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                               ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

       ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22 ΜΑΙΟΥ 2015 

                                         ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ   

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΥΘΥΝΣΗΣ 

   

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Η α 

Α2. Η γ 

Α3. Η α 

Α4. Η δ 

Α5. Η γ 

 

 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1.  1 – Α 

 2 – Β 

 3 – Β 

 4 – Α 

 5 – Α 

 6 – Α 

 7 – Β 

 8 – Β 

 

Β2. Το σύμπλοκο που δημιουργείται μετά την πρόσδεση του mRNA στη μικρή υπομονάδα 

του ριβοσώματος και του tRNA που μεταφέρει τη μεθειονίνη ονομάζεται σύμπλοκο έναρξης 

της πρωτεϊνοσύνθεσης.  

Προαιρετικά: Στη συνέχεια η μεγάλη υπομονάδα του ριβοσώματος συνδέεται με τη μικρή.   

 

Β3. Σήμερα μπορούμε να κατασκευάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα ένα «ανασυνδυασμένο» 

μόριο DNA, δηλαδή ένα τεχνητό μόριο DNA, που περιέχει γονίδια από δύο ή και 

περισσότερους οργανισμούς. Το DNA αυτό μπορεί να μπει σε ένα βακτήριο ή σε ένα 

ευκαρυωτικό κύτταρο. Τα γενετικά τροποποιημένα βακτήρια ή ευκαρυωτικά κύτταρα είναι 

ικανά να ζουν και να αναπαράγονται μεταφέροντας στους απογόνους τους τις καινούριες 

ιδιότητες. 

 

Β4. Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη που αποτελείται από 51 αμινοξέα και παράγεται από 

ειδικά κύτταρα του παγκρέατος. Η ορμόνη αυτή ρυθμίζεται το μεταβολισμό των 

υδατανθράκων και ειδικότερα το ποσοστό της γλυκόζης στο αίμα. Ο διαβήτης είναι μία 

ασθένεια που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή μείωση ινσουλίνης και υπολογίζεται ότι πάνω 

από 60.000.000 άτομα στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη.  

 Η ινσουλίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των διαβητικών ατόμων. Πριν από το 

1982 οι κύριες πηγές ινσουλίνης ήταν το πάγκρεας από χοίρους και από βοοειδή. Η 

ινσουλίνη παραγόταν από την εκχύλιση αυτών των ιστών με μία δαπανηρή και πολύπλοκη 

διαδικασία και επιπλέον, επειδή είχε μικρές διαφορές στη σύσταση των αμινοξέων της από 

την ανθρώπινη, προκαλούσε αλλεργικές αντιδράσεις. 
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 Η ινσουλίνη αποτελείται από δύο μικρά πεπτίδια, Α και Β, που συγκρατούνται 

μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς. Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει ένα πρόδρομο 

μόριο, την προϊνσουλίνη, το οποίο μετατρέπεται τελικά σε ινσουλίνη. 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1. Η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η αντιγραφή. Η βάση που τοποθετήθηκε 

κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας είναι η C (κυτοσίνη), αφού σύμφωνα 

με το μοντέλο της διπλής έλικας Οι αζωτούχες βάσεις της μίας αλυσίδας συνδέονται με 

δεσμούς υδρογόνου με τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδας με βάση τον κανόνα της 

συμπληρωματικότητας. Η αδενίνη συνδέεται μόνο με θυμίνη και αντίστροφα, ενώ η 

κυτοσίνη μόνο με γουανίνη και αντίστροφα. Οι δεσμοί υδρογόνου που αναπτύσσονται 

μεταξύ των βάσεων σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου. 

 

5΄GTCTTC TAC GTATGCTG3΄ 

3΄CAGAAGATG CATACGAC5΄ 

 

Γ2. Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA, είναι απαραίτητο να ξετυλιχθούν στις θέσεις 

έναρξης της αντιγραφής οι δύο αλυσίδες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ειδικών 

ενζύμων, που σπάζουν τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των δύο αλυσίδων. Τα ένζυμα αυτά 

ονομάζονται DNA ελικάσες. Όταν ανοίξει η διπλή έλικα, δημιουργείται μία «θηλιά», η οποία 

αυξάνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι θηλιές που δημιουργούνται κατά την έναρξη 

της αντιγραφής σε ένα μόριο DNA είναι ορατές με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Τα κύρια ένζυμα που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA ονομάζονται DNA 

πολυμεράσες. Επειδή τα ένζυμα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, 

το κύτταρο έχει ένα ειδικό σύμπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυμα, το πριμόσωμα, το 

οποίο συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής, μικρά τμήματα RNA, συμπληρωματικά 

προς τις μητρικές αλυσίδες, τα οποία ονομάζονται πρωταρχικά τμήματα. Οι DNA 

πολυμεράσες επιμηκύνουν τα πρωταρχικά τμήματα, τοποθετώντας συμπληρωματικά 

δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις μητρικές αλυσίδες του DNA. Τα νέα μόρια DNA 

αρχίζουν να σχηματίζονται, καθώς δημιουργούνται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των 

συμπληρωματικών αζωτούχων βάσεων των δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Οι DNA πολυμεράσες 

επιδιορθώνουν επίσης λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Μπορού, 

δηλαδή, να «βλέπουν» και να απομακρύνουν νουκλεοτίδια που οι ίδιες τοποθετούν, κατά 

παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας, και να τοποθετούν τα σωστά. Ταυτόχρονα 

DNA πολυμεράσες απομακρύνουν τα πρωταρχικά τμήματα RNA και τα αντικαθιστούν με 

τμήματα DNA. 

 

Γ3. Παρατητούμενη Φ.Α. = 2 θυλυκά με το ένζυμο Α και ανοιχτό χρώμα σώματος : 1 

αρσενικά με το ένζυμο Α και ανοιχτό χρώμα σώματος : 1 αρσενικά με το ένζυμο Α και 

σκούρο χρώμα σώματος  

 

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Α 

 

Στα θηλυκά = 2 με το ένζυμο Α : 0 χωρίς το ένζυμο Α ⇔ ΦΑ θηλυκών = 100% με το ένζυμο 

Α 

Στα αρσενικά = 2 με το ένζυμο Α  

⇔ ΦΑ αρσενικών = 100% με το ένζυμο Α 
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Αφού η παρουσία του ενζύμου Α εμφανίζεται με ίδια συχνότητα στα δύο φύλα στον 

πληθυσμό των απογόνων, άρα το γονίδιο είναι Αυτοσωμικό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ωστόσο η παρατήρηση ότι και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι ως προς την 

παρουσία ή μη του ενζύμου, φανερώνει ότι, υπάρχει ένα αυτοσωμικό θνησιγόνο γονίδιο (α). 

Για να πεθαίνουν άτομα και από τα δύο φύλα με την ίδια συχνότητα, άρα και οι δύο γονείς 

είναι ετερόζυγοι: 

 

Α → αλληλόμορφο γονίδιο για την παρουσία του ενζύμου Α  

α → θνησιγόνο αλληλόμορφο 

Α  α 

     ⇓ 
ΑΑ : με το ένζυμο Α 

Αα : με το ένζυμο Α 

αα : πεθαίνουν 

 

Έτσι: 

Ρ :      Αα   x     Αα 

Γαμ:   Α             Α  

           α             α 

F : 1 ΑΑ  : 2 Αα :  1 αα  (πεθαίνουν)  

Αναμενόμενη Φ.Α. =  100% με το ένζυμο Α = Παρατηρούμενη Φ.Α. 

 

Αφού η Αναμενόμενη Φ.Α. για αυτό το γνώρισμα, επαληθεύει – επιβεβαιώνει την 

Παρατηρούμενη Φ.Α. για αυτό το γνώρισμα, επομένως οι γονότυποι των γονέων για αυτό το 

γνώρισμα είναι σωστοί. 

 

 

 

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

Αφού ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel για τον τρόπο κληρονόμησης των δύο αυτών 

χαρακτήρων (Νόμος της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων), άρα το δεύτερο αυτό 

γνώρισμα (χρώμα σώματος) ελέγχεται από ένα φυλοσύνδετο γονίδιο. 

 

Αφού από διασταύρωση δύο εντόμων με ανοιχτό χρώμα, γεννιούνται και άτομα με σκούρο, 

άρα το ανοιχτό χρώμα είναι ο Επικρατής χαρακτήρας. 

ΧΒ → αλληλόμορφο γονίδιο για ανοιχτό χρώμα 

Χβ  → αλληλόμορφο γονίδιο για σκούρο χρώμα 

ΧΒ  Χβ   

     ⇓ 

ΧΒΧΒ  → με ανοιχτό χρώμα             ΧΒΥ  → με ανοιχτό χρώμα     

ΧΒΧβ  → με ανοιχτό χρώμα              ΧβΥ  → με σκούρο σώμα 

ΧβΧβ  → με σκούρο χρώμα 

 

Αφού η Αναμενόμενη Φ.Α. επιβεβαιώνει την Παρατηρούμενη Φ.Α. άρα οι γονότυποι των 

δύο γονικών εντόμων για αυτό το γνώρισμα είναι οι σωστοί. 
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Άρα ο  Διϋβριδισμός είναι : Αα ΧΒΧβ    x     Αα ΧΒΥ 

 

Για τον τρόπο κληρονόμησης κάθε γνωρίσματος ξεχωριστά ισχύει ο 1ος νόμος του Mendel: 

Ο 1ος νόμος του Mendel [Νόμος Διαχωρισμού των Αλληλομόρφων Γονιδίων] :  

«Σε κάθε γονέα κατά τη Μείωση (για την ακρίβεια κατά την Ανάφαση Ι), διαχωρίζονται τα 

ομόλογα χρωμοσώματα, άρα και τα αλληλόμορφα γονίδια που εδρεύουν πάνω σε αυτά.  

Σε κάθε γονέα, κάθε τύπος γαμέτη παράγεται σε ίση συχνότητα με τον άλλον τύπο (εάν ο 

γονέας είναι υβριδικός - ετερόζυγος για αυτόν το χαρακτήρα).  

Κάθε νέο άτομο (απόγονος), προκύπτει από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών των δύο 

γονέων, έναν από τον καθένα τους». 

 

Για την ταυτόχρονη μελέτη κληρονόμησης των δύο αυτών χαρακτήρων ισχύει ο 2ος νόμος 

του Mendel: 

Ο 2ος νόμος του Mendel [Νόμος της ανεξάρτητης μεταβίβασης των Γονιδίων] :  

«Το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση του γονιδίου που 

ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα. Σήμερα είναι γνωστό ότι αυτό ισχύει μόνο για γονίδια που 

εδρεύουν σε διαφορετικά χρωμοσώματα (ή αλλιώς: για γονίδια, των οποίων τα αλληλόμορφα 

εδρεύουν σε διαφορετικά Ζ.Ο.Χ.). Ο ανεξάρτητος διαχωρισμός των γονιδίων γίνεται, επειδή 

τα χρωμοσώματα κάθε γονέα συνδυάζονται με τυχαίο τρόπο κατά τη δημιουργία των 

γαμετών (για την ακρίβεια κατά τη Μετάφαση Ι και Ανάφαση Ι). 

Σε κάθε γονέα, κάθε τύπος γαμέτη παράγεται σε ίση συχνότητα με τον άλλον τύπο γαμέτη 

(εάν ο γονέας είναι ετερόζυγος μόνο για τον έναν χαρακτήρα) ή τους άλλους τύπους γαμετών 

(εάν ο γονέας είναι ετερόζυγος και για τους δύο χαρακτήρες). 

Κάθε νέο άτομο (απόγονος), προκύπτει από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών των δύο 

γονέων, έναν από τον καθένα τους». 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Χρωμόσωμα Α:   3΄ACGGAT ATCTAGC 5΄ 

                                5΄TGCCTA  TAGATCG  3΄ 

         ή 

                                3΄ACGGAT GCTAGAT 5΄ 

                                5΄TGCCTA  CGATCTA 3΄ 

 

    

     Χρωμόσωμα Β:   5΄ATA CACT 3΄ 

                                3΄TAT  GTGA 5΄ 

         ή 

                                5΄ATA AGTG 5΄ 

                                3΄TAT  TCAG 3΄ 

 

Δ2. Το άτομο αρχικά έχει γονότυπο ΑΑΒΒ και μετά την Αμοιβαία Μετατόπιση γίνεται 

ΑαΒβ, δηλαδή φέρει 2 χρωμοσώματα τα α και β που έχουν μετατοπίσει αμοιβαία από κάποιο 

τμήμα τους. 

Άρα οι πιθανοί γαμέτες αυτού του ατόμου είναι: 

ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ 
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Δ3. P: ΑαΒβ     x  AABB 

  Γαμ:  ΑΒ              ΑΒ 

           Αβ     

           αΒ 

           αβ  

F: 1/4 ΑΑΒΒ : 1/4 ΑΑΒβ : 1/4 ΑαΒΒ : 1/4 ΑαΒβ 

 

Φυσιολογικό φαινότυπο θα έχει το 50% (ΑΑΒΒ και ΑαΒβ, αφού σε αυτόν δε λείπει γενετικό 

υλικό) 

 

Φυσιολογικό καρυότυπο θα έχει το 25% (ΑΑΒΒ) 

 

Δ4.  

 Το άτομο ΑΑΒΒ δεν έχει καμία χρωμοσωμική ανωμαλία 

 Το άτομο ΑΑΒβ έχει μία μετατόπιστη του χρωμοσώματος Α στο χρωμόσωμα Β 

καθώς και μία έλλειψη χρωμοσωμικού τμήματος του χρωμοσώματος Β (δηλαδή 

ουσιαστικά φέρει τρεις φορές ένα τμήμα του χρωμοσώματος Α: Απλή Μετατόπιση) 

 Το άτομο ΑαΒΒ έχει μία μετατόπιστη του χρωμοσώματος Β στο χρωμόσωμα Α 

(δηλαδή ουσιαστικά φέρει τρεις φορές ένα τμήμα του χρωμοσώματος Β: Απλή 

Μετατόπιση) καθώς και μία έλλειψη χρωμοσωμικού τμήματος του χρωμοσώματος Α. 

 Το άτομο ΑαΒβ φέρει μία Αμοιβαία Μετατόπιση. 

 

Στις αμοιβαίες μετατοπίσεις έχουμε «ανταλλαγή» χρωμοσωμικών τμημάτων ανάμεσα σε 

μη ομόλογα χρωμοσώματα. Στις αμοιβαίες μετατοπίσεις δε χάνεται γενετικό υλικό και τα 

άτομα που τις φέρουν εμφανίζουν συνήθως φυσιολογικό φαινότυπο. Ταυτόχρονα όμως 

εμφανίζουν κίνδυνο απόκτησης απογόνων με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, επειδή κατά το 

ζευγάρωμα των χρωμοσωμάτων στη μειωτική διαίρεση προκύπτουν και μη φυσιολογικοί 

γαμέτες. Για τη διαπίστωση των δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι απαραίτητη η 

χρώση των χρωμοσωμάτων με τεχνικές που δημιουργούν ζώνες στο χρωμόσωμα, όπως ζώνες 

Giemsa. 

 

       
 

 

 

 

 

 


