ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο

ÈÅ
ÅË ÌÅ
ÅÕ ËÉ
Ï
ÓÉ
ÍÁ

1. α
2. δ
3. β
4. β
5. α

ΘΕΜΑ 2ο

1. Σελ. 28. Σχολ. βιβλίο, από «Τα κύρια ένζυµα...» έως «...απέναντι
από τις µητρικές αλυσίδες του DNA.»
2. Σελ. 14. Σχολ. βιβλίο, από «Η οριστική επιβέβαίωση... έως
«...και να παραχθούν οι νέοι φάγοι.»
Επίσης εδώ καλό θα είναι να προστεθεί και ο ορισµός της
ιχνηθέτησης.
3. Σελ. 101. Σχολ. βιβλίο, από «Τα «ογκογονίδια» προέρχονται...»
έως «...συνηθέστερα µετατόπισης.»
4. Σελ. 108. Σχολ. βιβλίο, από «Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον
χρόνο διπλασιασµού...» έως «...που αναπτύσσονται σε
θερµοκρασία µικρότερη των 20 0C.»
Επίσης πρέπει να προστεθεί ότι ο ρυθµός ανάπτυξης ενός
πληθυσµού µικροοργανισµών, δηλαδή ο ρυθµός µε τον οποίο
διαιρούνται τα κύτταρα του, καθορίζεται από το χρόνο
διπλασιασµού. Κάθε είδος µικροοργανισµού έχει
χαρακτηριστικό χρόνο διπλασιασµού.

ΘΕΜΑ 3ο

1. α.Συγκρίνοντας το φυσιολογικό τµήµα της κωδικής αλυσίδας µε
το µεταλλαγµένο παρατηρούµε ότι έχει γίνει αντικατάσταση της
βάσης γουανίνης απο θυµίνη, έτσι το κωδικόνιο 5΄GAA3΄ που
κωδικοποιεί αµινοξύ µετατράπηκε σε 5΄ ΤΑΑ 3΄, το οποίο
αποτελεί κωδικόνιο λήξης.
Απο την θεωρία γνωρίζουµε ότι το mRNA που παράγεται από το
γονίδιο είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο µε την µη κωδική
και άρα έχει την ίδια αλληλουχία βάσεων και την ίδια κατεύθυνση
µε την κωδική.
Άρα η αλληλουχία βάσεων πριν την µετάλλαξη θα είναι:
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5’…CTG AAG CGA GAA CCC…3’ κωδική
3΄... GAC TTC GCT CTT GGG… 5’ µη κωδική
5’…CUG AAG CGA GAA CCC…3’ mRNA
Ενώ η αλληλουχία βάσεων µετά την µετάλλαξη θα είναι:
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5’…CTG AAG CGA TAA CCC…3’ κωδική
3΄... GAC TTC GCT ATT GGG… 5’ µη κωδική
5’…CUG AAG CGA UAA CCC…3’ mRNA

To mRNA όµως γνωρίζουµε µεταφράζεται ανά τριπλέτα στην
κατεύθυνση 5’→3’.
Επίσης γνωρίζουµε ότι κάθε κωδικόνιο (τριπλέτα βάσεων) κωδικοποιεί
ένα αµινοξύ, εκτός από τα κωδικόνια λήξης ( 5΄ UΑΑ 3΄, 5΄ UGΑ 3΄,5΄
UΑG 3΄) που δεν κωδικοποιούν αµινοξέα απλώς σηµαίνουν την λήξη της
µετάφρασης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το αποτέλεσµα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα
θα είναι να έχει λιγότερα αµινοξέα από την αρχική λόγω πρόωρης λήξης
της µετάφρασης. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις
καταστρέφεται η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.
1. β.Συγκρίνοντας το φυσιολογικό τµήµα της κωδικής αλυσίδας µε
το µεταλλαγµένο παρατηρούµε ότι έχει γίνει προσθήκη µιας
τριπλέτας βάσεων (CCG) .
Από την θεωρία γνωρίζουµε ότι το mRNA που παράγεται από το
γονίδιο είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο µε την µη κωδική
και άρα έχει την ίδια αλληλουχία βάσεων και την ίδια κατεύθυνση
µε την κωδική.
Άρα η αλληλουχία βάσεων πριν την µετάλλαξη θα είναι:
5’…CTG AAG CGA TAA CCC… 3’ κωδική
3΄... GAC TTC GCT ATT GGG… 5’ µη κωδική
5’…CUG AAG CGA GAA CCC…3’ mRNA

Ένώ η αλληλουχία βάσεων µετά την µετάλλαξη θα είναι:

5’…CTG CCG AAG CGA GAA CCC…3’ κωδική
3΄... GAC GGC TTC GCT CTT GGG… 5’ µη κωδική
5’…CUG CCG AAG CGA GAA CCC…3’ mRNA
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To mRNA όµως γνωρίζουµε µεταφράζεται ανά τριπλέτα στην
κατεύθυνση 5’→3’.
Επίσης γνωρίζουµε ότι κάθε κωδικόνιο (τριπλέτα βάσεων) κωδικοποιεί
ένα αµινοξύ, εκτός από τα κωδικόνια λήξης ( 5΄ UΑΑ 3΄, 5΄ UGΑ 3΄,5΄
UΑG 3΄) που δεν κωδικοποιούν αµινοξέα απλώς σηµαίνουν την λήξη της
µετάφρασης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το αποτέλεσµα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα
θα είναι να έχει ένα επιλέον αµινοξύ, που θα µπορούσε να αλλάξει την
λειτουργικότητα της.
2. Σελ. 91. Σχολ. βιβλίο, από «Μολονότι οι περισσότερες
µεταλλάξεις...» έως «...αλλά και στις υπόλοιπες.»

ΘΕΜΑ 4ο

1. Γνωρίζουµε από την θεωρία µας ότι η οικογενής
υπερχοληστερολαιµία κληρονοµείται µε αυτοσωµικό επικρατή
τρόπο.
Έστω Α το επικρατές γονίδιο στο οποίο οφείλεται η οικογενής
υπερχοληστερολαιµία
Ενώ α το υπολειπόµενο φυσιολογικό γονίδιο.
Άρα άτοµα µε γονότυπο Αα ή ΑΑ πάσχουν από την οικογενή
υπερχοληστερολαιµία.
Ενώ άτοµα µε γονότυπο αα δεν πάσχουν από την οικογενή
υπερχοληστερολαιµία

Γνωρίζουµε από την θεωρία µας ότι η β-θαλασσαιµία
κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τρόπο.
Έστω Β το επικρατές φυσιολογικό γονίδιο.
Ενώ β το υπολειπόµενο γονίδιο στο οποίο οφείλεται η βθαλασσαιµία.
Άρα άτοµα µε γονότυπο Ββ ή ΒΒ δεν πάσχουν από την β-θαλασσαιµία.
Ενώ άτοµα µε γονότυπο ββ πάσχουν από την β-θαλασσαιµία.
Βάση των παραπάνω ως προς την οικογενή υπερχοληστερολαιµία θα
έχουµε :
• Η γυναίκα δεν πάσχει άρα θα έχει γονότυπο αα
• Ο Γιάννης επειδή πάσχει έχει γονότυπο Αα γιατί πήρε ένα
φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο α από την µητέρα του η οποία
δεν πάσχει και ένα Α αλληλόµορφο από τον πατέρα του ο οποίος
πάσχει.
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• Η Ελένη δεν πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιµία άρα θα
έχει γονότυπο αα.
• Ο άνδρας θα έχει γονότυπο Αα γιατί αποκτά γιo που πάσχει άρα
έχει ένα Α γονίδιο και µία κόρη που δεν πάσχει άρα έχει και ένα α
γονίδιο.
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Βάση των παραπάνω ως προς την β-θαλασσαιµία θα έχουµε:
• Η γυναίκα δεν πάσχει άρα θα έχει γονότυπο Ββ γιατί αποκτά γιο
που πάσχει, άρα σίγουρα του έχει δώσει ένα β γονίδιο.
• Ο Γιάννης πάσχει από β-θαλασσαιµία άρα έχει γονότυπο ββ.
• Η Ελένη δεν πάσχει από β-θαλασσαιµία, άρα θα έχει πιθανούς
γονότυπους ΒΒ ή Ββ γιατί δεν µπορεί να αποκλειστεί κανένας από
τους δυο.
• Ενώ ο άνδρας θα έχει πιθανούς γονοτύπους Ββ ή ββ γιατί δεν
γνωρίζουµε εάν πάσχει και έτσι δεν µπορεί να αποκλειστεί
κανένας από τους δύο. Αποκλείουµε να είναι ΒΒ γιατί ο γιoς του ο
Γιάννης πάσχει, άρα πρέπει σίγουρα να διαθέτει ένα β
αλληλόµορφο.
Άρα συµπερασµατικά οι γονότυποι και για τους δύο χαρακτήρες µαζί
θα είναι:
• Η γυναίκα θα έχει γονότυπο ααΒβ
• Ο Γιάννης Ααββ
• Η Ελένη ααΒβ ή ααΒΒ
• Ο άνδρας Ααββ ή ΑαΒβ
• Η διασταύρωση µεταξύ του άνδρα και της γυναίκας ως προς
την υπερχοληστερολαιµία θα είναι:

Γυναίκα: αα

(Χ)

γαµέτες γυναίκας: όλοι µε α
και 50% µε Α

Άντρας: Αα

γαµέτες άνδρα:

50% µε α

Η παραγωγή των γαµετών βασίζεται στον πρώτο νόµο του Μendel κατά
τον οποίον τα αλληλόµορφα µεταβιβάζονται ισότιµα στους γαµέτες.
Άρα από τον τυχαίο συνδυασµό των γαµετών των δύο ατόµων
προκύπτουν
50% άτοµα µε γονότυπο αα και 50% άτοµα µε γονότυπο Αα.
Άρα η πιθανότητα να πάσχει είναι 50% γιατί κάθε κύηση είναι
ανεξάρτητο γεγονός.
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• Θα εφαρµόσουµε ex-vivo γονιδιακή θεραπεία γιατί τα κύτταρα του
αιµοποιητικού συστήµατος, στα οποία ανήκουν και τα πρόδροµα
ερυθροκύτταρα, µπορούν να τροποποιηθούν εκτός του
οργανισµού, επειδή µπορούν να αναπτύσσονται σε
κυτταροκαλλιέργειες, να τροποποιούνται γενετικά και να
εισάγονται µε ενδοφλέβια ένεση στον οργανισµό.
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Η διαδικασία που µπορεί να ακολουθηθεί είναι η εξής:
1. Πρόδροµα ερυθρά αιµοσφαίρια παραλαµβάνονται και
πολλαπλασιάζονται σε κυτταροκαλλιέργειες.
2. Τα φυσιολογικά γονίδια των αιµοσφαιρινών ενσωµατώνονται σε
έναν ιό φορέα που έχει καταστεί αβλαβής.
3. Οι γενετικά τροποποιηµένοι ιοί εισάγονται στα πρόδροµα
ερυθροκύτταρα.
4. Τα γενετικά τροποποιηµένα κύτταρα εισάγονται µε ενδοφλέβια
ένεση και παράγουν την φυσιολογική αιµοσφαιρίνη.
Βέβαια τα τροποποιηµένα ερυθροκύτταρα δεν ζουν για πάντα στον
οργανισµό και χρειάζεται συνεχής έγχυση τέτοιων κυττάρων.
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