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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
1 → γ,

2 → β,

3 → α,

4 → β,

5→δ

ΘΕΜΑ 2ο
1. Σχολικό σελ. 21 από: «Τα µιτοχόνδρια … ηµιαυτόνοµα.
2. Σχολικό σελ. 35 Χαρακτηριστικά γενετικού κώδικα.
3. Σχολικό σελ. 93 από: «Η συχνότητα … δυνατότητα αναπαραγωγής.

ΘΕΜΑ 3ο
1. Σχολικό σελ. 61 από: «Η κατασκευή … από απολιθώµατα»
2. Σχολικό σελ. 119 από: «Ένα επιλεγµένο … µεγάλες ποσότητες».
3. Σχολικό σελ. 133 από: «Το βακτήριο … ποικιλίες Bt». Και αναφορά στο
πλασµίδιο Ti του Agrobacterium.

ΘΕΜΑ 4ο
Η δεπανοκυτταρική αναιµία κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο
κληρονοµικότητας
β: φυσιολογική σύνθεση β αλυσίδας της HbA
βs: δεπανοκυτταρική αναιµία

Η µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και στο κόκκινο κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο
υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.
ΧΑ: φυσιολογική όαση
Χα: µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και στο κόκκινο
∆έντρο Α:
I1: ΧΑΥ, Ι2: ΧαΧα
ΙΙ1: ΧαΥ, ΙΙ2: ΧΑΧα
∆έντρο Β:
I1: ββs, Ι2: ββs
ΙΙ1: ββ ή ββs, ΙΙ2: βsβs
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Πιθανότητα
P:♀
ββs ΧαΧα
x
ββs ΧΑΥ ♂
α
s α
Γαµέτες: βΧ , β Χ
βΧΑ, βΥ, βs ΧΑ, βsΥ
F1: ββ ΧΑΧα, ββΧαΥ, ββs ΧΑΧα, ββs ΧαΥ
ββs ΧΑΧα, ββs ΧαΥ, βsβs ΧΑΧα, βsβs ΧαΥ
Πιθανότητα = 1/8
Στην απάντηση απαιτείται για αιτιολόγηση αναλυτικά ο 1ος και 2ος νόµος του Mendel
και ο ορισµός του διυβριδισµού.
Προγεννητικός: Σελίδα 100 λήψη χοριακών λαχνών αλλά προτείνω µόνο ανάλυση
βάσεων DNA, δεν πρέπει να αναφερθούν καρυότυπος (γιατί είναι γονιδιακή
µετάλλαξη), δοκιµασία δρεπάνωσης (γιατί δεν µπορώ να πάρω ερυθροκύτταρα από το
έµβρυο) αλλά ούτε και βιοχηµικές δοκιµασίες (γιατί το έµβρυο δεν έχει ακόµα HbA
που θα αντικατασταθεί από την HbS).

Επιµέλεια απαντήσεων:
Τζαµάκος Γιάννης – Βιολόγος
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