
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 Α1. α   Α2. γ   Α3. δ   Α4. β   Α5. Γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

Α. 1,4,7  

Β. 3,6 

Γ. 2,5 

Β2.  

Σχολικό Βιβλίο σελ. 103: «Η δρεπανοκυτταρική αναιμία... του μεταλλαγμένου 

γονιδίου βs ». 

Β3.  

Σχολικό Βιβλίο σελ. 22: «Μεταξύ των γονιδίων ... προσδίδουν νέες ιδιότητες».Είναι 

πιθανόν το πλασμίδιο του στελέχους Α να μετέφερε το γονίδιο ανθεκτικότητας στην 

αμπικιλίνη στο στέλεχος Β και αντίστοιχα το πλασμίδιο του στελέχους Β το γονίδιο 

ανθεκτικότητας στην πενικιλίνη στο στέλεχος Α. 

Β4.  

Σχολικό Βιβλίο σελ. 41 «Κατά την επιμήκυνση ...πεπτιδικός δεσμός». 

Το αντικωδικόνιο του tRNA που μόλις απομακρύνθηκε από το ριβόσωμα είναι το 

3’UAC 5’, συμπληρωματικό του κωδικονίου έναρξης 5’AUG3’. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Η θέση έναρξης της αντιγραφής είναι στη θέση Β και το πρωταρχικό που 

τοποθετείται πρώτο στην ασυνεχή αλυσίδα είναι το 2. 

Γ2. 

Το πριμόσωμα ενσωματώνει συνολικά 6 ραδιενεργά ριβονουκλεοτίδια και στα τρία 

πρωταρχικά τμήματα. 



Στην αλυσίδα που αντιγράφεται συνεχώς κα ενσωματώθηκαν έξι ραδιενεργά 

νουκλεοτίδια που περιέχουν γουανίνη (G), ενώ στην αλυσίδα που αντιγράφεται 

ασυνεχώς  ενσωματώθηκαν επτά. 

Γ3. 

Θα έχουμε τελικά στο πρώτο θυγατρικό μόριο 10 ραδιενεργά νουκλεοτίδια και για 

το δεύτερο θυγατρικό μόριο 8. 

Γ4.  

κατάλληλο για την κλωνοποίηση είναι το πλασμίδιο Α γιατί το πλασμίδιο Β τέμνεται 

δύο φορές από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI καθώς η αλληλουχία που 

αναγνωρίζεται από την ενδονουκλεάση ( 5’ GAATTC 3’ και η συμπληρωματική της ) 

έχει και τις δύο φορές τον σωστό προσανατολισμό στο πλασμίδιο Β. 

Γ5. 

Πρέπει ο ανιχνευτής να περιλαμβάνει τόσο τμήμα του γονιδίου, όσο και τμήμα του 

πλασμιδίου. 

Πιθανοί ανιχνευτές εάν το τμήμα έχει ενσωματωθεί ορθά είναι οι: 

1. 5’ GGGGGAATTCATGT 3’ 

2. 3’ CCCCCTTAAGTACA 5’  

3. 5’ GAGTGAATTCGGGG 3’  

4. 3’CTCACTTAAGCCCC 5’ 

Οι παραπάνω ανιχνευτές μπορεί να γραφούν και ως RNA αλληλουχίες 

αντικαθιστώντας το T με U. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

Ο Νίκος που πάσχει έχει κληρονομήσει και το χρωμόσωμα 21 από τον παππού 1 και 

το φυλετικό Υ. 

Δ2. 

Για να έχει τρεις διαφορετικές αλληλουχίες θα πρέπει ο μη διαχωρισμός να έγινε 

στην πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας ή του πατέρα.  

Αν Α=φυσιολογικό και α= ομοκυστινουρία ο γονότυπος της Μαρίας θα είναι Ααα ή 

ΑΑα, επομένως δεν θα πάσχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η Μαρία κληρονομεί ένα 

ζεύγος χρωμοσωμάτων 21 με γονότυπο Αα από τον ένα γονέα και ένα χρωμόσωμα 

21 με Α ή με α από τον άλλο γονέα. 

 



Δ3. 

Στα άτομα της F2 γενιάς έχουμε διαφορετικό φαινότυπο για τις κεραίες στα 

αρσενικά και τα θηλυκά άτομα άρα το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο με επικρατές τις 

μικρές κεραίες. 

Εφόσον τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη χρωμοσωμάτων το γονίδιο για 

τα φτερά θα είναι αυτοσωμικό με επικρατές τα κανονικά φτερά. 

Δ4. 

Για τις κεραίες ΧΑ→ μικρές κεραίες Χ α→ μεγάλες κεραίες 

Για τα φτερά  Κ→ κανονικά κ→ ατρόφικα 

Ρ: ΚΚ ΧΑ Χ Α × κκ Χα Υ ή κκ ΧΑ Χ Α × ΚΚ Χα Υ 

 F1: Κκ ΧΑ Χ α × Κκ Χα Υ 

Πρέπει στην F1 τα άτομα να είναι ετερόζυγα ως προς τα φτερά για να προκύψει η 

αναλογία 3 προς 1 στην F2. Επομένως στην P είναι αμιγείς και διαφέρουν. 

Για τις κεραίες για να προκύψουν στην F2 όλοι οι θηλυκοί με μικρές θα πρέπει το 

αρσενικό άτομο της F1 να έχει μικρές κεραίες και το θηλυκό να είναι ετερόζυγο για 

να προκύψουν οι μισοί αρσενικοί απόγονοι με μικρές και οι άλλοι μισοί με μεγάλες. 
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