
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. β          Α2. α          Α3. β          Α4. α          Α5. δ  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

α. 4          β. 5          γ. 1          δ. 3  

 

Β2.  

i. Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 123: « Ένα αντίσωμα….αντιγονικός καθοριστής» 

ii. Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 137: « Ο φορέας κλωνοποίησης….όπως ένα βακτήριο». 

 

Β3. Σχολικό εγχειρίδιο σελίδα 105: «Η πολυπλοκότητα της ασθένειας….έχουν υποστεί μεταλλά-

ξεις». 

 

Β4. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη :  

• Περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

• DNA  δεσμάση 

cDNA βιβλιοθήκη:  

• Αντίστροφη μεταγραφάση 

• DNA πολυμεράση 

• Περιοριστικές ενδονουκλεάσες  

• DNA δεσμάση 

 

Β5. Σε ένα προκαρυωτικό κύτταρο οι περιοχές DNA που μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζο-

νται είναι: 

• Γονίδια που κωδικοποιούν tRNA 

• Γονίδια που κωδικοποιούν rRNA 

• 5΄και 3΄αμετάφραστες περιοχές 

• Κωδικόνια λήξης (UAG, UGA, UAA). 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ2. Θα πρέπει να εξεταστούν οι τέσσερεις πιθανές περιπτώσεις για τον άνδρα που αναφέρθη-

καν στο ερώτημα Γ1, διασταυρούμενες με τη γυναίκα που θα είναι  

 

Απορρίπτονται όλες οι περιπτώσεις πλην:  
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Γ3. Η πιθανότητα να είναι κορίτσι είναι ½.  

Η πιθανότητα να είναι φυσιολογικό είναι ¼ , σύμφωνα και με τη διασταύρωση στο Γ2 ερώτημα.  

Άρα ½ x ¼ = 1/8 πιθανότητα το παιδί να είναι κορίτσι με φυσιολογικό φαινότυπο και καρυό-

τυπο.  

 

Γ4. Διάγνωση στο έμβρυο: 

PKU:  Βιοχημική ανάλυση 

 Ανάλυση αλληλουχίας βάσεων DNA (μοριακή διάγνωση) 

Δρεπανοκυτταρική: Ανάλυση αλληλουχίας βάσεων DNA (μοριακή ανάλυση) 
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Φορείς δρεπανοκυτταρικής αναιμίας: Βιοχημική ανάλυση 

     Ανάλυση αλληλουχίας βάσεων DNA (μοριακή ανάλυση) 

     Τεστ δρεπάνωσης  

        

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το mRNA κωδικοποιείται από το γονίδιο Α (αλυσίδα 2). 

5΄GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAGAAUUCCC3΄ 

 

Δ2. Το tRNA κωδικοποιείται από το γονίδιο Γ και πιο συγκεκριμένα η αλυσίδα 1 είναι η μετα-

γραφόμενη.  

Γνωρίζουμε ότι το γονίδιο που μας ενδιαφέρει κωδικοποιεί το tRNA της μεθειονίνης. To tRNA 

της μεθειονίνης είναι το 3΄-UAC-5, που είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο του κωδι-

κονίου 5΄- AUG -3΄ του mRNA που αντιστοιχεί στο αμινοξύ μεθειονίνη και είναι το εναρκτή-

ριο κωδικόνιο της μεταγραφής.  

Επομένως η αλυσίδα 1 του γονιδίου Γ είναι η μεταγραφόμενη, καθώς περιέχει την τριπλέτα  

5΄-ATG-3΄, η οποία είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη της 3΄-UAC-5΄τριπλέτας που 

ζητάμε. 

 

Δ3. Το rRNA κωδικοποιείται από το γονίδιο Β. Το rRNA είναι συστατικό του ριβοσώματος 

και συνδέεται με την 5΄-αμετάφραστη περιοχή του mRNA που θα μεταφραστεί. Άρα, η αλλη-

λουχία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με αυτή του mRNA. 

Η 5΄-αμετάφραστη περιοχή του mRNA είναι 5΄-GAAUUCGGAAC-3΄. 

Το rRNA συνδέεται με 5 νουκλεοτίδια της 5΄-αμετάφραστης περιοχής του mRNA. Συνεπώς η 

αλληλουχία του είναι 3΄-CCUUG-5, που είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με αυτή 

του mRNA. 

Για να προκύψει αυτή η αλληλουχία του rRNA πρέπει να μεταγραφεί η αλυσίδα 2 του γονιδίου 

Β που περιέχει τη συμπληρωματική και αντιπαράλληλη προς το rRNA αλληλουχία  

5΄-GGAAG- 3΄. 

 

Δ4.  
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i. Για την κατασκευή ανασυνδυασμένου πλασμιδίου πρέπει να υπάρξει πέψη τόσο του 

γονιδίου όσο και του πλασμιδίου. Για το γονίδιο θα χρησιμοποιήσουμε την  EcoRI και 

για το πλασμίδιο την ΠΕ-Ι. 

ii. Οι αλληλουχίες 6 ζευγών βάσεων που θα εμφανιστούν εκατέρωθεν του τμήματος του 

γονιδίου στην περιοχή σύνδεσης με το πλασμίδιο είναι : 

5΄CAATTC………………………………………….GAATTG3΄ 

3΄GTTAAG………………………………………….CTTAAC5΄ 

iii. Δεν θα έχει αποτέλεσμα η ΠΕ-Ι στο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, καθώς μετά από τη 

σύνδεση του γονιδίου άλλαξαν οι ειδικές αλληλουχίες αναγνώρισης από τη συγκεκρι-

μένη περιοριστική ενδονουκλεάση. Σε αυτό συνέβαλλε πως το γονίδιο είχε κοπεί με 

άλλη περιοριστική ενδονουκλεάση, πέραν της ΠΕ-Ι, με αποτέλεσμα, οι αλληλουχίες 

που σχηματίστηκαν εκατέρωθεν της σύνδεσης του γονιδίου με το πλασμίδιο να μην 

αναγνωρίζονται από αυτήν.   

 

Τις λύσεις των θεμάτων επιμελήθηκε ο  

Σπύρος Αλέξης – Βιολόγος MSc. 

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής 
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