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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΣΡΙΣΗ 18 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α   –  Α2. β   –  Α3. γ   –  Α4. γ   –  Α5. β 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. 1. ζ 

2. στ 

3. α 

4. ε 

5. β 

6. δ 

 

Β2. το μόριο Α θα γίνει σύνθεση DNA. τα μόρια Β και Γ δε θα γίνει. Είναι 

γνωστό ότι η DNA πολυμεράση για να κατασκευάσει μια αλυσίδα DNA 

απαιτεί ελεύθερο 3’ - ΟΗ και μια αλυσίδα που θα λειτουργήσει ως καλούπι 

προκειμένου να τοποθετήσει τα νέα δεοξυριβονουκλεοτίδια 

συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα προς αυτή. Σο μόριο Α πληροί τις δύο 

αυτές προδιαγραφές. το μόριο Β δεν υπάρχει ελεύθερο 3’ - ΟΗ και στο 

μόριο Γ δεν υπάρχει ελεύθερο 3’ - ΟΗ στην πλευρά που υπάρχει αλυσίδα - 

καλούπι.  

 

Β3. α.  Σο άτομο είναι θηλυκό. 

β. Η χρωμοσωμική ανωμαλία είναι φυλετική μονοσωμία, σύνδρομο Turner. 

γ. Σο άτομο αυτό έχει 45 χρωμοσώματα στα σωματικά του κύτταρα. Δεν 

εμφανίζει δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου παρόλο που είναι 

θηλυκό και είναι στείρο. 

δ.  την εικόνα απεικονίζονται 90 μόρια DNA αφού τα χρωμοσώματα είναι 

μεταφασικά. 
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Β4. Ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας είναι να διορθώσει τη γενετική βλάβη 

των ασθενών εισάγοντας σε αυτούς φυσιολογικά αλληλόμορφα του 

μεταλλαγμένου γονιδίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή … 

από την ασθένεια. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Ο χαρακτήρας ‘’χρώμα σώματος’’ κληρονομείται με αυτοσωμικό τρόπο και 

πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια.  

Ο χαρακτήρας ‘’παραγωγή πρωτεΐνης Α’’ ελέγχεται με αυτοσωμικό ή 

φυλοσύνδετο τρόπο κληρονόμησης. 

Σο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο ‘’α’’ σε ομοζυγωτία είναι θνησιγόνο.  

τα άτομα της F1 εμφανίζονται τρία διαφορετικά χρώματα ενώ στην Ρ το 

θηλυκό έχει κίτρινο χρώμα και το αρσενικό μαύρο. υνεπώς το κίτρινο 

χρώμα ελέγχεται από το επικρατές Κ, το μαύρο από το υπολειπόμενο κ1 και 

το άσπρο που εμφανίζεται στην F1 από το κ2. Η σειρά επικράτησης θα είναι: 

1 2K κ κ   . 

Από τους απογόνους παρατηρείται ότι απουσιάζουν άτομα με φαινότυπο 

αα ή ΧαΤ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ‘’α’’ μεταλλαγμένο 

αλληλόμορφο είναι θνησιγόνο και σε ομόζυγη κατάσταση ή απουσία του 

‘’Α’’ οδηγεί στο θάνατο. 

Ωστόσο από τις φαινοτυπικές αναλογίες στην F1, παρατηρούμε ότι ο 

αριθμός των θηλυκών απογόνων είναι διπλάσιος των αρσενικών. Πιο 

πιθανό λοιπόν το γνώρισμα για την παραγωγή πρωτεΐνης να 

κληρονομείται φυλοσύνδετα.  

Οι γονότυποι των γονέων είναι: 

 

Θηλυκό:  Κκ2Aα ή  Κκ2ΧΑΧα 

Αρσενικό: κ1κ2Aα ή  κ1κ2XαY 

 

 

Γ2. υμβολίζουμε το αλληλόμορφο για τις μεγάλες κεραίες ως ‘’Ε’’ και το 

αλληλόμορφο για τις μικρές κεραίες ως ‘’ε’’. 

Για να διαπιστώσουμε αν το γνώρισμα ελέγχεται με αυτοσωμικό ή με 

φυλοσύνδετο τρόπο, θα διασταυρώσουμε θηλυκά με μικρές κεραίες με 

αρσενικά με μεγάλες κεραίες. 
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Αν το γνώρισμα κληρονομείται με φυλοσύνδετο τρόπο: 

 

P: XεXε x XEY 

 

F1:          XE        Y    

      Xε       XEXε      XεΤ 

 

♀ : 100% Μεγάλες κεραίες 

♂  : 100% Μικρές κεραίες 

Αν το γνώρισμα κληρονομείται με αυτοσωμικό τρόπο: 

        ♀         ♂ 

Ρ :    εε   x   EE 

 

F1:                E 

          ε         Εε 

 

100% Μεγάλες κεραίες 

 

Γ3. Σα βακτήρια που θα επιβιώσουν στην καλλιέργεια Α είναι τα 

μετασχηματισμένα με ανασυνδυασμένο και τα μετασχηματισμένα με μη 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

Σα βακτήρια που θα επιβιώσουν στην καλλιέργεια Β είναι τα 

μετασχηματισμένα με το μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

Αρχικά, τα μη μετασχηματισμένα βακτήρια είναι ευαίσθητα στο 

αντιβιοτικό αμπικιλίνη οπότε σε περιβάλλον όπου υπάρχει το 

συγκεκριμένο αντιβιοτικό, δεν επιβιώνουν. 

Δεδομένου ότι στα ανασυνδυασμένα πλασμίδια το γονίδιο έχει εισαχθεί 

στο γονίδιο της β-γαλακτοζιδάσης, το οπερόνιο παύει να λειτουργεί σωστά 

και δεν παράγεται το συγκεκριμένο ένζυμο. Σα μετασχηματισμένα 

βακτήρια που έχουν προσλάβει το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα 

αδυνατούν να διασπάσουν τη λακτόζη οπότε δεν επιβιώνουν στην 

καλλιέργεια Β, ενώ επιβιώνουν στην καλλιέργεια Α. Σα μετασχηματισμένα 

βακτήρια με το μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο έχουν ακέραιο το οπερόνιο 

λακτόζης. Έτσι διασπούν κανονικά τη λακτόζη και επιβιώνουν και στις δύο 

καλλιέργειες. Σα βακτήρια των αποικιών 1, 2, 4, 6 έχουν προσλάβει μη 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1.  Αφού το II1 έχει αλληλόμορφα που κόβονται από το ένζυμο EcoRI θα 

πάσχει και θα είναι ομόζυγο για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο. Άρα θα 

έχει γονότυπο ΑΑ, ή ΧαΧα. Δεν μπορεί να έχει γονότυπο ΑΑ διότι θα έπασχε 

και η Ι2. υνεπώς το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο είναι υπολειπόμενο. Αν 

το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο ήταν αυτοσωμικό, το Ι1 θα είχε γονότυπο 

αα και το ΙΙ2, Αα. Αυτό θα σήμαινε ότι το άτομο ΙΙ2 εκτός από τμήματα 1000 

ζ.β. θα είχε και τμήματα με 600 και 400 ζ.β. Άτοπο. Άρα το μεταλλαγμένο 

αλληλόμορφο κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο.  

 

Δ2. Ο γονότυπος του ΙΙ1 είναι ΧαΧα. Ο γονότυπος του ΙΙ2 είναι ΧΑΤ. Σα 

συμπτώματα της ασθένειας θα τα εμφανίσει το ΙΙ1. 

 

Δ3. Σο δείγμα του πατέρα (Ι1) μετά την επεξεργασία με την EcoRΙ θα έχει μόνο 

τμήματα με μήκη 400 και 600 ζευγών βάσεων.  

 Σο δείγμα της μητέρας (Ι2) μετά την επεξεργασία με την EcoRΙ θα έχει 

τμήματα 1000, 600 και 400 ζευγών βάσεων αφού είναι ετερόζυγη. 

 

Δ4. α. Η αλληλουχία του αντίστοιχου τμήματος της κωδικής αλυσίδας του 

μεταλλαγμένου αλληλομόρφου είναι :  

 5’…… CGAACGATGCCAGTCTGAATTCACGGA … 3’ 

 

 β. Από την αντικατάσταση βάσης στο συγκεκριμένο σημείο η παραγόμενη 

πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της αφού δημιουργείται ένα πρόωρο 

κωδικόνιο λήξης της μετάφρασης 5’ TGA 3’ και η πρωτεΐνη δεν παράγεται. 

Αν η μετάλλαξη έχει γίνει σε περιοχή εσωνίου τότε δεν θα υπάρχει 

συνέπεια στη λειτουργικότητα της παραγόμενης πρωτεΐνης. Πρέπει δε να 

τονιστεί, ότι ως φυλοσύνδετο, το γονίδιο υπάρχει σε ένα αντίγραφο στους 

άνδρες και σε δύο αντίγραφα στις γυναίκες.  

 υνεπώς στις γυναίκες, η παρουσία του μεταλλαγμένου αλληλομόρφου 

μία φορά στο γονότυπο (ετερόζυγες) δε θα προκαλεί αρνητικές συνέπειες 

επειδή υπάρχει το φυσιολογικό επικρατές αλληλόμορφο που παράγει 

φυσιολογική πρωτεΐνη.  


