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ΘΕΜΑ Α
Α1. β Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. γ

ΘΕΜΑ Β
Β1. 1. Α, 2. Γ, 3. Α, 4. Β, 5. Α, 6. Α, 7. Γ

Β2. Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των µεταφασικών χρωµοσωµάτων ενός κυττάρου σε ζεύγη
κατά ελαττούµενο µέγεθος.
Η µελέτη του καρυότυπου ενός ανθρώπου µπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων:
Α. Για το φύλο του ατόµου. Στον άνθρωπο τα φυσιολογικά χρωµοσώµατα ….. και ένα
ζεύγος ΧΧ. (βλέπε θεωρία σχολικού βιβλίου για καρυότυπο)
Β. Για την παρουσία δοµικών ή χρωµοσωµικών ανωµαλιών οι οποίες είναι ορατές στην
δοµή ή τον αριθµό των µεταφασικών χρωµοσωµάτων.

Β3. α. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται από µια
οµάδα όµοιων Β-λεµφοκυττάρων, που αποτελούν έναν κλώνο. Τα αντισώµατα που
παράγονται από έναν κλώνο Β-λεµφοκυττάρων ονοµάζονται µονοκλωνικά.
β. Οι τεχνικές µε τις οποίες ο άνθρωπος επεµβαίνει στο γενετικό υλικό αποτελούν τη Γενετική
Μηχανική.
Β4. ∆εν µπορούµε να παράγουµε τη φαρµακευτική πρωτεΐνη από βακτήρια γιατί τα βακτήρια δεν
διαθέτουν τους µηχανισµούς τροποποίησης των πρωτεϊνών που διαθέτουν οι ευκαρυωτικοί
οργανισµοί.
∆εν µπορούµε να παράγουµε τη φαρµακευτική πρωτεϊνη από όργανα θηλαστικών για τους
ακόλουθους λόγους:
α. Οι πρωτεϊνες που εξάγονται από όργανα θηλαστικών µπορεί να έχουν µικρές διαφορές στη
σύσταση των αµινοξέων τους από τις αντίστοιχες ανθρώπινες, κάτι που µπορεί να
προκαλέσει αλεργικές αντιδράσεις.
β. Η διαδικασία παραγωγής και συλογής της µπορεί να είναι δαπανηρή και πολύπλοκη καθώς
περιλαµβάνει την εκχύλιση ιστών.
γ. Η ποσότητα της πρωτεΐνης που µπορεί να εξαχθεί µε αυτόν τον τρόπο είναι µικρή.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Αναφέρουµε τη θεωρία για οµάδες αίµατος και το συµβολισµό των αλληλοµόρφων.
Στο πρώτο γενεαλογικό δέντρο ο γονότυπος του ατόµου Ι1 µπορεί να είναι ΙΑi ή IΑΙΒ.
Παρατηρούµε ότι στους απόγονους της γενεάς ΙΙ υπάρχουν άτοµα µε οµάδα αίµατος ΑΒ τα οποία
πρέπει να έχουν γονότυπο ΙΑΙΒ. Σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο του Mendel (αναφορά) πρέπει
τα άτοµα αυτά να κληρονόµησαν ένα Ια από έναν γονέα. Αυτός δεν µπορεί να είναι το άτοµο
Ι2 καθώς έχει οµάδα αίµατος Β και οι πιθανοί του γονότυποι είναι ΙΒΙΒ ή ΙΒi. Άρα το άτοµο Ι1

πρέπει να φέρει οποσδήποτε ένα ΙΑ στο γονότυπο του. Οι πιθανοί γονότυποι του Ι1 άρα είναι
ΙΑΙΑ, ΙΑi ή ΙΑΙΒ.
Αν ήταν ΙΑΙΑ τότε δεν θα µπορούσαν να γεννηθούν τα άτοµα ΙΙ1 και ΙΙ2 καθώς έχουν οµάδα αίµατος
Β µε πιθανούς γονότυπους ΙΒΙΒ ή ΙΒi.
Αν ήταν ΙΑi θα µπορούσαν να γεννηθούν τα άτοµα ΙΙ1 και ΙΙ2 σύµφωνα µε τις διασταυρώσεις:
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Όπου και στις 2 προκύπτουν άτοµα οµάδας Β και ΑΒ.
Οµοίως αν ήταν ΙαΙβ θα µπορούσαν να γεννηθούν τα άτοµα ΙΙ1 και ΙΙ2 σύµφωνα µε τις
διασταυρώσεις:
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Όπου και στις 2 προκύπτουν άτοµα οµάδας Β και ΑΒ.

Γ2.

Γενεαλογικό δέντρο 2  Αιµορροφιλία
Γενεαλογικό δέντρο 3  Αλφισµός
Γενεαλογικό δέντρο 4  Οικογενής Υπερχοληστερολαιµία

Γ3. Από τη θεωρία γνωρίζουµε ότι η οικογενής υπερχοληστερολαιµία κληρονοµείται µε
αυτοσωµικό επικρατή τύπο, ο αλφισµός µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο και η αιµορροφιλία µε
φυλοσύνδετο υπολειπόµενο.

Στο δέντρο 4 από γυναίκα που πάσχει (Ι2) γεννιέται φυσιολογικός γιος (ΙΙ3). Άρα το γνώρισµα
που περιγράφει το δέντρο αυτό δεν είναι φυλοσύνδετο καθώς τότε από µητέρα ΧαΧα θα
έπρεπε σύµφωνα µε τον 1ο νόµο του Mendel όλοι οι γιοι να έχουν γονότυπο XαΥ και να
πάσχουν. Άρα το δέντρο αυτό δεν περιγράφει την αιµορροφιλία. Επίσης στο δέντρο 4 από
γονείς που πάσχουν (Ι1 και Ι2) γεννιούνται υγιή παιδιά. Άρα το γνώρισµα που
περιγράφεται δεν µπορεί να είναι υπολειπόµενο καθώς τότε όλα τα παιδιά θα έπασχαν.
Οπότε στο δέντρο 4 πρέπει να περιγράφεται η κληρονόµηση της οικογενούς
υπερχοληστερολαιµίας.
Στο δέντρο 3 από φυσιολογικό πατέρα (Ι1) γεννιέται κόρη που πάσχει (ΙΙ4). Άρα το γνώρισµα
που περιγράφει το δέντρο αυτό δεν είναι φυλοσύνδετο υπολειπόµενο καθώς τότε από
πατέρα ΧΑΥ θα έπρεπε σύµφωνα µε τον 1ο νόµο του Mendel όλες οι κόρες να έχουν
κληρονοµήσει ένα ΧΑ και να είναι φυσιολογικές. Οπότε στο δέντρο 3 πρέπει να
περιγράφεται η κληρονόµηση του αλφισµού.
Τέλος στο δέντρο 2 πρέπει να περιγράφεται η κληρονόµηση της αιµορροφιλίας µε την µητέρα
να είναι φορέας ΧΑΧα και τον πατέρα να πάσχει ΧαΥ όπως φαίνεται στην παρακάτω
διασταύρωση.
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Γ4. Ο αριθµός των νουκλεοτιδίων χωρίς ραδιενεργό φώσφορο θα είναι 4 Χ 105.
Αφού το βακτήριο αναπτύσσεται σε θρεπτικό µέσο µε ραδιενεργό φώσφορο, όλα τα νέα
νουκλεοτίδια που θα χρησιµοποιηθούν και στους πέντε κύκλους πολλαπλασιασµού θα είναι
ραδιενεργά. Άρα µόνο τα αρχικά νουκλεοτίδια στο αρχικό µόριο DNA δεν θα είναι
ραδιενεργά. Το αρχικό µόριο έχει 2 Χ 105 ζεύγη νουκλεοτιδίων και αφού το κάθε ζεύγος
αντιστοιχεί σε 2 νουκλεοτίδια, έχουµε 4 Χ 105 νουκλεοτίδια χωρίς ραδιενέργεια.

Γ5. Οι µεταλλάξεις πρέπει να έχουν συµβεί στη ρυθµιστική περιοχή του οπερονίου της λακτόζης.
Αυτή αποτελείται από τον χειριστή, τον υποκινητή και το ρυθµιστικό γονίδιο.
Αν γίνει µετάλλαξη στο ρυθµιστικό γονίδιο, µπορεί να αλλάξει η δοµή της πρωτεΐνης
καταστολέα, έτσι ώστε να καταστραφεί η θέση σύνδεσης της λακτόζης σε αυτόν. Τότε,
ακόµα και παρουσία λακτόζης ο καταστολέας θα συνδέεται στον χειριστή και το οπερόνιο
θα βρίσκεται σε καταστολή.
Αν γίνει µετάλλαξη στον υποκινητή, τότε µπορεί να µην είναι δυνατή η σύνδεση σε αυτόν της
RNA πολυµεράσης, ή των µεταγραφικών παραγόντων. Έτσι δεν µπορεί να ξεκινήσει η
µεταγραφή του οπερονίου και αυτό δεν εκφράζεται ακόµα και παρουσία λακτόζης.
Τέλος, αν η µετάλλαξη γίνει στον χειριστή θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια µόνιµη σύνδεση
της πρωτεΐνης καταστολέα σε αυτόν, εµποδίζοντας την µεταγραφή του οπερονίου.
Εναλλακτικά θα µπορούσε να δηµιουργηθεί αλληλουχία λήξης της µεταγραφής την
περιοχή του χειριστή, εµποδίζοντας έτσι την µεταγραφή των δοµικών γονιδίων του
οπερονίου.

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Κωδική είναι η αλυσίδα Α
Κάθε αντικωδικόνιο είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο µε το κωδικόνιο στο οποίο
συνδέεται κατά την πρωτεϊνοσύνθεση. Οπότε η αλληλουχία των κωδικονίων στο ώριµο mRNA θα
είναι :
Αντικωδικόνιο 5΄CAU3΄
Κωδικόνιο 3΄GUA5΄

5΄CCA3΄
3΄GGU5΄

5΄AAA3΄
3΄UUU5΄

5΄AGG3΄
3΄UCC5΄

5΄CAU3΄
3΄GUA5΄

5΄CCA3΄
3΄GGU5΄

5΄AAC3΄
3΄UUG5΄

∆ηλαδή στο ώριµο mRNA θα έχουµε την αλληλουχία :
5΄ …..AUG-UGG-UUU-CCU-AUG-UGG-GUU-κωδικόνιο λήξης … 3΄
Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά µόνο το mRNΑ αλλά και το γονίδιο από το οποίο παράγεται. Έτσι,
για παράδειγµα, το κωδικόνιο έναρξης ΑUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο ATG της κωδικής αλυσίδας
του DNA.
Στο δίκλωνο τµήµα DNA που δίνεται η κωδική αλυσίδα πρέπει να είναι 5΄3΄ από αριστερά προς
τα δεξιά, αλλιώς η αλληλουχία σύνδεσης του rRNA δεν θα ήταν στην αρχή του mRNA.
Κωδικόνιο έναρξης ΑΤG εντοπίζουµε µόνο στην Αλυσίδα Α και µε βήµα τριπλέτας προκύπτουν
όλα τα παραπάνω κωδικόνια αν δεχτούµε την παρουσία του εσωνίου στη θέση που δίνεται στην
παρακάτω εικόνα:

Οπότε για τον προσσανατολισµό του µορίου έχουµε:
Ι  5΄ άκρο, ΙΙ  3΄ άκρο, ΙΙΙ 3΄άκρο, ΙV  5΄άκρο
∆2. Το εσώνιο που υπάρχει στο παραπάνω γονίδιο είναι το

5΄ ΑΑΤCATA 3΄
3΄ ΤΤΑGΤΑΤ 5΄
∆3. Το mRNA που χρησιµοποιείται κατά την µετάφραση είναι το ώριµο mRNA. Αυτό προκύπτει
από το πρόδροµο µετά την διαδικασία της ωρίµανσης, δηλαδή της αφαίρεσης των εσωνίων.
Το πρόδροµο mRNA είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο µε τη µη κωδική αλυσίδα
του mRNA, δηλαδή την αλυσίδα Β. Άρα το πρόδροµο mRNA θα είναι το:

5΄ [ACAGT…]AUGUG|AAUCAUA|GUUUCCUAUGUGGUAAGCAU 3΄
και το ώριµο mRNA θα είναι το :

5΄ [ACAGT……]AUGUGGUUUCCUAUGUGGUAAGCAU 3΄

∆4. Κατά την µετάφραση το rRNA της µικρής ριβοσωµικής υποµονάδας συνδέεται σε µια
αλληλουχία της 5΄ αµετάφραστης περιοχής του mRNA για να ξεκινήσει η πρωτεϊνοσύνθεση.
Για να συνδεθούν τα δύο αυτά µόρια πρέπει να είναι συµπληρωµατικά και αντιπαράλληλα.
Άρα η αλληλουχία του rRNA που συνδέεται στην αλληλουχία 5΄ ACAGT 3΄ του mRNA θα
είναι η 3΄UGUCA 5΄. Αφού το rRNA θα έχει την αλληλουχία 3΄UGUCA 5΄, στην µη κωδική
αλυσίδα του γονιδίου του rRNA θα υπάρχει η συµπληρωµατική και αντιπαράλληλη
αλληλουχία 5΄ ACAGT 3΄. Άρα η αλυσίδα Γ θα είναι η µεταγραφόµενη, µε προσανατολισµό
5΄  3΄ από αριστερά προς τα δεξιά.
∆5. Η τριπλέτα βάσεων που δίνεται µπορεί να προστεθεί στην αλληλουχία του γονιδίου ως
5΄AGC3΄ ή να συνδεθεί ανεστραµένη ως 5΄GCT3΄ .
3΄TCG5΄
3΄CGA5΄
Στην πρώτη περίπτωση έχουµε:
Προσθήκη στη θέση 1: προκύπτει κωδικόνιο λήξης. Άρα έχουµε πρόωρο τερµατισµό της
πρωτεϊνοσύνθεσης και παράγεται µόνο ένα διπεπτίδιο που φυσικά
δεν έχει την λειτουργία της αρχικής πρωτεΐνης.
Προσθήκη στη θέση 2: προστίθεται το κωδικόνιο AGC µεταξύ του 4ου και 5ου κωδικονίου.
Άρα έχουµε προσθήκη ενός αµινοξέoς στην αλληλουχία της
πρωτεΐνης. Η αλλαγή αυτή µπορεί να καταστρέψει την
λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, ή να οδηγήσει σε ουδέτερη
µετάλλαξη αν δεν επηρεάζει την λειτουργία της πρωτεΐνης.
Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε:
Προσθήκη στη θέση 1: προστίθονται 3 νουκλεοτίδια στο εσωτερικό του 3ου κωδικωνίου. Το
νέο 3ο κωδικόνιο είναι διαφορετικό (GCU) αλλά το 4ο (παλαιό 3ο)
παραµένει το UUU. Άρα η µετάλλαξη οδηγεί στην προσθήκη ενός
αµινοξέoς µεταξύ του 2ου και 3ου αµινοξέoς της αρχικής πρωτεϊνης.
Η αλλαγή αυτή µπορεί να καταστρέψει την λειτουργικότητα της
πρωτεΐνης, ή να οδηγήσει σε ουδέτερη µετάλλαξη αν δεν επηρεάζει
την λειτουργία της πρωτεΐνης.
Προσθήκη στη θέση 2: προστίθεται το κωδικόνιο GCU µεταξύ του 4ου και 5ου κωδικονίου.
Άρα έχουµε προσθήκη ενός αµινοξέoς στην αλληλουχία της
πρωτεΐνης. Η αλλαγή αυτή µπορεί να καταστρέψει την
λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, ή να οδηγήσει σε ουδέτερη
µετάλλαξη αν δεν επηρεάζει την λειτουργία της πρωτεΐνης.

