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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ Α
Α.1. γ
Α.2. β
Α.3. α
Α.4. δ
Α.5. α
ΘΕΜΑ Β
Β.1. σελ. 123 - 124: «Η γονιδιακή θεραπεία … εισάγονται πάλι
σ’ αυτόν.»
Β.2. σελ. 133: «Διαγονιδιακά ονοµάζονται … του ζυγωτού.»
Β.3. σελ. 21 : «Τα µιτοχόνδρια έχουν DNA. Το γενετικό υλικό
των µιτοχονδρίων περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τις
λειτουργίες τους, δηλαδή σχετικά µε την οξειδωτική
φωσφορυλίωση και κωδικοποιεί µικρό αριθµό πρωτεϊνών. Οι
περισσότερες όµως πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία των µιτοχονδρίων κωδικοποιούνται από γονίδια
που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει
ότι το οργανίδιο αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από τον πυρήνα του
κυττάρου και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ηµιαυτόνοµα.
Το µιτοχονδριακό DNA στους περισσότερους οργανισµούς
είναι δίκλωνο κυκλικό µόριο. Κάθε µιτοχόνδριο περιέχει δύο
έως δέκα αντίγραφα του κυκλικού µορίου DNA. Σε ορισµένα
κατώτερα πρωτόζωα είναι γραµµικό. Το ζυγωτό των ανώτερων
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οργανισµών περιέχει µόνο τα µιτοχόνδρια που προέρχονται
από το ωάριο. Εποµένως, η προέλευση των µιτοχονδρίων είναι
µητρική.
Β.4. σελ. 35 : «ο γενετικός κώδικας…συνώνυµα»

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1. Παρατηρούµε τις εξής αναλογίες:
Μέγεθος φτερών:
Φυσιολογικά
θηλυκά :
300
αρσενικά:
300

Ατροφικά
100
100

Συµβολίζουµε µε Α το φυσιολογικό µήκος φτερών και µε α το
ατροφικό.
Αφού η φαινοτυπική αναλογία και στα δύο φύλα είναι 3:1 και
το γονίδιο για το φυσιολογικό µήκος φτερών είναι αυτοσωµικό
επικρατές, συµπεραίνουµε ότι οι γονότυποι των γονέων για να
προκύψουν οι συγκεκριµένοι απόγονοι είναι : Αα x Αα
Η διασταύρωση είναι η εξής:
Γονείς:
Αα
x
Αα
Γαµέτες:
A, α
Α, α
Γαµέτες Α
α
Α
ΑΑ Αα
α
Αα αα
Παρατηρούµε ότι προκύπτει η φαινοτυπική αναλογία:
3 φυσιολογικά φτερά : 1 ατροφικά φτερά
Για την διασταύρωση ισχύει ο πρώτος νόµος του Mendel : Η
κατανοµή των αλληλόµορφων στους γαµέτες και ο τυχαίος
συνδυασµός τους αποτελεί τον πρώτο νόµο του Mendel ή νόµο
του διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων.
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Γ.2. Παρατηρούµε τις εξής αναλογίες:
Χρώµα µατιών :
Κόκκινα
θηλυκά :
200
αρσενικά:
200

Άσπρα
200
200

Βλέπουµε ότι η φαινοτυπική αναλογία και στα δύο φύλα είναι
1:1.
Το λευκό χρώµα µατιών µπορεί να κληρονοµείται είτε ως
αυτοσωµικό υπολειπόµενο είτε ως φυλοσύνδετο υπολειπόµενο.
Αν θεωρήσουµε ότι το άσπρο χρώµα κληρονοµείται µε
αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας και
συµβολίσουµε µε Β το γονίδιο για το κόκκινο χρώµα και β για
το άσπρο, οι γονότυποι των γονέων είναι:
Bβ και ββ και η διασταύρωση είναι η εξής:
Γονείς:
Γαµέτες:

Ββ
Β,β

x

ββ
β

Γαµέτες Β β
β
Ββ ββ

Παρατηρούµε ότι προκύπτει η φαινοτυπική αναλογία:
1κόκκινο: 1 άσπρο

Αν θεωρήσουµε ότι το άσπρο χρώµα κληρονοµείται µε
φυλοσύνδετο υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας και
συµβολίσουµε µε Β το γονίδιο για το κόκκινο χρώµα και β για
το άσπρο οι γονότυποι των γονέων είναι:
ΧBΧβ και Χ βΥ και η διασταύρωση είναι η εξής:
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Γονείς:
Γαµέτες:

ΧBΧβ
ΧB , Χβ

x

Χ βΥ
Χβ, Υ

Γαµέτες ΧB
Χβ
Χβ
ΧBΧβ ΧβΧβ
Υ
ΧBΥ ΧβΥ
Για την διασταύρωση ισχύει ο πρώτος νόµος του Mendel : Η
κατανοµή των αλληλόµορφων στους γαµέτες και ο τυχαίος
συνδυασµός τους αποτελεί τον πρώτο νόµο του Mendel ή νόµο
του διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων.
Γ.3. Μερικές φορές οι φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων

δεν είναι αυτές που αναµένονται από τους νόµους του Mendel.
Τέτοιες περιπτώσεις συναντάµε στα ατελώς επικρατή γονίδια,
στα συνεπικρατή, στα πολλαπλά αλληλόµορφα, στα
θνησιγόνα και στα φυλοσύνδετα.

ΘΕΜΑ Δ
Δ.1. Υβριδοποίηση είναι η σύνδεση των αζωτούχων βάσεων
µονόκλωνων τµηµάτων DNA ή τµηµάτων DNA – RNA µε
δεσµούς υδρογόνου. Τα µόρια του DNA που θα συνδεθούν µε
δεσµούς υδρογόνου λόγω συµπληρωµατικότητας των βάσεων
θα είναι το τµήµα 1 µε 3 και το 2 µε το 4 . Συγκεκριµένα θα
είναι:
Υβριδοποιηµένο µόριο 1
1.
3.

5’ AAATGAAACCAGGATAAG
3’
3’ TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA 5’
4

Υβριδοποιηµένο µόριο 2
2. 5’ AATTCGGGGGGC

3’

3’
GCCCCCCGTTAA 5’

Δ.2 Το γονίδιο βρίσκεται στο δίκλωνο τµήµα που
δηµιουργήθηκε από την υβριδοποίηση των τµηµάτων 1 και 3.
Γνωρίζουµε ότι ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας,
συνεχής, και µη επικαλυπτόµενος. Γνωρίζουµε επίσης ότι
περιέχει κωδικόνιo έναρξης που είναι το ΑUG και κωδικόνια
λήξης, τα UAG, UGA και UAA. Γνωρίζουµε επίσης ότι ο όρος
κωδικόνιο δεν αναφέρεται µόνο στο mRNA αλλά και στο
γονίδιο από το οποίο παράγεται. Για παράδειγµα, το κωδικόνιο
έναρξης AUG του mRNA αντιστοιχεί στο κωδικόνιο ATG της
κωδικής αλυσίδας του DNA.
Με βάση τα παραπάνω, το mRNA που θα προκύψει θα είναι :
5’- AAAUGAAACCAGGAUAAGAAUU- 3’
Δ.3. Το αντικωδικόνιο του tRNA που θα τοποθετηθεί στο
ριβόσωµα µετά την αποσύνδεση του tRNA το οποίο µεταφέρει
το αµινοξύ λυσίνη θα είναι το 3’ CCU 5’ καθώς πρόκειται για το
tRNA που µεταφέρει το αµινοξύ γλυκίνη.
Η µεγάλη υποµονάδα του ριβοσώµατος διαθέτει δύο θέσεις
εισδοχής των tRNA. Όταν η λυσίνη ενωθεί µε πεπτιδικό δεσµό
µε την προλίνη αποµακρύνεται το tRNA, που µεταφέρει την
λυσίνη, άρα το επόµενο tRNA που θα εισέλθει στη µεγάλη
υποµονάδα είναι το tRNA που µεταφέρει την γλυκίνη.
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Δ.4. Η DNA δεσµάση συνδέει µεταξύ τους τµήµατα DNA µε 3’,
5’ φωσφοδιεστερικούς δεσµούς. Τα πιθανά ανασυνδυασµένα
µόρια DNA που θα προκύψουν είναι
5’ AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC
3’
3’ TTTACTTTGGTCCTATTCTTAAGCCCCCCGTTAA 5’
ή/και
5’ AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG
3 TTTACTTTGGTCCTATTCTTAACGGGGGGCTTAA

3’

5’

Παρατηρούµε ότι στο πρώτο κοµµάτι υπάρχει η αλληλουχία,
5’ GAATTC 3’
3’ CTTAAG 5’
την οποία αναγνωρίζει η EcoRI, ενώ στο δεύτερο κοµµάτι που
προκύπτει από τη σύνδεση των τµηµάτων, η αλληλουχία αυτή
δεν σχηµατίζεται.
Εποµένως θα προκύψουν τρία συνολικά τµήµατα: ένα από τη
σύνδεση των τµηµάτων από τη δράση της DNA δεσµάσης, και
δύο από τη δράση της EcoRI.
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