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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2001 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Κοντοβά Μ. 
Μάρκου Θ. 
 
Θέμα 1ο  

Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1. Από τη διασταύρωση ενός λευκού μ΄ ένα μαύρο ποντικό όλοι οι απόγονοι είναι γκρί-

ζοι. Τα γονίδια που καθορίζουν το χρώμα τους είναι: 

α. συνεπικρατή 

β. φυλοσύνδετα 

γ. ατελώς επικρατή. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 

 
2. Για να δημιουργήσουμε διαγονιδιακά φυτά χρησιμοποιούμε: 

α. τη μέθοδο της μικροέγχυσης 

β. τη μέθοδο της διαμόλυνσης 

γ. το πλασμίδιο Ti. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 

 
3. Σε μια καλλιέργεια μικροοργανισμών κατά τη λανθάνουσα φάση ο πληθυσμός των μι-

κροοργανισμών: 

α. μειώνεται 
β. παραμένει σχεδόν σταθερός 
γ. αυξάνεται. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 3 
 
Β.  1. Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Να 

περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. 
Μονάδες 5 
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2. Να αναφέρετε τις ειδικές θέσεις που έχει κάθε μόριο tRNA και να εξηγήσετε το ρόλο 
των tRNA στην πρωτεϊνοσύνθεση. 

Μονάδες 5 
 

Απάντηση 

Α. 1. →  γ.  Ο φαινότυπος των ετερόζυγων ατόμων είναι ενδιάμεσος ως προς τους αντί-
στοιχους των δύο γονέων. (σελ. 75 σχολικού βιβλίου) 

 2. →  γ.  Στο Ti πλασμίδιο, από το οποίο έχουν αποενεργοποιηθεί τα γονίδια που δη-
μιουργούν τους όγκους, τοποθετούν το γονίδιο που θα προσδώσει στο φυτό 
μία επιθυμητή ιδιότητα. Το ανασυνδιασμένο πλασμίδιο Ti εισάγεται σε φυτικά 
κύτταρα που αναπτύσσονται σε ειδικές καλλιέργειες στο εργαστήριο. Στην συ-
νέχεια με ειδική διαδικασία θα δημιουργηθούν ολοκληρωμένα φυτά. (σελ. 131-
132 σχολικού βιβλίου) 

3. →   β. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστη-
μα για να προσαρμοστούν στις καινούριες συνθήκες και να αρχίσουν να ανα-
πτύσσονται. (σελ. 110 σχολικού βιβλίου) 

 
Β. 1.  Σελ. 17 σχολικού βιβλίου. 

2. Το tRNA έχει μια ειδική τριπλέτα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, με την οποία προσ-
δένεται, λόγω συμπληρωματικότητας με το αντίστοιχο κωδικόνιο του mRNA. Επιπλέον 
κάθε μόριο  tRNA διαθέτει μια ειδική θέση σύνδεσης με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Επι-
πλέον το tRNA έχει θέσεις σύνδεσης με τη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα. 
Κάθε μεταφορικό RNA (tRNA) συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ και το μεταφέρει 
στην θέση πρωτεινοσύνθεσης. (σελ 36 σχολικού βιβλίου) 

 
 
Θέμα 2ο  

1.  Ένας πληθυσμός βακτηρίων Ε. coli αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει τη λα-
κτόζη ως πηγή άνθρακα. Όταν η λακτόζη εξαντληθεί προσθέτουμε γλυκόζη. Να περι-
γράψετε τον τρόπο λειτουργίας του οπερονίου της λακτόζης πριν και μετά την προσθή-
κη της γλυκόζης. 

Μονάδες 10 

2.   Να περιγράψετε τον τρόπο κατασκευής μιας cDNA βιβλιοθήκης. 
Μονάδες 10 

3.   Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα και γιατί; 
Μονάδες 5 

 
Απάντηση 

1. Στην πρώτη περίπτωση (παρουσία λακτόζης) η λακτόζη δρα ως επαγωγέας της μετα-
γραφής των γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης.  
Αναλυτικά σελ. 41 σχολικού βιβλίου και σχήμα σελ. 41, 2.13. 
Στην δεύτερη περίπτωση (απουσία λακτόζης) έχουμε καταστολή του οπερονίου της λα-
κτόζης. Αναλυτικά σελ. 40 σχολικού βιβλίου και εικόνα σελ. 41, 2.13 

 
2. Αναλυτικά σελ. 60 σχολικού βιβλίου. 

3. Αναλυτικά σελ. 21 σχολικού βιβλίου. 
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Θέμα 3ο  

1. Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση του γενετικού τους υλικού και βρέθηκε η παρακάτω επί 
τοις % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις. 

 Α Τ C G 
Κύτταρο 1: 28 28 22 22 
Κύτταρο 2: 31 31 19 19 

 
Τα κύτταρα 1, 2 ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά είδη οργανισμών; 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
 
2. Από το φυτό Zea mays (καλαμπόκι) απομονώθηκαν τρία διαφορετικά κύτταρα στα οποία 

προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων.  
Στο πρώτο κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 910x20 ζεύγη βά-
σεων, 
στο δεύτερο κύτταρο σε 910x5 ζεύγη βάσεων και  

στο τρίτο κύτταρο σε 910x10 ζεύγη βάσεων. 
Να εξηγήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του γονιδιώματος των 
τριών κυττάρων. 

Μονάδες 12 
 
3. Μία ανωμαλία του γονιδίου που ελέγχει τη σύνθεση του ενζύμου απαμινάση της αδενο-

σίνης (ADA) προκαλεί μία ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος. Απομονώθηκε το 
mRNA του ενζύμου ADA από υγιές άτομο και από άτομο που ασθενεί. Τμήματα των πα-
ραπάνω mRNA είναι: 

 
Υγιές άτομο: 
AUG GAA UUU UGG GGG CGC ACG UCG ............. 
 
Άτομο που ασθενεί: 
AUG GAA UUU UAG GGG CGC ACG UCG .............. 

 
α. Ποια είναι η αιτία της ασθένειας; 

Μονάδες 6 
 

β. Με ποιο τρόπο κληρονομείται αυτή η ασθένεια; 
Μονάδες 2 

 
Απάντηση 

1. Τα δύο κύτταρα ανήκουν σε διαφορετικά είδη κυττάρων . Δύο κύτταρα που έχουν δια-
φορετική αναλογία βάσεων γενετικού υλικού ανήκουν σε διαφορετικά είδη. Θα μπορούσε 
βέβαια τα κύτταρα αυτά να ανήκουν στο ίδιο είδος, αλλά να είναι από δυο διαφορετι-
κούς οργανισμούς του ίδιου είδους, που έχουν τελείως διαφορετικά αλληλόμορφα γονί-
δια, οπότε και τελείως διαφορετική αναλογία βάσεων. 
Μία άλλη περίπτωση είναι να πρόκειται για κύτταρα του ίδιου είδους με διαφορετικό α-
ριθμό μορίων μιτοχονδριακού DNA, οπότε τα ποσοστά να αλλάζουν λόγω αυτού του 
διαφορετικού αριθμού μορίων DNA. Να πρόκειται για σωματικό κύτταρο το πρώτο και 
γαμετικό το δεύτερο, οπότε το ποσοστό αλλάζει ανάλογα με τα αλληλόμορφα που πε-
ριέχονται στο γαμέτη. 
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2.   Το πρώτο και το τρίτο κύτταρο είναι σωματικά ενώ το δεύτερο γαμέτης. 

Τα δυο κύτταρα (πρώτο και τρίτο) είναι σωματικά κύτταρα σε διαφορετικό στάδιο του 
κυτταρικού κύκλου. Το πρώτο κύτταρο βρίσκεται στο τέλος της μετάφασης όπου έχει γί-
νει ήδη η αντιγραφή του γενετικού υλικού. 
Το τρίτο κύτταρο βρίσκεται στην αρχή της μεσόφασης, οπότε δεν έχει διπλασιαστεί το 
γενετικό υλικό.  
Τέλος το δεύτερο κύτταρο, είναι γαμέτης και έχει το μισό γενετικό υλικό (απλοειδές κύτ-
ταρο). 
Θα μπορούσε το τρίτο κύτταρο να είναι γαμέτης στον οποίο έχει διπλασιαστεί το γενετι-
κό υλικό. 

 
3.  α. Παρατηρούμε πως στο τέταρτο κωδικόνιο στο mRNA, η πρώτη G έχει  αντικαταστα-

θεί με την Α. Αποτέλεσμα το τέταρτο κωδικόνιο να μην κωδικοποιεί αμινοξύ αλλά τη 
λήξη της πρωτεινοσύνθεσης (UAG → λήξης κωδικόνιο). 

Άρα στο γονίδιο θα έχει γίνει η εξής αντικατάσταση βάσεων στο συγκεκριμένο κωδικό-
νιο. 

           ACC            →      ATC     ←     Μη κωδική αλυσίδα 
 
           TGG                            TAG     ←     Κωδική αλυσίδα 
 
             ↑               ↑  
    Φυσιολογικό          Μεταλλαγμένο 

      κωδικόνιο             κωδικόνιο 
 
β. Η ασθένεια εμφανίζει αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. (σελ. 123 
σχολικού βιβλίου) 

 
 

Θέμα 4ο  
Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο στο οποίο: 
- Οι φαινότυποι των γονέων I-1, I-2 είναι άγνωστοι. 
- Τα άτομα II-2, II-3 είναι ασθενή. 

 
Να γραφούν οι πιθανοί φαινότυποι και γονότυποι 
των γονέων I-1 και I-2 όταν: 
 
α. το αλληλόμορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθέ-
νεια είναι επικρατές. 

Μονάδες 4 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
 

 
β. το αλληλόμορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι υπολειπόμενο. 

Μονάδες 6 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
 
 
 

1 2

1 2 3 4

; ;I

II
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Απάντηση 
α. Αν είναι επικρατές τότε οι γονότυποι  και οι  φαινότυποι των γονέων μπορούν να είναι: 

(Α: ασθένειας      α: φυσιολογικό) 

     i) I-1: ΑΑ – ασθενές  I-2: αα – υγιές 

ή  ii) Ι-1: Αα – ασθενές  I-2: Αα – ασθενές 

ή iii) I-1: αα –υγιές   I-2: Αα – ασθενές 
Αν η ασθένεια είναι αυτοσωμική επικρατής τότε θα πρέπει τουλάχιστον ο ένας από τους 
δύο γονείς να είναι ασθενείς. Επιπλέον επειδή γεννιούνται και παιδιά υγιή, μπορεί οι γονείς 
να είναι και οι δύο ασθενείς αλλά ετερόζυγοι. 
 

i) ♀ Aα        ⊗   ♂ αα         

Γαμ: Α, α                α                          
      :F1   Αα, αα                          

 

ii) ♀Αα          ⊗      ♂Αα 

Γαμ: Α, α                              Α, α 
     :F1  ΑΑ, Αα, Αα, αα 

 

iii) ♀αα       ⊗   ♂ Αα 

 Γαμ: α                     Α, α 
   :F1  Αα, αα 

 
β.  Αν το γονίδιο της ασθένειας είναι υπολειπόμενο διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. 1) Να είναι 

το γονίδιο αυτοσωμικό υπολειπόμενο 2) Να είναι το γονίδιο φυσοσύνδετο υπολειπόμενο. 

1) β: ασθένειας    Β: φυσιολογικό  

    Οι γονότυποι και φαινότυποι των γονέων μπορούν να είναι 

     i) I-1: ΒΒ – υγιές  I-2: ΒΒ – υγιές 

ή  ii) Ι-1: Ββ – υγιές  I-2: ββ – ασθενές 

ή iii) I-1: ββ – ασθενές              I-2: Ββ – υγιές 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει και οι δυο γονείς να είναι τουλάχιστον φορείς ώστε να 
γεννηθούν παιδιά που να πάσχουν. Επιπλέον επειδή αποκτούν και παιδιά υγιή πρέπει 
τουλάχιστον ο ένας από τους δυο να φέρει το φυσιολογικό γονίδιο άρα να είναι υγιής, 
ενώ ο άλλος μπορεί να είναι και ασθενής. 
 

i)  ♀ Ββ         ⊗   ♂ Ββ              

      Γαμ: Β,β                        Β,β                             
              :F1  ΒΒ, Ββ, Ββ, ββ                                   

 

ii) ♀ Ββ                ⊗   ♂ ββ 

        Γαμ: Β,β       β  
                :F1 Ββ, ββ                                        

  

iii) ♀ββ      ⊗   ♂ Ββ 
            Γαμ: β       Β,β  
             :F1 Ββ, ββ 
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2) Αν το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο. ( αςίασθενε:Χ,όφυσιολογικ:X γΓ ) 
     Οι γονότυποι των γονέων μπορούν να είναι: 

              I-1: γΓΧΧ - υγιές   I-2: YΧ γ - ασθενές 

Παρατηρούμε στο δέντρο ότι γεννιούνται ασθενή δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορί-
τσι. Και δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι υγιή. Άρα πρέπει για να γεννηθεί κορίτσι 
ασθενές ο πατέρας να είναι ασθενής και η μητέρα να είναι τουλάχιστον φορέας. Αλλά 
επειδή γεννιούνται και παιδιά υγιή, η μητέρα είναι υγιής (φορέας). 

 
♀ γΓΧX          ⊗    ♂ YX γ   

Γαμ: γΓ Χ,X                   Y,X γ          

     :F1    YX,ΧX ΓγΓ , YX,ΧX γγγ                             
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση του επικρατούς γονιδίου θα μπορούσε το γονίδιο να εί-
ναι και φυλοσύνδετο. Αυτός ο τρόπος κληρονόμησης δεν αναπτύσσεται 
στις σελίδες του σχολικού βιβλίου. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2002 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Κοντοβά Μ. 
Μάρκου Θ. 
 
Θέμα 1ο  

Α. Στις ερωτήσεις 1-2, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 
το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1.    Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA περιέχεται σε: 

α. γαμέτη 
β. ευκαρυωτικό πυρήνα 
γ. βακτήριο 
δ. νουκλεόσωμα. 

Μονάδες 5 
 
2.    Ασθένεια που οφείλεται σε αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο είναι η: 

α. φαινυλκετονουρία 
β. οικογενής υπερχοληστερολαιμία 
γ. δρεπανοκυτταρική αναιμία 
δ. β-θαλασσαιμία. 

Μονάδες 5 
 
Β. Να οριστούν οι παρακάτω  έννοιες: 

1.    Ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης. 
Μονάδες 7 

 

2.    Συνεχής καλλιέργεια. 
Μονάδες 8 

 
 

Απάντηση 
 

Α.  1. →  γ  (σελ. 18) 
2. →  β  (σελ. 79) 
 

B.  1. σελ. 36  
2. σελ. 111 
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Θέμα 2ο  

1.    Να περιγράψετε τη διαδικασία για την παραγωγή στελέχους καλαμποκιού, ποικιλίας 
Βt. 

Μονάδες 10 

2.    Να περιγράψετε τις διαδικασίες στις οποίες γνωρίζετε ότι βρίσκει εφαρμογή η ιχνη-
θέτηση. 

Μονάδες 15 
 

Απάντηση 
 

1. σελ. 131-133 

2. Πείραμα Hershey-Chase σελ. 14. 
Υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων για την ανίχνευση κλώνων γονιδιωματικής ή cDNA 
βιβλιοθήκης με τη χρήση ιχνηθετημένων ανιχνευτών μορίων DNA ή RNA σελ. 60-61 

 
 

Θέμα 3ο  

1.   Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου DNA προκαρυωτικού κυττάρου. 
        5΄           3΄ 
        G A A T T C T T A A T G C A A G A T C A T A A A G A A T T C T A G 
        C T T A A G A A T T A C G T T C T A G T A T T T C T T A A G A T C 
        3΄            5΄ 

Το παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με EcoRI, προκειμένου να ενσωματωθεί σε κατάλ-
ληλο πλασμίδιο που έχει κοπεί με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση, με τελικό 
σκοπό να εισαχθεί σε βακτήριο για την παραγωγή φαρμακευτικού πολυπεπτιδίου. 
Να βρείτε την αλληλουχία των αμινοξέων του πολυπετπιδίου με χρήση του παρατιθέ-
μενου γενετικού κώδικα. 

Μονάδες 6 
 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 8 

Παρατίθεται ο γενετικός κώδικας. 

Δ  ε  ύ  τ  ε  ρ  ο      γ  ρ  ά  μ  μ  α 
U C A 

U UUU φαινυλαλανίνη 
UUC φαινυλαλανίνη 
UUA λευκίνη 
UUG λευκίνη 

UCU σερίνη 
UCC σερίνη 
UCA σερίνη 
UCG σερίνη 

UAU τυρονίνη 
UAC τυρονίνη 
UAA λήξη 
UAG λήξη 

U 
C 
A 
G 

 
Π 
ρ 
ώ 
τ 
ο  
 
 
 

C CUU λευκίνη 
CUC λευκίνη 
CUA λευκίνη 
CUG λευκίνη 

CCU προλίνη 
CCC προλίνη 
CCA προλίνη 
CCG προλίνη 

CAU ιστιδίνη 
CAC ιστιδίνη 
CAA γλουταμίνη 
CAG γλουταμίνη 

U 
C 
A 
G 

 
Τ 
ρ 
ί 
τ 
ο  
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A AUU ισολευκίνη 
AUC ισολευκίνη 
AUA ισολευκίνη 
AUG μεθειονίνη 
      έναρξη 

ACU θρεονίνη 
ACC θρεονίνη 
ACA θρεονίνη 
ACG θρεονίνη 

AAU ασπαραγγίνη 
AAC ασπαραγγίνη 
AAA λυσίνη 
AAG λυσίνη 

U 
C 
A 
G 

γ 
ρ 
ά 
μ 
μ 
α 

G GUU βαλίνη 
GUC βαλίνη 
GUA βαλίνη 
GUG βαλίνη 

GCU αλανίνη 
GCC αλανίνη 
GCA αλανίνη 
GCG αλανίνη 
 

GAU ασπαρτικό οξύ 
GAC ασπαρτικό οξύ 
GAA γλουταμινικό οξύ 
GAG γλουταμινικό οξύ 

U 
C 
A 
G 

γ 
ρ 
ά 
μ 
μ 
α 

 
2.    Κατά τον προγεννητικό έλεγχο σε κυοφορούσα γυναίκα, διαπιστώθηκε ότι το έμ-

βρυο νοσεί από το σύνδρομο Cri - du – chat (κλάμα της γάτας) και επιπλέον φέρει 
αναστροφή στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 3. 

α.    Να περιγράψετε  τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διάγνωση.  
Μονάδες 8 

 

β.    Βάσει ποιών παρατηρήσεων έγινε η διάγνωση;  
Μονάδες 3 

 
 

Απάντηση 
 

1.   

      
5ATC
3TAG

GCTTAA
AATTCG

TTTGTACTAGTTTACAAT
AAACATGATCAAATGTTA

GCTTAA
AATTCG

3
5

′−
′−

























−′
−′

↑

↓

↑

↓
 

Η αλληλουχία που αναγνωρίζει και κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRΙ φαίνε-
ται στο παραπάνω σχήμα. 
Η μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η πρώτη γιατί περιλαμβάνει και κωδικόνιο έναρξης 
(TAC) και κωδικόνιο λήξης (ΑΤΤ). Αντίθετα η δεύτερη αλυσίδα έχει κωδικόνιο έναρξης 
(ΤΑC) αλλά δε διαθέτει κωδικόνιο λήξης (ΑΤC) μετά την δράση της περιοριστικής εν-
δονουκλεάσης EcoRΙ. 
 

Μεταγραφόμενη DNA αλυσίδα   5΄ … ΤΤΑ ATG CAA GAT CAT   …  3΄ 
           mRNA   3΄ … ΑΑU UAC GUU CUA GUA   …  5΄ 

              ή                              5΄ … AUG AUC UUG CAU UAA   …  3΄ 

Αμινοξέα σύμφωνα με το  Μεθειονίνη – Ισολευκίνη – Λευκίνη – Ιστιδίνη - Λήξη 
γενετικό κώδικα 

 
2.  α. →  Αμνιοπαρακέντηση (σελ. 99) 

Λήψη χοριακών λαχών (σελ. 100) 
Δημιουργία καρυότυπου (σελ. 20) και χρώση χρωμοσωμάτων με τεχνικές που 
δημιουργούν ζώνες στο χρωμόσωμα όπως ζώνες Giemsa (σελ. 98) 

β. → Το σύνδρομο Cri – du – chat  οφείλεται σε έλλειψη (σελ. 97) και για την ανα-
στροφή (σελ. 97) 
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Παρατήρηση έλλειψης μεγάλου τμήματος στο μικρό βραχίονα του 5ου χρωμο-
σώματος.  
Η αναστροφή γίνεται αντιληπτή από την αλλαγή στις ζώνες του 3ου χρωμοσώ-
ματος. 

 
 

Θέμα 4ο  
Σε ένα φυτό παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής χαρακτήρες: Καρπός μεγάλος που 
ελέγχεται από το γονίδιο Μ και καρπός μικρός που ελέγχεται από το γονίδιο μ. Καρπός 
πλούσιος σε υδατάνθρακες που ελέγχεται από το γονίδιο Y και καρπός φτωχός σε υδα-
τάνθρακες που ελέγχεται από το γονίδιο υ. Έχετε στη διάθεσή σας ένα αμιγές στέλεχος 
με καρπό μεγάλο και φτωχό σε υδατάνθρακες, καθώς και ένα αμιγές στέλεχος με καρπό 
μικρό και πλούσιο σε υδατάνθρακες. 

α.  Να διασταυρώσετε τα παραπάνω στελέχη και να βρείτε τους γονότυπους και φαινό-
τυπους των απογόνων της F1 και F2 γενιάς. 

Μονάδες 4 

β.  Να αιτιολογήσετε τη φαινοτυπική αναλογία των ατόμων της F2 γενιάς. 
Μονάδες 9 

γ. Έχοντας στη διάθεσή σας τα φυτά της F2 γενιάς, να αιτιολογήσετε πώς μπορείτε να α-
πομονώσετε αμιγή στελέχη με φαινότυπο καρπό μεγάλο και πλούσιο σε υδατάνθρακες, 
κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις. 

Μονάδες 12 
 

Απάντηση 
Μ: μεγάλος καρπός    Μ>μ 
μ: μικρός καρπός 
Υ: καρπός πλούσιος σε υδατάνθρακες   Υ>υ 
υ: καρπός φτωχός σε υδατάνθρακες 

Αμιγές στέλεχος με καρπό μεγάλο και φτωχό σε υδατάνθρακες: ΜΜυυ 
Αμιγές στέλεχος με καρπό μικρό και πλούσιο σε υδατάνθρακες: μμΥΥ 
 
α.   P    : ΜΜυυ   ⊗       μμΥΥ 

      γαμέτες:    Μυ           μΥ 
F 1       :   Μμ Υυ 
 
γονοτυπική αναλογία: όλα Μμ Υυ 
φαινοτυπική αναλογία: όλα με μεγάλο καρπό και πλούσιο σε υδατάνθρακες. 

ΜμΥυ ⊗  ΜμΥυ 

 γαμέτες:   ΜΥ, Μυ, μΥ, μυ 
 

F2       : 

 ΜΥ Μυ μΥ μυ 
ΜΥ      ΜΜΥΥ         !!!! ΜΜΥυ         !!!! ΜμΥΥ          !!!! ΜμΥυ         !!!! 
Μυ ΜΜΥυ         !!!! ΜΜυυ          * ΜμΥυ           !!!! Μμυυ          * 
μΥ ΜμΥΥ          !!!! ΜμΥυ          !!!! μμΥΥ           # μμΥυ          # 
μυ ΜμΥυ          !!!! Μμυυ          * μμΥυ           # μμυυ         ^ 
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Φαινοτυπική αναλογία: 

!!!!   9 φυτά με μεγάλο καρπό και πλούσιο σε υδατάνθρακες 
*    3 φυτά με μεγάλο καρπό και φτωχά σε υδατάνθρακες 
#   3 φυτά με μικρό καρπό και πλούσια σε υδατάνθρακες 
^  1 φυτό με μικρό καρπό και φτωχό σε υδατάνθρακες  
 

β.  Με βάση το δεύτερο νόμου του Mendel (σελ. 73 και εικόνα 5.7). Ο παραπάνω νόμος 
ισχύει μόνο για γονίδια που βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμά-
των. 

 
γ.  Διασταύρωση ελέγχου σελ.73 

 
1η διασταύρωση 

            ΜΜΥΥ    ⊗       μμυυ 
       γαμέτες:  ΜΥ         μυ 
             Μμ Υυ 
 

γονοτυπική αναλογία: όλα Μμ Υυ 
φαινοτυπική αναλογία: όλα με μεγάλο καρπό και πλούσια σε υδατάνθρακες. 
 
2η διασταύρωση 

                ΜΜΥυ       ⊗        μμυυ 
       γαμέτες:   ΜΥ, Μυ        μυ 
             Μμ Υυ, Μμυυ 

  
γονοτυπική αναλογία: 1 Μμ Υυ: 1 Μμυυ 
 φαινοτυπική αναλογία: 1 με μεγάλο καρπό, πλούσιο σε υδατάνθρακες: 1 με  

  μεγάλο καρπό και φτωχό σε υδατάνθρακες 
 
3η διασταύρωση 

                ΜμΥΥ       ⊗        μμυυ 
       γαμέτες:     ΜΥ, μΥ           μυ 
             Μμ Υυ, μμΥυ 

  
γονοτυπική αναλογία: 1 Μμ Υυ: 1 μμΥυ 
 φαινοτυπική αναλογία: 1 με μεγάλο καρπό και πλούσιο σε υδατάνθρακες:  
                                         1 με μικρό καρπό και πλούσιο σε υδατάνθρακες 
 
4η διασταύρωση 

                ΜμΥυ       ⊗        μμυυ 
       γαμέτες:     ΜΥ, μυ           μυ 
             Μμ Υυ, μμυυ 

 γονοτυπική αναλογία: 1 Μμ Υυ: 1 μμυυ 

 φαινοτυπική αναλογία: 1 με μεγάλο καρπό και πλούσιο σε υδατάνθρακες:  
                                         1 με μικρό καρπό και φτωχό σε υδατάνθρακες 

Τα άτομα της F2 γενιάς που όταν διασταυρωθούν με άτομο ομόζυγο προς τα υπολει-
πόμενα γονίδια, δίνουν μόνο άτομα με μεγάλο καρπό και πλούσιο σε υδατάνθρακες 
είναι τα άτομα που ζητάμε. (1η διασταύρωση) 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2003 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Κοντοβά Μ. 
Μάρκου Θ. 
 
Θέμα 1ο  

 

Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του 
τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

1. Ο καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθμιστικό γονίδιο, που βρίσκεται μπρο-
στά από τον υποκινητή. 

Μονάδες 2 
 

2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα. 
Μονάδες 2 

 
3. Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) επιτρέπει την επιλεκτική 

αντιγραφή μορίων DNA, χωρίς τη μεσολάβηση ζωντανών κυττάρων. 
Μονάδες 2 

 
4. Τα άτομα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία παράγουν μόνο HbA. 

Μονάδες 2 
 

5. Η αιμορροφιλία Α οφείλεται σε αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο. 
Μονάδες 2 

 
Β.  Για τις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δί-

πλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

1. Ένα άτομο που ανήκει στην ομάδα αίματος ΑΒ έχει γονότυπο: 
α. ΙΑΙΒ 
β. ii 
γ. ΙΒi 
δ. IAi. 

Μονάδες 5 
 

2. Τα φυλετικά χρωμοσώματα του ανθρώπου βρίσκονται: 
 α. μόνο στα μυϊκά κύτταρα 
 β. μόνο στα γεννητικά κύτταρα 
 γ. σε όλα τα κύτταρα 
 δ. μόνο στα ηπατικά κύτταρα. 

Μονάδες 5 
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3. Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει: 
 α. το σύνολο του m-RNA ενός οργανισμού 
 β. το σύνολο του DNA ενός οργανισμού 
 γ. αντίγραφα ενός μόνο ανασυνδυασμένου πλασμιδίου 
 δ. αντίγραφα ανασυνδυασμένων κυττάρων. 

Μονάδες 5 
 

Απάντηση 
 

Α.  1. →  Σ  (σελ. 41) 
2. →  Λ  (σελ. 57) 
3. →  Σ  (σελ. 61) 
4. →  Λ  (σελ. 90) 
5. →  Λ  (σελ. 80) 
 

Β.  1.   →  α  (σελ. 76) 
2. →  γ  (σελ. 20) 
3. →  β  (σελ. 59) 

 
 
Θέμα 2ο  

 

1. Τι ονομάζεται υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων; 
Μονάδες 5 

 
2. Το 1997 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselin της Σκωτίας ανακοίνωσαν ότι κλωνο-

ποίησαν ένα πρόβατο (Dolly). Ποια διαδικασία ακολούθησαν;  
Μονάδες 10 

 
3. Να περιγράψετε το σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, με προσανατολι-

σμό 5΄→3΄. 
Μονάδες 10 

 

Απάντηση 
 

1. σελ. 60 

2. σελ. 136 

3. σελ. 14 και εφαρμογή σχηματισμού πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας στην αντιγραφή 
(σελ. 30) και μεταγραφή (σελ. 33) 

 
 

Θέμα 3ο  
 

1. Πώς αντιμετωπίζεται η κυστική ίνωση με γονιδιακή θεραπεία; 
Μονάδες 10 

 

2. Άνδρας ο οποίος πάσχει από κυστική ίνωση και υποβλήθηκε σε γονιδιακή θεραπεία 
για τη νόσο αποκτά παιδιά με φυσιολογική γυναίκα. Τι πιθανότητες υπάρχουν να είναι 
τα παιδιά τους φυσιολογικά; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 15 
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Απάντηση 
 

1.  Σελ. 124-125 
2.  Η κυστική ίνωση είναι αυτοσωμική υπολειπόμενη ασθένεια. Αφού ο άνδρας είναι α-

σθενής θα είναι ομόζυγος για το υπολειπόμενο αυτοσωμικό. 
Με τις μεθόδους της γονιδιακής θεραπείας δεν γίνεται υποκατάσταση της λειτουργίας 
του μεταλλαγμένου γονιδίου σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, αλλά μόνο σε ορι-
σμένα κύτταρα-στόχους (σωματικά κύτταρα, στην προκείμενη περίπτωση κύτταρα 
του αναπνευστικού συστήματος). Συνεπώς δεν μεταβιβάζεται στους απογόνους. 
Έτσι αν: 
u :  γονίδιο αυτοσωμικό υπολειπόμενο για την κυστική ίνωση. 
Κ :   γονίδιο φυσιολογικό 
Ο άνδρας θα έχει γονότυπο uu, ενώ η γυναίκα μπορεί να είναι Κu ή ΚΚ. Συνεπώς έ-
χουμε τις εξής περιπτώσεις διασταυρώσεων: 

        
α.   P:   uu     ♂    ⊗          Κu     ♀ 

γαμέτες:           u,u                         Κ,u 
 

F1:        

 
Πιθανότητα να γεννηθούν  
φυσιολογικά παιδιά: 50% 

 
 

β.   P:   uu     ♂    ⊗          ΚΚ     ♀ 
γαμέτες:           u,u                  Κ,K 

 
F1:        

 
Πιθανότητα να γεννηθούν  
φυσιολογικά παιδιά: 100% 

 
 

Θέμα 4ο  
 

∆ίδεται το παρακάτω τμήμα DNA, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του πεπτιδίου:  
 

…ισολευκίνη–τυροσίνη–ισολευκίνη–τυροσίνη-ισολευκίνη…   
 

και η διεύθυνση της μεταγραφής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 u u 
Κ      Κu          Κu         
u uu          uu          

 u u 
Κ      Κu          Κu         
Κ Κu          Κu          

3´

5´

5´

3´

∆ιεύθυνση µεταγραφής
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1. Να μεταφέρετε το παραπάνω σχήμα στο τετράδιό σας και να σημειώσετε επάνω σ’ 
αυτό τα κωδικόνια του DNA, που κωδικοποιούν το τμήμα του πεπτιδίου αυτού (Μο-
νάδες 3) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 9). 

Μονάδες 12 

2. Μετάλλαξη που έγινε σ’ ένα σημείο στο παραπάνω DNA έδωσε το πεπτίδιο: 
…τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη - τυροσίνη… 

Να εντοπίσετε το είδος της μετάλλαξης (Μονάδες 6) και να αιτιολογήσετε την απά-
ντησή σας (Μονάδες 7). 

Μονάδες 13 

∆ίδονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων. 
Τυροσίνη   ―  UAU 
Ισολευκίνη ― AUA 

 
 

Απάντηση 
 

1. πεπτίδιο: …. ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη ….  
 
   mRNA:  5΄ . . . ΑUA - UAU - AUA - UAU - AUA . . . 3΄ 
   DNA   : 3΄ . . . TAT - ATA - TAT - ATA - TAT . . . 5΄ 
 5΄ . . . ATA - TAT - ATA - TAT - ATA . . . 3΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό 35 ′→′  (σελ. 33) και η αλυσίδα του mRNA θα είναι 
συμπληρωματική προς τη μεταγραφόμενη (μη κωδική) αλυσίδα του DNA (όπως στην ει-
κόνα 2.4 σελ.32). Επιπλέον, η μεταγραφόμενη (μη κωδική) αλυσίδα του DNA θα είναι 
συμπληρωματική και αντιπαράλληλη ως προς τη μη μεταγραφόμενη (κωδική) αλυσίδα 
του DNA (σελ.17). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας απέ-
ναντι από τις Α, U, C, G του mRNA θα υπάρχουν οι T, A, G, C στη μεταγραφόμενη (μη 
κωδική) αλυσίδα του DNA. Κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι από τις T, A, G, C της μετα-
γραφόμενης (μη κωδικής) αλυσίδας του DNA θα υπάρχουν οι Α, Τ, C, G στην μη μετα-
γραφόμενη (κωδική). 

 
2. πεπτίδιο: …. τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη ….  
 
   mRNA:  5΄ . . . UAU - AUA - UAU - AUA - UAU . . . 3΄ 
   DNA   : 3΄ . . . ATA - TAT - ATA - TAT - ATA . . . 5΄ 
 5΄ . . . TAT - ATA - TAT - ATA - TAT . . . 3΄ 

 
 
 

ATA - TAT - ATA - TAT - ATA

TAT - ATA - TAT - ATA - TAT

3´

5´

5´

3´

∆ιεύθυνση µεταγραφής
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Παρατηρούμε ότι αλλάζουν όλα τα αμινοξέα στη σειρά άρα μπορούμε εύκολα να συ-
μπεράνουμε ότι έγινε μια προσθήκη, η έλλειψη βάσης στο πρώτο κωδικόνιο, έτσι ώ-
στε να αλλάξει όλο το πλαίσιο ανάγνωσης (σελ. 91). Αυτό βέβαια πρέπει να επιβεβαι-
ωθεί από τη σύγκριση των δύο μορίων DNA. 
  
1η περίπτωση:   έλλειψη της πρώτης βάσης θυμίνης (Τ) στο πρώτο κωδικόνιο (ΤΑΤ) 

της μη κωδικής αλυσίδας του DNA οδηγεί σε αλλαγή του πλαισίου 
ανάγνωσης όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, με την προϋπόθε-
ση ότι μετά το τελευταίο κωδικόνιο (ΤΑΤ) στην μη κωδική αλυσίδα 
θα υπάρχει νουκλεοτίδιο με αδενίνη (Α). 

 
2η περίπτωση:   προσθήκη της βάσης αδενίνης (Α) στην αρχή του πρώτου κωδικονί-

ου (ΤΑΤ) της μη κωδικής αλυσίδας, οδηγεί σε αλλαγή του πλαισίου 
ανάγνωσης όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

 
Επιπλέον, είναι δυνατό να έχει συμβεί προσθήκη ολόκληρου κωδικονίου ΑΤΑ στη μη 
κωδική αλυσίδα του DNA, ή έλλειψη του πρώτου κωδικονίου ΤΑΤ στη μη κωδική αλυ-
σίδα του DNA με την προϋπόθεση ότι μετά το τελευταίο κωδικόνιο ΤΑΤ θα υπάρχει 
το κωδικόνιο ΑΤΑ. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2004 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Κοντοβά Μ. 
Παπαδημητρίου Χ. 
 
Θέμα 1ο  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημι-
τελή πρόταση. 
 

1. Κατά τη μεταγραφή του DNA συντίθεται ένα… 

α. δίκλωνο μόριο DNA. 
β. μονόκλωνο μόριο DNA. 
γ. δίκλωνο RNA. 
δ. μονόκλωνο RNA. 

Μονάδες 5 
 

2. Μια cDNA βιβλιοθήκη περιέχει…  

 α. το σύνολο του DNA ενός οργανισμού. 
 β. αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα. 
 γ. αντίγραφα του mRNA ενός μόνο γονιδίου. 
 δ. αντίγραφα που περιέχουν κομμάτια γονιδίων και άλλα τμήματα DNA. 

Μονάδες 5 
 

3. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη β θαλασσαιμία… 

 α. είναι υπολειπόμενο φυλοσύνδετο. 
 β. έχει πολλαπλά αλληλόμορφα. 
 γ. είναι επικρατές αυτοσωμικό. 
 δ. είναι επικρατές φυλοσύνδετο. 

Μονάδες 5 
 

4. Οι ιντερφερόνες που χρησιμοποιεί σήμερα ο άνθρωπος είναι δυνατόν να παράγονται 
σε μεγάλες ποσότητες από… 
α. κύτταρα ανθρώπου. 
β. κύτταρα ζώων. 
γ. γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. 
δ. φυτικά κύτταρα. 

Μονάδες 5 
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5. Τα ένζυμα που διορθώνουν λάθη κατά την αντιγραφή του DNA είναι… 
α. DNA ελικάσες και DNA δεσμάση. 
β. DNA πολυμεράσες και πριμόσωμα. 
γ. DNA δεσμάση και επιδιορθωτικά ένζυμα. 
δ. DNA πολυμεράσες και επιδιορθωτικά ένζυμα. 

Μονάδες 5 
 

Απάντηση 
 

1.   →  δ   

2. →  β   

3. →  β   

4. →  γ  

5. →  δ 
 
 
Θέμα 2ο  

 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
 
1. Ποια είδη RNA παράγονται κατά τη μεταγραφή του DNA προκαρυωτικού κυττάρου 

(μονάδες 3) και ποιος είναι ο ρόλος τους (μονάδες 6); 
Μονάδες 9 

 
2. Ποια βήματα απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπι-

νης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο;   
Μονάδες 9 

 
3. Ποιος ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων ως ανοσοδιαγνωστικά;  

Μονάδες 7 
 

Απάντηση 

1. ∗     σελ. 31   «Υπάρχουν…  ευκαρυωτικούς».  

∗ ∗  σελ. 31   «Αγγελιοφόρο RNA… της πρωτεϊνοσύνθεσης».  
 

2. σελ. 135  «Συνοψίζοντας… πρωτεΐνης». 

 
3. σελ. 119  «Το μονοκλωνικά… κατά την κύηση». 
 

 
Θέμα 3ο  
Από δύο φυσιολογικούς γονείς, ως προς τον αριθμό και το μέγεθος των χρωματοσωμά-
των, γεννήθηκε παιδί με σύνδρομο Turner (ΧΟ). 
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1. Να γράψετε έναν από τους πιθανούς μηχανισμούς που μπορεί να εξηγήσει τη γέννη-
ση του συγκεκριμένου παιδιού. 

Μονάδες 7 
 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Turner; 
Μονάδες 6 

 

3. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διάγνωση του 
συνδρόμου Turner πριν από τη γέννηση ενός παιδιού. 

Μονάδες 12 
 

Απάντηση 
 

1. σελ. 96  «Αν κατά… φυσιολογικά (εικόνα 6.5)», σελ. 95. Εικόνα 6.5. Π.χ.  

 

Μη διαχωρισµός

1η µειωτική διαίρεση

2η µειωτική διαίρεση

Γαµέτες

Γονιµοποίηση

Μονοσωµικό ζυγωτό (XO)

 
2.  σελ. 97  «Τα άτομα… στείρα». 
 
3. σελ. 99 – 100 «Με τον προγεννετικό έλεγχο μπορούν να εντοπιστούν γενετικές ανω-
μαλίες στο έμβρυο» (όλο το κομμάτι). 

σελ. 20  «Το ανθρώπινο γονιδίωμα… μικροσκόπιο». 
 
 

Θέμα 4ο  
Ένας άνδρας με ομάδα αίματος Ο και με φυσιολογική όραση παντρεύεται μια γυναίκα με 
ομάδα αίματος Α, που είναι φορέας μερικής αχρωματοψίας στο πράσινο και στο κόκκινο. 
Ο πατέρας του συγκεκριμένου άνδρα είναι ομάδας αίματος Α με φυσιολογική όραση και η 
μητέρα του είναι ομάδας αίματος Β με φυσιολογική όραση. 
 
α.  Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων του άνδρα. 

Μονάδες 6 

β. Να γράψετε τις πιθανές διασταυρώσεις μεταξύ του άνδρα ομάδας αίματος O με φυ-
σιολογική όραση και της γυναίκας ομάδας αίματος Α που είναι φορέας μερικής αχρω-
ματοψίας. 

Μονάδες 12 
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γ. Σε καθεμιά από τις προηγούμενες διασταυρώσεις του ερωτήματος β, να βρείτε την 
πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ομάδας αίματος Α με μερική αχρωματοψία στο πράσι-
νο και το κόκκινο (μονάδες 2), και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5) 

Μονάδες 7 
 

Απάντηση 
α.  Γονίδια  

ΑΙ  : παρουσία Α αντιγόνου 
ΒΙ   : παρουσία Β αντιγόνου 
i  : απουσία αντιγόνων (υπολειπόμενο) 
∆Χ : φυσιολογική όραση  
δΧ : αχρωματοψία στο πράσινο και κόκκινο (υπολειπόμενο) 

i  i  ∆Χ  Y    (Άνδρας Άτομο 1) 
 

Για τις ομάδες αίματος 
Επειδή το άτομο 1 είναι ομόζυγο για το υπολειπόμενο γονίδιο της ομάδας αίματος ΑΒΟ 
θα πρέπει ο πατέρας να είναι ετερόζυγος και φορέας του υπολειπόμενου γονιδίου i . 

Αντίστοιχα ισχύει και για τη μητέρα. 

 ♂ iΙΑ       ⊗      ♀ iΙΒ  

γαμ: ΑΙ   ,   i           ΒΙ    ,   i 

1F : ΑΙ ΒΙ , iΙΑ , iΙΒ , ii →  (άτομο 1) 
 

Για την αχρωματοψία στο κόκκινο πράσινο 
Επειδή το άτομο 1 έχει φυσιολογική όραση όπως και ο πατέρας του, θα έχουν γονότυπο 

ΥΧ∆ . 

Η μητέρα έχει φυσιολογική όραση και θα μπορούσε να έχει γονότυπο ∆Χ δΧ ,  ∆Χ ∆Χ  
αφού και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γεννηθεί υγιές αγόρι. 
 
1η περίπτωση 

 ♂ ΥΧ∆     ⊗    ♀ ∆Χ δΧ  

γαμ: ∆Χ   ,  Υ         ∆Χ    ,   δΧ  

F′ : ∆Χ ∆Χ , δ∆ ΧΧ  , YΧδ  , ΥΧ∆     →  (άτομο 1) 
 

2η περίπτωση 

 ♂ ΥΧ∆     ⊗    ♀ ∆Χ ∆Χ  

γαμ: ∆Χ   ,  Υ              ∆Χ        

F′ : ∆Χ ∆Χ ,    ΥΧ∆     →  (άτομο 1) 
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Συνοψίζοντας 
 
1η περίπτωση 

♂   ΥXiΙ ∆Α              ⊗     ♀  δ∆Β ΧXiΙ  

γαμ: ΑΙ ∆Χ , ΥΙΑ , ∆Xi , Υi       ΒΙ δΧ , ΒΙ ∆Χ , ∆Xi , δXi  
 

♀    ♂ ΑΙ ∆Χ  ΑΙ Y i ∆Χ  i Υ 

ΒΙ δΧ  ΑΙ ΒΙ ∆Χ δΧ  ΑΙ ΒΙ δΧ Υ iΙΒ ∆Χ δΧ iΙΒ δΧ Y 
ΒΙ ∆Χ  ΑΙ ΒΙ ∆Χ ∆Χ  ΑΙ ΒΙ ∆Χ Υ iΙΒ ∆Χ ∆Χ iΙΒ ∆Χ Y 

∆Xi  iΙΑ ∆Χ ∆Χ  iΙΑ ∆Χ Υ i i ∆Χ ∆Χ  i i ∆Χ Y 
δXi  iIA ∆Χ δΧ  iIA δΧ Υ i i ∆Χ δΧ  i i δΧ Y 

 
2η περίπτωση 

♂   ΥXiΙ ∆Α                ⊗   ♀    
∆∆Β ΧXiΙ  

Γαμ: ΑΙ ∆Χ , ΥΙΑ , ∆Xi , Υi              ΒΙ ∆Χ , ∆Xi  
 

♀    ♂ ΑΙ ∆Χ  ΑΙ Y i ∆Χ  i Υ 

ΒΙ ∆Χ  ΑΙ ΒΙ ∆Χ ∆Χ  ΑΙ ΒΙ ∆Χ Υ iΙΒ ∆Χ ∆Χ iΙΒ ∆Χ Y 
∆Xi  iΙΑ ∆Χ ∆Χ  iΙΑ ∆Χ Υ i i ∆Χ ∆Χ  i i ∆Χ Y 

 
β. i i ∆Χ Y  άνδρας 

Η σύζυγος για την ομάδα αίματος μπορεί να είναι είτε ετερόζυγη είτε ομόζυγη και ε-
πειδή είναι φορέας για την αχρωματομία, έχουμε:  

ΑΙ ΑΙ ∆Χ δΧ  ή ΑΙ i ∆Χ δΧ  
 
1η περίπτωση 

 ♀  ΑΙ ΑΙ ∆Χ δΧ      ⊗   ♂    i i ∆Χ Y 

γαμ: ΑΙ ∆Χ , δΑ ΧΙ                    ∆Xi ,  i Y 
 

♂  ♀ ΑΙ ∆Χ  ΑΙ δΧ  
∆Xi  iΙΑ ∆Χ ∆Χ  iΙΑ ∆Χ δΧ

i Y iΙΑ ∆Χ Y iΙΑ δΧ Υ 
 
2η περίπτωση 

♀   δ∆Α XXiΙ                     ⊗  ♂    i i ∆Χ Y 

γαμ: ΑΙ ∆Χ , δXi , ∆Xi ,  ΑΙ δΧ             ∆Xi  , i Υ 
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♂   ♀  ΑΙ ∆Χ  i δΧ  i ∆Χ  ΑΙ δΧ  

i ∆Χ  iΙΑ ∆Χ ∆Χ  i i ∆Χ δΧ  i i ∆Χ ∆Χ  iΙΑ ∆Χ δΧ  
i Υ iΙΑ ∆Χ Y i i δΧ Y i i ∆Χ Y iΙΑ δΧ Y 

 

γ. 
4
1  για την 1η περίπτωση 

 

8
1  για τη 2η περίπτωση 

Η παραπάνω πιθανότητες  προκύπτουν σύμφωνα με τους νόμους του Mendel σελ. 70 



Φροντιστήρια «δυαδικό» 

 

1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2005 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Αετοπούλου Β. 
Κοντοβά Μ. 
 
 
Θέμα 1ο  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημι-
τελή πρόταση. 

1.  Τα φυλετικά χρωμοσώματα … 

α. υπάρχουν μόνο στα γεννητικά κύτταρα. 
β. εντοπίζονται μόνο στα σωματικά κύτταρα. 
γ. υπάρχουν στα σωματικά και στα γεννητικά κύτταρα. 
δ. εντοπίζονται στα φυτικά και στα βακτηριακά κύτταρα. 

Μονάδες 5 

2.  Κατά τη λανθάνουσα φάση, σε μια κλειστή καλλιέργεια, ο πληθυσμός των μικροοργα-
νισμών … 
α. παραμένει σχεδόν σταθερός. 
β. χαρακτηρίζεται από αυξομειώσεις. 
γ. αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. 
δ. αυξάνεται σταθερά. 

Μονάδες 5 

3.  Ex vivo ονομάζεται η γονιδιακή θεραπεία κατά την οποία … 

α. τα κύτταρα τροποποιούνται έξω από τον οργανισμό και εισάγονται πάλι σ’ αυτόν. 
β. τα κύτταρα τροποποιούνται μέσα στον οργανισμό του ασθενούς. 
γ. τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο. 
δ. τα κύτταρα συντήκονται με αντισώματα. 

Μονάδες 5 

4.  Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β, χορηγείται … 

α. η αυξητική ορμόνη. 
β. ο παράγοντας IΧ. 
γ. η α1 - αντιθρυψίνη. 
δ. η απαμινάση της αδενοσίνης. 

Μονάδες 5 
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5.  Σε χρωμοσωμική ανωμαλία οφείλεται… 

α. ο αλφισμός. 
β. η κυστική ίνωση. 
γ. η θαλασσαιμία. 
δ. το σύνδρομο φωνή της γάτας. 

Μονάδες 5 
 
Απάντηση 

 

1.   →  γ   

2. →  α   

3. →  α   

4. →  β  

5. →  δ 
 
 
Θέμα 2ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1.  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης διαγονιδιακών ζώων και φυτών για 
την αύξηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής έναντι της κλασικής μεθόδου των δια-
σταυρώσεων; 

Μονάδες 7 

2.  Ποια είναι η δομή του DNA στο χώρο σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας των 
Watson και Crick; 

Μονάδες 9 

3.  Τι είναι οι ιντερφερόνες, τι προκαλούν και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την αντιμετώπιση ασθενειών; 

Μονάδες 9 
 

Απάντηση 

1. Σελ. 131:    «Ένας τρόπος … μη επιθυμητές ιδιότητες».  

Σελ. 135:    «Είναι φανερό … τεχνικές».  

2. Σελ. 14-17: «Παρ΄ όλο … της άλλης». 

3. Σελ. 119: «Οι ιντερφερόνες … ινσουλίνης». 
 

 
Θέμα 3ο  

Το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται η 
δρεπανοκυτταρική αναιμία σε μια οικογένεια. 
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1.  Με βάση τα δεδομένα του γενεαλογικού δέντρου να βρείτε αν η δρεπανοκυτταρική 
αναιμία 

α.  κληρονομείται ως επικρατής ή υπολειπόμενος χαρακτήρας. 

β.  οφείλεται σε αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο γονίδιο (Μονάδες 2). 
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας και να προσδιορίσετε τους γονότυπους των 
μελών της οικογένειας (Μονάδες 12). 

Μονάδες 14 

2.  Πού οφείλεται η δρεπανοκυτταρική αναιμία; 
Μονάδες 5 

3.  Τι προβλήματα προκαλούν τα δρεπανοκύτταρα στους ασθενείς με δρεπανοκυτταρική 
αναιμία; 

Μονάδες 6 
 

Απάντηση 

α. Επειδή  από δύο γονείς υγιείς γεννιούνται παιδιά ασθενή,  ο τύπος κληρονομικότητας 
είναι υπολειπόμενος. Αν ήταν επικρατής θα έπρεπε ένας τουλάχιστον από δύο γονείς 
να είναι ασθενής. 

β.  Επειδή από δύο γονείς υγιείς γεννιέται και κορίτσι και αγόρι ασθενές είναι αυτοσωμι-
κό. Για να είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο, θα έπρεπε ο πατέρας να είναι ασθενής 
και η μητέρα φορέας για να γεννηθεί κορίτσι ασθενές. 

Α ν α λ υ τ ι κ ά :  

i.  Έστω αυτοσωμικό υπολειπόμενο, φυσιολογικό επικρατές 
Β:  φυσιολογικό, επικρατές 
βS:  δρεπανοκυτταρική αναιμία, υπολειπόμενο 
ΒΒ, ΒβS:  φυσιολικό άτομο 
βS βS: άτομο με δρεπανοκυτταρική αναιμία 

Ι1:  ΒΒ    ή    Ββδ 

Ι2: ΒΒ    ή    ΒβS 

1 η  π ε ρ ί π τ ω σ η  P: ♀ ΒβS         ⊗        ♂ ΒβS 

 γαμ:  Β, βS  Β, βS 

 1F : ΒΒ,   ΒβS,   ΒβS,   βSβS 

I

1

II

2

1 2 3

φυσιολογικό άτοµο

ασθενής
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∆ Ε Κ ΤΟ .  Αφού προκύπτουν όλοι οι δυνατοί απόγονοι. 

Οι γονότυποι των μελών, σύμφωνα με την παραπάνω διασταύρωση είναι: 
 

Ι 1  : ΒβS      

Ι 2 : ΒβS   

Ι Ι 1 : βSβS 

Ι Ι 2 : ΒΒ  ή  ΒβS    

Ι Ι 3 : βSβS 
 

2 η  π ε ρ ί π τ ω σ η  P: ♀(ή ♂) ΒΒ       ⊗        ♂(ή ♀)  ΒβS 

 γαμ:  Β  Β,βS 

 1F : ΒΒ,   ΒβS 
 

ΑΠΟΡ Ρ Ι Π Τ Ε Τ Α Ι , διότι από αυτούς τους φυσιολογικούς γονείς δεν προκύπτουν 
ασθενείς απόγονοι βSβS. 

 

3 η  π ε ρ ί π τ ω σ η  P: ♀  ΒΒ       ⊗        ♂  ΒΒ 

 γαμ:  Β   Β 

 1F : ΒΒ 

ΑΠΟΡ Ρ Ι Π Τ Ε Τ Α Ι , διότι από αυτούς τους φυσιολογικούς γονείς δεν προκύπτουν 
ασθενείς απόγονοι βSβS. 

ii.  Έστω αυτοσωμικό επικρατές 

∆:  δρεπανοκυτταρική αναιμία, επικρατές 
δ:  φυσιολογικό, υπολειπόμενο 
∆∆, ∆δ:  ασθενή άτομα  
δδ: φυσιολογικά άτομα 

Ι1:  δδ 

Ι2: δδ 

P: ♀  δδ       ⊗        ♂  δδ 

γαμ:  δ  δ 

1F :  δδ 

ΑΠΟΡ Ρ Ι Π Τ Ε Τ Α Ι , διότι από δύο φυσιολογικούς γονείς δεν μπορεί να προκύψει 
άτομο με δρεπανοκυτταρική αναιμία ∆∆ ή ∆δ. 
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iii.  Έστω φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

Χ∆:   φυσιολογικό, επικρατές 
Χδ:   δρεπανοκυτταρική αναιμία, υπολειπόμενο 

Χ∆ Χ∆, Χ∆ Χδ : ♀ υγιή   

Χ∆y:   ♂ υγιή 

Χδ Χδ :   ♀ ασθενή  

Χδy:  ♂ ασθενή 

Ι1:  Χ∆Χδ ή  Χ∆Χ∆ 
Ι2: Χ∆y 
1 η  π ε ρ ί π τ ω σ η  P: ♀  Χ∆Χδ      ⊗        ♂  Χ∆y 

 γαμ:   Χ∆, Χδ  Χ∆, y 

 1F :  Χ∆ Χ∆ ,   Χ∆ Χδ ,   Χ∆y ,   Χδy 

ΑΠΟΡ Ρ Ι Π Τ Ε Τ Α Ι ,  διότι μόνο ♂ ασθενές μπορεί να γεννηθεί. 

2 η  π ε ρ ί π τ ω σ η  P: ♀  Χ∆Χ∆      ⊗        ♂  Χ∆y 

 γαμ:  Χ∆  Χ∆, y 

 1F :  Χ∆ Χ∆ ,   Χ∆Υ 

ΑΠΟΡ Ρ Ι Π Τ Ε Τ Α Ι ,  διότι βγαίνουν μόνο υγιή παιδιά. 

iv.  Έστω φυλοσύνδετο επικρατές 

Χ∆:   δρεπανοκυτταρική αναιμία, επικρατές 
Χδ:   φυσιολογικό, υπολειπόμενο 

Χ∆ Χ∆, Χ∆ Χδ :  ♀ ασθενή   

Χ∆y:   ♂ ασθενή 

Χδ Χδ :   ♀ υγιή  

Χδy:  ♂ υγιή 

Ι1:  ΧδΧδ  

Ι2: Χδy 
 

P: ♀ ΧδΧδ      ⊗        ♂  Χδy 

γαμ:  Χδ  Χδ, y 

1F :  Χδ Χδ ,  Χδy 

ΑΠΟΡ Ρ Ι Π Τ Ε Τ Α Ι ,  διότι βγαίνουν μόνο υγιείς απόγονοι. 

2.  σελ. 89:   «Η πρώτη … βαλίνη». 

3.  σελ. 90:  «Αυτή η μετάλλαξη … ΗbA». 
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Θέμα 4ο  

∆ίνεται τμήμα μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει ασυνεχές γονίδιο,  

CTTAAGAATTTGGACCCCTTTGTACTTAAG
νιοώεσ 48476

 

GAATTCTTAAACCTGGGGAAACATGAATTC
νιοώεσ
43421

 

το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου, που δεν έχει υποστεί 
καμιά τροποποίηση: 
 
H2N - Μεθειονίνη - φαινυλαλανίνη - βαλίνη - COOH 
Να γράψετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου, το πρόδρομο m-RNA και 
το ώριμο m-RNA (Μονάδες 4) και να ορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα των παραπάνω νουκλεοτι-
δικών αλυσίδων αιτιολογώντας την απάντησή σας (Μονάδες 8). Να αναφέρετε τις διαδι-
κασίες κατά την πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο και τις περιοχές του κυττάρου στις 
οποίες πραγματοποιούνται (Μονάδες 6). Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανα-
συνδυασμένο πλασμίδιο, που να περιέχει το συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιώντας την 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI; (Μονάδες 7). 

∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων από το γενετικό κώδικα: 
Μεθειονίνη  →  ΑUG 

Φαινυλαλανίνη →  UUU 

Βαλίνη   →  GUU 
Μονάδες 25 

 
 

Απάντηση 
Το τμήμα του ευκαρυτωτικού DNA είναι: 

1η G A A T T C A T G T T T C C C C A G G T T T A A G A A T T C 

2η G A A T T C A T G T T T C C C C A G G T T T A A G A A T T C 

Για να βρω ποια από τις δυο αλυσίδες DNA είναι η μη κωδική (μεταγραφόμενη), αρκεί να 
βρω το συμπληρωματικό κωδικόνιο του ‘’ 5’ – ΑUG …κωδικόνιο λήξης 3΄ ’’ που στο DNA 
θα είναι ‘’ 3’ – ΤΑC … το συμπληρωματικό της λήξης 5΄ ’’. 

Γνωρίζουμε ότι ο προσανατολισμός της μεταγραφής είναι  ‘’ 5’ … κωδικόνιο έναρξης 
……. Κωδικόνιο λήξης 3΄ ’’ ( 5΄→3΄ )  και το παραγόμενο mRNA είναι αντιπαράλληλο της 
μη κωδικής αλυσίδας ( σελ. 32, 33 σχολ. βιβλίου) 

Άρα, η μη κωδική είναι η 2η αλυσίδα αφού εντοπίζω το TAC και στη συνέχεια την τριάδα 
που θα σημάνει τη λήξη στο mRNA. Αυτή είναι το ΑΤΤ που στο mRNA θα δώσει το συ-
μπληρωματικό UΑΑ (λήξη). 
Αφού η κωδική και η μη κωδική αλυσίδα του DNA είναι αντιπαράλληλες θα έχουμε τα  
παρακάτω 3΄ και 5΄ άκρα: 

5΄    G A A T T C A T G T T T C C C C A G G T T T A A G A A T T C    3΄ →  κωδική  

3΄    C T T A A G T A C A A A G G G G T C C AA T T C T T A A Α G  5΄ →  μη κωδική 
    αλυσίδα  
    (μεταγραφό-

μενη)  
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Σύμφωνα με τη συμπληρωματικότητα των βάσεων όπου υπάρχει Α στη μια αλυσίδα, στην 
άλλη θα υπάρχει Τ  στο DNA και U στο mRNA, και όπου υπάρχει G θα υπάρχει απέναντι C 
και αντιστρόφως και στις δυο περιπτώσεις και απέναντι από Τ θα υπάρχει Α στο mRNA. 

Με βάση τα παραπάνω το πρόδρομο mRNA θα είναι: 

ήπεριοχήπεριοχ
.φράαμετ΄3ξηήλναρξηέ.φράαμετ'5

΄3CUUΑΑGAAUUUGGACCCCUUUAUGUUCAAG΄5
νιοώεσ ↓↓ 43421

 

Από την ωρίμανση του πρόδρομου προκύπτει το ώριμο mRNA: 

ήπεριοχήπεριοχ
.φράαμετ΄3ξηήλναρξηέ.φράαμετ'5

΄3CUUΑΑGAAUGUUUUUAUGUUCAAG΄5
↓↓

 

Από τη μετάφραση του ωρίμου mRNA θα προκύψει πρωτεΐνη με τα εξής αμινοξέα: 

COOHνηίβαλνηίφαινυλαλαννηίεθειονMNH2 −−−−  

Οι διαδικασίες κατά την πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο και οι περιοχές στις οποίες 
γίνονται είναι:  1.  μεταγραφή από DNA σε πρόδρομο mRNA που γίνεται στον ΠΥΡΗΝΑ  
 (σελ. 33 σχολ. βιβλίο) 

 2.  Ωρίμανση από πρόδρομο σε ώριμο που γίνεται στον ΠΥΡΗΝΑ.  
 (σελ. 33 σχολ. βιβλίο) 

3.  Το ώριμο mRNA εξέρχεται από τον πυρήνα και βγαίνει στο κυτταρό-
πλασμα. Εκεί θα γίνει η μετάφραση για να προκύψει το πεπτίδιο. Η 
πρωτεινοσύνθεση πραγματοποιείται στα ριβοσώματα.   

 (σελ. 34 και 36-37 σχολ. βιβλίο) 
 

Οι  διαδικασίες  και  η  θέση  στην οποία πραγματοποιούνται φαίνονται και στα σχήματα 
2. 5 β σελ. 33 και 2.6 Σελ. 34. 

Σ η μ ε ί ω σ η :  Καλό θα ήταν να γίνει αναφορά και στα ημιαυτόνομα οργανίδια, που έ-
χουν δικό τους γενετικό υλικό. (Σελ. 21-22 σχολ. βιβλίου) 

Προκειμένου να φτιάξουμε ανασυνδιασμένο πλασμίδιο που να περιέχει το συγκεκριμένο 
γονίδιο χρησιμοποιούμε την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI; 
Η EcoRI γνωρίζουμε ότι αναγνωρίζει την αλληλουχία  

5΄ 
↓

CTTAAG   3΄  

3΄ 
↑
GAATTC  5΄ και κόβει μεταξύ G και Α  στα σημεία που δείχνουν τα βελάκια. 

Αυτήν την αλληλουχία τη βρίσκω 2 φορές στο τμήμα του DNA μια στην αρχή και μια στο 
τέλος. Το κομμάτι DNA που προκύπτει από τη δράση της EcoRI είναι: 

5΄ Α Α Τ Τ C A T G ………… T A A G …………3’ 

3΄ ............ G T A C ………… A T T C T T A A   5’ 

και εισάγεται στο πλασμίδιο που έχει κοπεί με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση όπως 
περιγράφεται στη θεωρία του σχολικού βιβλίου, σελ. 57-59. ‘’Το ένζυμο … DNA του ορ-
γανισμού’’. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2006 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Αετοπούλου Β. 
Κοντοβά Μ. 
 
 
Θέμα 1ο  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημι-
τελή πρόταση. 

1.  H μικροέγχυση είναι μέθοδος 

α.  παραγωγής διαγονιδιακών ζώων. 
β.  εισαγωγής ξένου DNA σε ιούς. 
γ.  παραγωγής διαγονιδιακών φυτών. 
δ.  παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων. 

Μονάδες 5 

2.  Η ωρίμανση του RNA είναι μια διαδικασία η οποία 

α.  οδηγεί στη δημιουργία m-RNA χωρίς εξώνια. 
β.  καταλύεται από το ένζυμο DNA ελικάση. 
γ.  συμβαίνει μόνο στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. 
δ.  συμβαίνει μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 

Μονάδες 5 

3.  Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR μας επιτρέπει 

α.  τη δημιουργία αντιγράφων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων ενός οργανισμού. 
β.  την αντιγραφή συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA, χωρίς μεσολάβηση ζωντανών 

κυττάρων. 
γ.  τον προσδιορισμό όλων των σωματικών κυττάρων ενός οργανισμού. 
δ.  τον ανασυνδυασμό πολλών πλασμιδίων από διαφορετικά βακτήρια. 

Μονάδες 5 

4.  Το σύνδρομο φωνή της γάτας (cri-du-chat) οφείλεται 

α.  σε αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία. 
β.  στην έλλειψη ενός τμήματος του χρωμοσώματος 5. 
γ.  σε ουδέτερη γονιδιακή μετάλλαξη. 
δ.  σε αναστροφή ενός χρωμοσωμικού τμήματος. 

Μονάδες 5 
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5.  Ο καρυότυπος 

α.  απεικονίζει την ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων κατά ελαττούμενο μέγεθος. 
β.  χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό γονιδιακών μεταλλάξεων. 
γ.  απεικονίζει το γενετικό υλικό κατά το στάδιο της μεσόφασης. 
δ.  χρησιμοποιείται μόνο για τη μελέτη φυλετικών χρωμοσωμάτων. 

Μονάδες 5 
 
Απάντηση 

 

1.   →  α   

2. →  δ   

3. →  β   

4. →  β  

5. →  α 
 
Θέμα 2ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1.  Τι είναι το πριμόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του στην αντιγραφή του DNA; 
Μονάδες 4 

2.  Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το DNA είναι το γενετι-
κό υλικό των κυττάρων; 

Μονάδες 6 

3.  Πώς προκύπτουν το ογκογονίδια και πώς σχετίζονται με την καρκινογένεση; 
Μονάδες 7 

4.  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε μια μι-
κροβιακή καλλιέργεια και με ποιο τρόπο; 

Μονάδες 8 
 

Απάντηση 

1. Σελ. 28 σχολικού βιβλίου από «Επειδή τα ένζυμα DNA πολυμεράσες δεν έχουν … ως 
… πρωταρχικά τμήματα».  

2. Σελ. 14 σχολικού βιβλίου από «Η οριστική επιβεβαίωση … ως … παραχθούν νέοι φά-
γοι» και ορισμός Ιχνηθέτησης σελ. 14 του σχολικού βιβλίου. 

3. Σελ. 101 σχολικού βιβλίου από «Τα ογκογονίδια προέρχονται … ως … μετατόπισης».  

4. Σελ. 108 σχολικού βιβλίου από «Οι μικροοργανισμοί … ως … μικρότερη των 20ο C».  
 

 
Θέμα 3ο  

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα της κωδικής αλυσίδας ενός γονιδίου που κωδικοποιεί τμήμα 
μιας πρωτεΐνης. 

5΄…CTG      AAG      CGA      GAA      CCC…3΄   
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1.  Να προδιορίσετε τους τύπους των μεταλλάξεων που συνέβησαν στην αρχική αλλη-
λουχία και τις επιπτώσεις τους στο γονιδιακό προϊόν σε κάθε μια από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 α.  5΄ …CTG      AAG      CGA      ΤAA      CCC… 3΄   
β.  5΄ …CTG      CCG      AAG      CGA      GAA      CCC… 3΄ 

Μονάδες 16 

2.  Σε ποιες περιπτώσεις οι γονιδιακές μεταλλάξεις δεν είναι επιβλαβείς για τον ανθρώπι-
νο οργανισμό; 

Μονάδες 9 

Απάντηση 

1.  α.  5΄… CTG      AAG      CGA      GAA      CCC… 3΄   (αρχική αλυσίδα) 
   ↑   
   5΄… CTG      AAG      CGA      TAA      CCC… 3΄  (μεταλλαγμένη αλυσίδα) 
   ↑   
 Παρατηρούμε αντικατάσταση της βάσης G σε T στην κωδική αλυσίδα, στο σημείο 

που σημειώνεται με βελάκι. Αποτέλεσμα αυτής της αντικατάστασης είναι η δη-
μιουργία κωδικονίου λήξης, που θα οδηγήσει σε πρόωρη λήξη της πρωτεινοσύν-
θεσης. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη έχει μικρότερο αριθμό αμινοξέων από την αρχι-
κή και πιθανότατα δεν είναι λειτουργική. Συγκεκριμένα: 

   Στο αρχικό τμήμα του DNA: 
Κωδική: 5΄ … CTG AAG CGA GAA CCC … 3΄ 

Μη κωδική: 3΄ … GAC TTC GCT CTT GGG … 5΄ 

mRNA: 5΄ … CUG UUG CGA GAA CCC … 3΄ 

   Στο τμήμα του DNA μετά την αντικατάσταση: 
    

Κωδική: 5΄ … CTG AAG CGA ΤAA CCC … 3΄ 

Μη κωδική: 3΄ … GAC TTC GCT ΑTT GGG … 5΄ 

mRNA: 5΄ … CUG ΑΑG CGA UAA CCC … 3΄ 
            Kωδικόνιο 
                              λήξης 

1.  β.   
5΄ … CTG AAG CGA GAA CCC … 3΄  (αρχική αλυσίδα) 

                                         ↑  
 

5΄ … CTG CCG AAG CGA CAA CCC … 3΄ (μετ.αλυσίδα) 
                                   ↑  
 Παρατηρούμε προσθήκη τριάδας βάσεων (CCG) στο σημείο που σημειώνεται με 

το βελάκι. Γενικά η προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων οδηγεί σε προσθήκη ε-
νός αμινοξέος στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, που μπορεί να αλλάξει την λειτουργι-
κότητα της. Το αναγνωστικό πλαίσιο της αλυσίδας δεν αλλάζει όπως στην περί-
πτωση έλλειψης ή προσθήκης αριθμού βάσεων διαφορετικού του 3 ή των πολλα-
πλασίων του. Σελ. 91 από «Η προσθήκη … ως … λειτουργικότητα της». 

 Στο τμήμα του DNA μετά την προσθήκη των τριών βάσεων: 
                                                                                      

Κωδική: 5΄ … CTG CCG AAG CGA  GAA CCC … 3΄

Μη κωδική: 3΄ … GAC GGC TTC GCT     CTT GGG … 5΄

mRNA: 5΄ … CUG   CCG AAC CGA GAA CCC … 3΄
   Νέο κωδικόνιο που κωδικοποεί αμινοξύ 
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2. Σελ. 91 σχολικού βιβλίου από «Μολονότι  …  ως … στις υπόλοιπες».  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλες περιπτώσεις όπως π.χ. γο-

νιδιακές μεταλλάξεις σε περιοχές του DNA που δεν αντιστοιχούν σε γονίδια ή στα 
εσώνια των ασυνεχών γονιδίων κ.α. που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. 

 

Θέμα 4ο  

Μια φυσιολογική γυναίκα παντρεύεται έναν άνδρα και αποκτούν δύο παιδιά, το Γιάννη 
και την Ελένη. Ο Γιάννης παρουσιάζει οικογενή υπερχοληστερολαιμία και β-θαλασσαιμία, 
ενώ η Ελένη δεν παρουσιάζει καμία από τις δύο ασθένειες. 

Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των γονέων και των παιδιών (Μονάδες 6) και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 6). Εάν οι συγκεκριμένοι γονείς αποκτήσουν 
και τρίτο παιδί, να προσδιορίσετε την πιθανότητα να πάσχει μόνο από υπερχοληστερο-
λαιμία, χωρίς να ληφθεί υπόψη η β-θαλασσαιμία (Μονάδες 6). 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε μελέτη για την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας σε ασθε-
νείς που πάσχουν από β-θαλασσαιμία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γονίδια των αιμοσφαι-
ρινών εκφράζονται στο πρόδρομα ερυθροκύτταρα, ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της β-θαλασσαιμίας και γιατί (Μονάδες 
7); 

Μονάδες 25 
 

Απάντηση 
→ ασθένεια οικογενή υπερχοληστερολαιμία:  εμφανίζει αυτοσωμική επικρατή 
  κληρονομικότητα 
άρα αν συμβολίσω με Υ το επικρατές αλληλόμορφο και με υ το υπολειπόμενο αλληλό-
μορφο τότε το Υ προκαλεί οικογενή υπερχοληστερολαιμία είτε σε ομόζυγη είτε σε ετερό-
ζυγη κατάσταση (γονότυποι ΥΥ και Υυ αντίστοιχα) ενώ το υ σε ομόζυγη κατάσταση (υυ) 
εμφανίζει φυσιολογικό φαινότυπο. 

→ ασθένεια β-θαλασαιμία :  εμφανίζει αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα 

άρα αν συμβολίσω με Β το επικρατές αλληλόμορφο και με β το υπολειπόμενο αλληλό-
μορφο τότε το Β είτε σε ομόζυγη είτε σε ετερόζυγη κατάσταση (γονότυποι ΒΒ ή Ββ ) ο-
δηγεί σε φυσιολογικό φαινότυπο ενώ το β σε ομόζυγη κατάσταση (ββ) προκαλεί εμφάνι-
ση β-θαλασσαιμίας. 

Εφόσον ο Γιάννης παρουσιάζει και τις 2 ασθένειες ο γονότυπος του θα είναι 1) ΥΥ  ββ  ή 
2) Υυ  ββ. 

Η Ελένη δεν παρουσιάζει καμία ασθένεια συνεπώς ο γονότυπος της θα είναι 3) υυ  ΒΒ  ή  
4) υυ  Ββ. 

 Γιάννης:  αποκλείεται το ΥΥ (γονότυπος 1)γιατί θα έπρεπε να πάσχουν και οι 2 γονείς 
του (η μητέρα δίνεται φυσιολογική). 

Άρα η μητέρα υυ και ο πατέρας Υ_ , για να το κληροδοτήσει στο Γιάννη και 
να εμφανιστεί η ασθένεια. 

 Έτσι ο Γιάννης μπορεί να είναι Υυ. 
 Επειδή για τη β-θαλασσαιμία είναι ασθενής, θα κληρονομεί από ένα β από 

κάθε γονέα άρα η μητέρα θα είναι απλώς φορέας Ββ (με φυσιολογικό φαι-
νότυπο) ενώ ο πατέρας (για τον οποίο δεν έχουμε πληροφορίες αλλά ο-
πωσδήποτε θα έχει ένα β για να το κληροδοτήσει στο Γιάννη) θα είναι Ββ ή 
ββ. 
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 Ελένη:  Για να είναι υυ πρέπει να κληρονομεί ένα υ από κάθε γονέα. 

Η μητέρα της είναι υυ οπότε το άλλο υ του γονοτύπου της Ελένης το κλη-
ρονομεί από τον πατέρα για τον οποίο καταλήγουμε ότι είναι Υυ. 

 Όσον αφορά τη β-θαλασσαιμία η Ελένη θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα 
Β για να είναι φυσιολογική αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε δε μπο-
ρούμε να καταλήξουμε αν είναι ομόζυγη ή ετερόζυγη (ΒΒ ή Ββ). 
Συνεπώς ο πατέρας μπορεί να είναι είτε ετερόζυγος ως προς το β(Ββ) ή ο-
μόζυγος ως προς το β (ββ) και να δίνει τέτοιους απογόνους.. 

 

Άρα ο γονότυπος Γιάννη : Υυ ββ 

Άρα ο γονότυπος Ελένη : υυ ΒΒ ή υυ Ββ 

Άρα ο γονότυπος πατέρας : Υυ Ββ ή Υυ ββ 

Άρα ο γονότυπος μητέρα : υυ Ββ 
 

Κάνουμε τις διασταυρώσεις: 
 

1 η  π ε ρ ί π τω σ η  P: ♀ υυΒβ        ⊗      ♂  Yυββ 

 γαμ:  υΒ, υβ   Υβ, υβ 
 

     ♂ 
 ♀ 

 Υβ  υβ 

υΒ  Υυ Ββ  υυ Ββ 

υβ Υυ ββ υυ ββ 

Στους γονότυπους των απογόνων υπάρχει παιδί φυσιολογικό (υυ Ββ) που θα είναι η Ελέ-
νη αλλά και παιδί και με τις 2 ασθένειες (Υυ ββ) που θα είναι ο Γιάννης. 
 

2 η  π ε ρ ί π τω σ η  P: ♀ υυΒβ        ⊗      ♂  YυΒβ 

 γαμ:  υΒ, υβ   ΥΒ, Υβ, υΒ, υβ 
 

     ♂ 
 ♀ 

 ΥΒ  Υβ  υΒ  υβ 

υΒ  Υυ ΒΒ  Υυ Ββ  υυ ΒΒ #  υυ Ββ # 

υβ Υυ Ββ Υυ ββ  * υυ Ββ # υυ ββ 

Στους γονότυπους των απογόνων υπάρχει παιδί φυσιολογικό και για τις δύο ασθένειες 
(#) → Ελένη και ασθενές και για τις δύο ασθένειες (*) → Γιάννης. 

  Στην 1η περίπτωση  P:  ♀   υυΒβ   ⊗    ♂   Yυββ 

 Η πιθανότητα γέννησης παιδιού που να πάσχει μόνο από υπερχοληστερολαιμία, χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η β-θαλασσαιμία είναι 50%. 

  Στη 2η περίπτωση  P:  ♀   υυΒβ   ⊗    ♂   YυΒβ 

 Η πιθανότητα γέννησης παιδιού που να πάσχει μόνο από υπερχοληστερολαιμία, χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η β-θαλασσαιμία είναι επίσης 50%. 



Φροντιστήρια «δυαδικό» 

 

6 

 Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει ότι κάθε γέννηση είναι ανεξάρτητο γεγονός και δεν ε-
πηρεάζεται από το αποτέλεσμα προηγούμενων γεννήσεων. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιθανότητα είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις (50%) αφού οι γονότυ-
ποι των δύο γονέων για την υπερχοληστερολαιμία είναι ίδια και για τις δύο περιπτώσεις 

(♀ υυ και ♂ Υυ). 

  Γνωρίζουμε δύο είδη γονιδιακής θεραπείας, την ex vivo (ορισμός σελ. 124 σχολικού 
βιβλίου) και την in vivo γονιδιακή θεραπεία (ορισμός σελ. 124-125). ‘’Τα κύτταρα … 
ως … στον οργανισμό’’. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2007 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέµατα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Αετοπούλου Β. 
Κοντοβά Μ. 
 

 
Θέµα 1ο  
Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθµό  καθεµ ιάς  από  τις  παρακάτω  ηµ ιτε-
λείς  προτάσεις  1 έως  5 και  δίπλα  το  γράµµα  που  αντιστοιχεί  στη  λέξη  ή  τη  
φράση ,  η  οποία  συµπληρώνει  σωστά  την  ηµ ιτελή  πρόταση .   
1. Τα πρωταρχικά τµήµατα κατά την αντιγραφή του DNA συντίθενται από  

α.  την DNA πολυµεράση.  
β.  την DNA δεσµάση.  
γ.  το πριµόσωµα.  
δ.  το πολύσωµα.  

Μονάδες 5  

2.  Σε µια κλειστή καλλιέργεια οι µικροοργανισµοί διαιρούνται µε ταχύ ρυθµό  
α.  στη λανθάνουσα φάση.  
β.  στην εκθετική φάση.  
γ.  στη στατική φάση.  
δ.  στη φάση θανάτου.  

Μονάδες 5  

3.  Τα άτοµα που πάσχουν από σύνδροµο Turner έχουν στον καρυότυπό τους  
α.  45 χρωµοσώµατα.  
β.  46 χρωµοσώµατα.  
γ.  47 χρωµοσώµατα.  
δ.  44 χρωµοσώµατα.  

Μονάδες 5  

4.  Το πλασµίδιο είναι  
α.  δίκλωνο γραµµικό µόριο DNA.  
β.  δίκλωνο κυκλικό µόριο DNA.  
γ.  δίκλωνο κυκλικό µόριο RNA.  
δ.  δίκλωνο γραµµικό µόριο RNA.  

Μονάδες 5  

5.  Η κυστική ίνωση κληρονοµείται µε  
α.  φυλοσύνδετο επικρατή τύπο κληρονοµικότητας.  
β.  φυλοσύνδετο υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.  
γ.  αυτοσωµικό επικρατή τύπο κληρονοµικότητας.  
δ.  αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.  

Μονάδες 5  
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Απάντηση 
 

1.   →  γ   

2. →  β   

3. →  α   

4. →  β  

5. →  δ 
 
Θέµα 2ο  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα (µονάδες 2) και για ποιο 
λόγο; (µονάδες 5)  

Μονάδες 7  

2.  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα και πώς περιγράφονται;  
Μονάδες 12  

3.  Γιατί η συχνότητα των ετερόζυγων ατόµων µε β-θαλασσαιµία είναι αυξηµένη σε περιο-
χές, όπως οι χώρες της Μεσογείου;  

Μονάδες 6  
 

Απάντηση 

1. Σελ. σχολικού βιβλίου 21-22: «Τα µιτοχόνδρια …ηµιαυτόνοµα».  

2. Σελ. σχολικού βιβλίου 35: «Τα βασικά … αλυσίδας». 

3. Σελ. σχολικού βιβλίου 93: «Η συχνότητα … αναπαραγωγής».  
 

 
Θέµα 3ο  
Η Βιοτεχνολογία µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA, τη χρήση 
της τεχνικής PCR και την παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων συνεισφέρει σε τοµείς, 
όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η Ιατρική.  

1.  Τι επιτρέπει η µέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR); (µονάδες 4) 
Να αναφέρετε τρεις πρακτικές εφαρµογές της (µονάδες 3).  

Μονάδες 7  

2.  Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής στο εργαστήριο µονοκλωνικών αντισωµάτων 
για ένα επιλεγµένο αντιγόνο.  

Μονάδες 8  

3.  Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής διαγονιδιακών φυτών, ανθεκτικών στα έντο-
µα, µε τη χρήση της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA και του βακτηρίου Bacillus 
thuringiensis.  

Μονάδες 10  
 

Απάντηση 
1. Σελ. σχολικού βιβλίου 61: «Η µέθοδος … απολιθώµατα».  

2. Σελ. σχολικού βιβλίου  119: «Τα µονοκλωνικά … σε µεγάλες ποσότητες». 

3. Σελ. σχολικού βιβλίου 132-133: «Το βακτήριο … Bt». Με αναφορά στο πλασµίδιο Ti του 
Agrobacterium tumefaciens , σελ. σχολικού βιβλίου 131-132 και εικόνα 9.3 σελ. σχολι-
κού βιβλίου 132 . 
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Θέµα 4ο  
Τα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα αναπαριστούν τον τρόπο µε τον οποίο κληρονοµείται στα 
µέλη της ίδιας οικογένειας η µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και το κόκκινο χρώµα (γενε-
αλογικό δέντρο Α) και η δρεπανοκυτταρική αναιµία (γενεαλογικό δέντρο Β).  

Να γράψετε τους γονότυπους όλων των µελών της οικογένειας που απεικονίζεται στο γενεα-
λογικό δέντρο Α και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 5). Να γράψετε τους γο-
νότυπους όλων των µελών της οικογένειας που απεικονίζεται στο γενεαλογικό δέντρο Β και 
να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 5). Το ζευγάρι (Ι1, Ι2) περιµένει τρίτο παιδί. 
Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί παιδί µε δρεπανοκυτταρική αναιµία και φυσιο-
λογική όραση (µονάδες 6). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 5). Να αναφέρετε 
τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον προγεννητικό έλεγχο για τη δρεπανοκυτταρική 
αναιµία, όταν η µητέρα βρίσκεται στην 11η

 
εβδοµάδα της κύησης (µονάδες 4).  

Μονάδες 25 
 

Απάντηση 
    

  Γενεαλογικό δέντρο Α: (Μερική αχρωµατοψία στο κόκκινο – πράσινο) 
  Η ασθένεια κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.   

 ∆X :  φυσιολογικό γονίδιο, επικρατές 
δX : γονίδιο ασθένειας, υπολειπόµενο 

δδΧΧ:2I  

ΥΧ:1I ∆  

 ♂ YX∆      ⊗      ♀  δδΧΧ  

γαµέτες:  Υ,Χ∆    δδ Χ,Χ  
  ΥΧ,ΧΧ,ΥΧ,ΧΧ δδ∆δδ∆  

ΑΡΑ: ΥΧ:1II δ  δ∆ΧΧ:2II  
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  Γενεαλογικό δέντρο Β: (∆ρεπανοκυτταρική αναιµία) 
  Η ασθένεια κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.   

 B :  φυσιολογικό γονίδιο επικρατές 
sβ : γονίδιο ασθένειας, υπολειπόµενο 

sβΒήBB:1I  

sβΒήBB:2I  
 

1η  περίπτωση    ♂ BB       ⊗  ♀  BB  

 γαµέτες:   B      B  
        BB  

    απορρίπτεται δεν γεννιέται παιδί ασθενές 
 

2η  περίπτωση    ♂(ή ♀) BB   ⊗♀ (ή ♂)  sβB  

 γαµέτες:    B        sβ,B  

       βB,BB  

   απορρίπτεται δεν γεννιέται παιδί ασθενές 
 

3η  περίπτωση    ♂ sβB       ⊗  ♀  sβB  

 γαµέτες:   sβ,B      sβ,B  

     ssss ββ,βΒ,βΒ,ΒB  

   δεκτό  

ΑΡΑ:  sβΒήBB:1II      sβΒ:1I  

   ssββ:2II   sβΒ:2I  

  1I :  s∆ βYBX  

2I : sδδ βBΧΧ  
 

   ♂ s∆ βBΥΧ     ⊗  ♀ sδδ βΒΧΧ  

γαµέτες:   ss∆∆ βY,YB,βX,BX        sδδ βΧ,ΒX  

 

          ♂ 
   ♀ ΒΧ∆  s∆βΧ  YB  sβY  

BXδ  ΒΒXX δ∆  sδ∆ βΒΧΧ  BΒYXδ  sδ βΒYX  

sδβX  sδ∆ βΒXX  ssδ∆ ββXX * sδ βΒYX  ssδ ββYX  
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 Με βάση τους νόµους του Mendel (σελ. 71-74) και επειδή γνωρίζουµε πως κάθε κύηση 
είναι ανεξάρτητο γεγονός που δεν επηρεάζεται από το αποτέλεσµα προηγούµενων κυή-
σεων συµπεραίνουµε ότι η πιθανότητα γέννησης παιδιού µε δρεπανοκυτταρική αναιµία 
και φυσιολογική όραση είναι 8

1  . 

  Επειδή βρίσκεται η µητέρα στην 11η εβδοµάδα κύησης (σελ. σχολικού βιβλίου 100) θα 
χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο λήψης χοριακών λαχνών. «Εναλλακτική µέθοδος … δρεπα-
νοκυτταρική αναιµία». 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2008 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 

Μάντζου Π. 
Πασσιά Α. 
 
 
Θέμα 1ο  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προ-
τάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συ-
μπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  
1. Ο πνευμονιόκοκκος, τα δύο στελέχη του οποίου χρησιμοποίησε ο Griffith στο γνωστό 

πείραμα, είναι: 
α.  μύκητας. 
β.  βακτήριο. 
γ.  ιός.  
δ.  πρωτόζωο.  

Μονάδες 5  

2.  Η ομάδα αίματος του ανθρώπου ελέγχεται από:  
α.  πολλαπλά αλληλόμορφα, όλα ισοεπικρατή.  
β.  δύο αλληλόμορφα με σχέση υποτελούς-επικρατούς.  
γ.  δύο υπολειπόμενα και ένα επικρατές.  
δ.  δύο συνεπικρατή γονίδια και ένα υπολειπόμενο.  

Μονάδες 5  

3.  Η μεταγραφή στα προκαρυωτικά κύτταρα πραγματοποιείται:  
α.  στον πυρήνα.  
β.  στο κυτταρόπλασμα.  
γ.  στα μιτοχόνδρια.  
δ.  στο κυτταρικό τοίχωμα.  

Μονάδες 5  

4.  Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες  
α.  είναι απαραίτητες για την έναρξη της μεταγραφής.  
β.  κόβουν τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του RNA σε ειδικές θέσεις.  
γ.  περιορίζουν τη μεταγραφή του DNA.  
δ.  κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις.  

Μονάδες 5  

5.  Τα ζώα, που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση λέγονται:  
α.  πολυγενετικά.  
β.  διαγονιδιακά.  
γ.  πολυπλοειδικά.  
δ.  πολυγονικά.  

Μονάδες 5  
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Απάντηση 
 

1.   →  β   

2. →  δ   

3. →  β   

4. →  δ  

5. →  β 
 
Θέμα 2ο  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Πώς αναστέλλεται η δράση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων; Να αναφέρετε ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα.  

Μονάδες 5  

2.  Πώς ονομάζεται η αλλαγή που παρουσιάζεται στον καρυότυπο ενός ανθρώπου, όταν εμ-
φανίζεται ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21 και πώς προκύπτει αυτό;  

Μονάδες 8  

3.  Πώς συμβάλλει η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος στη μελέτη της εξέλιξής του 
και στη μαζική παραγωγή προϊόντων;  

Μονάδες 7  

4.  Πώς χρησιμοποιείται ο όρος αδελφές χρωματίδες, σε ποιο στάδιο της κυτταρικής διαίρε-
σης εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης και πώς μοιράζονται στα δύο νέα 
κύτταρα;  

Μονάδες 5  
 

Απάντηση 

1. Σελ. σχολικού βιβλίου 101: «Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια … έλλειψης ενός ογκοκατα-
σταλτικού».  

2. Σελ. σχολικού βιβλίου 96: «Το σύνδρομο Down … ηλικίας 19 ετών». 

3. Σελ. σχολικού βιβλίου 126: «Στη μελέτη της εξέλιξης … και την κτηνοτροφία».  

4. Σελ. σχολικού βιβλίου 20: «Ο όρος αδελφές χρωματίδες … κάθε χρωμόσωμα».  
 

 
Θέμα 3ο  
Ο όρος γονιδιακή έκφραση αναφέρεται συνήθως σε όλη τη διαδικασία με την οποία ένα γονί-
διο ενεργοποιείται για να παραγάγει μία πρωτεΐνη.  

1.  Πού αποσκοπεί κυρίως η ρύθμιση αυτή στην περίπτωση των βακτηρίων; 
Μονάδες 5  

2.  Τα κύτταρα ενός ευκαρυωτικού πολύπλοκου οργανισμού, όπως τα νευρικά και τα μυϊκά, 
αν και έχουν το ίδιο γενετικό υλικό, διαφέρουν στη μορφή και τη λειτουργία. Πώς ονο-
μάζεται αυτή η διαδικασία εξειδίκευσης και τι κάνει τα κύτταρα να διαφέρουν τόσο πολύ; 

Μονάδες 8  

3.  Ο μηχανισμός της μεταγραφής είναι ο ίδιος στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς 
οργανισμούς. Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής του DNA, ποιο το ένζυ-
μο που καταλύει τη μεταγραφή και πώς λειτουργεί αυτό κατά τη γονιδιακή ρύθμιση στο 
επίπεδο της μεταγραφής των ευκαρυωτικών οργανισμών;  

Μονάδες 12 
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Απάντηση 

1. Σελ. σχολικού βιβλίου 40: «Στα βακτήρια … και η διαίρεση».  

2. Σελ. σχολικού βιβλίου 40: «Στα αρχικά στάδια της εμβρυογένεσης … γίνεται σε πολλά επί-
πεδα». 

3. Σελ. σχολικού βιβλίου 32: «O μηχανισμός της μεταγραφής …να αρχίσει σωστά τη μετα-
γραφή»  και  σελ. 41-42: «Στο επίπεδο της μεταγραφής … τη μεταγραφή ενός γονιδίου». 

 
Θέμα 4ο  
Σε μια θέση τμήματος μορίου DNA με κλώνους Α και Β, έχει ξεκινήσει η αντιγραφή, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η DNA-δεσμάση εκτός του ότι συνδέει όλα τα κομμάτια που προκύπτουν από τις διάφορες 
θέσεις έναρξης αντιγραφής, δρα κατά την αντιγραφή του κλώνου Β. Σε κάθε κλώνο να συ-
μπληρώσετε τον προσανατολισμό της αντιγραφής και να χαρακτηρίσετε τον τρόπο σύνθεσης 
των νέων αλυσίδων DNA (μονάδες 4). Ποιά ένζυμα τοποθετούν τα συμπληρωματικά νου-
κλεοτίδια και ποιους άλλους ρόλους έχουν; (μονάδες 7).  
Στην κωδική αλυσίδα Α το γονίδιο, που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενός πεπτιδίου, 
έχει την εξής αλληλουχία βάσεων:  
5΄.... ATG CCA TGC AAA CCG AAA TGA … 3΄  
Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει (μονάδες 2).  
Κάποια αλλαγή που συνέβη στην παραπάνω κωδική αλυσίδα του DNA, έχει ως αποτέλεσμα 
το 4ο

 
κωδικόνιο στο μεταγραφόμενο mRNA να έχει τις βάσεις UAA και ο αριθμός των κωδι-

κονίων να παραμένει σταθερός. Αφού γράψετε το νέο mRNA που προκύπτει, να εξηγήσετε 
ποια είναι η συγκεκριμένη αλλαγή που συνέβη και τι συνέπειες μπορεί να έχει για το πεπτίδι-
ο; (μονάδες 8).  
Γιατί η πρωτεϊνοσύνθεση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς είναι μια «οικονομική διαδικα-
σία»; (μονάδες 4).  

Μονάδες 25  
 

Απάντηση 

Α

Β

3΄

5΄

Οι  ελικάσες ξετυλίγουν

τη διπλή έλικα

Διχάλα

αντιγραφής

Α

Β

3΄

5΄

3΄

5΄
3΄

Σύνθεση

συνεχούς 

αλυσίδας

Σύνθεση

ασυνεχούς 

αλυσίδας
5΄

5΄ 3΄
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΄΄Η Αντιγραφή γίνεται πάντα με προσανατολισμό 35 ′→′ ΄΄. 

Η θέση έναρξης της αντιγραφής είναι στα δεξιά της διχάλας της αντιγραφής. 

 DNA πολυμεράσες και πριμόσωμα   τοποθετούν  συμπληρωματικά νουκλεοτίδια κατά 
την αντιγραφή. 

 Τα επιδιορθωτικά ένζυμα καθώς επιδιορθώνουν τα λάθη που δεν επιδιόρθωσε η DNA 
πολυμεράση ,τοποθετούν επίσης συμπληρωματικά νουκλεοτίδια. 

σελ. 28-30/Σχ. Βιβλίου 

΄΄Τα κύρια ένζυμα … κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας΄΄  

 κωδική  5΄ … ATG – CCA – TGC – AAA – CCG – AAA – TGA … 3΄ 

 Μη κωδική 3΄ … TAC – GGT – ACG – TTT – GGC – TTT – ACT … 5΄ 
  ↓  (Μεταγραφή) 

mRNA 5΄ … 3́...UGAΑΑΑCCGΑΑΑUGCCCAAUG

νιοόκωδικ
ξηςήλ

νιοόκωδικ
ναρξηςέ

321321 −−−−−−  

 Στο 4ο κωδικόνιο ΑΑΑ συνέβη γονιδιακή μετάλλαξη δηλαδή αντικατάσταση της 1ης βά-
σης (Α) από (U) οπότε προέκυψε το κωδικόνιο λήξης UAA.  

Νέο mRNA 5΄ … 3́...UGAAAACCGUAAUGCCCAAUG
ξηςήλναρξηςέ

−−−−−− 321321  

Στη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου το 4ο κωδικόνιο ήταν ΤΤΤ και έγινε ΑΤΤ (αντικα-
ταστάθηκε η πρώτη Τ από Α) 

Στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου Α, το 4ο κωδικόνιο ήταν ΑΑΑ και έγινε ΤΑΑ (αντικα-
ταστάθηκε η πρώτη Α από Τ). 

 Πρόωρος τερματισμός πρωτεϊνοσύνθεσης. Το πεπτίδιο αρχικά είχε 6 αμινοξέα ενώ τώρα 
θα έχει μόνο 3  και  μπορεί να  καταστραφεί η  λειτουργικότητα του . 

 Σελ. 37, 38 / Σχ. βιβλίου. 

 ΄΄Σημειώνεται ότι πολλά μόρια mRNA … οικονομική διαδικασία΄΄. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  δυαδικό   

Γενικές εξετάσεις 2009 
 

Βιολογία Γ΄ λυκείου  
θετικής κατεύθυνσης 

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των  
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 
Πασσιά Α. 
Σκόδρα Β. 
 
 
Θέμα 1ο  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προ-
τάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συ-
μπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  
1. Στο οπερόνιο της λακτόζης δεν περιλαμβάνεται 

α.  χειριστής. 
β.  υποκινητής. 
γ.  snRNA.  
δ.  δομικά γονίδια.  

Μονάδες 5  

2.  Τα νουκλεοσώματα  
α.  αποτελούνται αποκλειστικά από DNA.  
β.  δεν σχηματίζονται κατά τη μεσόφαση.  
γ.  αποτελούνται από DNA που τυλίγεται γύρω από πρωτεΐνες.  
δ.  είναι ορατά μόνο με το οπτικό μικροσκόπιο.  

Μονάδες 5  

3.  Σε άτομα που πάσχουν από μια μορφή εμφυσήματος χορηγείται 
α.  παράγοντας ΙΧ.  
β.  αυξητική ορμόνη.  
γ.  ινσουλίνη.  
δ.  α1 - αντιθρυψίνη.  

Μονάδες 5  

4.  Διαγονιδιακά είναι φυτά 
α.  τα οποία έχουν υποστεί γενετική αλλαγή.  
β.  στα οποία έχουν εισαχθεί ορμόνες.  
γ.  τα οποία έχουν εμβολιαστεί με αντιγόνα in vitro.  
δ.  στα οποία έχουν εισαχθεί αντιβιοτικά.  

Μονάδες 5  

5.  Μετασχηματισμός βακτηριακού κυττάρου ξενιστή είναι 
α.  η εισαγωγή αντισώματος.  
β.  η εισαγωγή DNA πλασμιδίου.  
γ.  η εισαγωγή θρεπτικών συστατικών.  
δ.  η εισαγωγή αντίστροφης μεταγραφάσης.  

Μονάδες 5  
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Απάντηση 
 

1.    γ   →

2.  γ   →

3.  δ   →

4.  α  →

5.  β →
 
Θέμα 2ο  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Τι εννοούμε με τον όρο ζύμωση και ποια τα προϊόντα της;  
Μονάδες 4  

2.  Πώς τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου; (μονά-
δες 5) Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους συγκριτικά με άλλες μεθόδους θεραπείας; (μο-
νάδες 2)  

Μονάδες 7  

3.  Τι είναι η μετατόπιση και τι είναι η αμοιβαία μετατόπιση; Ποια προβλήματα μπορεί να 
προκαλέσει η αμοιβαία μετατόπιση στον άνθρωπο;  

Μονάδες 6  

4.  Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση;  
Μονάδες 8  

 
Απάντηση 

1. Σελ. σχολικού βιβλίου 109: «Με τον όρο ζύμωση … και αντιβιοτικά».  

2. Σελ. σχολικού βιβλίου 119: «Τα αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν … χημειοθε-
ραπείας». 

3. Σελ. σχολικού βιβλίου 97-98: «Τέλος, η μετατόπιση ... και μη – φυσιολογικοί γαμέτες».  

4. Σελ. σχολικού βιβλίου 99: «Άτομα – φορείς γενετικών ασθενειών … πολλαπλές αποβο-
λές».  

 
 

Θέμα 3ο  
Α.  Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα μελετάται ο τρόπος κληρονόμησης κοινού μονογονι-

διακού χαρακτηριστικού σε δύο διαφορετικές οικογένειες 1 και 2. 

I

II

1 2

1 2 3

1η οικογένεια

I

II

1 2

1 2 3

2η οικογένεια

 
 Στην 1η οικογένεια φέρουν το χαρακτηριστικό τα άτομα Ι2, ΙΙ2, ΙΙ3 (μαυρισμένα) ενώ στην 

2η οικογένεια φέρουν το χαρακτηριστικό τα άτομα ΙΙ2,  ΙΙ3 (μαυρισμένα). 
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Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονόμησης του χαρακτηριστικού με βάση τα παραπάνω 
στοιχεία, αιτιολογώντας την απάντησή σας με τις κατάλληλες διασταυρώσεις (Να μη λη-
φθεί υπόψη η περίπτωση μετάλλαξης και να μην εξεταστεί η περίπτωση του φυλοσύνδε-
του επικρατούς γονιδίου). (μονάδες 8) Να γράψετε τους γονότυπους όλων των ατόμων. 
(μονάδες 5) 

Μονάδες 13  

Β.  Να υποδείξετε ένα πιθανό μηχανισμό που μπορεί να εξηγήσει τη γένεση ατόμου με σύν-
δρομο Turner από γονείς με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων. (μονάδες 6) Να περι-
γράψετε τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να απεικονίσουμε τα χρωμοσώματα του 
ατόμου με σύνδρομο Τurner, μετά τη γέννησή του. (μονάδες 6) 

Μονάδες 12  
 

Απάντηση 
Α. Από τα άτομα  Ι1, Ι2, ΙΙ3 της πρώτης οικογένειας προκύπτει ότι το χαρακτηριστικό δεν 

οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο, γιατί: 

Αν ήταν φυλοσύνδετο τότε: 
αX : το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το χαρακτηριστικό 
AX : γονίδιο που δεν δίνει το χαρακτηριστικό 

Γ ο ν ό τ υ π ο ι  κ α ι  φ α ι ν ό τ υ π ο ι  α τ ό μω ν  

Θη λ υ κ ά  ά τ ο μ α  
αAXX   άτομα χωρίς το χαρακτηριστικό- φορείς, ☼. →

AAXX →  άτομα χωρίς το χαρακτηριστικό, . 

ααXX   →  άτομα με το χαρακτηριστικό, . 

Αρ σ ε ν ι κ ά  ά τ ο μ α  

YXA    άτομα χωρίς το χαρακτηριστικό, . →

ΥXα    άτομα με το χαρακτηριστικό, . →

Η κόρη ΙΙ3 με το χαρακτηριστικό θα έχει γονότυπο  και επομένως κληρονόμησε 
ένα  από κάθε γονέα. 

ααXX
αX

Τότε όμως ο πατέρας της I1 θα έπρεπε να έχει γονότυπο  και θα έπρεπε να εκφράζει 
το χαρακτηριστικό, κάτι που δεν ισχύει με βάση το γενεαλογικό δέντρο που δόθηκε. 

ΥXα

Από τα άτομα Ι1, Ι2, ΙΙ2 προκύπτει ότι το γονίδιο που ευθύνεται για το χαρακτηριστικό δεν 
είναι αυτοσωμικό επικρατές. 

Έστω    το γονίδιο που ευθύνεται για το χαρακτηριστικό A →

      το γονίδιο που δεν δίνει το χαρακτηριστικό α →

Γ ο ν ό τ υ π ο ι  κ α ι  φ α ι ν ό τ υ π ο ι  α τ ό μω ν  

ΑΑ,αA   →  άτομα με το χαρακτηριστικό  ή . 

αα     άτομα χωρίς το χαρακτηριστικό  ή . →

Ο γιος ΙΙ2 της 2ης οικογένειας έχει το χαρακτηριστικό και θα έχει γονότυπο Αα ή ΑΑ και 
κληρονόμησε ένα Α τουλάχιστον από ένα γονέα, ο οποίος θα έπρεπε να έχει και το χαρα-
κτηριστικό, πράγμα που δεν ισχύει από το γενεαλογικό δέντρο που δόθηκε. 

Οι σχετικές διασταυρώσεις 
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 Για το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

P: YXA            ⊗ ααΧX

γαμ: Υ,ΧΑ     αΧ

F: ,ΧX αΑ     ΥΧα

Όπως φαίνεται όλες οι κόρες του ζευγαριού με γονότυπο  δεν θα έπρεπε να έ-
χουν το χαρακτηριστικό, ενώ η ΙΙ3 το έχει. 

αAXX

 Για το αυτοσωμικό επικρατές 

P: αα         ⊗         αα

γαμ: α   α  

F: αα  

Όπως φαίνεται κανένα από τα παιδιά τους δεν θα είχε το χαρακτηριστικό (άτοπο) όπως 
φαίνεται από τα άτομα ΙΙ2 και ΙΙ3. 
Επομένως το χαρακτηριστικό οφείλεται σε αυτοσωμικό και υπολειπόμενο γονίδιο. 
Έτσι: 
α   το γονίδιο που ευθύνεται για το χαρακτηριστικό →
Α   το γονίδιο που δεν δίνει το χαρακτηριστικό →

Γ ο ν ό τ υ π ο ι  κ α ι  φ α ι ν ό τ υ π ο ι  τ ω ν  α τ ό μω ν  
αα   άτομα με το χαρακτηριστικό  ή . →
αA   άτομα χωρίς το χαρακτηριστικό, φορείς ,   ή  . →

ΑΑ    άτομα χωρίς το χαρακτηριστικό   ή  . →

Για την 1η οικογένεια ισχύει: 

Τα άτομα Ι2, ΙΙ2, ΙΙ3 έχουν το χαρακτηριστικό και γονότυπο αα. 
Ο Ι1 χωρίς το χαρακτηριστικό, έχει γονότυπο Αα και μεταβιβάζει το α στα παιδιά του ΙΙ2 
και ΙΙ3 (τα άλλο α τα παιδιά αυτά το πήραν από τη μητέρα Ι2). 
Η κόρη ΙΙ1 δεν έχει το χαρακτηριστικό και ο γονότυπος της είναι Αα και κληρονόμησε το 
α από την μητέρα Ι2 (αα). 

Για τη 2η οικογένεια ισχύει: 

Τα άτομα ΙΙ2 και ΙΙ3 έχουν το χαρακτηριστικό και γονότυπο αα και κληρονόμησαν ένα α 
αλληλόμορφο από κάθε γονιό τους. Επομένως οι γονείς Ι1, Ι2 που δεν έχουν το χαρακτη-
ριστικό, είναι φορείς με γονότυπο Αα και οι δύο. Η κόρη τους Ι1 χωρίς το χαρακτηριστικό 
έχει 2 πιθανούς γονότυπους ΑΑ ή Αα. 
Οι διασταυρώσεις είναι: 

1η οικογένεια 

P: αA        ⊗       αα

γαμ: α,Α    α  

F: αα,αΑ   

Αποκτούν και παιδιά με το χαρακτηριστικό με αα και παιδιά χωρίς το χακτηριστικό Αα. 
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2η οικογένεια 

P: αA        ⊗     αA

γαμ: α,Α   α,A  

F: αα,αA,αA,AΑ   

Όπως φαίνεται τα παιδιά τους μπορεί να έχουν το χαρακτηριστικό (αα) μπορεί και να μην 
το έχουν με 2 πιθανούς γονότυπους ΑΑ ή Αα. 

Β.  Από μη διαχωρισμό των φυλετικών χρωμοσωμάτων κατά την 1η μειωτική διαίρεση στον 
πατέρα, προέκυψε σπερματοζωάριο χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα. Από την γονιμοποίηση 
του με φυσιολογικό ωάριο, προέκυψε ζυγωτό με Τurnes XO και κατασκευή καρυότυπου 
σελ. 20 «το ανθρώπινο γονιδίωμα … παρατηρούνται στο μικροσκόπιο». 

 
Θέμα 4ο  
Δίνεται δίκλωνο μόριο DNA το οποίο περιέχει τμήμα ασυνεχούς γονιδίου που μεταγράφεται 
σε mRNA. 

θερούελεOH...CTACCAATGGGGCCGCTTAAGAAGGAGGTT..
νιοώεσ

−
48476

 
...GATGGTTACCCCGGCGAATTCTTCCTCCAA..

νιοώεσ
43421  

  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ ςήμεταγραφθυνσηύατεΚ

α) Πού συναντάμε ασυνεχή γονίδια; (μονάδες 2)  

β) Να προσδιορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα του παραπάνω μορίου DNA. (μονάδες 2) Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)  

γ) Να γράψετε το τμήμα του πρόδρομου mRNA και του ώριμου mRNA που προκύπτουν 
από τη μεταγραφή του παραπάνω μορίου DNA, χωρίς αιτιολόγηση. (μονάδες 2) 

δ) Πώς προκύπτει το ώριμο mRNA; (μονάδες 3)  

ε) Μπορεί η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI να κόψει το παραπάνω τμήμα DNA; (μο-
νάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3) 

στ) Ποιες κατηγορίες γονιδίων που υπάρχουν στο χρωμοσωμικό DNA ενός κυτταρικού τύ-
που δεν κλωνοποιούνται σε cDNA βιβλιοθήκη; (μονάδες 8) 

Μονάδες 25 
 

Απάντηση 
α) σελ. 33 «τα περισσότερα γονίδια … είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα». 

β)  3́CTACCAATGGGGCCGCTTAAGAAGGAGGTT5́
νιοώεσ 48476

  5́GATGGTTACCCCGGCGAATTCTTCCTCCAA3́
νιοώεσ
43421

 και σελ. 14 «Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα .. είναι πάντα  και οι δύο αλυσίδες 
το δίκλωνο DNA είναι πάντα αντιπαράλληλες. 

3́5́ →

γ) mRNA: πρόδρομο: 

  3́CUACCAAUGGGGCCGCUUAAGAAGGAGGUU5́
νιοώεσ
43421

 

 



Φροντιστήρια «δυαδικό» 6

δ) ώριμο mRNA: 
  3́CAAUGCUUAACUACGAAGGAGGUU5́

 και σελ. 33 «Όταν ένα γονίδιο που περιέχει εσώνια … αμετάφραστες περιοχές, αντίστοι-
χα». 

ε) σελ. 57 «η EcoRI που απομονώθηκε … κομμένα άκρα». 
 Η αλληλουχία αυτή υπάρχει στο τμήμα DNA που δόθηκε αλλά με διαφορετικό προσανα-

τολισμό και επομένως δεν μπορεί να κοπεί με τη EcoRI. 

στ) σελ. 60 «Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς … δηλαδή των εξωνίων» καθώς 
και γονίδια που δίνουν t-RNA, r-RNA και sn-RNA. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό 
 
 

Γεν ικέ ς  ε ξ ετάσε ι ς  2 0 1 0  
 

Βιολογία   Γ΄ λυκείου 
θετ ικής  κατεύθυνσης  

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των 
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 

Πασσιά Α. 
Σκόδρα Β. 
 
 

ΘΕΜΑ  Α   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 
έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά 
την ημιτελή πρόταση.  

Α1. Γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν  
α. μόνο σε περιοχές του DNA που μεταγράφονται  
β. μόνο στις κωδικές περιοχές των γονιδίων  
γ. μόνο στα πρόδρομα mRNA  
δ. σε ολόκληρο το γονιδίωμα ενός οργανισμού  

Μονάδες 5  

Α2.  Η διπλή έλικα του DNA  
α. έχει μεταβαλλόμενο σκελετό  
β. έχει υδρόφιλο σκελετό  
γ. έχει πεπτιδικούς δεσμούς  
δ. είναι αριστερόστροφη  

Μονάδες 5  

Α3.  Τα πρωταρχικά τμήματα RNA συντίθενται από  
α. το πριμόσωμα  
β. το νουκλεόσωμα  
γ. την DΝΑ ελικάση  
δ. την DΝΑ δεσμάση  

Μονάδες 5  

Α4.  Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται  
α. ιχνηθέτηση  
β. μετασχηματισμός  
γ. εμβολιασμός  
δ. μικροέγχυση  

Μονάδες 5 
Α5. Στο οπερόνιο της λακτόζης, όταν απουσιάζει η λακτόζη, η πρωτεΐνη καταστολέας 

συνδέεται με  
α. τον υποκινητή  
β. το ρυθμιστικό γονίδιο  
γ. τον χειριστή  
δ. την RNA-πολυμεράση  

Μονάδες 5  
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Απ ά ν τ η σ η  

Α1.     δ.               Α2.   β.               Α3.    α.               Α4.    β.               Α5.    γ.  
 
 
ΘΕΜΑ  B   

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

Β1. Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια κύτταρα ονομάζονται διπλοειδή;  
Μονάδες 6  

Β2. Να περιγράψετε τον σχηματισμό του 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικού δεσμού.  
Μονάδες 8  

Β3. Τι είναι το πολύσωμα;  
Μονάδες 5  

Β4. Πώς το οξυγόνο επηρεάζει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών;  
Μονάδες 6  

 
 
Απ ά ν τ η σ η  

Β1.  Σελ. 17: «Τα κύτταρα στα οποία … διπλοειδή». 
Β2.  Σελ. 17: «Σε κάθε νουκλεοτίδιο η αζωτούχος βάση … φωσφοδιεστερικός δεσμός». 
Β3.  Σελ. 37-38: «Πολλά ριβοσώματα … ενός γονιδίου». 
Β4.  Σελ. 37-38: «Η παρουσία ή απουσία … υποχρεωτικά αναερόβιοι». 
 
 
ΘΕΜΑ  Γ   

Γ1.  Να περιγράψετε τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να παραχθούν μονοκλωνικά 
αντισώματα, τα οποία συνεισφέρουν στον προσδιορισμό των ομάδων αίματος του 
ανθρώπου.  

Μονάδες 7  

Γ2.  Να αναφέρετε ποιους τύπους αιμοροφιλίας γνωρίζετε και πού οφείλονται (μονάδες 2). 
Να περιγράψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης μίας εξ αυτών, με βάση τη μέθοδο 
δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων (μονάδες 6).  

Μονάδες 8  

Γ3.  Δίνεται μείγμα μορίων DNA και ένας ανιχνευτής RΝΑ.  

     ΙριοόμDNA ⎢
⎣

⎡
νοςώλΚ
νοςώλΚ

΄βΙ
αΙ

5́
3́

GCATAATATGGAGTTAG
CGTATTATACCTCAATC

3́
5́

     I ⎢
⎣

⎡
νοςώλΚ
νοςώλΚ

ΙριοόμDNA
΄βIΙ
αIΙ

3́
5́

ACTCCTTGGCATGCCTA
TGAGGAACCGTACGGAT

5́
3́

 Ανιχνευτής: 3́UACGGAUUGA5́  

 Να εξηγήσετε τι είναι ανιχνευτής (μονάδες 2), να περιγράψετε τις διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν προκειμένου ο ανιχνευτής να υβριδοποιήσει την κατάλληλη αλληλουχία 
DNA (μονάδες 4) και να εξηγήσετε ποιος είναι ο κλώνος του DNA που θα 
υβριδοποιηθεί (μονάδες 4).  

Μονάδες 10  
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Απ ά ν τ η σ η  

Γ1.  Σελ. 75 Σχολικού βιβλίου: «Τα άτομα με ομάδα αίματος Α … κανένα αντιγόνο»  και 

Γίνεται χορήγηση αντιγόνου Α και αντιγόνου Β ξεχωριστά σε 2 ποντίκια. Σε κάθε 
ποντίκι θα ενεργοποιηθεί η ανοσολογική αντίδραση με αποτέλεσμα να αρχίσει η 
παραγωγή αντισωμάτων από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα. Στο ποντίκι που έγινε 
χορήγηση   του   αντιγόνου   Α   παράγονται   αντισώματα   από διαφορετικό  κλώνο  
Β-λεμφοκυττάρων εν συγκρίσει με το ποντίκι που έγινε χορήγηση του αντιγόνου Β. 
Ύστερα από 2 εβδομάδες αφαιρείται ο σπλήνας και απομονώνονται τα Β-
λεμφοκύτταρα σε κάθε ποντίκι. Τα κύτταρα αυτά συντίκονται με καρκινικά κύτταρα 
και παράγονται τα υβριδώματα. Στην προκειμένη περίπτωση παράχθηκαν 2 τύποι 
υβριδωμάτων. Ο ένας τύπος θα παράγει μονοκλωνικά αντισώματα εξειδικευμένα για το 
αντιγόνο Α και ο δεύτερος τύπος θα παράγει μονοκλωνικά αντισώματα εξειδικευμένα 
για το αντιγόνο Β. Στην συνέχεια ο προσδιορισμός των ομάδων αίματος γίνεται ως εξής: 
Αφού γίνει λήψη αίματος εισάγουμε σε δείγματα αίματος τους 2 τύπους μονοκλωνικών 
αντισωμάτων. Εάν ένα άτομο έχει ομάδα αίματος Ο τα μονοκλωνικά αντισώματα δεν 
θα ανιχνεύσουν κανένα αντιγόνο. Εάν το άτομο έχει ομάδα αίματος ΑΒ τα 
μονοκλωνικά αντισώματα θα ανίχνευαν και τους δύο τύπους αντιγόνων. Εάν το άτομο 
έχει ομάδα αίματος Α θα ανιχνευθεί από τα μονοκλωνικά αντισώματα μόνο αντιγόνο Α 
και τέλος εάν το άτομο έχει ομάδα αίματος Β θα ανιχνευθεί από τα ειδικά μονοκλωνικά 
αντισώματα μόνο το αντιγόνο Β. 

Γ2.  Σελ. 30:  «Η αιμορροφιλία Α …. αντιαιμορροφιλικής πρωτεΐνης» και 

 Σελ. 135:  «Ο παράγοντας ΙΧ … αιμορροφιλία Β». 

 Ο παράγοντας ΙΧ που δεν παράγεται ή παράγεται σε λιγότερη ποσότητα στα άτομα που 
πάσχουν από αιμορροφιλία Β θα μπορούσε να παραχθεί από διαγονιδιακά ζώα. 

 Σελ. 135: «Απομόνωση του ανθρώπινου γονιδίου … φαρμακευτικής πρωτεΐνης». 

Γ3.  Σελ. 61:  «Ιχνηθετημένων μορίων … συμπληρωματικό τους DNA» και 

 Σελ. 60:  «Αν επιδράσουμε στο DNA … αποδιάταξη». 

 Στην συνέχεια εισάγουμε τον ανιχνευτή στις μονόκλωνες αλληλουχίες DNA που έχουν 
δημιουργηθεί. Ο ανιχνευτής θα συνδεθεί συμπληρωματικά με μία αλυσίδα DNA με μία 
διαδικασία που λέγεται υβριδοποίηση. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικός και αντιπαράλληλος με ένα τμήμα μιας από τις παραπάνω αλυσίδες 
με την οποία θα υβριδοποιηθεί. 

 Οι συμπληρωματικές βάσεις είναι η αδενική με την θυμίνη ή την ουρακίλη (για το 
RNA) και η κυτοσίνη με τη γουανίνη, οι οποίες θα συνδεθούν με δεσμούς υδρογόνου. 
Οπότε ο ανιχνευτής θα υβριδοποιηθεί με τον κλωνο Ια σύμφωνα με το παρακάτω 
σχήμα. 

 Κλώνος Ια: 3́TTAATGCCTAACTTACC5́
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

−  

            A G U U AG G CA U −3́ 5́−  
 
 
ΘΕΜΑ  Δ   

Υγιής άντρας παντρεύτηκε με υγιή γυναίκα και απέκτησαν ένα αγόρι με αχρωματοψία στο 
κόκκινο και το πράσινο χρώμα, ένα κορίτσι που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία και 
περιμένουν το τρίτο παιδί τους.  

Δ1.  Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων και να εξηγήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 4  
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Δ2.  Να προσδιορίσετε τους πιθανούς γονότυπους των παιδιών τους και να εξηγήσετε την 
απάντησή σας.  

Μονάδες 4  

Δ3.  Να υπολογίσετε την πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει φυσιολογικό φαινότυπο. Να 
εξηγήσετε την απάντησή σας κάνοντας ή την απαιτούμενη διασταύρωση ή τις 
απαιτούμενες διασταυρώσεις.  

Μονάδες 12  

Δ4.  Να εξηγήσετε τα γενετικά αίτια της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.  
Μονάδες 5  

 
Απ ά ν τ η σ η  

Δ1.  Αναφέρονται 2 χαρακτηριστικά. Η αχρωματοψία και η δρεπανοκυτταρική αναιμία. 
 Α χ ρ ω μ α τ ο ψ ί α  
 Κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο. 
 Συμβολίζουμε με Χα το γονίδιο που ευθύνεται για την αχρωματοψία και με το 

φυσιολογικό αλληλόμορφο. 
AX

 Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι στα θηλυκά άτομα. 
  AA ΧX ρασηόήφυσιολογικμετομοά→

 αA ΧX  αςέφορρασηόήφυσιολογικμετομοά −→  
  αα ΧX  αίαχρωματοψόαπσχειάπ→

 Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι στα αρσενικά άτομα. 
   ΥX A ρασηόήφυσιολογικμετομοά→

   ΥXα αίαχρωματοψόαπσχειάπ→

 Ο υγιής άνδρας θα έχει γονότυπο  ενώ η υγιής γυναίκα που παντρεύεται  
ή . Επειδή όμως αποκτούν αγόρι με αχρωματοψία που έχει γονότυπο  
προκύπτει ότι η μητέρα του θα έχει γονότυπο  (φορέας). Το αγόρι κληρονομεί 
το  χρωμόσωμα από τον πατέρα του και το Χ από την μητέρα, επομένως κληρονομεί 
από αυτήν και το αλληλόμορφο για την αχρωματοψία. Η μητέρα όμως που έχει 
φυσιολογική όραση θα έχει και το φυσιολογικό αλληλόμορφο  και θα είναι  

ΥΧΑ ΑΑΧΧ
ΥΧα

αA XX .

αΑΧΧ

Υ
αΑΧΧ

AX
 Δ ρ ε π α ν ο κ υ τ τ α ρ ι κ ή  α ν α ι μ ί α  
 Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο. 
 Συμβολίζουμε με  το γονίδιο που προκαλεί την δρεπανοκυτταρική αναιμία και με β 

το φυσιολογικό αλληλόμορφο. 

Sβ

 Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι. 
   ss ββ αίαναιμήταρικδρεπανοκυτόαπσχειάππουτομοά→

   sββ αςίαναιμςήταρικδρεπανοκυττηςαςέφορ→

   ββ τομοάόφυσιολογικ→

 Το κορίτσι που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία έχει γονότυπο  και 
κληρονόμησε ένα  αλληλόμορφο από κάθε γονέα. 

ssββ
sβ

 Οι γονείς όμως ως υγιείς θα φέρουν και το φυσιολογικό αλληλόμορφο β και έτσι ο 
γονότυπος και των δυο θα είναι . sββ

 Με βάση τα παραπάνω, ο γονότυπος της μητέρας θα είναι  ενώ του πατέρα 
. 

αAs XXββ
YXββ As
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Δ2.  Το αγόρι πάσχει από αχρωματοψία και όπως αναφέρθηκε στο Δ1 έχει γονότυπο , 
δεν πάσχει όμως από δρεπανοκυτταρική αναιμία. Άρα ο γονότυπος του θα είναι  ή 

 αφού προέρχεται από ετερόζυγους γονείς. Από τη διασταύρωση των δύο γονέων 
προκύπτει: 

ΥXα

ββ
sββ

 Γονείς:        sββ ⊗ sββ

 γαμέτες:      sβ,β //  sβ,β

 παιδιά:  ssss ββ,ββ,ββ,ββ

 Γ.Α:     :1 :2 1
 Φ.Α.: σχειάπ1:ςίφορε2:όφυσιολογικ1  

 Έτσι οι πιθανοί γονότυποι του αγοριού θα είναι    ή   YΧββ α ΥXββ αs

 Το κορίτσι πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία και όπως αναφέρθηκε έχει γονότυπο 
. ssββ

 Δεν πάσχει από αχρωματοψία επομένως μπορεί να έχει γονότυπο ή 
αφού προέρχεται από υγιή πατέρα (κληρονόμησε το ένα Χ από τον πατέρα και μαζί το 
φυσιολογικό αλληλόμορφο) και από την μητέρα φορέα  (κληρονόμησε το 
δεύτερο Χ χρωμόσωμα από αυτή και μαζί είτε το  είτε το . Ο γονότυπος της θα 
είναι  ή  . 

AAXX  αAXX  

αAXX
ΑΧαX

AAss XXββ αAss XXββ

 Όπως φαίνεται από τη διασταύρωση των 2 γονέων για την αχρωματοψία προκύπτει: 

 Γονείς:        YXA ⊗ αAXX

 γαμέτες:      Υ,ΧΑ //  αΑ Χ,Χ

 παιδιά:  ΥΧ,ΥΧ,ΧΧ,ΧΧ αΑαΑΑΑ

 Όπως φαίνεται μπορούν να αποκτήσουν κορίτσια φυσιολογικά, που θα είναι ομόζυγα 
για το φυσιολογικό γονίδιο ή ετερόζυγα – φορείς. 

Δ3.  1 ο ς  τ ρ ό π ο ς  
 Επειδή τα δύο χαρακτηριστικά καθορίζονται από γονίδια που βρίσκονται σε 

διαφορετικά χρωμοσώματα, ισχύει ο δεύτερος νόμος του Mendel, της ανεξάρτητης 
μεταβίβασης των γονιδίων. 

 Γονείς:        YXββ As ⊗ αAs XXββ

 γαμέτες:      Υβ,Χβ Α //  αΑ Χβ,Χβ

    Υβ,Χβ sΑs //  αsΑs Χβ,Χβ

       ♀ 

 ♂ 
  ΑΧβ   αΧβ   ΑsΧβ   αsΧβ

 ΑΧβ  ΑΑΧΧββ     αΑΧΧββ    AΑs XΧββ    αΑs XΧββ

 Υβ  ΥΧββ Α    ΥΧββ α  ΥΧββ Αs    ΥΧββ αs

AsXβ  AΑs XΧββ    αAs XΧββ  AΑss XΧββ    αΑss XΧββ

Yβs  YΧββ Αs   ΥΧββ αs   YΧββ Αss    YΧββ αss
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 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι φυσιολογικό φαινότυπο έχουν τα άτομα με 
τους παρακάτω γονότυπους. 

  (που είναι 
κορίτσια) και ,  ,  (που είναι αγόρια). Δηλαδή η πιθανότητα 
να αποκτήσουν παιδί με φυσιολογικό φαινότυπο είναι 9/16. 

αΑsΑΑsαΑsΑΑsαΑΑΑ ΧΧββ,ΧΧββ,ΧΧββ,ΧΧββ,ΧΧββ,ΧΧββ
ΥΧββ Α ΥΧββ Αs ΥΧββ Αs

 2 ο ς  τ ρ ό π ο ς  
 Μπορεί να γίνουν 2 διασταυρώσεις μια για κάθε χαρακτηριστικό. Σε κάθε μια ισχύει ο 

πρώτος νόμος του Mendel, του διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων. 
 Για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

 Γονείς:        sββ ⊗ sββ

 γαμέτες:      sβ,β //  sβ,β

 παιδιά:  ssss ββ,ββ,ββ,ββ

 Γ.Α.:    :1 :2  1
 Φ.Α.: σχειάπ1:άφυσιολογικ3  

 Η πιθανότητα λοιπόν το τρίτο παιδί να μην πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία θα 
είναι . 4/3

 Για την αχρωματοψία: 

 Γονείς:        YXA ⊗ αAXX

 γαμέτες:      Υ,ΧΑ //  αΑ Χ,Χ

 παιδιά: 
444 3444 21

αίαχρωματοψ
τηνπροςωςάφυσιολογικ3

AαAAA ΥX,XX,XX  {
σχειάπ1

αΥX  

 Η πιθανότητα λοιπόν το τρίτο παιδί να μην πάσχει από αχρωματοψία είναι 
4
3 . 

 Η πιθανότητα το παιδί να έχει φυσιολογικό φαινότυπο θα είναι 
16
9

4
3x

4
3

=  

 Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός και δεν σχετίζεται με αποτέλεσμα των 
προηγούμενων κυήσεων.  

Δ4.  σελ. 89 από το σχολικό βιβλίο 
 «Σήμερα γνωρίζουμε ότι … δρεπανοειδές σχήμα». 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό 
 
 

Γεν ικέ ς  ε ξ ετάσε ι ς  2 0 1 1  
 

Βιολογία   Γ΄ λυκείου 
θετ ικής  κατεύθυνσης  

 
Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των 
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 

Πασσιά Α. 
Σκόδρα Β. 
 
 

ΘΕΜΑ  Α   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 
έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά 
την ημιτελή πρόταση.  
Α1. Κατά τη λανθάνουσα φάση σε μια κλειστή καλλιέργεια ο πληθυσμός των μικροοργανι-

σμών 
α. παραμένει σχεδόν σταθερός. 
β. αυξάνεται σταθερά. 
γ. αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. 
δ. μειώνεται σταθερά. 

Μονάδες 5  

Α2.  Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
α. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.  
β. καταλύουν την ωρίμανση του mRNA. 
γ. συμμετέχουν στη μετάφραση του mRNA. 
δ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA. 

Μονάδες 5  

Α3.  Το πλασμίδιο Ti χρησιμοποιείται στη διαδικασία 
α. της μικροέγχυσης. 
β. δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων. 
γ. δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών. 
δ. παραγωγής υβριδωμάτων. 

Μονάδες 5  
Α4.  Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο κωδικόνιο σημαίνει ότι ο γενετι-

κός κώδικας είναι 
α. συνεχής. 
β. μη επικαλυπτόμενος. 
γ. εκφυλισμένος. 
δ. σχεδόν καθολικός. 

Μονάδες 5 
Α5. Tα υβριδώματα παράγονται ύστερα από 

α. σύντηξη βακτηρίων με καρκινικά κύτταρα. 
β. σύντηξη Β λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα. 
γ. σύντηξη Β λεμφοκυττάρων με ιούς. 
δ. υβριδοποίηση δύο μονόκλωνων αλυσίδων DNA. 

Μονάδες 5  
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Απ ά ν τ η σ η  

Α1.     α.               Α2.   δ.               Α3.    γ.               Α4.    β.               Α5.    β.  
 
 
ΘΕΜΑ  B   

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

Β1. Να περιγράψετε το πείραμα του Griffith και να αναφέρετε το συμπέρασμα στο οποίο 
κατέληξε. 

Μονάδες 8 

Β2. Να εξηγήσετε γιατί τα άτομα που πάσχουν από μελαγχρωματική ξηροδερμία εμφανί-
ζουν πολλαπλάσια συχνότητα καρκίνου του δέρματος σε σχέση με τα φυσιολογικά ά-
τομα.  

Μονάδες 7 

Β3. Τι είναι: 
 α)  γονιδιωματική βιβλιοθήκη. 
 β)  cDNA βιβλιοθήκη.  

Μονάδες 6 

Β4. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτε-
λέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτε-
ρη βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. Να εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλ-
λιεργειών ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος. 

Μονάδες 4 

Απ ά ν τ η σ η  

Β1.  Σελ. 13 σχ. βιβλίου: 
 «Το 1928, ο Griffith … για το πώς έγινε αυτό.». 
Β2.  Σελ. 101 σχ. βιβλίου:  
 «Τέλος, βλάβες στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης … επιδιορθωτικά ένζυμα». 
Β3.  α) Σελ. 59 σχ. βιβλίου:  
  «Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων … γονιδιωματική βιβλιοθήκη». 
 β) Σελ. 60 σχ. βιβλίου:  
  «Οι cDNA βιβλιοθήκες … δηλαδή των εξωνίων». 
Β4.  Σελ. 14 σχ. βιβλίου:  

«Η αναλογία των βάσεων )CG/()TA( ++  διαφέρει από είδος σε είδος και σχετίζεται 
με το είδος του οργανισμού» και «Δεδομένα από την ανάλυση … TA =  και CG = ». 
Στο δείγμα της πρώτης καλλιέργειας  

%22CG
CG

%100CGTA
%28TA

==→
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=
=+++

==
 

Στο δείγμα της δεύτερης καλλιέργειας  

%22TA
TA

%100CGTA
%28CG

==→
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=
=+++

==
 

Ο λόγος 
GG
TA

+
+  για την πρώτη καλλιέργεια είναι 

44
56

2222
2828

=
+
+  
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Ο λόγος για την δεύτερη καλλιέργεια είναι 
56
44

2828
2222

=
+
+  

Όπως φαίνεται οι λόγοι διαφέρουν. Άρα πρόκειται για βακτήρια διαφορετικών ειδών. 
 
 
ΘΕΜΑ  Γ   

Γ1.  Στο φυτό μοσχομπίζελο το χρώμα των σπερμάτων μπορεί να είναι είτε κίτρινο είτε 
πράσινο, ενώ το ύψος του είναι είτε ψηλό είτε κοντό. Τα γονίδια που ελέγχουν τις πα-
ραπάνω  ιδιότητες  βρίσκονται  σε  διαφορετικά  ζεύγη  ομολόγων  χρωμοσωμάτων. 
Εάν έχετε στη διάθεσή σας ένα ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα, να κάνετε τις 
κατάλληλες  διασταυρώσεις  που  απαιτούνται  για  να  βρείτε το γονότυπό του (μονά-
δες 4). 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7). 
Μονάδες 11 

Γ2.  Να εξηγήσετε τους πιθανούς μηχανισμούς σύμφωνα με τους οποίους από δύο φυσιολο-
γικούς γονείς μπορεί να γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Turner. 

Μονάδες 8  

Γ3.  Μία πρωτεΐνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από μία πολυπεπτιδική αλυσί-
δα 100 αμινοξέων. Το γονίδιο από το οποίο κωδικοποιήθηκε η πρωτεΐνη αποτελείται 
από πολύ περισσότερα νουκλεοτίδια από αυτά που κωδικοποιούν τα 100 αμινοξέα. Να  
αναφέρετε τους λόγους αυτής της διαφοράς. 

Μονάδες 6 
Απ ά ν τ η σ η  

Γ1.  Στο μοσχομπίζελο το ύψος του φυτού ελέγχεται από δύο αλληλόμορφα. Το αλληλό-
μορφο Ψ που είναι επικρατές και υπεύθυνο για τη ψηλά φυτά και το ψ που είναι υπο-
λοιπόμενο και υπεύθυνο για τα κοντά φυτά. Οπότε φυτά με γονότυπο ΨΨ και Ψψ είναι 
ψηλά, ενώ φυτά με γονότυπο ψψ είναι κοντά. 

 Το χρώμα του σπέρματος ελέγχεται από δύο αλληλόμορφα. Το αλληλόμορφο Κ που 
είναι επικρατές και ελέγχει το κίτρινο χρώμα σπέρματος και το αλληλόμορφο κ που εί-
ναι υπολειπόμενο και ελέγχει το πράσινο χρώμα σπέρματος. Οπότε τα άτομα με γονό-
τυπο ΚΚ ή Κκ έχουν κίτρινα σπέρματα ενώ τα άτομα με κκ έχουν πράσινα σπέρματα. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα μπορεί να έχει 
έναν από τους παρακάτω γονότυπους: 

 ΨΨΚΚ, ΨΨΚκ,  ΨψΚΚ, ΨψΚκ. 

 Για να βρούμε το γονότυπό του θα κάνουμε διασταύρωση ελέγχου. Δηλαδή θα δια-
σταυρώσουμε το παραπάνω άτομο με τον άγνωστο γονότυπο (και φαινότυπο που ελέγ-
χεται από επικρατή αλληλόμορφα) με ένα άτομο ομόζυγο για τα υπολειπόμενα αλλη-
λόμορφα, δηλαδή ένα κοντό μοσχομπίζελο με πράσινα σπέρματα. (ψψκκ) 

 Οπότε θα γίνουν οι παρακάτω διασταυρώσεις: 

 1η περίπτωση 

 Εάν το ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα έχει γονότυπο ΨΨΚΚ. 
 P: ΨΨΚΚ    ⊗  ψψκκ    

 Γαμέτες: ΨΚ         //  ψκ    

 1F : κΚψΨ  

 Γ.Α: :F1  όλα κΚψΨ  

 Φ.Α.: :F1  όλα τα μοσχομπίζελο ψηλά με κίτρινα σπέρματα 



Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α  ΄ ΄ δ υ α δ ι κ ό ΄ ΄  
 

4

 2η περίπτωση 
 Εάν το ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα έχει γονότυπο ΨΨΚκ. 
 P: κΨΨΚ    ⊗  ψψκκ    

 Γαμέτες: κΨ,ΨΚ   //  ψκ    

 1F : κΚψΨ , ψκκΨ  

 Γ.Α: :F1  1 κΚψΨ : 1 ψκκΨ  

 Φ.Α.: :F1  1 ψηλό με κίτρινα σπέρματα:  

   1 ψηλό με πράσινα σπέρματα 
 3η περίπτωση 
 Εάν το ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα έχει γονότυπο ΨψΚΚ. 
 P: KΚψΨ    ⊗  ψψκκ    

 Γαμέτες: Κψ,ΨΚ   //  ψκ    

 1F : κΚψΨ , κΚψψ  

 Γ.Α: :F1  1 κΚψΨ : 1 κΚψψ  

 Φ.Α.: :F1  1 ψηλό με κίτρινα σπέρματα:  

   1 κοντό με κίτρινα σπέρματα 
 4η περίπτωση 
 Εάν το ψηλό φυτό με κίτρινα σπέρματα έχει γονότυπο ΨκΚκ. 
 P: κΚψΨ                  ⊗  ψψκκ    

 Γαμέτες: ψκ,Κψ,κΨ,ΨΚ    //   ψκ    

 1F : κΚψΨ , ψκκΨ ,  κΚψψ ,  ψψκκ  

 Γ.Α: :F1  1 κΚψΨ : 1 :ψκκΨ  1 :κΚψψ  1 ψψκκ  

 Φ.Α.: :F1  1 ψηλό με κίτρινα σπέρματα:  

   1 ψηλό με πράσινα σπέρματα:  
   1 κοντό με κίτρινα σπέρματα:  
   1 κοντό με πράσινα σπέρματα 

Οπότε εάν όλοι οι απόγονοι που προκύψουν είναι ψηλά φυτά με κίτρινα σπέρματα συ-
μπεραίνουμε ότι το φυτό με τον άγνωστο γονότυπο που διασταυρώθηκε είναι ομόγυζο 
ΨΨΚΚ. Εάν όλοι οι απόγονοι είναι ψηλά φυτά τόσο με κίτρινα όσο και με πράσινα 
σπέρματα το φυτό έχει γονότυπο ΨΨΚκ. 
Εάν στην 1F  όλα τα φυτά έχουν κίτρινα σπέρματα και διαφέρουν ως προς το ύψος το 
ψηλό φυτό με κίτρινα σπέρματα που διασταυρώσαμε έχει γονότυπο ΨψΚΚ. Τέλος εάν 
προκύψουν τόσο ψηλοί όσο και κοντοί απόγονοι καθώς και με κίτρινα και πράσινα 
σπέρματα σημαίνει ότι το ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα της πατρικής γενιά 
έχει γονότυπο ΨψΚκ. 
Για τις παραπάνω διασταυρώσεις λαμβάνουμε υπόψιν ότι τα χαρακτηριστικά είναι μο-
νογονιδιακά, δηλαδή ο κάθε χαρακτήρας ελέγχεται από αλληλόμορφα ενός μόνο γονι-
δίου. Επιπλέον τα γονίδια που ελέγχουν τα 2 χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε διαφο-
ρετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων για να ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel. Σύμφω-
να με τον 2ο νόμο του Mendel το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη 
μεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα. Ο ανεξάρτητος διαχωρι-
σμός των γονιδίων γίνεται επειδή τα χρωμοσώματα κάθε γονέα συνδυάζονται με τυχαίο 
τρόπο κατά τη δημιουργία των γαμετών. Οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συν-
δυασμό των γαμετών των δύο γονέων. 
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Γ2.  Σελ. 97:  «Ta άτομα που πάσχουν … είναι στείρα». 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προκύψει παιδί με σύνδρομα Turner (44, ΧΟ) εί-
ναι οι εξής: 

1ος: Το ωάριο να είναι φυσιολογικό (22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα Χ) και το 
σπερματοζωάριο να έχει 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και να μην έχει φυλετικό χρω-
μόσωμα. Ένα τέτοιο σπερματοζωάριο μπορεί να προκύψει είτε λόγω μη διαχωρισμού 
των φυλετικών χρωμοσωμάτων X και Y στην πρώτη μειωτική διαίρεση είτε λόγω μη 
διαχωρισμού των αδελφών χρωματίδων κατά τη δεύτερη μειωτική διαίρεση, στα φυλε-
τικά χρωμοσώματα. 

2ος: Το σπερματοζωάριο να είναι φυσιολογικό (22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα 
Χ φυλετικό χρωμόσωμα) και το ωάριο να μην έχει φυλετικά χρωμοσώματα. Ένα τέτοιο 
ωάριο μπορεί να προκύψει είτε λόγω μη διαχωρισμού των ομόλογων χρωμοσωμάτων 
στην πρώτη μειωτική διαίρεση είτε λόγω μη διαχωρισμού των αδελφών χρωματίδων 
κατά τη δεύτερη μειωτική διαίρεση, στα φυλετικά χρωμοσώματα. 

Γ3.  Τα 100 αμινοξέα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Κωδικοποιούνται από 100 κωδικόνια 
του mRNA. Υπάρχει όμως και το κωδικόνιο λήξης που δεν μεταφράζεται καθώς και οι 
5΄ και 3΄ αμετάφραστες περιοχές. Επειδή πρόκειται για γονίδιο ευκαρυωτικού κυττά-
ρου μπορεί να διαθέτει και εσώνια δηλαδή περιοχές που δεν μεταφράζονται. 

 Πολλές φορές μετά τη σύνθεση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας αυτή μπορεί να χρειάζε-
ται τροποποίηση ώστε να γίνει βιολογικά λειτουργική. Μπορεί δηλ. να απομακρύνο-
νται αμινοξέα από αυτή. 

 Επίσης δεν μεταφράζονται οι αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής του γονιδίου. 

 (Θα μπορούσε να αναφερθεί και ο υποκινητής, που διαθέται κάθε γονίδιο και δεν μετα-
γράφεται ούτε μεταφράζεται.) 

 Η πρωτεΐνη προκύπτει από τη μετάφραση του mRNΑ με τον γενετικό κώδικα. Ο γενε-
τικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, δηλαδή μια τριάδα νουκλεοτιδίων (κωδικόνιο) 
αντιστοιχεί σε ένα αμινοξύ. 

 Το mRNA από το οποίο παράχθηκε η πρωτεΐνη έχει προκύψει από τη μεταγραφή της 
μίας μόνο αλυσίδας του γονιδίου, της μεταγραφόμενης, οπότε θα περιέχει τα μισά νου-
κλεοτίδια σε σχέση με αυτά από τα οποία αποτελείται το γονίδιο. 

 
 
ΘΕΜΑ  Δ   

 
Δίδεται το παραπάνω τμήμα DNA, το οποίο αντιγράφεται. Στον κλώνο ΖΗ η αντιγραφή γίνε-
ται με ασυνεχή τρόπο. Τα σημεία Δ και Η υποδεικνύουν τη θέση έναρξης της αντιγραφής. 

Δ1.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήμα, να σχεδιάσετε τα συνεχή και 
ασυνεχή τμήματα των νέων κλώνων με βέλη υποδεικνύοντας τους προσανατολισμούς 
των νέων και των μητρικών κλώνων (μονάδες 2). 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 
Μονάδες 6 
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Δ2.  Στον κλώνο που αντιγράφεται με συνεχή τρόπο να γράψετε την αλληλουχία των νου-
κλεοτιδίων και τον προσανατολισμό του πρωταρχικού τμήματος, το οποίο αποτελείται 
από 8 (οκτώ) νουκλεοτίδια (μονάδες 2). 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3).  
Μονάδες 5 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου DNA που κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο. 

5΄ - TCAATATCTTCTAAGTTCTAACGGATTACATGTCGC
↓↓

 - 3΄  
3΄ - AGTTATAGAAAGTTCAAGATTCGCTAATGTACAGCG

↑↑
 - 5΄ 

Δ3.  Να γράψετε τα κωδικόνια του DNA που κωδικοποιούν το πεπτίδιο αυτό. 
Μονάδες 2 

Δ4.  Μετά την επίδραση ακτινοβολίας το παραπάνω τμήμα DNA σπάει στα σημεία που υ-
ποδεικνύονται από τα βέλη. 
Να γράψετε το τμήμα του DNA που αποκόπηκε και να σημειώσετε τον προσανατολι-
σμό του. 

Μονάδες 2 
Δ5.  Το τμήμα του DNA που αποκόπηκε, επανασυνδέεται στα ίδια σημεία κοπής μετά από 

αναστροφή. 
Να γράψετε ολόκληρο το μόριο του DNA που προκύπτει μετά την αναστροφή (μονά-
δες 4). 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 
Να γράψετε τα κωδικόνια του μορίου DNA που κωδικοποιούν το νέο πεπτίδιο. (μονά-
δες 2) 

Μονάδες 10 
Απ ά ν τ η σ η  

Δ1.   

C A T G T C G T C T A G A C T  

 και σελ. 30 σχολικού βιβλίου 

 «Οι DNA πολυμεράσες … και ασυνεχής στην άλλη.» 

Δ2.   

C A T G T C G T C T A G A C T

G T A C A G C A G A T C T G A

U C U  A G  A  C U

 
 και σελ. 28: «Τα κύρια ένζυμα της αντιγραφής … πρωταρχικά τμήματα» και 

 Μια πολυνουκλεοτική αλυσίδα σχηματίζεται με την ένωση πολλών νουκλεοτιδίων με 
3΄- 5΄φωσφοδιεστερικό δεσμό που σ΄ αυτή την περίπτωση σχηματίζεται από το πριμό-
σωμα. Έτσι ο προσανατολισμός αυτού του πρωταρχικού τμήματος θα είναι 35 ′→′  
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Δ3.   5′  TTCAAGTGCCGATCGATG −−−−−  3′  
  3′  AAGTTCACGGCTAGCTAC −−−−−  5′  

Δ4.   5′  TCAAGTTCTAA  3′  
  3′  AGTTCAAGATT  5′  

Δ5.   5′  TATCTTACTTGCTCAAGATGATTAGATACATGTCGC  3′  
  3′  ATAGAATGAACGAGTTCTACTAATCTATGTACAGCG  5′  

 Σελ. 14: «Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα … ο προσανατολισμός είναι 35 ′→′ » 

 Τα κωδικόνια του μορίου που κωδικοποιούν το νέο πεπτίδιο είναι: 
 5′  CGATCGATG −−  3′  
 3′  GCTAGCTAC −−  5′  
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό 
 
 

Γεν ικέ ς  ε ξ ετάσε ι ς  2 0 1 2  
 

Βιολογία   Γ΄ λυκείου 
θετ ικής  κατεύθυνσης  

 

Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των 
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 

Καζανίδου Α. 
Πασσιά Α. 
 
 

ΘΕΜΑ  Α   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 
έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά 
την ημιτελή πρόταση.  

Α1. Η διπλή έλικα του DNA ξετυλίγεται κατά τη μεταγραφή από το ένζυμο 
α. RNA πολυμεράση 
β. DNA πολυμεράση  
γ. DNA ελικάση 
δ. DNA δεσμάση. 

Μονάδες 5  
Α2.  Οι ιστόνες είναι 

α. DNA 
β. RNA 
γ. πρωτεΐνες 
δ. υδατάνθρακες. 

Μονάδες 5  
Α3.  Ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί με καρυότυπο είναι 

α. η φαινυλκετονουρία 
β. η δρεπανοκυτταρική αναιμία 
γ. η β-θαλασσαιμία 
δ. το σύνδρομο Cri du chat. 

Μονάδες 5  
Α4.  Σύνδεση κωδικονίου με αντικωδικόνιο πραγματοποιείται κατά την 

α. αντιγραφή 
β. μετάφραση 
γ. μεταγραφή 
δ. αντίστροφη μεταγραφή. 

Μονάδες 5  
Α5.  Ο αλφισμός οφείλεται σε γονίδιο 

α. αυτοσωμικό επικρατές 
β. φυλοσύνδετο επικρατές 
γ. αυτοσωμικό υπολειπόμενο 
δ. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο. 

Μονάδες 5 
Απ ά ν τ η σ η  

A1.     α.               A2.   γ.               A3.    δ.               A4.    β.               A5.    γ.  
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ΘΕΜΑ  B   

Β1. Πώς χρησιμοποιούνται τα μονοκλωνικά αντισώματα για την επιλογή οργάνων συμβα-
τών στις μεταμοσχεύσεις; 

Μονάδες 6 
Β2. Να περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης με την οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο 

Dolly.  
Μονάδες 7 

Β3. Πού οφείλεται η αυξημένη συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με δρεπανοκυτταρική 
αναιμία ή β- θαλασσαιμία σε χώρες όπου εμφανιζόταν ελονοσία; 

Μονάδες 6 
Β4. Να αναφέρετε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για να αναπτυχθεί ένας μι-

κροοργανισμός σε μια καλλιέργεια. 
Μονάδες 6 

Απ ά ν τ η σ η  

Β1.  Σελ. 120 σχ. βιβλίου: 
 «Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση … να είναι επιτυχείς». 
Β2.  Σελ. 136 σχ. βιβλίου:  
 «Το 1997, όταν οι ερευνητές … γέννησε τη Dolly». 
Β3.  Σελ. 93 σχ. βιβλίου:  
 «Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων … και δυνατότητα αναπαραγωγής». 
Β4.  Σελ. 108 σχ. βιβλίου:  

«Όπως και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί …  ως συστατικά διαφόρων μορίων». 
 
 
ΘΕΜΑ  Γ   

Γ1.  Μια αρσενική μύγα Drosophila με λευκά μάτια διασταυρώθηκε με μια θηλυκή με κόκ-
κινα μάτια. Από τη διασταύρωση αυτή πήραμε 280 απογόνους στην F1 γενιά που είχαν 
όλοι κόκκινα μάτια. Διασταυρώνοντας δύο άτομα από την F1 γενιά προκύπτουν 319 
απόγονοι στην F2 γενιά. Μια ανάλυση των απογόνων της F2 γενιάς έδειξε ότι υπάρ-
χουν:  
159 θηλυκά με κόκκινα μάτια, 82 αρσενικά με κόκκινα μάτια και 78 αρσενικά με λευ-
κά μάτια. 
Με βάση τα δεδομένα να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται το παραπά-
νω γνώρισμα. 
Για τα άτομα που διασταυρώθηκαν δίνεται ότι τα θηλυκά έχουν ένα ζευγάρι X χρωμο-
σωμάτων (ΧΧ) και τα αρσενικά έχουν ένα Χ και ένα Ψ χρωμόσωμα (ΧΨ). 

 Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση μετάλλαξης. 
Μονάδες 5 

Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο, όπου απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο κληρο-
νομείται μια μονογονιδιακή ασθένεια. 
Τα άτομα ΙΙ2, ΙΙ3, ΙΙΙ3, και ΙV3 πάσχουν από την ασθένεια αυτή. Για όλα τα παρακάτω ερω-
τήματα να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση μετάλλαξης. 
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Γ2.  Με βάση τα δεδομένα του γενεαλογικού δένδρου να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο 
κληρονομείται η ασθένεια. 

Μονάδες 6 
Γ3.  Να προσδιορίσετε την πιθανότητα το ζευγάρι ΙΙΙ1 , III2 να αποκτήσει αγόρι που θα 

πάσχει (μονάδα 1). 
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7). 

Μονάδες 8 
Γ4.  Αν τα άτομα Ι1 και Ι4 πάσχουν από μια ασθένεια που οφείλεται σε γονίδιο μιτοχονδρι-

ακού DNA, να αναφέρετε ποια άτομα του γενεαλογικού δένδρου θα κληρονομήσουν το 
γονίδιο αυτό (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 
Απ ά ν τ η σ η  

Γ1.  Επειδή όλοι οι απόγονοι στην 1F  γενιά έχουν κόκκινα μάτια. Συμπεραίνουμε ότι το 
γονίδιο για τα κόκκινα μάτια είναι επικρατές. 

 Στην 2F  όμως όπως φαίνεται όλα τα ♀  έχουν κόκκινα μάτια ενώ τα μισά αρσενικά 
έχουν κόκκινα μάτια και τα άλλα μισά άσπρα. Επομένως συμπεραίνουμε ότι το γονίδιο 
είναι φυλοσύνδετο. Γνωρίζουμε ότι τα ♂ κληρονομούν το Υ χρωμόσωμα από τον πα-
τέρα και το Χ από τη μητέρα τους. Άρα η μητέρα (άτομο της 1F ) με κόκκινα μάτια εί-

ναι ετερόζυγη ( κK XX ) 

 ΚΧ : γονίδιο για τα κόκκινα μάτια 

 κΧ : γονίδιο για τα άσπρα μάτια 

 Ενώ ο πατέρας (άτομο της 1F ) με κόκκινα μάτια έχει γονότυπο ΥΧκ . 

 Με βάση τα παραπάνω η διασταύρωση των μυγών είναι: 

 P: ΥXκ    ⊗  ΚΚΧΧ    

 Γαμέτες: Υ,Χκ   //  KΧ    

 1F ⊗ 1F : κKΧΧ  ⊗  ΥΧK  

 Γαμέτες: κK Χ,Χ  //  ΥΧK  

 2F : KKXX ,  κKXX ,  ΥXK ,  ΥX κ  

Γ2. ▪ Από τα άτομα 1Ι  και 2Ι  και 3ΙΙ  προκύπτει ότι η ασθένεια δεν οφείλεται σε αυτοσω-
μικό επικρατές γονίδιο. Είναι γνωστό ότι σ΄ αυτόν τον τύπο κληρονομικότητας κάθε 
άτομο που πάσχει έχει ένα τουλάχιστον γονέα που πάσχει (ΑΤΟΠΟ) όπως φαίνεται 
από το δέντρο. 

 ▪ Από τα άτομα 3IIΙ , 4IIΙ  και 3IV  προκύπτει ότι η ασθένεια δεν κληρονομείται με φυ-
λοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Το κορίτσι 3IV  πάσχει. Αν ήταν 

φυλοσύνδετο το γονίδιο θα είχε γονότυπο ααΧX  (όπου αX : το υπευθ. γονίδιο) 

  Τα θηλυκά άτομα κληρονομούν ένα Χ χρωμόσωμα από κάθε γονέα και επομένως ένα 
φυλοσύνδετο γονίδιο από τον καθένα. Τότε ο πατέρας  4IIΙ  θα είχε γονότυπο YXα  
και θα έπρεπε να πάσχει (ΑΤΟΠΟ) όπως φαίνεται από το δέντρο που δόθηκε.  

 ▪ Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το γονίδιο που ευθύνεται είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο. 
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Γ3.  Τα άτομα 1IIΙ  και 2IIΙ  είναι υγιή και με βάση το προηγούμενο ερώτημα θα έχουν γο-
νότυπο Αα και οι δύο, αφού έχουν έκαστος από έναν πάσχοντα γονέα με γονότυπο αα 
και κληροδοτούνται απ΄ αυτόν με ένα α. Ως υγιή όμως άτομα θα έχουν και το επικρατές 
φυσιολογικό γονίδιο. 

 Από το γάμο τους μπορούν να προκύψουν:  
 Γονείς: αA    ⊗  αΑ    
 Γαμέτες: α,Α   //  α,Α    

 παιδιά: ΑΑ,  Αα,  Αα,  αα 
 Γ.Α:    1 :        2  :      1 
 Φ.Α.: 3 υγιή : 1 πάσχει 

 Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός και δε σχετίζεται με αποτελέσματα προηγούμε-
νων κυήσεων. 

 Επομένως η πιθανότητα σε κάθε κύηση, να αποκτήσουν παιδί που πάσχει είναι 4/1  ή 
25%. 

 Επιπλέον σε κάθε κύηση υπάρχει 2/1  ή 50% πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ή κορίτσι. 

 Αυτό φαίνεται από την παρακάτω διασταύρωση: 
 Γονείς: XX    ⊗  XY    
 Γαμέτες: X   //  Y,X    

 παιδιά: ΧΧ,  ΧΥ 
 Γ.Α:    1 :    1   
 Φ.Α.: 1 ♀ : 1 αγόρι 

 Η πιθανότητα επομένως να αποκτήσουν αγόρι που πάσχει, είναι ίση με το γινόμενο των 

πιθανοτήτων που υπάρχει για τις 2 παραπάνω διασταυρώσεις. Δηλαδή: 
8
1

2
1

4
1

=⋅  

 Αυτά επιβεβαιώνονται και με τους νόμους του Mendel. Βλ. σελ. σχ. βιβλίου 71, 73. 

Γ4.  Γνωρίζουμε ότι το μιτοχονδριακό DNA κληρονομείται μόνο από τη μητέρα καθώς το 
ζυγωτό που προκύπτει από τη γονιμοποίηση ωαρίου-σπερματοζωαρίου έχει μόνο τα μι-
τοχόνδρια του ωαρίου. 

 Το άτομο 1I  - αρσενικό, δεν μπορεί να κληροδοτήσει αυτό το γονίδιο στους απογόνους 
του, δηλ. στο 3II . 

 Αντίθετα η 4I  - θηλυκό μεταβιβάζει το μιτοχονδριακό γονίδιο στην κόρη της 4II . Αυ-
τή με τη σειρά της θα το μεταβιβάσει στους απογόνους της 2III  και 3III . Μόνο όμως η 
απόγονος 3III  θα το μεταβιβάσει στους απογόνους της δηλ. στο 3IV . Άρα το γονίδιο 
κληροδοτείται στους απογόνους 4II ,  2III  και 3III  και 3IV . 

 
ΘΕΜΑ  Δ   
Δίνεται το παρακάτω τμήμα βακτηριακού DNA, το οποίο 
κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο. 

Αλυσίδα 1: GTTGAATTCTTAGCTTAAGTCGGGCATGAATTCTC 

Αλυσίδα 2: CAACTTAAGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG 
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Δ1.  Να προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του παραπάνω τμήματος 
DNA, επισημαίνοντας τα 5΄ και 3΄ άκρα των αλυσίδων του (μονάδες 1). Να αιτιολογή-
σετε την απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 6 
Δ2.  Το παραπάνω τμήμα DNA αντιγράφεται, και κατά τη διαδικασία της αντιγραφής δη-

μιουργούνται τα παρακάτω πρωταρχικά τμήματα: 
 i)  5΄ -GAGAAUUC-3΄ 
 ii)  5΄-UUAAGCUA-3΄ 
 iii)  5΄-GUUGAAUU-3΄ 

 Να προσδιορίσετε ποια αλυσίδα αντιγράφεται, με συνεχή και ποια με ασυνεχή τρόπο 
(μονάδες 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 6 

Δ3.  To παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με το ένζυμο EcoRI, προκειμένου να ενσωματωθεί 
σε ένα από τα δύο πλασμίδια Α και Β που δίνονται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 
Ποιο από τα δύο πλασμίδια θα επιλέξετε για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου πλασμι-
δίου (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Πόσοι φωσφοδιε-
στερικοί δεσμοί θα διασπαστούν στο πλασμίδιο που επιλέξατε και πόσοι θα δημιουρ-
γηθούν κατά το σχηματισμό του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου (μονάδες 2); 

Μονάδες 7 

Δ4.  Από τη μύγα Drosophila απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα 
οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων. Στο πρώτο κύτ-
ταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2·108 ζεύγη βάσεων, στο δεύτε-
ρο κύτταρο σε 1,6·108 ζεύγη βάσεων και στο τρίτο κύτταρο σε 6,4·108 ζεύγη βάσεων. 
Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του γονιδιώματος 
των τριών κυττάρων. 

Μονάδες 6 
Απ ά ν τ η σ η  

Δ1.  Για να βρούμε την κωδική αλυσίδα στο γονίδιο, διαβάζουμε και τις 2 αλυσίδες και από 
τα 2 άκρα τους αφού δεν δίνεται ο προσανατολισμός τους, ψάχνοντας για το κωδικόνιο 
έναρξης 5΄ ATG  3΄ που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης του mRNA 5΄ AUG  3΄. 
Στη συνέχεια χωρίζουμε σε τριπλέτες την αλληλουχία που ακολουθεί, ψάχνοντας και 
για ένα από τα κωδικόνια λήξης 5΄ TAG  3΄,  5΄ TGA  3΄ ή  5΄ ΤΑΑ  3΄ που αντιστοι-
χούν στα κωδικόνια λήξης του mRNA 5΄ UAG  3΄,  5΄ UGA  3΄ ή  5΄ UAA  3΄. 

 Ακολουθούμε τη παραπάνω διαδικασία επειδή γνωρίζουμε ότι ο γενετικός κώδικας 
είναι κώδικας τριπλέτας, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος. 

 Αυτά πληρούνται για τη 2η αλυσίδα διαβάζοντας από δεξιά προς τα αριστερά. Επομέ-
νως αυτή είναι η κωδική, με 5΄ άκρο δεξιά και 3΄ άκρο αριστερά. Η 1η αλυσίδα θα είναι 
η μη κωδική που είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη της κωδικής, επομένως 
απέναντι από το 5΄ άκρο της κωδικής θα βρίσκεται το 3΄ άκρο της μη κωδικής και α-
ντίστροφα. 

Δ2.  Τα πρωταρχικά τμήματα είναι μικρά τμήματα RNA που συντίθεται από το πριμόσωμα, 
συμπληρωματικά ως προς τις μητρικές αλυσίδες. 
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 Σε κάθε τμήμα DNA που αντιγράφεται, στη μία αλυσίδα η αντιγραφή είναι συνεχής και 
στην άλλη ασυνεχής. Σ΄ αυτή θα αντιστοιχούν περισσότερα από ένα πρωταρχικά τμή-
ματα. 

 Συγκρίνοντας την αλληλουχία των πρωταρχικών που δόθηκαν με την αλληλουχία του 
βακτηριακού DNA βρίσκω ότι τα (i) και (ii) είναι συπληρωματικά και αντιπαράλληλα 
με τμήματα της 1ης αλυσίδας (μη κωδικής). 

 Αντίθετα το (iii) είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο μόνο με το 3΄ άκρο της 
κωδικής. Αυτή επομένως αντιγράφεται με συνεχή τρόπο. 

Δ3.  Το ένζυμο EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία  5΄ GAATTC 3΄ 

     3΄ CTTAAG 5΄ 

 κόβοντας μεταξύ G και Α με προσανατολισμό 35 ′→′ . 

 Η αλληλουχία αυτή εντοπίζεται σε 2 σημεία στο βακτηριακό DNA που αφού κοπεί θα 
έχει μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κομμένα άκρα του.  Το πλασμίδιο 
με το οποίο θα ανασυνδυαστεί θα πρέπει να έχει τη θέση αυτή αναγνώρισης μια μόνο 
φορά. Αυτή υπάρχει στο πλασμίδιο Α. 

 Στο Β είναι αντίθετος ο προσανατολισμός. Άρα θα επιλεγεί το πλασμίδιο Α. Σ΄ αυτό η 
EcoRI θα κόψει αφήνοντας μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις. 

 Στο πλασμίδιο θα διασπαστούν 2 φωσφ. δεσμοί και θα σχηματιστούν 4. 

Δ4.  Η Drosophila είναι έντομο, διπλοειδής οργανισμός, όπως και ο άνθρωπος. Σ΄ αυτή υ-
πάρχουν απλοειδή κύτταρα δηλαδή γαμέτες (ωάρια ή σπερματοζωάρια) με 1 αντίγραφο 
του γονιδιώματος περιέχουν τη μισή δηλ. ποσότητα DNA απ΄ αυτή που υπάρχει στα 
σωματικά κύτταρα που είναι διπλοειδή και έχουν 2 αντίγραφα του γονιδιώματος. 

 Επιπλέον σε κάθε σωματικό κύτταρο στη μεσόφαση γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός του 
DNA, διπλασιάζεται επομένως η ποσότητα του γενετικού του υλικού. 

 Με βάση τα παραπάνω: 

 Το 2ο  κύτταρο με 8106,1 ⋅  ζεύγη βάσεων είναι γαμέτης. 

 Το 1ο  με 8102,3 ⋅  ( 8106,12 ⋅⋅ ) ζ.β. είναι σωματικό, πριν την αντιγραφή του DNA. 

 Το 3ο  με 8104,6 ⋅  ( 8102,32 ⋅⋅ ) ζ.β. είναι σωματικό, μετά την αντιγραφή του DNA και 
πριν τη διαίρεση του. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό 
 
 

Γεν ικέ ς  ε ξ ετάσε ι ς  2 0 1 3  
 

Βιολογία   Γ΄ λυκείου 
θετ ικής  κατεύθυνσης  

 

Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των 
Φροντιστηρίων «δυαδικό» 
 

Καζανίδου Α. 
Πασσιά Α. 
 
 

ΘΕΜΑ  Α   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1. 
έως Α5. και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει 
σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Α1. Βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης αποτελεί το 
α.  νουκλεοτίδιο 
β.  πολύσωμα 
γ.  νουκλεόσωμα 
δ. κεντρομερίδιο 

Μονάδες 5  

Α2.  Επιδιορθωτικά ένζυμα χρησιμοποιούνται από το κύτταρο κατά 
α.  τη μεταγραφή 
β.  την αντιγραφή 
γ.  την ωρίμανση 
δ.  τη μετάφραση 

Μονάδες 5  

Α3.  Το ένζυμο που προκαλεί τη διάσπαση των δεσμών υδρογόνου στη θέση έναρξης της 
αντιγραφής είναι 
α.  η DNA ελικάση 
β.  η RNA πολυμεράση 
γ.  η DNA δεσμάση 
δ.  το πριμόσωμα 

Μονάδες 5  

Α4.  Με τον εμβολιασμό προστίθενται στο θρεπτικό υλικό μιας καλλιέργειας 
α.  πρωτεΐνες 
β.  πλασμίδια 
γ.  αντισώματα 
δ.  μικροοργανισμοί 

Μονάδες 5  

Α5.  Το σύνδρομο φωνή της γάτας (cri-du-chat) οφείλεται 
α.  σε έλλειψη ενός τμήματος χρωμοσώματος 
β.  σε γονιδιακή μετάλλαξη 
γ.  σε έλλειψη ενός χρωμοσώματος 
δ.  σε διπλασιασμό ενός χρωμοσωμικού τμήματος 

Μονάδες 5 
 
Απ ά ν τ η σ η  

A1.     γ.               A2.   β.               A3.    α.               A4.    δ.               A5.    α.  
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ΘΕΜΑ  B   

Β1. Να περιγράψετε τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1990 στη 
γονιδιακή θεραπεία της ανεπάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία 
οφείλεται στην έλλειψη του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης (ADA). 

Μονάδες 8 

Β2. Να περιγράψετε τη μέθοδο της μικροέγχυσης. 
Μονάδες 6 

Β3. Ποιες πληροφορίες περιέχει το μιτοχονδριακό DNA και γιατί τα μιτοχόνδρια 
χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα οργανίδια; 

Μονάδες 6 

Β4. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος; 
Μονάδες 5 

Απ ά ν τ η σ η  

Β1.  Σελ. 123 σχ. βιβλίου: 
 «Η γονιδιακή θεραπεία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά … εισάγονται πάλι σ' αυτόν». 
Β2.  Σελ. 133 σχ. βιβλίου:  
 «Στη μέθοδο αυτή … χοίρων και αιγών». 
Β3.  Σελ. 21 σχ. βιβλίου:  
 «Τα μιτοχόνδρια … ημιαυτόνομα». 

- Η αναφορά στους χλωροπλάστες μπορεί να παραληφθεί. 
Β4.  Σελ. 35 σχ. βιβλίου:  

«Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται … συνώνυμα». 
 
 
ΘΕΜΑ  Γ   

Σε ένα είδος εντόμου το χρώμα των ματιών μπορεί να είναι είτε κόκκινο είτε άσπρο, ενώ το 
μέγεθος των φτερών είτε φυσιολογικό είτε ατροφικό. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
οφείλονται σε γονίδια που εδράζονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Στο έντομο αυτό, το 
φύλο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο. Τα γονίδια για το κόκκινο χρώμα ματιών και το 
φυσιολογικό μέγεθος φτερών είναι επικρατή και το γονίδιο του μεγέθους των φτερών είναι 
αυτοσωμικό. Από τη διασταύρωση δύο εντόμων προέκυψαν 800 απόγονοι με τις παρακάτω 
αναλογίες: 

 150  θηλυκά  με  φυσιολογικά φτερά και κόκκινα μάτια 

 150  αρσενικά  με  φυσιολογικά φτερά και κόκκινα μάτια 

 150 θηλυκά  με  φυσιολογικά φτερά και άσπρα μάτια 

 150  αρσενικά  με  φυσιολογικά φτερά και άσπρα μάτια 

        50  θηλυκά  με  ατροφικά φτερά και κόκκινα μάτια 

        50  αρσενικά  με  ατροφικά φτερά και κόκκινα μάτια 

        50  θηλυκά  με  ατροφικά φτερά και άσπρα μάτια 

        50  αρσενικά  με  ατροφικά φτερά και άσπρα μάτια 

Γ1.  Να γράψετε τους γονοτύπους των γονέων όσον αφορά το μέγεθος των φτερών 
(μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 
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Γ2. Με βάση τις αναλογίες των απογόνων της συγκεκριμένης διασταύρωσης να 
διερευνήσετε τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης του χαρακτήρα για το χρώμα των 
ματιών και να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους των γονέων (μονάδες 6). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8). 

Μονάδες 14 

Γ3.  Μερικές φορές οι φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων δεν είναι αυτές που 
αναμένονται από τους νόμους του Mendel. Να αναφέρετε ονομαστικά πέντε τέτοιες 
περιπτώσεις. 

Μονάδες 5 
Απ ά ν τ η σ η  

Γ1.  Αναφορά στον 1ο νόμο του Mendel 

          Γνωρίζοντας ότι το αλληλόμορφο για το φυσιολογικό μέγεθος φτερών είναι επικρατές 
και αυτοσωμικό, έστω ότι: 

 Φ:  αλληλόμορφο που καθορίζει το φυσιολογικό μέγεθος φτερών 
 φ:  αλληλόμορφο που καθορίζει το ατροφικό μέγεθος φτερών 

 Η αναλογία των απογόνων όσον αφορά το μέγεθος φτερών είναι: 

 Φυσιολογικό μέγεθος:  θηλυκά : 150+150 = 300 

  αρσενικά : 150+150 = 300 

 Ατροφικό μέγεθος:      θηλυκά : 50+50=100 

  αρσενικά : 50+50 = 100 

 Συνολικά έχουμε 600 απογόνους με φυσιολογικό μέγεθος φτερών και 200 με ατροφικό. 
Οπότε η Φαινοτυπική αναλογία είναι: 3κανονικά: 1 ατροφικό. Η αναλογία αυτή 
προκύπτει από διασταύρωση ετερόζυγων γονέων. Άρα: 

 Γονείς:             Φφ Φφ ⊗
 Γαμέτες:    Φ, φ Φ, φ   //  

 απόγονοι:     ΦΦ, Φφ, Φφ, φφ 
 Γ.Α:    1 :        2  :      1 
 Φ.Α.: 3 κανονικά : 1 ατροφικό 

 Άρα οι γονότυποι των γονέων για το μέγεθος των φτερών είναι: ♀ : Φφ 
                                  ♂ : Φφ 

Γ2. Αναφορά στον 1ο και 2ο Νόμο του Mendel 

 Από τις αναλογίες των απογόνων της συγκεκριμένης διασταύρωσης παρατηρούμε τα 
εξής σχετικά με το χρώμα των ματιών: 

 Κόκκινο χρώμα:  θηλυκά : 150+50 = 200 
  αρσενικά : 150+50 = 200 

 Λευκό χρώμα:     θηλυκά : 150+50=200 
  αρσενικά : 150+50 = 200 

Συνολικά έχουμε 400 απογόνους με κόκκινο χρώμα ματιών και 400 με λευκό χρώμα 
ματιών. Οπότε η Φαινοτυπική αναλογία είναι: 1 κόκκινο : 1 λευκό.  
Το γονίδιο που καθορίζει το χρώμα των ματιών θα μπορούσε να κληρονομείται είτε με 
αυτοσωμικό είτε με φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας.  
Σε περίπτωση που κληρονομείται με αυτοσωμικό τύπο κληρονομικότητας: 
Κ: αλληλόμορφο που καθορίζει το κόκκινο χρώμα ματιών 
κ: αλληλόμορφο που καθορίζει το λευκό χρώμα ματιών 
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         Γονείς:             ♀ Κκ ♂κκ ⊗
 Γαμέτες:    Κ, κ /  κ   /

 παιδιά:       Κκ, κκ 
 Γ.Α:           1   :    1 
 Φ.Α.: 1 κόκκινο : 1 λευκό 
ή 

          Γονείς:             ♀ κκ ♂ Κκ ⊗
 Γαμέτες:    κ / Κ, κ   /  

 παιδιά:       Κκ, κκ 
 Γ.Α:           1   :    1 
 Φ.Α.: 1 κόκκινο : 1 λευκό 

Σε περίπτωση που κληρονομείται με φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας: 

 : αλληλόμορφο που καθορίζει το κόκκινο χρώμα ματιών ΚΧ

 : αλληλόμορφο που καθορίζει το λευκό χρώμα ματιών  κΧ
 
 Γονείς:  ΧΚΧκ ⊗  ΧκΥ 
 Γαμέτες: ΧΚ, Χκ  Χκ, Υ   //  

 Απόγονοι:  ΧΚΧΚ, ΧΚΥ, ΧκΧκ, ΧκΥ 
 Γ.Α:           1   :  1  :  1  :  1 
 Φ.Α.: 1 κόκκινο : 1 λευκό 
 

Άρα οι πιθανοί γονότυποι των γονέων για το χρώμα των ματιών είναι: 
 
♀ Κκ , ♂κκ 

ή 

  ♀ κκ ⊗♂ Κκ 
ή 

ΧΚΧκ  ΧκΥ ⊗
 

Και οι γονότυποι των γονέων και για τα δύο χαρακτηριστικά είναι: 

♀ ΦφΚκ ♂Φφκκ ⊗
ή 

♀Φφ κκ ♂ ΦφΚκ ⊗
ή 

ΦφΧΚΧκ  ΦφΧκΥ ⊗

Γ3.  1.  Σε περίπτωση που το χαρακτηριστικό οφείλεται σε θνησιγόνο γονίδιο. 
 2.  Σε περίπτωση που το χαρακτηριστικό οφείλεται σε πολλαπλά αλληλόμορφα 

γονίδια. 
  3.  Σε περίπτωση που το χαρακτηριστικό οφείλεται σε ατελώς επικρατή γονίδια. 
 4.  Σε περίπτωση που το χαρακτηριστικό οφείλεται σε συνεπικρατή γονίδια. 
 5.  Σε περίπτωση που το χαρακτηριστικό οφείλεται σε φυλοσύνδετο γονίδιο. 
 6.  Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά οφείλονται σε συνδεδεμένα γονίδια. 
 7.  Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ελέγχονται από μιτοχονδριακά γονίδια.   
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ΘΕΜΑ  Δ   

Παρακάτω σας δίνονται τέσσερις μονόκλωνες αλυσίδες DNA: 

1.  5΄ - AAATGAAACCAGGATAAG - 3΄ 

2.  5΄ - AATTCGGGGGGC - 3΄ 

3.  5΄ - AATTCTTATCCTGGTTTCATTT - 3΄ 

4. 5΄ - AATTGCCCCCCG - 3΄ 

Οι αλυσίδες αυτές τοποθετούνται σε κατάλληλο περιβάλλον υβριδοποίησης. 

Δ1.  Να γράψετε τα μόρια DNA που θα προκύψουν μετά την υβριδοποίηση, τα οποία θα 
ονομάσετε υβριδοποιημένο μόριο 1 και υβριδοποιημένο μόριο 2. 

Μονάδες 2 

Δ2.  Στο ένα από τα δύο υβριδοποιημένα μόρια DNA που θα προκύψουν εμπεριέχεται 
γονίδιο, το οποίο κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο. Να γράψετε το mRNA που θα 
προκύψει (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2). 

Μονάδες 3 

Δ3.  Το πεπτίδιο που προκύπτει από τη μετάφραση του παραπάνω mRNA είναι: 

H2N – Μεθειονίνη – Λυσίνη – Προλίνη – Γλυκίνη – COOH 

 Ποιο είναι το αντικωδικόνιο του tRNA που θα τοποθετηθεί στο ριβόσωμα μετά την 
αποσύνδεση του tRNA, το οποίο μεταφέρει το αμινοξύ λυσίνη (μονάδες 2); Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 

Δ4.  Στα υβριδοποιημένα μόρια 1 και 2 προστίθεται το ένζυμο DNA δεσμάση. Να γράψετε 
τα πιθανά ανασυνδυασμένα μόρια DNA που θα προκύψουν από την δράση της DNA 
δεσμάσης, σημειώνοντας τους προσανατολισμούς των αλυσίδων (μονάδες 4) και 
αιτιολογώντας την απάντησή σας (μονάδες 4). Εάν στη συνέχεια προστεθεί η 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI, να εξηγήσετε πόσα τμήματα DNA θα προκύψουν 
(μονάδες 4). 

Μονάδες 12 
Απ ά ν τ η σ η  

Δ1. Η αλυσίδες που υβριδοποιούνται είναι οι: 1 με 3 και 2 με 4 

 Υβριδοποιημένο μόριο 1:  5' AAATGAAACCAGGATAAG 3' 
    3'  TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA5' 

Υβριδοποιημένο μόριο 2:   5' AATTCGGGGGGC 3' 
     3' GCCCCCCGTTAA 5' 

Δ2.   mRNA:  5' AAAUGAAACCAGGAUAAGAAUU 3' 

Για να βρούμε την κωδική αλυσίδα σε ένα γονίδιο, διαβάζουμε και τις 2 αλυσίδες 
ψάχνοντας για το κωδικόνιο έναρξης 5΄ ATG  3΄ που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο 
έναρξης του mRNA 5΄ AUG  3΄. Στη συνέχεια χωρίζουμε σε τριπλέτες την αλληλουχία 
που ακολουθεί, ψάχνοντας και για ένα από τα κωδικόνια λήξης 5΄ TAG  3΄,  5΄ TGA  
3΄ ή  5΄ ΤΑΑ  3΄ που αντιστοιχούν στα κωδικόνια λήξης του mRNA 5΄ UAG  3΄,  5΄ 
UGA  3΄ ή  5΄ UAA  3΄. 
Ακολουθούμε τη παραπάνω διαδικασία και στα δύο μόρια και γνωρίζοντας ότι ο 
γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος. 
Αυτά πληρούνται στο 1ο μόριο, όπου η κωδική αλυσίδα θα είναι η 1η. 

 & σελ.32-33 σχ. βιβλίου: «Κατά την έναρξη της μεταγραφής.....πληροφορίας ενός 
γονιδίου». 
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Δ3.  Το αντικωδικόνιο του tRNA είναι το: 3' CCU 5' 

& σελ 36-37 σχ. βιβλίου : «Κατά την επιμήκυνση.....τα οποία προσδένονται μεταξύ 
τους». 

 & σελ36 σχ. βιβλίου «Κάθε μόριο tRNA.....του mRNA». 

Άρα στο συγκεκριμένο μόριο, όταν θα έχει αποσυνδεθεί το tRNA που μεταφέρει το 
αμινοξύ λυσίνη θα τοποθετηθεί το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ Γλυκίνη, του 
οποίου το κωδικόνιο του mRNA είναι 5' GGA3' άρα το αντικωδικόνιο είναι το 
συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο 3' CCU5' 

Δ4.  Τα πιθανά ανασυνδυασμένα μόρια είναι: 

 ανασυνδυασμένο μόριο α 

 5' AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC 3' 

 3'  TTT AC TTT GG TCCTATTCTT AAGCCCCCCGTTAA5' 

 ανασυνδυασμένο μόριο β (έχει προκύψει μετά από αναστροφή) 

 5' AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG 3' 

 3' TTT AC TTT GGT CCTATTCTTAACGGGGGGCTTAA5' 

Η DNA δεσμάση είναι ένα ένζυμο το οποίο σχηματίζει 3-5 φωσφοδιεστερικούς 
δεσμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα άκρα των μορίων που είναι 
συμπληρωματικά μεταξύ τους, έλκονται, και στη συνέχεια ενώνονται σχηματίζοντας 
δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων, και με τη βοήθεια του 
ενζύμου DNA δεσμάση. 

Παρατηρώ ότι το μόριο 1 έχει συμπληρωματικά άκρα και με τις 2 πλευρές του μορίου 
2, άρα τα μόρια που προκύπτουν είναι τα παραπάνω. 

 Σελ 57 σχ. Βιβλίου «Μία από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες.....με το ίδιο ένζυμο». 

 Στα παραπάνω μόρια η αλληλουχία που αναγνωρίζει η EcoRI 5'  GAATTC 3' 

     3' CTTAAG 5' 

υπάρχει μόνο στο α μόριο. Άρα από το μόριο α, μετά τη δράση της EcoRI θα 
προκύψουν 2 κομμάτια. Ενώ επειδή στο μόριο β δεν υπάρχει η αλληλουχία 
αναγνώρισης του συγκεκριμένου ενζύμου, μετά την δράση της EcoRI θα παραμείνει 1 
μόριο, το αρχικό μόριο. 
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