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19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. → β
Α2. → α
Α3. → β
Α4. → α
Α5. → δ

Β1.

α. → 4
β. → 5
γ. → 1
δ. → 3

Β2.

ÏÍ

ΘΕΜΑ Β

ÖÑ

i) Συγκεκριµένη περιοχή του αντιγόνου η οποία αναγνωρίζεται από το
αντίσωµα και συνδέεται µε αυτό.
ii) Σελ. 61 σχολ. βιβλίου, προτελευταία περίοδος πρώτης κουκίδας:
«Ο φορέας … ανασυνδυασµένο».
iii) Σελ. 137 σχολ. βιβλίου: Τα φυτά και τα ζώα που έχουν υποστεί γενετική
αλλαγή µε τη χρήση των τεχνικών Γενετικής Μηχανικής ονοµάζονται
διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιηµένα.

Β3.

Σελ. 105 σχολ. βιβλίου: τελευταίες 2 κουκίδες.
«Ο καρκίνος σε αντίθεση … έχουν υποστεί µεταλλάξεις.»

Β4.

γονιδιωµατική βιβλιοθήκη: περιοριστικές ενδονουκλεάσες, DNA δεσµάση
cDNA βιβλιοθήκη: αντίστροφη µεταγραφάση, περιοριστικές ενδονουκλεάσες,
DNA δεσµάση, DNA πολυµεράση
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- περιοχές που αντιστοιχούν σε γονίδια: - rRNA
- tRNA
-5΄ και 3΄αµετάφραστες περιοχές

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

ÔÉ
ÓÔ
ÂÅ Ç
ÑÏ ÑÉÏ
ÉÁ
ÅÍ
Á

Β5.

Ο άνδρας έχει ένα χρωµόσωµα 9 που φέρει το ΙΑ αλληλόµορφο κι ένα που φέρει το
Ι Β.




Έστω 9 9 και επίσης ένα 12 χρωµόσωµα µε φυσιολογικό αλληλόµορφο
φαινυλκετονουρίας 12Φ και ένα µε παθολογικό 12φ.
Εφόσον το 1ο παιδί µε τον φυσιολογικό καρυότυπο έχει οµάδα αίµατος Α και δεν

πάσχει έχει, έχει γονότυπο 9 9i 12Φ 12φ
Κατά συνέπεια η αµοιβαία µετατόπιση έχει γίνει µεταξύ των χρωµοσωµάτων 9 και 12
που έχουν το ΙΒ και το παθολογικό για την PKU αλληλόµορφο.
Έτσι ο γονότυπος του πατέρα είναι:
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Σε κύκλο τα χρωµοσώµατα µε την αµοιβαία µετατόπιση.
Θεωρητικά µπορεί να έχουν γίνει και οι ακόλουθες µετατοπίσεις (παρουσιάζονται οι
πιθανοί γονότυποι του πατέρα:
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Γ2.

Η διασταύρωση που δίνει τους δεδοµένους απογόνους είναι:
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9 9φ 12Φ 12  9i 9i 12φ 12φ

1o παιδί: 9 9i 12Φ 12φ




2ο παιδί: 9 9i 12 12φ
(Θα µπορούσε να γίνει και Punnett, χωρίς να είναι απαραίτητο)
Γ3.

Η πιθανότητα είναι

1 1 1
  .
2 4 8

Μόνο ένας στους 4 γαµέτες του άντρα έχει 2 φυσιολογικά χρωµοσώµατα.
Γ4.

Λήψη κυττάρων του εµβρύου είτε µέσω χοριακών λαχνών είτε µε
αµνιοπαρακέντηση.
Η διάγνωση της αµοιβαίας µετατόπισης µε καρυότυπο.

Η διάγνωση της φαινυλκετονουρίας µε µοριακή ανάλυση ή βιοχηµικό έλεγχο.
Η οµάδα αίµατος µε µοριακή ανάλυση (PCR).

Οι γονείς θα κάνουν τεστ δρεπάνωσης ή βιοχηµικό προσδιορισµό
αιµοσφαιρίνης είτε µοριακή ανάλυση DNA (PRC).

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Το γονίδιο που µεταγράφεται σε mRNA είναι το Α.

Το mRNA είναι το:
5’ GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC 3’

Γνωρίζουµε ότι κωδικόνιο του mRNA που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη
είναι το 5’ AUG 3’. Συνεπώς το αντικωδικόνιο του tRNA που θα προσδένεται
λόγω συµπληρωµατικότητας και αντιπαραλληλίας στο συγκεκριµένο
κωδικόνιο είναι το 3’ UAC 5’ .
Η µεταγραφή καταλύεται από ένα ένζυµο, την RNA πολυµεράση. Η RNA
πολυµεράση προσδένεται σε ειδικές περιοχές του DNA, που ονοµάζονται
υποκινητές, µε τη βοήθεια πρωτεϊνών που ονοµάζονται µεταγραφικοί
παράγοντες. Κατά την έναρξη της µεταγραφής ενός γονιδίου η RNA
πολυµεράση προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγµα της
διπλής έλικας του DNA. Στη συνέχεια, τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια
απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια µίας αλυσίδας του DNA σύµφωνα µε
τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας των βάσεων, όπως και στην αντιγραφή,
µε τη διαφορά ότι εδώ απέναντι από την αδενίνη τοποθετείται το
ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει ουρακίλη. Η RNA πολυµεράση συνδέει τα
ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα µετά το άλλο, µε 3'5'φωσφοδιεστερικό δεσµό. Η µεταγραφή έχει προσανατολισµό 5'→3' όπως και
η αντιγραφή. Η σύνθεση του RNA σταµατά στο τέλος του γονιδίου, όπου
ειδικές αλληλουχίες οι οποίες ονοµάζονται αλληλουχίες λήξης της
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µεταγραφής, επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. Το µόριο RNA που
συντίθεται είναι συµπληρωµατικό προς τη µία αλυσίδα της διπλής έλικας του
DNA του γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η µεταγραφόµενη και ονοµάζεται µη
κωδική. Η συµπληρωµατική αλυσίδα του DNA του γονιδίου ονοµάζεται
κωδική.
Εποµένως στη µη κωδική αλυσίδα του γονιδίου θα πρέπει να εντοπίσουµε την
αλληλουχία 5’ ATG 3’.
ΛΥΣΗ 1: Έτσι το γονίδιο που µεταγράφεται στο tRNA θα είναι το Γ και η
µεταγραφόµενη αλυσίδα είναι η 1.
ΛΥΣΗ 2: Έτσι το γονίδιο που µεταγράφεται στο tRNA θα είναι το Β και
µεταγραφόµενη αλυσίδα µπορεί να είναι η αλυσίδα είτε η αλυσίδα 1 είτε η
αλυσίδα 2.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα έπρεπε το ερώτηµα ∆3 να προηγείται του ερωτήµατος ∆2.
Κατά την έναρξη της µετάφρασης το mRNA προσδένεται, µέσω µιας
αλληλουχίας που υπάρχει στην 5' αµετάφραστη περιοχή του, µε το ριβοσωµικό
RNA της µικρής υποµονάδας του ριβοσώµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες της
συµπληρωµατικότητας των βάσεων. Συνεπώς έχουµε:
5’αµετάφραστη περιοχή mRNA: 5’ GAAUUCGGAAC 3’
rRNA µικρής υποµονάδας ριβοσώµατος: 3’ CUUAAGCCUUG 5’
µη κωδική αλυσίδα γονιδίου που µεταγράφεται σε rRNA: 5’
GAATTCGGAAC 3’
ΛΥΣΗ 1:
Έτσι το γονίδιο που µεταγράφεται στο tRNA θα είναι το Β και η
µεταγραφόµενη αλυσίδα είναι η 2 όπου εντοπίζεται η αλληλουχία CAAGG.
ΛΥΣΗ 2:
Έτσι το γονίδιο που µεταγράφεται στο tRNA θα είναι το Γ και η
µεταγραφόµενη αλυσίδα είναι η 2 όπου εντοπίζεται η αλληλουχία AAGGC .

ÏÍ

∆4. Ι)
αλυσίδα 1 GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC
αλυσίδα 2 CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG
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Κόβουµε το γονίδιο Α µε την EcoRI που αναγνωρίζει την αλληλουχία
5’- GAATTC-3’
3’– CTTAAG- 5’
και το πλασµίδιο µε την ΠΕ-1. Τα µονόκλωνα άκρα των δύο περιοριστικών
ενδονουκλεασών είναι συµπληρωµατικά.

ΙΙ) Από τη µια πλευρά θα έχουµε την αλληλουχία:
5’GAATTG3’
3’CTTAAC5’

Και από την άλλη πλευρά θα έχουµε την αλληλουχία:
5’CAATTC3’
3’GTTAAG5’
III) Η ΠΕ-1 δεν έχει καµία δράση πλέον στο ανασυνδυασµένο πλασµίδιο,
καθώς η αλληλουχία που αναγνωρίζει δεν υπάρχει στο ανασυνδυασµένο
µόριο DNA.
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