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α) DNA πολυµεράσες
β) πριµόσωµα
γ) DNA δεσµάση
δ) DNA ελικάσες
ε) RNA πολυµεράση

B3. σελ. 98 “Η διάγνωση….. µοριακή διάγνωση)”
B4. σελ. 133 “ ∆ιαγονιδιακό ……. η µικροέγχυση”
B5. σελ. 109 “Με τον όρο ζύµωση…… και αντιβιοτικά”

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Έστω ότι οφείλεται σε επικρατές γονίδιο.
Α= το επικρατές αλληλόµορφο που καθορίζει την ασθένεια
α= το φυσιολογικό υπολειπόµενο αλληλόµορφο.
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Στην κλασική αυτοσωµική επικρατή κληρονοµικότητα κάθε ασθενής στο
γενεολογικό δένδρο έχει τουλάχιστον έναν ασθενή γονέα. Εποµένως λόγω
του ατόµου ΙΙ3 το οποίο πάσχει ενώ κανένας από τους γονείς δεν
εκδηλώνει την ασθένεια η υπόθεση απορρίπτεται.
P: (I1) αα x αα (Ι2)
γαµ:
α
α
F1: αα όλοι υγιείς
Με παρόµοια διερεύνηση απορρίπτεται και το φυλοσύνδετο επικρατές.
Εποµένως κληρονοµείται µε υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.
Γ2.

Έστω ότι ο χαρακτήρας κληρονοµείται ως φυλοσύνδετος
ΧΑ= το επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο
Χα= το υπολειπόµενο αλληλόµορφο που είναι υπεύθυνο για την ασθένεια
Το άτοµο ΙΙΙ1 θα έχει γονότυπο Χα Χα το οποίο απορρίπτεται διότι το ένα
αλληλόµορφο Χα θα έπρεπε να το έχει κληρονοµήσει από τον πατέρα της
ο οποίος θα έπρεπε να πάσχει.
P: (IΙ4) ΧΑΥ x ΧαΧα (ΙΙ5)
γαµ: ΧΑ,Υ
Χα
Α α
α
F1: Χ Χ , Χ Υ όλα τα θυληκά υγιή
Εποµένως κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο
κληρονοµικότητας, ο οποίος επαληθεύεται σε όλα τα άτοµα του δένδρου.
Έστω Α= το φυσιολογικό επικρατές αλληλόµορφο
α= το υπολειπόµενο αλληλόµορφο υπεύθυνο για την ασθένεια.
Το άτοµο ΙΙ3 πάσχει εποµένως έχει γονότυπο αα. Εποµένως κληρονόµησε
ένα α από κάθε γονέα οι οποίοι έχουν φυσιολογικό φαινότυπο εποµένως
είναι ετερόζυγοι.
P: (I1) Αα x Αα (Ι2)
γαµ:
Α,α
Α,α
F1: ΑΑ, Αα, Αα, αα
Το άτοµο ΙΙΙ1 πάσχει εποµένως έχει γονότυπο αα. Εποµένως ο πατέρας
που έχει φυσιολογικό φαινότυπο έχει γονότυπο Αα
P: (IΙ4) Αα x αα (ΙΙ5)
γαµ:
Α,α
α
F1: Αα, αα
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Στις παραπάνω διασταυρώσεις ισχύει ο πρώτος νόµος του Mendel σελ 71
“Ο τρόπος …….αλληλόµορφων γονιδίων”
Γ3.

II1=
II2=
II3=
II4=

Γ4.

II1= ΑΑ
II2= Αα

ΑΑ ή Αα
ΑΑ ή Αα
αα
Αα

Οι ανιχνευτές είναι µόρια DNA ή RNA ιχνηθετηµένα µε αλληλουχίες
συµπληρωµατικές ως προς το τµήµα του DNA που θέλουµε να
εντοπίσουµε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ανιχνευτής υβριδοποιεί το
µεταλλαγµένο υπολειπόµενο αλληλόµορφο α. σελ. 60 “Η υβριδοποίηση
….. χιλιάδες κοµµάτια”. Ο άνθρωπος είναι διπλοειδής οργανισµός
εποµένως θα φέρει δύο αλληλόµορφα σε µία γενετική θέση. Το άτοµο ΙΙ1
εφόσον δεν παρουσιάζει καµία υβριδοποίηση δεν φέρει κανένα
αλληλόµορφο α εποµένως έχει γονότυπο ΑΑ. Το άτοµο ΙΙ2 εφόσον έχει
φυσιολογικό φαινότυπο και µια υβριδοποίηση έχει γονότυπο Αα.
Γ5.

Η αχρωµατοψία στο πράσινο και κόκκινο κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο
υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας. Εποµένως το γονίδιο που
ευθύνεται για την ασθένεια εδράζει στο φυλετικό χρωµόσωµα Χ.
Έστω ΧΑ= το επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο
Χα= το υπολειπόµενο που καθορίζει την ασθένεια
Ο πατέρας εφόσον έχει φυσιολογική όραση έχει γονότυπο ΧΑΥ
Η µητέρα εφόσον έχει φυσιολογική όραση αλλά κληροδοτεί στο παιδί της
γονίδιο Χα (χωρίς να έχει συµβεί γονιδιακή µετάλλαξη) έχει γονότυπο ΧΑΧα.
Το σύνδροµο Klinefelter οφείλεται σε αριθµητική χρωµοσωµική ανωµαλία
και συγκεκριµένα τρισωµία. Τα άτοµα αυτά έχουν τρία φυλετικά
χρωµοσώµατα ΧΧΥ σελ. 97 “Τα άτοµα…. εφηβεία”.
Ένας πιθανός µηχανισµός που οδηγεί στη γέννηση του συγκεκριµένου
ατόµου είναι να έγινε λάθος στη 2η µειωτική διαίρεση της µητέρας οπότε
να µην διαχωρίστηκαν οι αδερφές χρωµατίδες της µητέρας του
χρωµοσώµατος που έφερε το υπολειπόµενο γονίδιο Χα. Έτσι στο ωάριο
κατέληξαν δύο πρώην αδερφές χρωµατίδες πανοµοιότυπες µεταξύ τους
που έφεραν το γονίδιο Χα. Το συγκεκριµένο ωάριο έχει 24 χρωµοσώµατα
(2 φυλετικά και 22 αυτοσωµικά) και γονιµοποιείται µε ένα φυσιολογικό
σπερµατοζωάριο του πατέρα που φέρει 22 αυτοσωµικά και το Υ
χρωµόσωµα. Έτσι προκύπτει το άτοµο Klinefelter µε γονιδιακή σύσταση
ΧαΧαΥ.
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ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Η κωδική αλυσίδα είναι η αλυσίδα Ι.
5 AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG 3 
3 TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC 5 
σελ 33 “Το µόριο RNA που συντίθεται …. ενός γονιδίου”
σελ 35 “Ο γενετικός κώδικας είναι τριπλέτας…. αµινοξύ”
“Ο γενετικός κώδικας συνεχης …. νουκλεοτίδιο”
“Ο γενετικός κώδικας µε επικαλυπτόµενος…. κωδικόνιο”
“Ο γενετικός κώδικας έχει κωδικόνιο έναρξης και κωδικόνια λήξης……
αλυσίδας”
σελ 35-36 “Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά ….. ATG”
Εποµένως κωδική αλυσίδα αείναι η Ι διότι περιέχει το κωδικόνιο έναρξης
ATG που κωδικοποιεί τη µεθειονίνη και µετά τα υπόλοιπα 7 κωδικόνια που
κωδικοποιούν τα 7 απόµενα αµινοξέα. O προσανατολισµός των αλυσίδων
είναι όπως φαίνεται παραπάνω ώστε να προκύψει το mRNA το οποίο να
περιέχει το κωδικόνιο 5 AUG 3  ώστε να δηµιουργηθεί το σύµπλοκο
έναρξης της µετάφρασης.

∆2.

Το mRNA προκύπτει από τη διαδικασία της µεταγραφής. Η µεταγραφή
γίνεται µε προσανατολισµό 5 =>3  και το mRNA είναι συµπληρωµατικό
και αντιπαράλληλο µε την µη κωδική αλυσίδα.
σελ. 32-33 “Κατά την έναρξη….. απελευθέρωσή του”
5 AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG 3 

∆3.

5 AGCU 3 
Συνδέεται µε το rRNA της µικρής υποµονάδας συµπληρωµατικά µε την 5 
αµετάφραστη του mRNA.

∆4.

Γίνεται αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής ATG µε
αποτέλεσµα να το µετατρέψει σε ένα άλλο κωδικόνιο εφόσον δεν έχει
συνώνυµα. Συνεπώς κατά την έναρξη της µετάφρασης το ριβόσωµα µετά
την πρόσδεσή του στην 5  αµετάφραστη του mRNA θα αναγνωρίζει ως
κωδικόνιο έναρξης το 5 AUG 3  που βρίσκεται δύο τριπλέτες µετά το
κωδικόνιο έναρξης στο οποίο συνέβη η µετάλλαξη. Το αποτέλεσµα στο
γονιδιακό προϊόν (λόγω του γεγονότος ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο
ανάγνωσης) θα είναι να αποτελείται από δύο λιγότερα αµινοξέα.
Υπάρχει και το ενδεχόµενο η µετάλλαξη να συνέβη στο κωδικόνιο που
κωδικοποιεί το 1023 αµινοξύ και να το µετέτρεψε σε κωδικόνιο λήξης.

∆5.

σελ 40 “Οι Jacob και Monod …….συνεχώς στο χειριστή”
Εφόσον µετά τη µετάλλαξη υπάρχουν 4 διαδοχικές βάσεις µεταξύ του 3ου
και του 4ου κωδικονίου του mRNA. Θα αλλάξει το πλαίσιο ανάγνωσης και η
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αλληλουχία των αµινοξέων δεν θα εµφανίζει πλέον πολλές οµοιότητες µε
την αρχική. Εποµένως ο καταστολέας δεν θα είναι λειτουργικός, δεν θα
µπορεί να συνδεθεί µε τον χειριστή και η RNA πολυµεράση θα είναι
ελεύθερη να µεταγράφει τα δοµικά γονίδια. Συνεπώς τα ένζυµα που
µεταβολίζουν τη λακτόζη θα παράγονται ακόµη και όταν στο θρεπτικό
απουσιάζει η λακτόζη και η γλυκόζη, (δεδοµένου ότι υπάρχει κάποια άλλη
πηγή άνθρακα ώστε το E.coli να µπορεί να επιβιώσει).
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