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Ενδεικτικές Απαντήσεις στα Θέματα Βιολογίας Προσανατολισμού 

Θετικών Σπουδών 2016 

ΘΕΜΑ Α 

Α1-β, Α2-β, Α3-δ, Α4-γ, Α5-γ 

ΘΕΜΑ Β 

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

Β2. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο 

μέγεθος. Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον καρυότυπο. Ο ανθρώπινος 

καρυότυπος μας δίνει πληροφορίες για το φύλο του ατόμου καθώς την 

δυνατότητα διάγνωσης πιθανής χρωμοσωμικής ανωμαλίας, είτε 

αριθμητικής είτε δομικής. 

Β3. α) Τα αντισώματα είναι πρωτεϊνικά μόρια, που παράγονται από τα 

Β-λεμφοκύπαρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος, όταν ένα αντιγόνο 

(παθογόνος μικροοργανισμός, ιός ή ξένο υλικό) προσβάλει τον 

οργανισμό. Τα αντισώματα αντιδρούν με το αντιγόνο και το 

εξουδετερώνουν. Κάθε είδος αντισώματος που αναγνωρίζει έναν 

συγκεκριμένο αντιγονικό καθοριστή παράγεται από μια ομάδα όμοιων Β-

λεμφοκυττάρων, που αποτελούν έναν κλώνο. Τα αντισώματα που 

παράγονται από έναν κλώνο Β-λεμφοκυπάρων 

ονομάζονται μονοκλωνικά. 

Β) Οι τεχνικές με τις οποίες ο άνθρωπος επεμβαίνει στο γενετικό υλικό, 

αποτελούν τη Γενετική Μηχανική. 
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Β4. Πριν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA, 

οι περισσότερες φαρμακευτικές πρωτεΐνες, δηλαδή πρωτεΐνες που 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διάφορων ασθενειών, ήταν 

διαθέσιμες σε πολύ μικρές ποσότητες, η παραγωγή τους ήταν πολύ 

ακριβή και συχνά η βιολογική δράση τους δεν ήταν πλήρως κατανοητή. Η 

τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA έδωσε τη δυνατότητα παραγωγής 

φαρμακευτικών πρωτεϊνών σε σημαντικές ποσότητες, τόσο για τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της δράσης τους όσο και για ευρεία 

κατανάλωση. Για παράδειγμα, πριν από το 1982 οι κύριες πηγές 

ινσουλίνης ήταν το πάγκρεας από χοίρους και από βοοειδή. Η ινσουλίνη 

παραγόταν από την εκχύλιση αυτών των ιστών με μια δαπανηρή και 

πολύπλοκη διαδικασία και επιπλέον, επειδή είχε μικρές διαφορές στη 

σύσταση των αμινοξέων της από την ανθρώπινη, προκαλούσε 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

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 γενετικά τροποποιημένα 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. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ο καθορισμός της ομάδας αίματος στον άνθρωπο είναι 

μονογονιδιακός χαρακτήρας και ακολουθεί το μεντελικό πρότυπο 

κληρονομικότητας. Σύμφωνα με τον Μέντελ, κάθε άτομο για αυτοσωμικό 
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χαρακτήρα, έχει 2 αλληλόμορφα, ένα πατρικής και ένα μητρικής 

προέλευσης. 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 ΙΑ i. Άτομα ομάδας Β έχουν γονότυπο ΙΒΙΒ ή ΙΒ i, ενώ 

άτομα ΑΒ έχουν ΙΑΙΒ. Τα άτομα ομάδας Ο είναι ii. 

 Άρα : 

 ο Ι2 έχει γονότυπο ΙΒΙΒ ή ΙΒ i. 

 Το άτομο Ι1 μπορεί να έχει γονότυπο ΙΑΙΒ η ΙΑi.  

Αυτό προκύπτει από τους φαινότυπους των ατόμων της 2ης γενιάς. Τα 

άτομα με γονότυπο ΑΒ έχουν κληρονομήσει το ΙΒ από το άτομο Ι2 άρα 

σίγουρα το ΙΑ από το άτομο Ι1.  

Τα άτομα με ομάδα αίματος Β: 

 Εάν έχουν κληρονομήσει ΙΒ από τον Ι2 θα έχουν κληρονομήσει ΙΒ ή 

i από τον Ι1.  

 Εάν έχουν κληρονομήσει i από τον Ι2 θα έχουν κληρονομήσει ΙΒ 

από τον Ι1. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από τις ανάλογες 

διασταυρώσεις: ΙΑi x ΙΒi 

Τετράγωνο Punnett:  

 ΙΑ i 

ΙΒ ΙΑ ΙΒ ΙΒ i 

i ΙΑ i i i 

 

Γονοτυπική αναλογία  

1(ΙΑ ΙΒ):1(ΙΒ i):1(ΙΑ i): 1(ii).   

Φαινοτυπική αναλογία  

 1 (ομάδα ΑΒ) : 1 (ομάδα Β) : 1 

(ομάδα Α) : 1 (ομάδα 0) 
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ΙΑi x ΙΒΙΒ 

Τετράγωνο Punnett:  

 ΙΑ i 

ΙΒ ΙΑ ΙΒ ΙΒ i 

 

Γονοτυπική αναλογία  

1(ΙΑ ΙΒ):1(ΙΒ i)  

Φαινοτυπική αναλογία  

 1 (ομάδα ΑΒ) :1 (ομάδα Β)  

ΙΑΙΒ x ΙΒi 

Τετράγωνο Punnett:  

 ΙΑ ΙΒ 

ΙΒ ΙΑ ΙΒ ΙΒ ΙΒ 

i ΙΑ i ΙΒ i 

 

Γονοτυπική αναλογία  

1(ΙΑ ΙΒ): 1(ΙΒΙΒ) :1(ΙΑ i) :1(ΙΒ i)  

Φαινοτυπική αναλογία  

 1 (ομάδα ΑΒ) : 2 (ομάδα Β) :1 

(ομάδα Α) 

ΙΑΙΒ x ΙΒΙΒ 

Τετράγωνο Punnett:  

 ΙΑ ΙΒ 

ΙΒ ΙΑ ΙΒ ΙΒ ΙΒ 

 

Γονοτυπική αναλογία  

1(ΙΑ ΙΒ): 1(ΙΒΙΒ)  

Φαινοτυπική αναλογία  

 1 (ομάδα ΑΒ) : 1(ομάδα Β)  

Ο τρόπος με τον οποίο κληρονομούνται οι χαρακτήρες τους οποίους 

μελέτησε ο Mendel είναι αποτέλεσμα των γεγονότων που συμβαίνουν στη 

μείωση. Κατά την παραγωγή των γαμετών διαχωρίζονται τα δύο 

ομόλογα χρωμοσώματα και συνεπώς και τα δύο αλληλόμορφα γονίδια Οι 

απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών. Η 

κατανομή των αλληλόμορφων στους γαμέτες και ο τυχαίος συνδυασμός 
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τους αποτελεί τον πρώτο νόμο του Mendel ή νόμο του διαχωρισμού των 

αλληλόμορφων γονιδίων. 

Κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός, που δε σχετίζεται με το 

αποτέλεσμα προηγούμενων κυήσεων. 

Γ2.  

αιμορροφιλία Α → γενεαλογικό δέντρο 2 

αλφισμός → γενεαλογικό δέντρο 3 

οικογενής υπερχοληστερολαιμία → γενεαλογικό δέντρο 4 

Γ3. Η αιμορροφιλία Α είναι μια κλασική φυλοσύνδετη διαταραχή. Το 

γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση της ασθένειας είναι 

υπολειπόμενο φυλοσύνδετο και συμβολίζεται με Χα. Το φυσιολογικό 

αλληλόμορφο του συμβολίζεται με ΧΑ και είναι επικρατές. Επειδή τα 

αρσενικά άτομα έχουν ένα Χ χρωμόσωμα, ενώ τα θηλυκά έχουν δύο, θα 

υπάρχουν δύο πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά: ΧαΥ και ΧΑΥ και τρεις 

στα θηλυκά: ΧαΧα, ΧΑΧα και ΧΑΧΑ. Εάν ένας αιμορροφιλικός άντρας όπως 

το άτομο Ι1 παντρευτεί μια γυναίκα φορέα όπως το άτομο Ι2 

δημιουργούνται απόγονοι με τέσσερις γονοτύπους, που εμφανίζονται με 

ίση συχνότητα. Οι μισοί απόγονοι θα είναι υγιείς (ΙΙ1 και ΙΙ3) ενώ οι άλλοι 

μισοί πάσχουν (ΙΙ2 και ΙΙ4). 

Τετράγωνο Punnett:  

 Χα Υ 

ΧΑ ΧΑ Χα ΧΑ Υ 

Χα Χα Χα Χα Υ 

 

 

Γονοτυπική αναλογία  

♂ 1(ΧΑ Υ): 1(Χα Υ)  

♀ 1(ΧΑ Χα) :1(Χα Χα)  

Φαινοτυπική αναλογία 

  

♂ 1(υγιές): 1(ασθενές)  

♀ 1(υγιές-φορέας):1(ασθενές) 
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Ο αλφισμός  κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο 

κληρονομικότητας. Οι αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες 

εκδηλώνονται μόνο στα ομόζυγα άτομα, τα οποία έχουν κληρονομήσει 

ένα παθολογικό αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Συνήθως και οι δύο 

γονείς ενός ασθενούς είναι ετερόζυγοι, έχουν φυσιολογικό φαινότυπο και 

ονομάζονται φορείς, επειδή μπορούν να μεταβιβάσουν το υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο στους απογόνους. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς 

είναι φορείς, όπως τα άτομα Ι1 και Ι2, η πιθανότητα γέννησης παιδιού 

που πάσχει (άτομα ΙΙ2 και ΙΙ4) είναι 25%, ενώ προκύπτουν και υγιή άτομα 

(ΙΙ1 και ΙΙ3) με πιθανότητα 75%.  

Α: φυσιολογικό, α: αλφισμός 

Αα × Αα 

Τετράγωνο Punnett:  

 Α α 

Α ΑΑ Αα 

α Αα αα 

 

Γονοτυπική αναλογία  

1(ΑΑ):1(Αα):1(αα) 

Φαινοτυπική αναλογία  

3 (υγιή) :1 (ασθενές) 

Η οικογενής  υπερχοληστερολαιμία είναι αυτοσωμικός επικρατής 

χαρακτήρας. Ένας τέτοιος χαρακτήρας εκδηλώνεται, εκτός από το 

ομόζυγο άτομο και σε άτομο ετερόζυγο για το χαρακτήρα αυτό. Άρα από 

δύο ασθενείς ετερόζυγους γονείς όπως τα άτομα Ι1 και Ι2 του 

γενεαλογικού δέντρου 4 μπορεί να προκύψει υγιής απόγονος, όπως τα 

άτομα ΙΙ1 και ΙΙ3, με πιθανότητα 25% και ασθενής απόγονος, όπως οι ΙΙ2 

και ΙΙ4, με πιθανότητα 75%. 
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Α: οικογενής υπερχοληστερολαιμία, α: φυσιολογικό 

Αα × Αα 

Τετράγωνο Punnett:  

 Α α 

Α ΑΑ Αα 

α Αα αα 

 

Γονοτυπική αναλογία  

1(ΑΑ):1(Αα):1(αα) 

Φαινοτυπική αναλογία  

3 (ασθενή) :1 (υγιές) 

 

Γ4. Σωστή η Β. αφού το μόριο αποτελείται από 2 x 105 ζεύγη βάσεων, 

δηλαδή συνολικά 4 x 105 νουκλεοτίδια, κάθε αλυσίδα του μητρικού 

μορίου θα έχει 2 x 105 νουκλεοτίδια με το μη ραδιενεργό ισότοπο του 

φωσφόρου. Όλες οι νέες αλυσίδες εκτός των δύο αρχικών θα έχουν το 

ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου 32P. Άρα 2 × 2 x 105= 4 x 105. 

Οι Watson και Crick, λόγω της συμπληρωματικότητας των βάσεων, 

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. 

Γ5. Στο οπερόνιο της λακτόζης περιλαμβάνονται εκτός από τα δομικά 

γονίδια, και αλληλουχίες DNA που ρυθμίζουν τη μεταγραφή τους. Οι 

αλληλουχίες αυτές που βρίσκονται μπροστά από τα δομικά γονίδια είναι 

κατά σειρά ένα ρυθμιστικό γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. Όταν 

απουσιάζει η λακτόζη ο καταστολέας προσδένεται ισχυρά στο χειριστή 

και εμποδίζει την RNA πολυμεράση να αρχίσει τη μεταγραφή των 
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γονιδίων του οπερονίου. Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόζη, 

τότε ο ίδιος ο δισακχαρίτης προσδένεται στον καταστολέα και δεν του 

επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστή. Τότε η RNA πολυμεράση είναι 

ελεύθερη να αρχίσει τη μεταγραφή. Δηλαδή η λακτόζη λειτουργεί 

ως επαγωγέας της μεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου. Τότε τα 

γονίδια αρχίζουν να «εκφράζονται», δηλαδή να μεταγράφονται και να 

συνθέτουν τα ένζυμα. Άρα οι γονιδιακές μεταλλάξεις έλαβαν χώρα: 

 Είτε στον υποκινητή των δομικών γονιδίων, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί η  RNA πολυμεράση να προσδεθεί και να αρχίσει τη 

μεταγραφή των δομικών γονιδίων οπότε είναι αδύνατη η έκφρασή 

τους 

 Είτε στο ρυθμιστικό γονίδιο, με αποτέλεσμα την παραγωγή μιας 

τροποποιημένης πρωτεΐνης καταστολέα με μη λειτουργική θέση 

πρόσδεσης της λακτόζης, οπότε δεν είναι δυνατή η επαγωγή του 

οπερονίου, αφού ο καταστολέας θα εξακολουθεί να προσδένεται 

ισχυρά στο χειριστή και να αποτρέπει την μεταγραφή των δομικών 

γονιδίων. 

ΘΕΜΑ Δ 

 Δ1. Α → κωδική, Β → μη κωδική, I→5΄,  II → 3΄, III→3΄, IV→5΄ 

Στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου θα πρέπει να εντοπίζονται κωδικόνιο 

έναρξης ATG και ένα από τα 3 κωδικόνια λήξης TAG, TGA και TAA. 

Επιπλέον πρέπει να εντοπίζονται και τα κωδικόνια που κωδικοποιούν τα 

αμινοξέα του πεπτιδίου πλην του πρώτου. Κάθε αντικωδικόνιο είναι 

τριπλέτα νουκλεοτιδίων συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με κάποιο 

κωδικόνιο του mRNA που κωδικοποιεί αμινοξύ. Επειδή δίνονται τα t-

RNAs που χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά στην παραγωγή του πεπτιδίου 
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είναι δυνατή η εύρεση της αλληλουχίας των κωδικονίων του mRNA που 

προκύπτει από τη μεταγραφή του παραπάνω γονιδίου. 

5΄ …ATG TGG TTT CCT ATG TGG GTT…3΄ 

Τα κωδικόνια αυτά μαζί με το κωδικόνιο λήξης TAA ανιχνεύονται στην 

αλυσίδα Α από αριστερά προς τα δεξιά. 

Δ2.  

5΄ AATCATA3΄ 

3΄ TTAGTAT΄ 

Δ3. Kατά τη μετάφραση της πληροφορίας του γονιδίου χρησιμοποιείται 

το ώριμο mRNA 

5΄ [ACAGU…]AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU…3΄ 

Δ4. Το τμήμα του rRNA που συνδέεται με την ειδική νουκλεοτιδική 

αλληλουχία της 5΄ αμετάφραστης περιοχής του mRNA θα είναι 

συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με αυτή, άρα: 3΄UGUCA5΄ 

Το τμήμα αυτό θα είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με το 

αντίστοιχο της μη κωδικής (μεταγραφόμενης) από τη μεταγραφή του 

οποίου προήλθε, το οποίο είναι: 5΄ACAGT3΄. 

Κατά την έναρξη της μεταγραφής ενός γονιδίου η RNA πολυμεράση 

προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα της διπλής 

έλικας του DNA. Στη συνέχεια, τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι 

από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον 

κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Η RNA πολυμεράση 

συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα μετά το άλλο, με 

3'-5'φωσφοδιεστερικό δεσμό. Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό 5'→3' 

όπως και η αντιγραφή. Το μόριο RNA που συντίθεται είναι 

συμπληρωματικό προς τη μία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του 

γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη 
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κωδική. Η συμπληρωματική αλυσίδα του DNA του γονιδίου 

ονομάζεται κωδική. Άρα μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η Γ. 

Δ5.  

i. Η προσθήκη των 3 συνεχόμενων ζευγών βάσεων:  

5΄ AGC 3΄ 

3΄ TCG 5΄. 

δημιουργεί νέο κωδικόνιο λήξης με αποτέλεσμα τον πρόωρο 

τερματισμό σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Στις 

περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις καταστρέφεται η 

λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. 

Οι 3 αυτές βάσεις μπορούν να συνδεθούν και με αναστροφή, δηλαδή: 

5΄GCT 3΄ 

3΄CGA 5΄ 

με αποτέλεσμα να προκύπτει κωδικοποιούσα περιοχή με ένα 

επιπλέον κωδικόνιο σε σχέση με την αρχική άρα θα παραχθεί 

πεπτίδιο με ένα επιπλέον αμινοξύ. 

ii. Η προσθήκη των 3 συνεχόμενων ζευγών βάσεων:  

5΄ AGC 3΄ 

3΄ TCG 5΄. 

δημιουργεί νέο κωδικοποιούσα περιοχή που διαφέρει σε ένα 

επιπλέον κωδικόνιο σε σχέση με την αρχική άρα θα παραχθεί 

πεπτίδιο με ένα επιπλέον αμινοξύ. 

Οι 3 αυτές βάσεις μπορούν να συνδεθούν και με αναστροφή, δηλαδή: 
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5΄GCT 3΄ 

3΄CGA 5΄ 

με αποτέλεσμα να προκύπτει κωδικοποιούσα περιοχή με ένα επιπλέον 

κωδικόνιο σε σχέση με την αρχική άρα θα παραχθεί πεπτίδιο με ένα 

επιπλέον αμινοξύ. 

 

 


