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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

  
ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Έστω το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο: Ποιος από τους παρακάτω προγόνους 

αποκλείεται να έχει κληροδοτήσει στην ΙΙΙ 1 φυλετικό χρωμόσωμα; 

γ. Ι 3 

                                          

  

   
 

 

                                                                                                                 

Α2. Το σχήμα απεικονίζει την κυκλική ροή χημικών ουσιών μεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών σε ένα οικοσύστημα. Οι ουσίες Χ και Ζ αντιστοιχούν:  

δ. η ουσία Χ είναι το διοξείδιο του άνθρακα και η ουσία Ζ είναι το οξυγόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Α3. Η γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 

γ. στην αιμορροφιλία Α  

 

Α4. Η μεγιστοποίηση της παραγωγής φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα 

(gene farming) επιτυγχάνεται με: 

γ. κλωνοποίηση ενός θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιημένου για την επιθυμητή 
πρωτεΐνη  

 

 Α5.  Εμβολιασμός είναι. 

δ. η προσθήκη μικρής ποσότητας μικροοργανισμών σε θρεπτικό υλικό. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-03-20 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Να διατάξετε με τη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω στάδια που αφορούν στην 

κλωνοποίηση του προβάτου Dolly. Αποτυπώστε στο τετράδιο σας τη σωστή σειρά 

χρησιμοποιώντας μόνο τα γράμματα α έως στ. 
α. εισαγωγή ενός πυρήνα από κύτταρο του μαστικού αδένα σε απύρηνο ωάριο. 
β. μεταφορά του εμβρύου σε θετή μητέρα. 
γ. διαίρεση του κυττάρου που προέκυψε με τη βοήθεια ηλεκτρικής διέγερσης. 
δ. λήψη κυττάρων από τον μαστικό αδένα ενός προβάτου και αφαίρεση του πυρήνα τους. 
ε. κυοφορία και γέννηση του προβάτου Dolly. 
στ. απομόνωση ωαρίου από άλλο πρόβατο και απομάκρυνση του πυρήνα. 

 δ-στ-α-γ-β-ε 

                                                                                                                       

Β2. Με ποιο ή με ποια φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται το καθένα από τα 

παρακάτω; Να τα αναφέρετε ονομαστικά. 

α. Υπέρυθρη ακτινοβολία 

β. Οξείδια του αζώτου 

γ. Διοξείδιο του άνθρακα 

δ. Χλωροφθοράνθρακες 

ε. Μονοξείδιο του άνθρακα 

στ. Διοξείδιο του θείου 

ζ. Υδρογονάνθρακες 

η. Υπεριώδης ακτινοβολία 

 

α. φαινόμενο του θερμοκηπίου 

β. φωτοχημικό νέφος, όξινη βροχή 

γ. φαινόμενο του θερμοκηπίου 

δ. εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος 

ε. φωτοχημικό νέφος 

στ. όξινη βροχή 

ζ. φωτοχημικό νέφος 

η. εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος 

 

Β3. Σε τρεις διαφορετικούς βιοαντιδραστήρες πραγματοποιείται κλειστή καλλιέργεια τριών 

διαφορετικών μικροοργανισμών Α, Β και Γ αντίστοιχα. Στα παρακάτω διαγράμματα 

απεικονίζεται ο αριθμός των μικροοργανισμών σε σχέση με το χρόνο. Στο χρονικό διάστημα 

από 0 έως t1 η συγκέντρωση του οξυγόνου στους βιοαντιδραστήρες είναι 

υψηλή και σταθερή, ενώ στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2 η συγκέντρωση του οξυγόνου 
είναι χαμηλή και σταθερή. 
α. Με βάση τα σχήματα να χαρακτηρίσετε τους μικροοργανισμούς Α, Β, Γ σε σχέση με 
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την εξάρτηση της ανάπτυξής τους από τη συγκέντρωση του οξυγόνου αιτιολογώντας την 
απάντησή σας.(Μονάδες 4) 
β. Τι εννοούμε σήμερα με τον όρο ζύμωση; Ποια είναι τα προϊόντα της ζύμωσης;  
    (Μονάδες 4) 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

α.  Γνωρίζουμε πως η παρουσία ή απουσία Ο2 μπορεί να βοηθήσει ή να αναστείλει 

την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Υπάρχουν μικροοργανισμοί που για την 

ανάπτυξή τους απαιτούν υψηλή συγκέντρωση Ο2 (υποχρεωτικά αερόβιοι) όπως τα 

βακτήρια του γένους Mycobacterium. Άλλοι μικροοργανισμοί, όπως οι μύκητες που 

χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία, ανήκουν στην κατηγορία των 

μικροοργανισμών που αναπτύσσονται παρουσία Ο2 με ταχύτερο ρυθμό απ' ότι 

απουσία Ο2 (προαιρετικά αερόβιοι). Τέλος, υπάρχουν μικροοργανισμοί όπως 

βακτήρια του γένους Clostridium για τους οποίους το Ο2 είναι τοξικό (υποχρεωτικά 

αναερόβιοι). 

Παρατηρώντας το διάγραμμα του μικροοργανισμού Α βλέπουμε αύξηση του αριθμού 
των μικροοργανισμών στο διάστημα 0 – t1. Η αύξηση του πληθυσμού τους 
συνεχίζεται και κατά το διάστημα t1 – t2 παρά την μεταβολή της συγκέντρωσης του 
Ο2. Άρα ο μικροοργανισμός αναπτύσσεται και παρουσία και απουσία Ο2. Επομένως 
ο Α είναι προαιρετικά αερόβιος.  
 
Στο διάγραμμα του μικροοργανισμού Β παρατηρούμε αύξηση του αριθμού των 
μικροοργανισμών στο διάστημα 0 – t1 και μείωση κατά το διάστημα t1 – t2. Άρα ο 
μικροοργανισμός είναι υποχρεωτικά αερόβιος.  
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Στο διάγραμμα του μικροοργανισμού Γ παρατηρούμε ότι κατά το διάστημα 0 – t1 οι 
αριθμός των μικροοργανισμών μειώνεται ραγδαία μέχρι την εξαφάνιση τους.  Άρα το 
Ο2 είναι τοξικό για αυτό το είδος των μικροοργανισμού. Επομένως ο Γ είναι 
υποχρεωτικά αναερόβιος. 
 
β. Με τον όρο ζύμωση εννοούμε τη διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών σε υγρό 
θρεπτικό υλικό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος ζύμωση παλαιότερα 
χρησιμοποιείτο μόνο για αναερόβιες διεργασίες αλλά σήμερα χρησιμοποιείται με την 
ευρεία έννοια και περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες, αερόβιες και αναερόβιες. Τα 
προϊόντα της ζύμωσης είναι είτε τα ίδια τα κύτταρα που ονομάζονται βιομάζα είτε 
προϊόντα των κυττάρων όπως πρωτεΐνες και αντιβιοτικά. 
 
Β4. Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της 

ευαισθησίας κλινικών δοκιμασιών όπως η ταυτοποίηση των ομάδων αίματος. Να εξηγήσετε 

την παρασκευή ενός τέτοιου τεστ προσδιορισμού των ομάδων αίματος, σύμφωνα με το 

σύστημα AB0, αναφέροντας πόσα και ποια μονοκλωνικά αντισώματα θα πρέπει να 

περιέχονται.                  

 

Κάθε είδος αντισώματος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται από 

μια ομάδα όμοιων Β-λεμφοκυττάρων, που αποτελούν έναν κλώνο. Τα αντισώματα 

που παράγονται από έναν κλώνο Β-λεμφοκυπάρων ονομάζονται μονοκλωνικά. 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 ενός 

μονοκλωνικού αντισώματος. Αναφορικά με το σύστημα ΑΒΟ γνωρίζουμε ότι τα 

άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν στην επιφάνεια 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.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω  να παρασκευάσουμε ένα τέτοιο τεστ προσδιορισμού των 

ομάδων αίματος σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ θα ακολουθήσουμε την εξής μέθοδο: 

Σε δύο ποντίκια θα χορηγήσουμε το αντιγόνο Α και το αντιγόνο Β αντίστοιχα. Στα 

δύο ποντίκια θα προκληθεί ανοσολογική αντίδραση με αποτέλεσμα να αρχίσει η 

παραγωγή αντισωμάτων από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα. Ύστερα από δύο 

εβδομάδες θα αφαιρεθεί ο σπλήνας και θα απομονωθούν  τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα 

κύτταρα αυτά θα συντηχθούν με καρκινικά κύτταρα και θα παραχθούν τα υβριδώματα 

τα οποία θα παράγουν μονοκλωνικά αντισώματα. Τα υβριδώματα μπορούν να 

αποθηκευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κατάψυξη (-80 °C) και να 
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παράγουν οποιαδήποτε στιγμή το συγκεκριμένο μονοκλωνικά αντίσωμα σε μεγάλες 

ποσότητες.  

Επομένως στο τεστ θα περιέχονται δύο είδη μονοκλωνικών αντισωμάτων, ένα έναντι 

του αντιγόνου Α και ένα έναντι του αντιγόνου Β. Θα απομονώσουμε δείγμα άπο το 

αίμα του ατόμου που θέλει να μάθει σε ποια ομάδα αίματος ανήκει και θα το 

χωρίσουμε σε δύο μέρη. Ένα μέρος θα το αναμείξουμε με μονοκλωνικά αντισώματα 

έναντι του Α αντιγόνου και το άλλο αντίστοιχα με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 

του Β αντιγόνου. Αν παρατηρήσουμε αντίδραση μόνο στην 1η περίπτωση αλλά όχι 

στην 2η το άτομο ανήκει στην ομάδα Α (υπάρχει μόνο το αντιγόνο Α). Αν 

παρατηρήσουμε αντίδραση μόνο στην 2η περίπτωση αλλά όχι στην 1η το άτομο 

ανήκει στην ομάδα Β (υπάρχει μόνο το αντιγόνο Β). Αν παρατηρήσουμε αντίδραση 

και στα 2 μείγματα το άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ  (υπάρχουν και τα 2 αντιγόνα) και 

τέλος αν δεν παρατηρήσουμε καμία αντίδραση σε κανένα από τα δύο 2 μέρη τότε θα 

ανήκει στην ομάδα 0 (δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο). 

 

Β5«Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ωάρια του ζώου που έχουν γονιμοποιηθεί στο 

εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή του ξένου DNA με ειδική μικροβελόνα. Το ξένο 

γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποιο από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του 

ζυγωτού». 

α. Πώς ονομάζεται η μέθοδος που περιγράφεται στο παραπάνω κείμενο – απόσπασμα από 

το σχολικό βιβλίο και πως οι οργανισμοί που δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο; 

(Μονάδες 2) 

β. Να αναφέρετε τα ονόματα δύο τουλάχιστον ειδών ζώων που δημιουργούνται 

αποκλειστικά με την παραπάνω μέθοδο.(μονάδες 2)  

 

α. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μικροέγχυση. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται 

ωάρια του ζώου που έχουν γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή 

του ξένου DNA με ειδική μικροβελόνα. Το ξένο γενετικό υλικό ενσωματώνεται 

συνήθως σε κάποιο από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του ζυγωτού. Το ζυγωτό 

τοποθετείται στη συνέχεια στη μήτρα της «θετής» μητέρας, ενός ζώου στο οποίο θα 

αναπτυχθεί το έμβρυο.  

 

β. Η μικροέγχυση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο δημιουργίας διαγονιδιακών 
αγελάδων, προβάτων, χοίρων και αιγών. (αρκούν για την απάντηση 2 από αυτά). 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στο διάγραμμα του σχήματος 2 απεικονίζεται ο κύκλος του νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να προσδιορίσετε τις πιθανές πορείες του νερού που αντιστοιχούν  στους αριθμούς 1 

έως 6 στο σχήμα 2.(Μονάδες 3) 

β) Στη μικρή λεκάνη απορροής με έντονη κλίση εδάφους στο σχήμα 2, λόγω μιας 

πυρκαγιάς καταστρέφονται όλα τα δένδρα. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για το έδαφος 

μετά από μια περίοδο έντονων βροχοπτώσεων;(Μονάδες 2) 

 

α. 1 - Κατακρημνίσεις, 

2 - Εξάτμιση, 
3 - Απορρόφηση από το υπέδαφος , 
4 - Διαπνοή, 
5 - Επιφανειακή απορροή, 
6 - Πρόσληψη από τα φυτά, μέσω των υπογείων υδάτων. 
 
β. Μία από τις συνέπειες της φωτιάς είναι ότι αυξάνεται η διάβρωση του εδάφους, 
αφού καταστρέφονται τα φυτά που θα το συγκρατούσαν με τις ρίζες τους. Αυτό 
συμβαίνει καθώς τα φυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση του νερού 
από το έδαφος. Σε μικρές λεκάνες απορροής, όπου αφαιρέθηκαν όλα τα δέντρα, ο 
όγκος του επιφανειακού νερού αυξήθηκε πάνω από 200%. Το νερό αυτό κατέληξε 
στη θάλασσα, ενώ, αν είχε διεισδύσει στο έδαφος, θα είχε αποδοθεί πίσω στην 
ατμόσφαιρα με τη διαπνοή .Επομένως αν όλα τα δένδρα καταστραφούν ,η κλίση του 
εδάφους είναι μεγάλη και ακολουθήσουν καταρρακτώδεις βροχές,  η διάβρωση του 
εδάφους θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη και τελικά θα οδηγήσει σε βαθμιαία κατάρρευση 
των οικοσυστημάτων και ερημοποίηση. 
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 Γ2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η Εικόνα 1 αναπαριστά ένα υδάτινο οικοσύστημα που περιλαμβάνει ένα ποτάμι 
το οποίο καταλήγει σε λίμνη. Γύρω από το οικοσύστημα αυτό υπάρχουν καλλιεργούμενοι 
αγροί στους οποίους χρησιμοποιούνται λιπάσματα κ αι μη βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα 
(π.χ. DDT). Επιπλέον, στη λίμνη καταλήγουν τα αστικά λύματα μιας παρακείμενης πόλης 
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Ένα πρωί, οι κάτοικοι της πόλης παρατήρησαν μεγάλο 
αριθμό νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της λίμνης. 
α. Ποιο φαινόμενο σχετίζεται με τη μαζική θανάτωση των ψαριών; (μονάδες 1) 
Περιγράψτε τα στάδια που οδήγησαν στη θανάτωση των ψαριών. (μονάδες 3) 
                                                                                                                                                                                             
α. Το φαινόμενο που σχετίζεται με τη μαζική θανάτωση των ψαριών είναι ο 

ευτροφισμός. Τα αστικά λύματα που καταλήγουν μέσω των αγωγών αποχέτευσης 
στα υδάτινα οικοσυστήματα περιέχουν παραπροϊόντα του ανθρώπινου 
μεταβολισμού (περιττώματα, σωματικές εκκρίσεις) και διάφορες ουσίες καθημερινής 
χρήσης όπως απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού κ.ά. Στις διαταραχές που 
προκαλούν τα αστικά λύματα στα υδάτινα οικοσυστήματα περιλαμβάνονται η 
αύξηση του μικροβιακού φορτίου τους, που μπορεί να γίνει αιτία για τη διάδοση 
σοβαρών νοσημάτων, και το φαινόμενο του ευτροφισμού. Όσον αφορά το φαινόμενο 
αυτό, το υδάτινο οικοσύστημα, αφού δεχτεί τα αστικά λύματα, αλλά και τα λιπάσματα 
που αποπλένονται από το νερό της βροχής, εμπλουτίζεται με τα νιτρικά και τα 
φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές αποτελούν 
θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς 
(φυτοπλαγκτόν), προκαλείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι 
αυξάνεται και ο πληθυσμός των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών (ζωοπλαγκτόν) 
που εξαρτώνται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών 
οργανισμών συσσωρεύεται νεκρή οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί 
την αύξηση των αποικοδομητών, δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν. Με 
την αύξηση όμως των μικροοργανισμών ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται 
πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου 
που βρίσκεται διαλυμένη στο νερό γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει 
τους ανώτερους οργανισμούς του οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν 
από ασφυξία. 
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β. Τοξικολογική εξέταση στους ιστούς πουλιών που τρέφονται με τα ψάρια της λίμνης, 
υπέδειξε συγκέντρωση DDT ίση με 103mg/kg. Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα της 
λίμνης περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια και πουλιά, η συγκέντρωση του 
DDT στους ιστούς των υπόλοιπων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας αναμένετε να είναι 
υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση;(μονάδες1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) 

Tο εντομοκτόνο DDT είναι μια μη βιοδιασπώμενη ουσία.Το κοινό στοιχείο της 
επίδρασης των ουσιών αυτών στο περιβάλλον είναι ότι δε διασπώνται (μη 
βιοδιασπώμενες ουσίες) από τους οργανισμούς, με αποτέλεσμα, ακόμη και αν 
βρίσκονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους 
καταναλωτές, καθώς περνούν από τον έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον 
επόμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωση τους στους ιστούς 
των οργανισμών καθώς προχωρούμε κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, ένα 
φαινόμενο το οποίο ονομάζεται βιοσυσσώρευση. Επομένως η συγκέντρωση DDT 
αναμένεται να είναι υψηλότερη από 103mg/kg στα πουλιά ενώ χαμηλότερη από 
103mg/kg σε φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν. 

γ. Μετά τη μαζική θανάτωση των ψαριών οι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να 
εφαρμόσουν την αμειψισπορά ως οικολογικό τρόπο εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο.  

Τι είναι η αμειψισπορά και ποιον άλλο οικολογικό τρόπο εμπλουτισμού του εδάφους με 
άζωτο γνωρίζετε;(Μονάδες 2) 

Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο η αμειψισπορά συμβάλλει στον εμπλουτισμό του 
εδάφους με άζωτο.(Μονάδες 3) 

Οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι εμπλουτισμού του εδάφους σε άζωτο είναι η 
αγρανάπαυση και η αμειψισπορά. Την ιδιότητα των ψυχανθών να φέρουν στις ρίζες 
τους αζωτοδεσμευτικά βακτήρια αξιοποιεί η παραδοσιακή γεωργική πρακτική της 
αμειψισποράς. Αμειψισπορά είναι η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και 
ψυχανθών, έτσι ώστε το έδαφος να εμπλουτίζεται με άζωτο και να μην 
εξασθενεί.Κατα την αμειψισπορά καλλιεργούνται ψυχανθή τα οποία στις ρίζες τους 
φέρουν αζωτοδεσμευτικά βακτήρια,σε ειδικούς σχηματισμούς που ονομάζονται 
φυμάτια.Τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια είναι υπεύθυνα για την βιολογική 
αζωτοδέσμευση. Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το 
ατμοσφαιρικό άζωτο και να το μετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα, τα οποία μπορούν να 
απορροφηθούν από τα ψυχανθή. Τα φυτά αυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα 
προκειμένου να συνθέσουν τις αζωτούχες ενώσεις τους όπως τις πρωτεΐνες και τα 
νουκλεϊκά οξέα. Όταν οι καλλιεργητές θερίσουν τα ψυχανθη δεν θα μαζέψουν τα 
σώματα τους αλλα θα τα αφήσουν στο έδαφος για να αποικοδομηθούν .Οι αζωτούχες 
ενώσεις θα διασπαστούν ουσίες από τους αποικοδομητές του εδάφους μέσα από μια 
διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή αμμωνίας. Η αμμωνία που 
συγκεντρώνεται στο έδαφος, υφιστάμενη τη δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων 
του εδάφους, μετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα .Επομένως με αυτό τον τρόπο 
εμπλουτίζεται το έδαφος με νιτρικά ιόντα τα οποία παραλαμβάνονται από τα φυτά τα 
οποία θα καλλιεργήσουν οι αγρότες τον επόμενο χρόνο,δηλαδή τα σιτηρά.                                                                                                                              

Γ3. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα: 
Να γράψετε τα ονόματα των οργανισμών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5  και 
των διαδικασιών α, β . 
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1. Απονιτροποιητικα βακτήρια                        α. βιολογική αζωτοδέσμευση 

2. Αζωτοδεσμευτικά βακτήρια                         β. ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση 

3. Ζώα 

4. Αποικοδομητές  
5. Νιτροποιητικά βακτήρια 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. H μελέτη καρυότυπου ενός άνδρα με φυσιολογικό φαινότυπο, έδειξε ότι σε άωρα 

γεννητικά του κύτταρα υπήρξε αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 7 και 15. 

Τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Λ και Κ υποδηλώνουν διαφορετικές γενετικές θέσεις πάνω σε   
α. Να γράψετε όλους τους πιθανούς γαμέτες αυτού του άνδρα συμβολίζοντας με 7* και 15* 
τα χρωμοσώματα που φέρουν τη δομική χρωμοσωμική ανωμαλία.(Μονάδες 2)  
β. Πόσα αλληλόμορφα για καθεμιά από τις γενετικές θέσεις υπάρχουν σε καθέναν από τους 
παραπάνω γαμέτες; (Μονάδες 2) 
γ. Έστω ότι ο παραπάνω άνδρας διασταυρώνεται με γυναίκα που διαθέτει φυσιολογικό 
καρυότυπο.  
(i) Ποιά η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι με φυσιολογικό καρυότυπο; 
(ii) Ποιά η πιθανότητα να αποκτήσουν απόγονο με τη δομική χρωμοσωμική ανωμαλία του 
πατέρα; 
(iii) Ποιά η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι με τον καρυότυπο του πατέρα; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6)  
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Δ1.α. Η χρωμοσωμική σύσταση του άνδρα είναι 77*1515* και τα σπερματοζωάρια 

που αυτός μπορεί να παράξει είναι τα εξής: 

715 

7*15 

715* 
7*15* 

 
β. Ο γαμέτης 715 θα φέρει τα αλληλόμορφα Α,Β,Γ,Δ,Κ,Λ (δηλαδή 1 αλληλόμορφο για 
κάθε γενετική θέση) 
Ο γαμέτης 7*15 θα φέρει τα αλληλόμορφα Α,Β,Λ,Κ,Λ (δηλαδή θα φέρει τα 
αλληλόμορφα Α,Β,Κ από μια φορά, το Λ αλληλόμορφο 2 φορές και δεν θα φέρει το Δ 
αλληλόμορφο) 
Ο γαμέτης 715* θα φέρει τα αλληλόμορφα Α,Β,Γ,Δ,Κ,Γ,Δ (δηλαδή θα φέρει τα 
αλληλόμορφα Α,Β,Κ από μια φορά και τα Γ,Δ από δυο φορές, ενώ δεν θα φέρει το 
αλληλόμορφο Λ) 
Ο γαμέτης 7*15* θα φέρει τα αλληλόμορφα Α,Β,Λ,Κ,Γ,Δ (δηλαδή υπάρχει 1 
αλληλόμορφο για κάθε γενετική θέση) 
 
γ. Η γυναίκα θα έχει χρωμοσωμική σύσταση 771515 και θα παράγει γαμέτες (ωάρια ) 
715. Οι γαμέτες του άνδρα θα είναι αυτοί που αναφέρθηκαν στο ερώτημα α. Όλοι 
έχουν την ίδια πιθανότητα να παραχθούν,άρα καθένας έχει πιθανότητα 25% να 
παραχθεί και να γονιμοποιήσει το αντίστοιχο ωάριο. 
Συνολικά ισχύει: 
Σπερματοζωάριο                      Ωάριο                    Ζυγωτό 

25%     715                                715                   25%  771515 

25%     7*15                                                       25%  77*1515 

25%     715*                                                       25%  771515* 

25%     7*15*                                                     25%   77*1515* 

i. Η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με φυσιολογικό καρυότυπο είναι 25% ή 1/4.Η 
πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι είναι 50% ή 1/2.Άρα η πιθανότητα να αποκτήσουν 
αγόρι με φυσιολογικό καρυότυπο είναι P= ¼  *  ½  = 1/8  
ii. Η πιθανότητα να αποκτήσουν απόγονο 77*1515* είναι 25% ή ¼ . 
ιιι. 0% ,καθώς ένα κορίτσι δεν μπορεί να έχει καρυότυπο ίδιο με τον πατέρα της. Αυτό 
οφείλεται στα φυλετικά χρωμοσώματα. Ο πατέρας ως αρσενικό άτομο θα έχει ΧΥ 
φυλετικά χρωμοσώματα ενώ η κόρη ΧΧ. 
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Δ2 Προκειμένου να διαπιστώσουμε την διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση 

ενός παιδιού με σύνδρομο Klinefelter πραγματοποιούμε ανάλυση της αλληλουχίας των 

βάσεων στα φυλετικά του χρωμοσώματα.  

α. Να αναφέρετε το είδος της μετάλλαξης που έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση ατόμων 

όπως το παραπάνω, και να γράψετε τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με σύνδρομο 

Klinefelter. (Μονάδες 3) 

β. Να εξηγήσετε την διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του παραπάνω 

παιδιού αν μετά την ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων στα φυλετικά του χρωμοσώματα 

διαπιστώσουμε την ύπαρξη: 

1. τριών διαφορετικών αλληλουχιών DNA. (Μονάδες 3) 

2. δύο όμοιων και μιας διαφορετικής αλληλουχίας DNA.  (Μονάδες 3)  

 

α. Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε αριθμητική ανωμαλία στα φυλετικά 

χρωμοσώματα. Συγκεκριμένα τα άτομα με σύνδρομο Klinefelter έχουν φυσιολογικό 

αριθμό αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων (44) και τρία φυλετικά χρωμοσώματα, τα ΧΧΥ, 

αντί του φυσιολογικού ζεύγους ΧΥ.Τα άτομα αυτά έχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά 

αρσενικού ατόμου είναι όμως στείρα. Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου 

εμφανίζονται μετά την εφηβεία. 

 

β. 1. Αν υπάρχουν 3 διαφορετικές αλληλουχίες αυτό σημαίνει ότι η μια αντιστοιχεί 

στο Υ χρωμόσωμα ενώ οι άλλες δύο στα Χ χρωμοσώματα, που είναι ανόμοια μεταξύ 

τους. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί το ένα Χ προέρχεται από τον πατέρα και το 

άλλο Χ από την μητέρα είτε γιατί και τα δύο προέρχονται από την μητέρα. 

Στην 1η περίπτωση μη φυσιολογικό σπερματοζωάριο ΧΠΥ έχει γονιμοποιήσει 

φυσιολογικό ωάριο ΧΜ1. Το σπερματοζωάριο αυτό έχει προκύψει από μη διαχωρισμό 

των ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά την 1η μειωτική διαίρεση του πατέρα. Το άτομο 

που προκύπτει έχει σύνδρομο Klinefelter και χρωμοσωμική σύσταση ΧΠ ΧΜ1 Υ. 

Στην 2η περίπτωση φυσιολογικό σπερματοζωάριο Υ έχει γονιμοποιήσει ωάριο 

ΧΜ1ΧΜ2. Το ωάριο αυτό έχει προκύψει από μη διαχωρισμό των ομόλογων 

χρωμοσωμάτων κατά την 1η μειωτική διαίρεση της μητέρας. Το άτομο που 

προκύπτει έχει σύνδρομο Klinefelter και χρωμοσωμική σύσταση ΧΜ1 ΧΜ2 Υ. 

2. Αν υπάρχουν 2 όμοιες και μια διαφορετική αλληλουχία, το Υ προέρχεται από τον 

πατέρα ενώ τα δύο Χ από την μητέρα. Σπερματοζωάριο Υ γονιμοποιεί ωάριο ΧΜ1ΧΜ1. 

Το ωάριο αυτό έχει προκύψει από μη διαχωρισμό των αδερφών χρωματίδων κατά 
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την 2η μειωτική διαίρεση της μητέρας. Το άτομο που προκύπτει έχει σύνδρομο 

Klinefelter και χρωμοσωμική σύσταση ΧΜ1 ΧΜ1 Υ. 

Η δικαιολόγηση μπορεί να γίνει και με διαγράμματα. 

 

Δ3.  Από τη διασταύρωση αμιγών φυτών ενός είδους με μεγάλο καρπό και λευκό χρώμα 

άνθους, με επίσης αμιγή φυτά που διαθέτουν μικρό καρπό και κόκκινο χρώμα άνθους όλοι 

οι απόγονοι της F1 γενιάς διαθέτουν μεγάλους καρπούς και λευκά άνθη. 

α.  Ποια είναι η αναμενόμενη φαινοτυπική αναλογία των φυτών της F2 γενιάς σύμφωνα με 

τους νόμους του Mendel; Να κάνετε τις απαραίτητες διασταυρώσεις. 

 Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  (Μονάδες 4) 

β. Εάν στην F2 γενιά και σε μεγάλο αριθμό απογόνων υπάρχουν μόνο φυτά με μεγάλο 

καρπό και λευκά άνθη και φυτά με μικρό καρπό και κόκκινα άνθη σε αναλογία 3:1 

αντίστοιχα με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να εξηγήσετε αυτήν την μη αναμενόμενη 

φαινοτυπική αναλογία; (Μονάδες 2) 

 

α. Εφόσον όλοι οι απόγονοι της F1 γενιάς διαθέτουν μεγάλους καρπούς και λευκά 

άνθη αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλος καρπός και το λευκό χρώμα είναι οι επικρατείς 

χαρακτήρες ενώ ο μικρός καρπός και το κόκκινο χρώμα είναι οι υπολειπόμενοι 

χαρακτήρες. 

Δηλαδή Μ: μεγάλος καρπός 

           μ: μικρός καρπός,              Μ>μ 

και Λ: λευκό χρώμα 

      λ: κόκκινο χρώμα , Λ>λ 

Τα φυτά της πατρικής γενιά είναι αμιγή άρα το 1ο φυτό θα έχει γονότυπο ΜΜΛΛ  ενώ 

το 2ο φυτό θα έχει γονότυπο μμλλ. Κάνουμε τη διασταύρωση διϋβριδισμού: 

P: ΜΜΛΛ  x   μμλλ 

Γαμέτες: ΜΛ,  μλ 

F1: 100% ΜμΛλ 

                     ΜμΛλ              x        ΜμΛλ 

Γαμέτες: ΜΛ, Μλ,μΛ,μλ            ΜΛ, Μλ,μΛ,μλ 

 ΜΛ Μλ μΛ μλ 

ΜΛ ΜΜΛΛ ΜΜΛλ ΜμΛΛ ΜμΛλ 

Μλ ΜΜΛλ ΜΜλλ ΜμΛλ Μμλλ 
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μΛ ΜμΛΛ ΜμΛλ μμΛΛ μμΛλ 

μλ ΜμΛλ Μμλλ μμΛλ μμλλ 

 

Από αυτή την διασταύρωση στην F2 προκύπτει η κλασσική αναλογία 9:3:3:1 

Άρα: 9 φυτά με λευκά άνθη και μεγάλους καρπούς  ( Μ_Λ_) 

        3 φυτά με λευκά άνθη και μικρούς καρπούς  (Μ_λλ) 

        3 φυτά με κόκκινα άνθη και μεγάλους καρπούς (μμΛ_) 

        1 φυτό με κόκκινα άνθη με μικρούς καρπούς (μμλλ) 

 

β. Εφόσον λείπουν 2 φαινότυποι, τόσο τα φυτά με μεγάλο καρπό και κόκκινα άνθη 

όσο και αυτά με μικρό καρπό και λευκά άνθη, σε σχέση με την αναμενόμενη 

αναλογία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα του 

άνθους και το μέγεθος του καρπού είναι συνδεδεμένα, δηλαδή βρίσκονται στο ίδιο 

ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχυεί ο 2ος νόμος του 

Mendel εξού και η εμφάνιση της μη αναμενόμενης αναλογίας. Η αναλογία 3:1 

εμφανίζεται γιατί στα φυτά της F1 τα Λ και Μ αλληλόμορφα βρίσκονται στο ίδιο 

χρωμόσωμα όπως και τα λ και μ. 

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 


