
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α, Α2. δ, Α3. γ, Α4. β, Α5. β 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σελ. 13 σχολικού βιβλίου: «Το 1928 ο Griffith … πως γίνεται αυτό». 

Β2. Σελ. 101 σχολικού βιβλίου: «Τέλος, βλάβες στους … επιδιορθωτικά ένζυμα». 

Β3. α) Σελ. 59 σχολικού βιβλίου: «Κάθε βακτήριο που … γονιδιωματική βιβλιοθήκη». 
β) Σελ. 60 σχολικού βιβλίου: «Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε … των εξωνίων». 

Β4. Σελ. 14 σχολικού βιβλίου: «Δεδομένα από την ανάλυση … με το είδος του οργανισμού». 
Συνεπώς στην 1η καλλιέργεια θα έχουμε: 

Α = 28%, Τ = 28%, G = 22%, C = 22% και ο λόγος ( ) (0, 28 0, 28) 0,56 1, 27
( ) (0, 22 0, 22) 0, 44
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+ +
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+ +

θα είναι:  

 και στην 2η καλλιέργεια θα έχουμε: 

A = 22%, T = 22%, G = 28%, C = 28% και ο λόγος ( ) (0, 22 0, 22) 0, 44 0,79
( ) (0, 28 0, 28) 0,56
A T
G C
+ +

= = =
+ +

Επειδή οι δύο λόγοι των δύο καλλιεργειών είναι διαφορετικοί πρόκειται για διαφορετικά είδη βακτηρίων. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Γνωρίζουμε ότι στο μοσχομπίζελο το αλληλόμορφο για το ψηλό είναι επικρατές στο αλληλόμορφο για το 

κοντό. Συνεπώς θα έχουμε:  

Ψ = γονίδιο υπεύθυνο για ψηλό φυτό. 

ψ = γονίδιο υπευθυνο για κοντό φυτό. 

Επίσης γνωρίζουμε ότι το κίτρινο χρώμα σπέρματος είναι επικρατές του πράσινου. Συνεπώς θα έχουμε:  

Κ = γονίδιο υπεύθυνο για το κίτρινο χρώμα σπέρματος. 

κ = γονίδιο υπεύθυνο για το πράσινο χρώμα σπέρματος. 

Το ψηλό μοσχομπίζελο με κίτρινα σπέρματα θα έχει πιθανούς γονότυπους: ΨΨΚΚ, ΨψΚΚ, ΨΨΚκ, ΨψΚκ. Η 

διαδικασία που ακολουθούμε για να προσδιορίσουμε τον γονότυπο ενός φυτού είναι η διασταύρωση ελέγχου.  

Σελ. 73 σχολικού βιβλίου: «Η διασταύρωση ενός … καθορίζει και το φαινότυπο.» 

Έτσι οι δυνατές διασταυρώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:  



Pγον.    ΨΨΚΚ      x      ψψκκ  ΨψΚΚ       x       ψψκκ    ΨΨΚκ      x      ψψκκ  ΨψΚκ     x    ψψκκ 
φαιν. (ψηλό κίτρ.)   (κοντό πράσ.) (ψηλό κίτρ.)   (κοντό πράσ.) (ψηλό κίτρ.)   (κοντό πράσ.)   (ψηλό κίτρ.)   (κοντό πράσ.) 
γαμ.       ΨΚ    ψκ    ΨΚ, ψΚ   ψκ  ΨΚ, Ψκ    ψκ ΨΚ, Ψκ, ψΚ, ψκ        ψκ 

F1γον.     ΨψΚκ     ΨψΚκ     ψψΚκ  ΨψΚκ      Ψψκκ  ΨψΚκ    Ψψκκ       ψψΚκ       ψψκκ 
φαιν.    (ψηλό κίτρινο) (ψηλό κιτρ.)     (κοντό κιτρ.) (ψηλό κιτρ.)    (ψηλό πράσ.) (ψηλό κιτ.) (ψηλ. πρ.) (κον. κιτ) (κον. κιτ) 

Εάν λοιπόν από τη διασταύρωση ελέγχου προκύπτουν φυτά κοντά πράσινα καταλαβαίνουμε ότι το ψηλό 

κίτρινο μοσχομπίζελο της P γενιάς είναι ετερόζυγο και για τις δύο ιδιότητες που μελετάμε. Εάν προκύπτουν 

μόνο δύο φαινότυποι απογόνων στην F1 γενιά τότε το ψηλό κίτρινο μοσχομπίζελο της P γενιάς είναι ετερόζυγο 

για τη μία από τις δύο ιδιότητες και συγκεκριμένα για την υπολειπόμενη ιδιότητα που εκδηλώνεται στην F1 

γενιά. Εάν τέλος όλοι οι απόγονοι της F1 γενιάς είναι φυτά (ψηλά κίτρινα) τότε το ψηλό κίτρινο φυτό της P 

γενιάς είναι ομόζυγο επικρατές και για τις δύο ιδιότητες που μελετάμε.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Επειδή έχουμε στη διάθεσή μας μόνο το συγκεκριμένο φυτό ο μοναδικός τρόπος για να ελεγχθεί ο γονότυπος 

του είναι η αυτογονιμοποίηση. Έτσι οι πιθανές διασταυρώσεις αυτογονιμοποίησης είναι:  

Pγον.    ΨΨΚΚ      x      ΨΨΚΚ  ΨΨΚκ       x      ΨΨΚκ    ΨψΚΚ      x      ΨψΚΚ  ΨψΚκ     x    ΨψΚκ  
φαιν. (ψηλό κίτρ.)   (ψηλό κίτρ.) (ψηλό κίτρ.)   (ψηλό κίτρ.)    (ψηλό κίτρ.)   (ψηλό κίτρ.)    (ψηλό κίτρ.)   (ψηλό κίτρ.)  
γαμ.       ΨΚ   ΨΚ     ΨΚ, Ψκ      ΨΚ, Ψκ   ΨΚ, ψΚ   ΨΚ, ψΚ ΨΚ, Ψκ, ψΚ, ψκ      ΨΚ, Ψκ, ψΚ, ψκ 

F1γον.     ΨΨΚΚ ΨΨΚΚ    2ΨΨΚκ      ΨΨκκ  ΨΨΚΚ   2ΨψΚΚ  ψψΚΚ 
φαιν.    (ψηλό κίτρινο) 3(ψηλά κιτρ.) : 1(ψηλό πρ.) 3(ψηλά κιτρ.):1(κοντό κιτρ.) 9 (ψηλό κιτ.) : 3 (ψηλ. πρ.)  

3 (κον. κιτ) : 1 (κον. πρασ. ) 

Έτσι από τις φαινοτυπικές αναλογίες της F1 μπορούμε να συμπεράνουμε το γονότυπο του ψηλού κίτρινου 

φυτού της P γενιάς.  

Γ2.  Σελ. 97 σχολ. βιβλίου: «Τα άτομα που πάσχουν από το…χρωμοσωμάτων (ΧΟ)». 

Σελ. 96 σχολ. βιβλίου: «Αν κατά τη διάρκεια …του φυσιολογικού».  

Συνεπώς οι πιθανοί μηχανισμοί γέννησης παιδιού με σύνδρομο Turner είναι: 

i) μη διαχωρισμός ομολόγων χρωμ/των κατά την  1η μειωτική διαίρεση της μητέρας.

ii) μη διαχωρισμός των αδελ. χρωματίδιων κατά τη 2η μειωτική διαίρεση της μητέρας.

iii) μη διαχωρισμός ομολόγων χρωμ/των κατά την 1η μειωτική διαίρεση του πατέρα.

iv) μη διαχωρισμός αδελ. χρωματίδων κατά την 2η μειωτική διαίρεση του πατέρα και αποδίδονται σχηματικά

στην εικόνα 6.5 της σελ.95 του σχολικού βιβλίου.  



 Γ3. Οι λόγοι για τους οποίους το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη αποτελείται από περισσότερα 
νουκλεοτίδια είναι οι εξής:   

1. Τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα. Δηλαδή η

αλληλουχία που μεταφράζεται σε αμινοξέα (εξώνια) διακόπτεται από ενδιάμεσες αλληλουχίες οι οποίες δεν 

μεταφράζονται σε αμινοξέα (εσώνια).  

2. Τα κωδικόνια λήξης TAG, TGA και TAA της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου δεν κωδικοποιούν αμινοξέα.

3. Οι αλληλουχίες βάσεων του γονιδίου που αντιστοιχούν στις 5΄ και 3΄ αμετάφραστες περιοχές του mRNA δεν
κωδικοποιούν αμινοξέα.  

4. Σε πολλές πρωτεΐνες μετά τη σύνθεση τους  απομακρύνονται ορισμένα αμινοξέα από το αρχικό αμινικό άκρο
τους.  

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

   

        
 

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

Σελ. 30 σχολικού βιβλίου: «Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν … ασυνεχής στην άλλη». 

Δ2. 5΄ GTACAGCAGATCTGA 3΄ 
       3΄ UCUAGACU 5΄ 

Σελ. 28 σχολικού βιβλίου: «Τα κύρια ένζυμα που … απέναντι από τις μητρικές αλυσίδες του DNA». 

Δ3. 5΄ ATG  TCG  CGA  TGC  AAG  TTC  TAA  3΄ 
  λήξης 

Δ4.  5΄ CAAGTTCTAAT 3΄ 
       3΄ GTTCAAGATTA 5΄ 

Δ5.  
3΄ 5 3΄ 5'

3'5' 5' 3'

5' -TACATGTCGCGAT G A TTAGAACTT G CTCAATATCTT - 3' 
3' -ATGTACAGCGCTA CT AATCTTGAA CG AGTTATAGAA- 5'

΄

Σελ. 97 σχολικού βιβλίου: «Η αναστροφή δημιουργείται … γονιδίων στο χρωμόσωμα». 
Σελ. 14 σχολικού βιβλίου: «Μια πολυνουκλεοτική αλυσίδα … 3΄ - 5΄ φωσφοδιεστερικός δεσμός».  
Τα κωδικόνια του μορίου DNA που κωδικοποιούν το νέο πεπτίδιο είναι: 5΄ ATG  TCG  CGA  TGA  3΄ 

   λήξης 
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