
                           ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Α1  γ 

Α2 β 

Α3 α 

Α4 γ 

Α5 δ 

ΘΕΜΑ  Β 

Β1)  1- στ 

        2- ε 

       3 - α 

       4- γ 

       5 –δ 

Β2) κύτταρο Α-μίτωση 

      κύτταρο Β-μείωση 

Στο τέλος της κυτταρικής διαίρεσης του Α κυττάρου το κάθε κύτταρο που προκύπτει έχει την ίδια 

ποσότητα DNA δηλαδή α, ενώ στο τέλος της κυτταρικής διαίρεσης του κυττάρου Β το κύτταρο που 

προκύπτει έχει τη μισή ποσότητα DNA, δηλαδή α/2. 

Γενετική σταθερότητα – μίτωση 

Γενετική ποικιλομορφία-μείωση 

Β3) α) σελ. 123 τεύχος Β 

       β)  σελ.25 τεύχος Α  

Β4) Πιστότητα αντιγραφής: Αναφορά στον ημισυντηρητικό μηχανισμό αντιγραφής ( κάθε αλυσίδα 

χρησιμεύει σαν καλούπι για το σχηματισμό της νέας), επιδιορθωτικός ρόλος DNA πολυμεράσης και 

επιδιορθωτικών ενζύμων. 

Β5) Σελ.25 τεύχος Α << Είναι δικαιολογημένο ….στο χώρο>> 

Γ1) Βακτήριο Α-  πλασμίδιο 2 

Βακτήριο Β-  πλασμίδιο 1,4,3 

Βακτήριο Γ- πλασμίδιο 4,3 



Θα πρέπει το κάθε πλασμίδιο να έχει έστω ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό που να μην 

υπάρχει στο βακτήριο. Έτσι αν χορηγηθεί στο θρεπτικό υλικό το συγκεκριμένο αντιβιοτικό θα 

θανατωθούν τα μη μετασχηματισμένα βακτήρια.  

Υποσημείωση: Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να μην κόβονται τα γονίδια ανθεκτικότητας των 

πλασμιδίων από την ενδονουκλεάση. 

Γ2) Το αλληλόμορφο β1 υπάρχει στα άτομα Ι2 και ΙΙΙ1, ενώ το αλληλόμορφο β2 υπάρχει στα άτομα 

ΙΙ4 και ΙΙΙ1. Όταν υπάρχει το αλλήλομορφο β1 η Ε1 το αναγνωρίζει και κόβει σε κομμάτια 100 ζ.β και 

400 ζ.β ενώ όταν υπάρχει το αλληλόμορφο β2 η Ε2 το κόβει σε κομμάτια 300 ζ.β και 200 ζ.β. 

Γ3) I3 : Ββ2 

Ι4: Ββ2 

ΙΙ1: Ββ1 

ΙΙ2: Ββ1 

ΙΙ3: Ββ2 

Γ4) Το άτομο ΙΙ3 έχει γονότυπο Ββ2, οπότε θα προκύψουν κομμάτια 500 ζ.β. και 300 ζ.β. και 200 ζ.β.  

Γ5) Ββ1 (χ) Ββ2 

Γαμέτες: Β, β1         Β,β2 

 Απόγονοι: ΒΒ, Ββ2, Ββ1, β1β2 

Η πιθανότητα το επόμενο παιδί να φέρει το β2 είναι 50%. Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός και 

ισχύει ο πρώτος νόμος του  Mendel. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1) α) Η αλυσίδα ΙΙ αντιστοιχεί στο cDNA και η αλυσίδα Ι αντιστοιχεί στο γονίδιο. 

β) Στην υβριδοποίηση συμμετέχει η κωδική του γονιδίου. Η αλυσίδα cDNA λειτουργεί ως μη κωδική, 

αφού είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με το mRNA. Συνεπώς θα είναι συμπληρωματική 

και αντιπαράλληλη με την κωδική του γονιδίου. 

γ) Οι περιοχές α και β αντιπροσωπεύουν εσώνια. Στην κωδική του γονιδίου υπάρχουν εσώνια αλλά 

δεν μπορούν να υβριδοποιηθούν με το cDNA που προήλθε από το ώριμο mRNA και δεν έχει εσώνια. 

Δ2) Η μητέρα ήταν φορέας του γονιδίου της ασθένειας και ο πατέρας φυσιολογικός. Μπορεί να έγινε 

γονιδιακή μετάλλαξη στο φυλετικό χρωμόσωμα Χ πατρικής προέλευσης και το επικρατές 

φυσιολογικό γονίδιο να μεταλλάχθηκε στο υπολειπόμενο της ασθένειας. Έτσι προέκυψε θηλυκός 

απόγονος ομόζυγος για το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο. 

Μπορεί ανώμαλο ωάριο με 2 φυλετικά χ που έφεραν το παθολογικό γονίδιο να γονιμοποιήθηκε από 

ανώμαλο σπερματοζωάριο χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα. Το λάθος στο σχηματισμό του ωαρίου 

συνέβη στη δεύτερη μειωτική που δε διαχωρίστηκαν οι αδελφές χρωματίδες του χρωμοσώματος με 

το παθολογικό γονίδιο. Το λάθος στο σχηματισμό του σπερματοζωαρίου συνέβη στην πρώτη 

μειωτική ( μη διαχωρισμός ομόλογων ) ή στη δεύτερη μειωτική ( μη διαχωρισμός χρωματίδων) 



Δ3) α) Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Α : Αντικατάσταση βάσης στο 4 κωδικόνιο της κωδικής ΤΤG – TGG 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη B : Αντικατάσταση βάσης στο 6 κωδικόνιο της κωδικής GGA - TGA 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Γ :  Έλλειψη C πριν το δεύτερο κωδικόνιο της κωδικής 

 Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Δ : Προσθήκη 3 νουκλεοτιδίων 5΄TGT 3΄μετά την πρώτη Α του 3 

κωδικονίου 

Β) κωδική  5΄…ATGCACAGGTTGTGGGGAGAC…3΄ 

                                Επιμέλεια απαντήσεων: Ανδρεοπούλου Κωνσταντίνα 

                                                                                 Βιολόγος 

 

 


