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Προτεινόμενες απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 
2014 για το μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης της Γ’ τάξης 

Ενιαίου Λυκείου 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. δ 

Α2. γ 

Α3. β 

Α4. γ 

Α5. β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.    4  2  1  6  3  5 

Β2. α  DNA πολυμεράση 

 β  πριμόσωμα 

 γ  DNA δεσμάση 

 δ  DNA ελικάση 

 ε  RNA πολυμεράση  

Β3. Σελ. 98: «Η διάγνωση των γενετικών…(μοριακή διάγνωση)». (προαιρετικά μπορούν να 
γραφούν και τα παραδείγματα που ακολουθούν) 

Β4. Σελ. 133: «Διαγονιδιακά ονομάζονται…κάποιο άλλο είδος» 

Β5. Σελ. 109: «Με τον όρο ζύμωση…αντιβιοτικά» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η ασθένεια οφείλεται σε υπολειπόμενο γονίδιο. Η περίπτωση του επικρατούς γονιδίου 
απορρίπτεται καθότι στην  επικρατή κληρονομικότητα κάθε ασθενής στο γενεαλογικό 
δέντρο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ασθενή γονέα (σελ. 79 βιβλίου). Κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει στην περίπτωση του ασθενούς ατόμου ΙΙ3, καθότι και οι δύο γονείς του είναι υγιείς. 
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Γ2. Η ασθένεια κληρονομείται ως αυτοσωμικός χαρακτήρας. Η περίπτωση της 
φυλοσύνδετης κληρονομικότητας απορρίπτεται καθότι ο υγιής πατέρας της διασταύρωσης 
ΙΙ4 x  II5 δεν θα μπορούσε να έχει ασθενή κόρη (ΙΙΙ1). Αυτό διότι εφόσον πρόκειται για 
υπολειπόμενο χαρακτήρα, ο πατέρας για να είναι υγιής πρέπει να έχει επικρατές γονίδιο 
στο μοναδικό Χ χρωμόσωμά του. Η κόρη όμως κληρονομεί υποχρεωτικά το ένα Χ 
χρωμόσωμά της από τον πατέρα. Οπότε αν κληρονομούσε το Χ με το επικρατές γονίδιο, θα 
ήταν και αυτή υγιής. 

Γ3. Έστω Α: φυσιολογικό αλληλόμορφο 

α: αλληλόμορφο που ευθύνεται για την ασθένεια 

Άρα:  ΑΑ: υγιής 

  Αα: υγιής αλλά φορέας 

  αα: ασθενής 

Επομένως:  ΙΙ1  Αα ή ΑΑ  

ΙΙ2  Αα ή ΑΑ 

ΙΙ3  αα 

ΙΙ4  Αα ή ΑΑ 

Γ4.  ΙΙ1  ΑΑ 

 ΙΙ2  Αα 

Εφόσον ο ανιχνευτής υβριδοποιεί το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο, και εφόσον τα 
αλληλόμορφα είναι δύο για κάθε γονίδιο, αναμένουμε ένας ασθενής αυτοσωμικής 
υπολειπόμενης νόσου να έχει δύο μόρια DNA τα οποία υβριδοποιεί ο ανιχνευτής. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα, καθώς ο ΙΙ3 που είναι ασθενής με βάση το 
φυλογενετικό δέντρο, έχει δύο τέτοια μόρια. Ένας φορέας, ο οποίος έχει ένα μεταλλαγμένο 
αλληλόμορφο, θα πρέπει να έχει ένα μόνο μόριo DNA που υβριδοποιεί ο ανιχνευτής καθώς 
το άλλο αλληλόμορφο είναι φυσιολογικό. Άρα με βάση τον πίνακα, φορείς είναι τα άτομα 
ΙΙ2 και ΙΙ4. Τέλος, το άτομο που είναι ομόζυγο για το επικρατές-φυσιολογικό αλληλόμορφο 
αναμένεται να μην έχει κανένα μόριο DNA που να υβριδοποιεί ο ανιχνευτής.  Επομένως το 
άτομο ΙΙ1 είναι υγιές αλλά όχι φορέας. 

Γ5. Η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο κληρονομείται με φυλοσύνδετο 
υπολειπόμενο τρόπο. Έστω:  ΧΑ  γονίδιο φυσιολογικής όρασης 

    Χα  γονίδιο αχρωματοψίας 

   Άρα: ΧΑΥ  αρσενικό άτομο με φυσιολογική όραση 

ΧαΥ  αρσενικό άτομο με αχρωματοψία 

ΧΑΧΑ  θηλυκό άτομο με φυσιολογική όραση 
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ΧΑΧα  θηλυκό άτομο με φυσιολογική όραση, αλλά φορέας 
αχρωματοψίας 

ΧαΧα  θηλυκό άτομο με αχρωματοψία 

Τα άτομα με σύνδρομο Klinefelter έχουν φυσιολογικό αριθμό αυτοσωμικών 
χρωμοσωμάτων (44) και τρία φυλετικά χρωμοσώματα, τα ΧΧΥ (τρισωμία) αντί του 
φυσιολογικού ζεύγους ΧΥ. Τα άτομα αυτά έχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά αρσενικού 
ατόμου είναι όμως στείρα. Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου εμφανίζονται μετά την 
εφηβεία (σελ. 97 βιβλίου).    

Εφόσον οι γονείς είναι φυσιολογικοί, οι γονότυποί τους θα είναι: ΧΑΥ του πατέρα και ΧΑΧα 
της μητέρας (η περίπτωση ΧΑΧΑ για τη μητέρα απορρίπτεται εφόσον προέκυψε παιδί με 
αχρωματοψία χωρίς να έγινε κάποια γονιδιακή μετάλλαξη άρα σε κάποιον από τους δύο 
γονείς πρέπει να υπάρχει το γονίδιο Χα. Η μόνη περίπτωση να υπάρχει το γονίδιο αυτό αλλά 
να μην είναι ασθενής ο γονέας, είναι στη μητέρα).  

Το αγόρι, εφόσον έχει σύνδρομο Klinefelter, έχει γονότυπο ΧΧΥ και εφόσον έχει και 
αχρωματοψία, έχει γονότυπο: ΧαΧαΥ.  

Ένας πιθανός μηχανισμός δημιουργίας του συγκεκριμένου ατόμου είναι ο μη διαχωρισμός 
των αδερφών χρωματίδων, που φέρουν το αλληλόμορφο Χα , στη δεύτερη μειωτική 
διαίρεση κατά τον σχηματισμό των ωαρίων της μητέρας. Επομένως σχηματίστηκε ωάριο με 
δύο Χ χρωμοσώματα και άρα δύο Χα γονίδια (ωάριο: ΧαΧα). Το ωάριο αυτό γονιμοποιήθηκε 
από φυσιολογικό σπερματοζωάριο του πατέρα που έφερε το Υ χρωμόσωμα 
(σπερματοζωάριο: Υ) και συνεπώς προέκυψε αγόρι ΧαΧαΥ. (για ακόμη πιο πλήρη απάντηση, 
μπορεί να γίνει απεικόνιση του μη διαχωρισμού με σχήμα, όπως στο βιβλίο, σελ. 95, η 
δημιουργία του τρισωμικού ζυγωτού στο β.) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

5’-AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG-3’ κωδική 
3’-TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC-5’ μη κωδική 

Το τμήμα ενός γονιδίου, και του mRNA του που κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα, 
αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης και τελειώνει με το κωδικόνιο λήξης (σελ. 36 βιβλίου). Το 
κωδικόνιο έναρξης σε όλους τους οργανισμούς είναι το 5’-AUG-3’ και κωδικοποιεί το 
αμινοξύ μεθειονίνη (σελ. 35 βιβλίου). Το μόριο RNA που συντίθεται είναι συμπληρωματικό 
προς τη μία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η 
μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Η συμπληρωματική αλυσίδα του DNA του 
γονιδίου ονομάζεται κωδική (σελ. 33 βιβλίου). Επομένως η μη κωδική αλυσίδα θα πρέπει 
να περιέχει το κωδικόνιο 3’-ΤΑC-5’, το οποίο είναι συμπληρωματικό με το κωδικόνιο 
έναρξης. Επίσης, θα πρέπει, μετρώντας ανά τριπλέτες από το κωδικόνιο αυτό, να 
καταλήγουμε σε 8 κωδικόνια που θα κωδικοποιούν τα 8 αμινοξέα. Η περίπτωση αυτή 
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ισχύει για την αλυσίδα ΙΙ (υπογραμμισμένο ΤΑC). Επομένως αυτή είναι η μη κωδική 
αλυσίδα. Τα άκρα της διαμορφώνονται αντίστοιχα με τα άκρα του κωδικονίου 3’-ΤΑC-5’, 
όπως φαίνεται παραπάνω. Επομένως η αλυσίδα Ι είναι η κωδική αλυσίδα και τα άκρα της 
τοποθετούνται αντίστροφα με την αλυσίδα ΙΙ. Δηλαδή, όπου είναι το 5’ άκρο της αλυσίδας 
ΙΙ, θα είναι το 3’ άκρο της αλυσίδας Ι και αντίστροφα.  

 

Δ2.   
 
5’-AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG-3’ mRNA 
 

Κατά τη μεταγραφή η RNA πολυμεράση τοποθετεί ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα 
δεοξυριβονουκλεοτίδια της μη κωδικής (μεταγραφόμενης) αλυσίδας του DNA σύμφωνα με 
τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων, όπως και στην αντιγραφή, με τη 
διαφορά ότι εδώ απέναντι από την αδενίνη τοποθετείται το ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει 
ουρακίλη. Η RNA πολυμεράση συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα μετά 
το άλλο με 3’ 5΄φωσφοδιεστερικό δεσμό. Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό 5’3’. 

Δ3. Το τμήμα του mRNA όπου θα συνδεθεί η μικρή ριβοσωμική υπομονάδα είναι η 5’ 
αμετάφραστη περιοχή, η οποία βρίσκεται στο 5’ άκρο του γονιδίου, πριν από το κωδικόνιο 
έναρξης. Εδώ είναι η: 5’-ΑGCU-3’ 

Δ4. Παρατηρούμε ότι το τρίτο κωδικόνιο του mRNA αυτού είναι AUG και άρα κωδικοποιεί 
μεθειονίνη. Εφόσον η μετάλλαξη έγινε στο τμήμα DNA που μας δίνεται, είναι 
αντικατάσταση βάσης και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αμινοξέων κατά δύο, 
συμπεραίνουμε ότι αυτή θα πρέπει να έγινε στο κωδικόνιο έναρξης. Αν επομένως στη μη 
κωδική αλυσίδα, γίνει οποιαδήποτε αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο 3’-TAC-5’, αυτό 
παύει πλέον να μεταγράφεται στο κωδικόνιο έναρξης 5’-AUG-3’ και έτσι η μετάφραση δεν 
μπορεί να ξεκινήσει από αυτό. Επειδή όμως το τρίτο κωδικόνιο είναι και αυτό 5’-AUG-3’, η 
μετάφραση μπορεί να ξεκινήσει από εκεί με αποτέλεσμα να παραχθεί πρωτεΐνη χωρίς τα 
πρώτα δύο αμινοξέα, άρα με 1022 αμινοξέα αντί για 1024. 

Δ5. Στο οπερόνιο της λακτόζης, το ρυθμιστικό γονίδιο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 
καταστολέα, η οποία απουσία λακτόζης προσδένεται σε μια αλληλουχία DNA που 
βρίσκεται μεταξύ του υποκινητή και του πρώτου ρυθμιστικού γονιδίου, και ονομάζεται 
χειριστής. Η πρόσδεση αυτή εμποδίζει την RNA πολυμεράση να αρχίσει τη μεταγραφή των 
δομικών  γονιδίων του οπερονίου. Εφόσον κατά τη μετάλλαξη ο αριθμός νουκλεοτιδίων 
που εισήχθησαν δεν είναι πολλαπλάσιος του 3, τα κωδικόνια από το 4ο και μετά θα είναι 
τελείως διαφορετικά από τα κωδικόνια του φυσιολογικού γονιδίου. Άρα το πιο πιθανό είναι 
να χαθεί η λειτουργικότητα του καταστολέα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδεθεί 
στο χειριστή. Επομένως RNA πολυμεράσει θα μπορεί πλέον να μεταγράψει τα δομικά 
γονίδια και έτσι τα ένζυμα για το μεταβολισμό της λακτόζης θα παράγονται συνεχώς, 
ανεξαρτήτως από το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει λακτόζη ή γλυκόζη στο περιβάλλον. 


