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ΘΕΜΑ 1Ο
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4-Α
5-Β
ΘΕΜΑ 2Ο
1. Σελ 109 σχολικού βιβλίου «Με τον όρο ζύµωση εννοούµε…. όπως πρωτεΐνες και
αντιβιοτικά»
2. Σελ 119 σχολικού βιβλίου «Η πιο ενδιαφέρουσα εφαρµογή…. και τα καταστρέφουν»
Τα πλεονεκτήµατα των µονοκλωνικών αντισωµάτων είναι ότι επιτρέπουν τη θεραπεία µε
αποφυγή της χειρουργικής επέµβασης και των δυσάρεστων επιπτώσεων της
χηµειοθεραπείας.
3. Σελ 97-98 σχολικού βιβλίου «Η µετατόπιση είναι …προκύπτουν και µη φυσιολογικοί
γαµέτες» Η µετατόπιση είναι δοµική χρωµοσωµική ανωµαλία που έχει σαν αποτέλεσµα την
αλλαγή στη διάταξη της γενετικής πληροφορίας στα χρωµοσώµατα.
4. Σελ 99 σχολικού βιβλίου «Παρ ότι η γενετική καθοδήγηση… µε πολλαπλές αποβολές»

ΘΕΜΑ 3Ο

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Το χαρακτηριστικό να κληρονοµείται ως αυτοσωµικός επικρατής χαρακτήρας. Στην αυτοσωµική
επικρατή κληρονοµικότητα κάθε ασθενές άτοµο έχει έναν τουλάχιστον ασθενή γονέα.
Παρατηρούµε ότι στη 2η οικογένεια από υγιείς γονείς προέκυψαν ασθενή αρσενικά άτοµα οπότε το
χαρακτηριστικό δεν κληρονοµείται ως αυτοσωµικός επικρατής χαρακτήρας. Συγκεκριµένα:

Μετάβαση Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Λεωφόρος Ηρακλείου 353 και Σαλαμίνος 1, Νέο Ηράκλειο 14122
Τηλ: 2130249984 - 2130250033
metavasi.edu.gr

Φ
ΡΟ
Μ Ν
ΕΤ ΤΙ
Σ
Α Τ
ΒΑ Η
Ρ
ΣΗ ΙΑ

Έστω Α το γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια και α το φυσιολογικό υπολειπόµενο αλληλόµορφο.
Οι πιθανής γονότυποι των ατόµων είναι
ΑΑ= ασθενή άτοµα
Αα= ασθενή άτοµα
αα= υγιή άτοµα
Στη δεύτερη οικογένεια θα έχουµε:
Ρ:αα Χ αα
ΓΟΝΕΙΣ
Γ: α
α
F1: αα
όλα τα άτοµα υγιή
∆εν ισχύει αυτό σύµφωνα µε το γενεαλογικό δένδρο της 2ης οικογένειας άρα αποκλείεται η
περίπτωση του αυτοσωµικού επικρατούς.
2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Έστω ότι ο χαρακτήρας κληρονοµείται ως φυλοσύνδετος υπολειπόιµενος.
Έστω ΧΑ το φυσιολογικό αλληλόµορφο και Χα το υπολειπόµενο αλληλόµορφο που προκαλεί την
ασθένεια: Οι πιθανής γονότυποι των ατόµων θα είναι:
ΧΑΧΑ= υγιές θηλυκό
ΧΑΧα =υγιές θηλυκό και φορέας
ΧαΧα =ασθενές θηλυκό
Σύµφωνα µε το γενεαλογικό δένδρο της 1ης οικογένειας δεν µπορεί από υγιές αρσενικό να
προκύψει άρρωστο θηλυκό. Συγκεκριµένα:
Ρ: ΧΑΥ x XαΧα
γ:ΧΑ, Υ
Χα
F1: ΧΑΧα XαΥ
Όλα τα θηλυκά θα έπρεπε να είναι υγιή άρα αποκλείεται η περίπτωση του υπολειπόµενου
φυλοσύνδετου.
3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Έστω ότι ο χαρακτήρας κληρονοµείται ως αυτοσωµικός υπολειπόµενος
Έστω Α το φυσιολογικό επικρατές αλληλόµορφο και α το υπολειπόµενο που δηµιουργεί την
ασθένεια.
Σε καµιά από τις 2 οικογένειες δεν αποκλείεται η περίπτωση του αυτοσωµικού υπολειπόµενου και
άρα ο χαρακτήρας κληρονοµείται ως αυτοσωµικός υπολειπόµενος.
Οι πιθανοί γονότυποι των ατόµων είναι:
ΑΑ = υγιές άτοµα
Αα = υγιές άτοµο και φορέας
αα = ασθενές άτοµο

Οι γονότυποι των ατόµων είναι
1η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ι1 = Αα (φορέας διότι προκύπτουν ασθενείς απόγονοι µε γονότυπο αα)
Ι2 = αα (επειδή είναι ασθενές άτοµο)
ΙΙ1 = Αα (φορέας διότι είναι υγιές άτοµο και έχει κληρονοµήσει το α από τη µητέρα του)
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ΙΙ2 = αα (επειδή είναι ασθενές άτοµο)
ΙΙ3 = αα (επειδή είναι ασθενές άτοµο)
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2η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ι1 = Αα (φορέας διότι είναι υγιές άτοµο και προκύπτουν ασθενείς απόγονοι µε γονότυπο αα)
Ι2 = Αα (φορέας διότι είναι υγιές άτοµο και προκύπτουν ασθενείς απόγονοι µε γονότυπο αα)
ΙΙ1= Αα ή ΑΑ
ΙΙ2 = αα επειδή είναι ασθενές το άτοµο
ΙΙ3 = αα επειδή είναι ασθενές το άτοµο

Β.

Το σύνδροµο Turner ανήκει στις ανευπλοειδίες και είναι η µοναδική µονοσωµία που έχει βρεθεί
στον άνθρωπο. Τα άτοµα έχουν φυσιολογικό αριθµό χρωµοσωµάτων αυτοσωµικών (44) αλλά µόνο
ένα χρωµόσωµα Χ (ΧΟ).
Ένας πιθανός µηχανισµός είναι να µη γίνει σωστός διαχωρισµός των οµόλογων φυλετικών
χρωµοσωµάτων του θηλυκού ατόµου κατά τη ΜΕΙΩΣΗ 1, ένα φαινόµενο που λέγεται µη
διαχωρισµός. Έτσι θα προκύψουν ωάρια που δεν θα περιέχουν το Χ φυλετικό χρωµόσωµα. Όταν τα
ωάρια αυτά γονιµοποιηθούν από ένα φυσιολογικό σπερµατοζωάριο αρσενικού ατόµου που περιέχει
το Χ φυλετικό χρωµόσωµα τότε θα δηµιουργηθούν άτοµα µε σύνδροµο Turner.
Συγκεκριµένα:
Ρ
:
ΧΥ
Χ
ΧΧ
Γαµέτες :
Χ,Υ
ΧΧ,Ο
F1
ΧΟ άτοµα µε σύνδροµο Turner.
Η απεικόνιση των χρωµοσωµάτων γίνεται κατασκευάζοντας τον καρυότυπο του ατόµου.
Σελ. 20 σχ. Βιβλίου «Η µελέτη των χρωµοσωµάτων … και παρατηρούνται στο µικροσκόπιο».

ΘΕΜΑ 4Ο
Α)
Ασυνεχή γονίδια συναντάµε στα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισµών και στα
γονίδια των ιών που προσβάλλουν τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς.
Β)
5’
3’

3’ I
5’ II

Σε κάθε αλυσίδα DNA υπάρχει µια ελεύθερη υδροξυλοµάδα στο 3’ άκρο και µια ελεύθερη
φωσφορική οµάδα στο 5’ άκρο. Παρατηρώντας το δίκλωνο µόριο η αλυσίδα Ι έχει ελεύθερο
υδροξύλιο στο δεξί της άκρο άρα ο προσανατολισµός της είναι 5’  3’.
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Η αλυσίδα ΙΙ είναι αντιπαράλληλη της Ι. Απέναντι δηλαδή από ο 5’ άκρο της µιας θα βρίσκεται το
3’ της άλλης.
Γ)
Πρόδροµο mRNA
5΄…GAAGGAGGUUGCUUAAGGGGCCCUACCAAU…3’
Ώριµο mRNA
5’…GΑAGGAGGUUGCUUAACUACCAAU…3’
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∆)
Τα ώριµο mRNA προκύπτει µε τη διαδικασία της ωρίµανσης κατά την οποία το εσώνιο κόβεται
από µικρά ριβονουκλεοπρωτεινικά «σωµατίδια». Τα ριβονουκλεοπρωτεινικά σωµατίδια κόβουν τα
εσώνια και συρράπτουν τα εξωνια µεταξύ τους
Ε)
Η περιοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει την αλληλουχία 5’-GAATTC-3’
3’-CTTAAG-5’
Και
Κόβει το δίκλωνο DNA µεταξύ G και Α σε κατεύθυνση 5’-3’
Στο συγκεκριµένο τµήµα DNA η EcoRI δεν κόβει διότι η αλληλουχία βρίσκεται µε κατεύθυνση 3’5’.
ΣΤ)
Οι cDNA βιβλιοθήκες περιέχουν αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που
εκφράζονται στο συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο. Τα γονίδια που δεν εκφράζονται στο συγκεκριµένο
κυτταρικό τύπο δεν θα περιλαµβάνονται στη cDNA βιβλιοθήκη.
Επίσης τα γονίδια που µεταγράφονται σε t-RNΑ, rRNA και snRNA δεν θα
περιλαµβάνονται. Το snRNA το συναντάµε µόνο σε κύτταρα των ευκαρυωτικών οργανισµών.
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