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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-20 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο το χαρακτηριστικό με το μαύρο χρώμα 

κληρονομείται ως: 

 

γ. Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

                                                                                            Μονάδες 5  

Α2. Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο η οξειδωτική φωσφορυλίωση συμβαίνει: 

δ. στα μιτοχόνδρια 

                                                       Μονάδες  

Α3. Το παρακάτω μόριο t-RNA : 

 

α. έχει προκύψει από μεταγραφή γονιδίου με τμήμα κωδικής αλυσίδας 5’ ….ΤΑΑ… 3’ 

                                                                                                                         Μονάδες 5  

        

 

 Α4. Το ένζυμο EcοRI παράγεται από την έκφραση γονιδίου που : 

   

β. εντοπίζεται σε κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA   

                                                                                                                           Μονάδες 5  

       Α5. Στα λευκά αιμοσφαίρια ανήκουν : 
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γ. τα μακροφάγα  

                                                                    Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να κάνετε την αντιστοίχηση: 

1. Υποκινητής   ε                                               α. Μεταγράφεται και μεταφράζεται 

2. DNA πολυμεράση γ                                      β. RNA 

3. εσώνιο δ                                                        γ. πρωτείνη 

4. πρωταρχικό τμήμα  β                                    δ. μεταγράφεται και δεν μεταφράζεται 

5. εξώνιο  α                                                       ε. Δεν μεταγράφεται 

                                                                                                                      Μονάδες 5                                                        

Β2. Δύο ημέρες μετά από επίσκεψη σε οδοντίατρο, και λόγω αιμορραγίας των ούλων από τη 

χρήση οδοντιατρικού εργαλείου, ένα άτομο  ανησυχεί για μόλυνση από H.I.V. και για το λόγο 

αυτό πραγματοποιεί έλεγχο που αφορά την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού 

στο αίμα του. Πιστεύετε ότι αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για την ανίχνευση του ιού; Με 

ποια άλλη μέθοδο είναι δυνατή η διάγνωση του ιού στο αίμα του ατόμου; . 

                                                                                                                    Μονάδες 5 

H ανίχνευση των ειδικών για τον ιό αντισωμάτων στο αίμα του ασθενούς είναι δυνατό να 

γίνει μετά την παρέλευση 6 εβδομάδων έως 6 μηνών από την εισβολή του ιού στον 

οργανισμό. Επομένως 2 ημέρες μετά την επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν θα έχουν  ακόμα 

παραχθεί αντισώματα  έναντι του ιού (αν έχει γίνει μόλυνση). Επιπλέον η διάγνωση της 

νόσου μπορεί να γίνει και με την ανίχνευση του RNA του ιού στο αίμα του ατόμου. 

                                                                                                                               

Β3. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τα ένζυμα που δρουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του 

DNA     (Μονάδες 5) και να περιγράψετε τη δράση των κυρίων ενζύμων της αντιγραφής 

(Μονάδες 3).            

                                                                           Μονάδες   8 

1.DNA ελικάσες 

2. DNA πολυμεράσες 

3. πριμόσωμα 

4. DNA δεσμάση 

5. ειδικά επιδιορθωτικά ένζυμα 

Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν μόνο προς καθορισμένη κατεύθυνση και τοποθετούν 

τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3’ άκρο της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου 
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κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Έτσι, λέμε ότι αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 

5’ προς 3’. Κάθε νεοσυντιθέμενη αλυσίδα θα έχει προσανατολισμό 5’→3’. Έτσι, σε κάθε 

διπλή έλικα που παράγεται οι δύο αλυσίδες θα είναι αντιπαράλληλες. Για να 

ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας σε κάθε τμήμα DNA που γίνεται η αντιγραφή, η σύνθεση 

του DNA είναι συνεχής στη μια αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. 

Επιμηκύνουν τα πρωταρχικά τμήματα RNA με συμπληρωματικά προς τις μητρικές 

αλυσίδες DNA δεοξυριβονουκλεοτίδια, αντικαθιστούν με συμπληρωματικά 

νουκλεοτίδια λάθη που οι ίδιες έχουν κάνει κατά παράβαση του κανόνα της 

συμπληρωματικότητας (λάθη που απομένουν 1:100000) και αντικαθιστούν με 

δεοξυριβονουκλεοτίδια τα πρωταρχικά τμήματα RNA.  

Β4. Με τι σχετίζονται τα θνησιγόνα γονίδια, τι προκαλούν, και γιατί αλλάζουν τις 

φαινοτυπικές αναλογίες των νόμων του Mendel; (Μονάδες 4) Ποια είναι η αναμενόμενη 

αναλογία θηλυκών και αρσενικών ατόμων από τη διασταύρωση δύο εντόμων εκ των οποίων 

το ένα είναι φορέας ενός υπολειπόμενου φυλοσύνδετου θνησιγόνου γονίδιου; (Μονάδες 

3).Να λάβετε υπόψη ότι το φύλο στα έντομα αυτά καθορίζεται όπως στον άνθρωπο.                

                                                                                                          Μονάδες   7      

Τα γονίδια αρχίζουν τη λειτουργία τους πολύ σύντομα μετά τη γονιμοποίηση. Μερικά 

αλληλόμορφα δημιουργούν τόσο σοβαρά προβλήματα σε ένα έμβρυο που οδηγούν σε 

διακοπή της ανάπτυξης συνήθως πριν από την 8η εβδομάδα. Τα αλληλόμορφα αυτά που 

προκαλούν πρόωρο θάνατο ονομάζονται θνησιγόνα. Τα θνησιγόνα αλληλόμορφα 

προκαλούν αυτόματες αποβολές, δηλαδή πρόωρο τερματισμό της κύησης. Αυτό 

σημαίνει ότι κάποια άτομα δεν επιβιώνουν μέχρι τη γέννηση και συνεπώς οι αντίστοιχοι 

φαινότυποι χάνονται. Άρα η ύπαρξη των θνησιγόνων αλλάζει τις φαινοτυπικές αναλογίες 

των νόμων του Mendel. 

Αν υπάρχει φυλοσύνδετο θνησιγόνο αλληλόμορφο γονίδιο, αυτό σημαίνει ότι αν το Α 

είναι το φυσιολογικό αλληλόμορφο και α το θνησιγόνου ,όπου Α>α,θα υπάρχουν οι εξής 

πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι: 

Γονότυποι                                              Φαινότυποι 

ΧΑΧΑ                                                       θηλυκό που επιβιώνει 

ΧΑΧα                                                       θηλυκό που επιβιώνει 

ΧαΧα                                                       θηλυκό που δεν επιβιώνει 

ΧΑΥ                                                        αρσενικό που επιβιώνει 

ΧαΥ                                                        αρσενικό που δεν επιβιώνει  
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Παρατηρούμε ότι μόνο ένα θηλυκό άτομο θα μπορούσε να είναι φορέας του θνησιγόνου 

αλληλόμορφου 

ΑΡΑ 

P:               ΧΑΧα    x     ΧΑΥ 

Γαμέτες:   ΧΑ,Χα        ΧΑ ,Υ    

           F1:             

 ΧΑ Χα 

ΧΑ ΧAΧA ΧAΧα 

Υ ΧΑΥ ΧαΥ 

 

Γ.Α :  1 ΧAΧA : 1 ΧAΧα :1 ΧΑΥ  

Φ.Α:        2 θηλυκά               :         1 αρσενικό 

         που επιβιώνουν                 που επιβιώνει 

 

+ 1ος νόμος του Mendel 

 

                                                                                                                           

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ένα άτομο μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. 

α. Να εξηγήσετε γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. 

                                                                                                                                              Μονάδες   5   

Οι ιοί εξασφαλίζουν από τον ξενιστή τους μηχανισμούς αντιγραφής, μεταγραφής και 

μετάφρασης, καθώς και τα περισσότερα ένζυμα που τους είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες 

αυτές. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα.                                             

β. Ποια κύτταρα της μη ειδικής άμυνας θα ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση του ιού και ποιος 

είναι ο ρόλος τους στην ενεργοποίηση των ειδικών μηχανισμών άμυνας; 

                           Μονάδες   5   

Ορισμένοι ιοί αντιμετωπίζονται με φαγοκυττάρωση. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν μια 

κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων και διακρίνονται στα ουδετερόφιλα και στα  μονοκύτταρα. 

Τα τελευταία, αφού διαφοροποιηθούν σε μακροφάγα, εγκαθίστανται στους ιστούς. Τα 

φαγοκύτταρα ενεργοποιούνται μετά την εμφάνιση ενός παθογόνου μικροοργανισμού στο 

εσωτερικό του οργανισμού μας. Ειδικά τα μακροφάγα εγκλωβίζουν το μικροοργανισμό, τον 
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καταστρέφουν και εκθέτουν στην επιφάνειά τους κάποια τμήματά του. Λειτουργούν δηλαδή ως 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Αυτό εξυπηρετεί τη δράση των ειδικών μηχανισμών άμυνας. 

Συγκεκριμένα τα κύτταρα που ενεργοποιούνται πρώτα μετά την παρουσίαση του αντιγόνου 

είναι τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. Στην συνέχεια  τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα 

ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα και τα άλλα είδη Τ-λεμφοκυττάρων μέσω ουσιών που 

εκκρίνουν (κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα).                                        

γ. Να αναφέρετε τα κύτταρα της ειδικής άμυνας που θα παραχθούν για την αντιμετώπιση του ίδιου 

ιού την επόμενη φορά που θα μολύνει το άτομο. 

Την επόμενη φορά θα ενεργοποιηθούν τα κύτταρα μνήμης, συγκεκριμένα : 

1. Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης 

2. Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης 

3. Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης 

                           Μονάδες   3                                                          

 

Γ2. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις του ίδιου αντιγόνου στο αίμα τριών 

διαφορετικών ατόμων (α,β,γ) που έχουν μολυνθεί την ίδια χρονική στιγμή. Ποιο από τα άτομα 

(α,β,γ) μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας; (Μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

και να εξηγήσετε γιατί απορρίψατε τους άλλους δύο.(Μονάδες 5) 

 

 

                           Μονάδες   7 

Η καμπύλη του ατόμου (β) δείχνει ότι μετά την είσοδο τους στον οργανισμό τα αντιγόνα 

αυξάνονται ελάχιστα και στην συνέχεια μειώνονται ραγδαία μέχρι την τελική τους 

εξουδετέρωση. Η γρήγορη και άμεση εξουδετέρωση των αντιγόνων υποδηλώνει πως ο 

οργανισμός παράγει άμεσα αντισώματα σε μεγάλη ποσότητα. Επομένως ο οργανισμός 

εκδηλώνει δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση (η οποία ενεργοποιείται κατά την επαφή του 

οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη ,ή επόμενη, φορά).Στην περίπτωση αυτή 

ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων και έτσι δεν 
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προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν ασθενεί και 

πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε.   

Η καμπύλη του ατόμου (α) δείχνει ότι μετά την είσοδο τους στον οργανισμό τα αντιγόνα 

αυξάνονται ραγδαία μέχρι η συγκέντρωση τους να φτάσει μια μέγιστη τιμή και στην συνέχεια 

μειώνονται σταδιακά. Λόγω της αυξημένης τους συγκέντρωσης αλλά και το ότι επιβιώνουν για 

ένα σημαντικό χρονικό διάστημα συμπεραίνουμε πως ο άνθρωπος αυτός εκδηλώνει πρωτογενή 

ανοσοβιολογική απόκριση. Το άτομο νοσεί και εμφανίζει συμπτώματα αφού στο διάστημα που 

μεσολαβεί μέχρι την παραγωγή των αντισωμάτων τα αντιγόνα θα αυξηθούν σε τέτοιο αριθμό 

που θα προκαλέσουν διαταραχές υγείας. 

Η καμπύλη του ατόμου (γ) δείχνει ότι ξαφνικά στον οργανισμό παρουσιάζεται μια μεγάλη 

ποσότητα αντιγόνων τα οποία μετά την εμφάνιση τους σταδιακά μειώνονται, χωρίς ποτέ να 

εμφανίσουν αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι τα αντιγόνα δεν μπορούν να αυξηθούν σε αριθμό, άρα 

έχουν χάσει την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται ,επειδή είναι νεκρά η εξασθενημένα. 

Επομένως η καμπύλη γ αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή κατά την οποία το άτομο αυτό 

εμβολιάζεται για το αντιγόνο. Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους 

μικροοργανισμούς ή τμήματά τους και ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να 

παραγάγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει 

συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει . 

Συμπερασματικά το άτομο που εμφανίζει συμπτώματα είναι το άτομο α, γιατί είναι το μόνο που 

εκδηλώνει πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση και μπορεί να νοσήσει, δηλαδή να εμφανίσει 

συμπτώματα. 

Γ3. Ένας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα άτομο το οποίο καταναλώνει συστηματικά 

αλκοολούχα ποτά είναι και η κίρρωση του ήπατος. Να εξηγήσετε με ποιον τρόπο το αλκοόλ 

σχετίζεται με την κίρρωση του ήπατος. 

Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος ελαττώνει την ικανότητα του λεπτού εντέρου να 

απορροφά τις θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή μας. Συνέπεια του γεγονότος αυτού 

είναι η φθορά του ήπατος, το οποίο, αντί να αποθηκεύει τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες 

που χρησιμοποιούνται από τα ηπατικά κύτταρα, αποθηκεύει λίπη, με αποτέλεσμα τη διόγκωσή 

του. Η συνεχιζόμενη κατανάλωση οινοπνεύματος από έναν αλκοολικό καταλήγει συχνά σε 

εκφυλισμό του ηπατικού ιστού, μια κατάσταση που ονομάζεται κίρρωση του ήπατος, η οποία, 

αν και δεν περιορίζεται στους αλκοολικούς, παρουσιάζεται ωστόσο σε ποσοστό οκτώ φορές 

μεγαλύτερο σ' αυτούς παρά στα μη εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα. 

 

                           Μονάδες   5                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ΘΕΜΑ Δ 
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Δ1. Ο Γιώργος πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία, ενώ ο πατέρας του είναι 

φυσιολογικός, και από αιμορροφιλία Α ενώ και οι δύο γονείς του είναι φυσιολογικοί. 

Η Ελένη δεν πάσχει από καμία εκ των δύο ασθενειών. 

α. Να περιγράψετε με τι σχετίζονται οι παραπάνω ασθένειες και να αναφέρετε τον τρόπο με 

τον οποίο κληρονομούνται.  

                           Μονάδες   5  

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο και 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρώιμης εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Η αιμορροφιλία Α 

είναι μια κλασική φυλοσύνδετη διαταραχή, στην οποία το αίμα δεν πήζει φυσιολογικά λόγω 

έλλειψης του παράγοντα VIII, μιας αντιαιμορροφιλικής πρωτεΐνης. Η αιμορροφιλία 

κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο.                                           

β. Να αιτιολογήσετε το γονότυπο του Γιώργου. 

                                                                                                                  Μονάδες   4   

Εφόσον η οικογενής υπερχοληστερολαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό και επικρατή τρόπο 

τότε: 

Α: μη φυσιολογικό αλληλόμορφο 

α: φυσιολογικό αλληλόμορφο 

 

Γονότυποι             Φαινότυποι 

ΑΑ                           ασθενής 

Αα                           ασθενής 

αα                            υγιής 

 

Εφόσον ο Γιάννης έχει υγιή πατέρα, δηλαδή πατέρα με γονότυπο αα ,θα έχει κληρονομήσει από 

αυτόν ένα α αλληλόμορφο. Επίσης εφόσον ο Γιάννης ασθενεί θα διαθέτει ένα Α αλληλόμορφο. 

Άρα ο Γιάννης θα έχει γονότυπο Αα 

Εφόσον η αιμορροφιλία Α κληρονομείται με φυλοσύνδετο και υπολειπόμενο τρόπο τότε: 

 

Δ: φυσιολογικό αλληλόμορφο 

δ:μη φυσιολογικό αλληλόμορφο 

 

Γονότυποι                                              Φαινότυποι 

ΧΔΧΔ                                                       θηλυκό υγιές 
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ΧΔΧδ                                                       θηλυκό υγιές 

ΧδΧδ                                                       θηλυκό ασθενές 

ΧΔΥ                                                        αρσενικό υγιές 

ΧδΥ                                                        αρσενικό ασθενές 

 

Ο Γιάννης πάσχει από αιμορροφιλία άρα θα έχει γονότυπο ΧδΥ 

 

Συνολικά ο Γιάννης θα έχει γονότυπο ΑαΧδΥ                                                                                     

 

γ. Να κάνετε τις πιθανές διασταυρώσεις του Γιώργου και της Ελένης (Μονάδες 4) , να 

υπολογίσετε την πιθανότητα να αποκτήσουν φυσιολογική κόρη και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.    (Μονάδες 5). 

 

Η Ελένη μπορεί να έχει γονότυπο είτε ααΧΔΧΔ ή ααΧΔΧδ 

Άρα οι πιθανες διασταυρώσεις είναι: 

1)   P :                     ααΧΔΧΔ     x             ΑαΧδΥ 

    Γαμέτες :                αΧΔ            ΑΧδ, αΧδ, ΑΥ, αΥ 

 ΑΧδ αΧδ ΑΥ αΥ 

αΧΔ ΑαΧΔΧδ ααΧΔΧδ ΑαΧΔΥ ααΧΔΥ 

 

F1:    Φ.Α: 1 κορίτσι που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία: 

                  αλλα όχι από αιμορροφιλία Α: 

                 1 κορίτσι που δεν πάσχει από καμια από τις δυο ασθένειες (φυσιολογικό): 

                  1 αγόρι που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία 

                  αλλα όχι από αιμορροφιλία Α: 

                  1 αγόρι που δεν πάσχει από καμια από τις δυο ασθένειες (φυσιολογικό) 

 

Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα γεννησης φυσιολογικής κόρης είναι 25% ή ¼ 

2)   P :                     ααΧΔΧδ     x             ΑαΧδΥ 

    Γαμέτες :              αΧΔ ,αΧδ           ΑΧδ, αΧδ, ΑΥ, αΥ 

 ΑΧδ αΧδ ΑΥ αΥ 

αΧΔ ΑαΧΔΧδ ααΧΔΧδ ΑαΧΔΥ ααΧΔΥ 

αΧδ ΑαΧδΧδ ααΧδΧδ ΑαΧδΥ ααΧδΥ 
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F1:            Φ.Α: 1 κορίτσι που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία: 

                  αλλα όχι από αιμορροφιλία Α: 

                 1 κορίτσι που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και από  

                  αιμορροφιλία Α 

                 1 κορίτσι που δεν πάσχει από καμια από τις δυο ασθένειες (φυσιολογικό): 

                 1 κορίτσι που δεν πάσχει από οικογενη υπερχοληστερολαιμία αλλά  

                 πάσχει από αιμορροφιλία Α. 

                 1 αγόρι που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία 

                  αλλα όχι από αιμορροφιλία Α: 

                  1 αγόρι που δεν πάσχει από καμια από τις δυο ασθένειες (φυσιολογικό) 

                  1 αγόρι που πάσχει και από τις δυο ασθένειες 

                  1 αγόρι που δεν πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία αλλα πάσχει από  

                  αιμορροφιλία Α 

Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα γεννησης φυσιολογικής κόρης είναι 12,5% ή 1/8 

Αναφέρουμε τους δύο νόμους του Mendel και αιτιολογούμε γιατί ισχύει ο 2ος νόμος 

 (ανεξάρτητη μεταβίβαση γιατί το ένα γονίδιο αυτοσωμικό και το άλλο φυλοσύνδετο) 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Δ2. Η παρακάτω αλληλουχία βάσεων αποτελεί τμήμα του 1ου εξωνίου του γονιδίου που 

κωδικοποιεί την β΄αλυσίδα της HbA. Η β-αλυσίδα της HbA αποτελείται από 146 αμινοξέα 

και δίνεται ότι υφίσταται μεταμεταφραστική τροποποίηση κατά την οποία απομακρύνεται το 

πρώτο αμινοξύ από το αμινικό άκρο. 

   GAGGAGACCGCAΑTCCACGTGGTAAAAAAA    

                                         CTCCTC TGGCGTΤA GGTGCACCATTTTTTT     

Οι παρακάτω ιχνηθετημένες αλληλουχίες RNA αποτελούν ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται 

για την  εύρεση πιθανών αλλαγών (μιας βάσης)  που μπορεί να συμβούν στην κωδική 

αλυσίδα του  εν λόγω γονιδίου  και οι οποίες επηρεάζουν το 5ο, 6ο και 7ο αμινοξύ της 

β΄αλυσίδας. 

Ανιχνευτής 1:  3΄GGUACUCCUC 5΄                   Ανιχνευτής 2: 3΄GGUGCUCCUC 5΄  

Ανιχνευτής 3:  3΄GGUCUCCUC 5΄                     Ανιχνευτής 4:  3΄GGUCACCUC 5΄  

Απομονώνουμε τα αντίστοιχα τμήματα DNA από το γονιδίωμα 5 (πέντε) ατόμων, και 

μετά την αποδιάταξή τους παρατηρούμε ότι: 
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Στο DNA του ατόμου   Α    υβριδοποιείται      πλήρως μόνο ο ανιχνευτής 4 

Στο DNA του ατόμου   Β    υβριδοποιείται      πλήρως  μόνο ο ανιχνευτής 3 

Στο DNA του ατόμου   Γ    υβριδοποιούνται    πλήρως οι ανιχνευτές 3 και 4 

Στο DNA του ατόμου   Δ    υβριδοποιούνται   πλήρως οι ανιχνευτές 3 και 2  

Στο DNA του ατόμου   Ε    υβριδοποιούνται   πλήρως οι ανιχνευτές 1 και 2 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα: 

Να εξηγήσετε τη μεταβολή στη σύνθεση της β΄αλυσίδας της ΗbΑ που είναι δυνατό να 

έχουν κάποια από τα παραπάνω άτομα καθώς και το γονότυπο του καθενός. 

 

Αρχικά λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για το 1ο εξώνιο προσπαθούμε να βρούμε κατάλληλο 

κωδικόνιο έναρξης και επίσης σκεπτόμενοι ότι έχει συμβεί μεταμεταφραστική τροποποίηση 

εντοπίζουμε τα κωδικόνια που αντιστοιχούν στα αμινοξέα 5 ,6 και 7 

                      7ο         6ο      5ο                                        κ.έναρξης 

3’   GAG-GAG-ACC-GCA-ΑTC-CAC-GTG-GTA-AAAAAA   5’ 

                           5’  CTC-CTC –TGG-CGT-ΤAG-GTG-CAC-CAT-TTTTTT    3’ 

 

Ανιχνευτής 1:  3΄GGUACUCCUC 5΄ 

                       5’ CCATGAGGAG 3’                    συμπληρωματική αλυσίδα 

Βλέπουμε ότι ο ανιχνευτής θα υβριδοποιήσει αλληλουχία στην οποία σε σχέση με την 

φυσιολογική έχει γίνει προσθήκη μιας Τ , μετά το κωδικόνιο που αντιστοιχεί το 5ο αμινοξύ. 

Εμφανίζεται πρόωρο κωδικόνιο λήξης.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  τον τερματισμό σύνθεσης 

της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Άρα η μετάλλαξη αυτή οδηγεί σε αλληλόμορφο ,έστω βθ1 , το 

οποίο οδηγεί σε μη λειτουργική β πολυπεπτιδική αλυσίδα. 

 

 Ανιχνευτής 2: 3΄GGUGCUCCUC 5΄ 

                       5’ CCACGAGGAG 3’                  συμπληρωματική αλυσίδα 

Βλέπουμε ότι ο ανιχνευτής θα υβριδοποιήσει αλληλουχία στην οποία σε σχέση με την 

φυσιολογική έχει γίνει προσθήκη μιας C ,μετά το κωδικόνιο που αντιστοιχεί στο 5ο αμινοξύ. 

Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει το πλαίσιο ανάγνωσης, καθως γίνεται προσθήκη βάσεων σε αριθμό 

όχι πολλαπλάσιο του 3. Η αλληλουχία των αμινοξέων της β πολυπεπτιδικής μετα την 

μετάλλαξη δεν θα εμφανίζει πλέον πολλές ομοιότητες με την αρχική άρα κατά πάσα 

πιθανότητα το μεταλλαγμένο αλληλόλομορφο βθ2 θα κωδικοποιεί μια μη λειτουργική β 

πολυπεπτιδική αλυσίδα 
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Ανιχνευτής 3:  3΄GGUCUCCUC 5΄                           

Ο σνιχνευτής 3 υβριδοποιεί την φυσιολογική αλληλουχία,άρα αντιστοιχεί στο φυσιολογικό 

αλληλόμορφο, έστω β. 

 

                Ανιχνευτής 4:  3΄GGUCACCUC 5΄  

                                        5’CCAGTGGAG 3’                   συμπληρωματική αλυσίδα 

Ο ανιχνευτής 4 υβριδοποιεί αλληλουχία στην οποία έχει συμβεί αντικατάσταση βάσης (Α σε 

Τ).Συγκεκριμένα το κωδικόνιο που αντιστοιχεί στο 6ο αμινοξύ από GAG μετατρέπεται σε 

GTG, δηλαδή το γλουταμινικό οξύ αντικαθίσταται από  βαλίνη στην αμινοξική 

αλληλουχία.Αυτή είναι η μετάλλαξη που προκαλεί την δρεπανοκυτταρική αναιμία. Επομένως ο 

συγκεγκριμένος ανιχνευτής αντιστοιχεί στο αλληλόμορφο βs 

Απομονώνουμε τα αντίστοιχα τμήματα DNA από το γονιδίωμα 5 (πέντε) ατόμων, και μετά την 

αποδιάταξή τους παρατηρούμε ότι: 

Στο DNA του ατόμου   Α    υβριδοποιείται      πλήρως μόνο ο ανιχνευτής 4 

Το άτομο Α επομένως θα φέρει μόνο βs αλληλόμορφα ,άρα θα έχει γονότυπο βs βs και θα πάσχει 

από δρεπανοκυτταρική αναιμία 

Στο DNA του ατόμου   Β    υβριδοποιείται πλήρως  μόνο ο ανιχνευτής 3 

Το άτομο Β επομένως θα φέρει μόνο φυσιολογικά αλληλόμορφα ,άρα θα έχει γονότυπο ββ και 

θα είναι φυσιολογικό 

Στο DNA του ατόμου   Γ    υβριδοποιούνται    πλήρως οι ανιχνευτές 3 και 4 

Το άτομο Γ επομένως θα φέρει  φυσιολογικά αλληλόμορφα , αλλά και βs αλληλόμορφα, άρα θα 

έχει γονότυπο ββs , άρα θα είναι ετερόζυγο για την δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

Στο DNA του ατόμου   Δ    υβριδοποιούνται   πλήρως οι ανιχνευτές 3 και 2  

Το άτομο Δ επομένως θα φέρει  φυσιολογικά αλληλόμορφα , αλλά και βθ1 αλληλόμορφα, άρα θα 

έχει γονότυπο ββθ1 , άρα θα είναι ετερόζυγο για  β-θαλασσαιμία 

Στο DNA του ατόμου   Ε    υβριδοποιούνται   πλήρως οι ανιχνευτές 1 και 2 

Το άτομο  Ε θα φέρει βθ1 και βθ2αλληλόμορφα, άρα θα έχει γονότυπο βθ1βθ2 και θα πάσχει από 

β-θαλασσαιμία. 

Ποιο(α) από τα παραπάνω άτομα είναι δυνατό να εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην ελονοσία; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

                           Μονάδες   2   
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Τα άτομα που ενδεχομένως να εμφανίσουν ανθεκτικότητα στην ελονοσία είναι οι φορείς 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και β-θαλασσαιμίας. Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με 

δρεπανοκυτταρική αναιμία ή β-θαλασσαιμία είναι αυξημένη σε περιοχές όπως οι χώρες της 

Μεσογείου, της Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, όπου εμφανιζόταν 

ελονοσία. Η αυξημένη συχνότητα οφείλεται στην ανθεκτικότητα των φορέων στην προσβολή 

από το πλασμώδιο (πρωτόζωο) που προκαλεί την ελονοσία, επειδή τα ερυθροκύτταρά τους δεν 

ευνοούν τον πολλαπλασιασμό του. Συνεπώς, η προστασία που προσδίδει η μετάλλαξη ως προς 

την ελονοσία αποτελεί ένα πλεονέκτημα, που τους παρέχει αυξημένη πιθανότητα επιβίωσης και 

δυνατότητα αναπαραγωγής. Αρα ανθεκτικά στην ελονοσία είναι τα Γ και Δ άτομα. 

                                                                                                                                                                                           


