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Απαντήσεις 
Θέµα 1ο 

1 Σωστή απάντηση είναι η γ 
2 Σωστή απάντηση είναι η α 
3 Σωστή απάντηση είναι η α 
4 Σωστή απάντηση είναι η β 
5 Σωστή απάντηση είναι η δ 

 
Θέµα 2ο 

1 Σελ 135 σχολικού από «Είναι φανερό…»  ως «…τεχνικές». Προαιρετικά τα 
µειονεκτήµατα σελ 131 σχολικού από « Αυτός ο τρόπος …» ως «… 
ιδιότητες».  

2 Σελ  15 σχολικού από «Σύµφωνα µε το µοντέλο  …» ως  σελ 17 «…άκρο της 
άλλης.» 

3 Σελ  σχολικού από «Οι ιντερφερόνες…» ως «… αντικαρκινικοί παράγοντες.»  
 
Θέµα 3ο 
1  
α. 
Έστω η δρεπανοκυτταρική αναιµία κληρονοµείται ως επικρατής χαρακτήρας. Έστω 
Α=δρεπανοκυτταρική. Άρα το α θα είναι το φυσιολογικό αλληλόµορφο.  
Τα υγιή άτοµα Ι1, Ι2,ΙΙ2 θα έχουν γονότυπο αα, ενώ τα ΙΙ1 καιΙΙ3 θα έχουν γονότυπο 
ΑΑ ή Αα. Η παραπάνω υπόθεση είναι άτοπη διότι : Οι γονείς Ι1, Ι2 έχουν γονότυπο 
αα και οι δύο, άρα όλοι οι απόγονοι θα πρέπει να έχουν γονότυπο αα και να είναι 
φυσιολογικοί. 
Άρα το γονίδιο της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας κληρονοµείται µε υπολειπόµενο 
τύπο κληρονοµικότητας. 
β. 
Έστω ότι οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόµενο, δηλαδή Χα=δρεπανοκυτταρική 
αναιµία και το αλλήµορφο ΧΑ=φυσιολογικό. Άρα ο γονότυπος της ΙΙ3θα είναι ΧαΧα. 
Το ένα αλληλόµορφο προέρχεται από τη µητέρα και το άλλο από τον πατέρα. Άρα ο 
γονότυπος του πατέρα θα ήταν ΧαΥ και θα έπασχε. Άτοπο διότι ο Ι2 είναι 
φυσιολογικός. Άρα το γονίδιο κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο 
κληρονοµικότητας, σύµφωνα µε το 1ο νόµο του Mendel. Άρα α=δρεπανοκυτταρική 
αναιµία και το αλληλόµορφο Α=φυσιολογικό. Άρα οι ΙΙ1, ΙΙ3 που πάσχουν θα έχουν 
γονότυπο αα.  ∆ύο φυσιολογικοί γονείς κάνουν παιδί που πάσχει, άρα οι γονείς Ι1, Ι2 
είναι φορείς Αα. Το παιδί ΙΙ2 θα έχει γονότυπο ΑΑ ή Αα σύµφωνα µε τη 
διασταύρωση: 
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Ρ:                    Αα  x   Αα 
Γαµέτες           Α,α     Α,α 
F1:     

  Α α 
Α ΑΑ Αα 
α Αα αα 

 
Άρα οι γονότυποι:  Ι1=Αα 

Ι2=Αα 
ΙΙ1=αα 
ΙΙ2=ΑΑ ή Αα 
ΙΙ3=αα 

2. 
Σελ 89 σχολικού από «Το 1949 ο…» ως σελ 90 σχολικού «…δρεπανοειδές σχήµα». 
3. 
Σελ 90 σχολικού από «Τα δρεπανοκύτταρα…» ως « συµπτωµάτων αναιµίας». 
 
 
Θέµα 4ο 
Για να βρούµε την κωδική αλυσίδα του γονιδίου, θα πρέπει να βρούµε στην 
αλληλουχία της, το κωδικόνιο έναρξης ΑΤG και ένα από τα κωδικόνια λήξης ΤGA ή 
ΤΑΑ ή ΤΑG  µε κατεύθυνση 5→3. Η κωδική είναι η πρώτη αλυσίδα µια και περιέχει 
το κωδικόνιο έναρξης ATG  καθώς και το κωδικόνιο λήξης TAA διαβάζοντας ανά 
τρία τα νουκλεοτίδια παρακάµπτωντας τα εσώνια. ∆ιαβάζοντας µε διαφορετική 
κατεύθυνση την αλυσίδα ή την δεύτερη δεν βρίσκουµε αντίστοιχα κωδικόνια.  
5GAATTCATGTTTCCCCAGGTTTAAGAATTC3 
H µη κωδική είναι συµπληρωµατική και αντιπαράλληλη, δηλαδή απέναντι από το 5 
ελεύθερο άκρο της µιας βρίσκεται το 3 ελεύθερο άκρο της άλλης. 
3CTTAAGTACAAAGGGGTCCAAATTCTTAAG5 
Το πρόδροµο mRNA περιέχει εσώνια και εξώνια και προκύπτει από τη µεταγραφή 
της µη κωδικής αλυσίδας (µεταγραφόµενη) µε βάση το κανόνα της 
συµπληρωµατικότητας όπως στην αντιγραφή, µόνο που απέναντι από Α τοποθετείται 
το ριβονουκλεοτίδιο Ουρακίλη (U) και φυσικά αντιπαράλληλα. 
Άρα πρόδροµο mRNA: 
5GAAUUCAUGUUUCCCCAGGUUUAAGAAUUC3 
Η ωρίµανση γίνεται µε τη βοήθεια του SnRNA και πρωτεϊνών που λειτουργούν σαν 
ένζυµα (ριβονουκλεοπρωτεικά σωµατίδια) που κόβουν τα εσώνια και συρράπτουν τα 
εξώνια µεταξύ τους. Το εσώνιο είναι το τµήµα 5CCCCUC3. Άρα το ώριµο mRNA θα 
έχει αλληλουχία. 
Ώριµο mRNA 5GAAUUCAUGUUUGUUUAAGAAUUC3 
Τα κωδικόνια στο ώριµο mRNA είναι µε κατεύθυνση 5→3 και κατά σειρά. 
Το AUG που κωδικοποιεί  τη µεθετονίνη 
Το UUU που κωδικοποιεί  τη φαινυλαλανίνη 
Το GUU που κωδικοποιεί  τη βαλίνη 
Το UAA που είναι το κωδικόνιο λήξης. 
 
Οι διαδικασίες κατά τη πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο είναι  

1) Μεταγραφή στο πυρήνα 
2) Ωρίµανση στο πυρήνα 
3) Μετάφραση στα ριβοσώµατα. 
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Η ECORI είναι (ένζυµο) µια περιοριστική ενδονουκλέαση που παράγεται από το 
βακτήριο Ε.coli και όταν αναγνωρίζει την αλληλουχία 5GAATTC3 
                                                                                        3CTTAAG5 
κόβει τους 2 κλώνους ανάµεσα στο G και το Α αφήνοντας µονόκλωνα άκρα από 
αζευγάρωτες βάσεις. Άρα µε την εφαρµογή της ECORI στο παραπάνω τµήµα DNA 
θα δηµιουργηθεί το παρακάτω σχήµα. 
5AATTCATGTTTCCCCAGGTTTAAG3 
          3GTACAAAGGGGTCCAAATTCCTTAA5 
Κατόπιν θα χρησιµοποιήσουµε πλασµίδιο που θα περιέχει µια φορά την αλληλουχία  
 5GAATTC3 
 3CTTAAG5 
και µε την ECORI θα ανοίξει σε ένα σηµείο και το κυκλικό πλασµίδιο θα γίνει 
γραµµικό. Επειδή τα άκρα του πλασµιδίου και του παραπάνω τµήµατος είναι 
συµπληρωµατικά µε τη βοήθεια του ενζύµου DNA δεσµάση (ένζυµο που 
φυσιολογικά συµµετέχει στη διαδικασία της αντιγραφής) θα ενωθούν και έτσι θα 
δηµιουργηθεί το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο. 
 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ:  
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