
                                    Βιολογία προσανατολισμού ΓΛ 
 

Τηλ:2102775360 www.methodikal.gr – e-mail:contact@methodikal.gr 

Ανδρέου Δημητρίου 81 & Ακριτών 26 -ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 

1 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2016 

 

 ΘΕΜΑ Α 

 Α1. β 

 Α2. β 

 Α3.  δ 

 Α4.  γ 

 Α5.  γ 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

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

 

Β2.  Η απεικόνιση των (μεταφασικών) χρωμοσωμάτων ανά ζεύγη κατά ελαττούμενο 

μέγεθος αποτελεί το καρυότυπο. Με το καρυότυπο μπορούμε να δούμε το φύλο του 

οργανισμού , το είδος , εναλλακτικά τον αριθμό και μέγεθος χρωμοσωμάτων, τυχόν 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες κ.λ.π. 

Β3.  α. 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-λεμφοκυττάρων ονομάζονται 

μονοκλωνικά. 

β. Οι τεχνικές με τις οποίες ο άνθρωπος επεμβαίνει στο γενετικό υλικό, αποτελούν τη 

Γενετική Μηχανική. 

 

Β4. Τα διαγονιδιακά ζώα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων πρωτεϊνών 

σε μεγάλη ποσότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι δυνατή η παραγωγή πρωτεϊνών, 

όπως η ινσουλίνη και η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη, από βακτήρια. Στις 

περισσότερες όμως περιπτώσεις οι πρωτεΐνες αυτές δεν είναι ακριβώς ίδιες με τις 

πρωτεΐνες του ανθρώπου, επειδή τα βακτήρια δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς 

τροποποίησης των πρωτεϊνών που διαθέτουν οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Μια πολλά 

υποσχόμενη ιδέα είναι η παραγωγή πρωτεϊνών από κύτταρα των μαστικών αδένων 

των ζώων, για παράδειγμα των προβάτων και των αγελάδων. Με αυτό τον τρόπο θα 

είναι δυνατή η συλλογή της πρωτεΐνης από το γάλα των ζώων. Αυτός ο τρόπος 

παραγωγής ονομάζεται παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα 

(gene pharming). Οι πρωτεΐνες από  όργανα θηλαστικών που δεν είναι γενετικά 

τροποποιημένα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες όπως στη περίπτωση της 

ινσουλίνης.  
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.Ο γονότυπος είναι ΙΑι ή ΙΑΙΒ. Το γονίδιο I, που καθορίζει τις ομάδες αίματος, έχει 

τρία αλληλόμορφα. Τα ΙΑ και ΙΒ κωδικοποιούν τα ένζυμα που σχηματίζουν τα Α και 

Β αντιγόνα αντίστοιχα, ενώ το i δεν κωδικοποιεί κάποιο ένζυμο. Τα ΙΑ και ΙΒ είναι 

συνεπικρατή, ενώ το i είναι υπολειπόμενο. Άτομα ομάδας Α έχουν γονότυπο, ΙΑΙΑ ή 

ΙΑi. Άτομα ομάδας Β έχουν γονότυπο ΙΒΙΒ ή ΙΒi, ενώ άτομα ΑΒ έχουν ΙΑΙΒ. Τα άτομα 

ομάδας Ο είναι ii. Εφόσον ο απόγονος ΙΙ3 είναι  ομάδας ΑΒ, θάβει γονότυπο  ΙΑΙΒ. Το 

ένα γονίδιο είναι πατρικής και το άλλο μητρικής προέλευσης. Το Ι2 είναι ομάδα Β 

άρα θάχει στο γονότυπο του το ΙΒ άρα ο Ι1 θάχει  το γονίδιο ΙΑ αλλά όχι σε ομόζυγη 

κατάσταση διότι έτσι δεν προκύπτει απόγονος ομάδας Β. Άρα οι πιθανοί γονότυποι 

είναι ΙΑι ή ΙΑΙΒ. Τα παραπάνω ισχύουν με βάση το 1ο νόμο του Μέντελ του 

διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων. 

 

Γ2. Γενεαλογικό δέντρο 2  - αιμορροφιλία Α (φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

Γενεαλογικό δέντρο 3  - αλφισμός (αυτοσωμικό υπολειπόμενο) 

Γενεαλογικό δέντρο 4  -οικογενής υπερχοληστερολαιμία (αυτοσωμικό επικρατές_ 

Γ3. Στο γενεαλογικό δέντρο 3 :  Τα άτομα ΙΙ2 και ΙΙ4 πάσχουν ενώ τα υπόλοιπα 

είναι υγιή, Από υγιείς γονείς προκύπτουν και μη φυσιολογικά παιδιά άρα το 

αλληλόμορφο για την ασθένεια  είναι υπολειπόμενο, διότι αν ήταν επικρατές θα 

έπρεπε να το είχε ο ένας από τους 2 γονείς και θα έπρεπε να πάσχει. Αυτό είναι άτοπο 

διότι οι γονείς είναι υγιείς. Επίσης η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό τύπο 

κληρονομικότητας διότι στη περίπτωση των φυλοσύνδετων γονιδίων  θα είχαμε το 

εξής άτοπο. Η κόρη ΙΙ4 θαχει γονότυπο    ΧαΧα. Το ένα γονίδιο είναι μητρικής και το 

άλλο πατρικής προέλευσης, άρα ο πατέρας Ι1 θα είχε γονότυπο ΧαΥ και θα έπασχε. 

Ο αλφισμός κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 

Στο γενεαλογικό δέντρο 4 :  Δύο γονείς που πάσχουν κάνουν υγιές παιδί. Άρα η 

ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας . Αν η 

ασθένεια οφειλόταν σε υπολειπόμενο γονίδιο οι γονείς Ι1 και Ι2 θα είχαν γονότυπο 

αα με συνέπεια όλοι οι απόγονοι να πάσχουν . Αυτό είναι άτοπο διότι τα άτομα ΙΙ1 

και ΙΙ3 είναι υγιή. Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό 

επικρατή τύπο κληρονομικότητας. 

Στο γενεαλογικό δέντρο 2 :  Η μελέτη του δέντρου δεν αποκλείει κάποιον τύπο 

κληρονομικότητας άρα καλύπτει τη περίπτωση της αιμορροφιλίας που κληρονομείται 

με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Το ΙΙ4 θάχει γονότυπο ΧαΧα 

το ένα γονίδιο είναι πατρικής και το άλλο μητρικής προέλευσης με αποτέλεσμα ο 

πατέρας να  έχει γονότυπο ΧαΥ και να πάσχει. 

Γ4.Η σωστή απάντηση είναι το β. Οι Watson και Crick φαντάστηκαν μια διπλή έλικα 

η οποία ξετυλίγεται και κάθε αλυσίδα λειτουργεί σαν καλούπι για τη σύνθεση μιας 

νέας συμπληρωματικής αλυσίδας. Έτσι τα δύο θυγατρικά μόρια που προκύπτουν 

είναι πανομοιότυπα με το μητρικό και καθένα αποτελείται από μία παλιά και μία 

καινούρια αλυσίδα. Ο μηχανισμός αυτός ονομάστηκε ημισυντηρητικός. Άρα μόνο οι 

2 αρχικές αλυσίδες του DNA θάχουν μη ραδιενεργό φώσφορο ενώ όλες οι υπόλοιπες 
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που θα προκύψουν θάχουν ραδιενεργό και επειδή ρωτάει για αριθμό νουκλεοτιδίων 

και όχι ζεύγη τότε θάναι τα διπλάσια δηλαδή 4 Χ105. 

 

Γ5.  1. Μπορεί να έχει συμβεί μετάλλαξη στο ρυθμιστικό γονίδιο έτσι ώστε η 

πρωτεΐνη καταστολέας που δημιουργείται να μη μπορεί να ενωθεί με τη λακτόζη. 

Αυτό θάχει σαν αποτέλεσμα η πρωτεΐνη καταστολέας να συνδέεται με το χειριστή, 

(παρουσία λακτόζης) και έτσι τα δομικά γονίδια να παραμένουν σε καταστολή αφού 

η π.καταστολέας θα εμποδίζει την RNA πολυμεράση να μεταγράψει τα δομικά 

γονίδια. 

2. Μπορεί να έχει γίνει μετάλλαξη στον υποκινητή των δομικών γονιδίων. Έτσι η 

RNA πολυμεράση δεν θα μπορεί να προσδεθεί στον υποκινητή για να μεταγράψει τα 

δομικά γονίδια από τα οποία θα παραχθούν τα τρία ένζυμα που θα διασπάσουν τη 

λακτόζη. 

Σχόλιο: Μετάλλαξη στο χειριστή θα επηρέαζε τη σύνδεση της πρωτεΐνης 

καταστολέας στο χειριστή οπότε θα έμενε ελεύθερος και έτσι η RNA πολυμεράση θα 

μετέφραζε τα δομικά. 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.Κωδική αλυσίδα είναι η Α . Ι= 5 , ΙΙ=3, ΙΙΙ=3, ΙV = 5. 

H αμετάφραστη περιοχή του mRNA που συνδέεται με το rRNA της μικρή 

υπομονάδας είναι η 5 αμετάφραστη. Λόγω της συμπληρωματικότητας και 

αντιπαραλληλίας του mRNΑ με τη μη κωδική συνεπάγεται ότι το 3 άκρο της μη 

κωδικής άρα και το 5 άκρο της κωδικής θα βρίσκονται στη μεριά της περιοχής που 

συνδέεται με το rRNA της μικρή υπομονάδας . Τα αντικωδικόνια είναι 

συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα με τα κωδικόνια του mRNΑ. Αρα στο mRNΑ 

θα υπάρχουν από το 5 στο 3 τα κωδικόνια 5AUG-UGG-UUU-CCU-AUG-UGG-

GUU3. Άρα στη μη κωδική θα υπάρχουν οι βάσεις  3 TAC-ACC-AAA-GGA-TAC-

ACC-CAA5  που υπάρχουν στην αλυσίδα Β. Η κωδική είναι συμπληρωματική και 

αντιπαράλληλη της μη κωδικής και περιέχει τα κωδικόνια  ATG-TGG-TTT-CCT-

ATG-TGG-GTT. Άρα κωδική είναι η αλυσίδα Α με προσανατολισμό 5→3 . επίσης ο 

γενετικός κώδικας είναι τριπλέτας συνεχής και μη επικαλυπτόμενος και περιλαμβάνει 

κωδικόνια έναρξης 5AUG3  και λήξης 5UGΑ3,5UΑG3, 5UΑΑ3. 

 

Δ2.Εσώνιο 5 AATCATA 3 

                    3TTAGTAT 5 

 

Δ3.  mRNA       

  5ACAGU…..AUG-UGG-UUU-CCU-AUG-UGG-GUU-UAA-GCAU3 
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Δ4. Τo rRNA πρέπει να είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με το 5 ACAGU 3 

του mRNA που προσδένεται κατά την έναρξη της μετάφρασης,  δηλαδή να έχει 

αλληλουχία 3 UGUCA 5. 

Αν η αλυσίδα Γ: ACAGT  είναι η μεταγραφόμενη τότε δίνει UGUCA. Άρα η αλυσίδα 

Γ είναι η μεταγραφόμενη: Αλυσίδα Γ 5 ACAGT 3 

         Αλυσίδα Δ  3 TGTCA 5  

 

Δ4.ι) Προσθήκη στη θέση 1 θα δώσει το παρακάτω DNA 

 

5ACAGT…..ATGTGAATCATAGTAGCTTCCTATGTGGGTTTAAGCAT3 

3TGTCA……TAGACTTAGTATCATCGAAGGATACACCCAAATTCGTA5 

Αρα τα κωδικόνια στο mRNA μετά τη προσθήκη θάναι AUG-UGG-UAG 

Το UAG αποτελεί κωδικόνιο λήξης και δεν κωδικοποιεί αμινοξύ. Αρα το 

μεταλλαγμένο γονίδιο κωδικοποιεί 2 αμινοξέα. Δεν υπάρχει ομοιότητα με την αρχική 

πρωτεΐνη οπότε δεν θα είναι λειτουργική. 

ι) Προσθήκη στη θέση  θα δώσει το παρακάτω DNA 

5ACAGT…..ATGTGAATCATAGTTTCCTAGCATGTGGGTTTAAGCAT3 

3TGTCA……TAGACTTAGTATCAAAGGATCGTACACCCAAATTCGTA5 

Αρα τα κωδικόνια στο mRNA μετά τη προσθήκη θάναι AUG-UGG-UUU-CCU-

AGC-AUG-UGG- GUU-UAA-GCAU3. 

Αρα έχουμε προσθήκη ενός κωδικονίου που κωδικοποιεί αμινοξύ ανάμεσα σε 

κωδικόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προστεθεί ένα αμινοξύ, που μπορεί να έχει 

μικρή συνέπεια στη στερεοδιάταξη της πρωτεΐνης -ουδέτερη μετάλλαξη. 

Σχόλιο : Υπάρχει ασάφεια για το αν θάπρεπε να πάρουμε και τη περίπτωση της 

ανεστραμμένης τριπλέτας που λογικά δεν χρειάζεται γιατί δεν αναφέρεται στο βιβλίο. 
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