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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

 

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. Η απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων ενός οργανισμού, ταξινομημένων κατά ζεύγη 

ομόλογων και κατά ελαττούμενο μέγεθος ονομάζεται καρυότυπος. Από τη μελέτη του 

καρυοτύπου ενός ανθρώπου μπορούν, μεταξύ άλλων, να εξαχθούν και τα εξής 2 συμπεράσματα:  

1
ον

) το φύλο του ανθρώπου αυτού μέσω της παρατήρησης του ζεύγους των φυλετικών 

χρωμοσωμάτων (αν διαθέτει ΧΧ ή ΧΥ πρόκειται για θηλυκό ή άρρεν αντιστοίχως)  

2
ον

) αν ο άνθρωπος αυτός έχει φυσιολογική σύσταση και αριθμό χρωμοσωμάτων ή αν 

παρουσιάζει είτε δομική είτε αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία. Το συμπέρασμα θα προκύψει  

από την καταμέτρηση των χρωμοσωμάτων του εξεταζόμενου (για αποκλεισμό ή επιβεβαίωση 

αριθμητικής χρωμοσωμικής ανωμαλίας) αλλά και από τη μελέτη της μορφολογίας καθενός 

χρωμοσώματος (δομική χρωμοσωμική ανωμαλία).  

 

Β3. α. Από το σχολικό βιβλίο, 8
ο
 κεφάλαιο «Μονοκλωνικά αντισώματα»: «Κάθε είδος 

αντισώματος... μονοκλωνικά» 

β. Από το σχολικό βιβλίο, 4
ο
 κεφάλαιο «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»: «Οι τεχνικές με 

τις... Γενετική μηχανική» 

 

Β4.  Τα θηλαστικά έχουν όμοιους μηχανισμούς τροποποίησης των πρωτεϊνών  με τον 

άνθρωπο, ο οποίος εξάλλου είναι επίσης θηλαστικό. Αυτό εξασφαλίζει τη βιοσύνθεση άριστης 

ποιότητας φαρμακευτικής πρωτεΐνης όσο περίπλοκες και αν είναι οι διαδικασίες τροποποίησής 

της για να καταστεί βιολογικά λειτουργική. Άρα, εφόσον η φαρμακευτική πρωτεΐνη προορίζεται 

για ανθρώπινη χρήση εξασφαλίζεται ότι είναι υψηλής αποτελεσματικότητας και άνευ 

παρενεργειών η χρήση της.  

Αντιθέτως, η παραγωγή της από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια τα οποία δεν 

διαθέτουν τους πολύπλοκους μηχανισμούς τροποποίησης πρωτεϊνών που έχουν τα θηλαστικά, 

ίσως δίνει προϊόν που δε θα είναι βιολογικά λειτουργικό. Επίσης, η in vitro τροποποίηση του 

προϊόντος (όπως π.χ. γίνεται για την μετατροπή της προϊνσουλίνης σε ινσουλίνη) ίσως να μην 

είναι εφικτή ή να είναι ασύμφορη.  

 Όσον αφορά την παραγωγή και εκχύλιση της πρωτεΐνης από όργανα θηλαστικών τα οποία 

φυσιολογικά παράγουν παρόμοιο πρωτεϊνικό προϊόν υπάρχουν τα εξής μειονεκτήματα:  
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- η πρωτεΐνη θα διαφέρει έστω και ελάχιστα από την ανθρώπινη. Αυτό προκαλεί αλλεργικές 

αντιδράσεις σε ανθρώπους όταν του χορηγείται. Άρα έχει σοβαρή παρενέργεια.  

- η διαδικασία παραγωγής είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δεδομένου του τρόπου κληρονόμησης του γνωρίσματος και του 1
ου

 ν. Mendel οι απόγονοι ΙΙ3 

και ΙΙ4 έχουν κληρονομήσει το αλληλόμορφο Ι
Α
 από τον πρόγονο Ι1. Επειδή ο ΙΙ2 δεν διαθέτει το Ι

Α
 

γιατί είναι ομάδα αίματος Β. Δηλαδή ο Ι1 διαθέτει το Ι
Α 

οπωσδήποτε. Επίσης αποκλείεται να είναι 

ομόζυγος Ι
Α
Ι
Α
 καθώς τότε κάθε απόγονος θα είχε κληρονομήσει ένα Ι

Α
-αλληλόμορφο το οποίο, 

προφανώς, δεν ισχύει (αφού ΙΙ1, ΙΙ2 έχουν ομάδα αίματος Β). 

Συνεπώς οι πιθανοί γονότυποι που ζητούνται είναι:  

Ι1:Ι
Α
i  ή  Ι1:Ι

Α
Ι
Β 

 

Γ2. Γενεαλογικό δέντρο 2: αιμορροφιλία 

      Γενεαλογικό δέντρο 3: αλφισμός 

      Γενεαλογικό δέντρο 4: οικογενής υπερχ/μία 

 

Γ3. Γνωρίζουμε τον τρόπο κληρονόμησης καθενός από τα τρία νοσήματα.  

 

Ο αλφισμός κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο. Άρα από υγιείς γονείς μπορεί 

να γεννηθούν παιδιά με τη διαταραχή αυτή κάτι που παρατηρείται στο 3
ο
 γ.δ. 

 

Η αιμορροφιλία είναι υπολειπόμενη φυλοσύνδετη νόσος. Από πάσχοντες γονείς θα γεννιούνται 

αποκλειστικά πάσχοντες απόγονοι. Άρα, αποκλείεται το γ.δ.4. Επομένως πρόκειται για το γ.δ.2. 

 

Στο γ.δ.4 από πάσχοντες γονείς γεννήθηκαν και υγιείς απόγονοι. Άρα, οι γονείς εκφράζουν το 

αλληλόμορφο της νόσου ενώ μεταβιβάζουν και το φυσιολογικό. Δηλαδή η νόσος ελέγχεται από 

επικρατές αλληλόμορφο.  

 

Γ4. β.  

Λόγω του ημισυντηρητικού μηχανισμού της αντιγραφής οι 2 αρχικές αλυσίδες DNA 

εξακολουθούν να υφίστανται και να μεταβιβάζονται. Όμως όσες αλυσίδες DNA σχηματίστηκαν 

μετά την τοποθέτηση του βακτηρίου στο θρ. υλικό με 
32

Ρ θα περιέχουν το ισότοπο αυτό. Άρα, 

εφόσον το μόριο DNA έχει ⋅
5

2 10 ζ.β, δηλαδή .⋅
5

4 10 β  άρα και ισάριθμα νουκλεοτίδια θα 

περιέχουν μη ραδιενεργό φώσφορο. 

 

Γ5. Πιθανές μεταλλάξεις:  

- στον υποκινητή των δομικών γονιδίων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσδεση της RNA – 

πολυμεράσης σε αυτόν 

- στο ρυθμιστικό γονίδιο με αποτέλεσμα να αλλάζει η στερεοδιάταξη της πρωτεΐνης – 

καταστολέως με τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η σύνδεση της λακτόζης σε αυτήν. 

- στο χειριστή με αποτέλεσμα η σύνδεση της πρωτεΐνης καταστολέα με αυτόν να είναι μη 

αντιστρεπτή. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Κωδική είναι η Αλυσίδα Α 

 

Επειδή τα κωδικόνια mRNA τα οποία αντιστοιχούν στα δοθέντα αντικωδικόνια είναι:  

ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ mRNA: 5’AUG3’, 5’UGG3’, 5’UUU3’, 5’CCU3’, 5’AUG3’, 5’UGG3’, 5’GUU3’ 
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Η κωδική αλυσίδα, όπως και το mRNA είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη της μη κωδικής. 

Γι’ αυτό η κωδική αλυσίδα έχει παρόμοια αλληλουχία βάσεων με το mRNA και διαφέρουν μόνον 

επειδή όπου υπάρχει ουρακίλη (U) στο mRNA αντιστοιχεί θυμίνη (Τ) στην κωδική αλυσίδα.  

 

Άρα η κωδική αλυσίδα θα περιλαμβάνει, με τη σειρά αυτήν, τα κωδικόνια:   

5’AΤG3’, 5’ΤGG3’, 5’ΤΤΤ3’, 5’CCΤ3’, 5’AΤG3’, 5’ΤGG3’, 5’GΤΤ3’ 

και κωδικόνιο λήξης (TGA ή ΤΑΑ ή ΤΑG) 

ΣΗΜΕΙΟ Ι: 5’, II:3’, III:3’, IV:5’ 

 

Δ2. Εσώνιο:  5’...AATCATA…3’ κωδική 

  3’…TTAGTAT…5’ μη κωδική 

 

Δ3. mRNA (ώριμο): 5’[ACAGU…]AUG-UGG-UUU-CCU-AUG-UGG-GUU-UAAGCAU3’ 

 

Δ4. Η 5’ αμετάφραστη περιοχή του mRNA, η οποία και συνδέεται κατά την έναρξη της 

μετάφρασης με τη μικρό υπομονάδα του ριβοσώματος είναι η:  

5’[ACAGU]… 

άρα το αντίστοιχο τμήμα της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος θα είναι 3’UGUCA... 

Οπότε μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου rRNA είναι η συμπληρωματική αυτής δηλαδή η Γ η 

οποία θα είναι και αντιπαράλληλη δηλαδή 5’ACAGT…  

 

Δ5. i)       
����

5'...ATG - TG[AATCATA]G - T ...3'AGC  

οπότε θα παράγεται διπεπτίδιο αντί του φυσιολογικού επταπεπτιδίου λόγω πρόωρης λήξης 

είτε 

��� ������ ��� ��� �������
5'...ATG - TG[AATCATA]G - T TT CCT ATG TGGGTT TAA GCAT...3'GC T  

οπότε θα παράγεται οκταπεπτίδιο αντί του φυσιολογικού επταπεπτιδίου.  

ii)  
����

5'ATG - TG[AATCATA]G - TTT - CCT - - ATG - TGG - GTT - TAA - GCAT3'AGC  

ή 

5' . . . . . . GCT . . . . . . 3'  

οπότε θα παράγεται οκταπεπτίδιο αντί επταπεπτιδίου όπως και αν γίνει η προσθήκη.  

 

 

Επιμέλεια 

Κυραγιάννη Τ. 

 

 


