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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
(ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ)

(Ενδεικτικές Απαντήσεις)
ΘΔΜΑ Α
Α1. β
Α2. α
Α3. β
Α4. α
Α5. δ
ΘΔΜΑ Β
Β1. α→4
β→5
γ→1
δ→3
Β2.
i.

ζρ. βηβιίν ζει. 123 ‘Ο νξγαληζκόο καο…ελαληίνλ ηνπ.’

ii.

ζρ. βηβιίν ζει. 137 ‘Τα θπηά θαη ηα δώα...γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα.’

iii.

ζρ. βηβιίν ζει. 61 ‘Ο θνξέαο θισλνπνίεζεο…όπσο έλα βαθηήξην.’

Β3. ζρ. βηβιίν ζει. 105 ‘Η πνιππινθόηεηα ηεο αζζέλεηαο απηήο…ππνζηεί
κεηαιιάμεηο.’
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Β4. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη:
i.

πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε

ii.

DNA δεζκάζε
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο cDNA βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη:

i.

αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε

ii.

DNA πνιπκεξάζε

iii.

πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε

iv.

DNA δεζκάζε

Β5. Οη πεξηνρέο ηνπ DNA πνπ κεηαγξάθνληαη θαη δελ κεηαθξάδνληαη είλαη νη
εμήο: Γνλίδηα tRNA,
Γνλίδηα rRNA
θαζώο θαη νη 5’-3’ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο, ην θσδηθόλην ιήμεο, ν
ρεηξηζηήο (δελ απνζαθελίδεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν) πνπ είλαη πεξηνρέο
ησλ γνληδίσλ mRNA
Σεκείσζε: Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κεηαγξάθεηαη θαη έλα κέξνο ησλ
Αιιεινπρηώλ Λήμεο Μεηαγξαθήο αιιά δελ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθό βηβιην
ΘΔΜΑ Γ
Γ1:
Αθνύ ν άλδξαο είλαη θνξέαο ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο θαη έρεη νκάδα αίκαηνο
ΑΒ, ηόηε, εάλ ζπκβνιίζνπκε κε Φ ην αιιειόκνξθν πνπ ειέγρεη ηε ζύλζεζε
ηνπ ελδύκνπ γηα ηελ δηάζπαζε ηεο θαηλπιαιαλίλεο θαη θ ην αιιειόκνξθό ηνπ
πνπ πξνθαιεί ηελ θαηλπιθεηνλνπξία, ΙΑ ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηε ζύλζεζε ηνπ
αληηγόλνπ Α, ΙΒ απηό πνπ ειέγρεη ηελ ζύλζεζε ηνπ αληηγόλνπ Β θαη i ην
αιιειόκνξθν πνπ δελ ειέγρεη ηελ ύπαξμε αληηγόλνπ ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα,
ηόηε ν άλδξαο ζα έρεη γνλόηππν ΙΑΙΒ Φθ.
Αθνύ έρνπκε κεηαηόπηζε κεηαμύ ηνπ 9 θαη ηνπ 12 ρξσκνζώκαηνο ζηα ηκήκαηα
πνπ πεξηέρνπλ ηα παξαπάλσ γνλίδηα ηόηε γεληθά κπνξεί λα ζπκβνύλ νη
παξαθάησ ακνηβαίεο κεηαηνπίζεηο:
α. κεηαμύ ηνπ ρξσκνζώκαηνο 9 πνπ θέξεη ΙΑ θαη ηνπ 12 πνπ θέξεη ην Φ
β. κεηαμύ ηνπ ρξσκνζώκαηνο 9 πνπ θέξεη ΙΒ θαη ηνπ 12 πνπ θέξεη ην Φ
γ. κεηαμύ ηνπ ρξσκνζώκαηνο 9 πνπ θέξεη ΙΑ θαη ηνπ 12 πνπ θέξεη ην θ
δ. κεηαμύ ηνπ ρξσκνζώκαηνο 9 πνπ θέξεη ΙΒ θαη ηνπ 12 πνπ θέξεη ην θ
Με βάζη όμως ηα παιδιά ηελικά ιζχύει η δ περίπηωζη.
Γ2.
Σπκβνιίδνπκε:
9ΙΑ ην θπζηνινγηθό 9 ρξσκόζσκα πνπ θέξεη ην ΙΑ γνλίδην.
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9i ην θπζηνινγηθό 9 ρξσκόζσκα πνπ θέξεη ην i γνλίδην.
9θ ην κε θπζηνινγηθό 9 ρξσκόζσκα πνπ θέξεη ην θ γνλίδην
12Φ ην θπζηνινγηθό 12 ρξσκόζσκα πνπ θέξεη ην Φ γνλίδην
12θ ην θπζηνινγηθό 12 ρξσκόζσκα πνπ θέξεη ην θ γνλίδην
12ΙΒ ην κε θπζηνινγηθό 12 ρξσκόζσκα πνπ θέξεη ην γνλίδην ΙΒ
Ο θαξπόηππνο ηνπ άλδξα ζα είλαη:
9ΙΑ 9θ 12Φ 12ΙΒ
Ο θαξπόηππνο ηεο γπλαίθαο ζα είλαη:
9i 9i 12θ 12θ
Γηαζηαύξσζε:
Καξπόηππνη :
Γακέηεο

:

♂ 9ΙΑ 9θ 12Φ 12ΙΒ

× ♀ 9i 9i 12θ 12θ

♂ 9ΙΑ 12Φ , 9ΙΑ 12ΙΒ , 9θ 12Φ, 9θ 12ΙΒ

× ♀

9i 12θ

Απόγνλνη:
Καξπόηππνη: ♂ ή ♀: 9ΙΑ 9i 12Φ 12θ ,
12ΙΒ 12θ
Καξπόηππνη:

9ΙΑ 9i 12ΙΒ 12θ,

9θ 9i 12Φ 12θ ,

9θ 9i

1 Φπζηνινγηθόο : 3 Με θπζηνινγηθνύο

Φαηλόηππνη :
1 Α- θπζηνινγηθό, 1 ΑΒ-Με θπζηνι., 1 Ο- Φπζηνι., 1 Βθαηλπιθεηνλνπξία
Απάληεζε: Παξαηεξνύκε όηη πξνθύπηεη παηδί κε θπζηνινγηθό θαηλόηππν σο
πξνο ηελ αζζέλεηα θαη νκάδαο αίκαηνο Α θαη παηδί κε κε θπζηνινγηθό
θαξπόηππν, νκάδα αίκαηνο ΑΒ ην νπνίν πάζρεη από θαηλπιθεηνλνπξία.
Σημείωζη:
Δδώ ππάξρεη αζάθεηα ζην ζέκα, δηόηη δελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ ην 2ν παηδί πάζρεη
ή όρη από θαηλπιθεηνλνπξία. Δάλ δελ πάζρεη, ηόηε ην παηδί απηό έρεη πξνθύςεη
από γακέηε ηνπ παηέξα, ν νπνίνο πξνέθπςε από θπζηνινγηθή κείσζε, γηαηί δελ
κπνξεί, βάζεη ηεο παξαπάλσ δηαζηαύξσζεο, λα θέξεη ην Φ γνλίδην. Δπνκέλσο
έρεη πξνθύςεη από άηππε κεησηηθή δηαίξεζε, θαηά ηελ νπνία δελ έγηλε
δηαρσξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ 12νπ δεύγνπο θαηά ηελ 1ε κεησηηθή
δηαίξεζε, κε απνηέιεζκα λα πξνθύςεη γακέηεο
9ΙΑ 12ΙΒ 12Φ, ν νπνίνο
γνληκνπνίεζε γακέηε ηεο κεηέξαο 9i 12θ θαη πξνέθπςε παηδί κε κε
θπζηνινγηθό θαξπόηππν 9ΙΑ 9i 12ΙΒ 12Φ 12θ, ην νπνίν έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ
θαη δελ πάζρεη από θαηλπιθεηνλνπξία.
Γ3.
Από ηελ δηαζηαύξσζε ζην εξώηεκα Γ2, πξνθύπηεη όηη ε πηζαλόηεηα λα
πξνθύςεη παηδί θπζηνινγηθό κε θπζηνινγηθό θαξπόηππν είλαη ¼. Η πηζαλόηεηα
3

λα είλαη θνξίηζη είλαη ½. Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή πηζαλόηεηα λα πξνθύςεη
θνξίηζη θπζηνινγηθό κε θπζηνινγηθό θαξπόηππν είλαη 1/2×1/4=1/8.
Γ4.
Σει.103 Σρνι. Βηβιίνπ:
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα ην έκβξπν λα εκθαλίζεη
θάπνηα γελεηηθή αλσκαιία, ηόηε ζπλίζηαηαη ε δηελέξγεηα πξνγελλεηηθνύ
ειέγρνπ. Με ηελ ακληνπαξαθέληεζε ιακβάλεηαη από ηνλ ακληαθό ζάθν, κε ηε
βνήζεηα βειόλαο, κηθξή πνζόηεηα ακληαθνύ πγξνύ. Μέζα ζε απηό βξίζθνληαη
εκβξπτθά θύηηαξα. Τα θύηηαξα απηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
αλάιπζε DNA θαη ηε βηνρεκηθή αλάιπζε νξηζκέλσλ πξσηετλώλ θαη ελδύκσλ,
όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο.
Η ακληνπαξαθέληεζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ 12ε-16ε εβδνκάδα ηεο
θύεζεο θαη απνηειεί έλαλ αζθαιή θαη αμηόπηζην ηξόπν δηάγλσζεο ησλ
γελεηηθώλ αλσκαιηώλ. Δλαιιαθηηθή κέζνδνο πξνγελλεηηθνύ ειέγρνπ είλαη ε
ιήςε ρνξηαθώλ ιαρλώλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ηελ 9ε-12ε εβδνκάδα ηεο
θύεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηε ιήςε εκβξπτθώλ θπηηάξσλ από ηηο πξνεθβνιέο
(ιάρλεο) ηνπ ρόξηνπ (εκβξπτθή κεκβξάλε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκό ηνπ
πιαθνύληα). Τα θύηηαξα από ηηο ρνξηαθέο ιάρλεο κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξσκνζσκάησλ (θαξπόηππνο) όζν
θαη γηα βηνρεκηθέο αλαιύζεηο θαη αλάιπζε DNA όπσο ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή
αλαηκία.
Σπλεπώο ε δηάγλσζε ζην έκβξπν κπνξεί λα γίλεη θπξίσο κε αλάιπζε DNA.
Σει.93 Σρνι. Βηβιίνπ:
Τα εηεξόδπγα άηνκα (θνξείο) ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο, έρνπλ έλα
θπζηνινγηθό β γνλίδην θαη έλα κεηαιιαγκέλν θαη δελ εκθαλίδνπλ ηα
ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. Σηνπο θνξείο πξνθαιείηαη δξεπάλσζε κόλν ζε
ζπλζήθεο κεγάιεο έιιεηςεο νμπγόλνπ, όπσο ζε πςόκεηξν κεγαιύηεξν από
3.000 m.
Οπόηε ζηνπο γνλείο κπνξεί λα γίλεη ηεζη δξεπάλσζεο θαη παξαηήξεζε ησλ
εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ή κνξηαθή δηάγλσζε, δειαδή αλάιπζε ηεο
αιιεινπρίαο ησλ βάζεσλ ηνπ αληηζηνίρνπ γνληδίνπ γηα λα δηαπηζησζεί όηη ζηελ
θσδηθή αιπζίδα ηνπ DNA, αιιάδεη κία βάζε θαη ην θπζηνινγηθό θσδηθόλην
GAG, πνπ θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθό νμύ, αληηθαζίζηαηαη από ην GTG, πνπ
θσδηθνπνηεί ηε βαιίλε. Απηή ε κεηάιιαμε νδεγεί ζε αιιαγή ηεο
ζηεξενδηάηαμεο ηεο αηκνζθαηξίλεο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή
ηεο κνξθήο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ηα νπνία, ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγόλνπ,
παίξλνπλ ραξαθηεξηζηηθό δξεπαλνεηδέο ζρήκα.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Τν γνλίδην Α
mRNA:
5’ GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC 3’
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Γ2. 1ε Πεξίπησζε: Τν γνλίδην Β
Μεηαγξαθόκελε Αιπζίδα 1:
5’ CTTATACGCAATGTTCCTAAA 3’
ή
Μεηαγξαθόκελε Αιπζίδα 2:
5’ GAATATGCGTTACAAGGATTT 3’
2ε Πεξίπησζε: Τν γνλίδην Γ
Μεηαγξαθόκελε Αιπζίδα 1:
5’ ACTATGCACTTCCGGCCAA 3’
Γ3. 1ε Πεξίπησζε: Τν γνλίδην Γ
Μεηαγξαθόκελε Αιπζίδα 2:
3’ TGATACGTGAAGGCCGGTT 5’
2ε Πεξίπησζε: Τν γνλίδην Β
Μεηαγξαθόκελε Αιπζίδα 2:
3’ GAATATGCGTTACAAGGATTT 5’
Γ4.
i.

ii.

Τν γνλίδην ηέκλεηαη κε ηελ πεξ. ελδνλνπθιεάζε EcoRΙ, ε νπνία
δεκηνπξγεί εθαηέξσζελ κνλόθισλα άθξα. Τν πιαζκίδην ζα ηέκλεηαη κε
ηελ ΠΔ-Ι, ε νπνία δεκηνπξγεί όκνηα κνλόθισλα άθξα.
Από ηε κία πιεπξά: 5’-CAATTC-3’
3’-GTTAAG-5’
Από ηελ άιιε πιεπξά: 5’-GAATTG-3’
3’-CTTAAC-5’

iii.

Η ΠΔ-Ι δελ ζα έρεη ζέζε θνπήο ζην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην.
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