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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
1 → α,

2 → δ,

3 → β,

4 → β,

5→α

ΘΕΜΑ 2ο
1. Σχολικό σελ. 28 από: Επειδή τα ένζυµα …… πρωταρχικά τµήµατα.
2. Σχολικό σελ. 14 από: Πείραµα Heshey και Chase και ορισµός ιχνηθέτησης.
3. Σχολικό σελ. 101 από: Τα ογκογονίδια προέρχονται…… συνηθέστερα
µετατόπισης.
4. Σχολικό σελ. 108 από: Οι παράγοντες που επηρεάζουν….. σε θερµοκρασία
µικρότερη των 20ο C

ΘΕΜΑ 3ο
1. α. Στο 4ο κωδικόνιο (GAA) αντικατάσταση της 1ης βάσης (G) από (Τ) στην κωδική.
Έχει δηµιουργηθεί µια γονιδιακή µετάλλαξη και συγκεκριµένα αντικατάσταση
βάσης. Άρα στο mRNA ένα κωδικόνιο αµινοξέος µετατρέπεται σε κωδικόνιο
λήξης. Πρόωρος τερµατισµός πρωτεινοσύνθεσης και πρωτείνη µε λιγότερα
αµινοξέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις καταστρέφεται η λειτουργικότητα της
πρωτείνης.
β. Προσθήκη ενός κωδικονίου (CCG) µεταξύ 1ου και 2ου κωδικονίου. Έχει
δηµιουργηθεί µια γονιδιακή µετάλλαξη και συγκεκριµένα προσθήκη τριών
βάσεων. Ένα αµινοξύ περισσότερο στην πρωτείνη που µπορεί να αλλάζει την
λειτουργικότητά της.
2. Σχολικό βιβλίο σελ. 91. § Οι µεταλλάξεις δεν είναι πάντοτε βλαβερές

ΘΕΜΑ 4ο
Η οικογενής υπερχοληστερολαιµία είναι µια αυτοσωµική επικρατής νόσος:
Α: οικογενής υπερχοληστερολαιµία
α: υγιής
Η β – θαλασσαιµία είναι µια αυτοσωµική υπολειπόµενη νόσος:
Β: υγιές
β: β – θαλασσαιµία
Πρόκειται για µελέτη διυβριδισµού.
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Μητέρα φυσιολογική: ααΒβ
Πατέρας: ΑαΒβ ή Ααββ
Γιάννης: Ααββ
Ελένη: ααΒβ ή ααΒΒ
Ο Γιάννης είναι ετερόζυγος Αα ως προς την οικογενή υπερχοληστερολαιµία µιας και η
µητέρα του είναι φυσιολογική αα.
Η Ελένη θα είναι οµόζυγη αα που σηµαίνει ότι ο πατέρας είναι ετερόζυγος και άρα θα
πάσχει.
Όσον αφορά τη β – θαλασσαιµία αφού ο Γιάννης πάσχει ββ η µητέρα του θα είναι µεν
υγιής αλλά ετερόζυγη Ββ. Επίσης και η Ελένη θα είναι φυσιολογική και ετερόζυγη Ββ
ή οµόζυγη ΒΒ αν ο πατέρας είναι ετερόζυγος Ββ.
Ο πατέρας λοιπόν θα είναι είτε Ββ είτε ββ.
Εάν οι συγκεκριµένοι γονείς αποκτήσουν 3ο παιδί θα ισχύει:
Ρ: ♀ Αα x αα ♂
Γαµέτες: Α, α α
F1: Αα, αα
Άρα η πιθανότητα να πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιµία θα είναι 50%.
Η γονιδιακή θεραπεία έχει ως στόχο τη γενετική διόρθωση της βλάβης µε την
εισαγωγή του φυσιολογικού αλληλοµόρφου στα σωµατικά κύτταρα των ασθενών. Θα
πρέπει λοιπόν να αποµονώσουµε και να κλωνοποιήσουµε το φυσιολογικό γονίδιο Β
που ευθύνεται για τη σύνθεση των αλυσίδων β της αιµοσφαιρίνης Α. Η γονιδιακή
θεραπεία που πρόκειται να εφαρµοστεί είναι η ex – vivo µιας και τα πρόδροµα
ερυθροκύτταρα είναι κύτταρα του αιµοποιητικού συστήµατος που ,πορούν να
τροποποιηθούν γενετικά σε κυτταροκαλλιέργειες και στη συνέχεια να εισαχθούν µε
ενδοφλέβια ένεση στον οργανισµό.
Συγκεκριµένα:
• Πρόδροµα ερυθροκύτταρα του ασθενούς ββ παραλαµβάνονται και
πολλαπλασιάζονται σε κυτταροκαλλιέργειες.
• Το φυσιολογικό Β γονίδιο ενσωµατώνεται σε έναν ιό φορέα, που έχει όµως
προηγούµενα καταστεί βιολογικά αδρανής, µε τις τεχνικές του
ανασυνδυασµένου DNA.
• Ο γενετικά τροποποιηµένος ιός εισάγεται στα πρόδροµα ερυθροκύτταρα και τα
τροποποιεί.
• Τελικά τα γενετικά τροποποιηµένα ερυθροκύτταρα εισάγονται µε ενδοφλέβια
ένεση στον ασθενή και έτσι παράγονται οι φυσιολογικές β αλυσίδες της
αιµοσφαιρίνης.
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