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί. Τα δύο αντίγραφα 
κάθε ινιδίου συνδέονται μεταξύ τους με μία δομή που ονομάζεται κεντρομερίδιο. Ο 
όρος αδελφές χρωματίδες χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασμένα 
χρωμοσώματα κατά το χρονικό διάστημα που είναι συνδεδεμένα στο κεντρομερίδιο. 
Επομένως οι αδελφές χρωματίδες είναι δύο πανομοιότυπα μόρια DNA κι έτσι θα δια-
θέτουν ίσες φορές την αλληλουχία  

5’-G Α Α Τ Τ C-3’ 
3’-C Τ Τ A A G-5’ 

Ο όρος κλώνος αναφέρεται σε μια ομάδα πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή οργα-
νισμών. Έτσι οι δύο βακτηριακοί κλώνοι θα έχουν το ίδιο ακριβώς DNA και όπως και 
παραπάνω θα διαθέτουν ίσες φορές την αλληλουχία  

5’-G Α Α Τ Τ C-3’ 
3’-C Τ Τ A A G-5’ 

Τα δύο γονίδια που κωδικοποιούν διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες αποτε-
λούν διαφορετικά τμήματα DNA. Επίσης τα διαφορετικά πλασμίδια αποτελούν δια-
φορετικά μόρια DNA κι έτσι θα διαθέτουν διαφορετικές φορές την αλληλουχία 

5’-G Α Α Τ Τ C-3’ 
3’-C Τ Τ A A G-5’ 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Το είδος του βιβλιοθήκης με το οποίο θα εργαστούμε είναι η γονιδιωματική 

βιβλιοθήκη. Αυτό γιατί η γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει το συνολικό DNA του 
οργανισμού δότη. Αντίθετα οι cDNA βιβλιοθήκες περιέχουν αντίγραφα των mRNA ό-
λων των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα αυτά και έχουν το πλεονέκτημα α-
πομόνωσης μόνο των αλληλουχιών των γονιδίων που μεταφράζονται σε αμινοξέα, 
δηλαδή των εξωνίων. Γνωρίζουμε ότι τα γονίδια που μεταγράφονται σε tRNA δε με-
ταφράζονται. Συνεπώς τα ευκαρυωτικά γονίδια που μεταγράφονται σε tRNA μπο-
ρούν να εντοπιστούν μόνο στη γονιδιωματική βιβλιοθήκη και όχι στη cDNA. 

Γ2.  Γνωρίζουμε ότι τα αντικωδικόνια των tRNA είναι συμπληρωματικά και αντι-

παράλληλα των κωδικονίων του mRNA. Το κωδικόνιο λήξης δεν κωδικοποιεί κανένα 
αμινοξύ και δεν έχει αντίστοιχο αντικωδικόνιο. Επομένως το αντικωδικόνιο  

3΄ CCC 5΄ 
θα προσδεθεί στο κωδικόνιο του mRNA  

5΄GGG 3΄  
που κωδικοποιεί τη γλυκίνη, ενώ το τροποποιημένο αντικωδικόνιο 

3΄ ΑCC5΄ 
θα προσδεθεί στο κωδικόνιο του mRNA 5΄ UGG 3΄. Το τροποποιημένο tRNA εξακο-
λουθεί να μεταφέρει το αμινοξύ γλυκίνη, εφόσον το μόνο που άλλαξε είναι η περιοχή 
του αντικωδικονίου.  
Γνωρίζουμε ότι τόσο η κωδική αλυσίδα του DNA όσο και το mRNA, είναι συμπληρω-
ματικά προς τη μεταγραφόμενη αλυσίδα του DNA. Έτσι, η μόνη τους διαφορά είναι 
ότι όπου στην κωδική αλυσίδα υπάρχει Τ στο mRNA υπάρχει U. Εφόσον το κωδικόνιο 
έναρξης του mRNA είναι το AUG με κατεύθυνση 5’AUG 3’, το αντίστοιχο κωδικόνιο 
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στην κωδική αλυσίδα του DNA θα είναι το 5’ATG3’ επίσης, εφόσον τα κωδικόνια λή-
ξης του mRNA είναι τα  5’UAG 3’ ή 5’ UGA 3’ ή 5’ UAA 3’, τα αντίστοιχα κωδικόνια 
στην κωδική αλυσίδα του DNA θα είναι τα 5’ ΤAG 3’ ή 5’ ΤGA 3’ ή 5’ ΤAA 3’. Τέλος, οι 
βάσεις ανάμεσα στο κωδικόνιο έναρξης και το κωδικόνιο λήξης θα πρέπει να διαβά-
ζονται ανά τριάδες (κώδικας τριπλέτας), συνεχόμενα χωρίς να παραλείπεται κάποιο 
νουκλεοτίδιο (συνεχής), καθώς κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε μία μόνο τριπλέτα (μη 
επικαλυπτόμενος). Συνεπώς τόσο στο γονίδιο α όσο και στο γονίδιο β, η κωδική αλυ-
σίδα θα έχει κατεύθυνση 5΄ → 3΄ από δεξιά προς τα αριστερά. Η RNA πολυμεράση 
προσδένεται στον υποκινητή με τη βοήθεια μεταγραφικών παραγόντων και προσθέ-
τει συμπληρωματικά ριβονουκλεοτίδια έναντι των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της μη 
κωδικής αλυσίδας ενώνοντάς τα με 3’ – 5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό. Απέναντι από Α 
προσθέτει U, απέναντι από Τ προσθέτει Α και απέναντι από G προσθέτει C και αντί-
στροφα. Το mRNA συντίθεται με κατεύθυνση 5΄ → 3΄ με μεταγραφή της μη κωδικής 
αλυσίδας με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας και της αντιπαραλληλίας. 
Το mRNA που θα προκύψει από το γονίδιο α είναι το ακόλουθο: 

5΄ AAUAUGCCGGGGCCAUGAAUA 3΄ 
Από την έκφραση του γονιδίου α θα παραχθεί το πεπτίδιο  

NH2 - μεθειονίνη – προλίνη - COOH 
Αφού δεν υπάρχει tRNA με αντικωδικόνιο 3’CCC5’ να συνδεθεί με το κωδικόνιο 
5’GGG3’. 
Το mRNA που θα προκύψει από το γονίδιο β είναι το ακόλουθο: 

5΄ AAUAUGCCGUGGCCAUGAAUA 3΄ 
Συνεπώς από την έκφραση του γονιδίου β μπορούν να παραχθούν δύο πεπτίδια. Το 
πρώτο πεπτίδιο που θα παραχθεί θα έχει την αλληλουχία: 

NH2 - μεθειονίνη – προλίνη – γλυκίνη – προλίνη - COOH 
Βέβαια εάν θεωρήσουμε ότι στο κωδικόνιο 5΄ UGG 3΄ εκτός από το τροποποιημένο 
tRNA μπορεί να προσδεθεί και κάποιο φυσιολογικό tRNA που διαθέτει το βακτήριο 
και μεταφέρει το αμινοξύ τρυπτοφάνη, τότε το 2 πεπτίδιο θα είναι το:  

NH2 -μεθειονίνη – προλίνη – τρυπτοφάνη– προλίνη - COOH 

Γ3.  Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογι-

κός τους ρόλος είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου» DNA. Οι περιορι-
στικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων στο δί-
κλωνο DNA. Μία από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιμοποιείται ευρέως 
είναι η EcoRI που απομονώθηκε από το βακτήριο Escherichia coli. Το ένζυμο αυτό 
όποτε συναντά την αλληλουχία:  

5’-G Α Α Τ Τ C-3’ 
3’-C Τ Τ A A G-5’ 

στο γονιδίωμα, κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του G και του Α (με κατεύθυνση 5’→3’) 
αφήνοντας μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κομμένα άκρα. 
Συνεπώς η EcoRI θα κόψει μέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη κι έτσι 
θα καταστραφεί η ιδιότητα της ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό αυτό. Επομένως η ε-
πιλογή μετασχηματισμένων κλώνων με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα γίνει με το 
γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη. 
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ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. 
α.  Εφόσον οι θηλυκοί και οι αρσενικοί απόγονοι είναι περίπου ίσοι αποκλείο-

ουμε την περίπτωση θνησιγόνου φυλοσύνδετου γονιδίου. Με βάση τη φαινοτυπική 
αναλογία των απογόνων διαπιστώνουμε ότι τόσο γονίδιο που καθορίζει το χρώμα 
του σώματος όσο και το γονίδιο που καθορίζει το μήκος της ουράς μπορεί να κληρο-
νομείται τόσο με αυτοσωμικό όσο και με φυλοσύνδετο τρόπο. Δίνονται παρακάτω οι 
σχέσεις των αλληλομόρφων γονιδίων Τα γονίδια μπορούν να εδράζονται σε 

i)  δύο διαφορετικά ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, 
ii)  ένα ζευγάρι αυτοσωμικών και ένα φυλετικών (διακρίνονται δύο περι-

τώσεις): 
α)  τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα τριχώματος σε αυτοσωμικό χρωμό-

σωμα και αυτά που ελέγχουν το μήκος ουράς σε φυλετικό 
β)  τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα τριχώματος σε φυλετικό χρωμό-

σωμα και αυτά που ελέγχουν το μήκος ουράς σε αυτοσωμικό. 
Περίπτωση i) δύο διαφορετικά ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων 

ΣΥΜΒΟΛΙ-
ΣΜΟΣ ΑΛΛΗ-
ΛΟΜΟΡΦΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟ-
ΜΟΡΦΟ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ 

Μ: 
Επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υ-
πεύθυνο για το μαύρο χρώμα 

ΜΜ, Μμ 

μ: 
Υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο 
υπεύθυνο για το λευκό 

μμ 

Κ: 
Επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υ-
πεύθυνο για τη μακριά ουρά 

ΚΚ, Κκ 

κ: 
Υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο 
υπεύθυνο για την κοντή ουρά 

κκ 

Εφόσον προκύπτουν απόγονοι με το υπολειπόμενο χαρακτηριστικό και για τις δύο 
ιδιότητες συμπεραίνουμε ότι κληρονόμησαν από ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο 
γονίδιο από τους δύο γονείς τους. Επίσης από τη φαινοτυπική αναλογία των απογό-
νων (1:1), διαπιστώνουμε ότι το ένα άτομο της πατρικής γενιάς, το θηλυκό, θα είναι 
ετερόζυγο ενώ το άλλο, το αρσενικό, θα είναι ομόζυγο για το υπολειπόμενο. 
Περίπτωση ii α) τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα τριχώματος σε αυτοσωμικό χρω-
μόσωμα και αυτά που ελέγχουν το μήκος ουράς σε φυλετικό 

ΣΥΜΒΟΛΙ-
ΣΜΟΣ ΑΛΛΗ-
ΛΟΜΟΡΦΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟ-
ΜΟΡΦΟ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ 

Μ: 
Επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υ-
πεύθυνο για το μαύρο χρώμα 

ΜΜ, Μμ 

μ: 
Υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο 
υπεύθυνο για το λευκό 

μμ 

ΧΚ: 
Επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υ-
πεύθυνο για τη μακριά ουρά 

ΧΚΧΚ, ΧΚΧκ, ΧΚΥ 

Χκ: 
Υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο 
υπεύθυνο για την κοντή ουρά 

ΧκΧκ, ΧΚΥ, 
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Το φύλο στο έντομο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο συνεπώς η παρουσία του Υ 
χρωμοσώματος καθορίζει το αρσενικό άτομο και η απουσία του το θηλυκό. Έτσι τα 
αρσενικά θα έχουν ΧΥ φυλετικά χρωμοσώματα και το θηλυκά θα έχουν ΧΧ. Τα αρσε-
νικά κληρονομούν το Χ χρωμόσωμα από την μητέρα τους και το Υ από τον πατέρα 
τους. Σ΄αυτή την περίπωση προκύπτουν απόγονοι αρσενικοί τόσο με μαύρο όσο και 
με άσπρο χρώμα τριχώματος, άρα ο θηλυκός γονέας θα είναι ετερόζυγος, ενώ από το 
γεγονός ότι προκύπτουν και απόγονοι (και των δύο φύλων) με κοντή ουρά, ο θηλυκός 
γονέας θα είναι επίσης ετερόζυγος γι΄ αυτό το ζεύγος αλληλόμορφων. 
Περίπτωση ii β) τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα του τριχώματος σε φυλετικό χρω-
μόσωμα και αυτά που ελέγχουν το μήκος της ουράς σε αυτοσωμικό . 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΑΛ-
ΛΗΛΟΜΟΡΦΟ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ 

ΧΜ: 
Επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο 
υπεύθυνο για το μαύρο χρώμα 

ΧΜ ΧΜ, ΧΜ Χμ, ΧΜΥ 

Χμ: 
Υπολειπόμενο αλληλόμορφο γο-
νίδιο υπεύθυνο για το λευκό 

Χμ Χμ, ΧμΥ 

Κ: 
Επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο 
υπεύθυνο για τη μακριά ουρά 

ΚΚ, Κκ 

κ: 
Υπολειπόμενο αλληλόμορφο γο-
νίδιο υπεύθυνο για την κοντή 
ουρά 

κκ 

Σε αυτήν την περίπτωση προκύπτουν απόγονοι αρσενικοί τόσο με μαύρο όσο και  με 
άσπρο χρώμα τριχώματος, άρα ο θηλυκός γονέας θα είναι ετερόζυγος ενώ από το 
γεγονός ότι προκύπτουν απόγονοι και των δύο φύλων με κοντή ουρά, ο θηλυκός γο-
νέας θα είναι επίσης ετερόζυγος για αυτό το ζεύγος αλληλομόρφων.  

β.  Με βάση τα παραπάνω ο θηλυκός γονέας με φαινότυπο μαύρο χρώμα και 

μακριά ουρά μπορεί να έχει τους εξής γονότυπους: 
i)  περίπτωση αυτοσωμικών: ΜμΚκ, ετερόζυγο και για τις δύο ιδιότητες. 
iiα)  περίπτωση που τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα τριχώματος σε αυ-

τοσωμικό χρωμόσωμα και αυτά που ελέγχουν το μήκος ουράς σε φυ-
λετικό, ο θηλυκός γονέας θα είναι ετερόζυγος και για τα δύο ζεύγη 
αλληλομόρφων αφού προκύπτουν αρσενικοί με κοντή ουρά και από-
γονοι (ανεξαρτήτως φύλου) με λευκό χρώμα. Άρα: 

ΜμΧΚΧκ 

Iiβ)  τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα τριχώματος σε φυλετικό χρωμό-
σωμα και αυτά που ελέγχουν το μήκος ουράς σε αυτοσωμικό, ο θηλυκός γο-
νέας θα είναι ετερόζυγος και για τα δύο ζεύγη αλληλομόρφων αφού προκύ-
πτουν αρσενικοί με μαύρο χρώμα και απόγονοι (ανεξαρτήτως φύλου) με κο-
ντή ουρά. Άρα:  

Κκ ΧΜΧμ 

γ.  Οι αντίστοιχες διασταυρώσεις είναι: 

i. ΜμΚκ  Χ μμκκ 

Γονείς:  Θηλυκός: ΜμΚκ  (Χ) Αρσενικός: μμκκ 

Γαμέτες: ΜΚ, Μκ, μΚ, μκ     μκ 
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 ΜΚ Μκ μΚ μκ 

μκ ΜμΚκ Μμκκ μμΚκ μμκκ 

iiα. ΜμΧΚΧκ  Χ μμΧκΥ 

Γονείς:  Θηλυκός: ΜμΧΚΧκ (Χ) Αρσενικός: μμΧκΥ 

Γαμέτες: ΜΧΚ, ΜΧκ, μΧΚ, μΧκ     μΧκ, μΥ 

 ΜΧΚ ΜΧκ μΧΚ ΜΧκ 

μΧΚ ΜΜΧΚΧΚ ΜμΧκΧκ μμΧΚΧκ μμΧκΧΚ 

μΥ ΜμΧΚΥ ΜμΧΚΥ μμΧΚΥ μμΧΚΥ 

iiβ. ΚκΧΜΧμ  Χ κκΧμΥ 

Γονείς:  Θηλυκός: ΚκΧΜΧμ  (Χ) Αρσενικός: κκΧμΥ 

Γαμέτες: ΚΧΜ, ΚΧμ, κΧΜ, κΧμ     κΧμ, κΥ 

 ΚΧΜ ΚΧμ κΧΜ κΧμ 

κΧμ ΚκΧΜΧμ ΚκΧμΧμ κκΧΜΧμ κκΧμΧΜ 

κΥ ΚκΧΜΥ ΚκΧμΥ κκΧΜΥ κκΧμΥ 

Δ2.  Γνωρίζουμε ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν την πολυπεπτιδική αλυσίδα α 

είναι διπλά, δηλαδή υπάρχουν δύο γονίδια α σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα. 

Ο άνδρας θα έχει γονότυπο αα/α -. Η γυναίκα μπορεί να έχει γονότυπο αα/- - ή  
α -/α -. 
Ωστόσο από το πρώτο παιδί το οποίο έχει μόνο ένα γονίδιο για την α – πολυπεπτιδική 
αλυσίδα, διαπιστώνουμε ότι η μητέρα του δε θα του έδωσε κανένα α γονίδιο. Επο-
μένως ο γονότυπος της μητέρας θα είναι αα/- -. 

Διασταύρωση: P: αα/α- × αα/- - 

Γαμ.:  αα, α- αα, -- 

F1:  αα/αα, αα/- - , αα/α-, α-/-- 

Η πιθανότητα να έχει φυσιολογικό γονότυπο είναι 1/4 ή 25%. 

Η πιθανότητα να έχει φυσιολογικό φαινότυπο είναι 1/4 ή 25%. 

Δ3.  Τα φυτά και τα ζώα που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση των τε-

χνικών Γενετικής Μηχανικής ονομάζονται διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιημένα. 
Εάν συμβολίσουμε το γονίδιο που κωδικοποιεί την τοξίνη ως Α τότε το πρώτο φυτό 
που φέρει το γονίδιο σ’ ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του 1ου ζεύγους θα 
έχει γονότυπο  1Α 1-  4-  4- 

Το δεύτερο φυτό  που φέρει το γονίδιο σ’ ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα 
του 4ου ζεύγους θα έχει γονότυπο 1-1-  4Α  4- 

Τα φυτά διασταυρώνονται μεταξύ τους  1Α 1-  4-  4- x 1-1-  4Α  4- 
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γαμέτες 1Α  4-   1-  4-  

1- 4- 1Α  1- 4-  4-   1-  1-  4- 4- 

1- 4Α  1Α 1-   4Α 4-   1-  1-  4-4Α 

Το ποσοστό των απογόνων που θα είναι ανθεκτικά στα έντομα θα είναι 75%. Αυτό 
γιατί αρκεί να υπάρχει μια φορά το γονίδιο που κωδικοποιεί την τοξίνη για να το εκ-
φράζει και έτσι το φυτό να είναι ανθεκτικό στα έντομα. 

 


	01them_bio_op_c_hmer_180619
	02Βιολογία Προσανατολισμού

