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Θζμα Α 

Α1: β 
Α2:β 
Α3:δ 
Α4:γ 
Α5:γ 
 
 
Θζμα Β 

Β1 
1-Α 
2-Γ 
3-Α  
4-Β 
5-Α 
6-Α 
7-Γ 
 
Β2. κεωρία ςελίδα 24 τι είναι ο καρυότυποσ 
 
Σα ςυμπεράςματα που μποροφμε να  εξάγουμε από τθν μελζτθ του 
Καρυότυπου είναι : 

 Σο φφλο  

 Εάν υπάρχουν αρικμθτικζσ ι δομικζσ  χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ 
 
 
Β3. Α)ςελ 125 οριςμόσ 
Β)ςελ 61 οριςμόσ 
 
 
Β4. 
 Κεφάλαιο 9 (gene pharming) 
Οι πρωτεΐνεσ που παράγονται από βακτιρια δεν είναι ακριβϊσ ίδιεσ με 
τισ πρωτεΐνεσ του ανκρϊπου , επειδι τα βακτιρια δε διακζτουν 
μθχανιςμοφσ τροποποίθςθσ των πρωτεϊνϊν που διακζτουν οι 
ευκαρυωτικοί. 
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Η παραγωγι πρωτεϊνϊν από όργανα κθλαςτικϊν γίνεται ςε πολφ μικρι 
ποςότθτα ,είναι πολφ δαπανθρι μζκοδοσ και θ βιολογικι δράςθ τουσ 
δεν είναι πλιρωσ κατανοθτι. Επιπλζον οι πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχουν μικρζσ 
διαφορζσ ςτθν αμινοξικι ςφςταςθ τουσ από τισ ανκρϊπινεσ   και 
μποροφν  να προκλθκοφν αλλεργικζσ αντιδράςεισ.  
 
 
 
Θζμα Γ 
 
Γ1. 
Σο άτομο Ι1 μπορεί να ζχει γονότυπο ΙΑ i, ι ΙΑ ΙΒ.  
Γνωρίηουμε ότι οι ομάδεσ αίματοσ κακορίηονται από πολλαπλά 
αλλθλόμορφα γονίδια. το γενεαλογικό δζντρο από τουσ απογόνουσ 
που ζχουν ομάδα αίματοσ Β και ΑΒ  οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ο πατζρασ είχε τον ςυγκεκριμζνο γονότυπο. 
 
Γ2. 
Γενεαλογικό δζντρο 4οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία  
Γενεαλογικό δζντρο 3 αλφιςμόσ 
Γενεαλογικό δζντρο 2 αιμορροφιλία 
 
 
 
Γ3. 
 Αιμορροφιλία: Σα κθλυκά άτομα που πάςχουν από αιμορροφιλία Α 
ζχουν γονότυπο  
X X  και τα αρςενικά   . Από γονείσ που πάςχουν ( 1 →   και 
ΙΙ2 X X  ) ςτο γενεαλογικό δζντρο 4 μποροφν να προκφψουν μόνο 
απόγονοι που πάςχουν, κάτι που δεν ιςχφει. Άρα το γενεαλογικό δζντρο 
4 δεν αντιςτοιχεί ςτθν αιμορροφιλία Α. Σο κθλυκό άτομο ΙΙ4 ςτο 
γενεαλογικό δζντρο 3 πάςχει οπότε ζχει γονότυπο X X  . Κλθρονομεί 
το ζνα γονίδιο από τον πατζρα και το ζνα από τθ μθτζρα, άρα κα 
ζπρεπε υποχρεωτικά να πάςχει ο πατζρασ (Ι1), ο οποίοσ είναι υγιισ. 
Άρα το γενεαλογικό δζντρο 3 δεν αντιςτοιχεί ςτθν αιμορροφιλία Α. Άρα 
το γενεαλογικό δζντρο 2 απεικονίηει τον τρόπο κλθρονόμθςθσ τθσ  
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Αλφιςμόσ: Ο αλφιςμόσ κλθρονομείται με αυτοςωμικό υπολειπόμενο 
τρόπο, άρα άτομα που πάςχουν ζχουν γονότυπο αα.  
Από τθ διαςταφρωςι τουσ μόνο άτομα που πάςχουν μπορεί να 
προκφψουν. το γενεαλογικό δζντρο 4, από τθ διαςταφρωςθ των 
ατόμων Ι1 και Ι2 που πάςχουν (αα), προκφπτουν υγιι παιδιά (ΙΙ1 και 
ΙΙ3), άρα το γενεαλογικό δζντρο 4 δεν αντιςτοιχεί ςτον αλφιςμό. τον 
αλφιςμό αντιςτοιχεί το γενεαλογικό δζντρο 3. 
 
 Οικογενήσ υπερχοληςτερολαιμία: Η οικογενισ υπερχολθςτερολαιμία 
απεικονίηεται ςτο γενεαλογικό δζντρο 4.  
 
 
Γ4.  
ωςτι απάντθςθ το β.  
Σο μόριο DNA του βακτθρίου είναι δίκλωνο κυκλικό και αποτελείται 
από 2 x 105 ηεφγθ βάςεων, δθλαδι από 4 x 105 βάςεισ.  
 
 
Γ5.  
Σο οπερόνιο τθσ λακτόηθσ αποτελείται από το ρυκμιςτικό γονίδιο, τον 
υποκινθτι, τον χειριςτι και τα τρία δομικά γονίδια. Ρυκμιςτισ του 
οπερονίου είναι θ ίδια θ λακτόηθ. 
Μεταλλάξεισ που μποροφν να ςυμβοφν: 
 ΑΑν ςυμβεί γονιδιακι μετάλλαξθ ςτθν περιοχι του υποκινθτι του 
οπερονίου τθσ  λακτόηθσ, θ RNA πολυμεράςθ δε κα μπορεί να 
προςδεκεί ςε αυτόν και ζτςι δε κα ξεκινάει θ μεταγραφι των δομικϊν 
γονιδίων με αποτζλεςμα να μθν παράγονται τα ζνηυμα που διαςποφν 
τθ λακτόηθ. 
Β 
Να επθρεαςτεί θ θ περιοχι του καταςτολζα που προςδζνεται θ 
λακτόηθ. 
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Θζμα Δ 
 
 Δ1. 
 Η αλυςίδα Α είναι θ κωδική και θ αλυςίδα Β είναι θ μη κωδική. 
 Γνωρίηουμε ότι το mRNA που προκφπτει από τθ μεταγραφι είναι 
ςυμπλθρωματικό και αντιπαράλλθλο με τθ μεταγραφόμενθ αλυςίδα 
(μθ κωδικι) του DNA που χρθςιμοποιείται ωσ καλοφπι για το 
ςχθματιςμό του. Η ςυμπλθρωματικι αλυςίδα του DNA (κωδικι) 
ςυμπίπτει με το mRNA και ζχει τον ίδιο προςανατολιςμό με αυτό, απλά 
ζχει Σ αντί για U.  
 Σα  κωδικόνια ςτθ κωδικι αλυςίδα του DNA είναι 5’ATG3’και 5’TAG3’ , 
5’TGA3’ , 5’TAA3’ . Κάκε μόριο tRNA μεταφζρει ζνα αμινοξφ και 
χαρακτθρίηεται από μία ειδικι τριπλζτα, το αντικωδικόνιο, που είναι 
ςυμπλθρωματικι προσ ζνα κωδικόνιο του mRNA. Με βάςθ τα 
αντικωδικόνια που δίνονται τα αντίςτοιχα κωδικόνια του mRNA είναι: 
5’AUG3’ 5’UGG3’ 5’UUU3’ 5’CCU3’ 5’AUG3’ 5’UGG3’ 5’GUU3’. 
τθν αλυςίδα Α εντοπίηουμε το 5’ΑTG3’ και το 5’ΤΑΑ3’ οπότε είναι θ 
κωδικι. 
ΗΜΕΙΟ Ι : άκρο 5  
ΗΜΕΙΟ ΙΙ: άκρο 3 
ΗΜΕΙΟ ΙΙΙ: άκρο 3  
ΗΜΕΙΟ ΙV: άκρο 5 
 
 
Δ2.  
Θεωρία τι είναι τα αςυνεχι γονίδια. 
Σο εςϊνιο ςτο γονίδιο είναι 5’AATCATA3’ 3’TTAGTAT5’  
 
 
Δ3.  
Κατά τθν ζναρξθ τθσ μεταγραφισ ενόσ γονιδίου θ RNA πολυμεράςθ 
προςδζνεται ςτον υποκινθτι με τθ βοικεια των μεταγραφικϊν 
παραγόντων και προκαλεί τοπικό ξετφλιγμα Σο Σο πρόδρομο mRNA 
είναι: 5’ΑCAGU…AUGUGΑΑUCAUAGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU3’ 
. 
Σο ώριμο mRNA που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ μετάφραςθ είναι: 
 5’ΑCAGU… AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU3’  
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Δ4.  
Η 5' αμετάφραςτθ περιοχι του mRNA είναι 5’ACAGT3’ . Κατά τθν 
ζναρξθ τθσ μετάφραςθσ το mRNA προςδζνεται, μζςω μιασ αλλθλουχίασ 
που υπάρχει ςτθν 5' αμετάφραςτθ περιοχι του, με το ριβοςωμικό RNA 
τθσ μικρισ υπομονάδασ του ριβοςϊματοσ, με βάςθ τον κανόνα τθσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ των βάςεων. Άρα το ςυμπλθρωματικό rRNA ζχει 
τθν παρακάτω αλλθλουχία.  
mRNA 5’ACAGU3’  
rRNA 3’UGUCA5’ 
 Σο rRNA που προκφπτει είναι ςυμπλθρωματικό και αντιπαράλλθλο με 
τθ μεταγραφόμενθ αλυςίδα (μθ κωδικι) που χρθςιμοποιείται ωσ 
καλοφπι για το ςχθματιςμό του. Η ςυμπλθρωματικι αλυςίδα του DNA 
(κωδικι) ςυμπίπτει με το rRNA και ζχει τον ίδιο προςανατολιςμό με 
αυτό, απλά ζχει Σ αντί για U. Αφοφ το rRNA ςχθματίηεται από 5’ προσ το 
3’ άκρο του και διακζτει τθν αλλθλουχία 5’ACUGU3’ , θ μθ κωδικι 
αλυςίδα του DNA που χρθςιμοποιείται ωσ καλοφπι από τθν RNA 
πολυμεράςθ είναι: 3’TGACA5’ . Άρα, θ αλυςίδα Γ είναι θ μθ κωδικι και 
θ αλυςίδα Δ θ κωδικι αλυςίδα Γ …5’ACAGT3’… αλυςίδα Δ …3’TGTCA5’…  
 
Δ5. 
 Ι.Προςκικθ τριϊν ηευγϊν βάςεων:  
 5’ AGC 3’ 
 3’TCG5ϋ  
ςτο κζςθ 1 θ αλλθλουχία του μορίου του DNA κα γίνει: 
 Αλυςίδα Α: 5’ ACAGT…ATG TG AATCATA G TAG CTT CCT ATG TGG GTT 
TAA GCAT 3’  
Αλυςίδα Β: 3’ TCTCA… TAC AC TTAGTATC ATC GAA GGA TAC ACC CAA 
ATT CGTA 5’  
Δθμιουργείται κωδικόνιο λιξθσ και ζχουμε πρόωρθ λιξθσ τθσ ςφνκεςθ 
τθσ πρωτεΐνθσ. 
 
Θζςθ 2: 
 Αλυςίδα Α: 5’ ACAGT…ATG TG AATCATA G TGC TTT CCT ATG TGG GTT 
TAA GCAT 3’  
Αλυςίδα Β: 3’ TCTCA… TAC AC TTAGTAT C ACG AAA GGA TAC ACC CAA 
ATT CGTA 5’  
Ππραγματοποιείται προςκικθ ενόσ κωδικονίου (GCT), μετά το δεφτερο 
κωδικόνιο τθσ κωδικισ αλυςίδασ του DNA. Ωσ αποτζλεςμα, θ 
μεταλλαγμζνθ πρωτεΐνθ κα αποτελείται από ζνα παραπάνω αμινοξφ.  


