
1 / 7 
 

Ενδεικτικές απαντήσεις στα Θέματα Βιολογίας Προσανατολισμού 

Θέμα Α 

Α1) γ Α2) γ Α3) δ Α4) β Α5) β 

Θέμα Β 

Β1. Α = υδροξύλιο, Β = πρωταρχικό τμήμα, Γ = θέση έναρξης αντιγραφής, Δ =  

φωσφορική ομάδα, Ε =  τμήμα αλυσίδας DNA που συντίθεται με ασυνεχή 

τρόπο, Ζ = αλυσίδα DNA που συντίθεται με συνεχή τρόπο. 

Η διαδικασία της αντιγραφής του μορίου DNA που απεικονίζεται στην Εικόνα 1 

μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε μιτοχόνδριο (με εξαίρεση ορισμένα 

κατώτερα πρωτόζωα) ή χλωροπλάστη ευκαρυωτικού κυττάρου εφόσον πρόκειται 

για κυκλικό μόριο, καθώς τα μόρια του πυρήνα είναι πάντοτε γραμμικά. 

Β2. Τα α,γ και δ μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ενώ τα β και ε με οπτικό. 

Β3. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδα 46: 

Στο επίπεδο μετά τη μεταγραφή. Περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί με τους 

οποίους γίνεται η ωρίμανση του πρόδρομου mRNA και καθορίζεται η ταχύτητα 

με την οποία το ώριμο mRNA αφήνει τον πυρήνα και εισέρχεται στο 

κυτταρόπλασμα. 

Στο επίπεδο της μετάφρασης. Ο χρόνος που «ζουν» τα μόρια mRNA στο 

κυτταρόπλασμα δεν είναι ο ίδιος για όλα τα είδη RNA, επειδή μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα αποικοδομούνται. Επίσης, ποικίλλει και η ικανότητα 

πρόσδεσης του mRNA στα ριβοσώματα. 

Στο επίπεδο μετά τη μετάφραση. Ακόμη και όταν γίνει η πρωτεϊνοσύνθεση και 

παραχθεί η κατάλληλη πρωτεΐνη, μπορεί να πρέπει να υποστεί τροποποιήσεις, 

για να γίνει βιολογικά λειτουργική. 

Β4. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδα 36-37 - Μεταγραφή: 

Ο μηχανισμός της μεταγραφής είναι ίδιος στους προκαρυωτικούς και 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Η μεταγραφή καταλύεται από ένα ένζυμο, την 

RNA πολυμεράση (στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχουν τρία είδη RNA 

πολυμερασών). Η RNA πολυμεράση προσδένεται σε ειδικές περιοχές του DNA, 

που ονομάζονται υποκινητές, με τη βοήθεια πρωτεϊνών που ονομάζονται 
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μεταγραφικοί παράγοντες. Οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες 

αποτελούν. Οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες αποτελούν τα 

ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής του DNA και επιτρέπουν στην RNA 

πολυμεράση να αρχίσει σωστά τη μεταγραφή. Οι υποκινητές βρίσκονται 

πάντοτε πριν από την αρχή κάθε γονιδίου. Κατά την έναρξη της μεταγραφής 

ενός γονιδίου η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί 

τοπικό ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA. Στη συνέχεια, τοποθετεί τα 

ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας 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' όπως και 

η αντιγραφή. Η σύνθεση του RNA σταματά στο τέλος του γονιδίου, όπου ειδικές 

αλληλουχίες οι οποίες ονομάζονται αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, 

επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. 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. To RNA 

είναι το κινητό αντίγραφο της πληροφορίας ενός γονιδίου. 

Θέμα Γ 

Γ1. α) Παρατηρούνται 3 διαφορετικοί μεταξύ τους φαινότυποι οπότε 

συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για πολλαπλά αλληλόμορφα. Επειδή από 

διασταύρωση μεταξύ διαφορετικών μαύρων τρωκτικών προκύπτουν εκτός από 

μαύρα, καστανά αλλά και γκρι τρωκτικά συμπεραίνουμε ότι το μαύρο είναι 

επικρατής χαρακτήρας έναντι των άλλων δύο. Ομοίως, επειδή από διασταύρωση 

καστανών ζώων μεταξύ τους προκύπτουν και γκρι εκτός από καστανά, 

συμπεραίνουμε ότι το καστανό είναι επικρατής χαρακτήρας έναντι του γκρι. 

Συνεπώς, για τον χαρακτήρα χρώμα τριχώματος των συγκεκριμένων τρωκτικών, 

υπάρχουν 3 αυτοσωμικά αλληλόμορφα με σχέση μεταξύ τους επικράτειας-

υποτέλειας, δηλαδή: μαύρο>καστανό>γκρι. 
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β) Έστω: Μ1: μαύρο, Μ2: καστανό και Μ3: γκρι και Μ1> Μ2> Μ3. 

Μαύρο  Μ1 Μ1 Μ1 Μ2 Μ1 Μ3 

Καστανό Μ2 Μ2 Μ2 Μ3  

Γκρι Μ3 Μ3   

 

γ) Σύμφωνα με τον Μέντελ κάθε άτομο, για αυτοσωμικό χαρακτήρα, φέρει 2 

αλληλόμορφα, ένα μητρικής και ένα πατρικής προέλευσης. Οι απόγονοι με 

γκρι χρώμα είναι ομόζυγα άτομα με γονότυπο Μ3 Μ3 άρα έχουν κληρονομήσει 

ένα Μ3 αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Για να προκύπτουν μαύροι και καστανοί 

απόγονοι, ο ένας γονέας είχε μαύρο χρώμα ενώ ο άλλος καστανό. Αμφότεροι οι 

γονείς είναι ετερόζυγα άτομα με γονότυπους Μ1 Μ3 και Μ2 Μ3 αντίστοιχα. Η 

διασταύρωση που ακολουθεί επιβεβαιώνει την παραπάνω υπόθεση. 

 Μ1 Μ3
 × Μ2 Μ3 

Γαμέτες Μ1, Μ3  Μ2, Μ3 

 

1ος Νόμος Μέντελ ή Ο νόμος του διαχωρισμού των αλληλομόρφων γονιδίων. 

Κατά τη μείωση διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα και τα γονίδια που 

βρίσκονται σ' αυτά και σχηματίζονται οι γαμέτες. Στη γονιμοποίηση γίνεται 

ελεύθερος συνδυασμός των αλληλομόρφων γονιδίων. 

Tετράγωνο Punnet - Αποτελεί διάγραμμα των γαμετών και του τρόπου 

συνδυασμού τους σε μια διασταύρωση. Σε κάθε τμήμα του τετραγώνου 

βρίσκονται οι γονότυποι των ατόμων που προκύπτουν. 

 Μ1
 Μ3

 

Μ2
 Μ1 Μ2

 Μ2 Μ3
 

Μ3
 Μ1 Μ3

 Μ3 Μ3
 

 

Γονοτυπική Αναλογία: 1(Μ1 Μ2): 1(Μ2 Μ3): 1(Μ1 Μ3): 1(Μ3 Μ3) 

Φαινοτυπική Αναλογία: 2 (μαύρα):1(καστανό):1(γκρι) 

Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός που δεν σχετίζεται με αποτελέσματα 

προηγούμενων κυήσεων.  
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Γ2. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδα 100 

Αν κατά τη διάρκεια της μειωτικής διαίρεσης δεν πραγματοποιηθεί 

φυσιολογικά ο διαχωρισμός των ομόλογων χρωμοσωμάτων ή των αδελφών 

χρωματίδων, ένα φαινόμενο που ονομάζεται μη-διαχωρισμός, τότε 

δημιουργούνται γαμέτες με αριθμό χρωμοσωμάτων μεγαλύτερο ή μικρότερο 

του φυσιολογικού. Η γονιμοποίηση των μη φυσιολογικών γαμετών, που 

προκύπτουν, με φυσιολογικό γαμέτη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ζυγωτού με «λανθασμένη» ποσότητα γενετικού υλικού, το οποίο δεν 

αναπτύσσεται φυσιολογικά. Τα άτομα που προκύπτουν και έχουν περίσσεια ή 

έλλειψη μικρού αριθμού χρωμοσωμάτων ονομάζονται ανευπλοειδή. 

Το σύνδρομο Down (Τρισωμία 21) είναι η πιο κοινή αριθμητική χρωμοσωμική 

ανωμαλία. Τα άτομα με σύνδρομο Down εμφανίζουν καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη, χαρακτηριστικές δυσμορφίες στο πρόσωπο και διανοητική 

καθυστέρηση. Στον καρυότυπο των ατόμων που πάσχουν, σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21. Η ύπαρξη του επιπλέον 

χρωμοσώματος είναι αποτέλεσμα μη διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων του 21 

ου ζεύγους κατά το σχηματισμό γαμετών στη μείωση. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται ωάριο, και σε σχετικά λιγότερες περιπτώσεις σπερματοζωάριο, με 

δύο χρωμοσώματα 21. Γονιμοποίηση του γαμέτη που έχει το επιπλέον 

χρωμόσωμα 21 με ένα φυσιολογικό θα δημιουργήσει στο ζυγωτό τρισωμία 21. 

Η πιθανότητα γέννησης παιδιού με σύνδρομο Down σχετίζεται με την ηλικία 

της μητέρας. Μελέτες δείχνουν ότι μια μέλλουσα μητέρα ηλικίας 45 ετών έχει 

πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει παιδί με σύνδρομο Down σε σχέση 

με μια μέλλουσα μητέρα ηλικίας 19 ετών.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συσχετισμός των ποσοτήτων του ενζύμου στα 

άτομα της οικογένειας δείχνει ότι κάθε φυσιολογικό αλληλόμορφο, έστω 21Α, 

οδηγεί στην παραγωγή 100 μονάδων ενζύμου Α ενώ το παθολογικό 

αλληλόμορφο, έστω 21α, οδηγεί σε μηδενική παραγωγή του ενζύμου. Συνεπώς, 

το αγόρι με τρισωμία 21 που παράγει 200 μονάδες του ενζύμου θα διαθέτει 2 

αλληλόμορφα 21Α και ένα αλληλόμορφο 21α. Τα 2 21Α αλληλόμορφα τα έχει 

κληρονομήσει από την μητέρα του λόγω μη διαχωρισμού των αδελφών 

χρωματίδων του ενός χρωμοσώματος, του 21ου  ζεύγους ομολόγων 

χρωμοσωμάτων, που φέρει τα 21Α αλληλόμορφα, κατά την 2η μειωτική 

διαίρεση.  



5 / 7 
 

Θέμα Δ 

Δ1. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδα 39 

Το τμήμα ενός γονιδίου, και του mRNA του που κωδικοποιεί μια 

πολυπεπτιδική αλυσίδα, αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης και τελειώνει με το 

κωδικόνιο λήξης. 

1. 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. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα συντεθούν 3 διαφορετικά πεπτίδια, αφού 

παρατηρούνται 3 διακριτές κωδικοποιούσες περιοχές ανάμεσα στις 

αμετάφραστες-Χ, που καθεμιά έχει κωδικόνιο έναρξης και κωδικόνιο λήξης.  

Δ2. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδα 40 

Κατά την έναρξη της μετάφρασης το mRNA προσδένεται, μέσω μιας 

αλληλουχίας που υπάρχει στην 5' αμετάφραστη περιοχή του, με το ριβοσωμικό 

RNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος, σύμφωνα με τους κανόνες της 

συμπληρωματικότητας των βάσεων.  

Η επιμήκυνση σταματά σε ένα κωδικόνιο λήξης (UGA, UAG ή UAA), επειδή δεν 

υπάρχουν tRNA που να αντιστοιχούν σε αυτά. Το τελευταίο tRNA 

απομακρύνεται από το ριβόσωμα και η πολυπεπτιδική αλυσίδα 

απελευθερώνεται.  
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Άρα στις Αμετάφρ-Χ1, Αμετάφρ-Χ2 και Αμετάφρ-Χ3 υπάρχει η αλληλουχία 

στην οποία προσδένεται η μικρή υπομονάδα κάθε ριβοσώματος για να 

ξεκινήσει η διαδικασία της μετάφρασης. 

Oι  ενδιάμεσες αμετάφραστες-Χ2 και Χ3 περιοχές δεν μπορούν να αποτελούν εσώνια 

πρόδρομου mRNA αφού σε κάθε περιοχή με κωδικόνια, που θα συνιστούσε εξώνιο, η 

τελευταία τριπλέτα συνιστά κωδικόνιο λήξης. Επιπλέον, δίνεται ότι το μόριο του mRNA 

απομονώνεται από το κυτταρόπλασμα κυττάρου, οπότε ακόμα και αν προερχόταν από 

ασυνεχές γονίδιο ευκαρυωτικού κυττάρου, θα επρόκειτο για ώριμο mRNA και όχι για 

πρόδρομο αφού η ωρίμανση πραγματοποιείται στον πυρήνα και μόνο το ώριμο mRNA 

εξέρχεται από τον πυρήνα.  

Δ3. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδες 45-46 

Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικών οργανισμών τα γονίδια των ενζύμων που 

παίρνουν μέρος σε μια μεταβολική οδό, όπως η διάσπαση της λακτόζης ή η 

βιοσύνθεση διάφορων αμινοξέων, οργανώνονται σε οπερόνια, δηλαδή σε ομάδες 

που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της έκφρασής τους. Για παράδειγμα, οι Jacob 

και Monod απέδειξαν με γενετικές μελέτες ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν τα 

τρία ένζυμα διάσπασης της λακτόζης βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο πάνω 

στο γονιδίωμα του βακτηρίου και αποτελούν μια μονάδα, που την ονόμασαν 

οπερόνιο της λακτόζης. Σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός από αυτά τα γονίδια, 

που ονομάζονται δομικά, και αλληλουχίες DNA που ρυθμίζουν τη μεταγραφή 

τους. Οι αλληλουχίες αυτές που βρίσκονται μπροστά από τα δομικά γονίδια 

είναι κατά σειρά ένα ρυθμιστικό γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. Τα τρία 

ένζυμα μεταφράζονται ταυτόχρονα από το ίδιο μόριο mRNA το οποίο περιέχει 

κωδικόνιο έναρξης και λήξης για κάθε ένζυμο.  

To  DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων δεν οργανώνεται σε οπερόνια αλλά κάθε 

γονίδιο έχει το δικό του υποκινητή και μεταγράφεται αυτόνομα. Κάθε mRNA 

που μεταφράζεται έχει 2 αμετάφραστες περιοχές, την 5΄ στην αρχή του και την 

3΄ στο τέλος του. Μεταξύ αυτών υπάρχουν μόνο κωδικόνια. 

Συνεπώς το mRNA έχει απομονωθεί από προκαρυωτικό κύτταρο. 

Δ4. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελίδες σελ 41-43 

Σημειώνεται ότι πολλά μόρια mRNA μπορούν να μεταγράφονται από ένα μόνο 

γονίδιο. Πολλά ριβοσώματα μπορούν να μεταφράζουν ταυτόχρονα ένα mRNA, 

το καθένα σε διαφορετικό σημείο κατά μήκος του μορίου. Αμέσως μόλις το 
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ριβόσωμα έχει μεταφράσει τα πρώτα κωδικόνια, η θέση έναρξης του mRNA 

είναι ελεύθερη για την πρόσδεση ενός άλλου ριβοσώματος. Το σύμπλεγμα των 

ριβοσωμάτων με το mRNA ονομάζεται πολύσωμα. Έτσι, η πρωτεϊνοσύνθεση 

είναι μια «οικονομική διαδικασία». Ένα κύτταρο μπορεί να παραγάγει μεγάλα 

ποσά μιας πρωτεΐνης από ένα ή από δύο αντίγραφα ενός γονιδίου. 

Σε κάθε εικόνα απεικονίζεται ένα πολύσωμα. Τα ριβοσώματα «διαβάζουν» το 

mRNA από το 5΄ προς το 3΄ άκρο του. Στην εικόνα 1 παρατηρούμε ότι το 1ο 

ριβόσωμα (προς το 3΄άκρο δηλαδή) έχει συνθέσει μεγαλύτερη αλυσίδα από το 

αμέσως προηγούμενο,  το οποίο με τη σειρά του έχει συνθέσει μεγαλύτερη 

αλυσίδα από το αμέσως προηγούμενο κοκ. Άρα υπάρχει μια κωδικοποιούσα 

περιοχή στο συγκεκριμένο mRNA και το πολύσωμα μπορεί να ανήκει είτε σε 

ευκαρυωτικό, είτε σε προκαρυωτικό κύτταρο. Αντίθετα, στην εικόνα 2 ανά δύο 

τα ριβοσώματα διαβάζουν μια διαφορετική κωδικοποιούσα περιοχή αφού, για 

παράδειγμα, το 3ο κατά σειρά ριβόσωμα έχει συνθέσει μεγαλύτερη 

πολυπεπτιδική αλυσίδα από το 2ο γεγονός που θα ήταν αδύνατο-φυσιολογικά- 

εάν «διάβαζαν» την ίδια κωδικοποιούσα περιοχή. Άρα το πολύσωμα 

περιλαμβάνει mRNA που αποτελεί προϊόν μεταγραφής δομικών γονιδίων 

οπερονίου και το οποίο περιέχει κωδικόνιο έναρξης και λήξης για κάθε 

πεπτίδιο. Συνεπώς, μπορεί να αφορά αυστηρά προκαρυωτικό κύτταρο.  

(Βάση της εικόνας 2 θα μπορούσε το πολύσωμα να περιγράφει την σύνθεση των 3 

ενζύμων διάσπασης της λακτόζης.) 


