
 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 ΘΕΜΑ   Α  
Α1. δ  
Α2. β  
Α3. α  
Α4. α  
Α5. Β 

 

 ΘΕΜΑ Β  
 

Β1  
1. γ  
2. β  
3. γ  
4. α  
5. γ  
6. γ  
7. β 

 
 

 Β2.  

Σωστή απάντηση το Β. Σελίδα 112 σχολικού βιβλίου. «Το pH 

επηρεάζει…………. σε pH 4-5 

 

 Β3.   Σελίδα 101 σχολικού βιβλίου «Η ΄Έλλειψη….   Διανοητική 

καθυτέρηση» 

 

 Β4.  

α, δ. ίσου μήκους. Οι αδελφές χρωματίδες είναι προϊόν 

αντιγραφής -άρα με εξαίρεση τις ενδεχόμενες μεταλλάξεις 

έχουν πανομοιότυπα DNA- και τα βακτήρια ενός βακτηριακού 

κλώνου περιέχουν πανομοιότυπα μόρια  DNA. 



 

 

 

 β, γ. διαφορετικού μήκους. Διαφορετικά γονίδια έχουν 

διαφορετικές γενετικές πληροφορίες (Αν η μετάλλαξη δεν έγινε 

στην αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική 

ενδονουλεάση μπορεί να προκύψουν και ίδια τμήματα)  και τα 

πλασμίδια διαφορετικών βακτηρίων δεν έχουν πανομοιότυπες 

αλληλουχίες DNA. 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1  

Σελ. 63 σχολικού βιβλίου. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη, γιατί 

περιέχει το συνολικό DNA του οργανισμού δότη , άρα και τα 

γονίδια αυτού του οργανισμού που μεταγράφονται σε tRΝΑ. 

(Όμως γονίδιο του tRNA της Gly υπάρχει και στο γονιδίωμα του 

βακτηρίου  ξενιστή, όπως και σε όλα τα κύτταρα όλων των 

οργανισμών. Θα μπορούσε με αυτή την έννοια να 

κλωνοποιηθεί και σε μια c-DNA βιβλιοθήκη) 

Γ2. 

 Από το γονίδιο Β θα παραχθούν πεπτίδια, από το γονίδιο Α όχι.  
Το πεπτίδιο είναι 

Η2Ν-μεθειονίνη-προλίνη-γλυκίνη-προλίνη-COOH 
 

Αιτιολόγηση: Στο γονίδιο Β υπάρχουν κωδικόνια έναρξης και 

λήξης και όλα τα tRΝΑ που αντιστοιχούν στα ενδιάμεσα 

κωδικόνια. Στο γονίδιο Α δεν υπάρχει tRΝΑ με αντικωδικόνιο 

3΄CCC5΄.   

(Από το γονίδιο β μπορεί να παραχθεί και το ακόλουθο 

πεπτίδιο 

Η2Ν-μεθειονίνη-προλίνη-Τρυπτοφάνη-προλίνη-COOH επειδή 
στο βακτήριο που έγινε ο μετασχηματισμός το γονίδιο του t-
RNA της τρυπτοφάνης είναι ενεργό) 
Σελίδα 39 σχολικού βιβλίου «Ο γενετικός κώδικας είναι 
κώδικας τριπλέτας, δηλαδή μια τριάδα νουκλεοτιδίων, το 
κωδικόνιο, κωδικοποιεί ένα αμινοξύ. 



 

 

2. Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής, δηλαδή το mRNA 
διαβάζεται συνεχώς ανά τρία νουκλεοτίδια χωρίς να 
παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο. 
3. Ο γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος, δηλαδή 
κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο κωδικόνιο. 
Ο γενετικός κώδικας έχει κωδικόνιο έναρξης και κωδικόνια 
λήξης. Το κωδικόνιο έναρξης σε όλους τους οργανισμούς είναι 
το AUG και κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη. Υπάρχουν τρία 
κωδικόνια λήξης, τα UAG, UGA και UAA. Η παρουσία των 
κωδικονίων αυτών στο μόριο του 
mRNA οδηγεί στον τερματισμό της σύνθεσης της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 
Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά μόνο το mRNA αλλά και το 
γονίδιο από το οποίο παράγεται. Έτσι, για παράδειγμα, το 
κωδικόνιο έναρξης AUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης της 
κωδικής αλυσίδας του γονιδίου ATG. 
 
Γ3.  

Θα χρησιμοποιηθεί το αντιβιοτικό  τετρακυκλίνη. Η EcoRI κόβει 
την αλληλουχία 5΄GAATTC3΄ μέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας 
στην  τετρακυκλίνη οπότε τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια δεν 
είναι ανθεκτικά στην τετρακυκλίνη. Έτσι σε μικρό αριθμό 
βακτηρίων από κάθε κλώνο μετασχηματισμένων βακτηρίων θα 
επιδράσουμε με τετρακυκλίνη και  αυτά που θα καταστραφούν 
θα περιέχουν το ανασυσνδυασμένο πλασμίδιο 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.α Ο πληθυσμός των απογόνων είναι μεγάλος και επομένως 

μπορούμε να κάνουμε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. 

Πρόκειται για διυβριδισμό γονιδίων που εδράζονται σε 

διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων. Σε όλες τις 

ομάδες  απογόνων έχουμε τις ίδιες φαινοτυπικές αναλογίες 

τόσο όσον αφορά  το φύλο όσο και ως προς τα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά. Τα αποτέλεσματα αυτά αιτιολογούνται  τόσο 

με την αυτοσωμική όσο και με τη φυλοσύνδετη 

κληρονομικότητα. Για κάθε χαρακτηριστικό ο ένας γονέας είναι 

ετερόζυγος και ο άλλος ομόζυγος υπολειπόμενος ώστε να 

προκύψει ίση φαινοτυπική αναλογία μεταξύ αυτών. 



 

 

Δ1.β       Β,β: μαύρο, άσπρο και Λ,λ: μακριά, κοντή.  
ΒβΛλ,     ΒβΧΛΧλ,    ΛλΧΒΧβ. 
Δ1.γ           Και τα δύο αυτοσωμικά 
                                           ΜμΛλ Χ μμλλ  
                   Ένα αυτοσωμικό και ένα φυλοσύνδετο  
                                           ΜμΧΛΧλ Χ μμΧλΥ  
Και  
                                           ΛλΧΜΧμ Χ λλΧμΥ 
 
 

Δ2. Σελίδα 97 σχολικού βιβλίου. «Τα γονίδια που κωδικοποιούν την 
πολυπεπτιδική αλυσίδα α της αιμοσφαιρίνης είναι διπλά, δηλαδή 
υπάρχουν δύο γονίδια α σε κάθε ομόλογο Η μόνη κατανομή των 
αλληλομόρφων γονιδίων στη μητέρα ώστε να έχουμε τα δοσμένα  
αποτελέσματα είναι: 
 

 

Η κατανομή των γονιδίων στον πατέρα θα είναι                     
 
Σύμφωνα με τα δεδομένα μας έχουμε: 

  
 

Η πιθανότητα επομένως ο δεύτερος απόγονος να έχει 

φυσιολογικό φαινότυπο είναι : ¼ 



 

 

 

Δ 3 . 

 

Συμφωνα με αυτά έχουμε : 

 

Επομένως το ποσοστό των απογόνων της F1 γενιάς που θα 

είναι ανθεκτικά στα έντομα θα είναι 75% 

 

Την επιμέλεια των απαντήσεων έχουν οι Βιολόγοι 

Γιάννης Δήμου 

Κώστας Γιώτης 

 


