
 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2019 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ   

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α, Α2. β, Α3. γ, Α4. γ, Α5. β   

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1-η, 2-ςτ, 3-α, 4-ε, 5-β, 6-δ 

 

Β2. Σελ. 32 Τα κφρια ζνηυμα … μθτρικζσ αλυςίδεσ του DNA.  

A: Συντίκεται DNA διότι υπάρχει ελεφκερο 3΄ΟΗ και μθτρικι αλυςίδα και όλα τα απαραίτθτα υλικά. 

Β: Δε ςυντίκεται DNA διότι δεν υπάρχει ελεφκερο 3΄ΟΗ.  

Γ: Δε ςυντίκεται DNA διότι το θμιτελζσ τμιμα δεν μπορεί να ςυντεκεί προσ το 5΄ άκρο.   

 

Β3. α. Στον καρυότυπο δεν υπάρχει το Υ χρωμόςωμα, άρα το άτομο είναι κθλυκό.  

β. Το άτομο εμφανίηει ςφνδρομο Turner.  

γ. Σελ. 101 Τα άτομα που πάςχουν από το ςφνδρομο Turner … και είναι ςτείρα.  

δ. Το άτομο που πάςχει από ςφνδρομο Turner διακζτει 45 μεταφαςικά χρωμοςώματα ι 90  μόρια DNA ςτον καρυότυπο.  

 

B4. Σελ. 127 Η γονιδιακι κεραπεία ζχει ωσ ςτόχο να «διορκώςει» τθ γενετικι βλάβθ ειςάγοντασ ςτουσ αςκενείσ φυςιολογικά αλλθλόμορφα 

του μεταλλαγμζνου γονιδίου.  

Οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ γονιδιακισ κεραπείασ είναι να ζχει κλωνοποιθκεί το υπεφκυνο γονίδιο, να ζχουν 

προςδιοριςτεί τα κφτταρα που εμφανίηουν τθ βλάβθ από τθν αςκζνεια, ο ιόσ-φορζασ να ζχει καταςτεί αβλαβισ και το αλλθλόμορφο για τθν 

αςκζνεια να είναι υπολειπόμενο.   
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Παρατθρώ ότι υπάρχουν κθλυκοί απόγονοι και αρςενικοί απόγονοι με αναλογία 2:1 και όλοι οι απόγονοι παράγουν τθν πρωτεΐνθ Α. 

Συνεπώσ υπάρχει φυλοςφνδετο κνθςιγόνο αλλθλόμορφο, ενώ το γονίδιο για το χρώμα είναι αυτοςωμικό. Επειδι υπάρχουν απόγονοι με 

κίτρινο, μαφρο και άςπρο χρώμα ςε αναλογία 2:1:1, το χρώμα του ςώματοσ ελζγχεται από πολλαπλά αλλθλόμορφα και το αλλθλόμορφο για το 

κίτρινο χρώμα είναι επικρατζσ, ενώ το αλλθλόμορφο για το μαφρο χρώμα είναι επικρατζσ ζναντι του αλλθλόμορφου για το άςπρο χρώμα.  

Συμβολιςμόσ αλλθλόμορφων: 

ΧΑ: επικρατζσ για τθν πρωτεΐνθ Α 

Χα: υπολειπόμενο για τθν απουςία Α 

Μ1: επικρατζσ αλλθλόμορφο για κίτρινο χρώμα 

Μ2: αλλθλόμορφο για μαφρο χρώμα επικρατζσ ζναντι του άςπρου 

Μ3: αλλθλόμορφο για άςπρο χρώμα υπολειπόμενο 

      ♀  Μ1Μ3ΧΑΧα
 × Μ2Μ3ΧΑΥ ♂ 

Γαμζτεσ: Μ1ΧΑ, Μ1Χα, Μ3ΧΑ, Μ3Χα// Μ2ΧΑ, Μ2Υ, Μ3ΧΑ, Μ3Υ 

Απόγονοι: Μ1Μ2ΧΑΧΑ, Μ1Μ2ΧΑΥ, Μ1Μ3ΧΑΧΑ, Μ1Μ3ΧΑΥ, Μ1Μ2ΧΑΧα, Μ1Μ2ΧαΥ, Μ1Μ3ΧΑΧα, Μ1Μ3ΧαΥ 

                   Μ2Μ3ΧΑΧΑ, Μ2Μ3ΧΑΥ, Μ3Μ3ΧΑΧΑ, Μ3Μ3ΧΑΥ, Μ2Μ3ΧΑΧα, Μ2Μ3ΧαΥ, Μ3Μ3ΧΑΧα, Μ3Μ3ΧαΥ 

Τα άτομα με γονότυπο Μ1Μ2ΧαΥ, Μ1Μ3ΧαΥ, Μ2Μ3ΧαΥ, Μ3Μ3ΧαΥ δεν επιβιώνουν. 

 

Γ2. Διαςταυρώνω ζνα κθλυκό με μικρό μικοσ κεραιών με ζνα αρςενικό με μεγάλο μικοσ κεραιών, δεδομζνου ότι προζρχονται από αμιγείσ 

πλθκυςμοφσ. Διακρίνω περιπτώςεισ: 

α. Αν είναι φυλοςφνδετο: 

ΧΑ: επικρατζσ για μεγάλο μικοσ 

Χα: υπολειπόμενο για μικρό μικοσ 

         ♀  ΧαΧα
 × ΧΑΥ ♂ 

Γαμζτεσ: Χα// ΧΑ, Υ  

Απόγονοι: ΧΑΧα, ΧαΥ 

Φαινοτυπικι αναλογία: όλοι οι κθλυκοί απόγονοι ζχουν μεγάλο μικοσ κεραιών και όλοι οι αρςενικοί απόγονοι ζχουν μικρό μικοσ  

β. Αν είναι αυτοςωμικό: 

Α: επικρατζσ για μεγάλο μικοσ 

α: υπολειπόμενο για μικρό μικοσ 

        ♀  αα × ΑΑ ♂ 

Γαμζτεσ: α// Α  

Απόγονοι: Αα 

Φαινοτυπικι αναλογία: όλοι οι απόγονοι ζχουν μεγάλο μικοσ κεραιών 
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Γ3. Με τθν ειςαγωγι του γονιδίου ςτο πλαςμίδιο με το ζνηυμο Ε1 καταςτρζφεται το γονίδιο για τθ β-γαλακτοηιδάςθ επομζνωσ: 

Τα μεταςχθματιςμζνα με μθ αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο βακτιρια διακζτουν ανκεκτικότθτα ςτθν αμπικιλίνθ και επιβιώνουν ςε κρεπτικό 

υλικό λακτόηθσ.  

Τα μεταςχθματιςμζνα με αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο βακτιρια διακζτουν ανκεκτικότθτα ςτθν αμπικιλίνθ και δεν επιβιώνουν ςε κρεπτικό 

υλικό λακτόηθσ.  

Άρα ςτθν καλλιζργεια Α επιβιώνουν τα βακτιρια που διακζτουν πλαςμίδιο αναςυνδυαςμζνο ι μθ και ςτθν καλλιζργεια Β επιβιώνουν τα 

βακτιρια που διακζτουν πλαςμίδιο μθ αναςυνδυαςμζνο.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Στο άτομο ΙΙ1 εντοπίηονται μόνο κραφςματα του γονιδίου, άρα πρόκειται για το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο. 

Στο άτομο ΙΙ2 εντοπίηεται μόνο το ακζραιο αλλθλόμορφο, άρα πρόκειται για το φυςιολογικό αλλθλόμορφο. 

Διακρίνω περιπτώςεισ: 

α. Αν θ αςκζνεια είναι φυλοςφνδετθ υπολειπόμενθ: 

ΧΑ: επικρατζσ για φυςιολογικό αλλθλόμορφο 

Χα: υπολειπόμενο για μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο 

ΙΙ1: ΧαΧα και ΙΙ2: ΧΑΥ 

Επειδι το άτομο Ι1 πάςχει ζχει γονότυπο ΧαΥ και επειδι το άτομο Ι2 είναι υγιζσ ζχει γονότυπο  ΧΑΧΑ ι ΧΑΧα. Ιςχφει αν το άτομο Ι2 ζχει γονότυπο 

ΧΑΧα. 

β. Αν θ αςκζνεια είναι αυτοςωμικι υπολειπόμενθ: 

Α: επικρατζσ για φυςιολογικό αλλθλόμορφο 

α: υπολειπόμενο για μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο 

ΙΙ1: αα και ΙΙ2: ΑΑ 

Επειδι το άτομο Ι1 πάςχει ζχει γονότυπο αα και επειδι το άτομο Ι2 είναι υγιζσ ζχει γονότυπο  ΑΑ ι Αα. Άτοπο, διότι δεν προκφπτει το παιδί ΙΙ2. 

γ. Αν θ αςκζνεια είναι αυτοςωμικι επικρατισ: 

Α: επικρατζσ για μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο 

α: υπολειπόμενο για φυςιολογικό αλλθλόμορφο 

ΙΙ1: ΑΑ και ΙΙ2: αα 

Επειδι το άτομο Ι1 πάςχει ζχει γονότυπο ΑΑ ι Αα και επειδι το άτομο Ι2 είναι υγιζσ ζχει γονότυπο  αα. Άτοπο, διότι δεν προκφπτει το παιδί ΙΙ1. 
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Δ2. ΙΙ1: ΧαΧα και ΙΙ2: ΧΑΥ, άρα κα εμφανίςει τα ςυμπτώματα τθσ αςκζνειασ το άτομο ΙΙ1.  

 

Δ3. Οι γονότυποι των γονζων είναι Ι1: ΧαΥ και Ι2: ΧΑΧα, οπότε ςτο άτομο Ι1 κα εντοπιςτοφν τα κραφςματα 400 η.β. και 600 η.β., διότι διακζτει το 

μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο και ςτο άτομο Ι2 κα εντοπιςτοφν τα κραφςματα 400 η.β. 600 η.β. και 1000 η.β., διότι κα κοπεί το μεταλλαγμζνο 

αλλθλόμορφο και κα παραμείνει ακζραιο το φυςιολογικό αλλθλόμορφο. 

 

Δ4. α. Στθν κωδικι αλυςίδα εντοπίηεται το κωδικόνιο ζναρξθσ (ςτο mRNA 5΄AUG3΄ι ςτθν κωδικι αλυςίδα 5΄ATG3΄) άρα τα άκρα τθσ αλυςίδασ 

είναι: 

5΄ …CGAACGATGCCAGTCTCAATTCACGGA… 3΄  

Η αλλθλουχία που αναγνωρίηει θ EcoRI 5΄ GAATTC 3΄ 

                                                                       3΄CTTAAG 5΄ 

πρζπει να υπάρχει ςτο μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο. Αυτό μπορεί να ζχει ςυμβεί με αντικατάςταςθ τθσ βάςθσ C ςτο τζταρτο κωδικόνιο τθσ 

κωδικισ αλυςίδασ του DNA με G οπότε το φυςιολογικό 5΄TCA3΄γίνεται 5΄TGΑ3΄ .  

β. Λόγω μετατροπισ του τζταρτου κωδικονίου ςε κωδικόνιο λιξθσ προκαλείται πρόωροσ τερματιςμόσ τθσ ςφνκεςθσ τθσ πολυπεπτιδικισ 

αλυςίδασ και καταςτρζφεται θ λειτουργικότθτα τθσ πρωτεΐνθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΠΛΑ ΣΟΥΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
/ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΓΟΥΝΑΡΗ 35 & ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΤΗΛ. 2610622855 
// ΑΓΥΙΑ: ΑΝΘΕΜΙΟΥ 7 & ΚΡΑΤΙΝΟΥ, ΤΗΛ. 2610437300
/// ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: ΔΙΟΜΕΙΑΣ 1 & ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΗΛ. 2610330392

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ  
//// ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ 5, ΤΗΛ. 2634023926


