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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

B2) Βιβλίο γενικισ παιδείασ, ςελ 63: ''(Παράλλθλα) θ υπερβολικι  κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ 

...μεγαλφτερο ςϋ αυτοφσ παρά ςτα μθ-εξαρτθμζνα από το αλκοόλ άτομα.''  

 Επίςθσ το αλκοόλ μπορεί να προκαλζςει καρκίνο του ιπατοσ. 

 

B3)  

i) Βιβλίο γενικισ παιδείασ, ςελ 13: ''Σε αντίξοεσ ςυνκικεσ... ενδοςπόρια... δίνοντασ το κακζνα ζνα 

βακτιριο'' +  

Γνωρίηουμε ότι ρφκμιςθ τθσ γονιδιακισ ζκφραςθσ γίνεται και ςτα προκαρυωτικά κφτταρα με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ και πολ/ςμό του προκαρυωτικοφ κυττάρου ςτο περιβάλλον που μπορεί να αλλάηει. 

 

ii) Βιβλίο προςανατολιςμοφ, ςελ. 44: ''Οι ερευνθτζσ περιζγραψαν τθν ικανότθτα του βακτθρίου E. coli... 

και να καταςτείλει τθ λειτουργία των τριϊν γονιδίων.'' 

 

iii) Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικϊν οργανιςμϊν, τα γονίδια των ενηφμων που παίρνουν μζροσ ςε 

μια μεταβολικι οδό, όπωσ θ βιοςφνκεςθ διάφορων αμινοξζων, οργανϊνονται ςε οπερόνια. Ζτςι, 

απουςία των αμινοξζων αυτϊν, εκφράηονται τα δομικά γονίδια των αντίςτοιχων οπερονίων οπότε τα 

βακτιρια ςυνκζτουν  μόνα τουσ τϋ αμινοξζα που λείπουν. 

 

Β4) Σε φαινοτυπικό επίπεδο παρατθρείται μειωμζνθ ζωσ μθδενικι ενεργότθτα του ενηφμου που 

καταλφει το ςχθματιςμό μελανίνθσ (ςτο δζρμα, ςτα μαλλιά και ςτθ  ίριδα των ματιϊν), ςυνεπϊσ τα 

άτομα παράγουν μικρι ζωσ κακόλου ποςότθτα τθσ χρωςτικισ μελανίνθσ. 

Σε γονοτυπικό επίπεδο, αυτό εξθγείται με διαφορετικζσ μεταλλάξεισ ςτο γονίδιο που κωδικοποιεί το 

ζνηυμο (το οποίο είναι απαραίτθτο για το ςχθματιςμό τθσ μελανίνθσ). Ζτςι, πικανότατα, υπάρχουν 

πολλαπλά πακολογικά αλλθλόμορφα αυτοφ του γονιδίου. 
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Β5)   Τα γονίδια που μεταγράφονται ςε tRNA, rRNA. 

         Επίςθσ, από τα γονίδια που μεταγράφονται ςε mRNA, οι αλλθλουχίεσ που αντιςτοιχοφν  ςτισ 5' και 3' 

αμετάφραςτεσ περιοχζσ του mRNA και το κωδικόνιο λιξθσ. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1) Το αντιγόνο Α προλαβαίνει να πολ/ςτεί, πριν τελικά εξουδετερωκεί. Άρα το Α ειςζρχεται για πρϊτθ 

φορά ςτον οργανιςμό, οπότε γίνεται πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

Το αντιγόνο Β ειςζρχεται (ςε ςχετικά μεγάλθ ποςότθτα ςτον οργανιςμό), αλλά δεν πολ/ςιἀηεται. 

Πικανότατα πρόκειται για νεκρό ι εξαςκενθμζνο πακογ. μικροοργ-ι τμιματα αυτοφ-δθλ. εμβόλιο. 

Επίςθσ είναι πικανό να πρόκειται και για κάποιο αλλεργιογόνο. Για το Β γίνεται επίςθσ πρωτογενισ 

ανοςοβιολογικι απόκριςθ. (Αν πρόκειται για αλλεργιογόνο, μπορεί αυτό να ειςζρχεται και για δεφτερθ 

φορά ςτον οργανιςμό.) 

Το αντιγόνο Γ δεν προλαβαίνει να πολ/ςτεί και εξουδετερϊνεται αμζςωσ. Άρα αυτό εξουδετερϊνεται 

αμζςωσ, διότι ο οργανιςμόσ κάνει δευτερογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

(Επίςθσ, για το Γ, κα μποροφςε ο οργανιςμόσ να μθν προλαβαίνει να κάνει ανοςοβιολογικι απόκριςθ 

αν αυτό εξουδετερϊνεται με τα ζτοιμα αντιςϊματα οροφ δθλ. πακθτικι ανοςία με τεχνθτό τρόπο.) 

 

Γ2) Τροφικι πυραμίδα 
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Γ3) Αρκετζσ πρωτεΐνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία των μιτοχονδρίων κωδικοποιοφνται 

από γονίδια που βρίςκονται ςτο μιτοχονδριακό DNA, ωςτόςο οι περιςςότερεσ κωδικοποιοφνται από 

γονίδια που βρίςκονται ςτο DNA του πυρινα. 

 1θ περίπτωςθ: Το γονίδιο που κωδικοποιεί τθν πρωτεΐνθ Α, βρίςκεται ςτο μιτοχονδριακό DNA. Το 

μιτοχονδριακό DNA τθσ μθτζρασ κα το κλθρονομιςουν όλοι οι απόγονοί τθσ, ςυνεπϊσ κα πάρουν όλοι 

το μεταλλαγμζνο γονίδιο, άρα ςίγουρα κα πάςχουν (υποκ. το γονίδιο υπάρχει ςε όλα τα μιτοχόνδρια 

τθσ μθτζρασ.) *Γνωρίηουμε ότι το μιτοχονδριακό DNA είναι μθτρικισ προζλευςθσ, κακϊσ το ηυγωτό ζχει 

μόνο τα μιτοχόνδρια που προζρχονται από το ωράριο.+ 
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 2θ περίπτωςθ: Το γονίδιο βρίςκεται ςτο πυρθνικό DNA και θ αςκζνεια είναι αυτοςωμικι επικρατισ. 

Θζτω: Α--> πακολ. αλλθλόμορφο υπευκ. για τθν αςκζνεια 

 α--> φυςιολ. αλλθλ. 

 

Μθτζρα: ΑΑ ι Αα (πάςχει) 

Πατζρασ: αα (υγιισ).   Ζτςι ζχουμε: 

- Γονείσ: ΑΑ x αα 

 

--> Άρα, αν θ μθτζρα είναι ομόηυγθ, όλοι οι απόγονοι κα πάςχουν. 

 

ι - Γονείσ: Αα x αα 

 

--> Αν θ μθτζρα είναι ετερόηυγθ, 1/2  πικανότθτα ζνασ απόγονοσ να πάςχει. 

 

 

 3θ περίπτωςθ: Το γονίδιο βρίςκεται ςτο πυρθνικό DNA και θ αςκζνεια είναι αυτοςωμικι 

υπολειπόμενθ. 

κζτω  β--> πακολογικό αλλθλόμορφο υπεφκυνο για τθν αςκζνεια 

           Β --> φυςιολογικό αλλθλόμορφο  

Μθτζρα: ββ (πάςχει) 

Πατερασ: ΒΒ ι Ββ (υγιισ).                                  Συνεπϊσ: 

 

-Γονείσ: ββ     x      ΒΒ 

 

  -->  Αν ο πατζρασ είναι ομόηυγοσ δεν υπάρχει πικανότθτα να πάςχουν οι απόγονοι 

 

ι - Γονείσ: ββ     x      Ββ 

 

 --> Αν ο πατζρασ είναι φορζασ του πακολογικοφ αλλθλόμορφου, τότε 1/2 πικανότθτα 

ζνασ απόγονοσ να πάςχει. 

  

Στισ περιπτϊςεισ των πυρθνικϊν γονιδίων, ιςχφει ο 1οσ νόμοσ του Mendel ι ο νόμοσ του διαχωριςμοφ 

των αλλθλόμορφων γονιδίων (βιβλίο προςανατολιςμοφ, ςελ 75) 

Δεν διερευνάται το ενδεχόμενο το γονίδιο να είναι φυλοςφνδετο, διότι δίνεται ότι θ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ είναι ίδια και ςτα δφο φφλα. 

 

Γ4) Βιβλίο προςανατολιςμοφ, ςελ 31:  " Οι Watson και Crick φαντάςτθκαν ... θμιςυντθριτικόσ". 

Συνεπϊσ, ςτο τζλοσ κάκε αντιγραφισ, οι νζοι κλϊνοι που κα ζχουν ςυντεκεί, κα φζρουν ραδιενεργό Ν 
15( )N . 

Μετά από τρεισ αντιγραφζσ, κα ζχουν προκφψει 8 νζα μόρια  DNA, από τα οποία τα 6 κα ζχουν 

αποκλειςτικά κλϊνουσ με 15N . Άρα, το 75%. 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1) Το γονίδιο Α κωδικοποιεί το ολιγοπεπτίδιο. 

Το mRNA  που παράγεται είναι: 

 

5'GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC3' 

 

Δ2) - Δ3)  Το tRNA που μεταφζρει τθ μεκειονίνθ, ζχει αντικωδικόνιο 3'UAC5' (ςυμπλθρωματικό προσ το 

κωδικόνιο 5'AUG3' του mRNA, που κωδικοποιεί τθ μεκειονίνθ). Άρα το γονίδιο που κωδικοποιεί αυτό 

το tRNA , ςτθ μεταγραφόμενθ αλυςίδα του, κα ζχει τριπλζτα 5'ATG3' , ςυμπλθρωματικι προσ το 

αντικωδικόνιο του tRNA που παράγεται. 

 

Επίςθσ, γνωρίηουμε ότι, κατά τθ μετάφραςθ, το mRNA ςυνδζεται με το rRNA τθσ μικρισ ριβοςωμικισ 

υπομονάδασ χάρθ ςε μια αλλθλουχία που διακζτει ςτθν 5' αμετάφραςτθ περιοχι του. Συνεπϊσ, ςτθν 5' 

αμετάφραςτθ περιοχι του mRNA κα υπάρχει αλλθλουχία βάςεων ςυμπλθρωματικι και 

αντιπαράλλθλθ προσ μια αλλθλουχία βάςεων του rRNA. Πράγματι, αυτό παρατθρείται ςτο γονίδιο Β, 

άρα το γονίδιο Β μεταγράφεται ςε rRNA. 

Το rRNA διακζτει αλλθλουχία 3'CCUUG5' που είναι ςυμπλθρωματικι ςτθν 5'GGAAC3' του mRNA. 

 

Η μεταγραφόμενθ αλυςίδα του γονιδίου Β, είναι ςυμπλθρωματικι και αντιπαράλλθλθ προσ το rRNA 

και είναι θ αλυςίδα 2. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, το γονίδιο Γ μεταγράφεται ςε  tRNA και θ μεταγραφόμενθ αλυςίδα του 

είναι θ αλυςίδα 1. 

 

 

Δ4) i)  Για να απομονωκεί το γονίδιο Α, κα χρθςιμοποιιςουμε τθν περιοριςτικι ενδονουκλεάςθ EcoRI 

(αφοφ αναγνωρίηει και κόβει εκατζρωκεν τθσ κωδικισ περιοχισ του γονιδίου). 

Για να κόψουμε το πλαςμίδιο κα χρθςιμοποιιςουμε τθν ΠΕ-Ι, αφοφ αυτι αφινει (αφοφ κόψει το DNA) 

μονόκλωνα άκρα ςυμπλθρωματικά με αυτά που αφινει θ EcoRI. Ζτςι, γονίδιο και πλαςμίδιο κα 

μπορζςουν να ενωκοφν παρουςία τθσ DNA δεςμάςθσ. 

 

ii) 5'...CAATTC...3'                      και                     5'...GAATTG...3' 

    3'...GTTAAG...5'                                                3'...CTTAAC...5' 

 

iii) Στο αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο δεν υπάρχει πια, θ αλλθλουχία αναγνϊριςθσ τθσ ΠΕ-Ι (όπωσ 

φαίνεται και ςτθν προθγοφμενθ απάντθςθ). Κακϊσ οι περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεσ αναγνωρίηουν 

κακοριςμζνεσ αλλθλουχίεσ -μικουσ 4-8 ηβ - και μόνο ςε αυτζσ μποροφν να κόψουν το DNA, θ ΠΕ-Ι δεν 

κα κόψει το αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο. 

 
 
ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Σ. ΡΙΖΟΤ 
 


