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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. β ,  Α2. α  , Α3. δ , Α4. α , Α5. γ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1.    

 Αριθμός 
χρωμοσωμάτων 

Αριθμός μορίων 
DNA πυρήνα 

Μετάφαση μίτωσης 48 96 
Θυγατρικό κύτταρο από την 
Μείωση Ι 

24 48 

 
Β2. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 63 «Παράλληλα η υπερβολική… από το αλκοόλ άτομα» 
 
Β3. i) Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 13 «Σε αντίξοες συνθήκες… 14… ένα βακτήριο» 
 
ii) Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 40 «Όταν στο θρεπτικό υλικό… τριών γονιδίων» 
 
iii) Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 41 «Στο γονιδίωμα των… έκφρασής τους» 
 
Β4. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 94 «Ο αλφισμός οφείλεται … μειωμένη ενεργότητα» 
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 91 «Στις περισσότερες όμως … και να μηδενιστεί» 
Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 77 «Είναι γνωστό ότι… αλληλόμορφα γονίδια» 
 
Β5.  1. 5’, 3’ αμετάφραστες περιοχές mRNA 

2. Γονίδια tRNA 
3. Γονίδια rRNA 
4. Κωδικόνια λήξης 
5. Αλληλουχίες λήξης μεταγραφής 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  A   Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση 

Β   Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση 
Γ   Δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση 
 

Γ2.  Βιομάζα Π=5.000Kg 
 Βιομάζα K=50.000Kg  
 Βιομάζα Λ=50Kg 
 Βιομάζα Σ=500Kg  
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Πυραμίδα Βιομάζας 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πυραμίδα Πληθυσμού 
 

Γ3. 1η περίπτωση: Το γονίδιο να εδράζει στο μιτοχονδριακό DNA.  
Όλοι οι απόγονοι του ζευγαριού πάσχουν από την ασθένεια.  
 
2η περίπτωση: Το γονίδιο να εδράζει στο πυρηνικό DNA.  
Επειδή η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας της ασθένειας είναι ίδια στα δύο φύλα το 
γονίδιο είναι αυτοσωμικό. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:  
α) Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 
Δηλαδή, Α = γονίδιο για φυσιολογικό άτομο και α = γονίδιο για ασθένεια.  
 

  αα x ΑΑ     αα x Αα   

Αα Αα  αα 

100% φυσιολογικά 50% πάσχουν 

 
β) Αυτοσωμικό επικρατές:  
Δηλαδή, α= γονίδιο για φυσιολογικό άτομο και Α = γονίδιο για ασθένεια.  
 

  ΑΑ x αα     Αα x αα   

Αα Αα  αα 

100% πάσχουν 50% πάσχουν 

 
Γ4. Μετά από 3 κύκλους αντιγραφής προκύπτουν 8 δίκλωνα μόρια DNA από τα οποία 6 θα 
περιέχουν αποκλειστικά ραδιενεργό άζωτο. Δηλαδή 75%.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Το γονίδιο Α. 
Το mRNA είναι:  

5’GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC3’ 
 

Δ2. Το γονίδιο Γ.  
Η μεταγραφόμενη αλυσίδα πρέπει να παράγει μόρια tRNA με αντικωδικόνιο 
συμπληρωματικό του κωδικονίου έναρξης 5’AUG3’ δηλαδή με αντικωδικόνιο 3’UAC5’. 
Συνεπώς η μεταγραφόμενη αλυσίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει την τριπλέτα 5’ΑΤG3’. Η 
παραπάνω τριπλέτα βρίσκεται στην αλυσίδα 1 του γονιδίου Γ.  
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Δ3. Το γονίδιο Β.  
Το rRNA της μικρής υπομονάδας διαθέτει αλληλουχία 5 ριβονουκλεοτιδίων που είναι 
συμπληρωματική με 5 ριβονουκλεοτίδια της 5’ αμετάφραστης περιοχής του mRNA.  
Από τη μεταγραφή της αλυσίδας 2 προκύπτει η αλληλουχία 5 ριβονουκλεοτιδίων: 
5’GUUCC3’ η οποία είναι συμπληρωματική με την αλληλουχία 5’GGAAC3’ της 5’ 
αμετάφραστης περιοχής του mRNA. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Στο γονίδιο Γ από τη μεταγραφή της αλυσίδας 2 προκύπτει η αλληλουχία 5 
ριβονουκλεοτιδίων 5’UUCCG3’ η οποία είναι συμπληρωματική με την αλληλουχία 
5’CGGAA3’ της 5’ αμετάφραστης περιοχής του mRNA. Συνεπώς θα μπορούσε το γονίδιο Γ 
να κωδικοποιεί το rRNA.  
Επίσης στο γονίδιο Β υπάρχει η τριπλέτα 5’ATG3’ και στις δύο αλυσίδες με βάση την οποία 
μπορεί να παραχθεί μόριο tRNA με αντικωδικόνιο 3’UAC5’.  
 
Δ4. i) EcoRI για να κόψουμε το γονίδιο Α και ΠΙ για το άνοιγμα του πλασμιδίου. 
 
ii)  5’-CAATTC-3’ 

3’-GTTAAG-5’ 
  
iii) Καμία επίδραση διότι δεν αναγνωρίζει την αλληλουχία:  

5’-CAATTC-3’ 
3’-GTTAAG-5’ 

 
 
 

 
Επιμέλεια 
Σ. Γλένης  


