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Β2.  

«Κάκε μεταφαςικό χρωμόςωμα αποτελείται από 2 … Η απεικόνιςθ αυτι αποτελεί τον 

καρυότυπο» 

Τα ςυμπεράςματα που μποροφν να εξαχκοφν από τθ μελζτθ του καρυοτφπου ενόσ 

ανκρώπου είναι: 

α) Φφλο ανκρωπου 

β) Ύπαρξθ χρωμοςωμικών ανωμαλιών (δομικζσ ι αρικμθτικζσ) 

 

Β3.  

α) «Κάκε είδοσ αντιςώματοσ που αναγνωρίηει ζναν αντιγονικό κακοριςτι … παράγονται 

από ζναν κλώνο  β-λεμφοκυττάρων ονομάηονται μονοκλωνικά αντιςώματα.» 

 

β) «Οι τεχνικζσ με τισ οποίεσ ο άνκρωποσ επεμβαίνει ςτο γενετικό υλικό, αποτελοφν τθ 

γενετικι μθχανικι. »  

(Κάποιοσ μακθτισ κα μποροφςε να ςυμπεριλάβει και το ρόλο: «Η γενετικι μθχανικι άνοιξε 

το δρόμο … και τθν κτθνοτροφία.) 

 

Β4.  

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ αποφεφγουμε τθν παραγωγι  μιασ φαρμακευτικισ πρωτεΐνθσ 

από βακτιρια είναι: 

α) Η ανάγκθ δθμιουργίασ cDNA βιβλιοκικθσ προκειμζνου να αποφφγουμε τθν φπαρξθ 

εςωνίων ςτο βακτιριο αφοφ δεν μπορεί να κάνει ωρίμανςθ. 



 

 

β) Η μθ δυνατότθτα των βακτθριδίων να κάνουν μετα μεταφραςτικι τροποποίθςθ ώςτε οι 

πρωτεΐνεσ να ζχουν τθν ενεργό τουσ μορφι. Τζτοιο παράδειγμα αποτελεί θ μετατροπι τθσ 

προϊνςουλίνθσ ςε ινςουλίνθ. 

 

θμείωςθ: 

Θα μποροφςαν να αναφερκοφν οι μακθτζσ ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ 

κατάλλθλων μεταγραφικών παραγόντων ώςτε να εκφράηεται το γονίδιο, 

ςτθν φπαρξθ υποκινθτι αλλά και ςτον ςωςτό προςανατολιςμό του γονιδίου 

ςτο πλαςμίδιο κατά τον αναςυδυαςμό.  

 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ αποφεφγουμε τθ χριςθ των πρωτεϊνών από όργανα κθλαςτικών 

είναι οι εξισ:  

α) Είναι μια πολφπλοκθ και δαπανθρι διαδικαςία θ εκχφλιςθ των ιςτών των οργάνων 

β) Μπορεί να υπάρχουν μικρζσ διαφορζσ ςτθ ςφςταςθ των αμινοξζων τθσ φαρμακευτικισ 

που προκαλεί αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. 

Τα αλλθλόμορφα που κακορίηουν τισ ομάδεσ αίματοσ ςτο ςφςτθμα ΑΒΟ είναι πολλαπλά 

αλλθλόμορφα και ςυγκεκριμζνα 3 διαφορετικά. 

Το IA  κακορίηει τθν φπαρξθ του αντιγόνου Α    Η ςχζςθ μεταξφ τουσ είναι ςυνεπικράτειασ 

Το IΒ  κακορίηει τθν φπαρξθ του αντιγόνου Α     

Το i που είναι το υπολειπόμενο και δεν κακορίηει κανζνα αντιγόνο πάνω ςτα ερυκρά 

αιμοςφαίρια. 

Από τθ διαςταφρωςθ του Ι1  Ι2  προκφπτει απόγονοσ με ομάδα αίματοσ ΑΒ (άτομα ΙΙ3 & ΙΙ4 

) που ςθμαίνει ότι το άτομο Ι1 ζχει δώςει ςίγουρα το ΙΑ αλλθλόμορφο. Από τθ ςτιγμι που 

προκφπτουν επίςθσ άτομα με ομάδα αίματοσ Β (ΙΙ1 & ΙΙ2) ςθμαίνει ότι το άτομο Ι1 δεν είναι 

ομόλογο ωσ προσ το το Ι1  είναι ΙΑi ι ΙΑΙΒ      

Όλα τα προθγοφμενα ιςχφουν με βάςθ τον 10 Νόμο του Μζντελ για το διαχωριςμό των 

αλλθλόμορφων γονιδίων τθν κατανομι τουσ ςτουσ γαμζτεσ και τον τυχαίο ςυνδυαςμό τουσ. 

 

Γ2.  

Γενεαλογικό δζντρο 2 : Αιμορροφυλία Α 

Γενεαλογικό δζντρο 3 : Αλφιςμόσ 

Γενεαλογικό δζντρο 4 : Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία 

 

Γ3. 

i) Η αςκζνεια τθσ αιμορροφυλίασ Α κλθροδοτείται με φφλοςφνδετο υπολειπόμενο τφπο  

κλθρονόμθςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι για να πάςχει θ κόρθ κα πρζπει οπωςδιποτε να πάςχει ο 

πατζρασ ώςτε να τθσ κλθροδοτιςει το πακολογικό αλλθλόμορφο. Απορρίπτεται λοιπόν το 

δζντρο 3. Σε περίπτωςθ που πάςχουν και οι 2 γονείσ κα πρζπει να εμφανίηουν τθν αςκζνεια 

όλοι οι απόγονοι αφοφ ο τρόποσ κλθρονόμθςθσ είναι ο υπολειπόμενοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι 



 

 

απορρίπτεται το δζντρο 4. Άρα το δζντρο που αντιςτοιχεί ςτον τφπο κλθρονόμθςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ αςκζνειασ είναι το δζντρο 2. 

 

ii) Η αςκζνεια τθσ οικογενοφσ υπερχολθςτερολαιμίασ κλθροδοτείται με αυτοςωμικό 

 επικρατι τφπο κλθρονόμθςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι για να πάςχει ζνασ απόγονοσ κα πρζπει 

να ζχει κλθρονομιςει το πακολογικό αλλθλόμορφο από ζναν από τουσ γονείσ του και άρα ο 

τελευταίοσ κα εμφανίηει τθν αςκζνεια. Απορρίπτεται λοιπόν το δζντρο 3 και επομζνωσ το 

δζντρο που αντιςτοιχεί είναι το δζντρο 4. 

 

iii) Ο αλφιςμόσ κλθρονομείται με αυτοςωμικό υπολειπόμενο τφπο κλθρονόμθςθσ που 

ςθμαίνει ότι αν πάςχουν και οι δφο γονείσ κα πρζπει υποχρεωτικά να πάςχουν όλοι 

οι απόγονοι. Από γονείσ που δεν πάςχουν μπορεί να αποκτθκεί πάςχον απόγονοσ αν 

οι γονείσ είναι ετερόηυγοι και κλθροδοτιςει ο κάκε ζνασ το πακολογικό 

αλλθλόμορφο. Άρα το δζντρο 4 απορρίπτεται και είναι το δζντρο 3. 

 

Γ4. Η ςωςτι απάντθςθ είναι θ β (4*105) 

Ο μθχανιςμόσ τθσ αντιγραφισ είναι θμιςυντθρθτικόσ διότι οι μθτρικζσ αλυςίδεσ 

ξετυλίγονται και λειτουργοφν ωσ καλοφπι για τθ ςφνκεςθ μιασ νζασ ςυμπλθρωματικισ 

αλυςίδασ. Άρα το κάκε μόριο που προκφπτει αποτελείται από μια παλιά και μια 

νεοςυντικζμενθ αλυςίδα θ οποία κα ζχει μόνο ραδιενεργό φώςφορο 32P. Σε κανζνα ςθμείο 

των επαναλαμβανόμενων διαδικαςιών τθσ αντιγραφισ, προκειμζνου να διαιρεκοφν 5 

φορζσ τα κφτταρα, δεν διαςπάται κάποια αλυςίδα. Άρα μετά τισ 5 διαιρζςεισ κα υπάρχουν 

ακόμα οι αρχικζσ αλυςίδεσ με μθ ραδιενεργό φώςφορο ενώ όλεσ οι υπόλοιπεσ κα ζχουν 

ραδιενεργό. Τα 2*105 η.β. αντιςτοιχοφν λοιπόν ςε 4*105 νουκλεοτίδια. 

 

Γ5.  

1θ περίπτωςθ: Μετάλλαξθ ςτον υποκινθτι των δομικών γονιδίων ώςτε να μθ μπορεί να 

ςυνδεκεί θ RNA πολυμεράςθ και να ξεκινιςει τθ μεταγραφι. Άρα τα δομικά γονίδια δεν 

εκφράηονται ώςτε να παραχκοφν τα ζνηυμα για τθ διάςπαςθ τθσ λακτόηθσ. 

2θ περίπτωςθ: Μετάλλαξθ ςτο ρυκμιςτικό γονίδιο και ςυγκεκριμζνα ςε κωδικόνια που 

κωδικοποιοφν αμινοξζα του ενεργοφ κζντρου του καταςτολζα για τθ ςφνδεςθ με τον 

επαγωγζα (λακτόηθ). Έτςι ο καταςτολζασ κα είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνοσ με το χειριςτι και 

δεν κα επιτρζπει τθν ζκφραςθ των δομικών γονιδίων 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Με βάςθ τθν αλλθλουχία των tRNA (αντικωδικόνια) που πιραν μζροσ κατά τθ 

μετάφραςθ του γονιδίου προκφπτει θ ςειρά των κωδικονίων του mRNA που είναι 

ςυμπλθρωματικά και αντιπαράλλθλα με τα αντικωδικόνια και αφοροφν μόνο τισ περιοχζσ 

των εξωνίων. 

mRNA 5’…AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUU κωδικ. λιξθσ… 3’ 

ςτθν κωδικι αλυςίδα κα υπάρχει θ ίδια ακριβώσ ακολουκία από τθ ςτιγμι που το mRNA 

είναι το κινθτό αντίγραφο, απλά αντί για U κα υπάρχει T. Οι προςανατολιςμοί κα είναι 

επίςθσ ίδιοι. 

Τμιμα κωδικισ 5’… ATGTGGTTTCCTATGTGGGTT κωδικ. λιξθσ… 3’ 



 

 

Η αλυςίδα που περιζχει τθν παραπάνω αλλθλουχία είναι θ Αλυςίδα Α άρα και θ κωδικι. Το 

άκρο Ι αντιςτοιχεί ςτο 5’, το άκρο ΙΙ ςτο 3’, το άκρο ΙΙΙ ςτο 3’ και το άκρο IV ςτο 5’,  αφοφ 

οι αλυςίδεσ είναι ςυμπλθρωματικζσ και αντιπαράλλθλεσ. 

Δ2. Το τμιμα του εςωνίου που δεν κωδικοποιεί αμινοξζα είναι το  

5’ ΑΑΣCATA 3’ 

3’ TTAGTAT 5’ 

Δ3. Το mRNA που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ μετάφραςθ τθσ πλθροφορίασ κα περιζχει 

τισ αμετάφραςτεσ περιοχζσ κακώσ και τα εξώνια. Θα είναι πανομοιότυπο με τθ κωδικι 

αλυςίδα αφοφ κα αποτελεί το κινθτό αντίγραφό τθσ απλά αντί για Τα κα περιζχει τθ βάςθ 

U. 

5’ *ACAGU…+ AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU 3’ 

 

Δ4. Το rRNA προκφπτει από τθ μεταγραφι τθσ μθ κωδικισ αλυςίδασ του γονιδίου που 

είναι υπεφκυνο για τθ ςφνκεςι του. Η 5’ αμετάφραςτθ περιοχι του mRNA ςυνδζεται με το 

rRNA τθσ μικρισ υπομονάδασ του ριβοςώματοσ με βάςθ τθν ςυμπλθρωματικότθτα των 

βάςεων (ΑU) και (CG). Οι δφο αλυςίδεσ κα είναι αντιπαράλλθλεσ. Η 5’ αμετάφραςτθ 

περιοχι του mRNA είναι: 

5’ ACAGU… 3’   

άρα το rRNA κα ζχει τθν εξισ αλλθλουχία 3’ UGUCA… 5’   

και θ μθ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου  5’ ACAGT… 3’ 

Η μεταγραφόμενθ αλυςίδα είναι θ αλυςίδα Γ με τον παραπάνω προςανατολιςμό. 

 

Δ5. 

i) ςτθ κζςθ 1. Η προςκικθ 3 ηευγών βάςεων δεν αλλάηει το βιμα τριπλζτασ. Η προςκικθ 

ςτθ κζςθ 1 μεταξφ των 2 (Τ) κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να αλλάξει το κωδικόνιο ΤΤΤ και να 

μετατραπεί ςε TAG άρα το κωδικόνιο λιξθσ, με πρόωρο τερματιςμό τθσ μετάφραςθσ και 

κωδικοποίθςθ ενόσ διπεπτιδίου αντί για επταπεπτίδιο. 

Προςοχι: ςε περίπτωςθ που τα 3 ηεφγθ βάςεων ειςζρχονταν (αναςυνδυάηονταν) 

αντίκετα, κα μετατρζπονταν το κωδικόνιο ςε 5’TGC3’ και κα είχαμε 1 παραπάνω αμινοξφ 

(οκταπεπτίδιο) 

ii) ςτθ κζςθ 2. Η προςκικθ 3 ηευγών βάςεων ςτθ κζςθ 2 βρίςκεται μεταξφ 2 κωδικονίων 

που ςθμαίνει ότι δεν κα άλλαηε θ αλλθλουχία των αμινοξζων ζωσ το 4ο αμινοξφ κατά τθ 

μετάφραςθ, αλά κα προςκζτονταν 1 επιπλζον αμινοξφ μεταξφ 4ου και 5ου. Άρα κα είχαμε 

οκταπεπτίδιο. 

 Προςοχι: αυτό κα ςυνζβαινε και ςτθν περίπτωςθ που αναςυνδυάηονταν αντίςτροφα 

διότι το κωδικόνιο 5’GCT3’ που κα ςχθματίηονταν δεν αποτελεί κωδικόνιο λιξθσ. 
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