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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Από τη διασταύρωση των ατόμων Ι1 και Ι2 τα οποία είναι υγιή προκύπτει ο απόγονος ΙΙ3 που ασθενεί. Προκύπτει 

το συμπέρασμα ότι η ασθένεια που περιγράφεται στο γενεαλογικό δέντρο οφείλεται σε υπολειπόμενο 
αλληλόμορφο γονίδιο καθώς το άτομο ΙΙ3 είναι ομόζυγο φέρει δηλαδή δυο υπολειπόμενα αλληλόμορφα γονίδια, 
έχοντας κληρονομήσει ένα παθολογικό γονίδιο από κάθε γονέα. Αν η ασθένεια οφειλόταν σε επικρατές γονίδιο Α 
τότε τα φυσιολογικά άτομα Ι1 και Ι2 θα είχαν γονότυπο αα (αυτοσωμική κληρονομικότητα, όπου α το 
υπολειπόμενο φυσιολογικό αλληλόμορφο), ή ΧαΥ και ΧαΧα αντίστοιχα (φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, όπου Χα 
το υπολειπόμενο φυσιολογικό αλληλόμορφο) και θα έπρεπε όλοι οι απόγονοι τους να είναι φυσιολογικοί, πράγμα 
που δεν ισχύει (ΙΙ3). 

   
Γ2. Αν η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας το άτομο ΙΙ4 θα έχει γονότυπο ΧΑΥ (έστω 

ΧΑ: το επικρατές φυλοσύνδετο αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για το φυσιολογικό φαινότυπο και Χα: το 
υπολειπόμενο φυλοσύνδετο αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για την ασθένεια). Από τη διασταύρωση του 
προκύπτει η ασθενής κόρη ΙΙΙ1 που έχει γονότυπο ΧαΧα , γεγονός που δεν μπορεί να συμβεί, αφού ο φυσιολογικός 
πατέρας ΙΙ4 της κληροδοτεί το ΧΑ αλληλόμορφο. Άρα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ασθένεια αυτή δεν 
ακολουθεί φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας.  

 Η ασθένεια ακολουθεί αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας, όπου Α: το επικρατές φυσιολογικό 
αλληλόμορφο και α: το υπολειπόμενο παθολογικό αλληλόμορφο. Στην περίπτωση αυτή ο φυσιολογικός πατέρας 
ΙΙ4 είναι ετερόζυγος (Αα) και διασταυρώνεται με τη ασθενή γυναίκα ΙΙ5 (αα) προκειμένου να προκύψει η ασθενής 
κόρη ΙΙΙ1 (αα). 

 Διασταύρωση:  ΙΙ4  x  ΙΙ5 
   Αα  x  αα   
 Γαμέτες:  Α,α α,α  
 Απόγονοι:   
 
 
   
 Επίσης οι φυσιολογικοί γονείς Ι1 και Ι2 που έχουν αποκτήσει τον ασθενή γιό ΙΙ3 (αα) θα είναι φορείς (Αα), γιατί 

έχουν οπωσδήποτε κληροδοτήσει σε αυτόν από ένα α αλληλόμορφο.  
 
Γ3. Οι πιθανοί γονότυποι είναι: 
 Άτομο ΙΙ1: Αα ή ΑΑ 
 Άτομο ΙΙ2: Αα ή ΑΑ 
 Άτομο ΙΙ3:  αα 
 Άτομο ΙΙ4: Αα  
 
Γ4. Για τον προσδιορισμό των γονότυπων των ατόμων γίνεται χρήση ενός ιχνηθετημένου μορίου ανιχνευτή το οποίο 

είναι μονόκλωνο μόριο DNA ή RNA που περιέχει την συμπληρωματική αλληλουχία του μεταλλαγμένου 
αλληλόμορφου γονιδίου α (συμπληρωματικό με την κωδική ή την μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου). Το μόριο 
αυτό είναι ιχνηθετημένο δηλαδή έχει σημανθεί με τη χρήση ραδιενεργού ισότοπου ή μιας φθορίζουσας ουσίας. 
Επομένως, μετά την ανάμιξη του με το γενετικό υλικό του κάθε ατόμου, το μόριο αυτό θα υβριδοποιηθεί μόνο με 
το συμπληρωματικό του DNA. 

Γαμέτες Α α 
α Αα αα 
α Αα αα 



 

 

 Με βάση τα δεδομένα του πίνακα στο άτομο ΙΙ1 δεν παρατηρείται υβριδοποίηση του ανιχνευτή με κανένα μόριο 
DNA άρα έχει γονότυπο ΑΑ, στο άτομο ΙΙ2 και στο άτομο ΙΙ4 παρατηρείται υβριδοποίηση με ένα μόριο DNA άρα 
έχει γονότυπο Αα και στο άτομο ΙΙ3 παρατηρείται υβριδοποίηση με 2 μόρια DNA κι αυτό συμβαίνει γιατί ο 
γονότυπος του είναι αα. 

 
Γ5. Η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και το κόκκινο κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο 

κληρονομικότητας. Έστω ΧΔ το επικρατές φυλοσύνδετο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη φυσιολογική όραση 
και Χδ το υπολειπόμενο αλληλόμορφό του που είναι υπεύθυνο για την αχρωματοψία. Τα φυλοσύνδετα 
αλληλόμορφα γονίδια εδράζονται στο Χ φυλετικό χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφο στο Υ. Οι γονείς 
εφόσον είναι φυσιολογικοί και αποκτούν παιδί με αχρωματοψία έχουν γονότυπους: μητέρα ΧΔ  Χδ  και πατέρας 
ΧΔ Υ. 

        Ένας πιθανός μηχανισμός για να προκύψει παιδί με σύνδρομο Klinefelter και αχρωματοψία (ΧδΧδΥ) είναι να γίνει 
μη διαχωρισμός αδερφών χρωματιδίων του 23ου ζεύγους στην 2η μειωτική διαίρεση κατά τον σχηματισμό του 
ωαρίου χωρίς να συμβεί κάποιος άλλος λανθασμένος διαχωρισμός χρωμοσωμάτων ή αδερφών χρωματίδων στην 
μητέρα ή στον πατέρα κατά το σχηματισμό των γαμετών όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:     

 

 
Το παιδί με σύνδρομο Klinefelter και με αχρωματοψία προκύπτει μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου γ από ένα 
φυσιολογικό σπερματοζωάριο (γ΄ ή δ΄) που περιέχει το χρωματόσωμα Υ. 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Η κωδική αλυσίδα έχει την ίδια αλληλουχία βάσεων με το mRNA και τον ίδιο προσανατολισμό με μόνη διαφορά 

όπου υπάρχει ουρακίλη στο mRNA, στην κωδική υπάρχει Τ. 
 Άρα η κωδική αλυσίδα του συγκεκριμένου γονιδίου περιλαμβάνει ένα κωδικόνιο έναρξης, το 5 ATG3  , που 

κωδικοποιεί τη μεθειονίνη και επτά ακόμα κωδικόνια που κωδικοποιούν τα επόμενα επτά αμινοξέα του πρώτου 
δομικού γονιδίου. Το τμήμα του DNA που δίδεται δεν έχει προσανατολισμό οπότε ελέγχουμε και τις δύο αλυσίδες 
με τα προαναφερόμενα κριτήρια προκειμένου να βρούμε ποια είναι η κωδική. Με βάση τα προαναφερόμενα η 
κωδική αλυσίδα είναι η αλυσίδα Ι: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ2. Το mRNA προκύπτει με τη διαδικασία της μεταγραφής με καλούπι την μη κωδική αλυσίδα σύμφωνα με τον 

κανόνα της συμπληρωματικότητας και θα είναι αντιπαράλληλα με την μη κωδική. Η αντιστοίχιση των βάσεων θα 
είναι ως εξής: 

3΄– 
5΄–   κωδική αλυσίδα 
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 DNA    RNA 
 A     U 
 T      A 
 C     G 
 G    C 
 Με βάση τα παραπάνω το τμήμα του mRNA που θα προκύψει είναι:  
 mRNA:  5΄ AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG3΄  
 
  
Δ3. Κατά την έναρξη της μετάφρασης, η μικρή ριβοσωμική υπομονάδα συνδέεται στην 5΄ αμετάφραστη περιοχή του 

mRNA που βρίσκεται πριν το κωδικόνιο έναρξης. Άρα το τμήμα του mRNA στο οποίο θα συνδεθεί η μικρή 
ριβοσωμική υπομονάδα κατά την έναρξη της μετάφρασης είναι: 

 5΄ AGCU....... 
 
Δ4. Έγινε αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο που κωδικοποιεί το προτελευταίο αμινοξύ (θέση 1023) στην κωδική 

αλυσίδα του πρώτου δομικού γονιδίου, το οποίο μετατράπηκε σε πρόωρο κωδικόνιο λήξης ένα εκ των τριών είτε 
5-TGA-3, είτε 5-TAA-3, είτε 5-TAG-3. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η μετάφραση πρόωρα και να 
παραχθεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα μικρότερη κατά δύο αμινοξέα, δηλαδή με 1022 αμινοξέα αντί τα 1024 που 
διαθέτει η φυσιολογική πρωτεΐνη. Η αντικατάσταση μπορεί να είναι αποτέλεσμα λάθους κατά την αντιγραφή 
του DNA, όπου εισήχθη βάση κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας και το λάθος δεν 
επιδιορθώθηκε από την DNA πολυμεράση ή τα επιδιορθωτικά ένζυμα. 

 
Δ5. Η προσθήκη τεσσάρων διαδοχικών βάσεων μεταξύ του 3ου και 4ου κωδικονίου, δηλαδή αριθμού διαφορετικού 

του 3 ή πολλαπλάσιου του 3, έχει σαν αποτέλεσμα η αλληλουχία των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
που παράγεται, να μην εμφανίζει πλέον πολλές ομοιότητες με την αρχική. Επομένως δεν παράγεται η 
φυσιολογική πρωτεΐνη καταστολέας από το συγκεκριμένο μεταλλαγμένο ρυθμιστικό γονίδιο. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μην υφίσταται ρύθμιση και το οπερόνιο της λακτόζης να είναι συνεχώς ενεργό αφού η πρωτεΐνη 
– καταστολέας δεν μπορεί να επιτελέσει τον απενεργοποιητικό της ρόλο. Άρα στο βακτήριο που αναπτύσσεται 
σε θρεπτικό υλικό απουσία λακτόζης και γλυκόζης, η RNA πολυμεράση θα μεταγράψει τα τρία δομικά γονίδια 
με αποτέλεσμα να παράγονται τα ένζυμα που μεταβολίζουν τη λακτόζη. 
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