Απαντήσεις Βιολογία Κατεύθυνσης 2013
ΘΕΜΑ Α
Α1. γ

Α2. β

Α3. α

Α4. δ

Α5. α

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελ. 123 - 124 «Η διαδικασία … αυτή τη θεραπεία»
Β2. Σελ. 133 «Στη µέθοδο αυτή … αιγών»
Β3. Σελ. 21 «Τα µιτοχόνδρια … ηµιαυτόνοµα»
Β4. Σελ. 108 35 «Με εξαίρεση … συνώνυµα»

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Έστω:
Φ: αλληλόµορφο για το φυσιολογικό µέγεθος φτερών (επικρατές)
Φ: αλληλόµορφο για το ατροφικό µέγεθος φτερών (υπολειπόµενο)
Οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι για αυτό το χαρακτήρα µπορεί να είναι:
ΦΦ: άτοµα µε φυσιολογικό µέγεθος φτερών
Φφ: άτοµα µε φυσιολογικό µέγεθος φτερών
φφ: άτοµα µε ατροφικό µέγεθος φτερών
Οι αναλογίες στην F1 είναι:
600 άτοµα µε φυσιολογικό µέγεθος : 200 µε ατροφικό µέγεθος, άρα αναλογία 3:1 (και για τα δύο φύλα
µαζί, εφόσον µιλάµε για αυτοσωµικό χαρακτήρα).
Η αναλογία αυτή προκύπτει όταν διασταυρώνουµε άτοµα ετερόζυγα.
Σύµφωνα µε τον 1ο νόµο του Mendel κατά το σχηµατισµό των γαµετών διαχωρίζονται σε ίση αναλογία
τα οµόλογα χρωµοσώµατα και συνεπώς και τα αλληλόµορφα γονίδια. Επίσης σύµφωνα µε τον 2° νόµο
του Mendel ή νόµο της ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων, το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα
δεν επηρεάζει τη µεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα (ισχύει για γονίδια που
βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση µε
βάση την εκφώνηση).
Εποµένως:
Ρ γενιά: Φφ x Φφ
Γαµέτες Φ,φ Φ,φ
F1 γενιά: ΦΦ, Φφ, Φφ, φφ
Φαινοτυπική αναλογία: 3 µε φυσιολογικό µέγεθος : 1 µε ατροφικό (όπως µας δίνεται και στην
εκφώνηση).
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Γ2.
1η περίπτωση:
Έστω το χρώµα µατιών κληρονοµείται ως αυτοσωµικός χαρακτήρας.
Η αναλογία κόκκινο χρώµα µατιών : άσπρο χρώµα είναι 400:400 (και στα δύο φύλα µαζί), δηλαδή 1:1.
Με βάση αυτό για να προκύψει η αναλογία αυτή σηµαίνει ότι το ένα άτοµο της Ρ γενιάς θα είναι οµόζυγο
για το υπολειπόµενο και το άλλο ετερόζυγο.
Οπότε έστω:
Μ: αλληλόµορφο για το κόκκινο χρώµα µατιών (επικρατές)
µ: αλληλόµορφο για το άσπρο χρώµα µατιών (υηπολειπόµενο)
Οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι για αυτό το χαρακτήρα µπορεί να είναι:
ΜΜ: άτοµα µε κόκκινο χρώµα µατιών
Μµ: άτοµα µε κόκκινο χρώµα µατιών
µµ: άτοµα µε άσπρο χρώµα µατιών
Ρ γενιά: Μµ x µµ
Γαµέτες Μ,µ µ
F1 γενιά: Μµ,µµ
Φαινοτυπική αναλογία: 1 µε κόκκινο χρώµα µατιών : 1 µε άσπρο χρώµα µατιών, όπως µας δίνεται και
στην εκφώνηση (η αναλογία θα ισχύει φυσικά και στα δύο φύλα µιας και το γονίδιο είναι αυτοσωµικό).
Και για τη διασταύρωση αυτή ισχύουν οι δύο νόµοι του Mendel.
2η περίπτωση:
Έστω το χρώµα µατιών κληρονοµείται ως φυλοσύνδετος χαρακτήρας.
Για να προκύψει η αναλογία αυτή στην F1γενιά θα πρέπει το θηλυκό άτοµο της Ρ γενιάς να είναι
ετερόζυγο και το αρσενικό να φέρει το υπολειπόµενο αλληλόµορφο.
Άρα έστω:
ΧΜ: αλληλόµορφο για το κόκκινο χρώµα µατιών
Χµ: αλληλόµορφο για το άσπρο χρώµα µατιών
Οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι των ατόµων θα είναι:
Στα θηλυκά: ΧΜΧΜ και ΧΜΧµ: κόκκινα µάτια και ΧµΧµ: άσπρα µάτια
Στα αρσενικά: ΧΜΥ: κόκκινα µάτια και ΧµΥ: άσπρα µάτια
(και για την παρακάτω διασταύρωση ισχύουν οι δύο νόµοι του Mendel)
Ρ γενιά: ΧΜΧµ x ΧµΥ
Γαµέτες: ΧΜ, Χµ Χµ,Υ
F1 γενιά: ΧΜΧµ, ΧµΧµ
ΧΜΥ, ΧµΥ
Φαινοτυπική αναλογία: 25% θηλυκά µε κόκκινα µάτια, 25% θηλυκά µε άσπρα µάτια, 25% αρσενικά µε
κόκκινα µάτια και 25% αρσενικά µε άσπρα µάτια.
Η αναλογία αυτή επιβεβαιώνει τα δεδοµένα της εκφώνησης.

.
2

Γ3. Ατελώς επικρατή γονίδια, συνεπικρατή γονίδια,
γονίδια µε πολλαπλά αλληλόµορφα, θνησιγόνα γονίδια, φυλοσύνδετα γονίδια
(σηµείωση: Αντί για τα φυλοσύνδετα γονίδια θα µπορούσε να δοθεί ως απάντηση ότι το στατιστικό
δείγµα µιας διασταύρωσης είναι µικρό ή ότι η διασταύρωση δεν είναι κάποια από αυτές που έκανε ο
Mendel)

ΘΕΜΑ ∆
∆1.
5΄ - AAATGAAACCAGGATAAG – 3΄
3΄ - TTT ACT TT GGTCCTAT T C TTAA – 5΄
Υβριδοποιηµένο µόριο 1
5΄ - AATTCGGGGGGC – 3΄
3΄
- GCCCCCCG TTAA – 5΄
Υβριδοποιηµένο µόριο 2

∆2.
Από το υβριδοποιηµένο µόριο 1 θα προκύψει το παρακάτω mRNA:
5΄ - AAAUGAAACCAGGAUAAG – 3΄
Αιτιολόγηση:
Κατά τη µεταγραφή ενός γονιδίου, το mRNA που συντίθεται είναι συµπληρωµατικό προς τη µια αλυσίδα
της διπλής έλικας του DΝΑ του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η µεταγραφόµενη και ονοµάζεται µη
κωδική. Η συµπληρωµατική αλυσίδα του DΝΑ του γονιδίου ονοµάζεται κωδική. Εποµένως, αφού η µη
κωδική αλυσίδα είναι συµπληρωµατική και αντιπαράλληλη τόσο µε το mRNA όσο και µε την κωδική
αλυσίδα του DΝΑ, το mRNA και η κωδική αλυσίδα είναι µεταξύ τους όµοια, µε τη µόνη διαφορά ότι
όπου υπάρχει ουρακίλη στο mRNA, υπάρχει θυµίνη στην κωδική αλυσίδα. Σύµφωνα µε το γενετικό
κώδικα, η µετάφραση όλων των mRNA αρχίζει από το κωδικόνιο έναρξης 5’ AUG 3’ και τελειώνει σε
ένα από τα τρία κωδικόνια λήξης 5’ UAG 3’, 5’ UGA 3’ ή 5’ UAA 3’ . Επιπλέον, ο γενετικός κώδικας
είναι:
• κώδικας τριπλέτας, δηλαδή µια τριάδα νουκλεοτιδίων, το κωδικόνιο, κωδικοποιεί ένα αµινοξύ,
• συνεχής, δηλαδή το mRNA διαβάζεται συνεχώς ανά τρία νουκλεοτίδια χωρίς να παραλείπεται κάποιο
νουκλεοτίδιο και
• µη επικαλυπτόµενος, δηλαδή κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα µόνο κωδικόνιο.
Από το συνδυασµό των τριών παραπάνω χαρακτηριστικών του γενετικού κώδικα,
συνεπάγεται ότι τα κωδικόνια έναρξης και λήξης του mRNA πρέπει να διαχωρίζονται
από ακέραιο αριθµό τριάδων νουκλεοτιδίων.
Για να βρεθεί η κωδική αλυσίδα του DΝΑ ψάχνουµε και στις δυο αλυσίδες, µε κατεύθυνση 5' → 3', το
κωδικόνιο 5’ ATG 3’, που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης της µετάφρασης 5’ AUG 3’ του mRNA και
ένα από τα 5’ TAG 3’, 5’ TGA 3’, TAA 3’, που αντιστοιχούν στα τρία κωδικόνια λήξης της µετάφρασης
5’ UAG 3’, 5’ UGA 3’, 5’ UAA 3’. Τα δυο αυτά κωδικόνια, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να διαχωρίζονται
µεταξύ τους µε ακέραιο αριθµό κωδικονίων (εκτός αν υπάρχουν εσώνια). Η αλυσίδα η οποία εκπληρώνει
τις προϋποθέσεις αυτές είναι η πάνω στο υβριδοποιηµένο µόριο 1, εποµένως αυτή είναι η κωδική
αλυσίδα του γονιδίου που κωδικοποιεί το ολιγοπεπτίδιο.
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∆3. Αντικωδικόνιο: 3΄ CCU 5΄
(η αιτιολόγηση προέρχεται από τη σελίδα 37 του σχολικού βιβλίου)
Κατά την επιµήκυνση, µεταξύ της λυσίνης και της προλίνης σχηµατίζεται πεπτιδικός δεσµός και αµέσως
µετά το tRNA που µετέφερε τη λυσίνη αποσυνδέεται από το ριβόσωµα και απελευθερώνεται στο
κυτταρόπλασµα, όπου συνδέεται πάλι µε λυσίνη. Το ριβόσωµα και το mRNA έχουν τώρα ένα tRNA,
πάνω στο οποίο υπάρχουν προσδεδεµένα τρία αµινοξέα (µεθειονίνη – λυσίνη – προλίνη). Στη συνέχεια
το ριβόσωµα κινείται κατά µήκος του mRNA κωδικόνιο. Ένα 4ο tRNA έρχεται που µεταφέρει το αµινοξύ
γλυκίνη και έχει αντικωδικόνιο συµπληρωµατικό του mRNA
5΄ GGA 3΄ που κωδικοποιεί την γλυκίνη.

∆4. Η DNA δεσµάση δηµιουργεί 3΄ - 5΄ φωσφοδιεστερικούς δεσµούς.
Τα κοµµάτια που θα ενωθούν πρέπει να είναι συµπληρωµατικά και αντιπαράλληλα.
Οπότε µπορεί να προκύψουν τα παρακάτω µόρια DNA:
Μόριο Α
5΄ - AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC – 3΄
3΄ - T TTACT TT GGTCCT ATT CTTAAGCCCCCCGTTAA – 5΄
ή
Μόριο Β
5΄ - AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG – 3΄
3΄ - TTTACTTTGGTCCTATTCTTAACGGGGGGCTTAA – 5΄
σελ. 57 «Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες … κοµµένα άκρα»
Με βάση αυτά η επίδραση της EcoRI στο µόριο Α θα δώσει τα εξής 2 τµήµατα:
5΄ - AAATGAAACCAGGATAAG 3΄
3΄ - T TTACT TT GGTCCT ATT CTTAA 5΄
και
5΄ AATTGCCCCCCG – 3΄
3΄
CGGGGGGCTTAA – 5΄
Ενώ η επίδραση της EcoRI στο µόριο Β δεν θα έχει καµία επίδραση µιας και η αλληλουχία που
αναγνωρίζει δεν υπάρχει στο µόριο.
.

Επιµέλεια: Βροχόπουλος Κώστας
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