
 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 
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ΘΕΜΑ Β 

1. Σελ. 17 σχολ. Βιβλίου: “Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμά 

του… όπως είναι τα σωματικά κύτταρα των ανώτερων ευκαρυωτικών 

οργανισμών, ονομάζονται διπλοειδή”. 

2. Σελ. 14 σχολ. Βιβλίου: “Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται από την 

ένωση… Ο δεσμός αυτός ονομάζεται 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικός δεσμός”. 

3. Σελ. 37-38 σχολ. Βιβλίου: “Πολλά μόρια mRNA μπορούν να μεταγράφονται από 

ένα μόνο γονίδιο… ποσά μιας πρωτεΐνης από ένα ή δύο αντίγραφα ενός 

γονιδίου”. 

4. Σελ. 108 σχολ. Βιβλίου: “Η παρουσία ή απουσία Ο2 μπορεί να βοηθήσει ή να 

αναστείλει… για τους οποίους το Ο2 είναι τοξικό (υποχρεωτικά αναερόβιοι)”. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Σελ. 119 σχολ. Βιβλίου: “Τα αντισώματα θα συνεισφέρουν σημαντικά στην 

αύξηση της ευαισθησίας κλινικών δοκιμασιών όπως η τυποποίηση 

(προσδιορισμός) των ομάδων αίματος”. 



και 

Σελ. 75-76 σχολ. Βιβλίου: “Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν στην επιφάνειά 

των ερυθροκυττάρων τους αντιγόνο τύπου Α. Άτομα ομάδας αίματος Β έχουν 

αντιγόνο Β. Ένα άτομο ομάδας αίματος ΑΒ έχει αντιγόνα Α και Β, ενώ ένα άτομο 

ομάδας αίματος 0 δεν έχει κανένα αντιγόνο”. 

και 

Βασισμένο στη σελ. 119 σχολ. Βιβλίου: “Τα αντιγόνα Α και Β που απομονώνονται 

από τα ερυθροκύτταρα ανθρώπων χορηγούνται με ένεση σε ποντίκι και 

προκαλείται ανοσολογική αντίδραση με αποτέλεσμα να αρχίσει η παραγωγή 

αντισωμάτων από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα. Ύστερα από δύο εβδομάδες 

αφαιρείται ο σπλήνας και απομονώνονται τα Β-λεμφοκύτταρα. Όμως τα Β-

λεμφοκύτταρα δεν επιβιώνουν για πολύ έξω από το σώμα και δεν μπορούν να 

διατηρηθούν σε κυτταροκαλλιέργειες. Την ιδιότητα αυτή την αποκτούν ύστερα 

από σύντηξη με καρκινικά κύτταρα. Τα υβριδικά κύτταρα που παράγονται 

ονομάζονται υβριδώματα και μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες των 

μονοκλωνικών αντισωμάτων που αναγνωρίζουν τα αντιγόνα Α και Β. Τα 

υβριδώματα μπορούν να φυλάσσονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην 

κατάψυξη (-80οC) και να παράγουν οποιαδήποτε στιγμή το συγκεκριμένο 

μονοκλωνικό αντίσωμα σε μεγάλες ποσότητες”. 

 

2. Σελ. 80 σχολ. Βιβλίου: “Η αιμορροφιλία Α είναι μια κλασική φυλοσύνδετη 

διαταραχή… συμβολίζεται με ΧΑ και είναι επικρατές”. 

και 

Σελ. 135 σχολ. Βιβλίου: “Ο παράγοντας ΙΧ είναι μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στο 

μηχανισμό πήξης του αίματος και χορηγείται σε άτομα που πάσχουν από 

αιμορροφιλία Β”. 

και 

Σελ. 135 σχολ. Βιβλίου: “Τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή του 

παράγονται ΙΧ του ανθρώπου από ένα διαγονιδιακό ζώο είναι τα παρακάτω: 

 Απομόνωση του ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιεί τον παράγοντα ΙΧ 

 Μικροέγχυση του γονιδίου…. 

 ….απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης”. 

 



3. Σελ. 60 σχολ. Βιβλίου: “Οι ανιχνευτές είναι ιχνηθετημένα μονόκλωνα μόρια DNA ή 

RNA που περιέχουν αλληλουχίες συμπληρωματικές προς το κλωνοποιημένο 

DNA. Οι ανιχνευτές υβριδοποιούν μόνο το συμπληρωματικό τους DNA”. 

και 

Βασισμένο στη σελ. 60 σχολ. Βιβλίου: “Για να υβριδοποιήσει ο ανιχνευτής την 

κατάλληλη αλληλουχία DNA θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες της αποδιάταξης 

και της υβριδοποίησης. Αν επιδράσουμε στο μείγμα μορίων DNA με κατάλληλες 

χημικές ουσίες ή αυξήσουμε τη θερμοκρασία τότε σπάζουν οι δεσμοί υδρογόνου 

μεταξύ των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων και οι δύο αλυσίδες αποχωρίζονται 

η μία από την άλλη. Η διαδικασία αυτή λέγεται αποδιάταξη. Στην ιδιότητα αυτή 

στηρίζεται η διαδικασία της υβριδοποίησης που είναι η σύνδεση μονόκλωνων 

συμπληρωματικών αλυσίδων DNA ή συμπληρωματικών DNA-RNA. Η 

υβριδοποίηση είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα του DNA που μας δίνει τη 

δυνατότητα αν έχουμε ένα γνωστό μόριο DNA, να το χρησιμοποιήσουμε ως 

ανιχνευτή για τον εντοπισμό του συμπληρωματικού του όταν το τελευταίο 

βρίσκεται με χιλιάδες άλλα κομμάτια”. 

και 

“Στην περίπτωση των δύο μορίων DNA του μείγματος της ερώτησης, ο 

ανιχνευτής 5΄ UACGGAUUGA 3΄ είναι ιχνηθετημένο μονόκλωνο τμήμα RNA το 

οποίο μπορεί να υβριδοποιήσει μονόκλωνο τμήμα DNA που είναι 

συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με αυτό, δηλαδή που να έχει την 

αλληλουχία 3΄ ATGCCTAACT 5΄. Το τμήμα αυτό υπάρχει μόνο στον κλώνο Ια 

του μορίου Ι, επομένως αυτός είναι ο κλώνος του DNA που θα υβριδοποιηθεί”. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

1.  και   2. Η μερική αχρωματοψία στο κόκκινο και στο πράσινο χρώμα 

κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 

Επομένως έστω: 

ΧΜ: το φυσιολογικό αλληλόμορφο 

Χμ: το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για τη μερική αχρωματοψία 

Ο υγιής άνδρας έχει γονότυπο ΧΜΥ. Το αγόρι με αχρωματοψία έχει γονότυπο 

ΧμΥ. Η μητέρα του έχει το ΧΜ αλληλόμορφο, αφού είναι υγιής και το Χμ 

αλληλόμορφο, που το κληροδότησε στο γιο της αφού αυτός πάσχει, επομένως 

έχει γονότυπο ΧΜΧμ. Το κορίτσι, αφού είναι υγιές, έχει το ΧΜ αλληλόμορφο, που 

κληρονόμησε από τον πατέρα της. Από τη μητέρα της μπορεί να έχει 



κληρονομήσει είτε το ΧΜ είτε το Χμ αλληλόμορφο, οπότε έχει γονότυπο είτε ΧΜΧΜ 

είτε ΧΜΧμ. 

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο 

κληρονομικότητας. Επομένως έστω: 

Β: το φυσιολογικό αλληλόμορφο 

βS: το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για τη μερική αχρωματοψία 

Το κορίτσι που πάσχει έχει γονότυπο βSβS. Οι γονείς του, έχουν το Β 

αλληλόμορφο, επειδή είναι υγιείς και το βS αλληλόμορφο, που το κληροδότησαν 

στο κορίτσι τους που πάσχει, επομένως έχουν γονότυπο ΒβS. Το αγόρι, επειδή 

είναι υγιές, κληρονόμησε το Β αλληλόμορφο από τον έναν γονέα του και μπορεί 

να έχει κληρονομήσει είτε το Β είτε το βS αλληλόμορφο από τον άλλον, επομένως 

μπορεί να έχει γονότυπο ΒΒ ή ΒβS. 

Επομένως οι γονότυποι των ατόμων της οικογένειας είναι: 

Άνδρας: ΧΜΥΒβS 

Γυναίκα: ΧΜΧμΒβS 

Αγόρι: ΧμΥΒΒ ή ΧμΥΒβS 

Κορίτσι: ΧΜΧΜβSβS ή ΧΜΧμβSβS 

3. Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Mendel στη μείωση διαχωρίζονται τα δύο ομόλογα 

χρωμοσώματα κάθε ζεύγους και συνεπώς και τα δύο αλληλόμορφα γονίδια. Έτσι, 

για κάθε ζεύγος γονιδίων, προκύπτουν δύο είδών γαμέτες σε ίση αναλογία. 

Επειδή το ένα ζεύγος των γονιδίων (για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία) είναι 

αυτοσωμικό και το άλλο (για τη μερική αχρωματοψία) είναι φυλοσύνδετο, τα 

γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων, οπότε γι’ 

αυτά ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel. Σύμφωνα μ’ αυτόν, το γονίδιο που ελέγχει 

ένα χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει έναν άλλο 

χαρακτήρα. Ο ανεξάρτητος διαχωρισμός των γονιδίων γίνεται, επειδή τα 

χρωμοσώματα κάθε γονέα συνδυάζονται με τυχαίο τρόπο κατά τη δημιουργία 

των γαμετών. Οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών 

των δύο γονέων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η διασταύρωση των δύο γονέων είναι η εξής 

Ρ γενιά:   ΧΜΥΒβS             (x)              ΧΜΧμΒβS 

Γαμέτες  ΧΜΒ, ΧΜβS, ΥΒ, ΥβS    ΧΜΒ, ΧΜβS, ΧμΒ, ΧμβS  

F1 γενιά:  

 

 



 

 

 ΧΜΒ ΧΜβS ΧμΒ ΧμβS 

ΧΜΒ ΧΜΧΜΒΒ ΧΜΧΜΒβS ΧΜΧμΒΒ ΧΜΧμΒβS 

ΧΜβS ΧΜΧΜΒβS ΧΜΧΜβSβS ΧΜΧμΒβS ΧΜΧμβSβS 

ΥΒ ΧΜΥΒΒ ΧΜΥΒβS ΧμΥΒΒ ΧμΥΒβS 

ΥβS ΧΜΥΒβS ΧΜΥβSβS ΧμΥΒβS ΧμΥβSβS 

 

Από τη διασταύρωση αυτή προκύπτει ότι η πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει 

φυσιολογικό φαινότυπο είναι 9/16 (γονότυποι με έντονα γράμματα). 

4. Σελ. 89-90 σχολ. Βιβλίου: “Η αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων, ΗbA, που αποτελείται 

από τέσσερις πολυπεπτιδικές….σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, παίρνουν 

χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα”. 
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