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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. β
Α2.γ
Α3.α
Α4. δ
Α5.γ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Α. 1,4,5,6
Β. 2,3,7,8
Β2. Σελ 36 θ 40. «Κατά τθν ζναρξθ …..τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ »
Β3. Σελ 57 ι 61. « Ένα αναςυνδυαςμζνο μόριο ….οργανιςμοφσ.»
Β4. Σελ 117 ι 121 «Η ινςουλίνθ ….από διαβιτθ.»
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η διαδικαςία είναι θ αντιγραφι και θ βάςθ που ενςωματϊκθκε
κατά παράβαςθ του κανόνα ςυμπλθρωματικότθτασ είναι θ C αντί τθσ G.
Το δίκλωνο μόριο πριν τθν αντικατάςταςθ του πρωταρχικοφ τμιματοσ
και τθν επιδιόρκωςθ είναι :
5’ CUCUUTCTACGTATGCTG3’
3’ GAGAAACATGCATACGAC5’

Μετά τθν επιδιόρκωςθ τθσ βάςθσ που ενςωματϊκθκε κατά
παράβαςθ του κανόνα ςυμπλθρωματικότθτασ αλλά και μετά τθν
αντικατάςταςθ του πρωταρχικοφ τμιματοσ RNA από DNA το τελικό
δίκλωνο μόριο είναι :
5’ CTCTTTGTACGTATGCTG 3’
3’ GAGAAACATGCATACGAC5’
Γ2. Σελ 28-30 ι 32-36 Τα ζνηυμα τθσ αντιγραφισ είναι:
θ DNA ελικάςθ, θ DNA πολυμεράςθ, το πριμόςωμα , θ DNA
δεςμάςθ και τα επιδιορκωτικά ζνηυμα(«Για να αρχίςει θ
αντιγραφι … από ειδικά επιδιορκωτικά ζνηυμα»)
Σχόλιο: Τα ζνηυμα που είναι απαραίτθτα για τθ δθμιουργία
του τελικοφ δίκλωνου μορίου του ερωτιματοσ Γ1 είναι το
πριμόςωμα, που ςυνκζτει το πρωταρχικό τμιμα, και οι DNA
πολυμεράςεσ, οπότε δεν κεωρείται λάκοσ και θ αναφορά ςτα
ςυγκεκριμζνα ζνηυμα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ
αντιγραφισ ςτο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο που απεικονίηετα ι ςτο
ςχιμα.
Γ3. Το γονίδιο που δεν παράγει το ζνηυμο Α κλθρονομείται με
αυτοςωμικό υπολειπόμενο τρόπο και είναι κνθςιγόνο. Το
γονίδιο που κακορίηει το ανοιχτό χρϊμα ςϊματοσ
κλθρονομείται με φυλοςφνδετο επικρατι τρόπο.
Γ4.
Παραγωγι ενηφμου
Παρατθροφμε ότι το γονίδιο που δεν παράγει το ζνηυμο Α δεν
εκφράηεται ςτο φαινότυπο των ετερόηυγων γονζων, άρα είναι
υπολειπόμενο.
Έςτω: Β το γονίδιο που παράγει το ζνηυμο
και β το αλλθλόμορφό του που δεν παράγει το ζνηυμο.
P γενιά:
Γαμζτεσ:
F1 γενιά:

Ββ x Bβ
Β, β
Β,β
1ΒΒ, 2Ββ, 1ββ

Αναμενόμενθ φαινοτυπικι αναλογία:
ζνηυμο, 25% δεν παράγουν το ζνηυμο.

75%

παράγουν

το

Παρατθροφμε ότι, αν και αναμζνεται ςτουσ απογόνουσ να
εμφανίηονται άτομα ςτα οποία δεν παράγεται το ζνηυμο, απ ό
τθ διαςταφρωςθ των εντόμων δεν προκφπτουν απόγονοι
ςτουσ οποίουσ δεν παράγεται το ζνηυμο, άρα τα άτομα αυτά
δεν επιβιϊνουν και ο φαινότυποσ χάνεται. Επομζνωσ
πρόκειται για κνθςιγόνο γονίδιο.
Χρϊμα ςϊματοσ

Θθλυκά
Αρςενικά

Ανοιχτό χρϊμα
600
300

Σκοφρο χρϊμα
---300

Παρατθροφμε ότι από γονείσ με ανοιχτό χρϊμα ςϊματοσ προκφπτουν
απόγονοι με ςκοφρο χρϊμα, άρα το γονίδιο για το ςκοφρο χρϊμα είναι
υπολειπόμενο, και το αλλθλόμορφό του για το ανοιχτό χρϊμα
επικρατζσ.
Επίςθσ, παρατθροφμε ότι προκφπτουν μόνο αρςενικοί απόγονοι με
ςκοφρο χρϊμα, άρα το γονίδιο για το χρϊμα (με δεδομζνο ότι το φφλο
ςτα ζντομα κλθρονομείται όπωσ και ςτον άνκρωπο) είναι φυλοςφνδετο.
Το γονίδιο για το ανοιχτό χρϊμα ςϊματοσ κλθρονομείται με
φυλοςφνδετο επικρατι τφπο κλθρονομικότθτασ.
Έςτω
XA : ανοιχτό χρϊμα ςϊματοσ
και Xα : ςκοφρο χρϊμα ςϊματοσ.
Ο γονότυποσ τθσ μθτζρασ είναι XA Xα (φορζασ) αφοφ προκφπτουν
αρςενικοί απόγονοι με ςκοφρο χρϊμα ςϊματοσ.
Ο γονότυποσ του πατζρα είναι XAY.
Η διαςταφρωςθ είναι θ εξισ:
P γενιά
XA Xα X XAY
Γαμζτεσ
XA, Xα XA , Y
F1: XA XA , XA Xα , XAY , XαY

Επομζνωσ όλοι οι κθλυκοί απόγονοι ζχουν ανοιχτό χρϊμα, οι μιςοί
αρςενικοί ανοιχτό και οι μιςοί ςκοφρο.
Σχόλιο: μπορεί να γίνει και διαςταφρωςθ διχβριδιςμοφ, ςτθν οποία κα
φαίνεται το ςφνολο των απογόνων που κλθρονομοφν και τα δφο
αλλθλόμορφα.
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
Σελ. 97 ι 101 ςχολικοφ: «Οι δομικζσ χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ …
μεγάλο τμιμα του χρωμοςϊματοσ.» «Οι δομικζσ … χρωμοςωμικϊν
ανωμαλιϊν. Η ζλλειψθ είναι θ απϊλεια γενετικοφ υλικοφ.»
και Σελ. 98 ι 102 ςχολικοφ. «Στισ αμοιβαίεσ μετατοπίςεισ …
φυςιολογικό φαινότυπο.»
Τα πικανά χρωμοςϊματα είναι τα εξισ:
Χρωμόςωμα α (μετά τθν αμοιβαία μετατόπιςθ)
3’ ACGGAT ATCTAGC 5’
5’ TGCCTA TAGATCG 3’

ι

3’ ACGGAT GCTAGAT 5’
5’ TGCCTA CGATCTA 3’

Χρωμόςωμα β (μετά τθν αμοιβαία μετατόπιςθ)
5’ ATA CACT 3’
3’ TAT GTGA 5’

ι

5’ ATA AGTG3’
3’TAT TCAC 5’

Δ2. Οι πικανοί γαμζτεσ του ενιλικα, όπωσ ςυμβολίηονται παραπάνω κα
είναι:
ΑΒ (φυςιολογικά χρωμοςϊματα ςε μζγεκοσ),
Αβ (φυςιολογικό χρωμόςωμα Α και επιπλζον τμιμα χρωμοςϊματοσ ςτο
β),
αΒ (ζλλειψθ τμιματοσ του χρωμοςϊματοσ ςτο Α και φυςιολογικό Β)
και αβ (με τα δφο χρωμοςϊματα που προκφπτουν από τθν αμοιβαία
μετατόπιςθ)

Δ3. Από τθ διαςταφρωςθ των παραπάνω γαμετϊν με φυςιολογικό
γαμζτθ (ΑΒ) προκφπτουν οι εξισ γονότυποι:
ΑΑΒΒ, ΑαΒΒ, ΑΑΒβ, και ΑαΒβ
Από τουσ παραπάνω γονότυπουσ, το 50% των απογόνων κα ζχουν
φυςιολογικό φαινότυπο.
Συγκεκριμζνα, τα άτομα με γονότυπουσ ΑΑΒΒ και ΑαΒβ κα ζχουν
φυςιολογικό φαινότυπο. Το ΑΑΒΒ ζχει όλα τα χρωμοςϊματα
φυςιολογικά και το άτομο με ΑαΒβ ζχει το ςφνολο του γενετικοφ υλικοφ
ενόσ φυςιολογικοφ ατόμου, αν και ςτα χρωμοςϊματα ζχει ςυμβεί
αμοιβαία μετατόπιςθ.
Από το ςφνολο των απογόνων, μόνο το 25% κα ζχει φυςιολογικό
καρυότυπο, και ςυγκεκριμζνα κα είναι τα άτομα με γονότυπο ΑΑΒΒ.
Δ4.
Τα άτομα με γονότυπο ΑαΒβ κα ζχουν καρυότυπο ατόμου με αμοιβαία
μετατόπιςθ, δθλαδι κα ζχουν τθ φυςιολογικι ποςότθτα γενετικοφ
υλικοφ, αφοφ δε χάνονται τμιματα των χρωμοςωμάτων, αλλά ζνα
χρωμόςωμα κα ζχει επιπλζον τμιμα και το αντίςτοιχο με το οποίο
ανταλλάχκθκε γενετικό υλικό κα ζχει ζνα τμιμα λιγότερο.
Τα άτομα με γονότυπο ΑαΒΒ ζχουν ζλλειψθ τμιματοσ ςτο χρωμόςωμα
α, άρα κα λείπει τμιμα ςτο χρωμόςωμα αυτό, αλλά κα ζχουν επιπλζον
ζνα τμιμα του χρωμοςϊματοσ Β, αφοφ αυτό ζχει ενςωματωκεί ςτο
χρωμόςωμα α. Συνολικά κα περιζχονται τρία τμιματα του
χρωμοςϊματοσ Β ( δφο από το ηευγάρι των φυςιολογικϊν ομόλογων
χρωμοςωμάτων και ζνα από το α) και ζνα τμιμα των Α χρωμοςωμάτων.
Αντίςτοιχα, τα άτομα με γονότυπο ΑΑΒβ ζχουν ζλλειψθ τμιματοσ
χρωμόςωμα β, ςτο οποίο όμωσ ζχει ενςωματωκεί το τμιμα
χρωμοςϊματοσ Α, άρα κα ζχουν ζνα επιπλζον τμιμα
χρωμοςϊματοσ αυτοφ. Συνολικά κα περιζχονται τρία τμιματα
χρωμοςϊματοσ Α και ζνα από τα Β, αντίςτοιχα με το προθγοφμενο.
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