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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ Α 

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

 

 

ΘΕΜΑ Β   

Β1.  1γ  2β  3γ  4α  5γ  6γ  7β 

 

Β2. Καμπφλθ Β ςελ.112 «Υπάρχουν όμωσ μικροοργανιςμοί … ςε pH 4-5» 

 

Β3. Χρωμοςωμικι ανωμαλία-ζλλειψθ 

       Σελ.101 «Η ζλλειψθ είναι θ απϊλεια…διανοθτικι κακυςτζρθςθ». 

 

Β4. Κςου μικουσ: α ,δ 

       Διαφορετικοφ μικουσ: β ,γ 

       Αδελφζσ χρωματίδεσ: πανομοιότυπο γενετικό υλικό  

       (ςελ.24 «Με το τζλοσ τθσ …   ςτο κεντρομερίδιο»). 

       Βακτιρια ίδιου βακτθριακοφ κλϊνου: πανομοιότυποι οργανιςμοί-     

       πανομοιότυπο γενετικό υλικό (ςελ. 61 «Ο όροσ κλϊνοσ … ι οργανιςμϊν»).  

       Πολυπεπτικζσ αλυςίδεσ: διαφορετικό γενετικό υλικό 

       Πλαςμίδια: διαφορετικό γενετικό υλικό 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Γονιδιωματικι βιβλιοκικθ 

      Σελ.63 «Το ςφνολο των βακτθριακϊν κλϊνων που περιζχει το ςυνολικό DNA     

οργανιςμοφ δότθ». 

Σελ. 64 «Οι cDNA βιβλιοκικεσ … των εξωνίων»).  

 

 



 

 

 

Γ2. Το μεταλλαγμζνο αντικωδικόνιο είναι 3’ACC5’ 

Σελ. 40. «Κάκε μόριο tRNA …  ςυγκεκριμζνο αμινοξφ».  

Επομζνωσ το κωδικόνιο του mRNA είναι ςυμπλθρωματικό και αντιπαράλλθλο με το 

αντικωδικόνιο 3’ACC5’ του tRNA. Άρα πρόκειται για το 5’UGG3’ το οποίο 

κωδικοποιεί το αμινοξφ τρυπτοφάνθ. 

Γονίδιο α: ATAAGTACCGGGGCCGTATAA 

Η μθ κωδικι είναι ςυμπλθρωματικι και αντιπαράλλθλθ με τθν κωδικι.  

Στθν κωδικι αλυςίδα κα πρζπει να υπάρχει κωδικόνιο ζναρξθσ και λιξθσ.  

Το κωδικόνιο ζναρξθσ βρίςκεται ςτο 5’ άκρο τθσ κωδικισ αλυςίδασ. Άρα το 5’ άκρο 

τθσ κωδικισ αλυςίδασ είναι δεξιά και επειδι οι δφο αλυςίδεσ είναι αντιπαράλλθλεσ:  

3’ ATAAGTACCGGGGSSGTATAA 5’ 

5’ TATTCATGGCCCCGGCATATT 3’ 

Άρα το mRNA είναι:  

5’ AAUAUGCCGGGGCCAUGAAUA 3’ 

Εντοπίηω κωδικόνιο ζναρξθσ 5’AUG 3’ ςτο 5’ άκρο του mRNA και με βάςθ τισ 

ιδιότθτεσ του γενετικοφ κϊδικα που είναι κϊδικασ τριπλζτασ, ςυνεχισ και μθ 

επικαλυπτόμενοσ εντοπίηω κωδικόνιο λιξθσ 5’ UGA 3’. 

Πεπτίδιο: Η2Ν-μεκειονίνθ-προλίνθ-COOH.  

Αντίςτοιχα για το γονίδιο β: ATAAGTACCGGTGCCGTATAA 

Το γονίδιο είναι: ATAAGTACCGGTGCCGTATAA 

                               TATTCATGGCCACGGCATATT  

Άρα το mRNA είναι ςυμπλθρωματικό και αντιπαράλλθλο με τθ μθ κωδικι αλυςίδα: 

AUAAGUACCGGUGCCCUAUAA 

Με βάςθ το κωδικόνιο ζναρξθσ και λιξθσ και τισ ιδιότθτεσ του γενετικοφ κϊδικα 

mRNA2 ζχει άκρα:  

mRNA2 : 5’ AAUAUGCCGUGGCCAUGAAUA 3’ 

Πεπτίδιο 1: H2N – μεκειονίνθ – προλίνθ – γλυκίνθ – προλίνθ – COOH  

Πεπτίδιο 2: H2N – μεκειονίνθ – προλίνθ – τρυπτοφάνθ – προλίνθ – COOH  

  



 

 

Γ3. Η EcoRI αναγνωρίηει τθν αλλθλουχία 5’ GAATTC 3’  και κόβει κάκε αλυςίδα  

             3’ CTTAAG 5’ 

μεταξφ G και A (με κατεφκυνςθ 5’ 3’) αφινοντασ μονόκλωνα άκρα από 

αηευγάρωτεσ βάςεισ ςτα κομμζνα άκρα. Επειδι θ αλλθλουχία αυτι εντοπίηεται ςτο 

γονίδιο ανκεκτικότθτασ τθσ τετρακυλίνθσ, το πλαςμίδιο μετά τθν ειςαγωγι ξζνου 

DNA διατθρεί ανκεκτικότθτα ςτθν αμπικιλίνθ.  

Τα μεταςχθματιςμζνα βακτιρια μποροφν να εντοπιςτοφν με το αντιβιοτικό 

αμπικιλίνθ.  

Τα μεταςχθματιςμζνα βακτιρια με αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο μποροφν να 

εντοπιςτοφν με το αντιβιοτικό τετρακυκλίνθ. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το αλλθλόμορφο για το μαφρο χρϊμα επικρατεί του αλλθλόμορφου λευκοφ και 

το αλλθλόμορφο για τθν μακριά ουρά επικρατεί του αλλθλόμορφου για το κοντό  

Διακρίνω περιπτϊςεισ:  

α)   Χρϊμα-ουρά αυτοςωμικά 

Συμβολιςμόσ αλλθλόμορφων: 

Μ: επικρατζσ αλλθλόμορφο μαφρο 

μ: υπολειπόμενο αλλθλόμορφο λευκό 

Α:επικρατζσ αλλθλόμορφο μακριά 

α: υπολειπόμενο αλλθλόμορφο κοντι 

Επειδι προκφπτουν απόγονοι με μαφρο-λευκό χρϊμα 1:1, το κθλυκό με 

μαφρο χρϊμα ετερόηυγο 

Επειδι προκφπτουν απόγονοι με μακριά-κοντι ουρά 1:1, το κθλυκό με 

μακριά ουρά ετερόηυγο 

P: (κθλυκό) ΜμΑα  μμαα  (αρςενικό) 

Γαμζτεσ: ΜΑ,Μα,μΑ,μα//μα 

F1: ΜμΑα,Μμαα,μμΑα,μμαα 

Φαινοτυπικι αναλογία: Μαφρο-μακριά, Μαφρο-κοντι,  

                                            Λευκό-μακριά,  Λευκό-κοντι, 

                                                                 1:1:1:1 

(κθλυκό) ΧΧΧΥ  (αρςενικό) 

Γαμζτεσ: Χ//Χ,Υ 

F1:ΧΧ,ΧΥ 

Θθλυκά, Αρςενικά, 1:1 



 

       β) Χρϊμα αυτοςωμικό 

    Ουρά φυλοςφνδετο 

       Συμβολιςμόσ αλλθλόμορφων: 

Μ: επικρατζσ αλλθλόμορφο μαφρο 

μ: υπολειπόμενο αλλθλόμορφο λευκό 

ΧΑ: επικρατζσ αλλθλόμορφο μακριά 

Χα: υπολειπόμενο αλλθλόμορφο κοντι 

Θθλυκό ετερόηυγο και για τισ δφο ιδιότθτεσ 

P: (κθλυκό) Μμ ΧΑΧ α       μμ ΧαΥ  (αρςενικό) 

Γαμζτεσ: Μ ΧΑ,Μ Χα, μΧΑ, μΧα //μ Χα, μΥ 

F1: Μμ ΧΑΧα, ΜμΧαΥ, ΜμΧαΧα, ΜμΧαΥ 

μμ ΧΑΧα, μμΧΑΥ,μμΧαΧα,μμΧαΥ 

 

 

Φαινοτυπικι αναλογία:  

(κθλυκό) Μαφρο-μακριά   (αρςενικό) Μαφρο-μακριά 

(κθλυκό) Μαφρο-κοντι      (αρςενικό) Μαφρο-κοντι 

(κθλυκό) Λευκό-μακριά      (αρςενικό) Λευκό-μακριά 

(κθλυκό) Λευκό-κοντι         (αρςενικό) Λευκό-κοντι 

                                  1:1:1:1:1:1:1:1 

 

γ) Χρϊμα φυλοςφνδετο 

     Ουρά αυτοςωμικό 

 Συμβολιςμόσ αλλθλόμορφων: 

ΧΜ: επικρατζσ αλλθλόμορφο μαφρο 

Χμ: υπολειπόμενο αλλθλόμορφο λευκό 

Α: επικρατζσ αλλθλόμορφο μακριά 

α: υπολειπόμενο αλλθλόμορφο κοντι 

 

Θθλυκό ετερόηυγο και για τισ δφο ιδιότθτεσ 

P: (κθλυκό) ΧΜ ΧμΑα    ΧμΥαα   (αρςενικό) 

Γαμζτεσ: ΧΜΑ, ΧΜα, ΧμΑ, Χμα//Χμα, Υα 

F1: Χ
ΜΧμΑα, ΧΜΥΑα, ΧΜ Χμαα, ΧΜΥαα,  

     ΧμΧμΑα, ΧμΥΑα, ΧμΧμαα, ΧμΥαα 

 

Φαινοτυπικι αναλογία:  



 

 

(κθλυκό) Μαφρο-μακριά   (αρςενικό) Μαφρο-μακριά 

(κθλυκό) Μαφρο-κοντι      (αρςενικό) Μαφρο-κοντι 

(κθλυκό) Λευκό-μακριά      (αρςενικό) Λευκό-μακριά 

(κθλυκό) Λευκό-κοντι         (αρςενικό) Λευκό-κοντι 

                                  1:1:1:1:1:1:1:1 

 

 

Δ2. Σελ.97 Τα γονίδια που κωδικοποιοφν τθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα α είναι 

διπλά, δθλαδι υπάρχουν δφο γονίδια α ςε κάκε ομόλογο χρωμόςωμα. 

(αρςενικό) Γαμζτεσ: αα ι – 

(κθλυκό) Διακρίνω δφο περιπτϊςεισ  

α) Γαμζτεσ: αα ι – 

β) Γαμζτεσ: α –  

 

Επειδι το πρϊτο παιδί ζχει ζνα γονίδιο α για τθν α πολυπεπτιδικι αλυςίδα τθσ 

αιμοςφαιρίνθσ θ β περίπτωςθ απορρίπτεται. 

Πικανότθτα γζννθςθσ παιδιοφ με φυςιολογικό γονότυπο και φαινότυπο 4/16 ι 

25%.  

 

 

Δ3. Χ*: Χρωμόςωμα με ενςωματωμζνο το γονίδιο τθσ τοξίνθσ. 

1ο φυτό     2ο φυτό  

        Χ1Χ1
* Χ4Χ4            Χ1Χ1 Χ4Χ4

* 

     P: Χ1Χ1
* Χ4Χ4   Χ1Χ1 Χ4Χ4

* 

     Γαμζτεσ: Χ1Χ4,  Χ1
* Χ4// Χ1Χ4, Χ1Χ4

* 

     F1: Χ1Χ1Χ4Χ4, Χ1Χ1Χ4Χ4
*, Χ1

*Χ1Χ4Χ4, Χ1
*Χ1Χ4Χ4

*
 

 

Φυτά με ανκεκτικότθτα ςτα ζντομα: 3/4 


