Βιολογία Κατεύθυνσης

Απαντήσεις
Θέμα Α
Α1: δ
Α2: γ
Α3: β
Α4: γ
Α5: β
Θέμα Β
Β1: 4  2  1  6  3  5
Β2: α: DNA πνιπκεξάζε
β: πξηκόζσκα
γ: DNA δεζκάζε
δ: DNA ειηθάζε
ε: RNA πνιπκεξάζε
Β3: Σει 98 ‘ Η δηάγλσζε ησλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ ….ηνπ DNA (κνξηαθή
δηάγλσζε)’.
Β4: Σει 133 ‘ Γηαγνληδηαθά ……άιιν είδνο’ .
Β5: Σει 109 ‘Με ηνλ όξν δύκσζε….θαη αληηβηνηηθά’.

Θέμα Γ
Γ1: Η αζζέλεηα νθείιεηαη ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην. Απηό θαίλεηαη από ην γεγνλόο
όηη 2 πγηείο γνλείο (Ι1 θαη Ι2) γελλνύλ αζζελέο παηδί. Μόλν αλ θαη νη 2 γνλείο είλαη
εηεξόδπγνη, θνξείο δειαδή γηα ηελ αζζέλεηα απηή, κπνξεί λα πξνθύςεη παηδί πνπ
πάζρεη. Δάλ επξόθεηην γηα επηθξαηή αζζέλεηα ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ θαη έλαο από
ηνπο 2 γνλείο λα αζζελεί.
Γ2: Η αζζέλεηα θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθό ηξόπν. Απηό θαίλεηαη από ηνπο γνλείο
ΙΙ4 θαη ΙΙ5. Δάλ επξόθεηην γηα θπινζύλδεηε θιεξνλνκηθόηεηα γηα λα αζζελεί ην
θνξίηζη ΙΙΙ1 ζα έπξεπε πέξα από ηε κεηέξα ηεο λα αζζελεί θαη ν παηέξαο ηεο, κηαο
θαη ηα ζειπθά άηνκα παίξλνπλ ην έλα Χ ηνπο από ηε κεηέξα θαη ην άιιν Χ από ηνλ
παηέξα. Ο παηέξαο όκσο, δελ αζζελεί, άξα απνξξίπηεηαη ε πεξίπησζε ηεο
θπινζύλδεηεο θιεξνλνκηθόηεηαο.
Γ3: Έζησ Α ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν θαη α ην παζνγόλν, ηόηε:
ΙΙ1: ΑΑ ή Αα
ΙΙ2: ΑΑ ή Αα
ΙΙ3: αα (πάζρεη)
ΙΙ4: Αα (αθνύ από απηόλ ηνλ γνλέα πξνθύπηεη παηδί πνπ πάζρεη, άξα ππνρξεσηηθά
πξόθεηηαη γηα θνξέα).
Γ4: Αθνύ ζην άηνκν ΙΙ1 δε αληρλεύεηαη θαλέλα κόξην κεηαιιαγκέλνπ DNA ή αιιηώο
θαλέλα κεηαιιαγκέλν αιιειόκνξθν, ν γνλόηππόο ηνπ ζα είλαη ΑΑ.
Σην άηνκν ΙΙ2 αληρλεύεηαη έλα κεηαιιαγκέλν κόξην DNA, δειαδή πεξηέρεηαη έλα
κεηαιιαγκέλν αιιειόκνξθν, άξα ζα έρεη γνλόηππν Αα.
(Δλδερνκέλσο, λα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ν νξηζκόο ηνπ αληρλεπηή, ζει 61).
Γ5: Η αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ζην θόθθηλν θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην
ππνιεηπόκελν ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο. Δπνκέλσο, νη γνλείο είλαη κελ πγηείο αιιά γηα
λα πξνθύςεη παηδί πνπ πάζρεη πξέπεη νπσζδήπνηε ε κεηέξα ηνπ λα είλαη θνξέαο. Δάλ

νξίζνπκε κε ΧΓ= θπζηνινγηθό αιιειόκνθν θαη Χδ = παζνγόλν, ηόηε νη γνλόηππνη
ησλ γνλέσλ ζα είλαη ΧΓ Ψ γηα ηνλ παηέξα θαη ΧΓ Χδ γηα ηε κεηέξα. Ο γνλόηππνο ηνπ
παηδηνύ κε ζύλδξνκν Kleinefelter θαη αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ην θόθθηλν ζα
είλαη Χδ Χδ Ψ. Απηό κπνξεί λα πξνθύςεη, εάλ θπζηνινγηθόο αξζεληθόο γακέηεο (Ψ)
ελσζεί κε κεηαιιαγκέλν ζειπθό γακέηε (Χδ Χδ ), ν νπνίνο πξνέθπςε ζε ιάζνο
δηαρσξηζκό ησλ ρξσκαηίδσλ θαηά ηε 2ε κεησηηθή δηαίξεζε. Σρεκαηηθά, ε απεηθόληζε
ηεο κεησηηθήο δηαίξεζεο ζηε κεηέξα είλαη ε παξαθάησ:

Θέμα Γ
Γ1: 5΄ AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG 3΄
3΄ TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC 5΄
Η αιπζίδα Ι είλαη ε θσδηθή αιπζίδα θαη ε αιπζίδα ΙΙ ε κε θσδηθή. Σε έλα κόξην
DNA ε θσδηθή αιπζίδα είλαη ε κε κεηαγξαθόκελε θαη ε κε θσδηθή είλαη ε
κεηαγξαθόκελε. Τν mRNA έρεη πξνζαλαηνιηζκό 5΄ 3’ θαη είλαη αληηπαξάιιειν
θαη ζπκπιεξσκαηηθό ηεο κεηαγξαθόκελεο αιπζίδαο (κε θσδηθήο). Δπνκέλσο, ε
θσδηθή αιπζίδα ζα είλαη θαη απηή κε πξνζαλαηνιηζκό 5’  3’ θαη ην θσδηθόλην
έλαξεο ην ATG (AUG ζην mRNA) ζα έρεη πξνζαλαηνιηζκό 5’  3’. Παξαηεξώληαο
ηελ επάλσ αιπζίδα βξίζθνπκε ην θσδηθόλην έλαξμεο ATG θαη έηζη βξίζθνπκε θαη
ηνλ πξνζαλαηνιηζκό. Με βήκα ηξηπιέηαο (κηαο θαη ν γελεηηθόο θώδηθαο είλαη
ζπλερήο θαη κε επηθαιππηόκελνο) παξαηεξνύκε άιια 7 θσδηθόληα, ζπλνιηθά 8
θσδηθόληα θαη άξα θαη 8 ακηλνμέα. Δπεηδή, ηα θσδηθόληα απηά αληηζηνηρνύλ ζηα 8
πξώηα ακηλνμέα, δελ πεξηκέλνπκε λα βξνύκε θσδηθόλην ιήμεο.
Γ2: Τν mRNA ζα είλαη :
5΄ AGCU-AUG-ACC-AUG-AUU-ACG-GAU-UCA-CTG 3΄
Σει 32-33 ‘Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηαγξαθήο….όπσο θαη ε αληηγξαθή’.
Δπίζεο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην mRNA ζα έρεη ηελ ίδηα αιιεινπρία κε ηελ θσδηθή
αιπζίδα ηνπ DNA, όπνπ αληί γηα ζπκίλε ζα έρνπκε νπξαθίιε θαζώο θαη ηνλ ίδην
πξνζαλαηνιηζκό.
Γ3: Η κηθξή ξηβνζσκηθή ππνκνλάδα κέζσ ηνπ ξηβνζσκηθνπ ηεο rRNA ζπλδέεηαη κε
ην mRNA κέζσ ηεο 5΄ακεηάθξαζηεο πεξηνρήο ηνπ δειαδή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
κε ηελ αιιεινπρία 5΄AGCU 3’.

Γ4: Η κεηαιιαγκέλε πξσηεΐλε έρεη 2 ιηγόηεξα ακηλνμέα, άξα 2 ιηγόηεξα θσδηθόληα
ζην DNA θαη ζην mRNA. Η αληηθαηάζηαζε απηήο ηεο βάζεο πξέπεη λα έγηλε πξνο ην
ηέινο ηνπ γνληδίνπ θαη νδήγεζε ζε θσδηθόλην ιήμεο κε απνηέιεζκα ηελ πξόσξε
ιήμε ηνπ γνληδίνπ θαη επνκέλσο θαη ηνπ mRNA, κε απνηέιεζκα λα ιείπνπλ 2
ακηλνμέα.
Γ5: Η πξνζζήθε 4 βάζεσλ ιόγσ ηεο κεηάιιαμεο ζην ξπζκηζηηθό γνλίδην ηνπ
νπεξνλίνπ ηεο ιαθηόδεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιήξε αιιαγή ηνπ γνληδίνπ θαη
άξα θαη ηεο πξσηεΐλεο πνπ ζα παξαρζεί. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ν αξηζκόο ησλ
επηπιένλ βάζεσλ είλαη δηαθνξεηηθόο από ην 3 ή πνιιαπιάζην ηνπ 3 θαη επεηδή ν
θώδηθαο είλαη θώδηθαο ηξηπιέηαο ζα αιιάμεη νιόθιεξε ε αιιεινπρία ησλ βάζεσλ κε
απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο παξαγόκελεο πξσηεΐλεο. Η
πξσηεΐλε πνπ πξνθύπηεη από ην ξπζκηζηηθό γνλίδην είλαη ν θαηαζηνιέαο. Άξα ν
θαηαζηνιέαο ζα έρεη εληειώο δηαθνξεηηθή δνκή θαη πηζαλώο δε ζα κπνξεί λα
πξνζδεζεί ζηνλ ρεηξηζηή. Δπνκέλσο, παξνπζία ή απνπζία ιαθηόδεο θαη γιπθόδεο ζα
κεηαγξάθνληαη ζπλερώο ηα γνλίδηα ηνπ νπεξνλίνπ. (Η εθθώλεζε πεξηέρεη αζάθεηα,
γηαηί αλ ππήξρε ηαπηόρξνλε απνπζία γιπθόδεο θαη ιαθηόδεο ην βαθηήξην ζα
αληηκεηώπηδε ζνβαξό πξόβιεκα εύξεζεο ηξνθήο θαη άξα θαη επηβίσζεο).
Δπηκέιεηα: Γήκεηξα Μηραήι (Βηνιόγνο)

