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Απαντήσεις Πανελληνίων Βιολογίας Προσανατολισμού 2016 

 

ΘΓΜΑ Α  

Α1.  β                                                                                         (5 μον.) 

Α2.  β                                                                                         (5 μον.) 

Α3.  δ                                                                                         (5 μον.) 

Α4.  γ                                                                                         (5 μον.) 

Α5.  γ                                                                                         (5 μον.) 

 

ΘΓΜΑ Β 

Β1. 1Α, 2Γ, 3Α, 4Β, 5Α, 6Α, 7Γ 

(7 μον.)  

Β2. ει. 24: «Κάζε θοζημιμγηθό μεηαθαζηθό πνςμόζςμα … απμηειεί ημκ 

θανοόηοπμ.»  

(4 μον.) 

Ο ανηζμόξ θαη ε μμνθμιμγία ηςκ πνςμμζςμάηςκ είκαη ηδηαίηενμ 

παναθηενηζηηθό θάζε είδμοξ. 

Σμ θύιμ ημο ακζνώπμο μπμνεί κα ελαπζεί από ημ δεύγμξ ηςκ θοιεηηθώκ 

πνςμμζςμάηςκ: ΥΥ γηα ηηξ γοκαίθεξ θαη ΥΤ γηα ημοξ άκδνεξ. 

                                           (4 μον.) 

Β3. α. ει. 123: «Κάζε είδμξ ακηηζώμαημξ πμο ακαγκςνίδεη έκακ ακηηγμκηθό 

θαζμνηζηή ... μκμμάδμκηαη μμκμθιςκηθά.»                                                                                                                                           

(2 μον.) 

       β. ει. 61: «Οη ηεπκηθέξ με ηηξ μπμίεξ... όζμ θαη ζηε γεςνγία θαη ζηεκ 

θηεκμηνμθία.» (εκδεπμμέκςξ μη εθανμμγέξ ηεξ εδώ κα μεκ απαηημύκηαη). 

                                                                   (2 μον.) 

  



 

 

Β4. ει. : Μέζς βαθηενίςκ αοηή ε πνςηεΐκε ζα παναγόηακ με ηε βμήζεηα 

μίαξ cDNA βηβιημζήθεξ θαη ζηε ζοκέπεηα με μία θαιιηένγεηα βημμεπακηθήξ 

θιίμαθαξ. Ωζηόζμ, ε cDNA βηβιημζήθε, ακ θαη μαξ απαιιάζζεη από ηεκ 

πανμοζία ηςκ εζςκίςκ, δεκ πανέπεη ηηξ απαναίηεηεξ μεηα-μεηαθναζηηθέξ 

ηνμπμπμηήζεηξ, μύηςξ ώζηε ε πνςηεΐκε κα θαηαζηεί ιεηημονγηθή. Σα βαθηήνηα 

δεκ είκαη ζε ζέζε κα ηηξ πναγμαημπμηήζμοκ, γη’ αοηό θαη είκαη απαναίηεημ κα 

πναγμαημπμηεζμύκ εκδομηθά μεηά ηεκ ηειηθή θαηενγαζία, όπςξ π.π. ζηεκ 

πενίπηςζε μεηαηνμπήξ ηεξ πνμσκζμοιίκεξ ζε ηκζμοιίκε με ηεκ αθαίνεζε εκόξ 

εκδηάμεζμο πεπηηδίμο.  

(2 μον.) 

Σα με γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκα ζειαζηηθά πανάγμοκ ανθεηέξ από ηηξ 

θανμαθεοηηθέξ πνςηεΐκεξ πμο πνεηάδμκηαη ζοκάκζνςπμί μαξ, ςζηόζμ αοηέξ 

έπμοκ θάπμηεξ δηαθμνέξ ζηε ζύζηαζή ημοξ ζε αμηκμλέα, πνμθαιώκηαξ έηζη 

αιιενγίεξ ζημοξ ακζνώπμοξ-πνήζηεξ ηέημηςκ πνςηεσκώκ. Πνάγμαηη, αοηό 

ζοκέβαηκε μέπνη ημ 1982 με ηεκ ηκζμοιίκε, θύνηεξ πεγέξ ηεξ μπμίαξ ήηακ ημ 

πάγθνεαξ από πμίνμοξ θαη βμμεηδή. 

Σα γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκα ζειαζηηθά από ηεκ άιιε (ζηα μπμία έπμομε 

εηζαγάγεη έκα ακζνώπηκμ γμκίδημ πμο θςδηθμπμηεί ζογθεθνημέκε 

θανμαθεοηηθή πνςηεΐκε), είκαη ζε ζέζε κα πανάγμοκ ιεηημονγηθέξ 

ακζνώπηκεξ θανμαθεοηηθέξ πνςηεΐκεξ (gene pharming), θαζώξ μπμνμύκ κα 

πναγμαημπμηήζμοκ ζςζηά ηεκ ςνίμακζε ημο πνόδνμμμο mRNA θαη εκ 

ζοκεπεία ηηξ απαναίηεηεξ μεηα-μεηαθναζηηθέξ ηνμπμπμηήζεηξ. 

                                                                            (4 μον.) 
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ΘΓΜΑ Γ 

Γ1. ει. 79-80: «Δύμ από ηα αιιειόμμνθα ημο γμκηδίμο πμο θαζμνίδεη ημκ 

ηύπμ ηςκ μμάδςκ αίμαημξ ΑΒΟ είκαη ζοκεπηθναηή. ... Σα άημμα μμάδαξ 0 είκαη 

ii.» 

ημ Γεκεαιμγηθό δέκηνμ 1 ζα έπμομε ιμηπόκ: 

Ι1: ΙΑ_ x IB_: Ι2 

Ι1 / Ι2 IB _ 

ΙΑ ΙΑ IB ΙΑ_ 

_ IB_ _ _ 

  

Ο ανηζμόξ ηςκ 4 απμγόκςκ πμο θαίκμκηαη ζημ γεκεαιμγηθό δέκηνμ είκαη πμιύ 

μηθνόξ γηα κα ζεςνεζεί ημ δείγμα ζηαηηζηηθά αληόπηζημ θαη άνα δεκ μπμνμύμε 

κα ελάγμομε Φαηκμηοπηθή Ακαιμγία από αοηό. Με ημοξ ζογθεθνημέκμοξ γμκείξ 

όπςξ έπμοκ παναζηαζεί, πνμθύπηεη όκηςξ ε πηζακόηεηα κα πάνμομε 

απμγόκμοξ ζακ θαη αοημύξ ημο δέκηνμο. Ωζηόζμ ημ άημμμ Ι1 ζα μπμνμύζε κα 

είκαη ΙΑΙΒ ή ΙΑi, ελαζθαιίδμκηαξ έηζη όηη μ απόγμκμξ θάης ανηζηενά ζημ 

ηεηνάγςκμ ημο Punnett έπεη ςξ θαηκόηοπμ Ομάδα Β. 

(4 μον.) 

Γ2, Γ3. Η μηθμγεκήξ οπενπμιεζηενμιαημία έπεη αοημζςμηθό επηθναηή ηύπμ 

θιενμκμμηθόηεηαξ, ε αημμννμθηιία Α έπεη θοιμζύκδεημ οπμιεηπόμεκμ θαη μ 

αιθηζμόξ έπεη αοημζςμηθό οπμιεηπόμεκμ. 

Σμ Γεκεαιμγηθό δέκηνμ 3  

 Δεκ μπμνεί κα απεηθμκίδεη ηεκ μηθμγεκή οπενπμιεζηενμιαημία, θαζώξ 

θάζε αζζεκήξ ζα έπνεπε κα έπεη ημοιάπηζημκ έκακ αζζεκή γμκέα, ημ 

μπμίμ δεκ ζομβαίκεη εδώ. 



 

 

 Δεκ μπμνεί επίζεξ κα απεηθμκίδεη ηεκ αημμννμθηιία Α, θαζώξ ζα 

έπνεπε (XA θοζημιμγηθό > Υα παζμιμγηθό): 

Ι1: XAY x XAX_ : I2 

Ι1 / Ι2 XA X_  

XA XA XA XA X_ 

Y XA Y X_ Y 

 

Όμςξ δεκ δηθαημιμγείηαη ε πανμοζία ζειοθώκ αηόμςκ πμο κα 

πάζπμοκ, όπςξ είκαη ημ ΙΙ4 (XaXa), ζοκεπώξ ε οπόζεζή μαξ είκαη 

άθονε. 

 Απεηθμκίδεη ιμηπόκ ημκ αιθηζμό (Α θοζημιμγηθό > α παζμιμγηθό): 

 Ι1: Α_ x Α_ : I2 

Ι1 / Ι2 Α _ 

Α ΑΑ Α_ 

_ Α_ _ _ 

 

Ακ όπμο _ είκαη α θαη από ημοξ δύμ γμκείξ, ηόηε δηθαημιμγείηαη ε 

πανμοζία ηςκ αζζεκώκ αηόμςκ ΙΙ2 θαη ΙΙ4 (αα ημ θαζέκα). 

Σμ Γεκεαιμγηθό δέκηνμ 4  

 Δεκ μπμνεί κα απεηθμκίδεη ηεκ αημμννμθηιία Α, θαζώξ ζα έπνεπε (XA 

θοζημιμγηθό > Υα παζμιμγηθό): 

Ι1: XαY x XαXα : I2 

Ι1 / Ι2 Xα Xα  

Xα Xα Xα Xα Xα 

Y Xα Y Xα Y 
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Όμςξ δεκ δηθαημιμγείηαη ε πανμοζία ηςκ ογεηώκ αηόμςκ ΙΙ1 (ΥΑΥ_) 

θαη ΙΙ3 (ΥΑΤ), άνα ε οπόζεζή μαξ είκαη άθονε. 

 Απεηθμκίδεη ιμηπόκ ηεκ μηθμγεκή οπενπμιεζηενμιαημία (μ θοζημιμγηθό 

< Ο παζμιμγηθό): 

Ι1: Ο_ x Ο_ : I2 

Ι1 / Ι2 Ο _ 

Ο ΟΟ Ο_ 

_ Ο_ _ _ 

 

Παναηενμύμε όηη είκαη δοκαηό κα παναπζμύκε ογηή άημμα (μμ), όπςξ 

είκαη ηα ΙΙ1 θαη ΙΙ3, ακ όπμο _ είκαη μ θαη γηα ημοξ δύμ γμκείξ. 

Σμ Γεκεαιμγηθό δέκηνμ 2  

 Απεηθμκίδεη ηεκ αημμννμθηιία Α, θαζώξ ζα έπνεπε (XA θοζημιμγηθό > 

Υα παζμιμγηθό): 

Ι1: XαY x XΑX_ : I2 

Ι1 / Ι2 XΑ X_  

Xα XΑ Xα Xα X_ 

Y XΑ Y X_ Y 

 

Παναηενμύμε όηη πανάγμκηαη μπςζδήπμηε ανζεκηθά θαη ζειοθά ογηή 

άημμα (ΙΙ1 θαη ΙΙ3 ακηίζημηπα), εκώ μπμνεί κα δηθαημιμγεζεί θαη ε 

πανμοζία ανζεκηθώκ θαη ζειοθώκ αζζεκώκ αηόμςκ (ΙΙ2 θαη ΙΙ4), ακ 

όπμο Υ_ είκαη Υα. 

Οη παναπάκς δηαζηαονώζεηξ πναγμαημπμηήζεθακ ζύμθςκα με ημκ 1μ Νόμμ 

ημο Mendel (ει. 75: «Καηά ηεκ παναγςγή ηςκ γαμεηώκ ζηε μείςζε … κόμμ 

ημο δηαπςνηζμμύ ηςκ αιιειμμόνθςκ γμκηδίςκ.»). Οη μόκεξ πενηπηώζεηξ από 

ηηξ παναπάκς ζηηξ μπμίεξ δεκ ηζπύεη αθνηβώξ μ κόμμξ αοηόξ, είκαη ζηε 



 

 

γαμεημγέκεζε ηςκ ανζεκηθώκ αηόμςκ, θαζώξ δεκ δηαζέημοκ αιιειόμμνθμ 

επάκς ζημ Τ πνςμόζςμα, γηα έκα θοιμζύκδεημ γμκίδημ πμο οπάνπεη επάκς 

ζημ Υ. 

(9 μον.) 

Γ4.  Σα 2 x 105 δεύγε κμοθιεμηηδηώκ = 4 x 105 δεμλονηβμκμοθιεμηίδηα ζημ 

ανπηθό μόνημ DNA θαη όια θένμοκ ημ με ναδηεκενγό 31 Ρ.  

Η ακηηγναθή είκαη μία εμηζοκηενεηηθή δηαδηθαζία θαη έηζη, θάζε κέμ μόνημ 

DNA ζα απμηειείηαη από έκακ παιηό θιώκμ θαη έκα κέμ. Κάζε 

δεμλονηβμκμοθιεμηίδημ απμηειείηαη από μία πεκηόδε δεμλονηβόδε (ζάθπανμ 

με  5 άημμα C), μία αδςημύπα βάζε (Αδεκίκε ή Γμοακίκε ή Θομίκε ή Κοημζίκε) 

θαη μία νίδα θςζθμνηθμύ μλέμξ. ηεκ ηειεοηαία εκημπίδεηαη θαη ε ακάγθε γηα 

άημμα P. Γηα κα ζοκζέζεη ημοξ κέμοξ θιώκμοξ θαη γεκηθά ηα κέα μόνηα DNA, 

ημ βαθηήνημ ζα ακηιήζεη πνώηεξ ύιεξ από ημ ζνεπηηθό οιηθό θαη ζοκεπώξ 

32Ρ. Άνα μόκμ μη 2 θιώκμη ημο ανπηθμύ μμνίμο ζα ελαθμιμοζμύκ κα θένμοκ 

31P, όζεξ ακηηγναθέξ ημο DNA θη ακ πνμθύρμοκ. οκεπώξ ζημ ηέιμξ μόκμ 4 x 

105 δεμλονηβμκμοθιεμηίδηα ζα θένμοκ 31Ρ. 

                                                                             (6 μον.) 

Γ5.   ημ μπενόκημ ηεξ ιαθηόδεξ αοηό πενηιαμβάκμκηαη, εθηόξ από ηα δμμηθά 

γμκίδηα θαη αιιειμοπίεξ ημο DNA πμο νοζμίδμοκ ηε μεηαγναθή ημοξ.   

ει. 44: «Οη αιιειμοπίεξ αοηέξ πμο βνίζθμκηαη μπνμζηά από ηα δμμηθά 

γμκίδηα είκαη … ηόηε ε πνςηεΐκε θαηαζημιέαξ είκαη ειεύζενε κα πνμζδεζεί 

ζημ πεηνηζηή θαη κα θαηαζηείιεη ηε ιεηημονγία ηςκ ηνηώκ γμκηδίςκ.» 

ομπεναζμαηηθά μη μεηαιιάλεηξ μπμνεί κα έπμοκ ζομβεί ζημκ οπμθηκεηή θαη 

άνα κα οπάνπεη δοζθμιία κα δεζμεοζεί επάκς ημο ε RNA πμιομενάζε γηα κα 

λεθηκήζεη ηε μεηαγναθή ηςκ δμμηθώκ γμκηδίςκ. 

Γκδεπμμέκςξ όμςξ κα έπεη γίκεη θαη μεηάιιαλε ζε εθείκε ηεκ πενημπή ημο 

νοζμηζηηθμύ γμκηδίμο πμο θςδηθμπμηεί ηεκ πενημπή ημο θαηαζημιέα πμο 

ζοκδέεηαη με ηε ιαθηόδε. Έηζη ε ιαθηόδε δεκ μπμνεί κα απεκενγμπμηήζεη ημκ 
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θαηαζημιέα, μ μπμίμξ οπμζέημομε όηη ζα μπμνεί αθόμα κα πνμζδεζεί ζημ 

πεηνηζηή, εμπμδίδμκηαξ έηζη ηε δηέιεοζε ηεξ RNA πμιομενάζεξ από ημκ 

οπμθηκεηή πνμξ ηα 3 δμμηθά γμκίδηα. 

                                                                      (5 μον.) 

ΘΓΜΑ Δ 

Δ1. Σμ γμκίδημ είκαη αζοκεπέξ, δειαδή πενηέπεη 1 ή πενηζζόηενα εζώκηα, 

αιιειμοπίεξ DNA πμο μεηαγνάθμκηαη επάκς ζημ πνόδνμμμ mRNA, αιιά δεκ 

μεηαθνάδμκηαη. 

Η 5΄ αμεηάθναζηε πενημπή ημο mRNA εκώκεηαη με ζογθεθνημέκε αιιειμοπία 

ηεξ μηθνήξ  νηβμζςμηθήξ οπμμμκάδαξ πάνε ζηε ζομπιενςμαηηθόηεηα ηςκ 

αδςημύπςκ βάζεςκ (ημ νηβόζςμα απμηειείηαη από rRNA θαη πνςηεΐκεξ), 

μύηςξ ώζηε κα ανπίζεη κα ζπεμαηίδεηαη ημ ζύμπιμθμ έκανλεξ ηεξ 

πνςηεσκμζύκζεζεξ, ημ μπμίμ ζα μιμθιενςζεί με ηεκ πνόζδεζε, απέκακηη από 

ημ θςδηθόκημ έκανλεξ (5΄-AUG- 3’) ημο mRNA ημο ακηηθςδηθμκίμο ημο 

πνώημο tRNA, ζομπιενςμαηηθμύ θαη ακηηπανάιιειμο (3΄-… UAC-…5’), ημ 

μπμίμ μεηαθένεη ημ αμηκμλύ μεζεημκίκε. Σα οπόιμηπα θςδηθόκηα ζοκδέμκηαη 

αθμιμύζςξ με ηα ζομπιενςμαηηθά ημοξ ακηηθςδηθόκηα, εκώ απέκακηη από ημ 

θςδηθόκημ ιήλεξ δεκ ένπεηαη θάπμημ tRNA, αθμύ δεκ οπάνπεη 

ζομπιενςμαηηθό ακηηθςδηθόκημ εδώ θαη θοζηθά δεκ θςδηθμπμηείηαη θάπμημ 

αμηκμλύ. 

ομπεναίκμομε όηη ε 5΄ αμεηάθναζηε πενημπή ημο γμκηδίμο βνίζθεηαη ζηα 

ανηζηενά ημο ζπήμαημξ. 

ει. 39: Ο γεκεηηθόξ θώδηθαξ είκαη θώδηθαξ ηνηπιέηαξ… 

ει. 39: Κςδηθόκημ έκανλεξ…, θςδηθόκημ ιήλεξ… 

ει. 39: Κςδηθή θαη με θςδηθή αιοζίδα… 

ει. 18: 5΄ θαη 3΄ άθνμ… 

Παναθάης, ζεμεηώκμκηαη ζηε δεδμμέκε αιιειμοπία ηα άθνα, θαη 

οπμγναμμίδμκηαη ηα θςδηθόκηα. Η Αιοζίδα Α είκαη ε θςδηθή. Με θομαηηζηή 



 

 

γναμμή οπμγναμμίδεηαη ημ εζώκημ. Παναηενμύμε όηη ημ 2μ θςδηθόκημ 

δηαθόπηεηαη από ημ εζώκημ.  

Αι. Α: 5΄-ATG TG AATCATA G TTT CCT ATG TGG GTT TAA GCAT– 3΄ 

Αι. Β: 3΄ -TAC AC TTAGTAT C AAA GGATAC ACC CAA ATT CGTA- 5΄ 

(9 μον.) 

Δ2. 5΄-AATCATA- 3΄ 

       3΄-ΣΣΑGTAT- 5΄ 

(1 μον.) 

Δ3. To mRNA έπεη μοζηαζηηθά ίδηα αιιειμοπία θαη πνμζακαημιηζμμύξ με ηεκ 

θςδηθή αιοζίδα ημο γμκηδίμο, με ηε δηαθμνά όηη δεκ δηαζέηεη T, αιιά U 

(μοναθίιεξ) ςξ αδςημύπεξ βάζεηξ. 

Η ίδηα ε μεηαθναδόμεκε αθμιμοζία ημο mRNA αθμνά ηα θςδηθόκηα 

αμηκμλέςκ. Ωζηόζμ ζεμακηηθό είκαη θαη ημ θςδηθόκημ ιήλεξ UAA, θαζώξ, 

όπςξ ήδε ακαθένζεθε ζημ Δ1, θαη ε 5΄ αμεηάθναζηε πενημπή ημο. Καηά 

ζοκέπεηα μη απμιύηςξ απαναίηεηεξ πενημπέξ είκαη μη:  

5΄-AUG UGG UUU CCU AUG UGG GUU– 3’ 

 

αιιά με ηε δηεονεμέκε ζεώνεζε είκαη μη:  

5΄-ACAGU…AUG UGG UUU CCU AUG UGG GUU UAA– 3’ 

(5 μον.) 

Δ4. Η με μεηαγναθόμεκε αιοζίδα έπεη ίδηα αιιειμοπία θαη πνμζακαημιηζμμύξ 

με ημ rRNA, ημ μπμίμ, όπςξ ήδε εηπώζεθε ζημ Δ1, πνέπεη κα είκαη 

ζομπιενςμαηηθό θαη ακηηπανάιιειμ ζε έκα ζεμείμ ημο με ηεκ 5΄ αμεηάθναζηε 

πενημπή ημο mRNA. Η ηειεοηαία είκαη: 

5΄-ACAGU- 3΄ θαη άνα ζοκδέεηαη με πενημπή ημο rRNA πμο είκαη:  

3΄ -UGUCA- 5΄, ε μπμία μεηαγνάθεηαη από ηεκ αιιειμοπία ημο γμκηδίμο πμο 

θςδηθμπμηεί ημ rRNA: 5΄-ACAGU- 3΄ 

(4 μον.) 



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ «ΠΡΟΣΤΠΟ» 

 

 

Δ5.  

Η πνμζζήθε ηςκ 3 δεογώκ βάζεςκ ζηε ζέζε 1 ημο γμκηδίμο ζα έπεη ςξ 

απμηέιεζμα ημ ώνημμ mRNA κα γίκεη (οπμγναμμίδμκηαη ηα θςδηθόκηα): 

5΄-ACAGU…AUG UGG UAG CUU CCU AUG UGG GUU UAA GCAU – 3’ 

Δειαδή κα δεμημονγεζεί θςδηθόκημ ιήλεξ ζηε ζέζε 3 θαη κα ηενμαηηζηεί 

πνόςνα ε πνςηεσκμζύκζεζε, ζπεμαηίδμκηαξ έκα δηπεπηίδημ με ηα 2 πνώηα 

αμηκμλέα ημο θοζημιμγηθμύ επηαπεπηηδίμο. 

(3 μον.) 

Η πνμζζήθε ηςκ 3 δεογώκ βάζεςκ ζηε ζέζε 2 ημο γμκηδίμο ζα έπεη ςξ 

απμηέιεζμα ημ ώνημμ mRNA κα γίκεη (οπμγναμμίδμκηαη ηα θςδηθόκηα): 

5΄-ACAGU…AUG UGG UUU CCU AGC AUG UGG GUU UAA GCAU– 3’   

Δειαδή έπεη πνμζηεζεί 1 αθόμα θςδηθόκημ, μεηαλύ ηςκ παιαηώκ θςδηθμκίςκ 

4 θαη 5, μδεγώκηαξ ζηεκ παναγςγή εκόξ μθηαπεπηηδίμο. Σμ ακ αοηό ζα 

επενεάζεη θάπςξ ηε ιεηημονγηθόηεηα ηεξ πνςηεΐκεξ, ελανηάηαη από ηε 

μεηαβμιή ζηε ζηενεμδηάηαλή ηεξ πμο ζα πνμθιεζεί έηζη. 

(3 μον.) 


