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Β2
Κάζε θπζηνινγηθφ κεηαθαζηθά ρξσκφζσκα απνηειείηαη απφ δχν αδειθέο
ρξσκαηίδεο, νη νπνίεο ζπγθξαηνχληαη ζην θεληξνκεξίδην. Τν θεληξνκεξίδην
«δηαηξεί» θάζε ρξσκαηίδα ζε δχν βξαρίνλεο, έλα κεγάιν θαη έλα κηθξφ.
Τα κεηαθαζηθά ρξσκνζψκαηα ελφο θπηηάξνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο
ην κέγεζνο θαη σο πξνο ηε ζέζε ηνπ θεληξνκεξηδίνπ. Τα ρξσκνζψκαηα
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ηαμηλνκνχληαη ζε δεχγε θαηά ειαηηνχκελν κέγεζνο. Η απεηθφληζε απηή
απνηειεί ηνλ θαξπφηππν
Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο ν αξηζκφο θαη ε
κνξθνινγία ησλ ρξσκνζσκάησλ είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θάζε είδνπο.
Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κηα ρξσκνζσκηθή κεηάιιαμε
(πρ
αλεππινεηδία) ζπγθξίλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ θαξπνηχπνπ
ελφο αηφκνπ κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ.
Β3
α) Ο νξγαληζκφο καο είλαη ηθαλφο λα παξάγεη αληηζψκαηα ελαληίνλ θάζε μέλνπ
αληηγφλνπ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα αληίζσκα αλαγλσξίδεη κφλν κία πεξηνρή
ηνπ αληηγφλνπ, ε νπνία νλνκάδεηαη αληηγνληθφο θαζνξηζηήο. Έλα κεγάιν
αληηγφλν, π.ρ. έλαο κηθξννξγαληζκφο, έρεη πνιινχο αληηγνληθνχο θαζνξηζηέο γη'
απηφ
παξάγνληαη
πνιιά
είδε
αληηζσκάησλ
ελαληίνλ
ηνπ.
Κάζε είδνο αληηζψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη έλαλ αληηγνληθφ θαζνξηζηή
παξάγεηαη απφ κηα νκάδα φκνησλ Β-ιεκθνθππάξσλ, πνπ απνηεινχλ έλαλ
θιψλν. Τα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ έλαλ θιψλν Β-ιεκθνθππάξσλ.
β) Οη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο επεκβαίλεη ζην γελεηηθφ πιηθφ,
απνηεινχλ ηε Γελεηηθή Μεραληθή.
Β4
Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θαξκαθεπηηθέο πξσηεΐλεο πνπ παξάγνληαη
απφ βαθηήξηα απηέο δελ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ αλζξψπνπ,
επεηδή ηα βαθηήξηα δελ δηαζέηνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηξνπνπνίεζεο ησλ
πξσηετλψλ πνπ δηαζέηνπλ νη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί.
Μηα θαξκαθεπηηθή πξσηεΐλε φπσο ε ηλζνπιίλε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ
εθρχιηζε απηψλ ησλ ηζηψλ κε κηα δαπαλεξή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη
επηπιένλ, επεηδή είρε κηθξέο δηαθνξέο ζηε ζχζηαζε ησλ ακηλνμέσλ ηεο απφ
ηελ αλζξψπηλε, πξνθαινχζε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απφγνλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε
δηαζηαχξσζε είλαη είηε ΑΒ νκάδα αίκαηνο είηε Β νκάδα αίκαηνο ην αξζεληθφ
άηνκν κπνξεί λα είλαη ΙΑΙΒ, είηε ΙΑη .
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Ο γνλφηππνο ηνπ αηφκνπ απηνχ είλαη :
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Σρνιηθφ βηβιίν ζει. 76
«Τν γνλίδην I …. Δίλαη ii»
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Γ2
Γέληξν 2 : Αηκνξξνθηιία Α
Γέληξν 3 : Αιθηζκφο
Γέληξν 4: Οηθνγελήο ππεξρνιεζηεξνιαηκία
Γ3
Γέληξν 2 :
ζρνιηθφ βηβιίν ζει. 80-81 Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα.
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Αηκνξξνθηιηθφο άληξαο κε γπλαίθα-θνξέα ηεο αζζέλεηαο νη κηζνί απφγνλνη
είλαη πγηείο ελψ νη άιινη κηζνί πάζρνπλ.
Γέληξν 3:
Σρνιηθφ βηβιίν ζει 79-80 : Απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα.
I1: Αα I2 Aα
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Οη 2 γνλείο είλαη εηεξφδπγνη (θνξείο) θαη κπνξνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ην
ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν ζηνπο απνγφλνπο.
Γέληξν 4:
Σρνιηθφ βηβιίν ζει 79 Απηνζσκηθή
Δπηθξαηήο θιεξνλνκηθφηεηα.
I1: ΑαI2: Αα
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Οη δχν γνλείο είλαη εηεξφδπγνη. Κάζε απφγνλνο έρεη πηζαλφηεηεο 75% λα είλαη
αζζελήο θαη 25% λα είλαη πγηήο.
Γ4
Σσζηή απάληεζε είλαη ε Β
Σρνιηθφ βηβιίν ζει. 27
«Η ζπκπιεξσκαηηθφηεηα….. νλνκάζηεθε εκηζπληεξεηηθφο»
Οη κφλνη θιψλνη νη νπνίνη δε ζα πεξηέρνπ 32P είλαη νη 2 αξρηθνί.
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Γ5
Σρνιηθφ βηβιίν ζει 40-41
«Τα βαθηήξηα ….. ηεο έθθξαζήο ηνπο»
Η γνληδηαθή ξχζκηζε ζηνπο πξνθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο.
 Σηνλ ππνθηλεηή.
Σηελ πεξίπησζε απηή ε RNA πνιπκεξάζε δελ ζα κπνξεί λα πξνζδεζεί
ζε απηφλ νπφηε δε ζα κεηαγξαθνχλ ηα δνκηθά γνλίδηα άξα δελ ζα
παξάγνληαη ηα 3 έλδπκα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ κεηαβνιηζκφ
ηεο ιαθηφδεο.
 Σην ξπζκηζηηθφ γνλίδην ψζηε ε πξσηεΐλε θαηαζηνιέαο λα αιιάμεη δνκή
ζην ζεκείν ηνπ ζην νπνίν πξνζδέλεηαη ε ιαθηφδε.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Κσδηθή αιπζίδα Α θαζψο
 Δληνπίδνπκε θσδηθφλην έλαξμεο ζηελ θσδηθή αιπζίδα 5’ΑTG3’ θαη έλα
απφ ηα ιήμεο 5’ΤΑΑ3’.
 Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα θσδηθφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
tRNAπνπ δίλνληαη.
tRNA3UAC5,3ACC5,3AAA5,3GGA5, 3UAC5, 3ACC5, 3CAA5
θσδηθφληαθσδηθήο5’ ATG TGG TTT CCT ATG TGG GTT 3’
άξα ηα άθξα ζα είλαη:
I 5
II 3
III 3
IV 5
Η θνξά ηεο κεηαγξαθήο είλαη απφ ην 5 πξνο ην 3 άθξν
Οη δχν αιπζίδεο ηνπDNA είλαη αληηπαξάιιειεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο
δηπιήο έιηθαο.
Γ2
Τν εζψλην είλαη:
5' AATCATA3'
3' TTAGTAT5'
Γ3
Η αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ηνπ mRNA ζα είλαη:
5' ACAGU…….AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU3'
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Γ4
H κεηαγξαθφκελε αιπζίδα είλαη ε Γ
5' …ACAGT….3'
H αιπζίδα απηή ζα κεηαγξαθεί θαη ζα πξνθχςεη ην rRNA
3' UGUCA5'
Τν νπνίν ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη αληηπαξάιιειν κε ην
5' ACAGU.. 3' ηνπ mRNA
Αλαθνξά ζηε δξάζε ηεο RNA πνιπκεξάζεο.
Σρνιηθφ βηβιίν ζειίδα 36. << Καηά ηελ έλαξμε…. ησλ βάζεσλ>>
Γ5
Πξνζζήθε ησλ ηξηψλ βάζεσλ

α) ζηε ζέζε 1, δεκηνπξγεί θσδηθφλην ιήμεο θαη πξφσξε ιήμε ηεο
πξσηεηλνζχλζεζεο.
β) ζηε ζέζε 2 ζα πξνθαιέζεη επηκήθπλζε ηεο παξαγφκελεο πνιππεπηηδηθήο
αιπζίδαο θαηά 1 ακηλνμχ.
Πξνζζήθε ησλ ηξηψλ βάζεσλ κεηά απφ πεξηζηξνθή
5’ GCT 3’
3’ CGA 5’
θαη ζηε ζέζε1 θαη ζηε ζέζε 2 ζα νδεγήζεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο παξαγφκελεο
πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο θαηά 1 ακηλνμχ.
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