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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα Α 

1. Β 
2. Α 
3. Δ 
4. Α 
5. Γ 

 

Θέμα Β 

1.  

 

 

2. 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.  

3. i) Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερμοκρασίες ή υπό τη δράση 
ακτινοβολιών, πολλά βακτήρια μετατρέπονται σε ανθεκτικές μορφές, τα 
ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά 
τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς. Όταν οι συνθήκες του 
περιβάλλοντος ξαναγίνουν ευνοϊκές, τα ενδοσπόρια βλαστάνουν δίνοντας 
το καθένα ένα βακτήριο 

ii) Το βακτήριο Ε. coli μπορεί να παράξει τρία απαραίτητα ένζυμα που 
χρειάζεται για να μεταβολίσει το δισακχαρίτη λακτόζη, όταν δεν υπάρχει 

 Αριθμός 
Χρωμοσωμάτων 

Αριθμός μορίων DNA 
πυρήνα 

Μετάφαση μίτωσης 48 96 
Θυγατρικό κύτταρο 
από τη μείωση Ι 24 48 
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γλυκόζη στην τροφή του. Οι Jacob και Monod απέδειξαν με γενετικές 
μελέτες ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν τα τρία αυτά ένζυμα βρίσκονται 
το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στο γονιδίωμα του βακτηρίου και αποτελούν 
μια μονάδα, που την ονόμασαν οπερόνιο της λακτόζης. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται εκτός από αυτά τα γονίδια, που ονομάζονται δομικά, και 
αλληλουχίες DNA που ρυθμίζουν τη μεταγραφή τους. Οι αλληλουχίες 
αυτές που βρίσκονται μπροστά από τα δομικά γονίδια είναι κατά σειρά ένα 
ρυθμιστικό γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. Το οπερόνιο της 
λακτόζης δε μεταγράφεται ούτε μεταφράζεται, όταν απουσιάζει από το 
θρεπτικό υλικό η λακτόζη. Δύο είναι τα ρυθμιστικά μόρια για τη μεταγραφή 
του οπερονίου: μια αλληλουχία DNA, που ονομάζεται χειριστής και 
βρίσκεται μεταξύ του υποκινητή και του πρώτου γονιδίου, και μια 
ρυθμιστική πρωτεΐνη-καταστολέας. Όταν απουσιάζει η λακτόζη ο 
καταστολέας προσδένεται ισχυρά στο χειριστή και εμποδίζει την RNA 
πολυμεράση να αρχίσει τη μεταγραφή των γονιδίων του οπερονίου. Ο 
καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθμιστικό γονίδιο, που βρίσκεται 
μπροστά από τον υποκινητή. Το ρυθμιστικό γονίδιο μεταγράφεται συνεχώς 
και παράγει λίγα μόρια του καταστολέα. Τα μόρια αυτά προσδένονται 
συνεχώς στο χειριστή. Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόζη, 
τότε ο ίδιος ο δισακχαρίτης προσδένεται στον καταστολέα και δεν του 
επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστή. Τότε η RNA πολυμεράση είναι 
ελεύθερη να αρχίσει τη μεταγραφή. Δηλαδή η λακτόζη λειτουργεί 
ως επαγωγέας της μεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου. Τότε τα 
γονίδια αρχίζουν να «εκφράζονται», δηλαδή να μεταγράφονται και να 
συνθέτουν τα ένζυμα. Τα τρία ένζυμα μεταφράζονται ταυτόχρονα από το 
ίδιο μόριο mRNA το οποίο περιέχει κωδικόνιο έναρξης και λήξης για κάθε 
ένζυμο. Συμπερασματικά, η ίδια η λακτόζη ενεργοποιεί τη διαδικασία για 
την αποικοδόμησή της. Όταν η λακτόζη διασπαστεί πλήρως, τότε η 
πρωτεΐνη καταστολέας είναι ελεύθερη να προσδεθεί στο χειριστή και να 
καταστείλει τη λειτουργία των τριών γονιδίων. 

iii) Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικών οργανισμών τα γονίδια των ενζύμων 
που παίρνουν μέρος σε μια μεταβολική οδό, όπως η διάσπαση της λακτόζης 
ή η βιοσύνθεση διάφορων αμινοξέων, οργανώνονται σε οπερόνια, δηλαδή 
σε ομάδες που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της έκφρασής τους. Άρα τα 
βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν απουσία κάποιων αμινοξεών γιατί 
μπορούν ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα οπερόνια να συνθέσουν τα 
αμινοξέα αυτά από απλές πηγές άνθρακα και αζώτου.  

4. Ο αλφισμός οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύμου, το οποίο είναι 
απαραίτητο για το σχηματισμό της χρωστικής μελανίνης. Στα άτομα που 
πάσχουν από αλφισμό υπάρχει έλλειψη της χρωστικής στο δέρμα, στα 
μαλλιά και στην ίριδα του οφθαλμού. Ο αλφισμός εμφανίζει ετερογένεια, 
δηλαδή άλλα άτομα εμφανίζουν παντελή έλλειψη ενεργότητας του ενζύμου, 
ενώ άλλα εμφανίζουν μειωμένη ενεργότητα. Αυτό οφείλεται γονοτυπικά 
στην παρουσία στον πληθυσμό πολλαπλών αλληλομόρφων της νόσου, που 
οδηγούν σε διαφορετικό φαινοτυπικό αποτέλεσμα, αναλόγως με πόσο 
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λειτουργικό και σε τι ποσότητα παράγεται το ένζυμο που συνθέτει τη 
μελανίνη. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης μπορεί το γονίδιο να μη 
μεταγράφεται οπότε έχουμε παντελή έλλειψη του ενζύμου, και άρα και της 
μελανίνης.  

5. Οι 5΄και 3΄αμετάφραστες περιοχές, το κωδικόνιο λήξης, τα γονίδια που 
μεταγράφονται σε tRNA ή rRNA.  
 

Θέμα Γ 

1. Καμπύλη Α: Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση (πρώτη έκθεση σε 
αντιγόνο, όπως μαρτυρά η αρχική αύξηση των μικροοργανισμών και στη 
συνέχεια η μείωσή τους λόγω αντίδρασης του οργανισμού με εξειδικευμένα 
κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα)  

Καμπύλη Β: Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση (έκθεση σε εμβόλιο, 
όπως μαρτυρά η άμεση εμφάνιση σημαντικής ποσότητας αντιγόνων, τα οποία 
όμως δεν έχουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού, λόγω του ότι είναι 
αδρανοποιημένα) 

Καμπύλη Γ: Δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση (δεύτερη ή επόμενη 
έκθεση στο ίδιο αντιγόνο, όπως μαρτυρά η άμεση αντιμετώπισή του) 

 

2.   
 

Πυραμίδα Βιομάζας 

Λ (50 kg) 

Σ (500 kg) 

Π (5.000 kg) 

Κ (50.000 kg) 
 

Πυραμίδα Πληθυσμού 

Λ (10) 

Σ (200) 

Π (20.000) 

Κ (5) 
 

3. Οι λειτουργίες των μιτοχονδρίων απαιτούν τόσο πρωτεΐνες που 
κωδικοποιούνται από το δικό τους γονιδίωμα, αλλά και από το γονιδίωμα 
του πυρήνα του κυττάρου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο περιπτώσεις, 
λοιπόν: 
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i) Έστω ότι η πρωτεΐνη Α κωδικοποιείται από το γονιδίωμα του 

μιτοχονδρίου. Κατά τα γνωστά τα μιτοχόνδρια είναι μητρικής 
προελεύσεως, άρα και οι ασθένειες που σχετίζονται με αυτά 
κληρονομούνται από τη μητέρα σε όλα της τα παιδιά υποχρεωτικά. 
Ως εκ τούτου, όλα τα άτομα που θα γεννηθούν (100%) από αυτό 
το γάμο θα πάσχουν από την ασθένεια.   

ii) Έστω ότι η πρωτεΐνη Α κωδικοποιείται από το γονιδίωμα του 
πυρήνα. Τότε ορίζεται το αλληλόμορφο γονίδιο α το οποίο 
σχετίζεται με την ασθένεια και το αλληλόμορφο Α που είναι το 
φυσιολογικό γονίδιο για τη σύνθεση της πρωτεΐνης Α.  
Έστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο 
τύπο κληρονομικότητας. Ο γονότυπος της μητέρας, εφόσον πάσχει, 
θα είναι υποχρεωτικά αα ενώ του πατέρα θα είναι είτε ΑΑ, είτε Αα.  
 

ή 

  

 100% υγιείς απόγονοι   50% υγιείς απόγονοι 

       50% ασθενείς απόγονοι 

 

Αν η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο, ο 
γονότυπος της μητέρας είναι ΑΑ, ή Αα και του πατέρα υποχρεωτικά 
αα, που είναι αντίστοιχοι με τους παραπάνω, άρα προκύπτουν 
παρόμοιες πιθανότητες για τους απογόνους. 
Η ασθένεια δεν μπορεί να κληρονομείται με φυλοσύνδετο τύπο 
καθώς δίνεται πως η συχνότητα εμφάνισής της σε θηλυκά και 
αρσενικά άτομα είναι ίδια.  

 

4. Η αντιγραφή του DNA γίνεται με 
ημισυντηρητικό μηχανισμό, 
δηλαδή κάθε νέο μόριο DNA 
περιέχει μία παλιά και μία 
νεοσυντιθέμενη 
πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα. 
Μετά την τρίτη αντιγραφή θα 
έχουν προκύψει οκτώ μόρια 
DNA. 6/8 μόρια DNA είναι 
αποκλειστικά ραδιενεργά, άρα 
75% 

 Α α 
α Αα αα 
α Αα αα 

 Α Α 
α Αα Αα 
α Αα Αα 
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Θέμα Δ 

1. Το γονίδιο που μεταγράφεται σε mRNA πρέπει να περιέχει τόσο το κωδικόνιο 
έναρξης 5΄-ATG-3΄όσο και ένα από τα κωδικόνια λήξης σε βήμα τριπλέτας 
από το κωδικόνιο έναρξης. Τις προϋποθέσεις αυτές τις πληροί μόνο το 
γονίδιο Α, με κωδικόνιο λήξης το 5΄-TGA-3΄. Επίσης, δεδομένου ότι η 
περιοχή ενός γονιδίου που μεταφράζεται ξεκινά από το κωδικόνιο έναρξης και 
ολοκληρώνεται με το κωδικόνιο λήξης και πως η κωδική αλυσίδα ενός 
γονιδίου πρέπει να έχει την ίδια δομή με το προκύπτον mRNA (με εξαίρεση 
την Τ που αντικαθίσταται στο RNA από U), η αλυσίδα 1 έχει 
προσανατολισμό 5΄->3΄και η αλυσίδα 2 προσανατολισμό 3΄-> 5΄. 

mRNA: 5΄-GAAUUCGGAΑCAUGCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC-3΄    

2. Το tRNA που μεταφέρει τη μεθειονίνη πρέπει να περιέχει το αντικωδικόνιο    
3΄-UAC-5΄.  
Άρα, το tRNA προκύπτει από τη μεταγραφή ενός γονιδίου που θα πρέπει στην 
μεταγραφόμενη του αλυσίδα να περιέχει την τριπλέτα  
5΄-ATG-3΄ 
Η τριπλέτα αυτή εμφανίζεται στα γονίδια Β και Γ, αλλά η σωστή απάντηση 
είναι το Γ, διότι μόνο το Β μπορεί να είναι η σωστή αλληλουχία για το γονίδιο 
του rRNA του επόμενου υποερωτήματος. Η μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η 
1.  
 

3. Κατά την έναρξη της μετάφρασης το mRNA συνδέεται στο ριβόσωμα μέσω 
της 5΄-αμετάφραστης περιοχής του, αλληλεπιδρώντας με το rRNA της μικρής 
υπομονάδας. Με βάση και την εκφώνηση που δίνεται ότι υπάρχει 
συμπληρωματικότητα 5 βάσεων, το γονίδιο Β αντιστοιχεί στο γονίδιο του 
rRNA, καθώς αλληλεπιδρά μέσω των βάσεων:  

mRNA: 5΄-GAAUUCGGΑACAUGCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC-3΄ 

       rRNA:3΄…...……...CCUUG….5΄ 

Για να προκύψει αυτό το rRNA η μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η 2.  

4.  
i) Μόνο η ECoRI αναγνωρίζει το γονίδιο Α (5΄-G|AATTC-3΄), άρα 

κόβεται αρχικά με αυτό. Για να μπορέσει να εισέλθει στο πλασμίδιο 
το γονίδιο, θα πρέπει αυτό να έχει κατάλληλα συμπληρωματικά 
άκρα που μπορούν να προκύψουν μόνο από τη δράση της ΠΕ-Ι.   
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ii) 5΄- CΑΑΤΤC………………..GAATTG-3΄ 
 

3΄- GTTAAG………………..CTTAAC-5΄ 

 

iii) Μετά την ενσωμάτωση του γονιδίου, πλέον η ΠΕ-Ι δεν μπορεί να 
δράσει γιατί δεν αναγνωρίζει τις νέες 6-νουκλεοτιδικές θέσεις που 
έχουν προκύψει.  

 

Επιμέλεια: Γεώργιος Κατσίπης (Βιοχημικός MSc, PhDc) 

 


