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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Η σωστή απάντηση είναι το δ.

Α2. Η σωστή απάντηση είναι το γ.

Α3. Η σωστή απάντηση είναι το β.

Α4. Η σωστή απάντηση είναι το γ.

Α5. Η σωστή απάντηση είναι το β.

ΘΕΜΑ Β
Β1. 4 – 2 – 1 – 6 – 3 – 5

Β2.
(α) DNA πολυµεράση

(β) πριµόσωµα

(γ) DNA δεσµάση

(δ) DNA ελικάση

(ε) RNA πολυµεράση
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Β3. Σελίδες 98 - 99 του σχολικού βιβλίου: « Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών ...
µεταλλαγµένου γονιδίου β5». (Μπορούµε να αναφέρουµε ότι η χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων
και ειδικών ανιχνευτών βοηθούν στη διάγνωση γενετικών ασθενειών.)

Β4. Σελίδα 133 του σχολικού βιβλίου: « ∆ιαγονιδιακά ονοµάζονται… είδος.»
(Προαιρετικά µπορεί να αναφερθεί ο ορισµός των διαγονιδιακών οργανισµών από σελίδα 131 του
σχολικού βιβλίου : “H Γενετική Μηχανική…. γενετικά τροποποιηµένα.».)

Β5. Σελίδα 109 του σχολικού βιβλίου : «Με τον όρο ζύµωση …. και αντιβιοτικά.».

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Από τους υγιείς γονείς Ι1 και Ι2 προκύπτει ο ασθενής απόγονος ΙΙ3.
Η ασθένεια αποκλείεται να οφείλεται σε επικρατές γονίδιο, καθώς στην περίπτωση αυτή
κάθε ασθενής θα έπρεπε να έχει και έναν τουλάχιστον ασθενή γονέα από τον οποίο κληρονοµεί τον
υπεύθυνο για την ασθένεια γονίδιο.
Συνεπώς, η µονογονιδιακή ασθένεια οφείλεται σε υπολειπόµενο γονίδιο.

Γ2. Από τον υγιή πατέρα ΙΙ4 προκύπτει η ασθενής κόρη ΙΙΙ1.
Η ασθένεια αποκλείεται να οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόµενο γονίδιο, καθώς στην
περίπτωση αυτή ο υγιής πατέρας µεταβιβάζει σε όλες τις κόρες του Χ χρωµόσωµα, συνεπώς και το
φυσιολογικό επικρατές αλληλόµορφο. Άρα, καµία από τις κόρες δεν θα έπρεπε να πάσχει,
ανεξάρτητα από το αλληλόµορφο που κληρονοµεί η µάνα.
Συνεπώς, η µονογονιδιακή ασθένεια οφείλεται σε αυτοσωµικό υπολειπόµενο γονίδιο.

Γ3. Η ασθένεια οφείλεται σε αυτοσωµικό, υπολειπόµενο γονίδιο.
Συµβολισµοί αλληλοµόρφων:
Α: επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο
α: υπολειπόµενο µεταλλαγµένο αλληλόµορφο, υπεύθυνο για ασθένεια.
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• Το άτοµο ΙΙ3 ως ασθενής έχει υποχρεωτικά γονότυπο αα (οµόζυγος για το υπολειπόµενο).
• Το άτοµο ΙΙ4 είναι υγιής και δίνει την ασθενή κόρη ΙΙΙ1. Επειδή η κόρη ΙΙΙ3 πάσχει, θα είναι
υποχρεωτικά οµόζυγη για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο και θα έχει κληρονοµήσει ένα
αλληλόµορφο α από κάθε γονέα. Συνεπώς, το υγιές άτοµο ΙΙ4 έχει γονότυπο Αα.
• Το άτοµο ΙΙ3 πάσχει και έχει γονότυπο αα. Άρα έχει κληρονοµήσει ένα αλληλόµορφο α από
κάθε γονέα και επειδή οι γονείς Ι1 και Ι2είναι υγιείς, θα έχουν γονότυπο Αα. Από την
διασταύρωσή τους µπορούν να προκύψουν υγιείς απόγονοι, είτε οµόζυγοι ΑΑ, είτε ετερόζυγοι
Αα.
Ι1

⊗

Ι2

Γονότυποι:

Αα

Αα

Γαµέτες:

Α, α

Α, α

Απόγονοι:
Α

α

Α

ΑΑ

Αα

α

Αα

αα

Άρα, τα υγιή άτοµα ΙΙ1, ΙΙ2 µπορεί να έχουν γονότυπο ΑΑ ή Αα (χωρίς να αποκλείεται
κάποια από τις 2 περιπτώσεις).

Γ4.

Ο αριθµός των µορίων DNA που υβριδοποιεί ο ανιχνευτής µας δείχνει πόσες φορές υπάρχει

το υπολειπόµενο µεταλλαγµένο αλληλόµορφο στο γονιδίωµα κάθε ατόµου.
( Σελίδα 60 του σχολικού βιβλίου: «...η διαδικασία της υβριδοποίησης...χιλιάδες άλλα κοµµάτια»
και σελίδα 61 του σχολικού βιβλίου: «Η τεχνική...κλωνοποιηµένο DNA.»)
Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του γενετικού υλικού µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το
άτοµο ΙΙ1 δεν έχει καµία φορά το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο και συνεπώς είναι οµόζυγο για το
φυσιολογικό αλληλόµορφο. Άρα, έχει γονότυπο ΑΑ.
Στο γενετικό υλικό του ατόµου ΙΙ2 ο ανιχνευτής υβριδοποιεί 1 µόριο DNA. Συνεπώς, στο
γονιδίωµα του ατόµου ΙΙ2 υπάρχει 1 φορά το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο και εφόσον το άτοµο
είναι υγιές, ο γονότυπός του είναι Αα.
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Γ5. Η µερική αχρωµατοψία κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο, υπολειπόµενο τύπο
κληρονοµικότητας.
Συµβολισµοί αλληλοµόρφων
ΧΑ: επικρατές αλληλόµορφο υπεύθυνο για φυσιολογική όραση
Χα: υπολειπόµενο αλληλόµορφο υπεύθυνο για µερική αχρωµατοψία.
Εφόσον οι γονείς έχουν φυσιολογική όραση, οι γονότυπό τους θα είναι:
Πατέρας: ΧΑΥ
Μητέρα: ΧΑΧα
(η µητέρα είναι υποχρεωτικά ετερόζυγη προκειµένου να µπορεί να εξηγηθεί η µεταβίβαση του
γονιδίου της µερικής αχρωµατοψίας στους απόγονους).
Το αγόρι µε σύνδροµο Klinefelter που πάσχει από µερική αχρωµατοψία θα έχει γονότυπο ΧαΧαY.
Τέτοιο άτοµο µπορεί να προκύψει από γονιµοποίηση φυσιολογικού σπερµατοζωαρίου µε το Υ
χρωµόσωµα και µη φυσιολογικού ωαρίου που έχει 2 Χ χρωµοσώµατα µε το υπολειπόµενο
αλληλόµορφο (ΧαΧα).
Τέτοιο ωάριο µπορεί να προκύψει από µη διαχωρισµό των αδερφών χρωµατιδίων του Χ
χρωµοσώµατος της µάνας µε το υπολειπόµενο αλληλόµορφο στην 2η µειωτική διαίρεση.

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

∆ιαβάζοντας την αλυσίδα Ι από αριστερά προς τα δεξιά, διακρίνουµε (µετά από 4 βάσεις)

την τριπλέτα ATG που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης και µε βήµα τριπλέτας συνεχώς και µη
επικαλυπτόµενα εντοπίζουµε επιπλέον 7 κωδικόνια. Συνεπώς, η αλυσίδα Ι είναι η κωδική. Τα άκρα
των αλυσίδων φαίνονται παρακάτω:
5΄ AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG3΄
3΄ TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC5΄

∆2. Σελίδες 33 – 34 του σχολικού βιβλίου: « Κατά την έναρξη της µεταγραφής ... κωδική».
Συνεπώς, το τµήµα του mRNA που θα προκύψει είναι:
5΄AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG3΄
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∆3.

Το τµήµα του mRNA που θα συνδεθεί µε τη µικρή ριβοσωµική υποµονάδα είναι η

αλληλουχία που βρίσκεται πριν το κωδικόνιο έναρξης 5΄AUG3΄, η οποία ονοµάζεται 5΄
αµετάφραστη περιοχή.
Σελίδα 36 σχολικού βιβλίου: «Κατά την έναρξη της µετάφρασης...των βάσεων.»
Συνεπώς, η αλληλουχία που ζητείται (5΄ αµετάφραστη περιοχή του mRNA) είναι: 5΄AGCU3΄.

∆4.

Στο παραπάνω τµήµα DNA τα κωδικόνια της κωδικής αλυσίδας του κωδικοποιούν τα οκτώ

πρώτα αµινοξέα φαίνονται παρακάτω:
5΄ ATG
 -ACC-ATG-ATT-ACG-GAT-TCA-CTG3΄
κωδικόνιο
έναρξης

Η µετάλλαξη που οδηγεί στη σύνθεση πολυπεπτιδικής αλυσίδας µε 2 αµινοξέα λιγότερα
αφορά το κωδικόνιο έναρξης 5΄ATG 3΄. Αυτό το κωδικόνιο δεν έχει συνώνυµα οπότε η µετάλλαξή
του έχει ως αποτέλεσµα να µην ξεκινά η µετάφραση αυτό το συγκεκριµένο σηµείο.
Παρατηρούµε όµως ότι το 3ο κωδικόνιο είναι πάλι 5΄ATG 3΄, οπότε θα λειτουργήσει ως
κωδικόνιο έναρξης µε αποτέλεσµα τη σύνθεση πολυπεπτιδικής αλυσίδας µε 1022 αµινοξέα αντί για
1024.

∆5.

Η προσθήκη 4 διαδοχικών βάσεων ανάµεσα σε 2 κωδικόνια είναι µια επιβλαβής µετάλλαξη.

Σελίδα 91 του σχολικού βιβλίου: « Αν όµως ο αριθµός των βάσεων είναι διαφορετικός του τρία ή
πολλαπλασίων του...µε την αρχική».
Άρα, από το µεταλλαγµένο ρυθµιστικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης δεν παράγεται η
φυσιολογική πρωτεΐνη – καταστολέας, οπότε αυτή δε µπορεί να επιτελέσει το ρόλο της.
Σε αυτό το σηµείο περιγράφουµε τη φυσιολογική λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης
απουσία λακτόζης από σελίδα 40 σχολικού βιβλίου: « Σε αυτό περιλαµβάνονται...συνεχώς στο
χειριστή.».
Έτσι, συµπεραίνουµε ότι το αποτέλεσµα της µετάλλαξης είναι να µη προσδένεται ο
καταστολέας στο χειριστή συνεπώς η RNA πολυµεράση µεταγράφει τα δοµικά γονίδια ακόµα και
απουσία λακτόζης µε αποτέλεσµα την άσκοπη παραγωγή των τριών ενζύµων διάσπασης της
λακτόζης.
Επιµέλεια Απαντήσεων
Παπαδάκη Ηρώ & Σωζόπουλος Ηλίας
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