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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 
ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ 

 
Δνδεικηικές απανηήζεις 

 
 

 
ΘΔΚΑ Α 

Α1. α 
Α2. γ 
Α3. δ 

Α4. β 
Α5. γ 

 
ΘΔΚΑ Β 

 
Β1. 1-Α, 2-Γ, 3-Β, 4-Α, 5-Γ, 6-Β, 7-Α. 

 
Β2. Η δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία είλαη κία από ηηο ιίγεο γελεηηθέο αζζέλεηεο ηεο νπνίαο ν 

κεραληζκόο δεκηνπξγίαο έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηάγλσζεο 
ηεο αζζέλεηαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ. Μία από απηέο είλαη ε 

παξαηήξεζε ηεο κνξθνινγίαο ησλ εξπζξώλ θπηηάξσλ ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγόλνπ. ηελ 
πεξίπησζε όπνπ ην άηνκν πάζρεη, ηα εξπζξνθύηηαξά ηνπ παίξλνπλ δξεπαλνεηδέο ζρήκα 

(δνθηκαζία δξεπάλσζεο). Γηα ηε δηάγλσζε ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο ρξεζηκνπνηνύληαη 
επίζεο ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο HbS ζηα εξπζξνθύηηαξα 

όπσο θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ β (ζειίδα 103 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 
Β3. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηεξνύκε κηθξό αξηζκό απνηθηώλ είλαη ε κεηαθνξά γνληδίσλ 

από ην έλα βαθηήξην ζην άιιν κέζσ πιαζκηδίσλ. Γλσξίδνπκε όηη ζε πνιιά βαθηήξηα, εθηόο 
από ην θύξην θπθιηθό κόξην DNA, ππάξρνπλ θαη ηα πιαζκίδηα.Σα πιαζκίδηα είλαη δίθισλα, 

θπθιηθά κόξηα DNA κε δηάθνξα κεγέζε. Πεξηέρνπλ κηθξό πνζνζηό ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 
θαη απνηεινύλ ην 1-2% ηνπ βαθηεξηαθνύ DNA. Έλα βαθηήξην κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή 

πεξηζζόηεξα πιαζκίδηα, ηα νπνία αληηγξάθνληαη αλεμάξηεηα από ην θύξην κόξην DNA ηνπ 
βαθηεξίνπ. Μεηαμύ ησλ γνληδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πιαζκίδηα ππάξρνπλ γνλίδηα 

αλζεθηηθόηεηαο ζε αληηβηνηηθά θαη γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά γελεηηθνύ πιηθνύ 
από έλα βαθηήξην ζε άιιν. Σα πιαζκίδηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάζζνπλ γελεηηθό 

πιηθό ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ην θύξην κόξην DNA ηνπ βαθηεξίνπ, θαζώο θαη λα 
κεηαθέξνληαη από έλα βαθηήξην ζε άιιν. Με ηνλ ηξόπν απηό κεηαζρεκαηίδνπλ ην βαθηήξην 

ζην νπνίν εηζέξρνληαη θαη ηνπ πξνζδίδνπλ θαηλνύξηεο ηδηόηεηεο (ζει.22 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Η 
πην ινγηθή επηινγή είλαη λα κεηαθέξζεθαλ, έπεηηα από αλάκεημε, πιαζκίδηα από βαθηήξία κε 

αλζεθηηθόηεηα ζε ακπηθηιίλε ζε βαθηήξηα πνπ έρνπλ γνλίδηα αλζεθηηθόηεηαο ζηελ πεληθηιίλε 
θαη αληίζηξνθα. Έηζη, ηα βαθηήξηα πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα δύν πιαζκίδηα επηβίσζαλ ζην 
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ζξεπηηθό πιηθό κε ηα δύν αληηβηνηηθά ελώ ηα βαθηήξηα πνπ είραλ έλα από ηα δύν γνλίδηα 
αλζεθηηθόηεηαο (ή θαλέλα απν απηά) δελ επηβίσζαλ. 

 
Β4. Σν αληηθσδηθόλην ηνπ tRNA πνπ κόιηο απνκαθξύλεηαη από ην ξηβόζσκα ηε ζηηγκή πνπ ην 

tRNA πνπ κεηαθέξεη ην ακηλνμύ βαιίλε, πξνζδέλεηαη ζε απηό είλαη ην  3’-UAC-5΄ (tRNA πνπ 
κεηαθέξεη ην ακηλνμύ κεζεηνλίλε).  
Γλσξίδνπκε όηη θαηά ηελ επηκήθπλζε έλα δεύηεξν κόξην tRNA κε αληηθσδηθόλην 

ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ δεύηεξνπ θσδηθνλίνπ ηνπ mRNA ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηάιιειε εηζδνρή 
ηνπ ξηβνζώ�καηνο, κεηαθέξνληαο ην δεύηεξν ακηλνμύ. Μεηαμύ ηεο κεζεηνλίλεο θαη ηνπ 

δεύηεξνπ ακηλνμένο ζρεκαηίδεηαη πεπηηδηθόο δεζκόο θαη ακέζσο κεηά, ην πξώην tRNA 
απνζπλδέεηαη από ην ξηβόζσκα θαη απειεπζεξώλεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα όπνπ ζπλδέεηαη 

πάιη κε κεζεηνλίλε, έηνηκν γηα επόκελε ρξήζε. Σν ξηβόζσκα θαη ην mRNA έρνπλ ηώξα έλα 
tRNA, πάλσ ζην νπνίν είλαη πξνζδεκέλα δύν ακηλνμέα. Έηζη αξρίδεη ε επηκήθπλζε ηεο 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο. ηε ζπλέρεηα ην ξηβόζσκα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ mRNA θαηά έλα 
θσδηθόλην. Έλα ηξίην tRNA έξρεηαη λα πξνζδεζεί κεηαθέξνληαο ην ακηλνμύ ηνπ. Αλάκεζα ζην 

δεύηεξν θαη ζην ηξίην ακηλνμύ ζρεκαηίδεηαη πεπηηδηθόο δεζκόο. Η πνιππεπηηδηθή αιπζίδα 
ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη θαζώο λέα tRNA κεηαθέξνπλ ακηλνμέα ηα νπνία ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο (ζει. 41 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Με βάζε ην παξαπάλσ, ηε ζηηγκή πνπ ζπλδέεηαη ην 
tRNA ηεο βαιίλεο, από ην ξηβόζσκα απνκαθξύλεηαη ην tRNA πνπ κεηαθέξεη ηε κεζεηνλίλε, 

επνκέλσο ην αληηθσδηθόλην είλαη ην  3’-UAC-5’. 

 
 
ΘΔΚΑ Γ 

 
Γ1. Η ζέζε έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β, ελώ  ην πξσηαξρηθό ηκήκα ηεο 
αζπλερνύο αιπζίδαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πξώην ζα είλαη ην πξσηαξρηθό ηκήκα 2, δειαδή ην 

ηκήκα 5’-GCUUA-3’. 
  

Γ2. Σν πξηκόζσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο ελζσκαηώλεη 6 
ξαδηελεξγά ξηβνλνπθιενηίδηα U ελώ ε DNA πνιπκεξάζε 13 ξαδηελεξγά 

δενμπξηβνλνπθιενηίδηα G θαηά ηελ επηκύθπλζε ησλ πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ. 
Γλσξίδνπκε όηη ηα θύξηα έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηγξαθή ηνπ DNA νλνκάδνληαη DNA 

πνιπκεξάζεο. Δπεηδή ηα έλδπκα απηά δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αξρίζνπλ ηελ αληηγξαθή, 
ην θύηηαξν έρεη έλα εηδηθό ζύκπινθν πνπ απνηειείηαη από πνιιά έλδπκα, ην πξηκόζσκα, ην 

νπνίν ζπλζέηεη ζηηο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο κηθξά ηκήκαηα RNA, ζπκπιεξσκαηηθά 
πξνο ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο, ηα νπνία νλνκάδνληαη πξσηαξρηθά ηκήκαηα. DNA πνιπκεξάζεο 

επηκεθύλνπλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα, ηνπνζε�ηώληαο ζπκπιεξσκαηηθά δενμπξηβν-
λνπθιενηίδηα απέλαληη από ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο ηνπ DNA. Σα λέα κόξηα DNA αξρίδνπλ λα 

ζρεκαηίδνληαη, θαζώο δεκηνπξγνύληαη δεζκνί πδξνγόλνπ κεηαμύ ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ 
αδσηνύρσλ βάζεσλ ησλ δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ (ζει.32 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Από ηελ 
ππόζεζε δίλεηαη όηη ηα ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα είλαη ην ξηβνλνπθιενηίδην πνπ πεξηέρεη 

νπξαθίιε (U) θαη ην δενμπξηβνλνπθιενηίδην πνπ πεξηέρεη γνπαλίλε (G).  
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαηά ην ζρεκαηηζκό ησλ πξνηαξρηθώλ ηκεκάησλ, ην πξηκόζσκα ζα 

ηνπνζεηήζεη 6 ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα U, θαζώο ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζέζεηο ησλ 
πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ εληνπίδνπκε 6 λνπθιενηίδηα κε αδσηνύρν βάζε Α. Δπηπιένλ, ε DNA 

πνιπκεξάζε ζα ηνπνζεηήζεη 13 ξαδηελεξγά δενμπξηβνλνπθιενηίδηα G απέλαληη από ηα 
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λνπθιενηίδηα ησλ θπηνζηλώλ ησλ κεηξηθώλ αιπζίδσλ θαηά ηελ επηκήθπλζε ησλ πξσηαξρηθώλ 
ηκεκάησλ (7 ζηελ πάλσ αιπζίδα θαη 6 ζηελ θάησ). 

 
Γ3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηγξαθήο ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο DNA πεξηέρνληαη 

ζπλνιηθά 18 ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα. Απν ην εξώηεκα Γ2 γλσξίδνπκε όηη ζην δίθισλν κόξην 
ζα έρνπκε 13 ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα G θαη 6 ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα U. Μία όκσο απν ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο DNA πνιπκεξάζεο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξσηαξρηθώλ ηκεκάησλ θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηκήκαηα DNA. Με βάζε ην παξαπάλσ, ζην ηειηθό ηκήκα DNA ζα 
πξνζηεζνύλ άιια 5 ξαδηελεξγά δενμπξηβνλνπθιενηίδηα γνπαλίλεο (G), κε απνηέιεζκα ην 

ηκήκα ζπλνιηθά λα πεξηέρεη 18 ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα γνπαλίλεο (G). 
 

Γ4. Σν θαηάιιειν πιαζκίδην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ώο θνξέαο θισλνπνίεζεο είλαη ην 
πιαζκίδην Α. Γλσξίδνπκε όηη νη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο παξάγνληαη από βαθηήξηα θαη ν 

θπζηνινγηθόο ηνπο ξόινο είλαη λα ηα πξνζηαηεύνπλ από ηελ εηζβνιή «μέλνπ» DNA. Οη 
πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο αιιεινπρίεο 4-8 λνπθιενηηδίσλ ζην 

δίθισλν DNA. Μία από ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε 
EcoRI πνπ απνκνλώζεθε από ην βαθηήξην Escherichia coli. Σν έλδπκν απηό όπνηε ζπλαληά 

ηελ αιιεινπρία: 5’-G Α Α Σ Σ C-3’  
         3’-C Σ Σ A A G-5’ ζην γνληδίσκα, θόβεη θάζε αιπζίδα κεηαμύ ηνπ G θαη ηνπ 
Α (κε θαηεύζπλζε 5’→3’) αθήλνληαο κνλόθισλα άθξα από αδεπγάξσηεο βά�ζεηο ζηα 

θνκκέλα άθξα. Γηα λα ζεσξεζεί έλα πιαζκίδην ώο θαηάιιεινο θνξέαο θισλνπνίεζεο ζα 

πξέπεη λα ηέκλεηαη από ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε κόλν κία θνξά. Καη ηα δύν 
πιαζκίδηα δηαζέηνπλ δπν θνξέο ηελ αιιεινπρία αλαγλώξηζεο ηεο EcoRI, ζην πιαζκίδην Β 

όκσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζα είλαη ηέηνηνο ώζηε λα θόβεη θαη ζηα δύν ζεκεία. Από ηελ άιιε 
ζην πιαζκίδην Α νη αιιεινπρίεο αλαγλώξηζεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

θόβεηαη κόλν ζε έλα ζεκείν. Δπνκέλσο ην πιαζκίδην απηό ζεσξείηαη θαηαιιειόηεξν γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ώο θνξέαο θισλνπνίεζεο. 

 
Γ5. Οη πηζαλέο αιιεινπρίεο 14 λνπθιενηηδίσλ ηνπ αληρλεπηή πνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη ην 
γνλίδην κόλν αλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά είλαη (πξνηηκόηεξε επηινγή ε γ θαζώο πεξηιακβάλεη 

ηελ 5’ ακεηάθξαζηε πεξηνρή θαη ην θσδηθόλην έλαξμεο): 
 α. 3’-CTCACTTAAGCCCC-5’ 

 β. 5’-GAGTGAATTCGGGG-3’ 
 γ. 3’-CCCCCTTAAGTACA-5’ 

 δ. 5’-GGGGCAATTCATGT-3’ 
 

Γλσξίδνπκε όηη νη αληρλεπηέο είλαη ηρλεζεηεκέλα κνλόθισλα ηκήκαηα DNA ή RNA κε 
αιιεινπρία ζπκπιεξσκαηηθή ώο πξνο ηελ αιιεινπρία ηνπ θισλνπνηεκέλνπ DNA. Δπηπιένλ, 

γλσξίδνπκε όηη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 
ηρλεζεηεκέλσλ αληρλεπηώλ κνξίσλ DNA ή RNA πνπ πεξηέρνπλ αιιεινπρίεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνο ην θισλνπνηεκέλν DNA. Οη αληρλεπηέο αλακεηγλύνληαη κε ην DNA ηεο βηβιηνζήθεο (ην 
νπνίν έρεη απνδηαηαρζεί κε ηε βνήζεηα πςειήο ζεξκνθξαζίαο ή θαηάιιεισλ ρεκηθώλ νπζηώλ) 

θαη πβξηδνπνηνύλ κόλν ην ζπκπιεξσκαηηθό ηνπο DNA (ζειίδα 65 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).  
Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη αληρλεπηέο πνπ θαηαζθεπάζακε είλαη δνκεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν 
ώζηε λα πβξηδνπνηνύλ ην γνλίδην κνλάρα εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί κε θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό 

(ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε δελ ζα κπνξέζνπλ λα πβξηδνπνηήζνπλ ην γνλίδην). 
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ΘΔΚΑ Γ 

 
Γ1. Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ πνπ κπνξεί λα θιεξνλνκήζεη ν Νίθνο από ηνλ 

παππνύ ηνπ είλαη 2. Γλσξίδνπκε όηη ε αζζέλεηα θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν 
ηξόπν θαη εδξάδεη ζην 21ν ρξσκόζσκα, επνκέλσο ηζρύεη: 
 πκβνιηζκόο: Α=θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν 

      α= νκνθπζηηλνπξία  
Γλσξίδνπκε επίζεο όηη ζηνλ άλζξσπν ηα θπζηνινγηθά αξζεληθά θαη ζειπθά άηνκα έρνπλ ζηνλ 

ππξήλα ησλ ζσκαηηθώλ ηνπο θπηηάξσλ 23 δεύγε ρξσκνζσκάησλ. Σν έλα ρξσκόζσκα θάζε 
δεύγνπο είλαη παηξηθήο θαη ην άιιν κεηξηθήο πξνέιεπζεο θαη ειέγρνπλ ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο. Από 

ηα 23 δεύγε ηα 22 είλαη κνξθνινγηθά ίδηα ζηα αξζεληθά θαη ζηα ζειπθά άηνκα θαη 
νλν�κάδνληαη απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα. Σν 23ν δεύγνο ζηα ζειπθά άηνκα απνηειείηαη από 

δύν Υ ρξσκνζώκαηα, ελώ ζηα αξζε�ληθά από έλα Υ θαη έλα Τ ρξσκόζσκα. Σν Τ ρξσκόζσκα 
είλαη κηθξόηεξν ζε κέγεζνο από ην Υ. Σα ρξσκνζώκαηα απηά νλνκάδν�ληαη θπιεηηθά θαη ζε 

πνιινύο νξγαληζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ, θαζνξίδνπλ ην θύιν. ηνλ 
άλζξσπν ε πα�ξνπζία ηνπ Τ ρξσκνζώκαηνο θαζνξίδεη ην αξζεληθό άηνκν, ελώ ε απνπζία 

ηνπ ην ζε�ιπθό άηνκν. Έηζη, έλα θπζηνινγηθό αξζελη�θό άηνκν έρεη 44 απηνζσκηθά 
ρξσκνζώκα�ηα θαη έλα δεύγνο ΥΤ, ελώ έλα θπζηνινγηθό ζειπθό 44 απηνζσκηθά θαη έλα 

δεύγνο XX (ζειίδα 24 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
Δπνκέλσο, απν ηε ζηηγκή πνπ ν Κώζηαο είλαη θπζηνινγηθόο αιιά έρεη παηέξα πνπ πάζρεη 

(παππνύο 1), ν Κώζηαο έρεη θιεξνλνκήζεη ηνπιάρηζηνλ ην ρξσκόζσκα 21 κε ην 
αιιειόκνξθν α θαη ην ρξσκόζσκα Τ. Αθνύ ινηπόλ θαη ν Κώζηαο απνθηά αξζεληθό απόγνλν 
πνπ πάζρεη απν νκνθπζηηλνπξία, ζα πξέπεη λα ηνπ έρεη κεηαβηβάζεη ην ρξσκόζσκα Τ θαη ην 

ρξσκόζσκα 21 πνπ θιεξνλόκεζε από ηνλ παηέξα ηνπ πνπ πεξηέρεη ην παζνινγηθό 
αιιειόκνξθν α. 

 
Γ2. Η Μαξία δελ κπνξεί λα πάζρεη. Γλσξίδνπκε όηη ε Μαξία πάζρεη απν ζύλδξνκν Down, κηα 

αξηζκεηηθή ρξσκνζσκηθή αλσκαιία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύπαξμε ελόο επηπιένλ 
ρξσκνζώκαηνο 21. Αθνύ γλσξίδνπκε όηη ε νκνθπζηηλνπξία εληνπίδεηαη ζην 21ν ρξσκόζσκα, 

ε Μαξία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηξία αιιειόκνξθα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, ηα νπνία 
θιεξνλόκεζε από ηε γνληκνπνίεζε θπζηνινγηθνύ κε κε-θπζηνινγηθό γακέηε (ζηνλ νπνίν 

ζπλέβε κε-δηαρσξηζκόο θαηά ηελ α’ ή β’ κεησηηθή δηαίξεζε). Από ην εξώηεκα Γ1 γλσξίδνπκε 
όηη ν Νίθνο γελλήζεθε κε νκνθπζηνπξία από πγηείο γνλείο, επνκέλσο θαη ν Κώζηαο θαη ε 

Διέλε είλαη εηεξόδπγνη γηα ην ραξαθηεξηζηηθό. Δάλ ινηπόλ ε Μαξία έπαζρε απν 
νκνθπζηηλνπξία, ζα έπξεπε λα έρεη γνλόηππν ααα, επνκέλσο ηα δύν απν ηα ηξία 

αιιειόκνξθα α ζα πξνέθππηαλ από ην κε δηαρσξηζκό ησλ αδειθώλ ρξσκαηίδσλ αα θαηά ηε 
β’ κεησηηθή δηαίξεζε είηε ηνπ παηέξα είηε ηεο κεηέξαο. Από ηελ ππόζεζε όκσο γλσξίδνπκε όηη 
ηα ηξία ρξσκνζώκαηα 21 ηεο Μαξίαο εκθαλίδνπλ ηξείο δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο βάζεσλ. 

Δπνκέλσο θαλέλα αιιειόκνξθν δελ κπνξεί λα είλαη ίδην κε ην άιιν θαη ε ππόζεζε καο 
απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο, ηα ηξία ρξσκνζώκαηα 21 ηεο Μαξίαο πξνέθπςαλ από ηε 

γνληκνπνίεζε θπζηνινγηθνύ γακέηε κε γακέηε ζηνλ νπνίν έγηλε κε-δηαρσξηζκόο ησλ 
νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ 21 θαηά ηελ α’ κεησηηθή δηαίξεζε. Έηζη όκσο ζηε Μαξία ζα 

θιεξνλνκεζνύλ ηα αιιειόκνξθα Αα απν ηνλ γνλέα ζηνλ νπνίν ζπλέβε ν κε-δηαρσξηζκόο. 
Δπνκέλσο ε  Μαξία ζα δηαζέηεη έλα ηνπιάρηζηνλ ρξσκόζσκα Α, άξα δε ζα πάζρεη. 
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Γ3. Ο ραξαθηήξαο «ζρήκα θηεξώλ» θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθό ηξόπν, κε ηα θαλνληθά 

θηεξά λα επηθξαηνύλ ησλ αηξνθηθώλ, ελώ ν ραξαθηήξαο «κήθνο θεξαηώλ» θιεξνλνκείηαη κε 
θπινζύλδεην ηξόπν, κε ηηο κηθξέο θεξαίεο λα επηθξαηνύλ ησλ κεγάισλ θεξαηώλ.  

πκβνιηζκόο: 
 
Κ=Καλνληθά θηεξά.  ΥΑ= κηθξέο θεξαίεο. 

θ=αηξνθηθά θηεξά.  Υα= κεγάιεο θεξαίεο. 
 

Γλσξίδνπκε όηη ηζρύεη ν 2νο λόκνο ηνπ Μέληει, επνκέλσο ζα κειεηήζνπκε ην θάζε 
ραξαθηεξηζηηθό μερσξηζηά: 

 α) Γηα ην κέγεζνο ησλ θεξαηώλ παξαηεξνύκε νηη εκθαλίδεη δηαθνξεηηθέο θαηλνηππηθέο 
αλαινγίεο ζηα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά άηνκα (ζειπθά κόλν κε κηθξέο θεξαίεο ελώ αξζεληθά 

κε κηθξέο θαη κεγάιεο θεξαίεο ζε αλαινγία 1:1), ελώ ε αλαινγία κηθξώλ πξνο κεγάιεο 
θεξαίεο είλαη (αλεμαξηήησο θύινπ) 3:1 (1200:400). Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη κηθξέο θεξαίεο ειέγρνληαη απν θπινζύλδεην επηθξαηέο αιιειόκνξθν, ελώ 
νη κεγάιεο απν θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν. 

 β) Δθόζνλ ηζρύεη ν 2νο λόκνο ηνπ Μέληει θαη ην ραξαθηεξηζηηθό ησλ θεξαηώλ είλαη 
θπινζύλδεην, ην ζρήκα ησλ θηεξώλ ζα ειέγρεηαη απν απηνζσκηθά αιιειόκνξθα. Οη 

αλαινγίεο ησλ απνγόλσλ είλαη 3 θαλνληθά θηεξά:1 αηξνθηθά θηεξά (1200:400), επνκέλσο 
ζπκπεξαίλνπκε όηη ηα θαλνληθά θηεξά ειέγρνληαη απν απηνζσκηθό επηθξαηέο αιιειόκνξθν 

ελώ ηα αηξνθηθά θηεξά απν απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν. 
  
Γ4. Πξώηε ζπγαηξηθή γεληά (F1):  

 Αξζεληθό : ΥΑΤΚθ 
 Θειπθό:   ΥΑΥαΚθ 

 
      Παηξηθή γεληά (Ρ): 

 Αξζεληθό: ΥαΤΚΚ ή ΥαΤθθ 
 Θειπθό: ΥΑΥΑθθ ή ΥΑΥΑΚΚ 

 
Γλσξίδνπκε όηη ην θύιν θαζνξίδεηαη όπσο ζηνλ άλζξσπν, επνκέλσο ηα αξζεληθά (ΥΤ) 

κεηαβηβάδνπλ ην Τ ζηνπο αξζεληθνύο απνγόλνπο θαη ην Υ ζηνπο ζειπθνύο, ελώ ηα ζειπθά 
(ΥΥ) κεηαβηβάδνπλ ην Υ θαη ζε αξζεληθνύο θαη ζε ζειπθνύο απνγόλνπο. 

Από ην εξώηεκα Γ3 θαη ηελ εθθώλεζε γλσξίδνπκε όηη νη αξζεληθνί απόγνλνη έρνπλ θαη κηθξέο 
θαη κεγάιεο θεξαίεο (1:1) ελώ νη ζειπθνί κόλν κηθξέο. Με βάζε απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ν 

παηέξαο ζηελ F1 ζα έρεη γνλόηππν ΥΑΤ, ελώ ε κεηέξα ΥΑΥα (κόλν έηζη πξνθύπηνπλ νη 
θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ησλ απνγόλσλ ηεο F2). Αληίζηνηρα γηα ην ζρήκα ησλ θηεξώλ, νη 
γνλείο ηεο F1 πξέπεη λα είλαη εηεξόδπγνη (Κθ) ώζηε λα πξνθύςνπλ απόγνλνη κε θαηλνηππηθή 

αλαινγία 3 θαλνληθά: 1 αηξνθηθά. 
Από ηελ ππόζεζε γλσξίδνπκε όηη ηα άηνκα ηεο F1 δηαζηαπξώζεθαλ κεηαμύ ηνπο, επνκέλσο 

απηνί είλαη νη πηζαλνί γνλόηππνη ησλ αηόκσλ ηεο γεληάο απηήο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα 
πξνθύςνπλ νη ελ ιόγσ απόγνλνη ζα πξέπεη νη γνλείο λα είλαη νκόδπγνη ζηα δύν 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ηξόπν όκσο πνπ ε δηαζηαύξσζε λα δίλεη ηνπο απνγόλνπ ηεο F1. Γη απηό 
θαη νη γνλόηππνη ηεο παηξηθήο γεληάο είλαη νη παξαπάλσ. 
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