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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. δ 

Α2. α 

Α3. γ 

Α4. β 

Α5. β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.    1, 6, 8 → Α 

2, 5, 9 → Β 

3, 4, 7 → Γ 

 

Β2.  Σελ. 20, « Στον άνθρωπο … ζεύγος XX.» 

 

Β3.  Σελ. 108, « Η παρουσία ή απουσία O2 … το O2 είναι τοξικό.» 

 



 

 

Β4.  Σελ. 119, « Τα αντισώματα … μονοκλωνικά. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.   

Η κατεύθυνση της μεταγραφής είναι 5΄ → 3΄ και το μόριο mRNA που συντίθεται είναι 

συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο προς τη μία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του γονιδίου. 

Η αλυσίδα αυτή είναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Επομένως η μη κωδική αλυσίδα 

του γονιδίου Ζ είναι η εξής: 

Μη κωδική αλυσίδα  3΄ CAAGTTACATGGTCACCGACATTCGTCG 5΄ 

 

Γ2.  

 Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, δηλαδή μια τριάδα νουκλεοτιδίων, το 

κωδικόνιο, κωδικοποιεί ένα αμινοξύ. Ο γενετικός κώδικας έχει κωδικόνια έναρξης και κωδικόνια 

λήξης. Το κωδικόνιο έναρξης είναι το 5΄AUG 3΄  στο mRNA , που αντιστοιχεί στο αμινοξύ μεθειονίνη. 

Τα κωδικόνια λήξης είναι τα 5΄ UAG 3΄, 5΄UAA 3΄ και 5΄ UGA  3΄ στο mRNA και δεν αντιστοιχούν σε 

αμινοξέα. Επίσης, ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής και μη επικαλυπτόμενος δηλαδή, δεν 

παραλείπουμε κάποιο νουκλεοτίδιο και κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο κωδικόνιο 

αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και τις αντιστοιχίσεις κωδικονίων και 

αμινοξέων από τον γενετικό κώδικα που δίνονται στο τέλος του Γ θέματος, προκύπτει η αλληλουχία:  

H2N- μεθειονίνη-τυροσίνη-γλουταμίνη-τρυπτοφάνη-λευκίνη-COOH 

 

Γ3. 

Η κωδική αλυσίδα του γονιδίου Ζ είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη της μη κωδικής.  

(αρχική) Κωδική αλυσίδα  5΄ GTTCAATGTACCAGTGGCTGTAAGCAGC 3΄ 

 

Στο διαφορετικό mRNA, που προέκυψε μετά από μία μετάλλαξη στην κωδική αλυσίδα του 

γονιδίου Ζ παρατηρούμε (με κατεύθυνση ανάγνωσης 5΄ → 3΄) ότι  το 17ο ριβονουκλεοτίδιο αντί για 

γουανίνη περιέχει αδενίνη. Αυτό σημαίνει ότι στην κωδική αλυσίδα έγινε αντικατάσταση βάσης (η 

γουανίνη αντικαταστάθηκε από αδενίνη). 

(τελική) Κωδική αλυσίδα  5΄ GTTCAATGTACCAGTGΑCTGTAAGCAGC 3΄ 



 

 

 

Γ4. 

Η αντικατάσταση βάσης που εντοπίστηκε έχει ως αποτέλεσμα να μετατρέπεται το κωδικόνιο  

5΄ UGG 3΄ του mRNA που κωδικοποιεί το αμινοξύ τρυπτοφάνη σε 5΄ UGA 3΄ το οποίο όμως ανήκει σε 

κωδικόνιο λήξης με αποτέλεσμα τον τερματισμό σύνθεσης της ολιγοπεπτιδικής αλυσίδας και η 

αλληλουχία των αμινοξέων που προκύπτει πλέον να είναι:   

H2N- μεθειονίνη-τυροσίνη-γλουταμίνη-COOH 

Ως πιθανή συνέπεια είναι η μείωση ή ακόμη και η πλήρης καταστροφή της λειτουργικότητας 

του ολιγοπεπτιδίου καθώς στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, όπου συμβαίνει πρόωρος 

τερματισμός πρωτεϊνοσύνθεσης, το μόριο χάνει τις ιδιότητες οι οποίες το χαρακτηρίζουν 

προσδίδοντάς του ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό ρόλο κι έτσι παύει να είναι λειτουργικό.   

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

 Η αιμορροφιλία Α κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 

 Η φαινυλκετονουρία (PKU) κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 

 

Δ2.  

 

Γενεαλογικό δέντρο για την αιμορροφιλία Α. 

 

 

 

 

Γενεαλογικό δέντρο για την φαινυλκετονουρία.  

 

 

 



 

 

Δ3. 

 Ως προς την αιμορροφιλία Α: 

Δεδομένου ότι η αιμορροφιλία Α κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο 

κληρονομικότητας, θεωρώ: 

ΧΑ→ φυσιολογικό, επικρατεί 

Χα→ ασθένεια, υπολειπόμενο 

Για να προκύψει από φυσιολογικούς γονείς αγόρι που πάσχει θα πρέπει η μητέρα να είναι φορέας, 

δηλαδή ετερόζυγη και να έχει γονότυπο ΧΑΧα. 

Επομένως οι πιθανοί γονότυποι των μελών της οικογένειας για την αιμορροφιλία Α είναι οι εξής: 

Βασίλης (δεν πάσχει):  ΧΑΥ 

Σοφία (δεν πάσχει): ΧΑΧα 

Ηλίας (πάσχει):  ΧαΥ 

Μαρία (δεν πάσχει):  ΧΑΧΑ  ή ΧΑΧα  

 

 Ως προς την φαινυλκετονουρία: 

Δεδομένου ότι η φαινυλκετονουρία κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο 

κληρονομικότητας, θεωρώ: 

Φ → φυσιολογικό, επικρατεί 

φ → ασθένεια, υπολειπόμενο 

 

Για να προκύπτει από φυσιολογικούς γονείς παιδί που πάσχει πρέπει οι γονείς να είναι και οι δύο 

φορείς, δηλαδή ετερόζυγοι.  

Επομένως οι πιθανοί γονότυποι των μελών της οικογένειας για την φαινυλκετονουρία είναι οι 

εξής: 

Βασίλης (δεν πάσχει):  Φφ 

Σοφία (δεν πάσχει):  Φφ 

 Ηλίας (δεν πάσχει): ΦΦ ή Φφ 

Μαρία (δεν πάσχει): φφ 



 

 

 

Δ4.  

Η κάθε διασταύρωση είναι ανεξάρτητο γεγονός από την προηγούμενη. Κάνοντας την διασταύρωση 

λοιπόν έχουμε:  

 

Γονείς:   ♂ ΧΑΥ         ♀ ΧΑΧα 

Γαμέτες:    ΧΑ, Υ                ΧΑ, Χα 

Απόγονοι:     ΧΑΧΑ, ΧΑΧα, ΧΑΥ, ΧαΥ 

Γονοτυπική αναλογία: 1 ΧΑΧΑ : 1 ΧΑΧα : 1 ΧΑΥ : 1 ΧαΥ 

Φαινοτυπική αναλογία: 2 ♀ φυσιολογικά : 1 ♂ φυσιολογικό : 1 ♂ πάσχει 

 

Επομένως η πιθανότητα να γεννηθεί κόρη που πάσχει από αιμορροφιλία είναι 0% . 

 

Επιμέλεια καθηγητών Φροντιστηρίων Βακάλη 


