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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΖΚΔΟΖΠΗΩΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΩΛ ΓΔΛΗΘΩΛ ΙΘΔΗΩΛ 
 ΞΑΟΑΠΘΔΖ 19 ΗΝΛΗΝ 2020 Δ 

ΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ  

Προτεινόμενες Λύσεις 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. β 

Α2. α 

Α3. δ 

Α4. α 

Α5. γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στα κφτταρα που βρίςκονται ςτθ μετάφαςθ τθσ μίτωςθσ κα υπάρχουν 48 διπλαςιαςμζνα χρωμοςϊματα/96 μόρια 

DNA του πυρινα. Αντίςτοιχα, τα κφτταρα τα οποια προκφπτουν από τθ Μείωςθ Ι κα διακζτουν 24 διπλαςιαςμζνα 

χρωμοςϊματα/48 μόρια DNA.  

Β2. Παράλλθλα, θ υπερβολικά κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ... οκτϊ φορζσ μεγαλφτερο ςε αυτοφσ παρά ςτα μθ 

εξαρτθμζνα απο το αλκοόλ άτομα. (ςελίδα 63 ςχολικοφ βιβλίου). 

Β3. i) Σε αντίξοεσ ςυνκικεσ.. μεταβολικοφσ ρυκμοφσ. (ςελίδα 13-14 ςχολικοφ βιβλίου). 

      ii) Σε ςυνκικεσ ζλλειψθσ γλυκόηθσ, παρουςία λακτόηθσ, το βακτιριο E.coli ρυκμίηει τθν παραγωγι ενηφμων που 

διαςποφν τθ λακτόηθ ςε γλυκόηθ και γαλακτόηθ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω του οπερονίου τθσ λακτόηθσ, το οποίο 

αποτελείται από τα δομικά γονίδια (κωδικοποιοφν τα ζνηυμα που κα διαςπάςουν τθ λακτόηθ) κακϊσ και ςτοιχεία που 

ρυκμίηουν τθ μεταγραφι τουσ (ρυκμιςτικό γονίδιο, υποκινθτισ, χειριςτισ). Όταν ςτο κρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο 

λακτόηθ, τότε ο ίδιοσ ο διςακχαρίτθσ....ενεργοποιεί τθ διαδικαςία για τθν αποικοδόμθςθ τθσ. (ςελίδα 45 ςχολικοφ 

βιβλίου). 

     iii) Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικϊν οργανιςμϊν... ςε κοινό ζλεγχο τθσ ζκφραςθσ τουσ. Ζτςι οριςμζνα βακτιρια 

μποροφν να επιβιϊςουν ακόμα και ςε περιβάλλον απο το οποίο λείπουν αμινοξζα. (ςελ. 45 ςχολικοφ βιβλίου). 

Β4. Ο αλφιςμόσ οφείλεται...ενϊ άλλα εμφανίηουν μειωμζνθ ενεργότθτα. (ςελίδα 98 ςχολικοφ βιβλίου). Σε γονιδιακό 

επίπεδο αυτό είναι αποτζλεςμα διαφορετικϊν μεταλλάξεων ςτο ίδιο γονίδιο (πολλαπλά αλλθλόμορφα), ενϊ οι 

διαφορετικζσ μεταλλάξεισ ζχουν και διαφορετικό αντίκτυπο ςτο φαινότυπο, ςυμβάλλοντασ ςτθν εμφάνιςθ τθσ 

ετερογζνειασ. 

 

Β5. Οι περιοχζσ ενόσ προκαρυωτικοφ κυττάρου που μεταγράφονται αλλά δε μεταφράηονται είναι οι 3’ και 5’ 

αμετάφραςτεσ περιοχζσ, το κωδικόνιο λιξθσ, κακϊσ και τα γονίδια τα οποία μεταγράφονται ςε tRNA και rRNA. 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τα είδθ τθσ ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ για κάκε καμπφλθ αντιγόνου είναι: 

-Καμπφλθ Α: Πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

-Καμπφλθ Β: Πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ (μζςω χοριγθςθσ εμβολίου). 

-Καμπφλθ Γ: Δευτερογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

Γ2. Απο τον πίνακα 3 μποροφμε να υπολογίςουμε τθ ςυνολικι βιομάηα του κάκε είδουσ. Συγκεκριμζνα: 

-Π: 20.000 x 0.25 = 5.000 kg. 

-K: 5 x 10.000= 50.000 kg. 

-Λ: 10 x 5 = 50 kg. 

-Σ: 200 x 2.5 = 500 kg. 

Γνωρίηοντασ λοιπόν ότι θ το κατϊτερο τροφικό επίπεδο ζχει τθν περιςςότερθ βιομάηα και ότι απο το ζνα τροφικό 

επίπεδο περνάει μόλισ το 10% τθσ βιομάηασ του επόμενου τροφικοφ επιπζδου, προκφπτει θ ακόλουκθ πυραμίδα 

βιομάηασ: 

 

Απο τον πίνακα 3 γνωρίηουμε τουσ πλθκυςμοφσ του κάκε είδουσ. Απο τθν πυραμίδα βιομάηασ γνωρίηουμε οτι το Κ 

είναι το πρϊτο τροφικό επίπεδο, το Π το δεφτερο κ.ο.κ.. Επομζνωσ, προκφπτει θ ακόλουκθ πυραμίδα πλθκυςμοφ 
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Γ3. Γνωρίηουμε οτι τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάςτεσ χαρακτθρίηονται ϊσ θμιαυτόνομα οργανίδια, δθλαδι το 

γενετικό υλικό των....ςτο DNA του πυρινα (ςελίδα 25 ςχολικοφ βιβλίου). Επομζνωσ διακρίνουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ: 

-Το υπεφκυνο γονίδιο εντοπίηεται ςτα μιτοχόνδρια. Επομζνωσ, θ αςκενισ μθτζρα κα κλθρονομιςει το μεταλλαγμζνο 

αλλθλόμορφο ςε όλουσ τουσ απογόνουσ, επομζνωσ κα πάςχουν όλοι. 

-Το υπεφκυνο γονίδιο εντοπίηεται ςε χρωμόςωμα του πυρινα. Απο τθν υπόκεςθ γνωρίηουμε οτι θ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ είναι ίδια ςτα αρςενικά και κθλυκά άτομα, επομζνωσ το χαρακτθριςτικό κα ελζγχεται από αυτοςωμικά 

αλλθλόμορφα. Επομζνωσ, θ μθτζρα κα είναι ομόηυγθ για το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο. Απο τθν υπόκεςθ 

γνωρίηουμε οτι ο πατζρασ είναι φυςιολογικόσ, αλλά δεν γνωρίηουμε τον ακριβι γονότυπο του. Επομζνωσ, ο πατζρασ 

μπορεί: 

 α) Να είναι ομόηυγοσ για το φυςιολογικό αλλθλόμορφο. Στθν περίπτωςθ αυτι κανζνασ απο τουσ απογόνουσ 

δεν κα εμφανίηει τθν αςκζνεια. 

 β) Να είναι ετερόηυγοσ για το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο. Στθν περίπτωςθ αυτι κάκε παιδί κα ζχει 50% 

πικανότθτα να εμφανίηει τθν αςκζνεια (υπενκυμίηουμε οτι κάκε κφθςθ είναι ανεξάρτθτο γεγονόσ). 

Γ4. Γνωρίηουμε οτι ο μθχανιςμόσ τθσ αντιγραφισ χαρακτθρίηεται ϊσ θμιςυντθρθτικόσ, δθλαδι κάκε αλυςίδα λειτουργεί 

ςαν καλοφπι για τθ ςφνκεςθ μιασ νζασ ςυμπλθρωματικισ αλυςίδασ. Ζτςι τα δφο κυγατρικά μόρια που προκφπτουν 

είναι πανομοιότυπα με το μθτρικό και κακζνα αποτελείται από μία παλιά και μία καινοφρια αλυςίδα. Εφόςον θ αρχικι 

αλυςίδα αποτελείται από μθ-ραδιενεργό άηωτο (14Ν), κάκε νζα αλυςίδα που προκφπτει κα περιζχει ραδιενεργό άηωτο 

(15Ν). Μετά απο τρείσ αντιγραφζσ κα προκφψουν οχτϊ (8) μόρια DNA, εκ των οποίων τα 6 κα αποτελοφνται 

εξ’ολοκλιρου από ραδιενεργό άηωτο (15Ν), ενϊ τα άλλα δφο κα περιζχουν και τθν αλυςίδα με το μι-ραδιενεργό άηωτο 

(14Ν). 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το γονίδιο που κωδικοποιεί το mRNA είναι το γονίδιο Α. Το γονίδιο που προκφπτει απο τθ μεταγραφι του 

παραπάνω γονιδίου κα είναι: 

mRNA: 5’-GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC-3’ 

Δ2. Το γονίδιο που κωδικοποιεί το tRNA είναι το γονίδιο Γ. Η αλυςίδα που μεταγράφεται είναι θ αλυςίδα 1, κακϊσ ςτθν 

αλυςίδα 2 εντοπίηεται θ τριπλζτα TAC του αντικωδικονίου. Με το τζλοσ τθσ μεταγραφισ του γονιδίου, θ ςυγκεκριμζνθ 

αλλθλουχία να εντοπίηεται ςτο tRNA ϊςτε να μπορζςει να ςυνδεκεί με το αντίςτοιχο κωδικόνιο του mRNA. Επομζνωσ θ 

μεταγραφόμενθ (μθ-κωδικι) αλυςίδα κα είναι θ αλυςίδα 1. 

Δ3. Το γονίδιο που κωδικοποιεί το rRNA είναι το γονίδιο Β. Η αλυςίδα που μεταγράφεται κα είναι θ αλυςίδα 2, κακϊσ 

ςτθν αλυςίδα 2 εντοπίηεται θ αλλθλουχία των 5 νουκλεοτιδίων που εντοπίηονται ςτθν 5ϋαμετάφραςθ περιοχι του 

mRNA (5’-GGAAC-3’). Το rRNA που κα προκφψει κα πρζπει να ειναι ςυμπλθρωματικό ϊσ προσ τθν παραπάνω 

αλλθλουχία, επομζνωσ αυτι θ αλυςίδα κα είναι θ μεταγραφόμενθ. 

Δ4. 
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i) Για τθν καταςκευι του αναςυνδυαςμενου πλαςμιδίου κα χρθςιμοποιθκεί τοςο θ περιοριςτικι ενδονουκλεάςθ EcoRI 

(κα κόψει το γονίδιο), όςο και θ περιοριςτικι ενδονουκλεάςθ ΠΕ-Ι (για να κόψει το πλαςμίδιο). 

ii) Οι αλλθλουχίεσ των ζξι ηευγϊν βάςεων που κα εμφανιςτεί εκατζρωκεν του τμιματοσ του γονιδίου, ςτθν περιοχι 

ςφνδεςθσ των μονόκλωνων άκρων μετά τθν ενςωμάτωςι του ςτο πλαςμίδιο με τθ δράςθ τθσ DNA δεςμάςθσ κα είναι: 

5’-CAATTC-3’  και  5’-GAATTG-3’ 

3’-GTTAAG-5’          3’-CTTAAC-5’ 

 

iii) Η επίδραςθ τθσ Π.Ε. Ι δεν κα ζχει κανζνα αντίκτυπο ςτο αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ 

ότι, οι αλλθλουχίεσ που κα υπάρχουν εκατζρωκεν του γονιδίου ςτο αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο δεν είναι αυτζσ που 

αναγνωρίηονται απο τθν Π.Ε.-1, με αποτζλεςμα να μθν τισ αναγνωρίηει. 

 

Επιμζλεια ενδεικτικϊν απαντιςεων: Γερακόπουλοσ Ακανάςιοσ 

 


