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Α2. β
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Θζμα Β
Β1.
1. γ
2. β
3. γ
4. α
5. γ
6. γ
7. β
Β2. Η καμπφλθ Β απεικονίηει τον ρυκμό ανάπτυξθσ του Lactobacillus.Σχολ. Σελ.112 <<Το
pH….pH 4 – 5>>
Β3. Στο ςχιμα απεικονίηεται ζλλειψθ ενόσ τμιματοσ από το χρωμόςωμα 5 (δομικι
χρωμοςωμικι ανωμαλία), ςυνεπϊσ πρόκειται για το ςφνδρομο cri-du-chat. Σχολ. Σελ.101
<<Η ζλλειψθ…διανοθτικι κακυςτζρθςθ>>

Β4. α. Ίςου μικουσ γιατί οι αδελφζσ χρωματίδεσ ζχουν πανομοιότυπθ ςφςταςθ αηωτοφχων
βάςεων κακϊσ ζχουν προκφψει από τθν αντιγραφι ενόσ ινιδίου χρωματίνθσ
β. Διαφορετικοφ μικουσ κραφςματα
εφόςον κωδικοποιοφνται διαφορετικζσ
πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ, τα δφο γονίδια ζχουν διαφορετικι αλλθλουχία αηωτοφχων
βάςεων
γ. Διαφορετικοφ μικουσ κραφςματα με δεδομζνο ότι τα δφο διαφορετικά πλαςμίδια
προζρχονται από δφο διαφορετικά βακτιρια, τα δφο πλαςμίδια κα ζχουν διαφορετικι
αλλθλουχία αηωτοφχων βάςεων
δ. Ίςου μικουσ: ο όροσ κλϊνοσ αναφζρεται ςε μία ομάδα πανομοιότυπων μορίων,
κυττάρων ι οργανιςμϊν, οπότε τα δφο μόρια κφριου DNA ζχουν πανομοιότυπθ ςφςταςθ
αηωτοφχων βάςεων αφοφ προζρχονται από τον ίδιο βακτθριακό κλϊνο

Θζμα Γ
Γ1. Προκειμζνου να εντοπιςκεί ζνα από τα γονίδια του tRNA τθσ γλυκίνθσ, πρζπει να
εργαςτοφμε με γονιδιωματικι βιβλιοκικθ. Μία γονιδιωματικι βιβλιοκικθ περιζχει το
ςυνολικό DNA του οργανιςμοφ δότθ ενϊ μία cDNA βιβλιοκικθ περιζχει αντίγραφα των
mRNA όλων των γονιδίων που εκφράηονται ςε ςυγκεκριμζνα κφτταρα.
Για τθν καταςκευι μιασ cDNA βιβλιοκικθσ απομονϊνεται αρχικά το ολικό ϊριμο mRNA.
Συνεπϊσ το γονίδιο του tRNA τθσ γλυκίνθσ δεν μπορεί να περιζχεται ςε μία cDNA
βιβλιοκικθ ενϊ αντίκετα μπορεί να εντοπιςτεί ςε μία γονιδιωματικι που περιζχει το
ςυνολικό DNA του οργανιςμοφ δότθ.
Γ2. Το αντικωδικόνιο 3′CCC5′ του tRNA, που προκφπτει από το φυςιολογικό γονίδιο, είναι
ςυμπλθρωματικό και αντιπαράλλθλο του κωδικονίου του mRNA 5′GGG3′ και μεταφζρει το
αμινοξφ γλυκίνθ (ςφμφωνα με το γενετικό κϊδικα). Με δεδομζνο ότι το γονίδιο tRNA
υφίςταται μετάλλαξθ και το αντικωδικόνιο μετατρζπεται ςε 3′ΑCC5′ αλλά χωρίσ περαιτζρω
επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργικότθτα του, ςυμπεραίνουμσ ότι το tRNA κα ςυνδζεται πλζον με το
κωδικόνιο του mRNA 5′UGG3′ ενϊ κα ςυνεχίςει να μεταφζρει το αμινοξφ γλυκίνθ.
Για να βροφμε τα άκρα των δφο αλυςίδων των γονιδίων κα εντοπίςουμε το κωδικόνιο
ζναρξθσ 5’-ATG-3’ και βαδίηοντασ με βιμα τριπλζτασ, επειδι ο γενετικόσ κϊδικασ είναι
κϊδικασ τριπλζτασ, χωρίσ να παραλείπουμε κάποιο νουκλεοτίδιο, γιατί είναι ςυνεχισ και
περιλαμβάνοντασ κάκε νουκλεοτίδιο ςε ζνα μόνο κωδικόνιο επειδι είναι μθ
επικαλυπτόμενοσ, πρζπει να βροφμε ζνα από τα 3 κωδικόνια λιξθσ, 5’-TAA-3’, 5’-TGA-3’, 5’TAG-3’. Η RNA πολυμεράςθ προςδζνεται με τθ βοικεια των μεταγραφικϊν παραγόντων
ςτον υποκινθτι και ξετυλίγοντασ τοπικά τθν διπλι ζλικα του DNA,ξεκινά να τοποκετεί
ριβονουκλεοτίδια απζναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια τθσ μίασ αλυςίδασ του DNA, τθσ
μθ κωδικισ και τα ςυνδζει με 3’ – 5’ φωςφοδιεςτερικό δεςμό, ϊςτε να προκφψει το mRNA.

Το mRNA του γονιδίου α, διακζτει το κωδικόνιο 5’-GGG-3’ το οποίο ζπρεπε να
αναγνωρίηεται από το αντικωδικόνιο 3’-CCC-5’ που πλζον δεν υπάρχει, άρα δεν κα
παραχκεί το ολοκλθρωμζνο ολιγοπεπτίδιο. Η μετάφραςθ του mRNA β κα ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν παραγωγι δφο πεπτιδίων. To ζνα πεπτίδιο παράγεται ωσ αποτζλεςμα
μετάφραςθσ του κωδικονίου 5′UGG3′ από το tRNA που ζχει προκφψει από το
μεταλλαγμζνο γονίδιο και το άλλο πεπτίδιο από το tRNA που ζχει προκφψει από το γονίδιο
που κωδικοποιεί το tRNA τθσ τρυπτοφάνθσ:
Η2Ν – μεκειονίνθ – προλίνθ – γλυκίνθ – προλίνθ –COOH
Η2Ν - μεκειονίνθ – προλίνθ – τρυπτοφάνθ – προλίνθ –COOH

Γ3. Η EcoRI αναγνωρίηει και κόβει τθν αλλθλουχία 5’GAATTC3’
3’ CAATTG5’
ανάμεςα ςτθν G και τθν A με φορά 5’3’. Άρα ςτθν περίπτωςθ αυτι θ EcoRI κα κόψει ςτο
γονίδιο ανκεκτικότθτασ ςτο αντιβιοτικό τθσ τετρακυλίνθσ, οπότε κα το απενεργοποιιςει.
Με τθ διαδικαςία που περιγράφεται, προκφπτουν 3 ομάδεσ κυττάρων: i. κφτταρα που δεν
μεταςχθματίςτθκαν, άρα δεν είναι ανκεκτικά ςε κάποιο από τα αντιβιοτικά (υπό τθν
προχπόκεςθ ότι τα βακτιρια ξενιςτζσ δεν ζχουν δικά τουσ πλαςμίδια) ii. κφτταρα που
μεταςχθματίςτθκαν, αλλά δεν περιζχουν αναςυνδυαςμζνο DNA (είναι ανκεκτικά και ςτα
δφο αντιβιοτικά). iii. Κφτταρα που μεταςχθματίςτθκαν και περιζχουν αναςυνδυαςμζνο
DNA, δθλαδι είναι ανκεκτικά μόνο ςτθ αμπικιλίνθ.
Για να γίνει θ διάκριςθ των μεταςχθματιςμζνων βακτθρίων κα πρζπει να γίνει πρϊτα μια
καλλιζργεια παρουςία αμπικιλίνθσ ϊςτε να επιβιϊςουν μόνο τα μεταςχθματιςμζνα
βακτιρια. Σε δεφτερθ βάςθ, αφοφ επιλζξουμε τισ αποικίεσ που επιβίωςαν κάνουμε ζνα
αντίγραφο τθσ καλλιζργειασ παρουςία αντιβιωτικοφ τετρακυκλίνθσ. Οι επικυμθτοί κλϊνοι,
δθλαδι αυτοί που ζχουν το αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο, κα είναι αυτοί που δεν κα
καταφζρουν να επιβιϊςουν παρουςία τετρακυκλίνθσ.

Θζμα Δ
Δ1. Λόγω τθσ φαινοτυπικισ αναλογίασ 1:1 το γονίδιο που ελζγχει το χρϊμα του τριχϊματοσ
μπορεί να είναι αυτοςωμικό ι φυλοςφνδετο. Ζςτω Β το γονίδιο για το μαφρο και β το
γονίδιο για το άςπρο χρϊμα του τριχϊματοσ (Β> β). Αν το γονίδιο είναι αυτοςωμικό τότε ο
κθλυκόσ γονζασ είναι ετερόηυγοσ (Ββ) ενϊ ο αρςενικόσ είναι ομόηυγοσ για το υπολειπόμενο
αλλθλόμορφο (ββ). Αν το γονίδιο είναι φυλοςφνδετο τότε ο κθλυκόσ γονζασ είναι
ετερόηυγοσ
(XBXβ ), ενϊ ο αρςενικόσ φζρει μόνο το υπολειπόμενο αλλθλόμορφο (ΧβY).
Λόγω τθσ φαινοτυπικισ αναλογίασ 1:1 το γονίδιο που ελζγχει το μικοσ τθσ ουράσ μπορεί να
είναι αυτοςωμικό ι φυλοςφνδετο. Ζςτω Α το γονίδιο για τθ μακριά και α το γονίδιο για τθ
κοντι ουρά (Α > α). Αν το γονίδιο είναι αυτοςωμικό τότε ο κθλυκόσ γονζασ είναι ετερόηυγοσ
(Αα) ενϊ ο αρςενικόσ είναι ομόηυγοσ για το υπολειπόμενο αλλθλόμορφο (αα). Αν το γονίδιο
είναι φυλοςφνδετο τότε ο κθλυκόσ γονζασ είναι ετερόηυγοσ (XΑXα ), ενϊ ο αρςενικόσ φζρει
μόνο το υπολειπόμενο αλλθλόμορφο (ΧαY).

Επειδι ιςχφει ο δεφτεροσ νόμοσ του Mendel οι πικανοί τρόποι κλθρονόμθςθσ των γονιδίων
που ελζγχουν το χρϊμα του τριχϊματοσ και το μικοσ τθσ ουράσ
είναι:
i) και τα δφο γονίδια να είναι αυτοςωμικά και να εδράηονται ςε διαφορετικά ηεφγθ
ομόλογων χρωμοςωμάτων.
ii) το γονίδιο που ελζγχει το χρϊμα του τριχϊματοσ να είναι φυλοςφνδετο και αυτό που
ελζγχει το μικοσ τθσ ουράσ να είναι αυτοςωμικό.
iii) το γονίδιο που ελζγχει το χρϊμα του τριχϊματοσ να είναι αυτοςωμικό και αυτό που
ελζγχει το μικοσ τθσ ουράσ να είναι φυλοςφνδετο.
β. Οι πικανοί γονότυποι του κθλυκοφ γονζα είναι:
για τθν περίπτωςθ (i): ΑαΒβ
για τθν περίπτωςθ (ii): AαΧBΧβ
για τθν περίπτωςθ (iii): ΧΑΧαΒβ
γ. Οι αντίςτοιχεσ διαςταυρϊςεισ είναι:
i) P: ♀ ΑαΒβ (x) ♂ ααββ
ii) P: ♀ AαΧBΧβ (x) ♂ ααΧβY
iii) P: ♀ ΧΑΧα Ββ (x) ♂ ΧαYββ
Δ2. Τα γονίδια για τθν α-αλυςίδα των αιμοςφαιρινϊν είναι διπλά, δθλαδι υπάρχουν 2
γονίδια α ςε κάκε ομόλογο χρωμόςωμα πριν τθν αντιγραφι. Οι πικανζσ διαςταυρϊςεισ
μεταξφ του άντρα και τθσ γυναίκασ είναι:

Μόνο θ περίπτωςθ P(1) δίνει απόγονο με ζνα α γονίδιο, ςυνεπϊσ ο γονότυποσ τθσ μθτζρασ
είναι:

Και θ πικανότθτα που ηθτείται είναι ¼ κακϊσκάκε κφθςθ είναι ανεξάρτθτο γεγονόσ.

Δ3. Ζςτω 1Bt το χρωμόςωμα του 1ου ηεφγουσ, όπου ζχει ενςωματωκεί το γονίδιο τθσ
τοξίνθσ και 1− το ομόλογο χρωμόςωμα που δεν ζχει ενςωματϊςει το γονίδιο. Ομοίωσ για το
4ο ηεφγοσ ομολόγων ςυμβολίηω 4Bt και 4− αντίςτοιχα.

P: 1Bt1–4–4– (x) 1–1–4Bt4–
Γαμζτεσ
1–4Bt
1 –4 –

1Bt4–
1Bt1–4Bt 4–
1Bt1–4–4–

1 –4 –
1–1–4Bt4–
1–1–4–4–

Ανκεκτικά ςτα ζντομα κα είναι όςα φυτά ζχουν ενςωματϊςει ςτο γονιδίωμά τουσ ζςτω και
μία φορά το γονίδιο για τθν τοξίνθ Bt. Επομζνωσ το ποςοςτό των απογόνων τθσ F1 που κα
είναι ανκεκτικά ςτα ζντομα κα είναι 75% (3/4).

