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Μονάδες 7 

 

 

Β2. χολικό βιβλίο ςελ. 24 

Σα χρωμοςώματα τοποκετοφνται κατά ηεφγθ και κατά ελαττοφμενο μζγεκοσ. Η απεικόνιςθ 
αυτι αποτελεί τον καρυότυπο. 

υμπεράςματα που μποροφν να εξαχκοφν από τθ μελζτθ του καρυοτφπου ενόσ ανκρώπου: 

1. Υπαρξθ τυχόν αρικμθτικών ι δομικών χρωμοςωμικών ανωμαλιών (για τισ δομικζσ 

ανωμαλίεσ απαιτείται λεπτομερισ εξζταςθ των ηωνών Giemsa.) 
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2. Σο φφλο του ανκρώπου: Σα κθλυκά άτομα ςτον άνκρωπο ζχουν δφο όμοια 

φυλετικά χρωμοςώματα ΧΧ, ενώ τα αρςενικά δφο ανόμοια ΧΤ. Σο Τ χρωμόςωμα 

είναι ςε μζγεκοσ αρκετά μικρότερο του Χ και θ παρουςία του κακορίηει το αρςενικό 

φφλο. 

Μονάδες 8 

 

 

Β3. 

(α) χολικό βιβλίο ςελ. 123: «Κάκε είδοσ αντιςώματοσ που αναγνωρίηει … μονοκλωνικά.» 

(β) χολικό βιβλίο ςελ. 61: «Οι τεχνικζσ με τισ οποίεσ ο άνκρωποσ επεμβαίνει ςτο γενετικό 

υλικό αποτελοφν τθν Γενετικι Μθχανικι.» 

Μονάδες 4 

 

Β4. 

τισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ θ φαρμακευτικι πρωτεΐνθ που παράγεται από βακτιρια δεν 

είναι ακριβώσ ίδια με τθν πρωτεΐνθ του ανκρώπου, επειδι τα βακτιρια δεν διακζτουν 

μθχανιςμοφσ τροποποίθςθσ των πρωτεϊνών (μετα-μεταφραςτικζσ τροποποιιςεισ) που 

διακζτουν οι ευκαρυωτικοί οργανιςμοί.  Η φαρμακευτικι πρωτεΐνθ όταν παράγεται από 

όργανα κθλαςτικών (π.χ. παραλαβι τθσ πρωτεΐνθσ με εκχφλιςθ ιςτών), επειδι ζχει μικρζσ 

διαφορζσ ςτθ ςφςταςθ των αμινοξζων τθσ από τθν ανκρώπινθ, μπορεί να προκαλζςει 

αλλεργικζσ αντιδράςεισ. Επιπλζον, θ διαδικαςία αυτι είναι δαπανθρι, πολφπλοκθ και 

χρονοβόρα, ενώ και θ πρωτεΐνθ ςυνικωσ παραλαμβάνεται ςε μικρζσ ποςότθτεσ.  (ςχολικό 

βιβλίο ςελ. 122 και ςελ. 141) 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Αν ο γονότυποσ του ατόμου Ι2 είναι ΙΒΙΒ , τότε ο γονότυποσ του ατόμου Ι1 είναι: 

- ΙΑΙΒ , οπότε προκφπτουν απόγονοι ΙΑΙΒ και ΙΒΙΒ    

ι 

- ΙΑi , οπότε από τθν διαςταφρωςθ ΙΑi (x) ΙΒΙΒ προκφπτουν απόγονοι ΙΑΙΒ και ΙΒi    

Αν ο γονότυποσ του ατόμου Ι2 είναι ΙΒi , τότε ο γονότυποσ του ατόμου Ι1 είναι: 

- ΙΑΙΒ , διότι προκφπτουν απόγονοι ομάδασ ΑΒ και Β 

ι 

- ΙΑi , διότι προκφπτουν απόγονοι ομάδασ ΑΒ και Β. 

υνεπώσ, ο γονότυποσ του ατόμου Ι1 είναι ΙΑΙΒ ι ΙΑi    

Μονάδες 4 
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Γ2. 

Γεν. δζνδρο 2: Αιμορροφιλία Α 

Γεν. δζνδρο 3: Αλφιςμόσ 

Γεν. δζνδρο 4: Οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία 

Μονάδες 3 

 

Γ3. 

 Σο γεν. δζνδρο 4 απεικονίηει επικρατι τφπο κλθρονομικότθτασ, κακώσ από 

γονείσ που πάςχουν προκφπτουν και υγιείσ απόγονοι. υνεπώσ, το δζνδρο αυτό 

δείχνει τθν οικογενι υπερχολθςτερολαιμία, κακώσ είναι θ μόνθ από τισ τρεισ 

αςκζνειεσ που κλθρονομείται με επικρατι (αυτοςωμικό) τρόπο. 

 

 το γεν. δζνδρο 3 απεικονίηεται υπολειπόμενθ αυτοςωμικι κλθρονομικότθτα, 

κακώσ από υγιείσ γονείσ προκφπτουν απόγονοι που πάςχουν και επιπλζον από 

υγιι πατζρα προκφπτει αςκενισ κόρθ. Αν το γονίδιο που ευκφνεται για τθν 

αςκζνεια ιταν φυλοςφνδετο (Χα) τότε ο υγιισ πατζρασ κα είχε γονότυπο ΧΑΤ 

και θ πάςχουςα κόρθ του ΙΙ4 κα ζπρεπε να ζχει γονότυπο Χα Χα , γεγονόσ που 

απορρίπτεται κάκε κθλυκό άτομο κλθρονομεί ζνα Χ φυλετικό χρωμόςωμα από 

κάκε γονζα (κα κλθρονομοφςε δθλαδι υποχρεωτικά ζναΧΑ από τον πατζρα τθσ. 

Άρα το γεν. δζνδρο 3 αφορά τον αλφιςμό. 

 

 το γεν. δζνδρο 2 απεικονίηεται θ αιμορροφιλία Α. Ο αςκενισ πατζρασ Ι1 ζχει 

γονότυπο ΧαΤ (όπου Χα το υπεφκυνο για τθν αιμορροφιλία Α αλλθλόμορφο) και 

θ Ι2 είναι φορζασ ΧΑ Χα. Οι απόγονοι τουσ ζχουν γονότυπουσ: 

 

ΙΙ1: ΧΑ Χα, ΙΙ2: ΧαΤ, ΙΙ3: ΧΑΤ, ΙΙ4: Χα Χα 

Που δικαιολογοφν και τουσ φαινότυποφσ τουσ. 

Μονάδες 6 

Γ4. 

ωςτι απάντθςθ είναι το (β). 

Ο 32Ρ ενςωματώνεται ςτο DNA. Σο DNA αντιγράφεται με θμιςυντθρθτικό τρόπο. (ςχολικό 

βιβλίο ςελ. 31: «Οι Watson και Crick … θμιςυντθρθτικόσ».) 

Μονάδες 6 
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Γ5. Σο οπερόνιο τθσ λακτόηθσ περιλαμβάνει το ρυκμιςτικό γονίδιο (με τον υποκινθτι του), 

τον υποκινθτι των 3 δομικών γονιδίων, τον χειριςτι και τα 3 δομικά γονίδια. 

Γονιδιακζσ μεταλλάξεισ που οδθγοφν ςε αδυναμία παραγωγισ των ενηφμων μπορεί να 

ζχουν ςυμβεί: 

(α) τον υποκινθτι των δομικών γονιδίων (που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αδυναμία 

πρόςδεςθσ τθσ RNA πολυμεράςθσ και ςυνεπώσ αδυναμία τθσ μεταγραφισ των 3 δομικών 

γονιδίων) 

(β) το ρυκμιςτικό γονίδιο του οπερονίου με αποτζλεςμα τθν παραγωγι ενόσ 

μεταλλαγμζνου καταςτολζα, ο οποίοσ κα μπορεί να ςυνδεκεί ςτον χειριςτι, αλλά δεν κα 

είναι δυνατι θ πρόςδεςθ ςε αυτόν του επαγωγζα-λακτόηθ και ςυνεπώσ δεν κα είναι 

δυνατι θ απομάκρυνςι του από τον χειριςτι ώςτε να μπορεί να γίνει μεταγραφι των 

δομικών γονιδίων παρουςία λακτόηθσ. 

(ςχολικό βιβλίο ςελ. 45)       Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ο όροσ κωδικόνιο ζχει νόθμα όχι μόνο ςτο mRNA, αλλά και ςτθν κωδικι αλυςίδα του 

γονιδίου από τθ μεταγραφι του οποίου προκφπτει το mRNA. τθν κωδικι αλυςίδα πρζπει 

κατά τθν φορά 5’->3’ να εντοπίςουμε το κωδικόνιο 5’-ATG-3’ (κωδικόνιο ζναρξθσ), και με 

βιμα τριπλζτασ, ςυνεχζσ και μθ επικαλυπτόμενο, τα κωδικόνια που αντιςτοιχοφν ςτα 

αντικωδικόνια των tRNA που δίνονται και τζλοσ ζνα από τα κωδικόνια 5’-TAA-3’, 5’-TAG-3’ 

ι 5’-TGA-3’ (κωδικόνια λιξθσ).  

Σα αντικωδικόνια των tRNA που χρθςιμοποιικθκαν κατά ςειρά ςτθν μετάφραςθ είναι: 

5΄ CAU 3΄, 5΄ CCA 3΄, 5΄ AAA 3΄, 5΄ AGG 3΄, 5΄ CAU 3΄, 5΄ CCA 3΄, 5΄ AAC 3΄. 

υνεπώσ, ςτθν κωδικι αλυςίδα του γονιδίου κα πρζπει να υπάρχουν κατά ςειρά τα 

κωδικόνια: 

5΄ ATG 3΄, 5΄ TGG 3΄, 5΄ TTT 3΄, 5΄ CCT 3΄, 5΄ ATG 3΄, 5΄ TGG 3΄, 5΄ GTT 3΄. 

(Σο αντικωδικόνιο ενόσ tRNA ςυνδζεται λόγω ςυμπλθρωματικότθτασ με ζνα κωδικόνιο του 

mRNA. Άρα κάκε κωδικόνιο είναι ςυμπλθρωματικό προσ το αντίςτοιχο αντικωδικόνιο και με 

αντιπαράλλθλο προςανατολιςμό) 

Σισ προχποκζςεισ αυτζσ πλθροί θ αλυςίδα Α, διαβάηοντασ τθν από αριςτερά προσ τα δεξιά 

και ςυνεπώσ είναι θ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου. 

(ΠΡΟΟΧΗ: ανάμεςα ςτθν πρώτθ και τθν δεφτερθ βάςθ του δεφτερου κωδικονίου 

παρεμβάλλεται μία αλλθλουχία 7 νουκλεοτιδίων που αποτελεί εςώνιο. 

Σα άκρα των αλυςίδων του γονιδίου είναι: 

I: 5’ II: 3’ 

III: 3’ IV: 5’ 

Η μεταγραφι γίνεται με κατεφκυνςθ 5’->3’ και οι δφο αλυςίδεσ του DNA είναι 

αντιπαράλλθλεσ. 

Μονάδες 9 
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Δ2.  

Η αλλθλουχία του εςωνίου είναι: 

 5’ AATCATA 3’ 

3’ TTAGTAT 5’ 

Μονάδα 1 

 

Δ3. 

mRNA: 

5΄ [ACAGU…..]AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU 3΄ 

Σο mRNA που προκφπτει από τθν μεταγραφι ενόσ αςυνεχοφσ γονιδίου ονομάηεται 

πρόδρομο mRNA. Σο πρόδρομο mRNA υφίςταται τθν διαδικαςία τθσ ωρίμανςθσ, κατά τθν 

οποία τα μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά ςωματίδια αποκόπτουν τα εςώνια και ςυρράπτουν 

τα εξώνια. 

Μονάδες 5 

 

Δ4. 

Η αλλθλουχία τθσ 5’ αμετάφραςτθσ περιοχισ του mRNA που ενώνεται λόγω 

ςυμπλθρωματικότθτασ με το rRNA τθσ μικρισ ριβοςωμικισ υπομονάδασ κατά τθν ζναρξθ 

τθσ μετάφραςθσ είναι: 

5΄ ACAGU 3’ 

υνεπώσ, θ αλλθλουχία του rRNA είναι: 

3΄ UGUCA 5’ 

Η μεταγραφόμενθ αλυςίδα του γονιδίου που μεταγράφεται ςε rRNA είναι θ Γ (5΄ ACAGU 3’) 

Αυτό ςυμβαίνει διότι θ RNA πολυμεράςθ προςδζνεται ςτον υποκινθτι του γονιδίου, 

προκαλεί τοπικό ξετφλιγμα τθσ διπλισ ζλικασ του DNA ςτθν περιοχι του γονιδίου και 

μεταγράφει τθ μία από τισ δφο αλυςίδεσ του γονιδίου δθμιουργώντασ ζνα RNA μόριο 

ςυμπλθρωματικό προσ αυτι τθν αλυςίδα τοποκετώντασ U απζναντι από A. 

 

Μονάδες 4 
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Δ5. 

i) Προςκικθ των τριών ηευγών βάςεων ςτθ κζςθ 1 προκαλεί πρόωρο τερματιςμό τθσ 

πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ που κωδικοποιείται από το γονίδιο γιατί δθμιουργεί 

κωδικόνιο λιξθσ 5’ TAG 3’ αμζςωσ μετά το δεφτερο κωδικόνιο. 

ΠΡΟΟΧΗ!!! 

τθν περίπτωςθ που θ αλλθλουχία που δίνεται ειςζλκει ςτθ κζςθ 1 ανεςτραμμζνθ, 

τότε πραγματοποιείται επιμικυνςθ τθσ παραγόμενθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ 

κατά 1 αμινοξφ. 

ii) Προςκικθ των τριών ηευγών βάςεων ςτθ κζςθ 2 προκαλεί επιμικυνςθ τθσ 

παραγόμενθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ κατά 1 αμινοξφ. (Σο ίδιο ςυμβαίνει είτε θ 

προςκικθ των τριών ηευγών βάςεων γίνει όπωσ δίνονται, είτε θ προςκικθ γίνει 

μετά από αναςτροφι των τριών ηευγών βάςεων. 

Μονάδες 6 

 

 

 


