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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1:  Δ 

Α2: Γ 

Α3: Β 

Α4: Γ 

Α5: Β 

ΘΕΜΑ Β 

Β1: 4,2,1,6,3,5 
 

Β2: α.DNA πολυμεράσες, β.πριμόσωμα, γ.DNAδεσμάση, δ.DNAελικάσες,ε.RNA 
πολυμεράση. 
 

Β3: Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών μπορεί να πραγματοποιηθεί  
• Με τη μελέτη του καρυοτύπου, όπως για παράδειγμα κατά τον προγεννητικό 
έλεγχο. 
• Με διάφορες βιοχημικές δοκιμασίες. 
• Με την ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων του DNA (μοριακή διάγνωση). 
 

Β4: Διαγονιδιακά ονομάζονται τα ζώα εκείνα στα οποία έχει τροποποιηθεί το 
γενετικό υλικό τους με την προσθήκη γονιδίων, συνήθως από κάποιο άλλο είδος. 
 

Β5: Με τον όρο ζύμωση εννοούμε τη διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών σε 
υγρό θρεπτικό υλικό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος ζύμωση παλαιότερα 
χρησιμοποιείτο μόνο για αναερόβιες διεργασίες αλλά σήμερα χρησιμοποιείται με την 
ευρεία έννοια και περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες, αερόβιες και αναερόβιες. Τα 
προϊόντα της ζύμωσης είναι είτε τα ίδια τα κύπαρα που ονομάζονται βιομάζα είτε 
προϊόντα των κυττάρων όπως πρωτεΐνες και αντιβιοτικά. 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1:   Εστω ότι η ασθένεια οφείλεται σε επικρατές γονίδιο που το συμβολίζουμε Α. Το 
αλληλόμορφο α θα συμβολίζει τη φυσιολική κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα 
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του δένδρου οι Ι1, Ι2, ΙΙ1,ΙΙ2,ΙΙ4 που έχουν φυσιολογικό φαινότυπο θα έχουν και 
γονότυπο αα. Αντίθετα τα άτομα που πάσχουν ΙΙ3,ΙΙ5,ΙΙΙ1 θα έχουν γονότυπο ΑΑ ή 
Αα. Οι γονείς Ι1 και Ι2 έχουν γονότυπο αα και μεταβιβάζουν μόνο τα φυσιολογικά 
αλληλόμορφα στα παιδιά τους, άρα η γέννηση παιδιού με γονότυπο ΑΑ ή Αα όπως 
του ΙΙ3 είναι άτοπη συνεπώς ο  

χαρακτήρας κληρονομείται με υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας.  

Γ2: Εστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο και υπολειπόμενο τύπο 
κληρονομικότητας. Φυλοσύνδετα γονίδια είναι αυτά που βρίσκονται στο Χ και δεν 
έχουν αλληλόμορφα στο Υ. Εστω Χα= αλληλόμορφο  που προκαλεί την ασθένεια. Το 
αλληλόμορφο επικρατές  ΧΑ= αλληλόμορφο της φυσιολογικής κατάστασης. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω το άτομο ΙΙΙ1 θάχει  γονότυπο Χα Χα =ασθενές. 
Γνωρίζουμε ότι το ένα αλληλόμορφο είναι πατρικής και το άλλο μητρικής 
προέλευσης που σημαίνει ότι έχει πάρει από το πατέρα το  
Χα. Αρα ο γονότυπος του πατέρα είναι ΧαΥ που σημαίνει ότι πάσχει.  Ατοπο διότι ο 
ΙΙ είναι υγιής. Αρα η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο 
κληρονομικότητας. 
 
Γ3: ΙΙ1=ΑΑ ήΑα, ΙΙ2=ΑΑή Αα, ΙΙ3=αα,ΙΙ4=Αα 
 
Γ4: ΙΙ1= ΑΑ, ΙΙ22=Αα 
Ο ανιχνευτής είναι ιχνηθετημένο μόριο DNA ή RNA συμπληρωματικό του μορίου 
που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Εφόσον στο άτομο ΙΙ1 ο ανιχνευτής δεν υβριδοποίησε 
κανένα μόριο DNA του ΙΙ1 σημαίνει ότι δεν φέρει το παθολογικό αλληλόμορφο άρα 
έχει γονότυπο ΑΑ. Στο άτομο ΙΙ2 ανιχνεύτηκε ένα μόριο που σημαίνει ότι μόνο στο 
ένα χρωμόσωμα υπάρχει το παθολογικό αλληλόμορφο ενώ στο ομόλογο χρωμόσωμα 
υπάρχει το φυσιολογικό  αλληλόμορφο, αρα ο γονότυπος είναι Αα.  
 
 
 
Γ5: Το σύνδρομο Klienefelter αποτελεί μια τρισωμία στα φυλετικά χρωμοσώματα. 
Τα άτομα αυτά έχουν φυσιολογικό αριθμό αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων 44 και  2Χ 
και ένα Υ, είναι δηλαδή αρσενικά άτομα. Η μερική αχρωματοψία κληρονομείται με 
υπολειπόμενο και φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας. Εστω Χα= αλληλόμορφο  
που προκαλεί τη μ.αχρωματοψία και ΧΑ= αλληλόμορφο  που δίνει φυσιολογική 
όραση. 
Οι γονείς εφόσον εχουν φυσιολογική όραση θάχουν τους εξής γονότυπους : 
Πατέρας= ΧΑΥ 
Μητέρα=ΧΑΧΑ ήΧΑΧα. Από τη στιγμή όμως που δεν έχει συμβεί γονιδιακή 
μετάλλαξη η μητέρα θα πρέπει να είναι ετερόζυγη για να πάρει ο γιός το παθολογικό 
αλληλόμορφο γνωρίζοντας ότι ο πατέρας είναι υγιής. 
Κατά τη δημιουργία των γαμετών και κατά τη διάρκεια της μείωσης μπορεί να 
συμβεί μη διαχωρισμός ενός  ζεύγους ομολόγων χρωμοσωμάτων ή αδελφών 
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χρωματίδων έβα φαινόμενο που ονομάζεται μη διαχωρισμός Μια πιθανή περίπτωση 
που δικαιολογεί τα παραπάνω είναι : Εστω ότι κατά τη διάρκει τηςμείωσης  σε 
κύτταρο της μητέρας συνέβει μη διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων στο 
χρωμόσωμα Χ που φέρει το παθολογικό αλληλόμορφο Χα. Ετσι δημιουργείται ωάριο 
με 2 Χ χρωμοσώματα(ΧαΧα). Η γονιμοποίηση του ωαρίου αυτού από φυσιολογικό 
σπερματοζωάριο δίνει γιό με σύνδρομο Klienefelter και μερική αχρωματοψία με 
γονότυπο ΧαΧαΥ.  
 

 

 

ΘΕΜΑ Δ. 

Δ1 : Η κωδική αλυσίδα είναι η αλυσίδα Ι. 

Ο προσανατολισμός  των αλυσίδων φαίνεται παρακάτω. 

5AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG3 αλυσίδα Ι. 
3TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC5 αλυσίδα ΙΙ 

Για να βρώ τη κωδική αλυσίδα ψάχνω το κωδικόνιο έναρξης 5ATG3 και κατόπιν 
διαβάζοντας ανα 3 βάσεις πρέπι να βρώ τα κωδικόνια που κωδικοποιούν τα υπόλοιπα 
7 αμινοξέα (το κωδικόνι έναρξης αντιστοιχεί στη μεθειονίνη ).Ο γενετικός κώδικας 
είναι συνεχής μη επικαλυπτόμενος και κώδικας τριπλέτας.  Οι 2  αλυσίδες του DNA 
είναι αντιπαράλληλες  δηλαδή απέναντι από το 5 άκρο της μιας βρίσκεται το 3 άκρο 
της άλλης. 

Δ2. Το mRNA  είναι  

5AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG3 

Το μόριο RNA που συντίθεται είναι συμπληρωματικό προς τη μία αλυσίδα της 
διπλής έλικας του DNA του γονι 
δίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Η 
συμπληρωματική αλυσίδα του DNA του γονιδίου ονομάζεται κωδική. Κατά την 
έναρξη της μεταγραφής ενός γονιδίου η RNA πολυμεράση προσδένεται στον 
υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA. Στη συνέχεια, 
τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβο νουκλεοτίδια μίας 
αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον κα- 
νόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων, όπως και στην αντιγραφή, με τη 
διαφορά ότι εδώ απέναντι από την αδενίνη τοποθετείται το ριβονουκλεοτίδιο που 
περιέχει ουρακίλη. Η RNA πολυμεράση συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια,που 
προστίθενται το ένα μετά το άλλο, με 3'-5'φωσφοδιεστερικό δεσμό. Η μεταγραφή έχει 
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προσανατολισμό 5' → 3' όπως και η αντιγραφή . Η σύνθεση του RNA σταματά στο 
τέλος του γονιδίου, όπου ειδικές αλληλουχίες οι οποίες ονομάζονται αλληλουχίες 
ληξης της μεταγραφής, επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. 
 
 
Δ3: 5AGCU….3 

Δ4: Οποιαδήποτε αντικατάσταση στο κωδικόνιο έναρξης 5ΑΤG3 πουτο αλλοιώνει θα 
αναγκάσει το ριβόσωμα να ξεκινήσει τη μετάφραση από το επόμενο κωδικόνιο 
έναρξης  5ΑΤG3  που αποτελεί το τρίτο κωδικόνιο της αρχικής αλυσίδας. Ετσι τα 
κωδικόνια του mRNA 5ΑUG3 και 5ACC3 δεν θα μεταφραστούν. Συνέπεια είναι η 
πρωτείνη να αποτελείται από 2 αμινοξέα λιγότερα. 

Δ5: Ένας  σημαντικός τύπος γονιδιακών μεταλλάξεων περιλαμβάνει προσθήκη ή 
έλλειψη βάσεων. Αλλαγές στον αριθμό των βάσεων έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση μεταλλαγμένων φαινοτύπων. Η προσθήκη ή η έλλειψη διαδοχικών βάσεων 
σε οποιοδήποτε αριθμό πολλαπλάσιο του τρία δημιουργεί, αντίστοιχα, προσθήκη ή 
έλλειψη ενός ή περισσότερων αμινοξέων στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, που μπορεί να 
αλλάζει τη λειτουργικότητά της. Αν όμως ο αριθμός των βάσεων είναι διαφορετικός 
του τρία ή πολλαπλασίων του, τότε η αλληλουχία των αμινοξέων δεν εμφανίζει πλέον 
πολλές ομοιότητες με την αρχική. Σε αυτή τη περίπτωση η πρωτείνη καταστολέας δεν 
λειτουργεί οπότε ο χειριστής μένει ελεύθερος ανεξάρτητα της παρουσίας ή απουσίας 
γλυκόζης και λακτόζης, έτσι η RNAπολυμεράση μεταγράφει τα τρία δομικά γονίδια 
σε κοινό mRNA που μεταφράζεται στα τρία ένζυμα τα οποία όμως θα είναι άχρηστα 
απυσία λακτόζης. Το βακτήριο θα πεθάνει λόγω σπατάλης ενέργειας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Χωρίς γλυκόζη και λακτόζη το βακτήριο πεθαίνει λόγω έλλειψης 
ενέργειας αρα δεν παράγουν τα ένζυμα.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αν παρά τη μετάλλαξη η πρωτείνη καταστολέας λειτουργεί 
φυσιολογικά τότε δεν θα παραχθούν τα ένζυμα εφόσον η πρωτείνη προσδεθεί στον 
χειριστή και εμποδίζει την RNAπολυμεράση 

 

 

 

 


