Δκτίμηση θεμάτων
Τα ζέκαηα είραλ απμεκέλν βαζκό δπζθνιίαο. Τα δύν πξώηα ζέκαηα ήηαλ αξθεηά
απιά θαη απμήζεθε ε δπζθνιία βαζκηαία ζηα ππόινηπα ζέκαηα. Ιδηαίηεξα ην ζέκα Γ
απαηηνύζε πνιύ θαιή θαηαλόεζε ηεο ύιεο θαη πξνζνρή θαηά ηελ επίιπζή ηνπ.
Ωζηόζν, ζην ζύλνιν ηνπο ηα ζέκαηα ήηαλ εληόο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ.
ΘΔΜΑ Α
Α1-β
Α2-γ
Α3-α
Α4-δ
Α5-γ
ΘΔΜΑ Β
Β1. 1-Α, 2-Β, 3-Β, 4-Α, 5-Α, 6-Α, 7-Β, 8-Β
Β2. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ην mRNA πξνζδέλεηαη, κέζσ κηαο
αιιεινπρίαο πνπ ππάξρεη ζηελ 5' ακεηάθξαζε πεξηνρή ηνπ, κε ην ξηβνζσκηθό RNA
ηεο κηθξήο ππνκνλάδαο ηνπ ξηβνζώκαηνο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο
ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ βάζεσλ. Τν πξώην θσδηθόλην ηνπ mRNA είλαη πάληνηε
AUG θαη ζ' απηό πξνζδέλεηαη ην tRNA πνπ θέξεη ην ακηλνμύ κεζεηνλίλε. Όκσο δελ
έρνπλ όιεο νη πξσηεΐλεο ηνπ νξγαληζκνύ σο πξώην ακηλνμύ κεζεηνλίλε. Απηό
ζπκβαίλεη γηαηί, ζε πνιιέο πξσηεΐλεο, κεηά ηε ζύλζεζή ηνπο απνκαθξύλνληαη
νξηζκέλα ακηλνμέα από ην αξρηθό ακηληθό άθξν ηνπο. Τν ζύκπινθν πνπ
δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ πξόζδεζε ηνπ mRNA ζηε κηθξή ππνκνλάδα ηνπ
ξηβνζώκαηνο θαη ηνπ tRNA πνπ κεηαθέξεη ηε κεζεηνλίλε νλνκάδεηαη ζύκπινθν
έλαξμεο ηεο πξσηετλνζύλζεζεο.
Β4. Σήκεξα κπνξνύκε λα θαηαζθεπάδνπκε ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα έλα
«αλαζπλδπαζκέλν» κόξην DNA, δειαδή έλα ηερλεηό κόξην DNA, πνπ πεξηέρεη
γνλίδηα από δύν ή θαη πεξηζζόηεξνπο νξγαληζκνύο. To DNA απηό κπνξεί λα κπεη ζε
έλα βαθηήξην ή ζε έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν.
Β5. Η ηλζνπιίλε είλαη κηα νξκόλε πνπ απνηειείηαη από 51 ακηλνμέα θαη παξάγεηαη
από εηδηθά θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Η ηλζνπιίλε απνηειείηαη από δύν κηθξά
πεπηίδηα, Α θαη Β, πνπ ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο κε δηζνπιθηδηθνύο δεζκνύο. Τν
γνλίδην ηεο ηλζνπιίλεο παξάγεη έλα πξόδξνκν κόξην, ηελ πξντλζνπιίλε, ην νπνίν
κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζε ηλζνπιίλε. Η νξκόλε απηή ξπζκίδεη ην κεηαβνιηζκό ησλ
πδαηαλζξάθσλ θαη εηδηθόηεξα ην πνζνζηό ηεο γιπθόδεο ζην αίκα. Ο δηαβήηεο είλαη
κηα αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε ή κείσζε ηλζνπιίλεο θαη ππνινγίδεηαη
όηη πάλσ από 60.000.000 άηνκα ζηνλ θόζκν πάζρνπλ από δηαβήηε.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Η δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1 είλαη ε αληηγξαθή. Η βάζε πνπ κπήθε
θαηά παξάβαζε ηνπ θαλόλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο είλαη ε θπηνζίλε (C).
5’-CUCUU TCT ACGTATGCTG-3’
3’-GAGAAACATGCATACGAC-5’
Γ2. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δίθισλνπ κνξίνπ, απαηηνύληαη νη DNA ειηθάζεο, νη DNA
πνιπκεξάζεο θαη ην πξηκόζσκα.
Γηα λα αξρίζεη ε αληηγξαθή ηνπ DNA, είλαη απαξαίηεην λα μεηπιηρζνύλ ζηηο ζέζεηο
έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο νη δύν αιπζίδεο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ
ελδύκσλ, πνπ ζπάδνπλ ηνπο δεζκνύο πδξνγόλνπ κεηαμύ ησλ δύν αιπζίδσλ. Τα
έλδπκα απηά νλνκάδνληαη DNA ειηθάζεο. Τα θύξηα έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
αληηγξαθή ηνπ DNA νλνκάδνληαη DNA πνιπκεξάζεο. Δπεηδή ηα έλδπκα απηά δελ
έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αξρίζνπλ ηελ αληηγξαθή, ην θύηηαξν έρεη έλα εηδηθό
ζύκπινθν πνπ απνηειείηαη από πνιιά έλδπκα, ην πξηκόζσκα, ην νπνίν ζπλζέηεη ζηηο
ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο κηθξά ηκήκαηα RNA, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο
κεηξηθέο αιπζίδεο, ηα νπνία νλνκάδνληαη πξσηαξρηθά ηκήκαηα. DNA πνιπκεξάζεο
επηκεθύλνπλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα, ηνπνζεηώληαο ζπκπιεξσκαηηθά
δενμπξηβνλνπθιενηίδηα απέλαληη από ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο ηνπ DNA. DNA
πνιπκεξάζεο επηδηνξζώλνπλ επίζεο ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αληηγξαθήο. Μπνξνύλ, δειαδή, λα «βιέπνπλ» θαη λα απνκαθξύλνπλ λνπθιενηίδην
πνπ νη ίδηεο ηνπνζεηνύλ, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλόλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο, θαη
λα ηνπνζεηνύλ ηα ζσζηά. Ταπηόρξνλα DNA πνιπκεξάζεο απνκαθξύλνπλ ηα
πξσηαξρηθά ηκήκαηα RNA θαη ηα αληηθαζηζηνύλ κε ηκήκαηα DNA.
Γ3. Τν γνλίδην πνπ δελ παξάγεη ην έλδπκν Α θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθό
ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη είλαη ζλεζηγόλν. Τν γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ην αλνηρηό ρξώκα
ζώκαηνο θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην επηθξαηή ηξόπν.
Γ4. Τν γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ ελδύκνπ Α θιεξνλνκείηαη κε
απηνζσκηθό ηξόπν. Παξαηεξνύκε όηη κεηαμύ ησλ απνγόλσλ δελ παξνπζηάδεηαη
δηαθνξεηηθή θαηλνηππηθή αλαινγία κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. Δπίζεο, όινη νη απόγνλνη
έρνπλ ηνλ ίδην θαηλόηππν κε ηα άηνκα ηεο παηξηθήο γεληάο. Δπηπιένλ, καο δίλεηαη σο
δεδνκέλν όηη ηα άηνκα ηεο παηξηθήο γεληάο είλαη εηεξόδπγα.
Αλ Α: ην αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ παξάγεη ην έλδπκν Α θαη α: ην αιιειόκνξθν
γνλίδην πνπ δελ παξάγεη ην έλδπκν Α ηόηε
P:
Γακέηεο:

Αα
Α, α

x

Αα
Α,

α

F1: 1ΑΑ: 2 Αα: 1αα
Σηνπο απνγόλνπο δελ παξαηεξείηαη θαλέλα άηνκν λα πνπ λα κελ παξάγεη ην έλδπκν
Α, επνκέλσο, ην αιιειόκνξθν απηό είλαη ζλεζηγόλν.
Τν γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ην ρξώκα ηνπ ζώκαηνο θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην
ηξόπν, δηόηη παξαηεξνύκε δηαθνξεηηθή θαηλνηππηθή αλαινγία ζηνπο ζειπθνύο θαη
αξζεληθνύο απνγόλνπο.
Αλ ΦΒ: ην αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ην αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο θαη Φβ: ην
αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ην ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο, ηόηε:
ΦΒ Φβ

P:
Γακέηεο:

ΦΒ

x

Φβ
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ΦΒ
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F1: ΦΒ Φβ, ΦΒ ΦΒ, ΦΒ Y, Φβ Y
Άξα, όια ηα ζειπθά άηνκα έρνπλ αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο, ελώ 50% ησλ αξζεληθώλ
έρεη αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο θαη 50% έρεη ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο.

Δπνκέλσο,
Αα ΦΒ Φβ
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100% ζειπθά πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν Α θαη έρνπλ αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο
50% αξζεληθά πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν Α θαη έρνπλ αλνηρηό ρξώκα ζώκαηνο
50% αξζεληθά πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν Α θαη έρνπλ ζθνύξν ρξώκα ζώκαηνο

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Φξσκόζσκα Α: 3’………..ACGGAT ATCTAGC 5’
5’……….. TGCCTA TAGATCG 3’

Φξσκόζσκα Α: 3’………..ACGGAT GCTAGAT 5’
5’……….. TGCCTA CGATCTA 3’
Φξσκόζσκα Β: 5’………..ATA AGTG 3’
3’………..TAT TCAC 5’
Φξσκόζσκα Β: 5’………..ATA CACT 3’
3’………..TAT GTGA 5’
Γ2. Ο γνλόηππνο ηνπ αηόκνπ είλαη ΑαΒβ, επνκέλσο, νη πηζαλνί γακέηεο είλαη νη εμήο:
ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ
Γ3. Η γνληκνπνίεζε κε θπζηνινγηθό γακέηε ζα είλαη ε εμήο:
ΑΒ

ΑΒ
ΑΑΒΒ

Αβ
ΑΑΒβ

αΒ
ΑαΒΒ

αβ
ΑαΒβ

50% ησλ απνγόλσλ ζα έρεη θπζηνινγηθό θαηλόηππν (ΑΑΒΒ θαη ΑαΒβ)
50% ησλ απνγόλσλ ζα έρεη παζνινγηθό θαηλόηππν (ΑΑΒβ θαη ΑαΒΒ)
Ο θαξπώηππνο ζα είλαη θπζηνινγηθόο κόλν ζην 25% ησλ απνγόλσλ (ΑΑΒΒ) θαη
παζνινγηθόο ζην 75%. Τα άηνκα ΑΑΒβ θαη ΑαΒΒ παξνπζηάδνπλ ηξηζσκία γηα ην
ρξσκόζσκα Α θαη ρξσκόζσκα Β, αληίζηνηρα, ελώ κνλνζσκία γηα ην άιιν
ρξσκόζσκα. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε ηξηζσκία θαη ε κνλνζσκία, αθνξά κόλν ην άθξν
ησλ ρξσκνζσκάησλ πνπ κεηαηνπίζηεθαλ. Τέινο, ην άηνκν ΑαΒβ παξνπζηάδεη
ακνηβαία κεηαηόπηζε κεηαμύ ησλ ρξσκνζσκάησλ Α θαη Β
Γ4. Τν άηνκν ΑΑΒβ παξνπζηάδεη έιιεηςε ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ ζην ρξσκόζσκα Β
θαη επηπιένλ ρξσκνζσκηθό πιηθό ηνπ ρξσκνζώκαηνο Α (β). Τν άηνκν ΑαΒΒ
παξνπζηάδεη έιιεηςε ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ ζην ρξσκόζσκα Α θαη επηπιένλ
ρξσκνζσκηθό πιηθό ηνπ ρξσκνζώκαηνο Β (α). Καη ην άηνκν ΑαΒβ παξνπζηάδεη
ακνηβαία κεηαηόπηζε κεηαμύ ησλ ρξσκνζσκάησλ Α θαη Β.

