
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ        Απαντήσεις 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ 
Α2. γ 
Α3. β 
Α4. γ 
Α5. β 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. 4 2 1 6 3 5→ → → → →  
Β2.  α. DNA - πολυµεράσες 
 β. πριµόσωµα 
 γ. DNA - δεσµάση 
 δ. DNA - ελικάσες  

ε. RNA – πολυµεράση (οι ευκαρυωτικοί οργανισµοί διαθέτουν τρία είδη RNA-
πολυµερασών) 

Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 98 «Η διάγνωση των... (µοριακή διάγνωση)» 
Β4. Τα ζώα που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή µε τη χρήση των τεχνικών Γενετικής 
Μηχανικής ονοµάζονται διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιηµένα. 
Β5. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 109 «Με τον όρο ζύµωση...και αντιβιοτικά» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Η ασθένεια ελέγχεται από υπολειπόµενο αλληλόµορφο. Επειδή από δυο υγιείς γονείς 
(Ι1 και Ι2) προκύπτει ασθενής απόγονος (ΙΙ3). ∆ηλαδή, αν η νόσος οφειλόταν σε επικρατές 
αλληλόµορφο τότε Α →νόσος>α→φυσιολογικό. Τότε όµως τα άτοµα Ι1 και Ι2 θα είχαν 
µόνο το υπολειπόµενο αλληλόµορφο επειδή είναι υγιή. Οπότε θα ήταν Α∆ΥΝΑΤΟ να 
µεταβιβάσουν το Α-αλληλόµορφο και να γεννήσουν παιδί µε το νόσηµα.  
 Άρα το επικρατές αλληλόµορφο δίνει υγιή φαινότυπο ενώ το υπολειπόµενο 
ευθύνεται για τη νόσο.  
 
Γ2. Τα γονίδια αποκλείεται να είναι φυλοσύνδετα. ∆ηλαδή είναι αυτοσωµικά. Αυτό ισχύει 

γιατί: αν ήταν φιλοσύνδετα θα ίσχυε A υγιής   > A ασθενήςX  X→ →  

Τότε ΙΙΙ1: 
α αX X  αλλά ο πατέρας της ΙΙ4 θα ήταν AX Y  καθώς είναι υγιής. Αυτό είναι άτοπο 

γιατί η ΙΙΙ1, όπως και κάθε θηλυκό άτοµο, έχει οπωσδήποτε ένα Χ-χρωµόσωµα πατρικής 

προέλευσης. Οπότε αν ο πατέρας της ήταν AX Y  ή ΙΙΙ1 θα ήταν α -X X  και δε θα έπασχε.  
Συνοψίζοντας: πρόκειται για νόσο που οφείλεται σε υπολειπόµενο αυτοσωµικό 
αλληλόµορφο.  
 
Γ3. Ι1 και Ι2: Αα γιατί γεννούν το ΙΙ3: αα. 
Οπότε Ι1 ⊗  Ι2:      Αα ⊗  Αα 
   γ: Α,α    Α,α 
 

 
Κάθε γέννηση αποτελεί ανεξάρτητο γεγονός και δεν επηρεάζεται από 
άλλες γεννήσεις.  
 

Άρα γονότυποι:  
ΙΙ1, ΙΙ2 : ΑΑ ή Αα 
ΙΙ3: αα, ΙΙ4: Αα επειδή είναι υγιής άρα έχει Α αλλά µεταβίβασε το α στην ΙΙΙ1 η οποία νοσεί 
(αα) 

 Α α 
Α ΑΑ Αα 
α Αα αα 
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Γ4. ΙΙ1: ΑΑ, ΙΙ2: Αα 
Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 60 «Αν επιδράσουµε... χιλιάδες άλλα κοµµάτια». 
Άρα το άτοµο ΙΙ1 δεν έχει κανένα µεταλλαγµένο αλληλόµορφο δηλαδή ο γονότυπός του 
είναι Αα. Το άτοµο ΙΙ2 έχει ένα µεταλλαγµένο αλληκόµορφο και άρα ο γονότυπός του είναι 
Αα.  
Αξίζει να τονιστεί ότι ως διπλοειδής οργανισµός κάθε άνθρωπος διαθέτει ∆ΥΟ (2) 
αλληλόµορφα σε κάθε γενετική θέση (εξαιρούνται τα φιλοσύνδετα στα άρρενα άτοµα) 
 
Γ5. Ο τύπος αυτός αχρωµατοψίας κληρονοµείται µε υπολειπόµενο φυλοσύνδετο τρόπο. 

Οπότε έστω: A κανονική όραση A αχρωµ. σε π/κX X→ →
> . 

Το αγόρι µε σ. Klinefelter και µερική αχρωµατοψία θα έχει γονότυπο α αX X Y . 

Ο πατέρας του έχει κανονική όραση και άρα γονότυπο αX Y . Μεταβίβασε το Y-χρωµόσωµα 
στο γιο του.  

Η µητέρα του έχει επίσης κανονική όραση οπότε διαθέτει AX , αλλά, προφανώς, είναι 

φορέας γιατί αναγκαστικά αυτή µεταβίβασε το αX  στο γιο. ∆ηλαδή µητέρα AX αX . 

Το παιδί κληρονόµησε 2 αX  γι’ αυτό και εµφανίζει σ. Klinefelter και αρωµατοψία σε π-κ. 

Άρα, το ωάριο το οποίο γονιµοποιήθηκε δεν ήταν φυσιολογικό: περιέχει 2 αX .Τέτοιο ωάριο 
µπορεί να προκύψει από µη διαχωρισµό των αδελφών χρωµατίδων του Χ (το οποίο 
συµπτωµατικά ήταν εκείνο µε το α-αλληλόµορφο) κατά τη 2η µειωτική διαίρεση. 
Γονιµοποίηση αυτού του ωαρίου µε φυσιολογικό σπερµατοζωάριο που περιείχε                     

Υ-χρωµόσωµα δίνει απόγονο α αX X Y  όπως και συνέβη.  
 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1. Κωδική είναι η αλυσίδα Ι. 
 
5’AGCT-ATG…CTG3’ αλυσίδα Ι 
3’TCGA-TAC…GAC5’ αλυσίδα ΙΙ 
 
Η κωδική αλυσίδα, όπως και το mRNA, είναι συµπληρωµατική και αντιπαράλληλη της µη 
κωδικής. Γι’ αυτό η κωδική αλυσίδα και το mRNA έχουν όµοιο προσανατολισµό. Έχουν και 
παρόµοια αλληλουχία αφού διαφέρουν µόνον επειδή όπου στο mRNA υπάρχει U 
αντιστοιχεί σε Τ στον κωδικό κλώνο. Η µετάφραση του mRNA γίνεται σύµφωνα µε το 
γενετικό κώδικα ο οποίος είναι τριαδικός, συνεχής και µη επικαλυπτόµενος ενώ ως 
κωδικόνιο έναρξης χρησιµοποιείται η τριπλέτα AUG. Επιπλέον, το mRNA αρχικά 
προσδένεται στο ριβόσωµα (µικρή υποµονάδα) µέσω της 5’ αµετάφραστης περιοχής του. 
Συνεπώς το τµήµα m-RNA, όπως περιγράφεται, που κωδικοποιεί τα 8 πρώτα αµινοξέα του 
1ου δοµικού γονιδίου θα είναι της µορφής:  
           mRNA:     5’...AUG+7 κωδικόνια αµινοξέων ... 3’ 
Γι’ αυτό και ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 5’...ΑΤG+7 κωδικόνια αµινοξέων ... 3’ 
 
∆2. 5’AGCU-AUG-ACC-AUG-AUU-ACG-GAU-UCA-CUG…3’ 
Πρόκειται για τµήµα του m-RNA το οποίο κωδικοποιεί τα 8 πρώτα αµινοξέα ενός ενζύµου. 
Εποµένως θα περιλαµβάνει 5’ αµετάφραστη περιοχή, κωδικόνιο έναρξης και 7 κωδικόνια 
αµινοξέων αλλά όχι και κωδικόνιο λήξης.  
 
∆3. 5’ AGCU…3’ 
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∆4. Στην εκφώνηση αναφέρεται ότι η µετάλλαξη έγινε στο «παραπάνω τµήµα DNA».  
Συνεπώς έγινε αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο έναρξης. Όµως, τυχαίνει το 

µεθεπόµενο κωδικόνιο να είναι επίσης ΑΤG άρα η µετάφραση αντί να αρχίσει από την 5η 
βάση του mRNA άρχισε από την 11η βάση. Οπότε το γονιδιοακό προϊόν είχε 2 αµινοξέα 
λιγότερα του φυσιολογικού.  
 Πάντως εάν ως «παραπάνω τµήµα DNA» θεωρηθεί ολόκληρο το πρώτο δοµικό 
γονίδιο το ίδιο αποτέλεσµα επιδέχεται και άλλων ερµηνειών. 
Αυτό µπορεί να συµβεί αν στο 1023ο κωδικόνιο λόγω της µετάλλαξης αντικατάστασης 
βάσης δηµιουργηθεί κωδικόνιο λήξης. Αν π.χ το 1023ο κωδικόνιο έγινε TGA ή ΤΑΑ ή TAG 
µε την αντικατάσταση µιας βάσης.  
∆ιευκρινίζεται ότι προαναφέρθηκαν οι τριπλέτες του κωδικού κλώνου οι οποίες 
αντιστοιχούν στα κωδικόνια λήξης mRNA UGA ή UAA ή UAG. Έγινε αναφορά στον κωδικό 
κλώνο επειδή οι µεταλλάξεις γίνονται στο DNA και όχι στο mRNA.  
 
∆5. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί την πρωτεΐνη καταστολέα. Η µετάλλαξη έχει ως 
αποτέλεσµα να αλλάξει η δοµή της πρωτεΐνης - καταστολέως.  

Αν λόγω της αλλαγής αυτής η πρωτεΐνη – καταστολέας δεν µπορεί να συνδεθεί 
στον υποκινητή τότε τα δοµικά γονίδια θα µεταγράφονται συνεχώς είτε παρουσία είτε 
απουσία λακτόζης.  

(Αν λόγω της αλλαγής αυτής επηρεαστεί µόνο η περιοχή µε την οποία η πρωτεΐνη – 
καταστολέας συνδέεται µε τη λακτόζη τότε η πρωτεΐνη καταστολέας θα συνδέεται µόνο µε 
τον χειριστή. Οπότε ακόµα και παρουσία λακτόζης το οπερόνιο θα είναι σε καταστολή.) 
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