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Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο µάθηµα «Βιολογία κατεύθυνσης ΓΕΛ» 

Θέµα Α 

Α1. β 

Α2. γ 

Α3. α 

Α4. δ 

Α5. γ 

 

Θέµα Β 

Β1. 

1 – Α 

2 – Β 

3 – Β 

4 – Α 

5 – Α 

6 – Α 

7 – Β 

8 – Β 

 

Β2. 

Σχολ. Βιβλ. Κεφ.2 Μετάφραση: «Το σύµπλοκο που δηµιουργείται µετά την πρόσδεση του mRNA στην µικρή 

υποµονάδα του ριβοσώµατος µέσω µιας αλληλουχίας που υπάρχει στην 5’ αµετάφραστη περιοχή του, µε το 

ριβοσωµικό RNA της µικρής υποµονάδας του ριβοσώµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες της 

συµπληρωµατικότητας των βάσεων και του tRNA που µεταφέρει τη µεθειονίνη ονοµάζεται σύµπλοκο 

έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης.» 

 

Β3. 

Σχολ. Βιβλ. Κεφ.4 Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA:  «ένα τεχνητό µόριο DNA…. περισσότερους 

οργανισµούς.» 

 

Β4. 

Σχολ. Βιβλ. Κεφ.8 Πλήθος «φαρµακευτικών» πρωτεϊνών που χρησιµοποιούνται για την θεραπεία 

διαφόρων ασθενειών: «Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη… από διαβήτη.» και «Η ινσουλίνη αποτελείται από 

δύο µικρά πεπτίδια… µετατρέπεται τελικά σε ινσουλίνη.» 
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Θέµα Γ  

Γ1. Η βιολογική διαδικασία είναι η αντιγραφή του DNA. Παρατηρούµε ότι στην αρχή του νεοσυντιθέµενου 

κλώνου υπάρχουν ριβονουκλεοτίδια και στη συνέχεια τα διαδέχονται δεοξυριβονουκλεοτίδια. Τα 

ριβονουκλεοτίδια (κόκκινο χρώµα) αντιστοιχούν στο πρωταρχικό τµήµα. 

CUCUUTCT 

GAGAAACATGCATACGAC 

Η βάση που ενσωµατώθηκε κατά την παράβαση του κανόνα της συµπληρωµατικότητας είναι η κυτοσίνη που 

απεικονίζεται µε σκούρο χαρακτήρα. 

Το τελικό δίκλωνο µόριο (µετά την αποµάκρυνση του πρωταρχικού τµήµατος και τη δράση των 

επιδιορθωτικών ενζύµων που υποθέτουµε ότι έχουν εξαφανίσει το λανθασµένο νουκλεοτίδιο) φαίνεται στη 

συνέχεια: 

CTCTTTGTACGTATGCTG 

GAGAAACATGCATACGAC 

Ο νέος κλώνος DNA συντίθεται από το 5' προς το 3' άκρο του. Επιπλέον η µητρική και η νέα αλυσίδα είναι 

συµπληρωµατικές. Τα άκρα φαίνονται στη συνέχεια: 

5'CTCTTTGTACGTATGCTG3' 

3'GAGAAACATGCATACGAC5' 

Γ2. Ένζυµα: Μετά το πριµόσωµα που συνέθεσε το πρωταρχικό RNA, η DNA πολυµεράση το επιµηκύνει 

συνθέτοντας κατά 5'→3' το νέο κλώνο. Επιπλέον αποµακρύνει και αντικαθιστά το πρωταρχικό τµήµα µε 

δεοξυριβονουκλεοτίδια. Η DNA δεσµάση συνδέει τα επιµέρους τµήµατα ενώ τα επιδιορθωτικά ένζυµα 

επιδιορθώνουν τις όποιες αναντιστοιχίες του κώδικα που προέκυψαν κατά την αντγραφή. 

Γ3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρατηρώντας την αναλογία φύλου, διαπιστώνουµε ότι αυτή είναι 1:1 

µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων αποκλείοντας έτσι την περίπτωση κάποιου φυλοσύνδετου 

υπολειπόµενου θνησιγόνου γονιδίου. Επειδή τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη χρωµοσωµάτων 

ισχύει ο β' νόµος του Mendel και µελετάµε µε την κάθε ιδιότητα ξεχωριστά ενώ τα αρσενικά 

Σε ότι αφορά στο χρώµα, παρατηρούµε ότι η γενική αναλογία εµφάνισης το χαρακτηριστικού στους 

απογόνους είναι 3 ανοικτό σώµα:1 σκούρο σώµα. Όλα τα θηλυκά άτοµα είναι µε ανοικτό σώµα ενώ στα 

αρσενικά έχουµε αναλογία 1 µε ανοικτό σώµα:1 µε σκούρο σώµα. Τα δεδοµένα αυτά υποδηλώνουν ότι το 

γονίδιο για το ανοικτό σώµα είναι επικρατές ενώ το γονίδιο για το σκούρο σώµα υπολειπόµενο. Τα 

αλληλόµορφα αυτά γονίδια κληρονοµούνται µε φυλοσύνδετο τρόπο (ο φυλοκαθορισµός γίνεται όπως στον 

άνθρωπο). Οι  γονότυποι των γονέων είναι οι ακόλουθοι: 

♀Χ
Α
Χ
α x ♂ΧΑΥ 

Ως προς το ένζυµο Α δίνεται ότι οι γονείς είναι ετερόζυγοι. Το γονίδιο είναι αυτοσωµικό κάτι που 

υποστηρίζεται και από τις δεδοµένες αναλογίες. Συνολικά παρατηρούµε ότι όλοι οι απόγονοι έχουν επάρκεια 

του ενζύµου Α παρά την ετεροζυγωτία των γονιών, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη υπολειπόµενου 

θνησιγόνου γονιδίου (έστω α το υπολειπόµενο και Α το επικρατές) 

H διασταύρωση είναι: 

♀Αα x ♂Αα 

που αναµένεται να δώσει 1ΑΑ:2Αα:1αα δηλαδή 3 µε λειτουργικό ένζυµο Α:1 χωρίς λειτουργικό ένζυµο. 

Προφανώς η οµοζυγωτία στο υπολειπόµενο είναι θνησιγόνος. 
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Θέµα ∆ 

∆1. 

Χρωµόσωµα Α 

……..3’- ACGGATTCAC-5’ 

……..5’- TGCCTAAGTG-3’ 

 

Χρωµόσωµα Β 

……..5’ -ATACGATCTA-3’ 

……..3’ -TATGCTAGAT-5’ 

 

Οι αλληλουχίες όλων των πιθανών χρωµοσωµάτων που θα προκύψουν µετά την αµοιβαία µετατόπιση είναι 

οι ακόλουθοι και βασίζονται στη σωστή δηµιουργία δεσµών ( 3’-5’ φωσφοδιεστερικός δεσµός ) µε τον σωστό 

προσανατολισµό: 

 

Χρωµόσωµα Α  

1η 
περίπτωση 

……..3’- ACGGATGCTAGAT-5’ 

……..5’- TGCCTACGATCTA-3’ 

 

Χρωµόσωµα Α  

2η 
περίπτωση 

……..3’- ACGGATATCTAGC-5’ 

……..5’- TGCCTATAGATCG-3’  

 

Χρωµόσωµα B 

 1η 
περίπτωση 

……..5’ -ATAAGTG-3’ 

……..3’ -TATTCAC-5’ 

 

 

 

 

Χρωµόσωµα B 

 2η 
περίπτωση 

……..5’ -ATACACT-3’ 

……..3’ -TATGTGA-5’ 

 

 

∆2. 

Εξαιτίας της αµοιβαίας µετατόπισης που έγινε στο ζυγωτό ο γονότυπος του ανθρώπου θα είναι ΑαΒβ. 

Εποµένως οι πιθανοί γαµέτες που προκύπτουν από τη µείωση θα είναι: 
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ΑΒ 

Αβ 

αΒ 

αβ 

 

∆3. 

Ο φυσιολογικός γαµέτης που γονιµοποιεί τους παραπάνω γαµέτες (ερώτηµα ∆2) θα είναι ΑΒ. 
 
 
 
ΓΑΜΕΤΕΣ ΑΒ 
ΑΒ ΑΑΒΒ 
Αβ ΑΑΒβ 
αΒ ΑαΒΒ 
αβ ΑαΒβ 
 
 
Οι απόγονοι που προκύπτουν θα έχουν: 
 
ΑΑΒΒ : φυσιολογικός φαινότυπος και φυσιολογικός καρυότυπος 
ΑΑΒβ : µη φυσιολογικός φαινότυπος και µη φυσιολογικός καρυότυπος 
ΑαΒΒ : µη φυσιολογικός φαινότυπος και µη φυσιολογικός καρυότυπος 
ΑαΒβ : φυσιολογικός φαινότυπος και µη φυσιολογικό καρυότυπος 
 
 
Το ποσοστό των απογόνων που έχουν φυσιολογικό φαινότυπο είναι 50% (η µετατόπιση δεν αλλοιώνει το 
φαινότυπο) ενώ το ποσοστό των απογόνων που έχουν φυσιολογικό καρυότυπο είναι 25% (ΑΑΒΒ). 
∆εχόµαστε ότι αυτό συµβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή στο τµήµα των χρρωµοσωµάτων που 
απεικονίζεται είναι αρκετή να επιφέρει αλλαγές στο φαινότυπο ως µια τυπική δοµική χρωµοσωµική ανωµαλία 
(παρά το µικρό αριθµό των βάσεων που εµπλέκονται από τελικό τµήµα χρρωµοσώµατος) 
 
∆4. 
Τα είδη των δοµικών χρωµοσωµικών ανωµαλιών που θα έχει κάθε απόγονος είναι: 
 
ΑΑΒβ : διπλασιασµός τµήµατος χρωµοσώµατος Α και ταυτόχρονα έλλειψη τµήµατος του 
χρωµοσώµατος Β 
 
ΑαΒΒ : διπλασιασµός τµήµατος χρωµοσώµατος Β και ταυτόχρονα έλλειψη τµήµατος του 
χρωµοσώµατος Α 
 
ΑαΒβ :αµοιβαία µετατόπιση 


