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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 

ως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση που συμπληρώνει σωστά την 

ημιτελή πρόταση.  (25 μονάδες) 

 

Α1. Ένα μεταφασικό χρωμόσωμα διαφέρει πάντα από το αντίστοιχο μεσοφασικό:  

α. στις γενετικές θέσεις. 

β. στην ποσότητα του DNA. 

γ. στο βαθμό συσπείρωσης.  

δ. στη χημική σύσταση.  

Μονάδες 5  

Α2. Η ανεξάρτητη μεταβίβαση των γονιδίων οφείλεται στην τυχαία διάταξη:  

α. των ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης ΙΙ.  

β. των αδερφών χρωματίδων κατά τη μίτωση.  

γ. των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης ΙΙ.  

δ. των ζευγών ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση της μείωσης Ι.  

Μονάδες 5  

Α3. Μία γυναίκα είναι φορέας του γονιδίου κ που προκαλεί κυστική ίνωση και του 

γονιδίου X
α
 που προκαλεί αιμορροφιλία. Εξετάστηκαν τα ωάρια της και ένα από 

αυτά βρέθηκε να είναι φορέας των γονιδίων κ, Χ
Α
 και Χ

α
.  

α. Το ωάριο αυτό είναι δυνατόν να ευθύνεται για τη δημιουργία ζυγωτού με 

μονοσωμία.  

β. Πραγματοποιήθηκε μη διαχωρισμός στην 1η μειωτική διαίρεση.  

γ. Πραγματοποιήθηκε μη διαχωρισμός στη 2η μειωτική διαίρεση.  

δ. Είναι δυνατόν από τη γονιμοποίηση αυτού του ωαρίου να γεννηθεί άτομο με 

αιμορροφιλία και σύνδρομο Klinefelter. 

Μονάδες 5  

Α4. Η ΑΑΤ: 

α. Παράγεται στο πάγκρεας. 

β. Παίρνει μέρος στο μεταβολισμό των πουρινών στα κύτταρα του μυελού των οστών. 

γ. Ελέγχεται από γονίδιο που εδράζεται στα μιτοχόνδρια. 

δ. Όταν λείπει προκαλεί το εμφύσημα. 

Μονάδες 5  

Α5. Προαιρετικά αερόβιοι μικροοργανισμοί είναι: 

α. Τα βακτήρια του γένους Clostridium. 

β. Τα βακτήρια του γένους Lactobacillus. 

γ. Τα βακτήρια του γένους Mycobaterium. 

δ. Οι ζύμες της αρτοβιομηχανίας. 

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β          (25 μονάδες) 

Β1. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η μεταβολή στη συγκέντρωση (Α) των 

ζυμομυκήτων που παράγουν αιθυλική αλκοόλη σε μια διαδικασία οινοποίησης, και της 

παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης (Β). Με δεδομένο το γεγονός ότι οι εν λόγω μύκητες έχουν 

την ίδια συμπεριφορά με τους μύκητες της αρτοβιομηχανίας, να αιτιολογήσετε: 

Β1.1.  Αν η εν λόγω καλλιέργεια είναι κλειστή ή συνεχής (Μονάδες 4). 
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Β1.2. Αν η αιθυλική αλκοόλη είναι προϊόν αερόβιας ή αναερόβιας διαδικασίας 

(Μονάδες 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μονάδες 9  

 

 

Β2. Ποιά η σύσταση της ινσουλίνης και ποιός είναι ο ρόλος της στον ανθρώπινο οργανισμό;  

Μονάδες 4 

 

Β3. Πώς μπορεί να συμβάλει η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος στη μελέτη της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του; 

Μονάδες 5 

 

Β4. Γιατί η αιμορροφιλία τύπου Α εμφανίζεται πιο συχνά στα αρσενικά παρά στα θηλυκά 

άτομα; 

Μονάδες 7 

 

 

ΘΕΜΑ Γ            (25 μονάδες) 

Γ1. Στο γενεαλογικό δένδρο που ακολουθεί με τα μαυρισμένα σύμβολα απεικονίζεται μια 

κληρονομική μονογονιδιακή ασθένεια στον άνθρωπο. 

 

Γ1.1 Ποιόν τρόπο κληρονομικότητας ακολουθεί αυτή η νόσος;  

Μονάδες 6 
 

Γ1.2 Αν τα άτομα ΙΙΙ3 και ΙΙΙ4 παντρευτούν, τι πιθανότητες υπάρχουν το πρώτο τους 

παιδί να εκδηλώσει αυτό το χαρακτηριστικό; 

Μονάδες 4 
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Γ.2 Θα ήταν δυνατόν ένα υπολειπόμενο γονίδιο να βρίσκεται στο Χ χρωμόσωμα, αν μια 

γυναίκα που παρουσιάζει το υπολειπόμενο χαρακτηριστικό και ένας κανονικός άνδρας είχαν 

ένα κανονικό γιο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 

 

Γ.3 Στο ακόλουθο τμήμα DNA περιέχεται συνεχές γονίδιο: 

 
5΄..CCAGATCTTATGCTCAGAATTCATTACTGACAAAGATCTGGAT… 3΄  
3΄..GGTCTAGAATACGAGTCTTAAGTAATGACTGTTTCTAGACCTA… 5΄  

 

Το DNA αυτό πρόκειται να κλωνοποιηθεί σε πλασμίδιο, με τελικό σκοπό την παραγωγή του 

ολιγοπεπτιδίου που κωδικοποιεί από βακτηριακό κλώνο, το οποίο διαθέτει  θέσεις 

αναγνώρισης BamHI, EcoRI, και  Bgl II. Η θέση  Bgl II βρίσκεται μέσα στο μοναδικό γονίδιο 

ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό Αμπικιλίνη που υπάρχει σε αυτό το πλασμίδιο. 

  

Να περιγράψετε τα βήματα που θα ακολουθηθούν για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA  

με τη χρήση του εν λόγω πλασμιδίου με τελικό στόχο την παραγωγή του ολιγοπεπτιδίου από 

βακτηριακό κλώνο. 

 

Ακολουθούν οι αλληλουχίες που αναγνωρίζονται από τις αντίστοιχες περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες  και τα σημεία που αυτές κόβουν. 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Δ            (25 μονάδες) 

Δ.1 Στο ακόλουθο τμήμα DNA προκαρυωτικού οργανισμού  περιέχεται γονίδιο στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται κωδικοποιημένη η πληροφορία για τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου το 

οποίο λειτουργεί ως προστατευτικό εναντίον ενός παρασίτου που μειώνει τη φυτική 

παραγωγή. 

 

Αλυσίδα Ι :  5΄CTATGCACTTACCTTGGCGTTGACATTTAACGTGAA3΄ 

Αλυσίδα ΙΙ: 3΄GATACGTGAATGGAACCGCAACTGTAAATTGCACTT5΄ 

Η αλληλουχία του υποκινητή σε αυτό το γονίδιο είναι η ακόλουθη: 

5΄TAACG 3΄ 

3΄ATTGC 5΄ 

 

Δ.2 Να εντοπίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου (μονάδες 2) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8). 

 

Μονάδες10 

 

 Δ.3 Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή αυτού του 

γονιδίου. 

 

Μονάδες 2 
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Δ.4 Αυτό το τμήμα DNA μεταφέρεται στο γονιδίωμα ενός φυτικού κυττάρου σόγιας μέσω 

του βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens.  

I. Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία θα προκύψουν φυτά σόγιας τα 

οποία θα φέρουν αυτό το γονίδιο στο γονιδίωμά τους.  

Μονάδες 6 

   

II. Να εξετάσετε αν μπορεί να παραχθεί το ίδιο ολιγοπεπτίδιο στα φυτικά κύτταρα 

της σόγιας. 

Μονάδες 7 

 

___________________________ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Γ 
Α2. Δ 
Α3. Β 
Α4. Δ 
Α5. Δ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β  
Β1.1  Η παρουσία ή απουσία Ο2 μπορεί να βοηθήσει ή να αναστείλει την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών. Υπάρχουν μικροοργανισμοί όπως οι μύκητες που χρησιμοποιούνται στην 
αρτοβιομηχανία, που ανήκουν στην κατηγορία των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται 

παρουσία Ο2 με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι απουσία Ο2 (προαιρετικά αερόβιοι). 

Επομένως οι ζυμομύκητες που χρησιμοποιούνται στην οινοποίηση είναι προεραιτικά αερόβιοι. Με 

τον όρο ζύμωση εννοούμε τη διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών σε υγρό θρεπτικό υλικό 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ζυμώσεων, οι οποίοι μπορούν να 
εφαρμοστούν ανάλογα με το επιθυμητό προϊόν. Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι είναι η 

κλειστή και η συνεχής καλλιέργεια. Κλειστή καλλιέργεια: Σ’ αυτό τον τύπο ζύμωσης 

τοποθετείται στο βιοαντιδραστήρα ορισμένη ποσότητα αποστειρωμένου θρεπτικού υλικού, η οποία 
εμβολιάζεται με αρχική καλλιέργεια μικροοργανισμών. Η καλλιέργεια συνεχίζεται μέχρι την 
παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος. Στην κλειστή καλλιέργεια οι φάσεις ανάπτυξης των 
μικροοργανισμών είναι η λανθάνουσα, η εκθετική, η στατική και η φάση θανάτου. Κατά τη 

λανθάνουσα φάση ο πληθυσμός των μικροοργανισμών που προέρχεται από την αρχική 

καλλιέργεια παραμένει σχεδόν σταθερός. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται 
κάποιο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και να αρχίσουν να 
αναπτύσσονται. Στη συνέχεια, οι μικροοργανισμοί διαιρούνται με ταχύ ρυθμό, επειδή η καλλιέργεια 
πραγματοποιείται κάτω από άριστες συνθήκες θερμοκρασίας, pH, συγκέντρωσης Ο2 και στο υλικό 
καλλιέργειας υπάρχουν άφθονα θρεπτικά συστατικά. Αυτή η φάση ανάπτυξης ονομάζεται 

εκθετική, επειδή ο αριθμός των μικροοργανισμών αυξάνεται εκθετικά. Ακολουθεί η 

στατική φάση, κατά την οποία ο πληθυσμός των βακτηρίων δεν αυξάνεται, λόγω 

εξάντλησης κάποιου θρεπτικού συστατικού ή λόγω συσσώρευσης τοξικών προϊόντων από το 

μεταβολισμό των μικροοργανισμών. Τέλος κατά τη φάση θανάτου ο αριθμός των 

μικροοργανισμών μειώνεται. Παρ’ ότι η διαδοχή των φάσεων ανάπτυξης σε κάθε κλειστή 
καλλιέργεια είναι συγκεκριμένη, η διάρκεια κάθε φάσης διαφέρει ανάλογα με το είδος των 
μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί παράγουν χρήσιμα προϊόντα συνήθως κατά τη διάρκεια της 
εκθετικής και της στατικής φάσης ανάπτυξής τους.   

Συνεχής καλλιέργεια: Σ’ αυτό τον τύπο καλλιέργειας οι μικροοργανισμοί 

τροφοδοτούνται συνεχώς με θρεπτικά συστατικά.Ταυτόχρονα, απομακρύνονται από την 
καλλιέργεια κύτταρα και άχρηστα προϊόντα. Στο διάγραμμα παρατηρούνται και οι 4 φάσεις που 
παρατηρούνται κατά την κλειστή καλλιέργια. Επομένως πρόκειται για κλειστή καλλιέργεια. 
 
Β.1.2 Στο διάγραμμα φαίνεται πως η καμπύλη ανάπτυξης των ζυμομυκήτων κατά τη διάρκεια της 

οινοποίησης διέρχεται από τη λανθάνουσα φάση (0-t1), την εκθετική παρουσία οξυγόνου (t1-t2 ), την 

εκθετική απουσία οξυγόνου (t2-t3 ), τη στατική (t3-t4 ), και τη φάση θανάτου (t4-.. ). Το παραγόμενο 

προϊόν (αιθυλική αλκοόλη) παρατηρούμε πως παράγεται στο χρονικό διάστημα t2 - t3 δηλαδή κατά 
την εκθετική φάση ανάπτυξης απουσία οξυγόνου. 
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                0        t1      t2               t3                                             t4 

  

 
Β.2 Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που αποτελείται από 51 αμινοξέα και παράγεται από 

ειδικά κύτταρα του παγκρέατος. Η ορμόνη αυτή ρυθμίζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων και 
ειδικότερα το ποσοστό της γλυκόζης στο αίμα. Ο διαβήτης είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη ή μείωση ινσουλίνης και υπολογίζεται ότι πάνω από 60.000.000 άτομα στον κόσμο 
πάσχουν από διαβήτη. Η ινσουλίνη αποτελείται από δύο μικρά πεπτίδια, Α και Β, που 
συγκρατούνται μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς.  
Το γονίδιο της ινσουλίνης παράγει ένα πρόδρομο μόριο, την προϊνσουλίνη, το οποίο μετατρέπεται 
τελικά σε ινσουλίνη. 

 
Β.3 Στον άνθρωπο υπάρχει ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων, που ονομάζονται φυλετικά και διαφέρουν 
ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά άτομα. Τα φυσιολογικά θηλυκά άτομα έχουν ένα ζεύγος όμοιων Χ 
χρωμοσωμάτων, ενώ τα φυσιολογικά αρσενικά άτομα έχουν ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα. Τα 
γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφα στο Υ ονομάζονται 
φυλοσύνδετα και ο τρόπος με τον οποίο κληρονομούνται αναφέρεται ως φυλοσύνδετη 
κληρονομικότητα. Η αιμορροφιλία Α είναι μια κλασική φυλοσύνδετη διαταραχή, στην οποία το αίμα 
δεν πήζει φυσιολογικά λόγω έλλειψης του παράγοντα VIII, μιας αντιαιμορροφιλικής πρωτεΐνης. Το 
γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση της ασθένειας είναι υπολειπόμενο φυλοσύνδετο και 
συμβολίζεται με Χ

α
. Το φυσιολογικό αλληλόμορφο του συμβολίζεται με Χ

Α
 και είναι επικρατές. 

Επειδή τα αρσενικά άτομα έχουν ένα Χ χρωμόσωμα, ενώ τα θηλυκά έχουν δύο, θα υπάρχουν δύο 
πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά: Χ

α
Υ και Χ

Α
Υ και τρεις στα θηλυκά: Χ

α
Χ

α
, Χ

Α
Χ

α
 και Χ

Α
Χ

Α
 . 

Η κληρονομικότητα των φυλοσύνδετων υπολειπόμενων γονιδίων ακολουθεί ένα εύκολα 
αναγνωρίσιμο πρότυπο. Ένα υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε όλα 
τα αρσενικά άτομα που φέρουν το γονίδιο αλλά μόνο σε εκείνα τα θηλυκά που είναι ομόζυγα για το 
υπολειπόμενο γονίδιο. Συνεπώς, η αιμορροφιλία εμφανίζεται συχνότερα στα αρσενικά άτομα και 
πάρα πολύ σπάνια στα θηλυκά άτομα. 

 
Β.3 Όπως έχει αναφερθεί, το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από 3x10

9
 ζεύγη βάσεων DNA, το 

οποίο κατανέμεται σε χρωμοσώματα. Η αποκρυπτογράφηση της αλληλουχίας βάσεων του DNA 
πιστεύεται ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς έχει «κατασκευαστεί» και λειτουργεί ο 
ανθρώπινος οργανισμός. Για το σκοπό αυτό το 1986 ξεκίνησε μια διεθνής συνεργασία με σκοπό τη 
χαρτογράφηση, δηλαδή τον εντοπισμό της θέσης των γονιδίων στα χρωμοσώματα, και τον 
προσδιορισμό της αλληλουχίας των βάσεων του DNA στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Η ανάλυση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος θα συμβάλει: 
• Στη μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας του ανθρώπινου γονιδιώματος. Μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος προσδιορίστηκαν το σύνολο των γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι 
ρυθμιστικές περιοχές των γονιδίων αυτών, καθώς και οι περιοχές του γονιδιώματος με άγνωστη 
λειτουργία. Ο αριθμός των γονιδίων είχε αρχικά εκτιμηθεί το 1990 σε 100.000, ενώ σήμερα εκτιμάται 
ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες είναι λιγότερα από 40.000. 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ.1.1 Το γενεαλογικό δένδρο, είναι η διαγραμματική απεικόνιση των μελών μιας οικογένειας για 
πολλές γενιές, στην οποία αναπαριστώνται οι γάμοι, η σειρά των γεννήσεων, το φύλο των ατόμων 
και ο φαινότυπός τους σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Στον άνθρωπο, το Μενδελικό 
τύπο κληρονομικότητας ακολουθούν οι χαρακτήρες που καθορίζονται από αλληλόμορφα ενός μόνο 
γονιδίου. Αυτοί ονομάζονται μονογονιδιακοί χαρακτήρες. Στο δοθέν γενεαλογικό παρατηρούμε πως 
από τη διασταύρωση υγειών ατόμων  Ι1 χ Ι2 προκύπτει απόγονος στον οποίο εκδηλώνεται η 
ασθένεια (άτομο ΙΙ3). Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Mendel κατά τη μείωση διαχωρίζονται τα 
ομόλογα χρωμοσώματα και τα γονίδια που βρίσκονται σ’ αυτά και σχηματίζονται οι γαμέτες. Στη 
γονιμοποίηση γίνεται ελεύθερος συνδυασμός των αλληλομόρφων γονιδίων. Επειδή η έκφραση του 
αλληλομόρφου γονιδίου  που ευθύνεται για την εμφάνιση της ασθένειας καλύπτεται στα άτομα Ι1, Ι2 
από τα οποία προέρχεται συμπεραίνουμε πως είναι υπολειπόμενο.  Το αλληλόμορφο αυτό δεν 
εδράζεται σε μιτοχονδριακό  DNA, γιατί όλοι οι απόγονοι έπρεπε να φέρουν το φαινότυπο του 
θηλυκού γονέα, γεγονός το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τα άτομα  ΙΙ3 και ΙΙΙ1.   Αποκλείεται επίσης 
η περίπτωση του φυλοσύνδετου υπολειπόμενου χαρακτήρα από τη διασταύρωση Ι1 χ Ι2. Ο 
αρσενικός γονέας φέρει το επικρατές φυλοσύνδετο αλληλόμορφο, το οποίο κληρονομεί σε όλους 
τους θηλυκούς απογόνους τους, με αποτέλεσμα αυτοί ανεξάρτητα από το αλληλόμορφο που 
δέχονται από τη μητέρα τους να εκφράζουν το φαινότυπο του επικρατούς αλληλόμορφου.  Στο 
γενεαλογικό δένδρο ο θηλυκός απόγονος ΙΙ3 αυτής   της διασταύρωσης εκφράζει τον υπολειπόμενο 
φαινότυπο. Επομένως ο χαρακτήρας αυτός δεν ακολουθεί φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας. Η 
περίπτωση του αυτοσωμικού υπολειπόμενου χαρακτήρα επιβεβαιώνει τους φαινότυπους όλων 
των ατόμων του φυλογενετικού δένδρου.  

 
Γ.1.2 Έστω Α το φυσιολογικό αλληλόμορφο και α το αλληλόμορφο που ευθύνεται για την εμφάνιση 
της ασθένειας. Οι γονότυποι των ατόμων του γενεαλογικού δένδρου είναι : Ι1,2 / ΙΙ1,2,4: Αα,  ΙΙΙ 3: ΑΑ ή 
Αα,  ΙΙΙ 4 : Αα. Οι πιθανοί συνδυασμοί γονοτύπων της διασταύρωσης μεταξύ των ατόμων ΙΙΙ3  χ  ΙΙΙ4 
είναι: Αα χ Αα,  ΑΑ  χ  Αα. Για να προκύψει απόγονος με την ασθένεια πρέπει και οι δύο γονείς να 
παράγουν γαμέτες οι οποίοι θα φέρουν το υπολειπόμενο αλληλόμορφο. Δηλαδή πρέπει και οι δύο 
να έχουν γονότυπο Αα. Έτσι θα έχουμε: 

ΙΙΙ3   χ  ΙΙΙ 4 
Αα  χ  Αα 

 
 

                                                   Γαμέτες   Α              α 
 

                                                          Α     ΑΑ            Αα      
 

                                                         α      Αα             αα      
 
 

      Όπως φαίνεται από το τετράγωνο του Punnet οι αναμενόμενες γονοτυπικές πιθανότητες  

των απογόνων είναι ¼ ΑΑ    
2
/4 Αα  ¼ αα και η αντίστοιχες φαινοτυπικές πιθανότητες είναι ¾ 

φυσιολογικοί απόγονοι και ¼  ασθενείς. Επομένως η πιθανότητα να προκύψει ασθενής 

απόγονος είναι ¼ . 

 
Γ.2 Γνωρίζουμε πως στο Χ χρωμόσωμα (φυλετικό) εδράζονται γονίδια, τα οποία δεν έχουν 
αλληλόμορφα στο Υ και ονομάζονται φυλοσύνδετα. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την 
εμφάνιση της ασθένειας είναι υπολειπόμενο φυλοσύνδετο και συμβολίζεται με Χ

α
. Το φυσιολογικό 

αλληλόμορφο του συμβολίζεται με Χ
Α 

και είναι επικρατές. Επειδή τα αρσενικά άτομα έχουν ένα Χ 
χρωμόσωμα, ενώ τα θηλυκά έχουν δύο, θα υπάρχουν δύο πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά: Χ

α
Υ και 

Χ
Α
Υ και τρεις στα θηλυκά: Χ

α
Χ

α
, Χ

Α
Χ

α
 και Χ

Α
Χ

Α
  

 Ένας αρσενικός απόγονος κληρονομεί το Y χρωμόσωμα από τον αρσενικό γονέα και το Χ 
χρωμόσωμα – επομένως και τα φυλοσύνδετα γονίδια από τον θηλυκό γονέα. Σύμφωνα με αυτά μια 
μητέρα ασθενής θα είναι και ομόζυγη για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο φυλοσύνδετο γονίδιο  και 
επομένως μεταβιβάζει μόνο το υπολειπόμενο αλληλόμορφο στους αρσενικούς απογόνους της.  
 
                                                      Γαμέτες      Χ

α
              Χ

α 
 

 
                                                         Χ

Α
           Χ

Α
 Χ

α
           Χ

Α
Χ

α
                    

                                                     
                                          
                                                         Y             Χ

α
 Y           Χ

α
 Y     
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Γ.3. Ένα «ανασυνδυασμένο» μόριο DNA, είναι ένα τεχνητό μόριο DNA, που περιέχει γονίδια από 
δύο ή και περισσότερους οργανισμούς. Για να δημιουργηθεί το ανασυνδυασμένο DNA το DNA  του  
οργανισμού δότη κόβεται με μια από τις  περιοριστικές  ενδονουκλεάσες με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κομένα άκρα. Το γονίδιο αυτό για να 

μεταφερθεί σε ένα βακτήριο πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα φορέα κλωνοποίησης. Ο φορέας 

κλωνοποίησης  είναι ένα μόριο DNA, π.χ. πλασμίδιο ή DNA φάγων, το οποίο μπορεί να 

αυτοδιπλασιάζεται ανεξάρτητα μέσα σε ένα κύτταρο-ξενιστή όπως ένα βακτήριο. Ως ξενιστές 
επιλέγονται βακτήρια  τα οποία, κατά προτίμηση, δεν διαθέτουν πλασμίδια.  Το DNA  του 
πλασμιδίου κόβεται με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση ώστε να προκύψουν 
συμπληρωματικά μονόκλωνα άκρα, τα οποία μπορεούν να συνδεθούν με δεσμούς υδρογόνου με το 
DNA  του οργανισμού δότη. Ακολούθως με τη χρήση του ενζύμου DNA δεσμάση δημιουργείται το 
αναυνδυασμένο DNA.  To DNA αυτό μπορεί να μπει σε ένα βακτήριο (μετασχηματισμός) και κάτω 
από κατάλληλες συνθήκες να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του προϊόντος που κωδικοποιεί.  
Τα κύτταρα-ξενιστές που έχουν προσλάβει το ανασυνδυασμένο DNA επιλέγονται από εκείνα που 
δεν το έχουν προσλάβει. Ένας από τους τρόπους επιλογής αυτών είναι  η καλλιέργειά τους σε 
θρεπτικό υλικό παρουσία του κατάλληλου αντιβιοτικού, επειδή τα πλασμίδια περιέχουν γονίδια τα 
οποία προσδίδουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά. Στην περίπτωσή μας η περιοριστική 
ενδονουκλεάση EcoRI  απορρίπτεται επειδή κόβει το γονίδιο στις αλληλουχίες που μεταφράζονται 
σε αμινοξέα. Η περιοριστική ενδονουκλεάση Bgl II κόβει το γονίδιο σε δύο σημεία το γονίδιο χωρίς 
να επηρεάζει την αλληλουχία που μεταφράζεται σε αμινοξέα. Η  Bgl II όμως κόβει το πλασμίδιο 
μέσα στο γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό πενικιλίνη. Παρατηρούμε όμως 
πως η περιοριστική ενδονουκλεάση Bam HI, η οποία δεν επηρεάζει το γονίδιο που προσδίδει 
ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό πενικιλίνη αφήνει μονόκλωνα  άκρα ίδια με αυτά που αφήνει μετά τη 
δράση της η Bgl ΙΙ. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, για να δημιουργηθεί το ανασυνδυασμένο DNA  

θα κοπεί το πλασμίδιο με την  Bam HI, το γονίδιο με τη Bgl ΙΙ και μετά την ανάμιξή τους,  με τη 
χρήση της DNA δεσμάσης θα δημιουργηθεί το ανασυνδυασμένο DNA. 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ.1 Η κωδική αλυσίδα του γονιδίου είναι η ΙΙ. Η μεταγραφή καταλύεται από ένα ένζυμο, την RNA 

πολυμεράση (στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχουν τρία είδη RNA πολυμερασών). 

Η RNA πολυμεράση προσδένεται σε ειδικές περιοχές του DNA, που ονομάζονται 

υποκινητές, με τη βοήθεια πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταγραφικοί 

παράγοντες. Οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες αποτελούν τα ρυθμιστικά 

στοιχεία της μεταγραφής του DNA και επιτρέπουν στην RNA πολυμεράση να αρχίσει σωστά τη 
μεταγραφή. Οι υποκινητές βρίσκονται πάντοτε πριν από την αρχή κάθε γονιδίου.  Κατά την έναρξη 
της μεταγραφής ενός γονιδίου η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί 
τοπικό ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA. Στη συνέχεια, τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι 
από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον κανόνα της 
συμπληρωματικότητας των βάσεων, όπως και στην αντιγραφή, με τη διαφορά ότι εδώ απέναντι 
από την αδενίνη τοποθετείται το ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει ουρακίλη. Η RNA πολυμεράση 
συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα μετά το άλλο, με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό 

δεσμό. Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό 5’→3’ όπως και η αντιγραφή. Η σύνθεση του RNA 

σταματά στο τέλος του γονιδίου, όπου ειδικές αλληλουχίες οι οποίες ονομάζονται 

αλληλουχίες λήξης της μεταγραφή ς, επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. Το 

μόριο RNA που συντίθεται είναι συμπληρωματικό προς τη μία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA 

του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Η 

συμπληρωματική αλυσίδα του DNA του γονιδίου ονομάζεται κωδική._ Η αλληλουχία του 

υποκινητή εντοπίζεται στο δεξιό μέρος του γονιδίου που δίδεται και επομένως η διεύθυνση της 
μεταγραφής είναι από δεξιά προς αριστερά. Συνεπώς η αλυσίδα ΙΙ είναι η κωδική.  

 
Δ.2 Η αλληλουχία του mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή αυτού του γονιδίου είναι η 
ακόλουθη: 

5΄ AAUGUCAACGCCAAGGUAAGUGCAUAG 3΄ 

 

Δ.3. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος, διαθέτει τη φυσική 
ικανότητα να μολύνει φυτικά κύτταρα μεταφέροντας σ’ αυτά ένα πλασμίδιο που ονομάζεται Ti (Ti = 
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tumor inducing factor). Το πλασμίδιο Ti ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών 

κυττάρων, και δημιουργεί εξογκώματα (όγκους) στο σώμα των φυτών. Οι ερευνητές, αφού 
απομόνωσαν το πλασμίδιο από το βακτήριο, κατόρθωσαν να απενεργοποιήσουν τα γονίδια που 
δημιουργούν τους όγκους τοποθετώντας στο πλασμίδιο το γονίδιο που θα προσδώσει στο φυτό 
την  επιθυμητή ιδιότητα αντίστασης στο βλαβερό για τη γεωργία παράσιτο. 

 
Δ.4 Ο όρος γονιδιακή έκφραση αναφέρεται συνήθως σε όλη τη διαδικασία με την οποία ένα γονίδιο 
ενεργοποιείται, για να παραγάγει μια πρωτεΐνη. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή έκφραση 

ρυθμίζεται σε τέσσερα επίπεδα. Στο επίπεδο της μεταγραφής, Στο επίπεδο 

μετά τη μεταγραφή, Στο επίπεδο της μετάφρασης, Στο επίπεδο 

μετά τη μετάφραση. Στο επίπεδο της μεταγραφής: Ένας αριθμός 

μηχανισμών ελέγχουν ποια γονίδια θα μεταγραφούν ή/και με ποια ταχύτητα θα γίνει η μεταγραφή. 
To DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων δεν οργανώνεται σε οπερόνια αλλά κάθε γονίδιο έχει το δικό 
του υποκινητή και μεταγράφεται αυτόνομα. Η RNA πολυμεράση λειτουργεί (όπως και στους 
προκαρυωτικούς οργανισμούς) με τη βοήθεια πρωτεϊνών, που ονομάζονται μεταγραφικοί 
παράγοντες. Μόνο που στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς οι μεταγραφικοί παράγοντες 
παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία. Κάθε κυτταρικός τύπος περιέχει διαφορετικά είδη μεταγραφικών 
παραγόντων. Διαφορετικός συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων ρυθμίζει τη μεταγραφή κάθε 
γονιδίου. Μόνο όταν ο σωστός συνδυασμός των μεταγραφικών παραγόντων προσδεθεί στον 
υποκινητή ενός γονιδίου, αρχίζει η RNA πολυμεράση τη μεταγραφή ενός γονιδίου. Επειδή ο 
υποκινητής του γονιδίου αυτού είναι βακτηριακός , η μεταγραφή του γονιδίου από τα κύτταρα της 
σόγιας και επομένως  η παραγωγή του ολιγοπεπτιδίου θα εξαρτηθεί από τα αν δημιουργηθεί ο 
κατάλληλος συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων και υποκινητή, ο οποίος θα επιτρέψει την 
πρόσδεση της  RNA πολυμεράσης και τη μεταγραφή του γονιδίου. Αν γίνει η μεταγραφή τότε θα 
παραχθεί το ολιγοπεπτίδιο που κωδικοποιείται από αυτό το γονίδιο δεδομένου ότι ο Γενετικός 
κώδικας είναι σχεδόν καθολικός και πως ένα ρίβόσωμα μπορεί να μεταφράσει οποιοδήποτε m- 
RNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 


