Απαντήσεις Διαγωνίσματος Βιολογίας Προσανατολισμού
Θέμα 1ο
Α1. iii

A2. ii

A3. iv

A4. ii

A5. ii

Θέμα 2ο
Β.1. (σελ. 89 γονιδιακές, χρωμοσωμικές σελ 91 ουδέτερες, σιωπηλές και σελ. 92
αυτόματες.. εξαιτίας μεταλλαξογόνων παραγόντων.)
Β2. (σελ.41 οπερόνιο είναι μια ομάδα γονιδίων… που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της
εκφρασής τους. σελ. 40 Σε αυτό περιλαμβάνονται..πρωτεΐνη – καταστολέας.)

Β3. (σελ.40 Μολονότι τα κύτταρα έχουν ίδιες γενετικές πληροφορίες έχουν
αναπτύξει μηχανισμούς ….. λειτουργίας όλων των κυττάρων.)

Β4. (σελ. 41- 42 Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή έκφραση ρυθμίζεται σε
τέσσερα επίπεδα..να γίνει βιολογικά λειτουργική.)
Θέμα 3ο
Γ1. (Σελ. 14 Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται….. είναι 5’

3’)

Γ.2. Το ώριµο mRNA :
Κωδικόνιο λήξης

Κωδικόνιο έναρξης

i. 3’ AAAAACGGGC GAU AUG G…[155 βάσεις]… CAG GGU GUA CGGGAG 5’
3’ αμετάφραστη περιοχή

5’ αμετάφραστη περιοχή

Εντοπίζουμε 2 πιθανά κωδικόνια έναρξης AUG διαβάζοντας το RNA από δεξιά προς
τα αριστερά και ένα άλλα διαβάζοντας από αριστερά προς τα δεξιά. Όμως αν
χωρίσουμε σε τριπλέτες νουκλεοτιδίων, καθώς πρόκειται για ώριμο mRNA δεν
αντιστοιχεί κωδικόνιο λήξης όταν διαβάσουμε από αριστερά προς τα δεξιά.
Επομένως, το κωδικόνιο έναρξης βρίσκεται δεξιά και τα νουκλεοτίδια που
βρίσκονται δεξιότερα του (πριν από αυτό) αποτελούν την 5’ αμετάφραστη περιοχή.
Χωρίζοντας σε τριπλέτες εντοπίζουμε το κωδικόνιο λήξης UAG όπου και ακολουθεί
η 3’ αμετάφραστη περιοχή. Τοποθετούμε συνεπώς τα άκρα του mRNA όπως φαίνεται
στην εικόνα.
ii. Συνολικά τα νουκλεοτίδια στο πλαίσιο ανάγνωσης είναι 171. Διαιρώντας με το 3
βρίσκουμε τα κωδικόνια, καθώς κάθε κωδικόνιο αποτελείται από μια τριπλέτα
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νουκλεοτιδίων 171:3= 57 κωδικόνια. Το κωδικόνιο όμως λήξης δεν αντιστοιχεί σε
αμινοξύ άρα τα αμινοξέα είναι 56 που κωδικοποιούνται από το συγκεκριμένο γονίδιο.
iii. Το τρίτο tRNA προσδένεται συμπληρωματικά με το τρίτο κωδικόνιο του mRNA,
δηλαδή το GAC καθώς η μετάφραση πραγματοποιείται με κατεύθυνση 5’
3’,
επομένως το αντικωδικόνιο του tRNA είναι το 3’….CUG….5’.
Το τελευταίο tRNA προσδένεται στο κωδικόνιο GUA, καθώς το κωδικόνιο λήξης δεν
συνδέεται με κάποιο tRNA , άρα θα έχει ως αντικωδικόνιο το 3’….CAU…5’
iv. Το γονίδιο αποτελείται από τις αμετάφραστες περιοχές, τα εσώνια και τα εξώνια.
Επομένως έστω Χ τα νουκλεοτίδια του πρόδρομου mRNA (ή του ενός κλώνου του
γονιδίου).
Γονίδιο = Εξώνια + εσώνια + αμετάφραστες περιοχές
Χ = 171 + 80% Χ + 17
Χ – 0,8Χ = 188
0,2 Χ = 188
Χ = 940 αζωτούχες βάσεις.
Άρα το γονίδιο έχει μήκος 940 ζέυγη βάσεων.
v. To συγκεκριμένο γονίδιο είναι ευκαρυωτικού κυττάρου είτε ιού που προσβάλλει
ευκαρυωτικά κύτταρα καθώς είναι ασυνεχές (περιέχει εσώνια), επομένως θα είναι
γραμμικό μόριο DNA.
Θέμα 4ο
Δ.1
Παρατηρούμε ότι έχουμε μία άσκηση διϋβριδισμού, για τις ιδιότητες:
χρώμα σώματος και χρώμα ματιών.


Το χρώμα σώματος κληρονομείται με το ίδιο ποσοστό στα θηλυκά και στα
αρσενικά άτομα άρα πρόκειται για αυτοσωμικό γονίδιο που συμβολίζω με Γ΄
για το γκρί και για το μαύρο.
Επειδή η αναλογία τους είναι 1:1 (42 μαύρο : 41 γκρί) άρα ο ένας θα είναι
ετεροζυγώτης (Γγ) και ο άλλος ομοζυγώτης ως προς το υπολειπόμενο (γγ).
 Τα λευκά μάτια εμφανίζονται μόνο στα αρσενικά άτομα άρα πρόκειται για
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο λ (X λ ) και τα κόκκινα μάτια καθορίζονται
από το επικρατές Λ (X λ ) άρα θα έχω διασταύρωση ατόμων με: X Λ X λ και X Λ Υ
Οι πιθανοί συνδυασμοί διασταυρώσεων είναι:
1η περίπτωση X Λ X λ Γγ (x) X Λ Υγγ ή 2η περίπτωση X Λ X λ γγ (x) XΛΥΓγ
Από την διασταύρωση i) X Λ X λ Γγ (x) Χ Λ Υ γγ
γαμ:

Χ Λ Γ, Χ Λ γ, Χ λ Γ, Χ λ γ και Χ Λ γ, Υγ
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ΧΛΓ

ΧΛγ

Χλ Γ

Χλ γ

ΧΛγ

Χ Λ Χ Λ Γγ

Χ Λ Χ Λ γγ

Χ Λ Χ λ Γγ

Χ Λ Χ λ γγ

Υγ

Χ Λ Υγγ

Χ Λ Υγγ

Χ λ Υγγ

Χ λ Υγγ

Φαινοτυπική αναλογία 2 : 1 : 1 και στην 2η περίπτωση θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
Δ.2. i. Ο δαλτονισμός κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. Άρα
συμβολίζουμε (Χα) το υπολειπόμενο γονίδιο και (ΧΑ) το φυσιολογικό επικρατές.
Η κυστική ίνωση είναι νόσος που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο
τρόπο. Συμβολίζουμε λοιπόν (Β) υγιές γονίδιο και (β) γονίδιο που ευθύνεται για τη
νόσο.




Η μητέρα του Αγησίλαου θα έχει γονότυπο Χα Χαββ, καθώς πάσχει και από
τις δύο νόσους. Από τη μείωση εντοπίζουμε πως θα κληροδοτεί πάντοτε τα
ασθενικά γονίδια (Χαβ). Επειδή ο Αγησίλαος δεν πάσχει από κυστική ίνωση
κληρονόμησε το υγιές (Β) γονίδιο από τον πατέρα του, θα είναι όμως φορέας
διότι κληρονόμησε το (β) από την μητέρα του. Θα έχει επομένως γονότυπο Χα
ΥΒβ, καθώς κληρονομεί το (Χα ) γονίδιο από την μητέρα του και το Υ
χρωμόσωμα από τον πατέρα του, επομένως ο Αγησίλαος πάσχει από
δαλτονισμό.
Η μητέρα της Πολυξένης θα έχει γονότυπο ΧΑ ΧΑββ , καθώς δεν πάσχει ούτε
είναι φορέας του δαλτονισμού αλλά πάσχει από κυστική ίνωση. Επομένως,
από την μειωτική διαίρεση εντοπίζουμε πώς πάντοτε θα κληροδοτεί τα (ΧΑβ)
γονίδια στους απογόνους της. Ο πατέρας της Πολυξένης έχει γονότυπο
ΧΑΥΒΒ καθώς έχει φυσιολογική όραση και δεν νοσεί ούτε είναι φορέας της
κυστικής ίνωσης. Άρα λόγω της μείωσης θα κληροδοτεί (ΧΑΒ) ή (ΥΒ) γονίδια
στους απογόνους του. Η Πολυξένη κληρονόμησε τα (ΧΑΒ) γονίδια από τον
πατέρα της και τα (ΧΑβ) από την μητέρα της, θα έχει επομένως γονότυπο
ΧΑΧΑΒ β.

ii.

ΧΑΧΑΒ β

Χα ΥΒβ

(x)

Γαμέτες: ΧΑΒ, ΧΑβ ωάρια (x)

Χα Β, Χαβ, ΥΒ, Υβ σπερματοζωάρια

Χα Β

Χα β

ΥΒ

Υβ

ΧΑΒ

ΧΑΧαΒ β

ΧΑΧαΒ β

ΧΑΥΒ Β

ΧΑΥΒ β

ΧΑβ

ΧΑΧαΒ β

ΧΑΧαβ β

ΧΑΥΒ β

ΧΑΥβ β
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Η φαινοτυπική αναλογία ως προς τις ασθένειες είναι 3:1, όπου υπάρχει 75%
πιθανότητα να γενηθούν υγιείς απόγονοι και ως προς τις δύο νόσους και 25%
πιθανότητα να πάσχουν από κυστική ίνωση.
iii. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γεννηθεί απόγονος με δαλτονισμό καθώς η
Πολυξένη είναι ομόζυγη ως προς το επικρατές φυσιολογικό γονίδιο (ΧΑ), εκτός
και αν προκύψει κάποια μετάλλαξη (χρωμοσωμική λόγω λάθους στη μείωση ή
γονιδιακή λόγω αντικατάστασης, έλλειψης ή προσθήκης κάποιας αζωτούχου
βάσης).
iv. To γενεαλογικό δέντρο της μερικής αχρωματοψίας (δαλτονισμός)

Το γενεαλογικό δένδρο της κυστικής ίνωσης
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