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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. α                                                                                          (5 μον.) 

Α2. β                                                                                          (5 μον.) 

Α3. γ                                                                                          (5 μον.) 

Α4. γ                                                                                          (5 μον.) 

Α5. β                                                                                          (5 μον.) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. I ζ, II στ, III α, IV ε, V β, VI δ 

(6 μον.)  

Β2. Σύνθεση DNA θα πραγματοποιηθεί μόνο στο μόριο Α.  

Αιτιολόγηση: Στο μόριο Α θα πραγματοποιηθεί σύνθεση, αφού υπάρχει ένα ελεύθερο –ΟΗ 

στο οποίο θα προσδεθεί η DNA πολυμεράση και θα συνεχίσει την αντιγραφή με καλούπι τη 

μητρική αλυσίδα. Στο μόριο Β δεν θα πραγματοποιηθεί σύνθεση, γιατί δεν υπάρχει 

πρωταρχικό τμήμα, για να μπορεί η DNA πολυμεράση να δράσει. Στο μόριο Γ δεν θα 

πραγματοποιηθεί σύνθεση, γιατί δεν υπάρχει μητρική αλυσίδα – καλούπι, για να συνεχίσει 

η αντιγραφή μετά το 3΄ άκρο. 

(6 μον.) 

Β3. α: θηλυκό, β: Σύνδρομο Turner, γ: δεν εμφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του 

φύλου και είναι στείρα. δ: 90 μόρια DNA (45 χρωμοσώματα με 2 χρωματίδες έκαστο. Κάθε 

χρωματίδα περιέχει 1 μόριο DNA).                                                                                                                                       

(7 μον.) 



 

Επιμέλεια Υλικού: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου 

 

Γ. Ιωαννίδη 3 | Πανόραμα, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 341518 | info@protipoedu.gr | www.protipoedu.gr  

Σ
ελ
ίδ
α
2

 

Β4. Σελ. 127 σχολικού βιβλίου: 

- «Αυτή έχει ως στόχο…μεταλλαγμένου γονιδίου.» 

- Απαραίτητη προϋπόθεση: i: κλωνοποίηση του υπεύθυνου γονιδίου και ii: 

προσδιορισμός των κυττάρων που εμφανίζουν την βλάβη από την ασθένεια.  

(6 μον.) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

1) Χρώμα σώματος αυτοσωμικό με πολλλαπλά αλληλόμορφα σε διαδοχικές σχέσεις 

επικράτησης – υποτέλειας μεταξύ τους. 

Κ1 κίτρινο > Κ2 μαύρο > Κ3 λευκό 

2) Παραγωγή πρωτεΐνης φυλοσύνδετο επικρατές για την παραγωγή, υπολειπόμενο για την 

αδυναμία παραγωγής. 

XA > Xa 

Αιτιολόγηση: 

Αναλογία φύλου 2 ♀ : 1 ♂, άρα υπάρχει θνησιγόνο φυλοσύνδετο, που σκοτώνει τα μισά 

αρσενικά πριν τη γέννησή τους. Επειδή ισχύει ο 2ος Νόμος του Mendel, τα 2 γονίδια που 

καθορίζουν τα συγκεκριμένα γνωρίσματα μεταβιβάζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους (γιατί 

εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων), εξετάζουμε κάθε ιδιότητα 

ξεχωριστά. 

1η ιδιότητα (χρώμα σώματος): Φ.Α. στα ♀: 2 κίτρινο : 1 μαύρο : 1 λευκό 

Φ. Α. στα ♂:  2 κίτρινο : 1 μαύρο : 1 λευκό, άρα το γονίδιο είναι αυτοσωμικό. 

Το αλληλόμορφο για το λευκό είναι υπολειπόμενο εκείνου για το μαύρο, το οποίο με τη 

σειρά του είναι υπολειπόμενο εκείνου για το κίτρινο. 

P γενιά: Κ1Κ3     x     Κ2Κ3 

Γαμέτες: Κ1, Κ3         Κ2, Κ3 
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F1 γενιά: Κ1Κ2, Κ1Κ3 (2 κίτρινα), Κ2Κ3 (1 μαύρο), Κ3Κ3 (1 άσπρο) 

2η ιδιότητα (παραγωγή πρωτεΐνης): Φ.Α. 100% παράγουν πρωτεΐνη, με 2 ♀: 1 ♂, άρα το 

γνώρισμα είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο θνησιγόνο.  

P γενιά: ΧΑΧα     x     ΧΑΥ 

Γαμέτες: ΧΑ, Χα         ΧΑ, Υ 

F1 γενιά: ΧΑΧΑ, ΧΑΧα, ΧΑΥ (επιβιώνουν και καταγράφονται), ΧαΥ (πεθαίνουν) 

Διυβριδικοί γονότυποι γονέων: ♀: Κ1Κ3ΧΑΧα x Κ2Κ3ΧΑΥ: ♂ 

                                 (12 μον.) 

Γ2.  

Διασταυρώνουμε ♀ με υπολειπόμενο φαινότυπο με ♂ με τον επικρατή φαινότυπο, δηλ. ♀: 

μικρό μήκος κεραιών x μεγάλο μήκος κεραιών: ♂ 

Αν φυλοσύνδετο: ♀: ΧκΧκ x ΧΚΥ: ♂ 

Αν όλα τα ♂ έχουν μικρό μήκος κεραιών και όλα τα ♀ μεγάλο μήκος, τότε το γονίδιο είναι 

φυλοσύνδετο. 

Αν αυτοσωμικό: ♀: μμ x ΜΜ: ♂ 

Αν όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου έχουν μεγάλο μήκος κεραιών (Μμ), τότε το γονίδιο 

είναι αυτοσωμικό. 

(6 μον.) 

Γ3.  

Καλλιέργεια Α: επιβιώνουν και αναπτύσσονται μόνο όσα βακτήρια διαθέτουν γονίδιο 

ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη, δηλ. όσα έχουν προσλάβει πλασμίδιο, ανασυνδυασμένο 

ή μη. 

Καλλιέργεια Β: επιβιώνουν και αναπτύσσονται μόνο όσα βακτήρια έχουν προσλάβει μη 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, καθώς σε αυτό το οπερόνιο της λακτόζης εξακολουθεί να 

είναι λειτουργικό. Αν το πλασμίδιο ήταν ανασυνδυασμένο, το επιπλέον γονίδιο θα είχε 
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εισαχθεί εντός του γονιδίου της β – γαλακτοζιδάσης, απενεργοποιώντας το. Άρα τα 

βακτήρια που θα είχαν προσλάβει τέτοιο πλασμίδιο θα ήταν ανίκανα να διασπάσουν την 

γαλακτόζη, που είναι η μοναδική πηγή άνθρακα που υπάρχει στο θρεπτικό υλικό της 

καλλιέργειας Β. Κατά συνέπεια τα βακτήρια θα πέθαιναν από έλλειψη τροφής. 

(7 μον.) 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. 

1η περίπτωση: έστω γνώρισμα αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Α φυσιολογικό > α παθολογικό 

Τότε ΙΙ1: αα και ΙΙ2: ΑΑ 

Ο Ι1 θα είναι αα και άρα δεν μπορεί να ισχύει η περίπτωση. Εναλλακτικά αποδεικνύεται και 

με διασταύρωση. 

2η περίπτωση: έστω γνώρισμα αυτοσωμικό επικρατές 

Α παθολογικό > α φυσιολογικό 

Τότε ΙΙ1: ΑΑ και ΙΙ2: αα 

Ο Ι1: Α_ και ο Ι2: αα. Άρα απορρίπτεται και αυτή η περίπτωση. 

3η περίπτωση: έστω γνώρισμα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

ΧΑ φυσιολογικό > Χα παθολογικό 

Τότε ΙΙ1: ΧαΧα και ΙΙ2: ΧΑΥ 

Ι1: ΧαΥ x ΧΑΧα :Ι2 

Απόγονοι: ΧΑΧα, ΧαΧα, ΧΑΥ, ΧαΥ. Οπότε ισχύει. 

(9 μον.) 
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Δ2. 

ΙΙ1: ΧαΧα: θα εμφανίσει συμπτώματα 

ΙΙ2: ΧΑΥ: δεν θα εμφανίσει συμπτώματα 

(4 μον.) 

Δ3. 

Ι1: ΧαΥ: άρα θα δώσει τμήματα 600 ζ.β. και 400 ζ.β. 

Ι2: ΧΑΧα: άρα θα δώσει τμήματα 1000 ζ.β., 600 ζ.β. και 400 ζ.β. 

(4 μον.) 

Δ4. 

Φυσιολογική αλυσίδα: 

5΄…CGAACGATGCCAGTCTCAATTCACGGA…3΄ 

Μεταλλαγμένη εκδοχή: 

5΄…CGAACGATGCCAGTCTGAATTCACGGA…3΄ 

Με υπογράμμιση επισημαίνεται αρχικά το κωδικόνιο έναρξης και τελικά το κωδικόνιο 

λήξης που δημιουργείται στο σημείο της μετάλλαξης. Με μεγαλύτερο μέγεθος δηλώνονται 

οι βάσεις που μεταλλάχθηκαν.  

Η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κωδικονίου λήξης. Έτσι έχουμε πρόωρο 

τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης. Έτσι σχηματίζεται μικρό πεπτίδιο, με αποτέλεσμα την 

καταστροφή της λειτουργικότητάς του. 

(8 μον.) 

 

 

 


