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ΘΕΜΑ Β
Β1. Α. i.

Σωστό

ii.

Λάθος

iii.

Λάθος

iv.

Λάθος

v.

Σωστό

Β. Καθένας από του ς γαμέτες που θα προκύ ψου ν θα περιέχει 2 μόρια
DNA τα οποία θα συ νιστού ν 2 χρωμοσώματ α.
Β2. Οι μεταλλάξεις που εμφανίζονται αιφνίδια μέσα στον πλη θυ σμό
ονομάζονται αυ τόματες και θεωρείται ότι προέρχονται από λάθη που
γίνονται κατά τη ν αντιγραφή του DNA ή κατά το διαχωρισμό των
χρωμοσωμάτων.
Πολλοί τύ ποι μεταλλάξεων μπορεί να προκλη θού ν απ ό παράγοντες του
περιβάλλοντος,
που
ονομάζονται
μεταλλαξογόνοι.
Σ'
αυ τού ς
περιλαμβάνονται διάφορες χη μικές ου σίες, καθώς και διάφοροι τύ ποι
ακτινοβιλιών όπως η Χ και η γ-ακτινοβολία, καθώς και η κοσμική και η
υ περιώδη ς ακτινοβολία. Μερικές από τις χη μικές ου σίες που έχου ν
μεταλλαξογόνο δράση είναι η φορμαλδεΰ δη , ορισμένες χρωστικές,

αρωματικοί κυ κλικοί υ δρογονάνθρακες, ακόμη και η καφείνη . Πολλές
από αυ τές τις ου σίες βρίσκονται σε γεωργικά, βιομη χανικά και
φαρμακευ τικά προϊόντα που χρη σιμοποιού νται ευ ρύ τατα .
Β3. Κυ τταρικός κύ λος ονομάζεται το χρονικό διάστη μα που μεσολαβεί από
τη δη μιου ργία ενός κυ ττάρου ως τότε που κ αι το ίδιο θα παράγει του ς
απογόνου ς του .
Η διάρκεια του κυ τταρικού κύ κλου αλλά και η διάρκεια καθεμιάς από τις
φάσεις του εξαρτώνται από τον τύ πο του κυ ττάρου αλλά και από
εξωτερικού ς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η παροχή θρεπτικών
ου σιών, οξυ γόνου κ. ά. Μερικά κύ τταρα ολοκλη ρώνου ν τον κυ τταρικό
του ς κύ κλο σύ ντομα και αυ τό του ς επιτρέπει να διαιρού νται με μεγάλη
συ χνότη τα. Άλλα, όπως τα νευ ρικά κύ τταρα, από τη στιγμή που θα
δη μιου ργη θού ν, διαιρού νται σπάνια ή και καθόλου .

Β4. Δύ ο τέτοια παραδείγματα γενετικών ασθενειών του ανθρώπου που
ακολου θού ν
τον
Μεντελικό
τρόπο
κλη ρονόμη ση ς
είναι
η
φαινυ λκετονου ρία και η δρεπανοκυ τταρική αναιμία.
Όσον αφορά στη δρεπανοκυ τταρική αναιμία αυ τή προκαλείται από το
μεταλλαγμένο γονίδιο β s . Η έκφραση του συ γκεκριμένου γονιδίου
οδη γεί σε αλλαγή τη ς στερεοδιάταξη ς τη ς αιμοσφαιρίνη ς και κατά
συ νέπεια τη ν αλλαγή τη ς μορφή ς των ερυ θροκυ ττάρων, τα οποία, σε
συ νθή κες έλλειψη ς οξυ γόνου , παίρνου ν χαρακτη ριστικό δρεπανοειδές
σχή μα. Τα ετερόζυ γα άτομα(φορείς) έχου ν ένα φυ σιολογικό β γονίδιο και
ένα μεταλλαγμένο και δεν εμφανίζου ν τα συ μπτώματα τη ς ασθένειας.
Στου ς φορείς προκαλείται δρεπάνωση μόνο σε συ νθή κες μεγάλη ς
έλλειψη ς οξυ γόνου , όπως σε υ ψόμετρο μεγαλύ τερο από 3. 000 m.
Η φαινυ λκετονου ρία είναι μία ασθένεια η οποία προκαλείται από τη ν
έλλειψη του ενζύ μου που στα φυ σιολογικά άτομα μετατρέπει το αμινοξύ
φαινυ λαλανίνη σε τυ ροσίνη , με αποτέλεσμα τη
συ σσώρευ ση
φαινυ λαλανίνη ς. Στα άτομα που είναι ομόζυ γα για το υ πολειπόμενο
μεταλλαγμένο γονίδιο παρεμποδίζεται η φυ σιο λογική ανάπτυ ξη και
λειτου ργία των κυ ττάρων του εγκέφαλου , με συ νέπεια τη διανοη τική
καθυ στέρη ση . Εάν η ασθένεια ανιχνευ θεί νωρίς, κατά τη νεογνική η λικία,
τότε η εμφάνιση των συ μπτωμάτων που σχετίζονται με αυ τή ν μπορεί να
αποφευ χθεί με τη χρη σιμοποίη ση , εφ' όρου ζωή ς, κατάλλη λου
διαιτολογίου με περιορισμένη ποσότη τα φαινυ λαλανίνη ς.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. α. Ο γενετιστή ς θα πραγματοποιή σει διασταύ ρωση ελέγχου δη λαδή θα
διασταυ ρώσει το φυ τό που παράγει κίτρινα σπέρματα, του οποίου δεν
γνωριζει τον γονότυ πο του ,
με ένα άτομο ομόζυ γο για το

υ πολειπόμενο αλλη λόμορφο γονίδιο που είναι υ πέυ θυ νο για τη ν
παραγωγή πράσινων σερμάτων. Στο φυ τό που παράγει πράσινα
σπέρματα ο γονότυ πος καθορίζει και το φαιν ότυ πο του .
Έστω
Κ: το επικρατές αλλη λόμορφο γονίδιο υ πέυ θυ νο για το κίτρινο χρώμα
των σπερμάτων
Κ: το υ πολειπόμενο αλλη λόμορφο γονίδιο υ πέυ θυ νο για το πράσινο
χρώμα των σπερμάτων
 Έστω ότι το φυ τό το οποίο έχει κίτρινα σπέρματα έχει γονότυ πο ΚΚ.
P
Γαμέτες
ΓΑ
ΦΑ

ΚΚ(x)κκ
Κ

κ
100%Κκ
100% Κίτρινα σπέρματα

 Έστω ότι το φυ τό το οποίο έχει κίτρινα σπέρματα έχει γονότυ πο Κκ.
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Γαμέτες
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Κίτρινα σπέρματα: πράσινασπέρματα

Για τη ς παραπάνω διασταυ ρώσεις ισχύ ει ο 1 ος νόμος του Mendel ή
νόμος του διαχωρισμού των αλλη λόμορφων γονιδίων,
ο οποίος
αναφέρει ότι κατά τη ν παραγωγή των γαμετών διαχωρίζονται τα δύ ο
ομόλογα χρωμοσώματα και συ νεπώς και τα δύ ο αλλη λόμορφα γονίδια
και έτσι προκύ πτου ν δύ ο είδη γαμετών σε ίση αναλογία. Οι απόγονοι
προκύ πτου ν από τον τυ χαίο συ νδυ ασμό των γαμετών των γονέων.
β. Προκειμένου να γίνει τεχνιτή γονιμοποίη ση , η γύ ρη από του ς στή μονες
του ενός άνθου ς θα μεταφερθεί με ειδικό εργαλείο στον ύ περο του
άλλου άνθου ς. Από το δεύ τερο φυ τό θα έχου ν απομακρυ νθεί οι
ανθή ρες προκειμένου να αποφευ χθεί η αυ τογονιμοποίη ση .
γ . Το αρχικό φυ τό παράγει αρσενικού ς και θυ λη κού ς γαμέτες καθένας απο
του ς οποίου ς έχει διαφορετική χρωμοσωμική σύ σταση .
Το φυ τό
απόγονος θα προκύ ψει από τη ν ένωση των γαμετών.
Κατα τη διαδικασία παραγωγή ς γαμετών χάρη στον ανεξάρτη το
συ νδυ ασμό χρωμοσωμάτων δη μιου ργείται ένα πλή θος από νέου ς
συ νδυ ασμού ς μη ομόλογων χρωμοσωμάτων και συ νεπώς ένα πλή θος
από νέου ς συ νδυ ασμού ς γονιδίων, που βρίσκονται σε μη ομόλογα
χρωμοσώματα. Σε κάθε γαμέτη του φυ τού περιέχεται ένας από του ς 2 n
(οπου n ο αριθμός ζευ γών χρωμοσωμάτων του φυ τού )
Επιπλέον λόγω του επιχιασμού μεταξύ του κάθε ζεύ γου ς ομόλογων
χρωμοσωμάτων έχει συ μβεί ανταλλαγή των μη αδελφών χρωματίδων
των ομόλογων χρωμοσωμάτων, και άρα και των γονιδίων που

περιέχου ν.
Ο συ νδυ ασμός των δύ ο μη χανισμών που αναφέρθη καν έχει ως
συ νέπεια σε κάθε γαμέτη να αντιπροσωπεύ εται ένα μοναδικό
«μείγμα» γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα και
ταυ τόχρονα ένα μοναδικό «μείγμα» γονιδίων που βρίσκονται στο ίδιο
χρωμόσωμα.

Γ2. Προκειμένου να εντοπίσου με τις αλλη λου χίες που είναι υ πέυ θυ νες για
τη σύ νθεση του ολιγοπεπτιδί ου αναζη τού με κωδικόνιο έναρξη ς 5’ ATG3’
και στη συ νέχεια συ νεχώς, μη επικαλυ πτόμενα με βή μα τριπλέτας ένα
από τα κωδικόνια λή ξη ς 5’ TGA3’ , 5’ TAA3’ , 5’ TAG3’ . Επομένως η κωδική
αλυ σίδα η οποία περιέχει τη ν πλη ροφορία για το ολιγοπεπτίδιο είναι η
1η .
5’ AACCTCACCCG ATG TTC CGA TAA CCGATGGCCCA 3’
3’ TTGGAGTGGGC TAC AAG GCT ATT GGCTACCGGGT 5’
Οι DNA πολυ μεράσες λειτου ργού ν μόνο προς καθορισμένη κατεύ θυ νση
και τοποθετού ν τα νου κλεοτίδια στο ελεύ θερο 3' άκρο τη ς δεοξυ ριβόζη ς
του
τελευ ταίου
νου κλεοτιδίου
κάθε
αναπτυ σσόμενη ς
αλυ σίδας
τοποθετώντας συ μπλη ρωματικά δεοξυ ριβονου κλεοτίδια απέναντι από τις
μη τρικές αλυ σίδες του DNA. Τ . Έτσι, λέμε ότι αντιγραφή γίνεται με
προσανατολισμό 5' προς 3'. Κάθε νεοσυ ντιθέμενη αλυ σίδα θα έχει
προσανατολισμό 5'→3'. Προκειμένου να κλωνοποιη θεί η συ γκεκριμένη
αλλη λου χία θα χρη σιμοποιη θού ν τα πρωταρχικά τμή ματα όπως φαίνεται
παρακάτω:
5’ AACCTCACCCG ATG TTC CGA TAA CCGATGGCCCA 3’
3’GGCTA5’
5’ACCCG3’
3’ TTGGAGTGGGC TAC AAG GCT ATT GGCTACCGGGT 5’

Γ3. Προκειμένου να δη μιου ργή σου με ένα μοριακό διαγνωστικού τέστ θα
ελέγξου με τη ν έκφραση του γονίδίου ανιχνεύ οντας το mRNA που
μεταγράφεται από το γονίδιο MAGE .
Για τον σκοπό αυ τό απομονώνεται το ολικό «ώριμο» mRNA από κύ τταρα
που πρέπει να ελεγχ θού ν για τη ν έκφραση του καρκινικού αντιγόνου
MAGE.
To mRNA χρη σιμοποιείται σαν καλού πι για τη σύ νθεση μιας
συ μπλη ρωματική ς αλυ σίδας DNA (cDNA: complementary DNA). Η
σύ νθεση του cDNA γίνεται από το ένζυ μο αντίστροφη μεταγραφάση .
Παράγονται έτσι υ βριδικά μόρια cDNA-mRNA.

To mRNA διασπάται με κατάλλη λες χη μικές ου σίες ή αποδιατάσσεται με
θέρμανση και τα cDNA χρη σιμεύ ου ν σαν καλού πι για τη σύ νθεση μιας
συ μπλη ρωματική ς αλυ σίδας DNA. Το αποτέλεσμα είναι η δη μιου ργία
δίκλωνων μορίων DNA.
Στη
συ νέχεια
θα
χρη σιμοποιή σου με
πρωταρχικά
τμή ματα
συ μπλη ρωματικά και αντιπαράλλη λα με τμή μα τη ς αλλη λου χίας εξωνίων
του γονιδίου MAGE ώστε να κλωνοποιη θεί το cDNA του γονιδίου MAGE
σε περίπτωση που υ πάρχει στα δείγματα.
Έτσι κλωνοποιη θεί το cDNA του γονιδίου MAGE συ νεπάγεται η έκφραση
του γονιδίου στα συ γκεκριμένα δείγματα.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Παρατη ρού με ότι έχει γίνει αντικατάσταση του νου κλεοτιδίου που έχει
αζωτού χο βάση G με νου κλεοτίδιο που έχει αζωτού χο βάση Α.
Φυσιολογικό αλλη λόμορφο:
5’ . . . . . . . . . . GGACUACAUCGAAUUUU G GGGGCGCACGUCG. . . . . . . . . . . . . . . . . 3’
Μεταλλαγμένο αλλη λόμορφο:
5’ . . . . . . . . . . GGACUACAUCGAAUUUU A GGGGCGCACGUCG. . . . . . . . . . . . . . . 3’
Επειδή δεν μας δίδεται η αλλη λου χία των κωδικονίων διακρίνου με 3
περιπτώ σεις για το βή μα τριπλέτας με το οποίο διαβάζεται το
συ γκεκριμένο mRNA κατά τη μετάφραση του στα ριβοσώματα.
Διαβάζοντας συ νεχώς, μη επικαλυ πτόμενα με βή μα τριπλέτας το mRNA
διακρίνου με τις εξή ς περιπτώσεις:
i. Έστω ότι η πρώτη βάση είναι η πρώτη βάση του αντίστοιχου
κωδικονίου :
Φυσιολογικό αλλη λόμορφο :
5’ . . . . . . . . . GGA-CUA-CAU-CGA-AUU-UUG- GGG-GCG-CAC-GUC-G. . . . . . 3’
Μεταλλαγμένο αλλη λόμορφο:
5’ . . . . . . . . . . GGA-CUA-CAU-CGA-AUU-UUA-GGG-GCG-CA C-GU C-G. . . . . . 3’
Το κανονικό mRNA έχει το 5’ -UUG-3’ που κωδικοποιεί τη ν Λευ κίνη και
προκύ πτει συ νώνυ μο κωδικόνιο 5’ -UUA-3’ , οπότε δεν έχου με αλλαγή
αμινοξέος στη ν πολυ πεπτιδική αλυ σίδα.
ii.

Έστω ότι η πρώτη βάση είναι η δεύ τερη βάση του αντίστοιχου
κωδικονίου :
Φυσιολογικό αλλη λόμορφο :
5’ . . . . . . . . . GG -ACU-ACA-UCG-AAU-UUU-GGG-GGC-GCA- CGU- CG. . . . . . . . 3’
Μεταλλαγμένο αλλη λόμορφο:

5’ . . . . . . . . . . GG -ACU-ACA-UCG-AAU-UUU-AGG-GGC-GCA- CGU- CG. . . . . . . 3’
Στη ν περίπτωση αυ τή έχ ου με αλλαγή ενός αμινοξέος στη ν πολυ πεπτιδική
αλυ σίδα, τη ς γλυ κί νη ς με αργινίνη . Αυ τό μπορεί να οδη γή σει σε απώλεια
τη ς λειτου ργίας τη ς πρωτεΐνη ς ή όχι (ου δέτερη μετάλλαξη ).
iii.

Έστω ότι η πρώτη βάση είναι η τρίτη βάση του αντίστοιχου κωδικονίου :
Φυσιολογικό αλλη λόμορφο :
5’ . . . . . . . G-GAC-UAC-AUC-GAA-UUU-UGG-GGG-CGC -A CG-U CG. . . . . . . . . 3’
Μεταλλαγμένο αλλη λόμορφο:
5’ . . . . . . . . G -GAC-UAC-AUC-GAA-UUU-UAG-GGG-CGC -A CG-U CG. . . . . . . . . 3’
Στη ν περίπτωση αυ τή προκύ πτει μή νυ μα λή ξη ς και έχου με πρόωρη λή ξη
τη ς μετάφραση ς και έλλειψη τη ς πρωτεΐνη ς του συ μπλέγματος SAC.

Δ2. Α. Μη τέρα: Μ 1 Μ 2
Πατέρας: Μ 1 Μ 1
Ζ υ γωτό 1: Μ 1 Μ 2
Ζ υ γωτό 2: Μ 1 Μ 1
Β. Το ζυ γωτό που έχει μη φυ σιολογική χρωμοσωμική σύ σταση είναι το
ζυ γωτό 3.
Από τη φυ σιολογική διασταύ ρωση των γονέων του προκύ πτει:
P
Γαμέτ ες
ΓΑ

Μ 1 Μ 2 (x) Μ 1 Μ 1
Μ1 , Μ2

Μ1

Μ1 Μ1 : Μ1 Μ2

Ωστόσο όπως φαίνεται στα αποτελέσματα τη ς η λεκτροφόρη ση ς , από
τη ν παρατή ρη ση των ζωνών που προκύ πτου ν από το δείγμα που
επεξεργάστη κε με EcoRI για το ζυ γωτό 3 προκύ πτει οτι φέρει τα
αλλη λόμορφα Μ 1
και Μ 2 όμως από το πάχος τη ς ζώνη ς 1 φέρει
περισσότερα αντίγραφα του γονιδίου Μ 2 .
Γνωρίζου με οτι το γονίδιο M, εδράζεται στο 21o χρωμόσωμα , συ νεπώς
το ζυ γωτό έχει τρισωμία 21 δη λαδή θα πάσχει από σύ νδρομο Down.
Το ζυ γωτό αυ τό προέκυ ψε από μη διαχωρισμό των αδελφών
χρωματίδων του χρωμοσώματος 21 κατά τη 2 η μειωτική διαίρεση τη ς
μη τέρας με αποτέλεσμα να δη μιου ργη θεί ωάριο που περιείχε γονίδια
Μ 2 Μ 2 το οποίο γονιμοποιή θη κε από φυ σιολογικό σπερματοζωάριο το
οποίο περιείχε το γονίδιο Μ 1 και έτσι προέκυ ψε ζυ γωτό Μ 1 Μ 2 Μ 2 .

Δ3. Η μείωση των επιπέδων κοχεσινών αυ ξάνου ν τη ν πιθανότη τα μη
διαχωρισμού των ομόλογων χρωμοσωμάτων ή των αδελφών χρωματίδων
κατά τη ν παραγωγή γαμετών και έτσι αυ ξάνεται η πιθανότη τα να
δη μιου ργη θού ν γαμέτες με αριθμό χρωμοσωμάτων μεγαλύ τερο ή
μικρότερο του φυ σιολογικού . Η γονιμοποίη ση των μη φυ σιολογικών
γαμετών, που προκύ πτου ν, με φυ σιολογικό γαμέτη έχει ως αποτέλεσμα
τη δη μιου ργία ζυ γωτού με «λανθασμένη » ποσότη τα γενετικού υ λικού , το
οποίο δεν αναπτύ σσεται φυ σιολογικά. Τα άτομα που προ κύ πτου ν και
έχου ν περίσσεια ή έλλειψη μικρού αριθμού χρωμοσωμάτων ονομάζονται
ανευ πλοειδή . Πιθανώς αυ τό να εξη γεί και τη δη μιου ργία του ζυ γωτού 3
με τρισωμία 21 που προέκυ ψε από τη ν γονιμοποίη ση ωαρίων τη ς
γυ ναίκας του ερωτή ματος Δ3.
Άλλα σύ νδρομα γνωρίζεται οτι θα μπορού σε να εμφανίσει ένας απόγονος
λόγω τεκνοποίη ση ς σε μεγαλύ τερη η λικία είναι:
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Klinefelter (ΧΧΥ)

Δ4.
 Ατομα-φορείς γενετικών ασθενειών.
 Ατομα με οικογενειακό ιστορικό γενετικών ασθενειών.
 Γυ ναίκες με πολλαπλές αποβολές.

