
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. α 

Α2. γ  

Α3. δ  

Α4. β  

Α5. γ 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  

1-Α, 2-Γ, 3-Β, 4-Α, 5-Γ, 6-Β, 7-Α 

Β2.  

Σελ. 103 σχολικού βιβλίου τεύχος Β. 

1) Την δοκιμασία δρεπάνωσης,  

2) Με βιοχημική μέθοδο 

3) Με μοριακή διάγνωση 

Β3. 

Σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό μόριο DNA, υπάρχουν και τα πλασμίδια. 

Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα, κυκλικά μόρια DNA με διάφορα μεγέθη. Περιέχουν μικρό 

ποσοστό της γενετικής πληροφορίας και αποτελούν το 1 -2% του βακτηριακού DNA. Ένα 

βακτήριο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα πλασμίδια, τα οποία αντιγράφονται 

ανεξάρτητα από το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου. Μεταξύ των γονιδίων που 

περιέχονται στα πλασμίδια υπάρχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και γονίδια 

που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε άλλο. Τα 

πλασμίδια έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο μεταξύ τους όσο 

και με το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου, καθώς και να μεταφέρονται από ένα βακτήριο 

σε άλλο. Με τον τρόπο αυτό μετασχηματίζουν το βακτήριο στο οποίο εισέρχονται και του 

προσδίδουν καινούριες ιδιότητες.  

Οι αποικίες βακτηρίων που είναι ανθεκτικά και στα δύο αντιβιοτικά προκύπτουν από 

μετασχηματισμό του ενός στελέχους με πλασμίδια του άλλου. 

Β4.  

Κατά την επιμήκυνση του πολυπεπτιδίου (και μετά την δημιουργία του συμπλόκου 

έναρξης), ένα δεύτερο μόριο tRNA με αντικωδικόνιο συμπληρωματικό του δεύτερου 

κωδικονίου του mRNA τοποθετείται στην κατάλληλη εισδοχή του ριβοσώματος, 



μεταφέροντας το δεύτερο αμινοξύ, δηλ την λευκίνη. Μεταξύ της μεθειονίνης και της 

λευκίνης σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός και αμέσως μετά, το πρώτο tRNA που μετέφερε 

την μεθειονίνη αποσυνδέεται από το ριβόσωμα και απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα 

όπου συνδέεται πάλι με μεθειονίνη, έτοιμο για επόμενη χρήση. Το ριβόσωμα και το mRNA 

έχουν τώρα ένα tRNA, πάνω στο οποίο είναι προσδεμένα δύο αμινοξέα (μεθειονίνη-

λευκίνη). Στη συνέχεια το ριβόσωμα κινείται κατά μήκος του mRNA κατά ένα κωδικόνιο. 

Ένα τρίτο tRNA έρχεται να προσδεθεί μεταφέροντας το αμινοξύ του την βαλίνη. Ανάμεσα 

στη λευκίνη και στη βαλίνη σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός, κοκ 

Το αντικώδικόνιο του tRNA που μόλις απομακρύνθηκε από το ριβόσωμα, τη στιγμή που 

το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ βαλίνη, προσδένεται σε αυτό είναι το: 3’-UAC-5’, το 

οποίο είναι αντικωδικόνιο του tRNA που μετέφερε την μεθειονίνη 

ΘΕΜΑ Γ 

 Γ1. 

Η ΘΕΑ βρίσκεται στη θέση Β. Το πρωταρχικό τμήμα που τοποθετείται πρώτο είναι το 2. 

Γ2.  

Το πριμόσωμα ενσωματώνει 6 U κατά τη σύνθεση των πρωταρχικών τμημάτων. 

Η DNA πολυμεράση ενσωματώνει συνολικά 13 ραδιενεργά δεοξυριβονουκλεοτίδιο με 

αζωτούχο βάση G. 

Γ3. Μετά το τέλος της αντιγραφής έχουν ενσωματωθεί στο μόριο συνολικά 18 ραδιενεργές 

G. 

Γ4. Κατάλληλο πλασμίδιο είναι το Α γιατί αυτό κόβεται από την EcoRI μία φορά , σε 

αντίθεση με το πλασμίδιο Β που κόβεται είτε 2 φορές είτε καμία. 

Γ5. Ο ανιχνευτής που θα κατασκευάσουμε θα πρέπει να υβριδοποιεί μέρος της 

αλληλουχίας του πλασμιδίου και μέρος της αλληλουχίας του γονίδιου, έτσι ώστε να 

είμαστε σίγουροι ότι το γονίδιο μπήκε με σωστο προσανατολισμό. 

Επομένως, ένας πιθανός ανιχνευτής DNA θα μπορούσε να έχει αλληλουχία: 

5΄GGGGGAATTCATGT3΄ 

  



ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Ο ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που έχει κληρονομήσει ο Νίκος από τον 

παππού του είναι 2. Ένα χρωμόσωμα είναι το Υ και το άλλο είναι το 21, το οποίο έχει το 

υπολειπόμενο αλληλόμορφο για την ομοκυστινουρία, αφού ο Κώστας είναι φορέας (Αα) 

και κληρονόμησε το υπολειπόμενο α από τον πατέρα του 

Δ2  

Η Μαρία πάσχει από σύνδρομο Down, οπότε έχει τρισωμία 21. Η τρισωμία είναι 

αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία και οφείλεται σε μη διαχωρισμό των ομόλογων 

χρωμοσωμάτων ή των αδελφών χρωματίδων κατά τη μείωση για σχηματισμό γαμετών. 

Έχουν ανιχνευθεί τρεις διαφορετικές αλληλουχίες του χρωμοσώματος 21 και 

συμπεραίνουμε ότι έχει κληρονομήσει τρία διαφορετικά χρωμοσώματα 21 και όχι 

αντίγραφα αδελφών χρωματίδων.  

Επομένως, η Μαρία έχει προκύψει από γονιμοποίηση μη φυσιολογικού γαμέτη με 2 

χρωμοσώματα 21 λόγω μη διαχωρισμού των ομόλογων χρωμοσωμάτων 21 είτε στη 

μητέρα είτε στον πατέρα με φυσιολογικό γαμέτη του άλλου γονέα. Σε όποιον και από τους 

δύο γονείς να έγινε ο μη διαχωρισμός, ο γαμέτης θα περιέχει ένα φυσιολογικό και ένα 

αλληλόμορφο της ομοκυστινουρίας. Έτσι, η Μαρία θα περιέχει τουλάχιστον ένα 

φυσιολογικό αλληλόμορφο και δεν θα πάσχει 

Δ3  

Σχήμα κεραιών 

Στα άτομα της F2 γενιάς παρατηρούνται οι παρακάτω αναλογίες: 

800 θηλυκά με μικρές κεραίες 

400 αρσενικά με μικρές κεραίες 

400 αρσενικά με μεγάλες κεραίες. 

Το γονίδιο που ελέγχει το σχήμα των κεραιών είναι φυλοσύνδετο καθώς παρατηρούνται 

διαφορετικές αναλογίες μεταξύ των αρσενικών-θηλυκών για το γνώρισμα αυτό, ενώ το 

αλληλόμορφο που καθορίζει τις μικρές είναι επικρατές. 

Σχήμα φτερών 

Γνωρίζουμε ότι για τα δύο γνωρίσματα ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel, οπότε τα γονίδια 

για το σχήμα των κεραιών και το σχήμα των φτερών βρίσκονται σε διαφορετικά 

χρωμοσώματα. Επομένως, αφού το γονίδιο για το σχήμα των κεραιών είναι 

φυλοσύνδετο, το γονίδιο για το σχήμα των φτερών είναι αυτοσωμικό. 

Οι αναλογίες στην F2 είναι: 

Θηλυκά: 



600 με κανονικά φτερά 

200 με ατροφικά φτερά 

 

Αρσενικά 

600 με κανονικά φτερά 

200 με ατροφικά φτερά 

 Η αναλογία και στα δύο φύλα είναι 3 με κανονικά φτερα:1 με ατροφικά φτερά. 

Συμπεραίνουμε ότι το αλληλόμορφο για τα κανονικά φτερά είναι επικρατές και τα άτομα 

της F1 είναι ετερόζυγα για το γνώρισμα αυτό. 

Δ4 Οι πιθανοί γονότυποι για την πρώτη πατρική γενιά (Ρ) είναι:  

Θηλυκό: ΧΜΧΜΑΑ ή ΧΜΧΜαα Αρσενικό: ΧμΥΑΑ ή ΧμΥαα  

Οι γονότυποι των ατόμων της πρώτης θυγατρικής γενιάς (F1) είναι:  

Θηλυκό: ΧΜΧμΑα Αρσενικό: ΧΜΥΑα 


