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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

01-06-2004 
ΘΕΜΑ 1ο 

1. δ, 
 
2. β, 

 
3. β, 

 
4. γ, 

 
5. δ. 

 
 
ΘΕΜΑ2ο 

1. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 31: «Υπάρχουν τέσσερα είδη 
μορίων RNA… και το μεταφέρει στη θέση της 
πρωτεϊνοσύνθεσης». 

 
2. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 135: «Συνοψίζοντας, θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι τα βήματα… Παραγωγή, 
απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής 
πρωτεΐνης». 
Σχολικό βιβλίο, σελίδα 135: «Μια πολλά υποσχόμενη 
ιδέα… παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από 
διαγονιδιακά ζώα (gene pharming)». 
 

3. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 119: «Τα μονοκλωνικά 
αντισώματα έχουν πολυάριθμες εφαρμογές… για ειδικές 
ορμόνες που παράγονται κατά την κύηση». 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
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1. Σχολικό βιβλίο, σελ. 96: «Αν κατά τη διάρκεια της 
μειωτικής διαίρεσης… Η απουσία ενός μόνο 
χρωμοσώματος ονομάζεται μονοσωμία». 
[[Σχολικό βιβλίο, σελ. 95: Εικ.6.5]]. 

  

Φυσιολογικά: 
 P:                   XX      ×      XY 
 Γαμέτες:          Χ              Χ, Υ 
 F1:                        XX, XY 
  

Μη φυσιολογικά: 
P:                   XX      ×       XY 
Γαμέτες:          Χ                Ο 
F1:                            ΧΟ 
Η αιτία για τη δημιουργία του συγκεκριμένου απογόνου 
είναι ο μη διαχωρισμός κατά τη διάρκεια είτε της πρώτης 
είτε της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης στον αρσενικό 
γονέα. 
 

2. Σχολικό βιβλίο, σελ. 97: «Τα άτομα που πάσχουν από 
σύνδρομο Turner… έχουν φαινότυπο θηλυκού ατόμου και 
στείρα». 

 
3. Σχολικό βιβλίο, σελ. 99: «Στις περιπτώσεις που υπάρχει 

αυξημένη πιθανότητα το έμβρυο να εμφανίσει κάποια 
γενετική ανωμαλία… Μέσα σε αυτό βρίσκονται εμβρυϊκά 
κύτταρα». 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 100: «Επίσης ύστερα από 
καλλιέργεια… τόσο για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων 
(καρυότυπος)». 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 100: «Η αμνιοπαρακέντηση… χωρίς 
να δημιουργεί πρόβλημα υγείας στη μητέρα». 



 

- 3 -   

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255,    ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101  
ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, 

FAX 2610 625.366   
 

www.kapalearn.gr 
e-mail: info@kapalearn.gr 

 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 98: «Για τη διαπίστωση των δομικών 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών… όπως ζώνες Giemsa». 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
α) Στη συγκεκριμένη άσκηση μελετώνται δύο χαρακτήρες: 
α) η ομάδα αίματος, 
β) η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο. 
Η ομάδα αίματος προσδιορίζεται από γονίδιο που φέρει 
πολλαπλά αλληλόμορφα. Πιο συγκεκριμένα το γονίδιο διαθέτει 
3 αλληλόμορφα τα ΙΑ, ΙΒ και ι, όπου τα ΙΑ και ΙΒ είναι 
συνεπικρατή και το ι είναι υπολειπόμενο των υπολοίπων δύο. 
Τα άτομα με Α ομάδα αίματος μπορεί να έχουν γονότυπο ΙΑΙΑ ή 
ΙΑι, τα άτομα με Β ομάδα αίματος μπορεί να έχουν γονότυπο 
ΙΒΙΒ ή ΙΒι και τα άτομα με Ο ομάδα αίματος έχουν γονότυπο ιι. 
Η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο, 
κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο 
κληρονομικότητας. Θέτω ως αλληλόμορφα του γονιδίου που 
ελέγχει το χαρακτήρα τα ΧΓ και Χγ. 
Τα θηλυκά άτομα που έχουν κανονική όραση έχουν γονότυπο 
ΧΓΧΓ, όσα είναι φορείς (ωστόσο έχουν κανονική όραση) έχουν 
γονότυπο ΧΓΧγ και όσα έχουν μερική αχρωματοψία στο 
πράσινο και στο κόκκινο έχουν γονότυπο ΧγΧγ. 
Τα αρσενικά άτομα που έχουν κανονική όραση έχουν 
γονότυπο ΧΓΥ και όσα έχουν μερική αχρωματοψία στο 
πράσινο και στο κόκκινο έχουν γονότυπο ΧγΥ. 
 
Συνεπώς ο εν λόγω άντρας έχει γονότυπο ιι ΧΓΥ. 
Η γυναίκα μπορεί να έχει γονότυπο ΙΑΙΑ ΧΓΧγ ή ΙΑι ΧΓΧγ. 
Ο πατέρας του άντρα μπορεί να έχει γονότυπο ΙΑΙΑ ΧΓΥ ή ΙΑι 
ΧΓΥ, ωστόσο δεδομένου ότι κληρονομεί ένα ι αλληλόμορφο 
στο γιο του καταλαβαίνουμε ότι ο γονότυπός του είναι ο ΙΑι 
ΧΓΥ. 
Η μητέρα του άντρα μπορεί να έχει γονότυπο ΙΒΙΒ ΧΓΧΓ ή ΙΒΙΒ 
ΧΓΧγ ή ΙΒι ΧΓΧΓ ή ΙΒι ΧΓΧγ, ωστόσο δεδομένου ότι κληρονομεί 
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ένα ι αλληλόμορφο και ένα ΧΓ αλληλόμορφο στο γιο της 
καταλαβαίνουμε ότι ο γονότυπός της είναι ΙΒι ΧΓΧΓ ή ΙΒι ΧΓΧγ. 
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β)  Οι πιθανές διασταυρώσεις είναι οι εξής: 
Α περίπτωση: 
P:     ιι ΧΓΥ    ×  ΙΑΙΑ ΧΓΧγ   

 ΙΑ ΧΓ   ΙΑ Χγ   
ι ΧΓ     ΙΑι ΧΓΧΓ   ΙΑι ΧΓΧγ   
ι Υ     ΙΑι ΧΓΥ   ΙΑι ΧγΥ 
 
 
Β περίπτωση: 
P:     ιι ΧΓΥ    ×  ΙΑι ΧΓΧγ   

 ΙΑ ΧΓ   ΙΑ Χγ   ιΧΓ   ι Χγ   
ι ΧΓ     ΙΑι ΧΓΧΓ   ΙΑι ΧΓΧγ   ιι ΧΓΧΓ   ιι ΧΓΧγ   
ι Υ     ΙΑι ΧΓΥ   ΙΑι ΧγΥ ιι ΧΓΥ   ιι ΧγΥ 
 
 
γ)  Όπως έχει προαναφερθεί τα αρσενικά άτομα με Α ομάδα 
αίματος μπορεί να έχουν γονότυπο ΙΑΙΑ ή ΙΑι και όσα έχουν 
μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο έχουν 
γονότυπο ΧγΥ. 
Συνεπώς: 

Α περίπτωση: 
P:     ιι ΧΓΥ    ×  ΙΑΙΑ ΧΓΧγ   

 ΙΑ ΧΓ   ΙΑ Χγ   
ι ΧΓ     ΙΑι ΧΓΧΓ   ΙΑι ΧΓΧγ   
ι Υ     ΙΑι ΧΓΥ   ΙΑι ΧγΥ 
Συμπέρασμα: η πιθανότητα από την εν λόγω διασταύρωση να 
παραχθούν αρσενικά άτομα με Α ομάδα αίματος και μερική 
αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο είναι 1/4. 
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Β περίπτωση: 
P:     ιι ΧΓΥ    ×  ΙΑι ΧΓΧγ   

 ΙΑ ΧΓ   ΙΑ Χγ   ιΧΓ   ι Χγ   
ι ΧΓ     ΙΑι ΧΓΧΓ   ΙΑι ΧΓΧγ   ιι ΧΓΧΓ   ιι ΧΓΧγ   
ι Υ     ΙΑι ΧΓΥ   ΙΑι ΧγΥ ιι ΧΓΥ   ιι ΧγΥ 
Συμπέρασμα: η πιθανότητα από την εν λόγω διασταύρωση να 
παραχθούν αρσενικά άτομα με Α ομάδα αίματος και μερική 
αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο είναι 1/8. 
 

 
 
 

 


