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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Θέµα 1ο
Α.

1. → γ
2. → β

Β.
1. Ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης: Η διαδροµή µε βήµα τριπλέτας από
το κωδικόνιο έναρξης µέχρι το κωδικόνιο λήξης, χωρίς όµως αυτό.
2. Συνεχής καλλιέργεια: Πρόκειται για έναν ευρέως χρησιµοποιούµενο
τύπο ζύµωσης. Σ’ αυτόν τον τύπο καλλιέργειας οι µικροοργανισµοί
τροφοδοτούνται συνεχώς µε θρεπτικά συστατικά. Ταυτόχρονα,
αποµακρύνονται από την καλλιέργεια κύτταρα και άχρηστα προϊόντα.
Με αυτό τον τρόπο οι µικροοργανισµοί βρίσκονται διαρκώς σε
ανάπτυξη. Έχουµε, δηλαδή 2 φάσεις:
• Λανθάνουσα φάση, κατά την οποία ο πληθυσµός των
µικροοργανισµών προσαρµόζεται στις συνθήκες καλλιέργειας.
• Εκθετική φάση, κατά την οποία ο πληθυσµός αυξάνεται µε
εκθετικό ρυθµό υπό ιδανικές συνθήκες.
Θέµα 2ο
1. Η απάντηση βρίσκεται στο Σχολικό βιβλίο και συγκεκριµένα στις
σελίδες 132, 133:
§ Η Βιοτεχνολογία βοηθάει στον τοµέα της καταπολέµησης
παρασίτων και εντόµων. (Όλη η παράγραφος)
2. Οι διαδικασίες στις οποίες γνωρίζουµε ότι βρίσκει εφαρµογή η
ιχνηθέτηση είναι οι ακόλουθες:
Κατ’ αρχάς Ιχνηθέτηση είναι η σήµανση χηµικών µορίων µε τη
χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, φθοριζουσών ουσιών κ.λπ.
Ένα τυπικό παράδειγµα είναι:
η χρήση ραδιενεργού φωσφόρου 32Ρ στα νουκλεοτίδια για την
ιχνηθέτηση του DNA.
1ον Τα κλασικά πειράµατα των Hershey και Chase, οι οποίοι
µελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου (φάγου) Τ2.
[Η απάντηση βρίσκεται στο Σχολικό βιβλίο και συγκεκριµένα στη
σελίδα 14: «Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA… για να
πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι»].

2ον Κατά την ανίχνευση κλώνων γονιδιωµατικής ή cDNA βιβλιοθήκης
µε υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων.
[Η απάντηση βρίσκεται στο Σχολικό βιβλίο και συγκεκριµένα στις
σελίδες 60-61: § Η υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων
χρησιµοποιείται για την ανίχνευση κλώνων γονιδιωµατικής ή cDNA
βιβλιοθήκης. (Όλη η παράγραφος).
π.χ. κατά την επιλογή των βακτηρίων που περιέχουν το
γονίδιο της προϊνσουλίνης, κατά την παραγωγή
Ινσουλίνης.
Θέµα 3ο
1.
Τµήµα µορίου DNA προκαρυωτικού κυττάρου:
5’ G↓AATTCTTAATGCAAGATCATAAAG↓AATTCTAG 3’
3’ CTTAA↑GAATTACGTTCTAGTATTTCTTAA↑GATC 5’
Το ένζυµο EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία:
5’…G↓AATTC… 3’
3’…CTTAA↑G… 5’
5’…G-

⇓

και την κόβει µεταξύ G και Α

AATTC… 3’

3’…CTTAA

-G… 5’

Άρα, στο παραπάνω τµήµα DNA συναντάται δύο φορές η αλληλουχία:
…GAATTC…
…CTTAAG… και τα σηµεία, στα οποία το κόβει η EcoRI φαίνονται στο
σχήµα.
Μετά τη δράση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης το τµήµα DNA που
δηµιουργείται είναι το εξής:
5’ -AATTCTTAATGCAAGATCATAAAG3’

3’

-GAATTACGTTCTAGTATTTCTTAA- 5’

επειδή, δεν µας δίνεται η θέση του υποκινητή, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε
ποια από τις δύο αλυσίδες του DNA είναι η κωδική και ποια είναι η µη-κωδική.

-

Έστω λοιπόν, ότι η πάνω αλυσίδα (5’→3’) είναι η κωδική, τότε η κάτω
αλυσίδα (3’→5’) θα είναι η µη-κωδική, οπότε αυτή θα µεταγραφεί
προκειµένου να παραχθεί το mRNA:
Κ.Ε.

5’-CUUAAUG,CAA,GAU,CAU,AAA,GAA,UU-3’
Βλέπουµε ότι ξεκινώντας από το Κωδικόνιο Έναρξης (AUG) και συνεχίζοντας
µε βήµα τριπλετάς, δεν υπάρχει κωδικόνιο λήξης. Άρα: αποκλείεται αυτό το
mRNA να κωδικοποιεί πεπτίδιο.
-

Έστω ότι, η πάνω αλυσίδα (5’→3’) είναι η µη-κωδική, ενώ η κάτω (3’→5’)
είναι η κωδική. Άρα: το mRNA που θα παραχθεί θα είναι:
Κ.Λ.

Κ.Ε.

3’-UUAAGAAU,UAC,GUU,CUA,GUAUUUC-5’
Βλέπουµε ότι ξεκινώντας να διαβάζουµε µε βήµα τριπλέτας από δεξιά προς
αριστερά, συναντάµε Κωδικόνιο Έναρξης και κωδικόνιο λήξης, και µάλιστα
κωδικοποιείται ένα 4πεπτίδιο.
Κωδικόνια
AUG
AUC
UUG
CAU

⇒
→
→
→
→

Αµινοξέα
Μεθειονίνη
Ισολευκίνη
Λευκίνη
Ιστιδίνη

Άρα, το πεπτίδιο θα είναι το ακόλουθο:
Μεθειονίνη – Ισολευκίνη – Λευκίνη – Ιστιδίνη
2.
Το σύνδροµο Cri-du-chat (κλάµα της γάτας), οφείλεται σε δοµική
χρωµοσωµική ανωµαλία (µετάλλαξη) και µάλιστα σε έλλειψη. Ειδικότερα,
προκαλείται από έλλειψη ενός µεγάλου τµήµατος του µικρού βραχίονα από το
χρωµόσωµα 5 (του ανθρώπου). Το σύνδροµο ονοµάζεται έτσι, γιατί το κλάµα
των νεογέννητων που πάσχουν µοιάζει µε το κλάµα της γάτας.
Τα άτοµα που πάσχουν από το συγκεκριµένο σύνδροµο εµφανίζουν
διανοητική καθυστέρηση.
Το συγκεκριµένο βέβαια έµβρυο φέρει και µια αναστροφή σε µικρό
βραχίονα του χρωµοσώµατος 3. Η αναστροφή, είναι επίσης δοµική
χρωµοσωµική ανωµαλία, κατά την οποία είναι τµήµα του χρωµοσώµατος
σπάει και επανενώνεται ύστερα από αναστροφή.
Κατ’ αρχάς λοιπόν επειδή µιλάµε για έµβρυο, θα πρέπει να
προηγήθηκε προγεννητικός έλεγχος είτε µε αµνιοπαρακέντηση, είτε µε λήψη
χοριακών λαχνών.
Το κοµµάτι αυτό βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και συγκεκριµένα στις
σελίδες 99-100 § Με τον προγεννητικό έλεγχο µπορούν να εντοπιστούν
γενετικές ανωµαλίες στα έµβρυα. (Όλη η παράγραφος).

Ακολούθησε κυτταρική καλλιέργεια και εν συνεχεία δηµιουργία
καρυοτύπου (φωτογραφική απεικόνιση των χρωµοσωµάτων), αφού βέβαια
προηγήθηκε χρώση των χρωµοσωµάτων µε τεχνικές που δηµιουργούν ζώνες
στο χρωµόσωµα, όπως ζώνες Giemsa. Έτσι, µπόρεσαν να παρατηρήσουν τα
χρωµοσώµατα και εντόπισαν, τόσο την έλλειψη στο χρωµόσωµα 5 όσο και
την αναστροφή στο χρωµόσωµα 3.
Θέµα 4ο
Σε ένα φυτό:
Μ (καρπός µεγάλος) > µ (καρπός µικρός)
Υ (καρπός πλούσιος µε Υδατάνθρακες)>υ (καρπός φτωχός σε υδατάνθρακες)
Αµιγές στέλεχος: ΜΜυυ
Αµιγές στέλεχος: µµΥΥ
α)

Ρ: ΜΜυυ ⊗ µµΥΥ
γαµέτες: Μυ / µΥ
F1: ΜµΥυ
γον. αναλ.: όλα ετερόζυγα
φαιν. αναλ.: όλα µε καρπό µεγάλο και πλούσιο σε υδατάνθρακες

F1 ⊗ F1: ΜµΥυ ⊗ ΜµΥυ
γαµέτες
ΜΥ
Μυ
µΥ
µυ
F2 (φαιν. αναλ.):

ΜΥ
ΜΜΥΥ
ΜΜΥυ
ΜµΥΥ
ΜµΥυ
Μ-Υ-,
9:
καρπός: µεγάλος
πλούσιος σε
υδατάνθρακες

Μυ
ΜΜΥυ
ΜΜυυ
ΜµΥυ
Μµυυ
Μ-υυ,
3:
καρπός: µεγάλος
φτωχός σε
υδατάνθρακες

µΥ
ΜµΥΥ
ΜµΥυ
ΜµΥΥ
µµΥυ
µµΥ-,
3:
καρπός: µικρός
πλούσιος σε
υδατάνθρακες

µυ
ΜµΥυ
Μµυυ
µµΥυ
µµυυ
µµυυ
1
καρπός: µικρός
φτωχός σε
υδατάνθρακες

β)
Η φαινοτυπική αναλογία των ατόµων της F2 γενιάς, είναι η γνωστή
Μεντελική αναλογία διυβριδισµού: 9:3:3:1 που υπακούει στον 2ο νόµο του
Mendel: «Νόµος της ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων», σύµφωνα µε
τον οποίο, το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη
µεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα. Και αυτό βέβαια
ισχύει µόνο για γονίδια που βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη οµολόγων
χρωµοσωµάτων (δηλαδή για γονίδια ανεξάρτητα και όχι συνδεδεµένα).
Επιπλέον, η φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1 ισχύει µόνο για αυτοσωµικά
γονίδια µε σχέση Επικράτειας – Υποτέλειας µεταξύ των αλληλοµόρφων τους.

γ)
Προκειµένου να αποµονώσουµε αµιγή στελέχη µε φαινότυπο: καρπό
µεγάλο και πλούσιο σε υδατάνθρακες, µε γονότυπο ΜΜΥΥ θα πρέπει να
καταφύγουµε σε διασταύρωση ελέγχου, δηλαδή να γονιµοποιήσουµε τα
άτοµα της F2 γενιάς µε τον συγκεκριµένο φαινότυπο, µε άτοµα οµόζυγα ως
προς τα υπολειπόµενα γονίδια, δηλαδή µµυυ (καρπός µικρός και φτωχός σε
υδατάνθρακες).
i)
MMYY ⊗ µµυυ
γαµ.:
ΜΥ / µυ
Απογ.:
ΜµΥυ
Όλα ετερόζυγα
καρπός µεγάλος
πλούσιος σε υδατ.
iii)
MMYυ
γαµ.:
ΜΥ, Μυ
Απογ.: ΜµΥυ
γον.:
1
Φαιν.:
1

⊗
/
,
:
:

ii)
γαµ.:
Απογ.:
γον.:
φαιν.:

ΜµΥΥ ⊗ µµυυ
ΜΥ, µΥ / µυ
ΜµΥυ, µµΥυ
1 : 1
1 : 1

µµυυ
µυ
Μµυυ
1
1

iv)
MµYυ
⊗ µµυυ
γαµ.:
ΜΥ, Μυ, µΥ, µυ
/
µυ
Απογ.: ΜµΥυ, Μµυυ, µµΥυ, µµυυ
γον.:
1 : 1 : 1 : 1
Φαιν.: .:
1 : 1 : 1 : 1
Άρα, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω διασταυρώσεων, θα
βρούµε τα αµιγή στελέχη ΜΜΥΥ, διότι όλοι οι απόγονοι θα είναι µε καρπό
µεγάλο και πλούσιο σε υδατάνθρακες.

