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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

16.06.2021 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α, Α2. γ, Α3. δ, Α4. β, Α5. γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1-Α, 2-Γ, 3-Β, 4-Α, 5-Γ, 6-Β, 7-Α 

Β2. Σελ 103 : 1. Δοκιμασία δρεπάνωσης, 2. Προσδιορισμός της HbS, 3. Εντοπισμός 

του γονιδίου βs  

Β3. Σελ 22 : Τα πλασμίδια διαθέτουν γονίδια που προσδίδουν στα βακτήρια 

ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά. Τα πλασμίδια μπορούν να μεταφέρονται από ένα 

βακτήριο σε άλλο το οποίο μετασχηματίζουν δίνοντάς του νέες ιδιότητες. Κατά την 

ανάμειξη των 2 στελεχών παρατηρήθηκε μεταφορά πλασμιδίων με αποτέλεσμα να 

δημιουργήθηκαν βακτήρια τα οποία είχαν 2 πλασμίδια που προσέδιδαν 

ανθεκτικότητα στα δύο αντιβιοτικά. Τα βακτήρια αυτά επιβιώνουν παρουσία και 

των 2 αντιβιοτικών στο στερεό θρεπτικό υλικό, πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν 

αποικίες. 

Β4. 3΄UAC5΄  

Σελ 40 : το tRNA έχει μια τριπλέτα το αντικωδικόνιο, που είναι συμπληρωματικό και 

αντιπαράλληλο του κωδικονίου. 

Σελ 41 : Κατά την επιμήκυνση, όταν το 2ο αμινοξύ (εδώ η λευκίνη) ενωθεί με το 1ο 

αμινοξύ, τη μεθειονίνη, το 1ο tRNA απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα. Στη 

συνέχεια το ριβόσωμα κυλάει πάνω στο mRNA κατά ένα κωδικόνιο. Έρχεται το 3ο 

tRNA που μεταφέρει το 3ο αμινοξύ, δηλαδή τη βαλίνη. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η ΘΕΑ βρίσκεται στη θέση Β. Το 1ο πρωταρχικό τμήμα της ασυνεχούς αλυσίδας 

είναι το 2. 

Γ2. Στα πρωταρχικά τμήματα υπάρχουν συνολικά 6 ραδιενεργά ριβνουκλεοτίδια με 

ουρακίλη (καθώς η ουρακίλη είναι συμπληρωματική της αδενίνης), καθώς τα 

πρωταρχικά τμήματα είναι τμήματα RNA συμπληρωματικά της μητρικής αλυσίδας. 

Κατά την επιμήκυνση των πρωταρχικών τμημάτων η DNA πολυμεράση θα 

τοποθετήσει συμπληρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις μητρικές 

αλυσίδες. Καθώς η γουανίνη είναι συμπληρωματική της κυτοσίνης, θα τοποθετήσει, 

αν δε γίνει κάποιο λάθος, συνολικά 13 ραδιενεργά νουκλεοτίδια με γουανίνη. 
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Γ3. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή στο παραπάνω τμήμα, θα έχει απομακρυνθεί το 

πρωταρχικό τμήμα και θα έχει αντικατασταθεί με DNA. Συνολικά τα ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια που θα περιέχονται είναι όσα έχουν γουανίνη, δηλαδή 13 + 5 = 18 

Γ4. Κατάλληλο πλασμίδιο ως φορέας κλωνοποίησης είναι το Α.  

Τα πλασμίδια που χρησιμοποιούνται ως φορείς κλωνοποίησης πρέπει να έχουν μία 

φορά την αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση (σελ 62). 

Η EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία 5’GAATTC3’ την οποία κόβει μεταξύ G και Α με  

κατεύθυνση 5’→3’ (σελ 61).                 3’CTTAAG5’  

Το πλασμίδιο Α έχει μία φορά την παραπάνω αλληλουχία (με τον σωστό 

προσανατολισμό) ενώ το πλασμίδιο Β έχει την αλληλουχία 2 φορές γι’ αυτό και δεν 

είναι κατάλληλο. 

Γ5. Ο σωστός προσανατολισμός με τον οποίο μπορεί να έχει τοποθετηθεί το γονίδιο 

στο πλασμίδιο, είναι αν τοποθετηθεί το κωδικόνιο έναρξης δίπλα από τον 

υποκινητή. Στο γονίδιο, η πάνω αλυσίδα είναι η κωδική και το 5’ είναι αριστερά. Ο 

ανιχνευτής είναι ένα μόριο DNA ή RNA, μονόκλωνο, ιχνηθετημένο, 

συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο του επιθυμητού (σελ 65). Στην εικόνα 5, η 

πάνω αλυσίδα έχει το 5’ αριστερά και οι 2 αλυσίδες του DNA είναι αντιπαράλληλες. 

Πιθανές αλληλουχίες ανιχνευτή είναι : 

1. 5’ GGGGGAATTCATGT 3’  

2. 3’ CCCCCTTAAGTACA 5’  

3. 5’ GAGTGAATTCGGGG 3’  

4. 3’CTCACTTAAGCCCC 5’ 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ο Νίκος έχει πάρει 23 χρωμοσώματα από τον πατέρα του και 23 από τη μητέρα 

του. Από τα 23 χρωμοσώματα που πήρε από τον πατέρα του, ο ελάχιστος αριθμός 

που έχει πάρει από τον παππού του (παππούς 1) είναι 2. Πήρε το χρωμόσωμα Υ και 

το χρωμόσωμα 21 στο οποίο υπάρχει το γονίδιο για την ομοκυστινουρία. Ο πατέρας 

του Νίκου, ο Κώστας, είναι υγιής ως προς την ασθένεια αυτή αλλά είναι φορέας 

καθώς κληρονόμησε από τον πατέρα του το υπολειπόμενο γονίδιο για την ασθένεια 

αυτή ο οποίος και έπασχε. Ο Νίκος επειδή πάσχει και αυτός σημαίνει ότι είναι 

ομόζυγος για το υπολοιπόμενο. Συνεπώς, πήρε από κάθε γονέα ένα υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 21. Το Υ χρωμόσωμα μεταβιβάζεται 

από τον πατέρα στους αρσενικούς απογόνους. 

Δ2. Ο Κώστας και η Ελένη είναι υγιείς αλλά είναι φορείς της ομοκυστινουρίας 

καθώς ο ένας γονέας τους πάσχει και συνεπώς κληρονομήσανε το αυτοσωμικό 

υπολειπόμενο γονίδιο της ασθένειας. 
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Κ : αυτοσωμικό επικρατές αλληλόμορφο φυσιολογικό 

κ : αυτοσωμικό υολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για ομοκυστινουρία 

Γονότυποι Κώστα και Ελένης Κκ 

Πιθανοί γονότυποι Μαρίας , με 3 διαφορετικά χρωμοσώματα 21: ΚΚκ, Κκκ 

Γονότυπος ΚΚκ : από τον ένα γονέα πήρε το Κ και από τον άλλο Κκ. Άρα στον γονέα 

που έδωσε τα 2 αλληλόμορφα, στην 1η μειωτική διαίρεση δε χώρισαν τα 

χρωμοσώματα του 21ου ζεύγους αλλά χώρισαν οι αδελφές χρωματίδες στη 2η 

μειωτική διαίρεση. 

Γονότυπος Κκκ : από τον ένα γονέα πήρε το κ και από τον άλλο Κκ. Άρα στον γονέα 

που έδωσε τα 2 αλληλόμορφα, στην 1η μειωτική διαίρεση δε χώρισαν τα 

χρωμοσώματα του 21ου ζεύγους αλλά χώρισαν οι αδελφές χρωματίδες στη 2η 

μειωτική διαίρεση. 

Δ3.  

Θα μελετήσουμε κάθε γνώρισμα ξεχωριστά. 

Μήκος κεραιών  

Μικρές κεραίες : 600 θηλ + 200 θηλ + 300 αρσ + 100 αρσ = 800 θηλ + 400 αρσ 

Μεγάλες κεραίες : 300 αρσ + 100 αρσ = 400 αρσ 

Για το γνώρισμα αυτό η φαινοτυπική αναλογία είναι 2 θηλυκά με μικρές κεραίες : 1 

αρσενικό με μικρές κεραίες : 1 αρσενικό με μεγάλες κεραίες. Η αναλογία αυτή μας 

δείχνει ότι το γονίδιο για το μήκος των κεραιών είναι φυλοσύνδετο, καθώς 

εκφράζεται διαφορετικά και στα δύο φύλα. 

Επίσης, από την παραπάνω αναλογία προκύπτει ότι οι μικρές κεραίες επικρατούν 

στις μεγάλες. 

Σχήμα φτερών 

Κανονικά φτερά : 600 θηλ + 300 αρσ + 300 αρσ = 600 θηλ + 600 αρσ 

Ατροφικά φτερά : 200 θηλ + 100 αρσ + 100 αρσ = 200 θηλ + 200 αρσ 

Για το γνώρισμα αυτό η φαινοτυπική αναλογία είναι 3 θηλυκά με κανονικά φτερά : 

3 αρσενικά με κανονικά φτερά : 1 θηλυκό με ατροφικά φτερά : 1 αρσενικό με 

ατροφικά φτερά. Η αναλογία αυτή μας δείχνει ότι το γονίδιο για το σχήμα των 

φτερών είναι αυτοσωμικό, καθώς εκφράζεται το ίδιο και στα δύο φύλα. 

Η παραπάνω αναλογία γίνεται ως εξής : 6 με κανονικά φτερά : 2 με ατροφικά φτερά 

δηλαδή φα : 3 με κανονικά φτερά : 1 με ατροφικά φτερά 
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Η αναλογία αυτή μας δείχνει ότι τα κανονικά φτερά επικρατούν στα ατροφικά και 

ότι τα άτομα που διασταυρώνονται είναι ετερόζυγα για το γνώρισμα αυτό. 

Δ4. Επειδή στα έντομα αυτά το φύλο καθορίζεται όπως στον άνθρωπο, το αρσενικό 

θα έχει τα φυλετικά χρωμοσώματα ΧΥ και το θηλυκό ΧΧ. 

Επειδή τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων 

σημαίνει ότι ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel.  

Συμβολίζουμε : 

ΧΜ : φυλοσύνδετο επικρατές αλληλόμορφο υπεύθυνο για τις μικρές κεραίες 

Χμ :  φυλοσύνδετο υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για τις μεγάλες κεραίες 

Κ : αυτοσωμικό επικρατές αλληλόμορφο υπεύθυνο για τα κανονικά φτερά 

κ : αυτοσωμικό υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για τα ατροφικά φτερά 

Γονότυποι ατόμων 1ης πατρικής γενιάς (P1) 

Θηλυκό : ΚΚ ΧΜ ΧΜ ή κκ ΧΜ ΧΜ 

Αρσενικό : ΚΚ Χμ Υ ή κκ Χμ Υ 

Γονότυποι ατόμων 1ης θυγατρικής γενιάς (F1) 

Θηλυκό : Κκ ΧΜ Χμ  

Αρσενικό : Κκ ΧΜ Υ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


