Πανελλήνιες Εξετάσεις 2010

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων
Εξεταζόμενο Μϊθημα: Βιολογία Κατεύθυνσης
Ημ/νύα: 21 Μαΐου 2010
Απαντήσεις Θεμάτων

Θέμα Α
Α1

δ. Γονιδιακϋσ μεταλλϊξεισ μπορεύ να ςυμβούν ςε ολόκληρο το γονιδύωμα ενόσ
οργανιςμού.

Α2

β. Η διπλό ϋλικα του DNA ϋχει υδρόφιλο ςκελετό.

Α3

α. Τα πρωταρχικϊ τμόματα RNA ςυντύθενται από το πριμόςωμα.

Α4

β. Η ειςαγωγό αναςυνδυαςμϋνου DNA ςε βακτηριακό κύτταρο ξενιςτό ονομϊζεται
μεταςχηματιςμόσ.

Α5

γ. Στο οπερόνιο τησ λακτόζησ όταν απουςιϊζει η λακτόζη, η πρωτεΐνη καταςτολϋσ
ςυνδϋεται με τον χειριςτό.

Θέμα Β
Β1

Σελύδα 17 ςχολικού βιβλύου:
διπλοειδή».

«Το γενετικό υλικό ενόσ κυττάρου ..... ονομάζονται

Β2

Σελύδα 14 ςχολικού βιβλύου: «Το DNA όπωσ και το RNA, είναι ένα μακρομόριο ..... ο
δεςμόσ αυτόσ ονομάζεται 3΄ - 5΄ φωςφοδιεςτερικόσ δεςμόσ.»

Β3

Σελύδεσ 37 και 38 ςχολικού βιβλύου: Κατϊ τη διαδικαςύα τησ μετϊφραςησ «πολλά
ριβοςώματα μπορούν να μεταφράζουν ταυτόχρονα .... ονομάζεται πολύςωμα.»

Β4

Σελύδα 108 ςχολικού βιβλύου: «Η παρουςία ή απουςία Ο2 μπορεί να βοηθήςει ..... για
τουσ οποίουσ το Ο2 είναι τοξικό (υποχρεωτικά αναερόβιοι).»

Θέμα Γ
Γ1

Οι ομϊδεσ αύματοσ ςτον ϊνθρωπο ςύμφωνα με το ςύςτημα ΑΒΟ καθορύζονται από δύο
αντιγόνα τα Α και Β. «Τα άτομα με ομάδα αίματοσ Α .... δεν έχει κανένα αντιγόνο»
(Σελύδεσ 75 και 76 ςχολικού βιβλύου)
Τα μονοκλωνικϊ αντιςώματα επειδό αναγνωρύζουν ειδικϊ ϋναν αντιγονικό καθοριςτό,
εύναι πολύ χρόςιμα ωσ ανοςοδιαγνωςτικϊ. Συνειςφϋρουν ςημαντικϊ ςτην αύξηςη τησ
ευαιςθηςύασ κλινικών δοκιμαςιών, όπωσ η τυποπούηςη (προςδιοριςμόσ) των ομϊδων
αύματοσ.
Οι διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ μπορούν να παραχθούν μονοκλωνικϊ αντιςώματα τα
οπούα ςυνειςφϋρουν ςτον προςδιοριςμό των ομϊδων αύματοσ του ανθρώπου εύναι οι
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εξόσ: Τα αντιγόνα Α και Β απομονώνονται και χορηγούνται με ϋνεςη ςε ποντικούσ και
προκαλούν ανοςολογικό αντύδραςη με αποτϋλεςμα να αρχύςει η παραγωγό
αντιςωμϊτων από εξειδικευμϋνα Β λεμφοκύτταρα. Ύςτερα από δύο εβδομϊδεσ
αφαιρεύται ο ςπλόνασ από τουσ ποντικούσ και απομονώνονται τα Β λεμφοκύτταρα.
Τα κύτταρα αυτϊ ςυντόκονται με καρκινικϊ κύτταρα και παρϊγονται δύο εύδη
υβριδωμϊτων που παρϊγουν μονοκλωνικϊ αντιςώματα, τα μεν πρώτα για το
αντιγόνο Α και τα δεύτερα για το αντιγόνο Β.
Στη ςυνϋχεια, ςτο αύμα που πρόκειται να γύνει τυποπούηςη ομϊδασ αύματοσ επιδρούμε
με τα αντιςώματα για το αντιγόνο Α και το αντιγόνο Β. Αν ανιχνευτεύ αντύδραςη και
ςτα δύο αντιγόνα η ομϊδα αύματοσ εύναι η ΑΒ. Αν ανιχνευτεύ μόνο ςτο αντιγόνο Α εύναι
η Α, αν μόνο ςτο αντιγόνο Β εύναι η Β και αν δεν ανιχνευτεύ καμύα αντύδραςη η ομϊδα
αύματοσ εύναι Ο.
Γ2.

Οι τύποι αιμοροφιλύασ εύναι δύο, η αιμοροφιλύα Α και η αιμοροφιλύα Β. Η αιμοροφιλύα
Α εύναι μια κλαςικό φυλοςύνδετη διαταραχό, ςτην οπούα το αύμα δεν πόζει
φυςιολογικϊ λόγω ϋλλειψησ του παρϊγοντα VIII, μιασ αντιαιμοροφιλικόσ πρωτεΐνησ.
Η αιμοροφιλύα Β οφεύλεται ςε ϋλλειψη του παρϊγοντα IX, μιασ πρωτεΐνησ που
ςυμμετϋχει ςτο μηχανιςμό πόξησ του αύματοσ.
Τα βόματα που απαιτούνται για την παραγωγό μιασ φαρμακευτικόσ πρωτεΐνησ
ανθρώπινησ προϋλευςησ από διαγονιδιακό ζώο εύναι τα παρακϊτω:
«Απομόνωςη του ανθρώπινου ....... φαρμακευτικήσ πρωτεΐνησ». (Σελύδα 135 ςχολικού
βιβλύου)

Γ3.

Οι ανιχνευτϋσ εύναι ιχνηθετημϋνα μόρια DNA ό RNA που περιϋχουν αλληλουχύεσ
ςυμπληρωματικϋσ προσ το κλωνοποιημϋνο DNA.
Οι διαδικαςύεσ που θα ακολουθηθούν προκειμϋνου ο ανιχνευτόσ να υβριδοποιόςει την
κατϊλληλη αλληλουχύα DNA εύναι: Αρχικϊ επιδρούμε ςτο DNA που απομονώθηκε από
τισ βιβλιοθόκεσ με κατϊλληλεσ χημικϋσ ουςύεσ ό αυξϊνουμε τη θερμοκραςύα ώςτε να
ςπϊςουν οι δεςμού υδρογόνου μεταξύ των ςυμπληρωματικών αλυςύδων και οι
αλυςύδεσ αποχωρύζονται η μύα από την ϊλλη. Η διαδικαςύα λϋγεται αποδιϊταξη.
Οι ανιχνευτϋσ αναμειγνύονται με το DNA τησ βιβλιοθόκησ και υβριδοποιούν μόνο το
ςυμπληρωματικό τουσ DNA. Η διαδικαςύα τησ υβριδοπούηςησ ακολουθεύται και για
την απομόνωςη ενόσ ςυγκεκριμϋνου γονιδύου από μια cDNA βιβλιοθόκη.
Μετϊ την αποδιϊταξη των μορύων DNA που δόθηκαν θα προκύψουν οι εξόσ κλώνοι
DNA:
Κλώνοσ Ια

5’ TACCTCAATCCGTATTA 3’

Κλώνοσ Ιβ

3’ ATGGAGTTAGGCATAAT 5’

Κλώνοσ ΙΙα 3’ CCGTACGGATTGAGGAA 5’
Κλώνοσ ΙΙβ 5’ GGCATGCCTAACTCCTT 3’
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Ο ανιχνευτόσ 5’ UACGGAUUGA 3’ θα υβριδοποιόςει τον κλώνο που ϋχει τη
ςυμπληρωματικό αλληλουχύα ςύμφωνα με τον κανόνα τησ ςυμπληρωματικότητασ
των αζωτούχων βϊςεων (η αδενύνη εύναι ςυμπληρωματικό με τη θυμύνη και την
ουρακύλη και η γουανύνη με την κυτοςύνη) και θα ϋχει αντιπαρϊλληλο
προςανατολιςμό. Θα υβριδοποιηθεύ δηλαδό ο κλώνοσ Iα. Το υβριδοποιημϋνο κομμϊτι
θα εύναι το εξόσ:
Κλώνοσ Ια
ανιχνευτόσ
Δ1.

5’ TACCTCAATCCGTATTA 3’
3’ AGUUAGGCAU 5’

Η αχρωματοψύα ςτο κόκκινο και το πρϊςινο χρώμα κληρονομεύται με φυλοςύνδετο
υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητασ. Το φυςιολογικό αλληλόμορφο ςυμβολύζεται
με ΧΑ και εύναι επικρατϋσ ενώ το υπολειπόμενο φυλοςύνδετο ςυμβολύζεται με Xα.
Η δρεπανοκυτταρικό αναιμύα κληρονομεύται με αυτοςωμικό υπολειπόμενο τύπο
κληρονομικότητασ. Το φυςιολογικό αλληλόμορφο εύναι το β και το υπολειπόμενο
αλληλόμορφο που εύναι υπεύθυνο για την αςθϋνεια εύναι το βs.
Ο γονότυποσ του ϊντρα εύναι ββsXAY και τησ γυναύκασ ββsXAXα.
Ωσ προσ τη δρεπανοκυτταρικό αναιμύα και οι δύο γονεύσ εφόςον δεν πϊςχουν φϋρουν
το επικρατϋσ αλληλόφορφο β. Αποκτούν όμωσ απόγονο που πϊςχει. Επειδό αυτόσ
εκφρϊζει τον υπολειπόμενο φαινότυπο εύναι ομόζυγοσ ςτο υπολειπόμενο. Αυτό
ςημαύνει ότι και οι δύο γονεύσ εύναι φορεύσ του υπολειπόμενου αλληλόμορφου και το
μεταβιβϊζουν ςτον θηλυκό απόγονό τουσ, ϊρα εύναι ετερόζυγοι.
Όςον αφορϊ τη μερικό αχρωματοψύα ςτο πρϊςινο και το κόκκινο ο υγιόσ ϊντρασ ϋχει
το επικρατϋσ αλληλόμορφο XA γιατύ τα υπολειπόμενα φυλοςύνδετα γονύδια
εκφρϊζονται φαινοτυπικϊ ςε όλα τα αρςενικϊ ϊτομα που φϋρουν το γονύδιο. Επειδό
εκφρϊζει τον επικριτό φαινότυπο ϋχει γονότυπο XAY. Η γυναύκα εφόςον δεν πϊςχει
ϋχει το επικρατϋσ αλληλόμορφο αλλϊ εύναι ετερόζυγη, γιατύ μεταβιβϊζει το
υπολειπόμενο αλληλόμορφο ςτον αρςενικό απόγονο. Στη φυλοςύνδετη
κληρονομικότητα οι αρςενικού απόγονοι κληρονομούν το μοναδικό X χρωμόςωμϊ
τουσ αποκλειςτικϊ από τη μητϋρα.

Δ2.

Οι πιθανού γονότυποι των παιδιών εύναι οι εξόσ: αγόρι ββXαY ό ββsΧαY και κορύτςι
βsβsΧΑΧΑ ό βsβsΧΑΧα. Το αγόρι εφόςον εκφρϊζει φαινοτυπικϊ το υπολειπόμενο
φυλοςύνδετο γονύδιο ϋχει το γονύδιο Χα. Εφόςον δεν πϊςχει από δρεπανοκυτταρικό
αναιμύα ϋχει ςύγουρα το επικρατϋσ αλληλόμορφο β. Επειδό και οι δύο γονεύσ εύναι
ετερόζυγοι, ο απόγονοσ μπορεύ να εύναι ό ομόζυγοσ ςτο επικρατϋσ ό ετερόζυγοσ.
Το κορύτςι ωσ προσ τη δρεπανοκυτταρικό αναιμύα εφόςον εκφρϊζει τον υπολειπόμενο
φαινότυπο εύναι ομόζυγη ςτο υπολειπόμενο αλληλόμορφο βsβs και ωσ προσ την μερικό
αχρωματοψύα εφόςον δεν πϊςχει ϋχει το επικρατϋσ αλληλόμορφο ΧΑ το οπούο ϋχει
κληρονομόςει από τον πατϋρα. Το μοναδικό Χ χρωμόςωμα του πατϋρα μεταβιβϊζεται
ςε όλουσ τουσ θηλυκούσ απογόνουσ. Επειδό η μητϋρα τησ εύναι ετερόζυγη μπορεύ από
αυτόν να ϋχει κληρονομόςει ό το επικρατϋσ ό το υπολειπόμενο αλληλόμορφο. Άρα
εύναι ό ομόζυγη ςτο επικρατϋσ ό ετερόζυγη.
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Δ3.

(1η λύση)
Κϊθε κύηςη εύναι ϋνα ανεξϊρτητο γεγονόσ και δεν ςχετύζεται με το αποτϋλεςμα των
προηγούμενων κυόςεων. Η πιθανότητα να προκύψει απόγονοσ που δεν πϊςχει από
μερικό αχρωματοψύα θα υπολογιςτεύ από την φαινοτυπικό αναλογύα τησ
διαςταύρωςησ των γονϋων για την αςθϋνεια αυτό.
P:

ΧΑ Υ

Γαμ:

ΧΑ , Υ

Χ

ΧΑΧα
ΧΑ, Χα

F1: ΧΑ ΧΑ, ΧΑ Χα, ΧΑ Υ, Χα Υ
Γ.Α. : 1ΧΑ ΧΑ: 1ΧΑ Χα : 1ΧΑ Υ : 1Χα Υ
Φ.Α. : 2 κορύτςια φυςιολογικϊ : 1 αγόρι φυςιολογικό: 1 αγόρι με μερικό αχρωματοψύα
Από τα 4 ιςοπύθανα ενδεχόμενα τησ φαινοτυπικόσ αναλογύασ τησ διαςταύρωςησ τα 3
εύναι ο απόγονοσ να εύναι φυςιολογικόσ ϊρα η πιθανότητα εύναι ¾.
Η πιθανότητα να προκύψει απόγονοσ που δεν πϊςχει από δρεπανοκυτταρικό αναιμύα
θα υπολογιςτεύ από την φαινοτυπικό αναλογύα τησ διαςταύρωςησ των γονϋων για
την αςθϋνεια αυτό.
P:

ββσ

Γαμ:

β, βσ

Χ

ββσ
β, βσ

F1: ββ, ββσ, ββσ, βσβσ
Γ.Α. : 1ββ : 2ββσ : 1βσβσ
Φ.Α. : 3 φυςιολογικού απόγονοι : 1 που πϊςχει από δρεπανοκυτταρικό αναιμύα
Από τα 4 ιςοπύθανα ενδεχόμενα τησ φαινοτυπικόσ αναλογύασ τησ διαςταύρωςησ τα 3
εύναι ο απόγονοσ να εύναι φυςιολογικόσ ϊρα η πιθανότητα εύναι ¾.
Στισ παραπϊνω διαςταυρώςεισ ιςχύει ο πρώτοσ νόμοσ του Μϋντελ (που αναφϋρει....
1οσ νόμοσ, ςελύδα 71 ςχολικού βιβλύου).
Τα ζευγϊρια των γονιδύων που ελϋγχουν τισ παραπϊνω αςθϋνειεσ βρύςκονται ςε
διαφορετικϊ ζεύγη ομόλογων χρωμοςωμϊτων επειδό η μύα καθορύζεται από
αυτοςωμικϊ και η ϊλλη από φυλοςύνδετα αλληλόμορφα, ϊρα ιςχύει ο δεύτεροσ νόμοσ
του Μϋντελ (που αναφϋρει ...... 2οσ νόμοσ, ςελύδα 73 ςχολικού βιβλύου) και η
πιθανότητα να εύναι ο απόγονοσ φυςιολογικόσ εύναι:
¾ Χ ¾ = 9/16
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(2η λύση)
Τα ζευγϊρια των γονιδύων που ελϋγχουν τισ παραπϊνω αςθϋνειεσ βρύςκονται ςε
διαφορετικϊ ζεύγη ομόλογων χρωμοςωμϊτων επειδό η μύα καθορύζεται από
αυτοςωμικϊ και η ϊλλη από φυλοςύνδετα αλληλόμορφα, ϊρα ιςχύουν ο πρώτοσ και ο
δεύτεροσ νόμοσ του Μϋντελ που αναφϋρουν ...... ςελύδεσ 71 και 73 ςχολικού βιβλύου.
Η πιθανότητα να προκύψει απόγονοσ που δεν πϊςχει από μερικό αχρωματοψύα και
δρεπανοκυτταρικό αναιμύα θα υπολογιςτεύ από την φαινοτυπικό αναλογύα τησ
διαςταύρωςησ διυβριδιςμού των γονϋων για τισ αςθϋνειεσ αυτϋσ.
P:

ββσ ΧΑ Υ

Χ

Γαμ:

β ΧΑ, βσΧΑ, βΥ, βσΥ

ββσ ΧΑ Χα
βΧΑ, βΧα , βσΧΑ, βσΧα

F1:
Γαμέτες

β ΧΑ

βςΧΑ

βΥ

βςΥ

βΧΑ

ββ ΧΑ ΧΑ

ββσΧΑ ΧΑ

ββ ΧΑΥ

ββσ ΧΑΥ

βΧα

β βΧΑ Χα

ββσΧΑ Χα

ββΧαΥ

ββσΧα Υ

βςΧΑ

β βσΧΑ ΧΑ

βσβσΧΑ ΧΑ

ββσΧΑ Υ

βσβσ ΧΑΥ

βςΧα

β βσΧΑ Χα

βσβσΧΑΧα

ββσ ΧαΥ

βσ βσΧαΥ

Φαινοτυπικό αναλογύα:
6 κορύτςια φυςιολογικϊ και ωσ προσ τισ δύο αςθϋνειεσ
2 κορύτςια με δρεπανοκυτταρικό χωρύσ μερικό αχρωματοψύα
3 αγόρια φυςιολογικϊ και ωσ προσ τισ δύο αςθϋνειεσ
3 αγόρια με μερικό αχρωματοψύα χωρύσ δρεπανοκυτταρικό αναιμύα
1 αγόρι με δρεπανοκυτταρικό αναιμύα χωρύσ μερικό αχρωματοψύα
1 αγόρι με δρεπανοκυτταρικό αναιμύα και μερικό αχρωματοψύα
Από τα 16 ιςοπύθανα ενδεχόμενα τησ φαινοτυπικόσ αναλογύασ τησ διαςταύρωςησ 6
κορύτςια και 3 αγόρια εύναι φυςιολογικϊ και ωσ προσ τισ δύο αςθϋνειεσ, ϊρα η
πιθανότητα εύναι 9/16.
Δ4.

Σελύδεσ 89 και 90 ςχολικού βιβλύου: «Η πρώτη αςθένεια που βρέθηκε ......
χαρακτηριςτικό δρεπανοειδέσ ςχήμα».

Επιμέλεια: Γιάννης Αναστασίου
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