Απαντήσεις Βιολογία Κατεύθυνσης 2010

ΘΕΜΑ Α
Α.1.
Α.2.
Α.3
Α.4.
Α.5.

δ
β
α
β
γ

ΘΕΜΑ Β
Β.1. σελ.17 « Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωµα υπάρχει σε ένα µόνο αντίγραφο…. ονοµάζονται
διπλοειδή»
Β.2. σελ. 14 « Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα ……… φωσφορική οµάδα -πεντόζη»
Προαιρετικά : Ο µαθητής θα µπορούσε να δώσει σχήµα δηµιουργίας δεσµού
Β.3. σελ.37-38 « Πολλά ριβοσώµατα ……. αντίγραφα ενός γονιδίου»
Β.4. σελ.108 « Η παρουσία ή απουσία Ο2 …… υποχρεωτικά αναερόβιοι»

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1. (σελ.119) « Επιλεγµένα αντιγόνα που στην προκειµένη περίπτωση πρέπει να είναι ερυθροκύτταρα
µε αντιγόνα Α στην επιφάνεια τους( που δίνουν οµάδα αίµατος Α) και αντιγόνα Β στην επιφάνεια τους (
που δίνουν οµάδα αίµατος Β ) χορηγούνται µε τη σειρά µε ένεση σε ποντίκια και προκαλούν
ανοσολογική αντίδραση µε αποτέλεσµα να αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων από εξειδικευµένα Βλεµφοκύτταρα ενάντια στο κάθε αντιγόνο. Ύστερα από δύο βδοµάδες αφαιρείται ο σπλήνας του κάθε
ποντικού και αποµωνόνται τα Β λεµφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε καρκινικά κύτταρα και
παράγονται τα υβριδώµατα που παράγουν µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα υβριδώµατα µπορούν να
φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην κατάψυξη(-80ο C) και να παράγουν οποιαδήποτε
στιγµή τα συγκεκριµένα µονοκλωνικά αντισώµατα σε µεγάλες ποσότητες.
Τα µονοκλωνικά αντισώµατα επειδή αναγνωρίζουν ειδικά έναν αντιγονικό καθοριστή είναι πολύ
χρήσιµα έως ανοσοδιαγνωστικά. Η τεχνική ανίχνευσης είναι γρήγορη, απλή ευαίσθητη και ακριβής. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση στην τυποποίηση δηλαδή των οµάδων αίµατος σε ένα άτοµο µε οµάδα αίµατος
Α τα µονοκλωνικά αντισώµατα θα συνδεθούν µε το αντιγόνο Α της επιφάνειας των ερυθροκυττάρων του
ατόµου. Σε ένα άτοµο µε οµάδα αίµατος Β τα µονοκλωνικά αντισώµατα θα συνδεθούν µε το αντιγόνο Β
της επιφάνειας των ερυθροκυττάρων του ατόµου. Σε ένα άτοµο µε οµάδα αίµατος ΑΒ τα µονοκλωνικά
αντισώµατα θα συνδεθούν τόσο µε τα αντιγόνα Α όσο και µε τα αντιγόνα Β των ερυθροκυττάρων .
Τέλος, σε ένα άτοµο µε οµάδα αίµατος Ο δεν θα υπάρξει σύνδεση.
Γ2 σελ.80 « Την αιµορροφιλία Α ……… αντιαιµορροφιλική πρωτεΐνης»
από
( σελ.135 ) Την αιµορροφιλία Β που οφείλεται στη έλλειψη του παράγοντα ΙΧ , µια πρωτεΐνη
που συµµετέχει στο µηχανισµό πήξης του αίµατος.
Για την αντιµετώπιση : σελ. 135 «αποµόνωση …καθαρισµός της φαρµακευτικής πρωτεΐνης»
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Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ.3. Για τον ορισµό :(σελ.60-61) Ανιχνευτές είναι ιχνηθετηµένα µόρια DNA ή RNA που περιέχουν
αλληλουχίες συµπληρωµατικές προς το κλωνοποιηµένο DNA.
Προαιρετικά θα µπορούσε να δωθεί έως απάντηση από τη σελίδα 60-61 «Μια γονιδιωµατική
βιβλιοθήκη……. συµπληρωµατικό τους DNA»
Για τις διαδικασίες : σελ.60 « Η αποµόνωση ……… µέχρι χιλιάδες άλλα κοµµάτια»
Για την εύρεση του κλώνου: Η υβριδοποίηση στηρίζεται στην συµπληρωµατικότητα µεταξύ των
µονοκλωνικών τµηµάτων DNA που έχουν αποδιαταχθεί και στο συγκεκριµένο RNA ανιχνευτή. Έτσι µε
βάση αυτό απέναντι από το 5΄ άκρο των µορίων DNA θα συνδεθεί το 3΄άκρο του ανιχνευτή και απέναντι
από τις Α του DNA οι U του ανιχνευτή, τις Τ του DNA οι A του ανιχνευτή, τις G του DNA οι C του
ανιχνευτή, τις C του DNA οι G του ανιχνευτή. Με βάση τα παραπάνω ο κλώνος που θα υβριδοποιηθεί
θα είναι ο Ια
5΄ TACCTCAATCCGTATTA 3΄
3΄
AGUUAGGCAU
5΄

ΘΕΜΑ ∆
∆.1. Η αχρωµατοψία στο κόκκινο και το πράσινο χρώµα ελέγχεται από φυλοσύνδετο γονίδιο, δηλαδή
από γονίδιο που βρίσκεται µόνο στο χρωµόσωµα Χ. Το επικρατές αλληλόµορφο είναι υπεύθυνο για τη
δηµιουργία φυσιολογικού ατόµου, ενώ το υπολειπόµενο προκαλεί άτοµα που πάσχουν από την ασθένεια.
Εποµένως, έστω:
ΧΑ: το υπεύθυνο αλληλόµορφο για τη φυσιολογική κατάσταση
Χα: το υπεύθυνο αλληλόµορφο για την ασθένεια
Η πιθανοί λοιπόν γονότυποι και φαινότυποι είναι:
Α
α
Αρσενικά άτοµα: Χ Ψ φυσιολογικό
Χ Ψ ασθενές
Α Α
Α α
Θηλυκά άτοµα : Χ Χ φυσιολογικό
Χ Χ Φυσιολογικό (φορέας )
α α
Χ Χ ασθενές
Η δρεπανοκυτταρική αναιµία ελέγχεται από αυτοσωµικό γονίδιο. Το επικρατές αλληλόµορφο είναι
υπεύθυνο για τη δηµιουργία φυσιολογικού ατόµου, ενώ το υπολειπόµενο προκαλεί άτοµα που πάσχουν
από την ασθένεια. Εποµένως, έστω:
Β: το υπεύθυνο αλληλόµορφο για τη φυσιολογική κατάσταση
βs: το υπεύθυνο αλληλόµορφο για την ασθένεια
Η πιθανοί λοιπόν γονότυποι και φαινότυποι είναι:
s
s s
BB:φυσιολογικό
Ββ :φυσιολογικό ( φορέας) β β :ασθενές
Σχετικά µε τους γονότυπους των γονέων: ο πατέρας αφού είναι υγιής για την αχρωµατοψία θα έχει
Α
s s
γονότυπο Χ Ψ και επειδή η κόρη πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία και θα έχει γονότυπο β β που
s
σηµαίνει ότι πρέπει να πάρει ένα β αλληλόµορφο από τον κάθε γονέα άρα ο πατέρας αφού είναι υγιής θα
s
έχει γονότυπο Ββ . Η µητέρα για τον ίδιο λόγο µε τον πατέρα θα έχει για την δρεπανοκυτταρική
s
α
γονότυπο Ββ και αφού ο γιος πάσχει από αχρωµατοψία θα πρέπει η µητέρα να του κληροδότησε το Χ
αλληλόµορφο αφού από τον πατέρα παίρνει το Ψ. Άρα οι γονότυποι είναι:
s Α
s Α α
Πατέρας : Ββ Χ Ψ
µητέρα: Ββ Χ Χ
α
s α
s s
Α
∆.2. Με βάση τα παραπάνω το αγόρι θα έχει γονότυπο ΒΒ Χ Ψ ή Ββ Χ Ψ και το κορίτσι β β Χ
Α
s s
Α α
Χ ή ββ Χ Χ
∆.3. Σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο του Μέντελ κατά τον σχηµατισµό των γαµετών διαχωρίζονται σε ίση
αναλογία τα οµόλογα χρωµοσώµατα και συνεπώς και τα αλληλόµορφα γονίδια. Επίσης, σύµφωνα µε το
2ο νόµο του Μέντελ το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη µεταβίβαση του γονιδίου
που ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα. Ο νόµος αυτός ισχύει για γονίδια που βρίσκονται σε διαφορετικά
ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων. Στην περίπτωση της άσκησης ισχύει γιατί το ένα γονίδιο είναι
φυλοσύνδετοι και το άλλο αυτοσωµικό. Οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασµό των
γαµετών των δύο γονέων. Η διασταύρωση που δίνει τους απογόνους είναι:
s Α
s Α α
Ββ Χ Ψ x Ββ Χ Χ
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Γαµέτες:

ΒΧΑ , ΒΨ, βsΧΑ, βsΨ

BΧΑ, BΧα, βsΧΑ, βsΧα

Τετράγωνο του Punnett

BΧΑ
BΧα
βsΧΑ
βsΧα

ΒΧΑ
ΒBΧΑ ΧΑ
ΒBΧΑΧα
ΒβsΧΑΧΑ
ΒβsΧΑΧα

ΒΨ
ΒBΧΑΨ
ΒBΧαΨ
ΒβsΧΑΨ
ΒβsΧαΨ

βsΧΑ
B βsΧΑΧΑ
BβsΧΑΧα
βsβsΧΑΧΑ
βsβsΧΑΧα

βsΨ
BβsΧΑΨ
BβsΧαΨ
βsβsΧΑΨ
βsβsΧαΨ

Εποµένως, και επειδή η κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός, η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί µε
φυσιολογικό φαινότυπο είναι 9/16.

∆.4. σελ. 89 – 90 «Η πρώτη γενετική ασθένεια … µορφής των ερυθροκυττάρων»

Επιµέλεια: Βροχόπουλος Κώστας
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