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Θέµα A
A1. δ Α2. β Α3. α Α4. β Α5 γ
Θέµα Β
Β1. σελ.17 σχολικού: «Τα κύτταρα στα οποία… ονοµάζονται διπλοειδή.»
Β2. σελ.14 σχολικού: «Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα… ονοµάζεται 3΄-5΄φωσφοδιεστερικός
δεσµός.»
Β3. σελ.37 σχολικού: «Σηµειώνεται ότι… από ένα ή από δύο αντίγραφα ενός γονιδίου»
Β4. σελ.108 σχολικού: «Η παρουσία ή απουσία Ο2… (υποχρεωτικά αναερόβιοι).»
Θέµα Γ
Γ1.
Η τεχνική παραγωγής µονοκλωνικών αντισωµάτων αναπτύχθηκε το 1975 και ακολουθεί την εξής
διαδικασία:
Σελ. 119 σχολικού: ‘Ένα επιλεγµένο αντιγόνο… σε µεγάλες ποσότητες’
Για τον προσδιορισµό των οµάδων αίµατος του ανθρώπου θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε
ως αντιγόνα για τη δηµιουργία µονοκλωνικών αντισωµάτων τα αντιγόνα που βρίσκονται στην
επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Συγκεκριµένα: σελ. 75 σχολικού: ‘Τα άτοµα µε οµάδα αίµατος
Α… δεν έχει κανένα αντιγόνο’.
Γ2.
Τύποι αιµορροφιλίας:
1. Αιµορροφιλία Α: σελ. 80 σχολικού: ‘Η αιµορροφιλία Α… είναι υπολειπόµενο
φυλοσύνδετο’.
2. Αιµορροφιλία Β: σελ. 135 σχολικού: ‘Εκτός από την ΑΑΤ… πάσχουν από αιµορροφιλία
Β.’
Η παραγωγή του παράγοντα ΙΧ από διαγονιδιακά ζώα είναι η εξής: ‘Σελ. 135 σχολικού:
«Συνοψίζοντας… της φαρµακευτικής πρωτεΐνης’.»
Γ3.
Ανιχνευτής είναι ιχνηθετηµένο µόριο DNA ή RNA που περίεχουν αλληλουχίες συµπληρωµατικές
προς το κλωνοποιηµένο DNA. Ο ανιχνευτής αναµιγνύεται µε το DNA της βιβλιοθήκης (το οποίο
έχει αποδιαταχθεί) και υβριδοποιηθεί µόνο το συµπληρωµατικό του DNA.
Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν είναι οι εξής:

1. Αποδιάταξη: Επιδρούµε στα δύο µόρια DNΑ µε κατάλληλες χηµικές ουσίες ή αυξάνουµε τη
θερµοκρασία και έτσι σπάζουν οι δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των συµπληρωµατικών
αλυσίδων και οι αλυσίδες αποχωρίζονται η µία την άλλη.
2. Υβριδοποίηση:Σελ.60 σχολικού βιβλίου: «Οι δύο µονόκλωνες αλυσίδες… µαζί µε χιλιάδες
κοµµάτια».
Ο κλώνος του DNA που θα υβριδοποιηθεί θα περιέχει τη συµπληρωµατική και αντιπαράλληλη
αλληλουχία του ανιχνευτή. ∆ηλαδή θα είναι η αλληλουχία
Ανιχνευτής 5΄UACGGAUUGA-3’
Αλληλουχία Συµπληρωµατική 3΄ATGCCTAACT-5΄
Η συµπληρωµατική αλληλουχία εντοπίζεται στον κλώνο Iα, και άρα αυτοί είναι που θα
υβριδοποιηθεί ο κλώνος Iα 5΄TACCTCAATCCGTATTA 3΄
Θέµα ∆
∆1.
Η µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο και στο πράσινο χρώµα κληρονοµείται ως υπολειπόµενος
φυλοσύνδετος χαρακτήρας :
X A = ϕυσιολογικ ό αλληλ όµορϕο X α =υπολειπ όµενο αλληλ όµορφο
οι πιθανε ί ς γον ότυποι ατ όµου ε ίναι
Έστω ΘΗΛΥΚΑ : X A X A X A X a Χ Α Χα
ΥΓΙΕΣ

ΥΓΙΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΑ : Χ Α Υ και Χα Υ
ΥΓΙΕΣ

ΑΣΘΕΝΗΣ

Η ∆ρεπανοκυτταρική αναιµία κληρονοµείται ως υπολειπόµενος αυτοσωµατικός χαρακτήρας

β = ϕυσιολογικ ό αλληλ όµορϕο
β S = υπολειπ όµενο
Οι πιθανε ί ς γον ότυποι εν ός ατ όµου ε ίναι :

ββ

ββ S

β Sβ S

ΥΓΙΕΣ

ΥΓΙΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: Καθώς το κορίτσι πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία θα έχει
γονότυπο β S β S . Αφού τα παιδιά κληρονοµούν ένα γονίδιο από τον πατέρα τους και ένα από τη
µητέρα και επειδή είναι υγιής ο πατέρας, θα έχει γονότυπο ββ S . Αφού είναι υγιής ως προς την
αχρωµατοψία θα έχει γονότυπο ΧΑΥ
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: ΧΑΥββS

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Καθώς το αγόρι πάσχει από αχρωµατοψία θα έχει γονότυπο ΧαΥ. Επειδή τα αγόρια κληρονοµούν
το Χ χρωµόσωµα από τη µητέρα του και επειδή η µητέρα είναι ΥΓΙΗΣ, θα έχει γονότυπο ΧΑ Χα
Επειδή το κορίτσι πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία (βsβs) και η µητέρα είναι υγιής θα έχει
γονότυπο ββS
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΧΑ Χα β βs
∆2.
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΙΟΥ
Το αγόρι πάσχει από αχρωµατοψία άρα έχει γονότυπο ΧαΥ
Πιθανοί γονότυποι
Χα Υββ, Χα Υββs, Χ α Υβs βs
Το κορίτσι πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία άρα θα έχει γονότυπο (βsβs)
Πιθανοί γονότυποι:
ΧA ΧA βs βs, ΧA Χα βs βs
∆3.
P: XAYββS x ΧΑΧαββS
γ: ΧΑβ, ΧΑβS XAβ,XAβS
Χαβ, ΧαβS
Υβ, ΥβS
F1
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΧΑβ
ΧΑβS
Χαβ
ΧαβS

ΧΑβ

ΧΑβS

Υβ

ΥβS

ΧΑΧΑββ
ΧΑΧΑββS
XAXαββ
ΧΑΧαββS

ΧΑΧΑββS
ΧΑΧΑβSβS
ΧΑΧαββS
ΧΑΧαβSβS

ΧΑΥββ
ΧΑΥββS
ΧαΥββ
ΧαΥββS

ΧΑΥββS
ΧΑΥβSβS
ΧαΥββS
ΧαΥβSβS

Η πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει φυσιολογικό φαινότυπο είναι 9/16.
∆4.
Σελ. 89 σχολικού ‘ Η πρώτη γενετική ασθένεια που βρέθηκε είναι… χαρακτηριστικό δρεπανοειδές
σχήµα’.
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