ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2017
ΘΕΜΑ Α
Α1. δ

Α2. δ

Α3. β

Α4. γ

Α5. α

Ι. Φωσφορική οµάδα
ΙΙ. Υδροξύλιο
ΙΙΙ. Αµινοµάδα
ΙV. mRNA
V. RNA πολυµεράση
VI. µεταγραφόµενη αλυσίδα
VII. Κωδική αλυσίδα

Φ
ΡΟ
ΝΤ
ΕΙ ΙΣ
ΡΜ Τ
Η
ΟΣ ΡΙ

Β1.

Ο

ΘΕΜΑ Β

Β2. Η εικόνα 1 αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό κύτταρο. Όπως φαίνεται στο σχήµα της εικόνας
1, η µεταγραφή και η µετάφραση γίνονται ταυτόχρονα, κάτι που µπορεί να συµβεί µόνο
σε προκαρυωτικούς οργανισµούς, αφού δεν υπάρχει κυτταρική µεµβράνη σε αυτούς.
Β3. 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.
Για την κατασκευή µονοκλωνικών αντισωµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
τεστ για την ανίχνευση της κύησης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως αντιγόνο την
ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη, µια ορµόνη που υπάρχει φυσιολογικά µόνο σε µια
έγκυο γυναίκα.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε είναι η εξής:
Αποµονώνουµε σε καθαρή µορφή την χοριακή γοναδοτροπίνη από έγκυο γυναίκα. Στη
συνέχεια αυτή χορηγείται µε ένεση σε ποντίκι και προκαλεί ανοσολογική αντίδραση µε
αποτέλεσµα να αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων από εξειδικευµένα Β-λεµφοκυτταρα.
Ύστερα από δύο εβδοµάδες αφαιρείται ο σπλήνας και αποµονώνονται τα Βλεµφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε καρκινικά κύτταρα και παράγονται τα
υβριδώµατα που παράγουν µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα υβριδώµατα µπορούν να
φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην κατάψυξη (-80οC) και να παράγουν
οποιαδήποτε στιγµή το συγκεκριµένο µονοκλωνικό αντίσωµα σε µεγάλες ποσότητες.
Τα υβριδώµατα που παράγουν µονοκλωνικά αντισώµατα για τη χοριακή γοναδοτροπίνη
επιλέγονται και καλλιεργούνται ώστε να παραχθούν τα κατάλληλα µονοκλωνικά
αντισώµατα σε µεγάλες ποσότητες. Στη συνέχεια τα αντισώµατα αυτά χρησιµοποιούνται
ως ανοσοδιαγνωστικά για την κατασκευή τεστ εγκυµοσύνης.
Β4. Μια γονιδιωµατική βιβλιοθήκη περιέχει όλο το γονιδίωµα ενός κυττάρου. Αφού όλα τα
κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού προέρχονται από µιτωτικές διαιρέσεις του
ίδιου αρχικού κυττάρου (ζυγωτό), θα περιέχουν όλα το ίδιο γονιδώµα. Άρα η
γονιδιωµατική βιβλιοθήκη από το µυϊκό και το ηπατικό κύτταρο θα είναι ίδιες,
δεδοµένου ότι ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για την κατασκευή τους.
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Μια cDNA βιβλιοθήκη περιέχει µόνο τα γονίδια που εκφράζονται σε έναν συγκεκριµένο
κυτταρικό τύπο. Το µυϊκό και το ηπατικό κύτταρο είναι διαφοροποιηµένα κύτταρα µε
διαφορετικές λειτουργίες που έχουν προκύψει από την διαδικασία της κυτταρικής
διαφοροποίησης µέσω της ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης. Ως αποτέλεσµα,
διαφορετικά γονίδια λειτουργούν σε αυτά τα δύο είδη κυττάρων (π.χ. στο µυϊκό
κύτταρο λειτουργεί το γονίδιο της µυοσύνης, ενώ στο ηπατικό κύτταρο το γονίδιο της
α1-αντιθρυψίνης) και άρα οι cDNA βιβλιοθήκες τους δεν θα είναι όµοιες. Εδώ θα
πρέπει να τονίσουµε ότι παρότι τα δύο διαφοροποιηµένα κύτταρα παράγουν
διαφορετικές πρωτεΐνες, θα διαθέτουν και κοινές πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για
τις βασικές λειτουργίες του κυττάρου. Για παράδειγµα και στις δύο cDNA βιβλιοθήκες
θα υπάρχουν βακτηριακοί κλώνοι µε το γονίδιο της RNA πολυµεράσης ή τα γονίδια για
τις ιστόνες των νουκλεοσωµάτων.
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Γ1. Ως γονιδιακή έκφραση ορίζουµε τις πορείες της µεταγραφής και της µετάφρασης. Στα
κύτταρα του µαστικού αδένα του διαγονιδιακού ζώου η έκφραση του γονιδίου της α1αντιθρυψίνης είναι δυνατή επειδή:
• Ένα γονίδιο για να µεταγραφεί θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασµός
µεταγραφικών παραγόντων και υποκινητή που να επιτρέψει την µεταγραφή του. Το
γονίδιο της καζεΐνης εκφράζεται φυσιολογικά στα κύτταρα του µαστικού αδένα που
παράγουν γάλα. Άρα η προσθήκη του γονιδίου της α1-αντιθρυψίνης µέσα στο γονίδιο
της καζεΐνης εξασφαλίζει την µεταγραφή του µε την χρήση του υποκινητή του
γονιδίου της καζεΐνης.
• Το mRNA που θα παραχθεί από την µεταγραφή θα µπορέσει να ωριµάσει καθώς το
πρόβατο είναι ευκαρυωτικός οργανισµός και τα κύτταρά του διαθέτουν µηχανισµό
ωρίµανσης.
• Η µετάφραση του γονιδίου θα µπορέσει να πραγµατοποιηθεί καθώς τα ριβοσώµατα
µεταφράζουν οποιοδήποτε mRNA,
• Η πρωτεΐνη που θα παραχθεί θα έχει την σωστή αλληλουχία αµινοξέων, καθώς ο
γενετικός κώδικας είναι καθολικός.
• Το πρόβατο διαθέτει στα κύτταρά του τους µηχανισµούς τροποποίησης των
πρωτεϊνών µετά την παραγωγή τους (διαδικασίες που γίνονται στο ενδοπλασµατικό
δίκτυο και στο σύστηµα Golgi) οπότε η α1-αντιθρυψίνη θα µπορέσει να τροποποιηθεί
µετά την παραγωγή της για να αποκτήσει την λειτουργική της µορφή.
Γ2. Ο προσανατολισµός του τµήµατος είναι:

5΄ ΑΑTTCCGCAAATTAA 3΄
3΄
GGCGTTTAATT 5΄
καθώς γνωρίζουµε ότι η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI που αποµονώθηκε από το
βακτήριο E. coli, όποτε συναντά την αλληλουχία:
5'-GΑΑΤΤC-3'
3'-CΤΤΑΑG-5'
στο γονιδίωµα, κόβει κάθε αλυσίδα µεταξύ του G και Α (µε κατεύθυνση 5'  3')
αφήνοντας µονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κοµµένα άκρα.
Το συγκεκριµένο τµήµα δεν είναι δυνατόν να κλωνοποιηθεί µε την βοήθεια πλασµιδίου
µε την τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA. To πλασµίδιο θα έπρεπε να κοπεί και
αυτό µε την EcoRI, µε αποτέλεσµα να αποκτήσει µονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες
βάσεις και στα δύο του άκρα που θα προκύψουν κατά το κόψιµο. Όµως το τµήµα DNA
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που δίνεται έχει µονώκλωνο άκρο µε αζευγάρωτες βάσεις µόνο από την µία του µεριά
(προφανώς ήταν ακραίο τµήµα γραµµικού µορίου DNA). Άρα δεν µπορεί να προσδεθεί
και από τα δύο άκρα του µε το πλασµίδιο, µε αποτέλεσµα η DNA δεσµάση µα µην
µπορέσει να ξανακάνει κυκλικό µόριο το πλασµίδιο µε την δράση της. Αφού το
πλασµίδιο θα παραµείνει κοµµένο είναι ακατάλληλο για φορέας κλωνοποίησης στην
τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA.

Γ3. ∆ιευκρίνιση από την Επιτροπή Θεµάτων του Υπουργείου:
Τα αντιγόνα Α και Β αναφέρονται στις οµάδες αίµατος του συστήµατος ΑΒΟ.
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Τα άτοµα µε οµάδα αίµατος Α έχουν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων τους αντιγόνο
τύπου Α, ενώ άτοµα οµάδας αίµατος Β έχουν αντιγόνο Β. Ένα άτοµο οµάδας αίµατος ΑΒ
έχει αντιγόνα Α και Β , ενώ ένα άτοµο οµάδας αίµατος Ο δεν έχει κανένα αντιγόνο.
Οπότε από τα δεδοµένα του πίνακα καταλαβαίνουµε ότι για τα µέλη της οικογένειας
ισχύει:
Γ1  Οµάδα αίµατος Ο
Σ1  Οµάδα αίµατος ΑΒ
Σ2  Οµάδα αίµατος Α
Π1  Οµάδα αίµατος Ο
Π2  Οµάδα αίµατος Β

Τo γονίδιο Ι, που καθορίζει τις οµάδες αίµατος , έχει τρία αλληλόµορφα. Τα ΙΑ και ΙΒ
κωδικοποιούν τα ένζυµα που σχηµατίζουν τα Α και Β αντιγόνα αντίστοιχα, ενώ το i δεν
κωδικοποιεί κάποιο ένζυµο. Τα ΙΑ και ΙΒ είναι συνεπικρατή, ενώ το i είναι υπολειπόµενο.
Άτοµα οµάδας Α έχουν γονότυπο , IΑIΑ ή IΑi. Άτοµα οµάδας Β έχουν γονότυπο IBIB ή IBi,
ενώ άτοµα ΑΒ έχουν IΑIB. Τα άτοµα οµάδας Ο έχουν γονότυπο ii.

Οπότε οι πιθανοί γονότυποι για τα µέλη της οικογένειας είναι:
Γ1  ii
Σ1  IΑIB
Σ2  IΑIΑ ή IΑi
Π1  ii
Π2  IBIB ή IBi
Σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο του Mendel κάθε παιδί κληρονοµεί ένα αλληλόµορφο από
τον πατέρα και ένα από την µητέρα του. Η µητέρα (Γ1) θα έχει δώσει σε όλα τα παιδιά
της ένα i. Άρα το Π2 θα πρέπει να έχει γονότυπο IBi και να έχει κληρονοµήσει από τον
πατέρα του ένα IB. Παρατηρούµε ότι IB αλληλόµορφο φέρει µόνο ο άντρας Σ1, άρα ο Σ1
είναι ο πατέρας του παιδιού Π2, σύµφωνα µε την διασταύρωση:
P: ii  IΑIB
Γαµέτες: i
IΑ, IB
F1: IΑi, IBi
Οπότε το παιδί Π1 θα πρέπει να έχει πατέρα τον Σ2. Καθώς το Π1 έχει γονότυπο ii ο
πατέρας του πρέπει να έχει γονότυπο IΑi για να του δώσει ένα i σύµφωνα µε την
διασταύρωση:
P: ii  IΑi
Γαµέτες: i
IΑ, i
F1: IΑi, ii
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Γ4. Η αύξηση την ποσότητα του mRNA του κυττάρου Ε. coli προφανώς θα σχετίζεται µε την
ενεργοποίηση του οπερονίου της λακτόζης.
Οι µηχανισµοί µε τους οποίους ένα κύτταρο «ξυπνά» ένα «κοιµισµένο» γονίδιο είναι οι
πιο σηµαντικοί και πολύπλοκοι της Μοριακής Βιολογίας . Οι αρχικές µελέτες της
ρύθµισης των γονιδίων έγιναν από τους Jacob και Monod, το 1961. Οι ερευνητές
περιέγραψαν την ικανότητα του βακτηρίου Ε. coli να παραγάγει τα τρία απαραίτητα
ένζυµα που χρειάζεται για να µεταβολίσει το δισακχαρίτη λακτόζη, όταν δεν υπάρχει
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 DΝΑ 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. Τότε λέµε ότι τα γονίδια που το αποτελούν βρίσκονται υπό
καταστολή. Άρα στην καλλιέργειά µας, όσο τα βακτήρια τρέφονταν από την άλλη πηγή
C του θρεπτικού υλικού, το οπερόνιο της λακτόζης ήταν υπό καταστολή.
Η καταστολή επιτυγχάνεται µε δύο ρυθµιστικά µόρια : µια αλληλουχία DΝΑ, 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.
Μετά την εξάντληση της πηγής C και την προσθήκη λακτόζης, στο θρεπτικό υλικό
υπάρχει µόνο λακτόζη, και τότε ο ίδιος ο δισακχαρίτης προσδένεται στον καταστολέα
και δεν του επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστή.
Οπότε την χρονική στιγµή t1 η RNA πολυµεράση είναι ελεύθερη να αρχίσει τη
µεταγραφή του οπερονίου. ∆ηλαδή 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.
Η διαρκής αύξηση, για κάποιο διάστηµα, της ποσότητας του mRNA µετά την χρονική
στιγµή t1 οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά µόρια mRΝΑ µπορούν να µεταγράφονται
από το οπερόνιο της λακτόζης όσο ο δισακχαρίτης υπάρχει στο θρεπτικό υλικό του
βακτηρίου.
Έξτρα ερµηνευτικό κοµµάτι - ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η σταθεροποίηση της ποσότητας του mRNA µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα
οφείλεται στο γεγονός ότι τα µόρια mRNA έχουν συγκεκριµένη διάρκεια ζωής µέσα στο
κύτταρο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η παραγωγή νέων µορίων mRNA θα είναι
όση και η καταστροφή παλιών µορίων mRNA και έτσι η ποσότητα θα παραµένει
αµετάβλητη.

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Γνωρίζουµε ότι το 6ο αµινοξύ της φυσιολογικής β-αλυσίδας της αιµοσφαιρίνης HbA είναι
το γλουταµινικό οξύ και κωδικόποιείται (στην κωδική αλυσίδα του DNA) από το
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κωδικόνιο GAG, ενώ το 6ο αµινοξύ της βS-αλυσίδας της αιµοσφαιρίνης HbS είναι η
βαλίνη και κωδικόποιείται (στην κωδική αλυσίδα του DNA) από το κωδικόνιο GΤG.
Επίσης από την εκφώνηση γνωρίζουµε ότι κατά την τροποποίηση της β-αλυσίδας µετά
την παραγωγή της, το πρώτο αµινοξύ (η µεθειονίνη που αντιστοιχεί και στο κωδικόνιο
έναρξης) αποµακρύνεται. Άρα το 6o αµινοξύ της πρωτεΐνης στην πραγµατικότητα
αντιστοιχεί στο 7ο κωδικόνιο του mRNA και κατ’ επέκταση και της κωδικής αλυσίδας
του DNA.

Άρα στο φυσιολογικό γονίδιο στην κωδική αλυσίδα θα έχουµε µια τριπλέτα ΑΤG και
µετά από 5 ακόµα τριπλέτες θα πρέπει να έχουµε GAG µε προσανατολισµό 5΄3΄. Από
την εικόνα 4 παρατηρούµε ότι αυτό συµβαίνει στην αλυσίδα (Α) της αλληλουχίας ΙΙΙ και
άρα η αλληλουχία ΙΙΙ πρέπει να αντιστοιχεί στο φυσιολογικό αλληλόµορφο.
Αντίστοιχα στο γονίδιο της αλυσίδας βS στην κωδική αλυσίδα θα έχουµε µια τριπλέτα
ΑΤG και µετά από 5 ακόµα τριπλέτες θα πρέπει να έχουµε GTG µε προσανατολισµό
5΄3΄. Από την εικόνα 4 παρατηρούµε ότι αυτό συµβαίνει στην πάνω αλυσίδα της
αλληλουχίας Ι και άρα η αλληλουχία Ι πρέπει να αντιστοιχεί στο αλληλόµορφο της
αλυσίδας βS.

∆2. Ναι, η αλληλουχία που αποµένει θα µπορούσε να αντιστοιχεί σε γονίδιο που προκαλεί βθαλασσαιµία. Στις σοβαρότερες περίπτωσης της β-θαλασσαιµίας δεν έχουµε σύνθεση
της β-αλυσίδας. Συγκρίνοντας την αλληλουχία ΙΙ µε τη φυσιολογική αλληλουχία ΙΙΙ,
παρατηρούµε ότι στην αλληλουχία ΙΙ, στην κωδική αλυσίδα, έχουµε την προσθήκη µιας
C µέσα στο κωδικόνιο έναρξης του γονιδίου. Ως αποτέλεσµα, δεν υπάρχει κωδικόνιο
έναρξης και η αλυσίδα ΙΙ δεν µπορεί να παράγει κάποια πρωτεΐνη.
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∆3. Οι απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση είναι :
α. η θέση έναρξης της διχάλας της αντιγραφής βρίσκεται στην θέση Υ.
β. Η αλυσίδα Α αντιγράφεται συνεχώς ενώ η αλυσίδα Β αντιγράφεται ασυνεχώς
γ. Στην ασυνεχή αλυσίδα πρώτο συντίθεται το πρωταρχικό τµήµα iii.
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Παρακάτω δίνεται η σχηµατική αιτιολόγηση που δεν απαιτείται στην απάντηση

∆4. Η β-θαλασσαιµία και η δρεπανοκυτταρική αναιµία είναι δύο ασθένειες που οφείλονται σε
διαφορετικές µεταλλάξεις του ίδιου γονιδίου, του γονιδίου που παράγει την β-αλυσίδα
της αιµοσφαιρίνης ΗbA. Άρα τα γονίδια που προκαλούν τις ασθένειες είναι
αλληλόµορφα µεταξύ τους. Έστω:
Β = αλληλόµορφο για φυσιολογική β-αλυσίδα
βS = αλληλόµορφο για δρεπανοκυτταρική αναιµία (βS αλυσίδα)
β = αλληλόµορφο για β-θαλασσαιµία (ελαττωµένη παραγωγή ή µη παραγωγή
της β-αλυσίδας)
Ένας φορέας είναι ένα ετερόζυγο άτοµο µε ένα φυσιολογικό αλληλόµορφο και ένα
αλληλόµορφο που προκαλεί ασθένεια. Άρα ένας φορέας δρεπανοκυτταρικής αναιµίας θα
έχει γονότυπο ΒβS , ενώ ένας φορέας µεσογειακής αναιµίας θα έχει γονότυπο Ββ.

Άρα, σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο του Mendel έχουµε την διασταύρωση:
P:
Γαµέτες:
F1:
Οπότε οι πιθανοί γονότυποι των
δύο φορέων είναι:
ΒΒ

ΒβS  Ββ
Β, βS
Β, β
ΒΒ, ΒβS, Ββ, βSβ
απογόνων που προκύπτουν από τη διασταύρωση των
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