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                                                                             Αθήνα, 19/06/2018 
                             
                    
 
 
 
   
 
 
 
 
αο απνζηέιινπκε ηηο πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο θαη ην Γειηίν 

Σύπνπ πνπ αθνξνύλ ζηα ζέκαηα ηεο Βηνινγίαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

ησλ Ηκεξεζίσλ Γεληθώλ Λπθείσλ. 
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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΗΜΔΡΗΙΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ 
ΛΤΚΔΙΩΝ   
Σρίτη, 19 Ιουνίου 2018 
 
Θέμα Α 
 
Α1. δ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. α 
Οκνίσο απμεκέλε πηζαλόηεηα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε γ. 
Α5. β 
 
Θέμα Β 
 
Β1. 1 → γ,  2 → β, 3 → γ, 4 → α, 5 → γ, 6 → γ, 7 → β 
 
Β2. Ο κηθξννξγαληζκόο Β αλήθεη ζην γέλνο Lactobacillus. 
Σν pH επεξεάδεη ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ βαθηεξίσλ.  
Σα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Lactobacillus αλαπηύζζνληαη ζε pH 4 – 5. 
 
 
Β3.  
Σν έλα ρξσκόζσκα ηνπ 5

νπ
 δεύγνπο έρεη έιιεηςε ρξσκνζσκηθνύ 

ηκήκαηνο (ζηνλ κηθξό βξαρίνλα) δει. δνκηθή ρξσκνζσκηθή 
αλσκαιία. Η κεηάιιαμε πξνθαιεί ην ζύλδξνκν Cri du chat (θσλή 
ηεο γάηαο). 
Ο άλζξσπνο πνπ θέξεη ηελ κεηάιιαμε παξνπζηάδεη δηαλνεηηθή 
θαζπζηέξεζε. 
 
Β4. 
α. Θξαύζκαηα ίζνπ κήθνπο. 
Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο θπζηνινγηθά έρνπλ ηελ ίδηα αιιεινπρία, σο 
πξντόληα αληηγξαθήο ελόο αξρηθνύ κνξίνπ DNA. 
β. Θξαύζκαηα δηαθνξεηηθνύ κήθνπο. 
Σα δύν γνλίδηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο DNA. 
γ. Θξαύζκαηα δηαθνξεηηθνύ κήθνπο. 
Σα δύν πιαζκίδηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο DNA. 
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δ. Θξαύζκαηα ίζνπ κήθνπο, εθ΄νζνλ δελ έρεη ζπκβεί γνληδηαθή 
κεηάιιαμε. 
Σα βαθηήξηα ελόο βαθηεξηαθνύ θιώλνπ, αλ δελ έρεη ζπκβεί 
κεηάιιαμε, είλαη γελεηηθά όκνηα. 
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Θέμα Γ  
 
Γ1. 
Θα εξγαζηνύκε κε γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε. 
Η γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηέρεη ην ζπλνιηθό γνληδίσκα άξα θαη  
ηα γνλίδηα t – RNA (ε cDNA πεξηέρεη δίθισλα cDNA σο αληίγξαθα 
κόλν ησλ ώξηκσλ mRNA). 
 
Γ2.  
Από ην α γνλίδην κε κεηαγξαθή πξνθύπηεη mRNA:  
5΄AAUAUGCCGGGGCCAUGAAUA3΄ 
Από ην α γνλίδην δελ παξάγεηαη πεπηίδην ή παξάγεηαη δηπεπηίδην 
met – pro, θαζώο δελ ππάξρεη t – RNA κε αληηθσδηθόλην 

3
CCC

5 
θαη 

δηαθόπηεηαη ε κεηάθξαζε. 
 
Από ην β γνλίδην κε κεηαγξαθή πξνθύπηεη ην mRNA: 
5΄AAUAUGCCGUGGCCAUGAAAUA3΄ 
θαη κε κεηάθξαζε πξνθύπηεη ην πεπηίδην  
H2N – met – pro – gly – pro – COOH, θαζώο ζην θσδηθόλην 
5
UGG

3
 ζπλδέεηαη ην t – RNA κε αληηθσδηθόλην 

3
ACC

5 
πνπ κεηαθέξεη 

ηε γιπθίλε. 
Όκσο είλαη δπλαηόλ ζην θσδηθόλην 

5
UGG

3 
λα ζπλδεζεί ην t – RNA κε 

αληηθσδηθόλην 
3
ACC

5 
πνπ θπζηνινγηθά ζα κεηαθέξεη trp θαη λα 

πξνθύςεη ην πεπηίδην: H2N – met – pro – trp – pro – COOH. 
 
Γ3.  
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηεηξαθπθιίλε.  
Η EcoRI θόβεη ηελ αιιεινπρία 5΄GAATTC3΄ κέζα ζην γνλίδην ηεο 
ηεηξαθπθιίλεο θαη όρη ηεο ακπηθηιίλεο, νπόηε ηα βαθηήξηα κε ηα 
αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα δελ είλαη αλζεθηηθά ζηελ ηεηξαθπθιίλε. 
 
Θέμα Γ 
 

Γ1 α 
Η κειέηε ησλ αλαινγηώλ πνπ δίλνληαη γηα θάζε γλώξηζκα 
ρσξηζηά δείρλεη όηη πξνθύπηνπλ άηνκα αξζεληθά θαη ζειπθά κε 
ίδηα αλαινγία γλσξηζκάησλ. 
Γηα ην ρξώκα ηξηρώκαηνο από ηε δηαζηαύξσζε ηνπ καύξνπ 
ζειπθνύ κε ην ιεπθό αξζεληθό έρνπκε αλαινγία:     1 αξζεληθό 
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καύξν  : 1 αξζεληθό άζπξν :  1 ζειπθό καύξν : 1 ζειπθό άζπξν  
Πξνθύπηεη όηη πξόθεηηαη  
α) γηα απηνζσκηθό γνλίδην κε ην ζειπθό λα είλαη εηεξόδπγν 
Μ = καύξν   κ = ιεπθό 
Ρ:   ♀ Μκ  (Υ)  ♂ κκ 
G:      Μ, κ    (Υ)     κ 
F1:    Μκ   κκ 
β) θπινζύλδεην κε ην ζειπθό εηεξόδπγν 
Ρ:   ♀  ΥΜΥκ   (Υ)   ♂ ΥκΤ 
G:       ΥΜ , Υκ  (Υ)  ♂  Υκ , Τ 
F1:     ΥΜΥκ   ΥκΥκ   ΥΜΤ  ΥκΤ 
 
Γηα ην κήθνο ηεο νπξάο από ηε δηαζηαύξσζε ηνπ ζειπθνύ κε 
καθξηά νπξά κε ην αξζεληθό κε θνληή νπξά έρνπκε αλαινγία  
1 αξζεληθό κε καθξηά νπξά  :  1 αξζεληθό κε θνληή νπξά :   
1 ζειπθό κε καθξηά νπξά :  1 ζειπθό κε θνληή νπξά 
Πξνθύπηεη όηη πξόθεηηαη  
α) γηα απηνζσκηθό γνλίδην κε ην ζειπθό λα είλαη εηεξόδπγν 
Λ = κε καθξηά νπξά     ι = κε θνληή νπξά 
Ρ:   ♀ Λι  (Υ)  ♂ ιι 
G:    Λ, ι    (Υ)     ι 
F1:   Λι     ιι 
β) γηα θπινζύλδεην κε ην ζειπθό εηεξόδπγν 
Ρ:   ♀  ΥΛΥι   (Υ)   ♂ ΥιΤ 
G:       ΥΛ , Υι  (Υ)  ♂  Υι , Τ 
F1:     ΥΛΥι   ΥιΥι   ΥΛΤ  ΥιΤ 
 
Η δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ θιεξνλόκεζεο κπνξεί λα γίλεη 
πεξηγξαθηθά θαη ρσξίο ηελ παξάζεζε δηαζηαπξώζεσλ. 
 
Γ1 β 
Γνλόηππνη ζειπθνύ γνλέα:  α)  Μκ Λι    β)  Μκ ΥΛΥι   γ)  ΥΜΥκ  
Λι  
 
Γ1 γ 
Οη δεηνύκελεο δηαζηαπξώζεηο είλαη:  α)  Μκ Λι  (Υ) κκιι   β)  Μκ 
ΥΛΥι  (Υ) κκ ΥιΤ   γ)   ΥΜΥκ  Λι (Υ) ΥκΤ ιι, νη νπνίεο πξέπεη λα 
θαηαζηξσζνύλ. 
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Γ2 
Σα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηελ α-πνιππεπηηδηθή αιπζίδα ησλ 
αηκνζθαηξηλώλ γλσξίδνπκε όηη είλαη είλαη δηπιά, δειαδή 
ππάξρνπλ θπζηνινγηθά δύν γνλίδηα α ζε θάζε νκόινγν 
ρξσκόζσκα. Λόγσ ειιείςεσλ γνληδίσλ ππάξρνπλ άηνκα κε 
ιηγόηεξα από 4 γνλίδηα.  
Ο άλδξαο θέξεη ηξία γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηελ α-
πνιππεπηηδηθή αιπζίδα δειαδή έρεη δύν α γνλίδηα ζην έλα 
νκόινγν ρξσκόζσκα θαη έλα α γνλίδην ζην άιιν νκόινγν 
ρξσκόζσκα  
Η γπλαίθα θέξεη δύν α γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηελ α-
πνιππεπηηδηθή αιπζίδα δειαδή κπνξεί λα έρεη i) δύν α γνλίδηα 
ζην έλα νκόινγν ρξσκόζσκα θαη θαλέλα α γνλίδην ζην άιιν 
νκόινγν ρξσκόζσκα είηε ii) έρεη από έλα α γνλίδην ζε θάζε 
νκόινγν ρξσκόζσκα. Η πεξίπησζε (ii) δελ κπνξεί λα ηζρύεη 
αθνύ ην πξώην παηδί πνπ γελλήζεθε θέξεη κόλν έλα γνλίδην άξα 
θιεξνλνκείηαη έλα νκόινγν ρξσκόζσκα από ηνλ παηέξα ελώ 
από ηε κεηέξα έιαβε ρξσκόζσκα ρσξίο α γνλίδηα. 
Η πηζαλόηεηα γηα ην δεύηεξν παηδί λα είλαη θπζηνινγηθό κε 4 
γνλίδηα είλαη ¼. Μπνξεί λα πάξεη θαη από ηνλ παηέξα θαη από ηε 
κεηέξα ην νκόινγν ρξσκόζσκα κε ηα δύν α γνλίδηα κε 
πηζαλόηεηα ½ από ηνλ θαζέλα, άξα ½ Υ ½ = 1/4 
 
Παξαηήξεζε: Ο καζεηήο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ απάληεζε 
ζρεκαηηθά 
 
Γ3 
 
Σν πξώην θπηό παξάγεη γακέηεο 1bt 4 ,  1 4 
Σν δεύηεξν θπηό παξάγεη γακέηεο 1 4 bt , 1 4 
Οη απόγνλνη κπνξεί λα είλαη  α) 1bt 1 - 4 4bt ,  β) 1bt 1 - 4 4 ,  γ) 1 
1 - 4 4 bt  δ) 1 1 - 4 4 
Η πηζαλόηεηα λα είλαη αλζεθηηθά ζηα έληνκα είλαη 75%, θαζώο 
θέξεη έλα ή δύν ρξσκνζώκαηα κε ην γνλίδην ηεο ηνμίλεο. 
 
Παξαηήξεζε: Ο καζεηήο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ απάληεζε 
θαη ζρεκαηηθά 
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(ρόιην: ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη ην ππεύζπλν γνλίδην εθθξάδεηαη). 
Η Δπηηξνπή Παηδείαο ηεο ΠΔΒ  
 
 

Δυχόμαστε καλή επιτυχία στα αποτελέσματα 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΒ (ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ 
ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ) 
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ΘΕΜΑ : ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΟΛΙΟ 

 

Τα θέμαηα ζηο μάθημα ηης Βιολογίας Ομάδας Προζαναηολιζμού ηφν Ημερήζιφν 

Λσκείφν απαιηούζαν κριηική ζκέυη και ότι ζηείρα ανάκληζη γνώζεφν. Τα θέμαηα 

είναι απαιηηηικά και η δσζκολία εμθανίζεηαι ζε ερφηήμαηα όλφν ηφν θεμάηφν. 

Απεσθύνονηαι ζε καλά προεηοιμαζμένοσς σπουήθιοσς με ικανόηηηα κριηικής 

προζέγγιζης.  

Εστόμαζηε Επιηστία! 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ΔΣ της ΠΕΒ, 
        

 

 
 

     Η Πρόεδρος της ΠΕΒ                 Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΕΒ                                           

                                                                    

 
 

        Κόλλια Παναγούλα                                  Κατωπόδης Γεώργιος        
 

 


