ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
1 (δ) µονόκλωνο RNA
2. (β) αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται σε συγκεκριµένα
κύτταρα.
3. (β) έχει πολλαπλά αλληλόµορφα.
4. (γ) γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια
5. (δ) DNA πολυµεράσες και επιδιορθωτικά ένζυµα

ΘΕΜΑ 2ο
1. Από προκαρυωτικά κύτταρα παράγονται µόνο τρία είδη RNA και αυτά είναι το
mRNA, rRNA και tRNA. Σχολικό βιβλίο σελίδα 31 από: “1. Αγγελιαφόρο
RNA……. 3. Μεταφορικό RNA”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι το snRNA.
2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 135 από: «Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να αναφέρουµε…..
φαρµακευτικής πρωτείνης»
3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 119 όλη την παράγραφο ΑΝΟΣΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ και τι
είναι µονοκλωνικό αντίσωµα.

ΘΕΜΑ 3ο
1. Αφού οι γονείς είναι φυσιολογικοί θα έχουν την κανονική χρωµοσωµική σύσταση,
δηλαδή 44 αυτοσωµικά και 2Χ φυλετικά χρωµοσώµατα η µητέρα, και 44
αυτοσωµικά και Χ, Υ φυλετικά χρωµοσώµατα ο πατέρας.
Αν κατά τη διάρκεια της µειωτικής διαίρεσης δεν πραγµατοποιηθεί φυσιολογικά ο
διαχωρισµός των οµολόγων χρωµοσώµάτων, ένα φαινόµενο που ονοµάζεται µη
διαχωρισµός, τότε δηµιουργούνται γαµέτες µε αριθµό χρωµοσωµάτων µεγαλύτερο
ή µικρότερο του φυσιολογικού. Η γονιµοποίηση των µη φυσιολογικών γαµετών
έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ζυγωτού µε ‘λανθασµένη’ ποσότητα γενετικού
υλικού, το οποίο δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά. (Βιβλίο 95 – 96).
Η απουσία ενός µόνο χρωµοσώµατος ονοµάζεται µονοσωµία. Το σύνδροµο Turner
(ΧΟ) είναι η µονοσωµία του φυλετικού (Χ) χρωµοσώµατος και µπορεί να εξηγηθεί
ως το αποτέλεσµα της γονιµοποίησης ενός φυσιολογικού γαµέτη µε ένα γαµέτη
που δεν είχε φυλετικό Χ ή Υ χρωµόσωµα. Ο πιθανός µηχανισµός που µπορεί να
εξηγήσει την απουσία του φυλετικού χρωµοσώµατος στο γαµέτη δεδοµένου ότι οι
γονείς του συγκεκριµένου παιδιού ήταν φυσιολογικοί ως προς τον αριθµό και το
Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»
Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα

http://www.epil.gr
τηλ.: 27210-95352 & 96390

µέγεθος των χρωµοσωµάτων είναι ο µη διαχωρισµός των φυλετικών
χρωµοσωµάτων κατά τον σχηµατισµό των γαµετών στη µείωση. Συγκεκριµένα ο
µη διαχωρισµός µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
Λάθος στη µείωση της µητέρας
Λάθος είτε στην α΄ Μειωτική ∆ιαίρεση όπου έγινε µη διαχωρισµός των οµολόγων
χρωµοσωµάτων είτε κατά την β΄ Μειωτική ∆ιαίρεση όπου έγινε µη διαχωρισµός των
αδελφών χρωµατίδων.
Λάθος στη µείωση του πατέρα
Λάθος είτε στην α΄ Μειωτική ∆ιαίρεση όπου έγινε µη διαχωρισµός των
χρωµοσωµάτων είτε κατά την β΄ Μειωτική ∆ιαίρεση όπου έγινε µη διαχωρισµός των
αδελφών χρωµατίδων του Χ ή του Υ χρωµοσώµατος.
Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την εκφώνηση έπρεπε να αναφερθεί η µία από τις
περιπτώσεις.

δυο

Τα παραπάνω σχηµατικά έχουν ως εξής:
Α. Λάθος διαχωρισµός στη µητέρα (XX).
Ι. Στην α΄µειωτική διαίρεση
Γαµέτες
β΄ µειωτική
διαίρεση

∆ιπλασιασµός
DNA

ΧΧ

α΄ µειωτική
διαίρεση
ΧΧ

Ο
Άωρο γεννητικό
κύτταρο
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ΙΙ. Στην β΄µειωτική διαίρεση
Γαµέτες
β΄ µειωτική
διαίρεση

∆ιπλασιασµός
DNA

ΧΧ

α΄ µειωτική
διαίρεση
Ο

Χ
Άωρο γεννητικό
κύτταρο

Χ

Β. Λάθος διαχωρισµός στον πατέρα (XΥ).
Ι. Στην α΄µειωτική διαίρεση

Γαµέτες
β΄ µειωτική
διαίρεση

∆ιπλασιασµός
DNA

ΧΥ

α΄ µειωτική
διαίρεση
ΧΥ

Ο
Άωρο γεννητικό
κύτταρο
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ΙΙ. Στην β΄µειωτική διαίρεση
α. Λάθος διαχωρισµός
χρωµοσώµατος.

των

αδελφών

χρωµατίδων

του

Χ

φυλετικού

Γαµέτες
β΄ µειωτική
διαίρεση

∆ιπλασιασµός
DNA

ΧΧ

α΄ µειωτική
διαίρεση
Ο

Υ
Άωρο γεννητικό
κύτταρο

β. Λάθος διαχωρισµός
χρωµοσώµατος.

Υ

των

αδελφών

χρωµατίδων

του

β΄ µειωτική
διαίρεση

∆ιπλασιασµός
DNA

Υ

φυλετικού

Γαµέτες
Χ

α΄ µειωτική
διαίρεση
Χ

ΥΥ
Άωρο γεννητικό
κύτταρο
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2. Αν κατά τη διάρκεια της µειωτικής διαίρεσης δεν πραγµατοποιηθεί φυσιολογικά ο
διαχωρισµός των οµολόγων χρωµοσώµάτων, ένα φαινόµενο που ονοµάζεται µη
διαχωρισµός, τότε δηµιουργούνται γαµέτες µε αριθµό χρωµοσωµάτων µεγαλύτερο
ή µικρότερο του φυσιολογικού. Η γονιµοποίηση των µη φυσιολογικών γαµετών
έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ζυγωτού µε ‘λανθασµένη’ ποσότητα γενετικού
υλικού, το οποίο δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά. (Βιβλίο 95 – 96).
Η απουσία ενός µόνο χρωµοσώµατος ονοµάζεται µονοσωµία. Το σύνδροµο Turner
(ΧΟ) είναι η µονοσωµία του φυλετικού (Χ) χρωµοσώµατος .
Σχολικό βιβλίο σελίδα 97. « Τα άτοµα που πάσχουν από……..φαινότυπο θυληκού
ατόµου και είναι στείρα».
3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 20, 99 - 100. Έπρεπε να αναλυθούν ο καρυότυπος, η
αµνιοπαρακέντηση και η λήψη χοριακών λαχνών. Προαιρετικά λίγα λόγια για την
γενετική καθοδήγηση (σελ. 99) κατά την οποία η συµβουλή του γενετιστή στις
οµάδες «υψηλού κινδύνου» θα ήταν να καταφύγουν σε αµνιοπαρακέντηση ή σε
λήψη χοριακών λαχνών ανάλογα µε την εβδοµάδα της κύησης.

ΘΕΜΑ 4ο
1. Το γονίδιο της µερικής αχρωµατοψίας στο πράσινο και στο κόκκινο είναι
υπολειπόµενο φυλοσύνδετο ενώ το γονίδιο που καθορίζει τις οµάδες αίµατος
σύµφωνα µε το σύστηµα ΑΒΟ είναι αυτοσωµικό και έχει τρία αλληλόµορφα, τα ΙΑ
και ΙΒ που καθορίζουν τις Α και Β οµάδες αίµατος και είναι συνεπικρατή ενώ το i
είναι υπολειπόµενο. Άτοµα οµάδας Α έχουν γονότυπο ΙΑ ΙΑ ή ΙΑ i, άτοµα οµάδας Β
έχουν γονότυπο ΙΒ ΙΒ ή ΙΒ i, άτοµα οµάδας ΑΒ έχουν γονότυπο ΙΑ ΙΒ και τέλος τα
άτοµα οµάδας Ο γονότυπο ii.
Εάν συµβολίσουµε µε ΧΜ το γονίδιο για τη φυσιολογική όραση και µε Χµ το
γονίδιο για τη µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και στο κόκκινο, θα έχουµε για
τους γονείς του άνδρα:
ΙΑiΧΜY για τον πατέρα, δεδοµένου ότι έχει φαινότυπο οµάδα αίµατος Α και
φυσιολογική όραση, και
ΙBiΧΜΧΜ ή ΙBiΧΜΧµ για τη µητέρα, δεδοµένου ότι έχει οµάδα αίµατος Β και
φυσιολογική όραση, χωρίς όµως να µπορούµε να προσδιορίσουµε εάν είναι
οµόζυγη ή ετερόζυγη καθώς είναι υγιής και µε τους δυο παραπάνω γονοτύπους.
Οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι ΙΑ i και ΙΒ i, δεδοµένου ότι αποκτούν γιο µε οµάδα
αίµατος Ο και εποµένως ο κάθε γονέας θα πρέπει να έχει ένα αλληλόµορφο i που
κληροδοτεί στο γιό του.
2. Οι πιθανές διασταυρώσεις είναι
iiXMY × IAIAXMXµ και iiXMY × IAiXMXµ
δεδοµένου ότι ο άνδρας έχει οµάδα αίµατος Ο και φυσιολογική όραση ενώ η
γυναίκα είναι φορέας της µερικής αχρωµατοψίας και έχει οµάδα αίµατος Α χωρίς
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ωστόσο να γνωρίζουµε εάν είναι οµόζυγη ή ετερόζυγη για το συγκεκριµένο
γνώρισµα.
Οι πιθανοί απόγονοι της πρώτης διασταύρωσης είναι:
Ρ: ♀ IAIAXMXµ
×
iiXMY ♂
A M A µ
γαµέτες: I X , I X
iXM, iY
F1: IAiXMXM, IAiXMY, IAiXMXµ, IAiXµY
Οι πιθανοί απόγονοι της δεύτερης διασταύρωσης είναι:
Ρ: ♀ IAiXMXµ
×
iiXMY ♂
γαµέτες: IAXM, IAXµ, iXM, iXµ
iXM, iΥ
A M Μ A M
A M µ A µ
F1: I iX X , I iX Υ, I iX X , I iX Υ, iiXMXΜ, iiXMY, iiXMXµ, iiXµY
3. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διασταυρώσεις η πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι
µε οµάδα αίµατος Α και µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και στο κόκκινο
(IAiXµY) είναι ¼ (25%) στην πρώτη περίπτωση και ⅛ (12,5%) στη δεύτερη
περίπτωση.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα ερµηνεύονται µε βάση το δεύτερο νόµο του Mendel
της ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων που αναφέρει ότι ……. συνδυάζονται
µε τυχαίο τρόπο κατά την παραγωγή των γαµετών (σχολικό βιβλίο σελ. 73 – 74).
Ακόµα επειδή όπως φαίνεται και στις δυο διασταυρώσεις η µητέρα είναι φορέας
για την µερική αχρωµατοψία (XMXµ) ενώ ο πατέρας φυσιολογικός (XMY) και
επειδή το γονίδιο για την µερική αχρωµατοψία είναι φυλοσύνδετο, οι αρσενικοί
απόγονοι θα προκύπτουν κατά το ήµισυ φυσιολογικοί XMY και κατά το ήµισυ
πάσχοντες XµY αφού και στις δυο περιπτώσεις θα παίρνουν το Υ φυλετικό
χρωµόσωµα από τον πατέρα και το Χ φυλετικό χρωµόσωµα από την µητέρα µε
αποτέλεσµα ο φαινότυπός τους, σε ότι αφορά το γνώρισµα µερική αχρωµατοψία,
να καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από τον γονότυπο της µητέρας αφού στα
φυλοσύνδετα γονίδια δεν υπάρχει αλληλόµορφο στο Υ χρωµόσωµα οπότε ακόµα
και µια δόση του υπολειπόµενου είναι αρκετή για να εκδηλωθεί το γνώρισµα.
Τα θηλυκά άτοµα παίρνουν το ένα Χ φυλετικό χρωµόσωµα από τον πατέρα και το
άλλο από την µητέρα και επειδή ο πατέρας είναι φυσιολογικός σε ότι αφορά το
γνώρισµα µερική αχρωµατοψία ανεξαρτήτου γονοτύπου µητέρας θα είναι όλα
φυσιολογικά όσον αφορά τον φαινότυπό τους.
Από την πρώτη διασταύρωση επίσης φαίνεται πως επειδή η µητέρα είναι οµόζυγη
για το επικρατές γονίδιο ΙΑ και ο πατέρας για το υπολειπόµενο i όλα τα παιδιά τους
θα έχουν φαινότυπο οµάδα αίµατος Α και γονοτυπικά θα είναι όλα ετερόζυγα.
Στην δεύτερη διασταύρωση επειδή η µητέρα είναι ετερόζυγη µε γονότυπο ΙAi και ο
πατέρας οµόζυγος για το υπολειπόµενο i τα µισά παιδιά τους θα έχουν φαινότυπο
οµάδα αίµατος Α και γονοτυπικά θα είναι ετερόζυγα ενώ τα άλλα µισά θα έχουν
φαινότυπο οµάδα αίµατος Ο και γονοτυπικά θα είναι οµόζυγα για το υπολειπόµενο
αλληλόµορφο i. Τα συµπεράσµατα αυτά ισχύουν ανεξαρτήτως φύλου γιατί τα
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γονίδια που καθορίζουν τις οµάδες αίµατος στον άνθρωπο είναι αυτοσωµικά και
συνεπώς συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο και στα δυο φύλα.
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