
Βιολογία θετικής κατεύθυνσης

ΘΕΜΑ Α:

Α1. δ
Α2. β
Α3. α
Α4. β
Α5. γ

ΘΕΜΑ Β:

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 17: “Το γενετικό υλικό... ονομάζονται διπλοειδή.”
Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 14: “Το DNA... 3'-5' φωσφοδιεστερικός δεσμός.”
Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 37-38: “Σημειώνεται ότι... ονομάζεται πολύσωμα.”
Β4. Σχολικό βιβλίο σελ. 108 “Η παρουσία ή απουσία... είναι τοξικό (υποχρεωτικά αναερόβιοι).”

ΘΕΜΑ Γ:

Γ1. Στην  επιφάνεια  των  ερυθροκύτταρων  του  ανθρώπου  υπάρχουν  ειδικά  αντιγόνα  τα  οποία  
καθορίζουν τις ομάδες αίματος στο σύστημα ΑΒΟ. Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν στην 
επιφάνεια  των  ερυθροκυττάρων  τους  αντιγόνα  τύπου  Α,  άτομα  ομάδας  αίματος  Β  έχουν  
αντιγόνα Β, άτομα ομάδας αίματος ΑΒ έχουν αντιγόνα Α και Β, ενώ άτομα ομάδας αίματος O 
δεν έχουν αντιγόνα Α και Β. Για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος επιλεγμένα ανθρώπινα 
αντιγόνα Α και Β χορηγούνται σε ποντίκια με ένεση και προκαλούν ανοσολογική αντίδραση με 
αποτέλεσμα να αρχίσει η παραγωγή αντισωμάτων από εξειδικευμένα B-λεμφοκύτταρα. Ύστερα 
από δύο εβδομάδες αφαιρείται ο σπλήνας και απομονώνονται τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα 
αυτά συντήκονται με καρκινικά κύτταρα (μυελώματος) και δημιουργούνται τα υβριδώματα, τα 
οποία  παράγουν  μονοκλωνικά  αντισώματα  που  αναγνωρίζουν  είτε  το  αντιγόνο  Α είτε  το  
αντιγόνο Β.

Γ2. Δύο τύποι αιμορροφιλίας:
Αιμορροφιλία  Α:  Σελ.  80:  “Η  αιμορροφιλία  Α...  μιας  αντιαιμορροφυλικής  πρωτεΐνης.  Το  
γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση της ασθένειας είναι υπολειπόμενο φυλοσύνδετο.”
Αιμορροφιλία Β: Σελ. 135: “... όπως ο παράγοντας ΙΧ... αιμορροφιλία Β.”

Διαδικασία αντιμετώπισης αιμορροφιλίας Β:
Σελ.  135:  “Συνοψίζοντας...  καθαρισμός  της  φαρμακευτικής  πρωτεΐνης.”  Η  χορήγηση  της  
φαρμακευτικής πρωτεΐνης στα άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β θα συμβάλλει στην  
αντιμετώπιση της ασθένειας.

Γ3. Ανιχνευτές  είναι  ιχνηθετημένα  μόρια  DNA  ή  RNA  που  περιέχουν  αλληλουχίες  
συμπληρωματικές προς το κλωνοποιημένο DNA. Οι ανιχνευτές αναμειγνύονται με το DNA της 
βιβλιοθήκης (το οποίο  έχει  αποδιαταχθεί)  και  υβριδοποιούν μόνο το  συμπληρωματικό τους
DNA.  Σελ.  60-61:  “Αν  επιδράσουμε  στο  DNA…….το  συμπληρωματικό  τους  DNA.”  Ο  
ανιχνευτής θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός ως προς το μόριο DNA που θα υβριδοποιήσει 
(απέναντι  από Α,  T,  G,  C του DNA, να υπάρχει  U,  A,  C,  G στο RNA αντιστοίχως),  και  
αντιπαράλληλος, δηλαδή απέναντι από το 3΄άκρο του ενός μορίου να βρίσκεται το 5΄ άκρο του 



άλλου μορίου. Άρα, ο κλώνος DNA που θα υβριδοποιηθεί είναι ο Ια από το μόριο DNA I.
Κλώνος Ια 5΄ TACC TCAATCCGTA TTA 3΄
Ανιχνευτής 3΄ AGUUAGGCAU 5΄

ΘΕΜΑ Δ:

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο η δρεπανοκυτταρική αναιμία οφείλεται σε αυτοσωμικό υπολειπόμενο 
γονίδιο  και  η  μερική  αχρωματοψία  (αχρωματοψία  στο  πράσινο  και  το  κόκκινο  χρώμα),  σε 
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο.

Συμβολισμοί γονιδίων
Β: κανονική αιμοσφαιρίνη
βs : δρεπανοκυτταρική αναιμία
Χ Α : φυσιολογική όραση
Χ α : μερική αχρωματοψία

Δ1. Όσον αφορά τα αυτοσωμικά υπολειπόμενα γονίδια, για να εκδηλωθεί η δράση τους θα πρέπει 
τα άτομα που τα φέρουν να είναι ομόζυγα ως προς αυτά. Aηλαδή, για να έχει ένα άτομο  
δρεπανοκυτταρική αναιμία θα πρέπει να είναι ομόζυγο ως προς το γονίδιο βs , δηλαδή θα  
πρέπει να έχει γονότυπο  βs βs . Όσον αφορά τα φυλοσύνδετα υπολειπόμενα γονίδια, στα  
αρσενικά άτομα εκδηλώνονται όταν υπάρχουν στο Χ χρωμόσωμα, ενώ στα θηλυκά άτομα για 
να εκδηλωθούν θα πρέπει να υπάρχουν σε δύο αντίγραφα. Aηλαδή, οι γονότυποι των ατόμων 
με μερική αχρωματοψία θα είναι: Χ α Χ α  για τα θηλυκά άτομα και Χ αΥ  για τα αρσενικά.
Για να προσδιορίσουμε τους γονότυπους των ατόμων θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπ’ όψιν ότι 
κάθε απόγονος παίρνει ένα αλληλόμορφο γονίδιο από κάθε γονέα, όσον αφορά τα αυτοσωμικά 
γονίδια,  και  όσον  αφορά  τα  φυλετικά  χρωμοσώματα,  τα  θηλυκά  άτομα  παίρνουν  ένα  Χ  
χρωμόσωμα  από  τη  μητέρα  τους  και  ένα  από  τον  πατέρα  τους,  ενώ τα  αρσενικά  ένα  Χ  
χρωμόσωμα από τη μητέρα τους και ένα Υ από τον πατέρα τους.
Υγιής άντρας (Β-  Χ AΥ ), παντρεύεται με υγιή γυναίκα (Β-  Χ A X - ) και αποκτούν ένα  
αγόρι με  αχρωματοψία (Β- Χ αΥ ) και ένα κορίτσι με μερική δρεπανοκυτταρική αναιμία 
(  βs βs Χ A X - ). Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι γονείς θα πρέπει να είναι ετερόζυγοι ως  
προς τη δρεπανοκυτταρική αναιμία και η μητέρα θα πρέπει να είναι ετερόζυγη ως προς τη  
μερική αχρωματοψία. Άρα οι γονότυποι των γονέων θα είναι B βs Χ AΥ  και B βs

Χ A X α

Δ2. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν το αγόρι μπορεί να έχει γονότυπο ΒΒ Χ αΥ  ή 
B βs Χ αΥ  και το κορίτσι βs βs Χ A X Α  ή βs βs  Χ A X α .

Δ3. Σύμφωνα με τον 1o νόμο του Mendel (νόμος του διαχωρισμού των αλληλομόρφων γονιδίων) 
κατά την παραγωγή των γαμετών διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα και συνεπώς και τα 
αλληλόμορφα γονίδια που βρίσκονται σ’ αυτά κατα τη μείωση. Έτσι, κάθε γαμέτης περιέχει ένα 
μόνο από τα δύο αλληλόμορφα κάθε γονιδίου. Οι γαμέτες συνδυάζονται τυχαία μεταξύ τους. 
Σύμφωνα με το 2ο νόμο του Mendel, το γονίδιο που ελέγχει έναν χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη 
μεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει έναν άλλον χαρακτήρα. Ο νόμος αυτός ισχύει για γονίδια 
που βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων. Ο ανεξάρτητος διαχωρισμός 
των γονιδίων γίνεται επειδή τα χρωμοσώματα κάθε γονέα συνδυάζονται με τυχαίο τρόπο κατά 
τη δημιουργία των γαμετών. Στην περίπτωση της άσκησης, έχουμε ένα γονίδιο σε αυτοσωμικό 
και ένα σε φυλετικό χρωμόσωμα, άρα ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel. Οι απόγονοι προκύπτουν 



από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών των δύο γονέων.
Η διασταύρωση που θα πραγματοποιηθεί είναι

P: B βs Χ AΥ  Χ B βs Χ A X α

Γαμέτες: ΒX Α , ΒΥ, βs X Α , βsY  ΒX Α , ΒX α , βs X Α , βs X α

ΒX Α ΒX α βs X Α βs X α

ΒX Α ΒΒΧ Α Χ Α ΒΒΧ Α Χ α Ββ s Χ Α Χ Α Ββ s Χ Α Χ α

ΒΥ ΒΒΧ ΑΥ ΒΒΧ αΥ Ββ s Χ ΑΥ Ββ s Χ αΥ

βs X Α Ββ s Χ Α Χ Α Ββ s Χ Α Χ α βs βs Χ Α Χ Α βs βs Χ Α Χ α

βsY Ββ s Χ ΑΥ Ββ s Χ αΥ βs βs Χ ΑΥ βs βs Χ αΥ
Άρα η πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει φυσιολογικό φαινότυπο είναι: 9/16

Δ4. Σελ. 89-90: “Η πρώτη γενετική ασθένεια... δρεπανοειδές σχήμα.”


