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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Α 

Α2.Γ 

Α3.Δ 

Α4.Β 

Α5.Γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

1  Α 

2  Γ 

3  Β 

4  Α 

5  Γ 

6  Β 

7  Α 

 

Β2. Σελ. 103 «Η δρεπανοκυτταρική αναιμία ….. γονιδίου βs». 

B3. Σελ. 22 «Ένα βακτήριο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα πλασμίδια … προσδίδουν 

καινούριες ιδιότητες». Προέκυψαν βακτήρια στα οποία μεταφέρθηκαν πλασμίδια με 

αποτέλεσμα να αποκτήσουν ανθεκτικότητα και στα δύο αντιβιοτικά.  

Β4. Το mRNA με μετάφραση του οποίου θα προκύψει το πεπτίδιο θα διαθέτει τα ακόλουθα 

κωδικόνια του κωδικοποιούν τα συγκεκριμένα αμινοξέα:                                                                                                 

5’ - …AUGCUUGUCGCCCCA…-3’ 

Όταν προσδεθεί στο ριβόσωμα  το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ βαλίνη θα έχει μόλις 

απομακρυνθεί από το ριβόσωμα το tRNA της μεθειονίνης. Το tRNA αυτό έχει αντικωδικόνιο 

συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με το κωδικόνιο  που κωδικοποιεί  τη μεθειονίνη, το 

οποίο εδώ είναι και κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης. Έτσι  αντικωδικόνιο tRNA: 3’ – 

UAC-5’. Η μεθειονίνη παραμένει προσδεδεμένη μέσω της λευκίνης, ενώ το tRNA που τη 

μετέφερε, μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα για να ενωθεί με μια νέα μεθειονίνη. 



2 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η θέση έναρξης της αντιγραφής βρίσκεται στη θέση Β. Στην ασυνεχή αλυσίδα 

τοποθετείται πρώτο το πρωταρχικό τμήμα που βρίσκεται απέναντι από την αλληλουχία 2. 

Γ2. Το πριμόσωμα ενσωματώνει 6 ραδιενεργά ριβονουκλεοτίδια και η DNA πολυμεράση 

κατά την επιμήκυνση των πρωταρχικών τμημάτων ενσωματώνει 13 ραδιενεργά 

δεοξυριβονουκλεοτίδια.  

Το πριμόσωμα δημιουργεί τα πρωταρχικά τμήματα τοποθετώντας απέναντι από τα 

δεοξυριβονουκλεοτίδια της Α ραδιενεργά ριβονουκλεοτίδια με U, ενώ η DNA πολυμεράση 

επιμηκύνει τοποθετώντας ραδιενεργά δεοξυριβονουκλεοτίδια G απέναντι από τα 

δεοξυριβονουκλεοτίδια C των  μητρικών αλυσίδων.  

Γ3. Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής περιέχονται 18 ραδιενεργά 

δεοξυριβονουκλεοτίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί η DNA πολυμεράση μετά την επιμήκυνση των 

πρωταρχικών τμημάτων θα αντικαταστήσει τα ριβονουκλεοτίδια με δεοξυριβονουκλεοτίδια 

από τα οποία μόνο αυτά με G  θα είναι ραδιενεργά.  

Γ4. Κατάλληλο ως φορέας κλωνοποίησης είναι το πλασμίδιο Α το οποίο θα κοπεί από τη Eco 

RI με αλληλουχία αναγνώρισης την 5’-GAATTC-3’ 

                                                                3’-CTTAAG-5’ 

Η αλληλουχία αυτή υπάρχει μόνο μία φορά στο πλασμίδιο Α ενώ στο πλασμίδιο Β υπάρχει 

δύο φορές. Έτσι το πλασμίδιο Β θα κοπεί σε κομμάτια και δε θα μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί. 

Γ5. Μια πιθανή αλληλουχία είναι 3’-CCCCCUUAAGUACA-3’ 

Η αλληλουχία αυτή είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με την αλληλουχία 5’-

GGGGGAATTCATGT-3’ της πρώτης αλυσίδας της εικόνας 5 που προκύπτει μετά την 

ενσωμάτωση του γονιδίου με τον σωστό προσανατολισμό. Αν το γονίδιο ενσωματωθεί με 

λάθος προσανατολισμό ο συγκεκριμένος ανιχνευτής δεν υβριδοποιείται πλήρως.  

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ο ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων είναι 2. Ο Νίκος έχει κληρονομήσει το 

χρωμόσωμα Ψ και το χρωμόσωμα με το γονίδιο α από τον παππού 1. Το γονίδιο της 

ασθένειας δεν μπορεί να έχει κληροδοτηθεί από τη γιαγιά 1 που ήταν φορέας αφού αυτή 

έδωσε το φυσιολογικό γονίδιο στον πατέρα του Νίκου.  

Δ2. Η Μαρία δε θα πάσχει από ομοκυστινουρία αφού έχει σύνδρομο Down, έχει τρισωμία 

21 και για να πάσχει θα έπρεπε να έχει 3 α γονίδια. Όμως οι γονείς είναι φορείς οπότε ο 

μόνος τρόπος να πάσχει είναι να έχει γίνει λάθος σε κάποιο γονέα στη δεύτερη μειωτική 

διαίρεση και να μην έχουν διαχωριστεί οι αδερφές χρωματίδες. Τότε τα δύο από τα τρία 
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χρωμοσώματα θα ήταν ίδια αφού οι αδερφές χρωματίδες είναι πανομοιότυπες, γεγονός 

που δεν ισχύει. 

Δ3. Το γονίδιο για τις κεραίες είναι φυλοσύνδετο και οι μικρές κεραίες επικρατούν στις 

μεγάλες. Το γονίδιο για τα φτερά είναι αυτοσωμικό και τα κανονικά φτερά επικρατούν στα 

ατροφικά. Όσον αφορά τις κεραίες υπάρχει διαφορά στον τρόπο κληρονόμησης με βάση το 

φύλο στους απογόνους και ενώ η μητέρα της F1 είναι ετερόζυγη δίνοντας αρσενικά και με 

τους δύο φαινότυπους, ο πατέρας είχε το γονίδιο για τις μικρές κεραίες που επικρατεί. Τα 

φτερά προκύπτουν με αναλογία 3 κανονικά: 1 ατροφικό, ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel 

οπότε το γονίδιο είναι αυτοσωμικό και οι κανονικές πτέρυγες είναι το επικρατές γνώρισμα.  

Δ4.  

Έστω 𝜒𝛭  : μικρές πτέρυγες                     𝜒𝜇: μεγάλες πτέρυγες 

Φ: κανονικά φτερά                                   φ: ατροφικά φτερά 

Στην Ρ: 𝜒𝛭𝜒𝛭ΦΦ (x) 𝜒𝜇Υφφ ή : 𝜒𝛭𝜒𝛭φφ (x) 𝜒𝜇ΥΦΦ  

Στην F1: : 𝜒𝛭 𝜒𝜇 Φφ, 𝜒𝛭ΥΦφ 

Η αιτιολόγηση προκύπτει από τις διασταυρώσεις των γονέων της Ρ και των ατόμων της F1 

που επιβεβαιώνουν τις αναμενόμενες αναλογίες. 

Ανδρεοπούλου Κωνσταντίνα 

Βιολόγος 

 


