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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. δ 
Α2. δ 
Α3. β 
Α4. γ 
Α5. α 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1.   Α. I 
        Β. IV 
        Γ. VI 
        Δ. VII 
        Ε. II 
       ΣΤ. III 
        Ζ. V 
Το Η δεν αντιστοιχίζεται. 
 
Β2. Η εικόνα 1 αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό κύτταρο. Παρατηρώντας την εικόνα 1 
προκύπτει ότι το μόριο mRNA αρχίζει να μεταφράζεται σε πρωτεΐνη πριν ακόμη 
ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Αυτό είναι δυνατό, επειδή δεν υπάρχει πυρηνική μεμβράνη 
στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. 
 
Β3. Ποντικός ανοσοποιείται με το επιλεγμένο αντιγόνο, δηλαδή χορηγείται σε αυτόν 
ανθρώπινη β-χοριακή γοναδοτροπίνη. Ύστερα από δύο εβδομάδες αφαιρείται ο σπλήνας 
και απομονώνονται τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συντήκονται με καρκινικά 
κύτταρα και παράγονται τα υβριδώματα που παράγουν μονοκλωνικά αντισώματα (τα οποία 
συνδέονται αποκλειστικά με τη β-χοριακή γοναδοτροπίνη). Αυτά τα μονοκλωνικά 
αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανοσοδιαγνωστικά για την ανίχνευση της        
β-χοριακής γοναδοτροπίνης στα υγρά του σώματος (αίμα, ούρα κ.α.). 
 
Β4. Οι δύο γονιδιωματικές-βιβλιοθήκες θα είναι πρακτικά όμοιες. Δηλαδή θα 
περιλαμβάνουν ίσο αριθμό κλώνων και ο κάθε κλώνος θα περιέχει το ίδιο τμήμα από το 
DNA του δότη με τον αντίστοιχο κλώνο της γονιδιωματικής  βιβλιοθήκης από τον άλλον 
κυτταρικό τύπο. 
Οι δύο cDNA-βιβλιοθήκες θα διαφέρουν σημαντικά. Κάθε μια θα περιλαμβάνει πιθανότατα 
διαφορετικό αριθμό κλώνων. Επίσης, θα διαφέρουν οι αλληλουχίες βάσεων που 
αντιστοιχούν στα DNA-αντίγραφα των ολικού «ώριμου» mRNA του ηπατικού από εκείνες 
του μυϊκού κυττάρου. Οι διαφορές αυτές παρατηρούνται λόγω της κυτταρικής 
διαφοροποίησης στους πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Δηλαδή τα κύτταρα 
του ίδιου πολύπλοκου πολυκύτταρου οργανισμού όπως τα μυϊκά, τα ηπατικά τα νευρικά αν 
και έχουν όλα το ίδιο γενετικό υλικό έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ώστε να εκφράζουν τη 
γενετική τους πληροφορία επιλεκτικά. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. σελ. 36-37: «Η RNA πολυμεράση προσδένεται ... επιτρέπουν την απελευθέρωσή του».  
      σελ. 46: «Η RNA πολυμεράση λειτουργεί ... τη μεταγραφή ενός γονιδίου». 
 
Συνεπώς επειδή μπροστά από το γονίδιο της α1-αντιθρυψίνης υπάρχει ο υποκινητής του 
γονιδίου της καζεΐνης, αυτός θα αναγνωριστεί από τους μεταγραφικούς παράγοντές του 
κυττάρου του μαστικού αδένα, με αποτέλεσμα να προσδεθεί στον υποκινητή της καζεΐνης 
η RNA πολυμεράση και να ξεκινήσει η μεταγραφή του γονιδίου της α1-αντιθρυψίνης. Στο 
τέλος του γονιδίου της καζεΐνης υπάρχει η κατάλληλη αλληλουχία λήξης της μεταγραφής 
για το σταμάτημα.  
Επίσης ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός άρα ίδιος και στα δύο είδη κυττάρων 
και στο κύτταρο του μαστικού αδένα γίνεται η «ωρίμανση» του mRNA της               
α1-αντιθρυψίνης και η τροποποίησή της για να γίνει βιολογικά λειτουργική. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Θεωρούμε ότι το μήκος της 5’-αμετάφραστης περιοχής του μορίου mRNA που θα 
προκύψει και κωδικοποιεί την α1-αντιθρυψίνη δε θα επηρεάσει τη μετάφραση αυτού του 
μορίου mRNA. 
  
Γ2.                             5 ΑΑΤΤCCGCAAATTAA3’  
                                           3’GGCGTTTAATT5’ 
 
 σελ. 61: «Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσεις ...  στα κομμένα άκρα». 
   
 σελ. 61-62: «Τα άκρα αυτά μπορούν ... ανασυνδυασμένα πλασμίδια». 
Συνεπώς το συγκεκριμένο πλασμίδιο δε μπορεί να κλωνοποιηθεί με τη βοήθεια πλασμιδίου 
διότι φέρει μονόκλωνο άκρο μόνο από τη μία πλευρά. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Παρόλα αυτά η προσθήκη μέσω της DNA δεσμάσης της αλληλουχίας. 
 
5GAATTC3’       
3CTTΑΑG5’ 
 
στην πλευρά του παραπάνω τμήματος DNA που δε φέρει μονόκλωνο άκρο, θα 
δημιουργούσε το τμήμα: 
 

5 ΑΑΤΤCCGCAAATTAAGAATTC3’ 
           GGCGTTTAATTCTTAAG5’ 

 
Με επίδραση στη συνέχεια με EcoRI θα δημιουργούνταν τμήμα DNA που φέρει μονόκλωνα 
άκρα και από τις δύο πλευρές του:  

5 ΑΑΤΤCCGCAAATTAAG3’  
                 3’GGCGTTTAATTCTTAA5’ 

 
Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε πλασμίδιο που θα είχε κοπεί με το ίδιο 
ένζυμο EcoRI. 
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Γ3. σελ. 123: «Τα αντισώματα θα συνεισφέρουν ... των ομάδων αίματος». 
   
     Σελ. 75 – 76: «Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ... ομάδας O είναι ii». 
 
Από τα δεδομένα του πίνακα βλέπουμε ότι: 

- Η γυναίκα δε φέρει τα αντιγόνα Α και Β στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων της 
και συνεπώς ανήκει στη μηδενική ομάδα αίματος (O). Δηλαδή έχει γονότυπο ii.  

- Ο άνδρας Σ1 έχει και τα δύο αντιγόνα Α και Β στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων 
του και συνεπώς ανήκει στην ΑΒ ομάδα αίματος. Δηλαδή έχει γονότυπο lAlB. 

- Ο άνδρας Σ2 έχει μόνο το αντιγόνο Α στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του και 
συνεπώς ανήκει στην Α ομάδα αίματος. Δηλαδή έχει γονότυπο lAi ή lAlΑ. 

- Το παιδί Π1 δε φέρει τα αντιγόνα Α και Β στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του 
και συνεπώς ανήκει στη μηδενική ομάδα αίματος (O). Δηλαδή έχει γονότυπο ii. 

- Το παιδί Π2 έχει μόνο το αντιγόνο Β στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του και 
συνεπώς ανήκει στη Β ομάδα αίματος. Δηλαδή έχει γονότυπο lΒi ή lΒlB. 

 
Συνεπώς οι διασταυρώσεις που αντιπροσωπεύουν τους δύο γάμους της γυναίκας είναι:  

 
 Γ1  Σ1 Γ1  Σ2 

P γον. Ii x lAlB ii x lAiA 

φαιν. (O)  (AB) (O)  (A) 
γαμ. I  lA, lB i  lA 

           
Γ1 γον lAi  lBi  lAi  
φαιν. (Α)  (Β)  (Α)  

 
 
 
 
Οι γαμέτες που προκύπτουν στις παραπάνω διασταυρώσεις αιτιολογούνται με βάση τον 1ο 
νόμο του Mendel σελ. 75: « Ο τρόπος με τον οποίο ... διαχωρισμού των αλληλόμορφων 
γονιδίων». Επίσης κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός που δε σχετίζεται με το 
αποτέλεσμα των προηγούμενων κυήσεων. 
Από τους απογόνους των παραπάνω διασταυρώσεων, συμπεραίνουμε ότι το παιδί Π1 έχει 
πατέρα τον Σ2, ενώ το παιδί Π2 έχει πατέρα τον Σ1. 
 
Γ4. σελ. 44: «Οι Jacob και Monod απέδειξαν ... και ο χειριστής». 
     σελ. 44-45: «Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει ... λήξης για κάθε ένζυμο». 
     σελ. 44:      «Στα βακτήρια ... αύξηση και η διαίρεση». 
Συνεπώς η προσθήκη λακτόζης στο θρεπτικό υλικό σημαίνει επάρκεια τροφής που οδηγεί 
σε αύξηση παραγωγής πρωτεϊνών όπως π.χ. ενζύμων αντιγραφής, μεταγραφής κ.λπ. που 
προϋποθέτει μεταγραφή και των αντίστοιχων γονιδίων.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. φυσιολογικό γονίδιο β-αλυσίδας της HbA: αλληλουχία III 
                            μεταλλαγμένο γονίδιο βs: αλληλουχία I 
Η διαφορά του φυσιολογικού από το βs-αλληλόμορφο εντοπίζεται στο 6ο αμινοξύ της             
β-πολυπεπτιδικής αλυσίδας όπου το γλουταμινικό οξύ αντικαθίσταται από βαλίνη. Στην 

 Γ1  Σ2 

Pγον ii x lAi 
φαιν. (O)  (A) 
γαμ. i  lA, i 

    
Γ1 γον lAi  ii 
φαιν. (Α)  (O) 

ή



Φροντιστήρια ¨ΣΥΝΟΛΟ¨,            Πειραιάς 

Βιολογία Προσανατολισμού - Απαντήσεις  - 4 -

κωδική αλυσίδα του DNA δηλαδή αλλάζει μια βάση και το φυσιολογικό κωδικόνιιο GAG 
αντικαθίσταται από GTG. 
Παρατηρώντας τις δοθείσες αλληλουχίες και έχοντας υπόψιν την αποκοπή της 1ης 

μεθειονίνης όπως περιγράφει η εκφώνηση, διαπιστώνεται η συγκεκριμένη διαφορά στο           
7ο κωδικόνιο της κωδικής αλυσίδας μεταξύ των αλληλουχιών III (φυσ.) και I (βs). Αυτά 
ισχύουν επειδή ο γενετικός κώδικας είναι τριαδικός, συνεχής, μη επικαλυπτόμενος, με 
συγκεκριμένο κωδικόνιο έναρξης (ΑUG στο mRNA, άρα ATG στην κωδική αλυσίδα). Επίσης 
πρόκειται για το 1ο εξώνιο άρα δεν διακόπτεται το βήμα τριπλέτας ούτε απαιτείται να 
εντοπιστεί κωδικόνιο λήξης.  
 
Δ2. Πράγματι, η αλληλουχία II θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε επίσης μεταλλαγμένο 
αλληλόμορφο του φυσιολογικού γονιδίου των β-αλυσίδων της HbA. Παρατηρώντας και 
συγκρίνοντας τις αλληλουχίες III (φυσιολογικό) και II προκύπτει ότι η II είναι αποτέλεσμα 
μετάλλαξης προσθήκης ενός νουκλεοτιδίου με C ανάμεσα στο 2ο και 3ο νουκλεοτίδιο του 
φυσιολογικού κωδικονίου έναρξης – ATG – (οπότε αλλάζει και το βήμα τριπλέτας...). Η 
περιγραφή αναφέρεται στις κωδικές αλυσίδες των αλληλουχιών II και III. 
 
Δ3. α. Η θέση έναρξης της διχάλας αντιγραφής βρίσκεται στη θέση Υ. 
       β. Αντιγράφονται: 
συνεχώς η (Α) (επειδή σε αυτήν υπάρχει ένα μόνον πρωταρχικό τμήμα) 
ασυνεχώς η (Β) (επειδή σε αυτήν αντιστοιχούν δυο πρωταρχικά τμήματα και, όπως 
προκύπτει παρατηρώντας τις σχετικές εικόνες του βιβλίου, στην ασυνεχή αλυσίδα σε κάθε 
τμήμα που συντίθεται αντιστοιχεί κι ένα διαφορετικό πρωταρχικό τμήμα) 
       γ. το iii 
 
Δ4. Έστω:   Β→ φυσιολογικό αλληλόμορφο για β-αλυσίδα της HbA 
                  β→ αλληλόρφο για β-θαλασσαιμία 
                  βs→ αλληλόμορφο για δρεπανοκυτταρική αναιμία 
 
Διασταύρωση:         Ββ       Ββs 
        γαμέτες:        Β, β        Β, βs 
 

 Β β 
Β ΒΒ Ββ 
βs Ββs ββs 

 
 

Επιμέλεια: Κυραγιάννη Τ. & Γλένης Σ. 


