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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2019 

Θέμα Α 

Α1-α, Α2-β, Α3-γ, Α4-γ, Α5-β 

Θέμα Β 

Β1. 1-ζ, 2-στ, 3-α, 4-ε, 5-β, 6-δ 

Περισσεύει το γ-β θαλασσαιμία 

Β2. Τα κύρια ένζυμα που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA 

ονομάζονται DNA πολυμεράσες. Επειδή τα ένζυμα αυτά δεν έχουν την 

ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, το κύτταρο έχει ένα ειδικό 

σύμπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυμα, το πριμόσωμα, το οποίο 

συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής μικρά τμήματα RNA, 

συμπληρωματικά προς τις μητρικές αλυσίδες, τα οποία ονομάζονται 

πρωταρχικά τμήματα. DNA πολυμεράσες επιμηκύνουν τα πρωταρχικά 

τμήματα, τοποθετώντας συμπληρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια 

απέναντι από τις μητρικές αλυσίδες του DNA.  

Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν μόνο προς καθορισμένη κατεύθυνση 

και τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3’ άκρο της δεοξυριβόζης 

του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Έτσι, λέμε 

ότι αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5’ προς 3’.  

Σύνθεση DNA γίνεται μόνο στο μόριο Α, όπου ισχύουν τα παραπάνω. Στο 

μόριο Β δεν υπάρχει πρωταρχικό τμήμα ενώ στο μόριο Γ δεν υπάρχει 

ελεύθερο 3’ άκρο ώστε να λειτουργήσει η DNA πολυμεράση 5΄→3΄. 

Β3. α) θηλυκό (αφού στον άνθρωπο η παρουσία του Υ χρωμοσώματος 

καθορίζει το αρσενικό άτομο, ενώ η απουσία του το θηλυκό άτομο).  

β)σύνδρομο Turner 
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γ) Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Turner έχουν φυσιολογικό 

αριθμό αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων (44) αλλά μόνο ένα χρωμόσωμα 

Χ από το ζεύγος των φυλετικών χρωμοσωμάτων (ΧΟ). Αυτή είναι η 

μοναδική μονοσωμία που έχει βρεθεί στον άνθρωπο. Τα άτομα αυτά δεν 

εμφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, παρ’ όλο που έχουν 

φαινότυπο θηλυκού ατόμου, και είναι στείρα. 

δ) Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος. 

Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον καρυότυπο. Τα χρωμοσώματα μελετώνται 

στο στάδιο της μετάφασης, όπου εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό 

συσπείρωσης και είναι ευδιάκριτα. Κατά το στάδιο της μετάφασης το 

γενετικό υλικό έχει διπλασιαστεί. Κάθε φυσιολογικό μεταφασικό 

χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, οι οποίες 

συγκρατούνται στο κεντρομερίδιο. Άρα, τα 45 μεταφασικά 

χρωμοσώματα θα περιέχουν 90 μόρια DNA. 

Β4. Η γονιδιακή θεραπεία, που στηρίζεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας 

του ανασυνδυασμένου DNA στη θεραπεία πολλών σοβαρών γενετικών 

ασθενειών έχει ως στόχο να «διορθώσει» τη γενετική βλάβη εισάγοντας 

στους ασθενείς φυσιολογικά αλληλόμορφα του μεταλλαγμένου γονιδίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας 

είναι, εκτός από την κλωνοποίηση του υπεύθυνου γονιδίου και του 

φυσιολογικού του αλληλόμορφου και ο προσδιορισμός των κυττάρων 

που εμφανίζουν τη βλάβη από την ασθένεια. Επίσης, είναι απαραίτητη η 

χρήση κατάλληλων φορέων που κατά κανόνα είναι ιοί που έχουν καταστεί 

αβλαβείς. 

(θα μπορούσε να αναφερθεί, βάσει των εφαρμογών του σχολικού, και η 

ότι η ασθένεια πρέπει να είναι υπολειπόμενη). 
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Θέμα Γ 

Γ1. Εφόσον δίνεται ότι ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel, τα γονίδια που 

ελέγχουν τους 2 χαρακτήρες θα εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη 

ομολόγων χρωμοσωμάτων ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel. Αρχικά, 

παρατηρούμε ότι η αναλογία θηλυκών προς αρσενικών απογόνων είναι 

2:1 (160:80), άρα συμπεραίνουμε ότι υπάρχει φυλοσύνδετο θνησιγόνο 

αλληλόμορφο που δεν επιτρέπει την γέννηση ορισμένων αρσενικών 

ατόμων.  

Ως προς το χρώμα του σώματος των εντόμων: 

• Παρατηρούμε τρεις φαινότυπους (κίτρινο, μαύρο, άσπρο) χωρίς 

κάποιος να είναι ενδιάμεσος ή ταυτόχρονη έκφραση των άλλων 

δύο. Συνεπώς υπάρχουν τρία αλληλόμορφα, δηλαδή πολλαπλά 

αλληλόμορφα, που ελέγχουν την κληρονομική μεταβίβαση του 

χαρακτήρα. 

•  παρατηρείται η ίδια αναλογία 2 (κίτρινο): 1 (μαύρο): 1 (άσπρο) 

φαινοτύπων τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά άτομα, άρα 

ο χαρακτήρας είναι αυτοσωμικός. 

• Τα κίτρινα είναι διπλάσια των άλλων δύο άρα το κίτρινο χρώμα είναι 

ο επικρατής χαρακτήρας. Το μαύρο εκφράζεται και στους 

απογόνους εκτός από τον ένα γονέα, ενώ το άσπρο εμφανίζεται 

πρώτη φορά στους απογόνους. Άρα το αλληλόμορφο υπήρχε 

στους γονείς χωρίς να εκφράζεται σε αυτούς. Άρα το άσπρο 

χρώμα είναι το υπολειπόμενο όλων και οι γονείς ετερόζυγα άτομα. 

Κ1: κίτρινο > Κ2 : μαύρο > Κ3 : άσπρο 

Θηλυκός γονέας: Κ1 Κ3 , Αρσενικός γονέας: Κ2 Κ3 

Ως προς τη σύνθεση της πρωτείνης Α 

Η έλλειψη της πρωτείνης Α θα οφείλεται σε φυλοσύνδετο θνησιγόνο 

αλληλόμορφο. 
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ΧΑ: σύνθεση της πρωτεΐνης Α 

Χα: έλλειψη πρωτείνης Α/ θνησιγόνο 

Μερικά αλληλόμορφα δημιουργούν τόσο σοβαρά προβλήματα σε ένα 

έμβρυο που οδηγούν σε διακοπή της ανάπτυξης συνήθως πριν από την 

8η εβδομάδα. Ένα τέτοιο άτομο δεν επιβιώνει μέχρι τη γέννηση και 

συνεπώς ο αντίστοιχος φαινότυπος χάνεται. Το αλληλόμορφο που 

προκαλεί πρόωρο θάνατο ονομάζεται θνησιγόνο. Τα θνησιγόνα 

αλληλόμορφα προκαλούν αυτόματες αποβολές, δηλαδή πρόωρο 

τερματισμό της κύησης. 

Στον άνθρωπο υπάρχει ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων, που ονομάζονται 

φυλετικά και διαφέρουν ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά άτομα. Τα 

φυσιολογικά θηλυκά άτομα έχουν ένα ζεύγος όμοιων Χ χρωμοσωμάτων, 

ενώ τα φυσιολογικά αρσενικά άτομα έχουν ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα. 

Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν 

αλληλόμορφα στο Υ ονομάζονται φυλοσύνδετα και ο τρόπος με τον 

οποίο κληρονομούνται αναφέρεται ως φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. 

Τα ίδια ισχύουν σε όλους τους οργανισμούς με ίδιο φυλοκαθορισμό. Η 

κληρονομικότητα των φυλοσύνδετων υπολειπόμενων γονιδίων 

ακολουθεί ένα εύκολα αναγνωρίσιμο πρότυπο.  Ένα υπολειπόμενο 

φυλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε όλα τα αρσενικά άτομα 

που φέρουν το γονίδιο αλλά μόνο σε εκείνα τα θηλυκά που είναι ομόζυγα 

για το υπολειπόμενο γονίδιο. Συνεπώς, οι ασθένειες που ελέγχονται από 

υπολειπόμενα φυλοσύνδετα γονίδια εμφανίζονται συχνότερα στα 

αρσενικά άτομα και πάρα πολύ σπάνια στα θηλυκά άτομα.  

Το γεγονός ότι δεν γεννιούνται τα μισά αρσενικά υποδεικνύει τον 

γονότυπο της μητέρας η οποία είναι ετερόζυγη (ΧΑΧα). Τα αρσενικά με 

γονότυπο ΧαΥ δεν γεννιούνται.  

Θηλυκός γονέας: ΧΑΧα, Αρσενικός γονέας: ΧΑΥ 



 

[5] 
 

Συνεπώς, συνολικά και για τους 2 χαρακτήρες, οι γονότυποι των γονέων 

είναι: 

Κ1Κ3ΧΑΧα (x) Κ2Κ3ΧΑΥ 

Η διασταύρωση διυβριδισμού θα είναι: 

Τετράγωνο Punnett 

Γαμέτες Κ2 ΧΑ Κ3 ΧΑ Κ2 Υ Κ3 Υ 

Κ1 ΧΑ Κ1 Κ2 ΧΑ ΧΑ Κ1 Κ3 ΧΑ ΧΑ Κ1 Κ2 ΧΑ Υ Κ1 Κ3 ΧΑ Υ 

Κ1 Χα Κ1 Κ2 ΧΑ Χα Κ1 Κ3 ΧΑ Χα Κ1 Κ2 Χα Υ Κ1 Κ3 Χα Υ 

Κ3 ΧΑ Κ2 Κ3 ΧΑ ΧΑ Κ3 Κ3 ΧΑ ΧΑ Κ2 Κ3 ΧΑ Υ Κ3 Κ3 ΧΑ Υ 

Κ3 Χα Κ2 Κ3 ΧΑ Χα Κ3 Κ3 ΧΑ Χα Κ2 Κ3 Χα Υ Κ3 Κ3 Χα Υ 

 

Φαινοτυπικές αναλογίες:  

4 θηλυκά με κίτρινο χρώμα που συνθέτουν πρωτεΐνη Α 

2 θηλυκά με μαύρο χρώμα που συνθέτουν πρωτεΐνη Α 

2 θηλυκά με άσπρο χρώμα που συνθέτουν πρωτεΐνη Α 

2 αρσενικά με κίτρινο χρώμα που συνθέτουν πρωτεΐνη Α 

1 αρσενικό με μαύρο χρώμα που συνθέτουν πρωτεΐνη Α 

1 αρσενικό με άσπρο χρώμα που συνθέτουν πρωτεΐνη Α 

 Οι φαινοτυπικές αναλογίες συμφωνούν με τα δεδομένα της άσκησης. 

Γ2. Διασταυρώνουμε αρσενικά άτομα με τον επικρατή φαινότυπο με 

θηλυκά με τον υπολειπόμενο φαινότυπο. Με δεδομένο ότι τα άτομα είναι 

αμιγή, εάν ο χαρακτήρας είναι αυτοσωμικός όλοι οι απόγονοι θα 

εκφράζουν τον επικρατή χαρακτήρα (μεγάλο μήκος). Εάν είναι 

φυλοσύνδετος όλα τα θηλυκά θα εκφράζουν τον επικρατή χαρακτήρα 
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(μεγάλο μήκος)ενώ όλα τα αρσενικά τον υπολειπόμενο χαρακτήρα 

(μικρό μήκος). 

Αυτοσωμική κληρονομικότητα 

Μ: μεγάλο μήκος 

μ: μικρό μήκος  

Διασταύρωση: Αρσενικό ΜΜ × Θηλυκό μμ 

Τετράγωνο Punnett 

Γαμέτες Μ Μ 

μ Μ μ Μ μ 

μ Μ μ Μ μ 

 

Φαινοτυπική αναλογία:  100 % μεγάλο μήκος 

Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα 

 ΧΜ: μεγάλο μήκος 

Χμ: μικρό μήκος 

Διασταύρωση: Αρσενικό ΧΜΥ × Θηλυκό Χμ Χμ 

Τετράγωνο Punnett 

Γαμέτες ΧΜ Υ 

Χμ ΧΜ Χμ Χμ Υ 

Χμ ΧΜ Χμ Χμ Υ 

 

Φαινοτυπική αναλογία:   

100 % θηλυκά με μεγάλο μήκος 

100 % αρσενικά με μικρό μήκος 
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Γ3. Μετά τη διαδικασία μετασχηματισμού θα έχουν προκύψει: 

• Μη μετασχηματισμένα βακτήρια που δεν θα έχουν ανθεκτικότητα 

στο αντιβιοτικό αμπικιλίνη ούτε δυνατότητα διάσπασης της 

λακτόζης 

• Μετασχηματισμένα βακτήρια με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, τα 

οποία θα έχουν ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αμπικιλίνη αλλά όχι 

δυνατότητα διάσπασης της λακτόζης, αφού το ξένο γονίδιο έχει 

ενσωματωθεί μέσα στο 1ο δομικό γονίδιο του οπερονίου της 

λακτόζης οπότε δεν είναι δυνατή η σύνθεση της β- γαλακτοζιδάσης 

• Μετασχηματισμένα βακτήρια με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, 

τα οποία θα έχουν ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αμπικιλίνη αλλά 

και δυνατότητα διάσπασης της λακτόζης, αφού το πλασμίδιο 

¨έκλεισε¨ χωρίς να δεχτεί το ξένο γονίδιο 

Στην καλλιέργεια Α αναπτύσσονται όλα τα μετασχηματισμένα 

βακτήρια, είτε διαθέτουν ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, είτε μη 

ανασυνδυασμένο, αφού είναι όλα ανθεκτικά στην αμπικιλίνη, λόγω 

παρουσίας πλασμιδίου, και μπορούν να μεταβολίσουν  την γλυκόζη 

που είναι η κύρια πηγή άνθρακα του βακτηρίου E.Coli. Τα μη 

μετασχηματισμένα δεν αναπτύσσονται λόγω ευαισθησίας στην 

αμπικιλίνη. 

Στην καλλιέργεια Β επιβιώνουν μόνο  τα μετασχηματισμένα βακτήρια 

με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, αφού μόνο αυτά έχουν 

λειτουργικό οπερόνιο λακτόζης και η μοναδική πηγή άνθρακα του 

θρεπτικού υλικού είναι η λακτόζη. 
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Θέμα Δ 

Δ1. Διακρίνουμε περιπτώσεις: 

Έστω αυτοσωμική επικρατής κληρονομικότητα 

Α: μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που οδηγεί σε ασθένεια. Κόβεται από 

την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. 

α: φυσιολογικό αλληλόμορφο. Δεν κόβεται από την περιοριστική 

ενδονουκλεάση EcoRI. 

Ένας αυτοσωμικός επικρατής χαρακτήρας εκδηλώνεται, εκτός από το 

ομόζυγο άτομο (ΑΑ) και σε άτομο ετερόζυγο (Αα) για το χαρακτήρα 

αυτό. Ο φυσιολογικός γονέας (ομόζυγος για το υπολειπόμενο αα)  

μεταβιβάζει μόνο το φυσιολογικό αλληλόμορφο α σε κάθε παιδί του. 

Από το δείγμα του ατόμου II1, μετά τη δράση της EcoRI, προκύπτουν 

μόνο θραύσματα μήκους 600 ζ.β. και 400 ζ.β. Άρα το άτομο αυτό 

έπρεπε να είναι ομόζυγο για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο Α και να 

έχει πάρει ένα Α από κάθε γονέα. Άτοπο, αφού η μητέρα του (Ι2) είναι 

υγιής άρα πρέπει να έχει γονότυπο αα. 

Έστω αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα 

Α: φυσιολογικό αλληλόμορφο. Δεν κόβεται από την περιοριστική 

ενδονουκλεάση EcoRI. 

α: μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που οδηγεί σε ασθένεια. Κόβεται από 

την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. 

Οι αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες εκδηλώνονται μόνο στα 

ομόζυγα άτομα (αα), τα οποία έχουν κληρονομήσει ένα παθολογικό 

αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Οι ετερόζυγοι (Αα), έχουν 

φυσιολογικό φαινότυπο και ονομάζονται φορείς, επειδή μπορούν να 

μεταβιβάσουν το υπολειπόμενο αλληλόμορφο στους απογόνους. 
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Από το δείγμα του ατόμου II2, μετά τη δράση της EcoRI, προκύπτουν 

μόνο ολόκληρα μόρια DNA μήκους 1000 ζ.β. Συνεπώς, θα έπρεπε να 

είναι ομόζυγο άτομο, με γονότυπο ΑΑ.  Άτοπο, αφού ο πατέρας του 

(Ι1) είναι ασθενής άρα πρέπει να έχει γονότυπο αα και να του 

μεταβιβάζει ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο. Οπότε, έπρεπε να έχει 

τμήματα DNA όλων των μηκών και να είναι ετερόζυγος. 

Έστω φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα 

ΧΑ: φυσιολογικό αλληλόμορφο. Δεν κόβεται από την περιοριστική 

ενδονουκλεάση EcoRI. 

Χα: μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που οδηγεί σε ασθένεια. Κόβεται από 

την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. 

Από το δείγμα του ατόμου II1, μετά τη δράση της EcoRI, προκύπτουν 

μόνο θραύσματα μήκους 600 ζ.β. και 400 ζ.β. Άρα το άτομο αυτό 

πρέπει να είναι ομόζυγο για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο Χα (ΧαΧα) 

και να έχει πάρει ένα Χα από κάθε γονέα. Αυτό είναι εφικτό εάν η μητέρα 

είναι φορέας (ΧΑΧα) αφού ο πατέρας είναι ασθενής άρα θα έχει 

γονότυπο ΧΑΥ.  

Από το δείγμα του ατόμου II2, μετά τη δράση της EcoRI, προκύπτουν 

μόνο ολόκληρα μόρια DNA μήκους 1000 ζ.β. Αυτό είναι εφικτό εφόσον 

έχει πάρει από τη μητέρα του ΧΑ αλληλόμορφο και έχει γονότυπο ΧΑΥ. 

Δεκτή η περίπτωση. 

Δ2. 1ο παιδί (ΙΙ1) : ΧαΧα, 2ο παιδί (ΙΙ2) : ΧΑΥ. Το πρώτο παιδί θα εμφανίσει 

συμπτώματα της ασθένειας.  

Δ3. Πατέρας (Ι1): Ασθενές άτομο με γονότυπο ΧαΥ. Μετά τη δράση της 

EcoRI, θα προκύπτουν μόνο θραύσματα μήκους 600 ζ.β. και 400 ζ.β. 

Μητέρα (Ι2):  Υγιές ετερόζυγο άτομο με γονότυπο ΧΑΧα. Μετά τη δράση 

της EcoRI, προκύπτουν θραύσματα μήκους 600 ζ.β. και 400 ζ.β αλλά θα 

υπάρχουν και ολόκληρα τμήματα μήκους 1000 ζ.β 
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Δ4. Α. Ο γενετικός κώδικας έχει κωδικόνιο έναρξης και κωδικόνια λήξης. 

Το κωδικόνιο έναρξης σε όλους τους οργανισμούς είναι το AUG και 

κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη. Υπάρχουν τρία κωδικόνια λήξης, τα 

UAG, UGA και UAA. Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά μόνο το mRNA αλλά 

και το γονίδιο από το οποίο παράγεται. Έτσι, για παράδειγμα, το 

κωδικόνιο έναρξης AUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής 

αλυσίδας του γονιδίου ATG κ.ο.κ. Το κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης 

AΤG εντοπίζεται από τα αριστερά προς τα δεξιά της αλληλουχίας της 

κωδικής αλυσίδας. Έτσι προκύπτει ο προσανατολισμός της αλυσίδας. 

Επίσης, έχει αντικατασταθεί το 17ο νουκλεοτίδιο που έχει C από G οπότε 

προκύπτει αλληλουχία αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης 

EcoRI 5΄GAATTC 3΄ που δίνεται ότι κόβει μόνο το μεταλλαγμένο 

αλληλόμορφο.  

5’ … CGAACG ATG CCA GTC TGA ATTCACGGA… 3’ 

Β. Το τμήμα ενός γονιδίου, και του mRNA του που κωδικοποιεί μια 

πολυπεπτιδική αλυσίδα, αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης και τελειώνει με 

το κωδικόνιο λήξης. Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας , 

συνεχής και μη επικαλυπτόμενος. Η μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης 

οδηγεί σε αντικατάσταση του φυσιολογικού γονιδίου TCA από το 

κωδικόνιο λήξης TGA με αποτέλεσμα τον τερματισμό σύνθεσης της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας οπότε καταστρέφεται η λειτουργικότητα της 

πρωτεΐνης και εκδηλώνεται η ασθένεια. 

 

 

 

 


