ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ Α
1.Από δυο γονείς που δεν πάσχουν από την ασθένεια αποκτήθηκε ένα παιδί
που πάσχει. Ποια είναι η πιθανότερη εξήγηση αν η ασθένεια που µελετάται
είναι α)η δρεπανοκυτταρική αναιµία β)η αιµορροφιλία γ)η αχονδροπλασία,
που κληρονοµείται µε αυτοσωµικό επικρατή τρόπο;
2.Που δρουν φυσιολογικά α)οι DNA πολυµεράσες β)οι περιοριστικές
ενδονουκλεάσες γ)η αντίστροφη µεταγραφάση δ)η DNA δεσµάση; Να
αναφέρετε ποιες είναι οι εφαρµογές τους στην τεχνολογία του
ανασυνδυασµένου DNA;
ΘΕΜΑ Β
1.Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται για να εκφραστεί στο
φαινότυπο ενός ατόµου µια γονιδιακή µετάλλαξη που συµβαίνει σε κάποιο
σωµατικό του κύτταρο;
2.Ποιες µεθόδους θεραπείας ασθενειών µε τη χρήση των τεχνικών της
Βιοτεχνολογίας γνωρίζετε;
ΘΕΜΑ Γ
1.∆εχόµαστε ότι ένας υποθετικός βακτηριοφάγος έχει RΝΑ ως γενετικό
υλικό και το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση. Η ακολουθία νουκλεοτιδίων
σε ένα τµήµα του RNA του ιού είναι η παρακάτω :
5΄…GCCGAAUUCAUUA…3΄
O ιός µολύνει ένα βακτήριο Ε.coli. O ιός, µε τη διαδικασία της αντίστροφης
µεταγραφής, µε καλούπι το RNA του συνθέτει µια συµπληρωµατική
αλυσίδα DNA. Στη συνέχεια ,αφού αποµακρυνθεί το RNA του ιού, η
αλυσίδα του DΝΑ αντιγράφεται και έτσι το DΝΑ γίνεται δίκλωνο. Στη
συνέχεια µπορεί να αρχίσει ο πολλαπλασιασµός του ιού. Να προτείνετε
έναν πιθανό µηχανισµό µε τον οποίο το βακτήριο θα µπορούσε να
σταµατήσει τον πολλαπλασιασµό του ιού, αφού αυτός σχηµατίσει το DNA
του. Να γράψετε την ακολουθία νουκλεοτιδίων στο δίκλωνο DNA του ιού.
2.α.Ποιες είναι οι εφαρµογές της αποδιάταξης; β.Ποιες εφαρµογές της
τεχνολογίας
του
ανασυνδυασµένου
DNA
στηρίζονται
στη
συµπληρωµατικότητα των βάσεων; Σε ποια στάδια εφαρµόζεται η
συµπληρωµατικότητα;
ΘΕΜΑ ∆
1.Στο βακτήριο E.coli το φυσιολογικό Κ αλληλόµορφο (ρυθµιστικό γονίδιο)
καθορίζει την πρωτεΐνη καταστολέα. Το µεταλλαγµένο κ αλληλόµορφο
καθορίζει µια αλλαγµένη πρωτεΐνη καταστολέα που ενώ διατηρεί την
ικανότητα της να συνδέεται στο χειριστή δε µπορεί να συνδεθεί µε τη
λακτόζη. Ποια είναι η γενετική σύσταση ενός βακτηρίου που παράγει τη
µεταλλαγµένη πρωτεΐνη καταστολέα; Ποιες είναι οι συνέπειες της
µετάλλαξης όταν το βακτήριο αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό στο οποίο
υπάρχει µόνο λακτόζη ως πηγή άνθρακα;
2. Ένα ινίδιο χρωµατίνης του ανθρώπου στην αρχή της µεσόφασης, έχει
5•104 ζεύγη βάσεων. Σε αυτό υπάρχει το παρακάτω γονίδιο:
5΄…TTAATGAATTCCCGACATAACCC…3΄
3΄…AATTACTTAAGGGCTGTATTGGG…5΄
α. Πόσοι Φ.∆. θα υπάρχουν στο χρωµόσωµα στο στάδιο της µετάφασης;

β. Αν η EcoRI κόβει το ινίδιο χρωµατίνης µόνο στη θέση που φαίνεται στο
παραπάνω γονίδιο πόσοι Φ.∆. θα υπάρχουν συνολικά στα τµήµατα που
θα προκύψουν αν κόψουµε µε την ΕcoRI;
γ. Πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί θα υπάρχουν στο ολιγοπεπτίδιο που
κωδικοποιείται;
δ.Θα χρησιµοποιούσατε την ΕcoRI για να αποµονώσετε και να
κλωνοποιήσετε το γονίδιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
1.α)Η δρεπανοκυτταρική αναιµία κληρονοµείται µε αυτοσωµικό
υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας. Σε µια τέτοια ασθένεια είναι
δυνατόν από δυο γονείς φορείς, που δεν πάσχουν την ασθένεια να
αποκτηθεί ένας απόγονος που πάσχει. β)Η αιµορροφιλία κληρονοµείται µε
φυλοσύνδετο υπολειπόµενο τρόπο. Ο πατέρας αφού δεν πάσχει έχει
γενότυπο ΧΑΥ. Αν η µητέρα είναι φορέας (ΧΑΧα) µπορεί να αποκτηθεί ένα
αγόρι που πάσχει µε γενότυπο ΧαΥ. γ) Η αχονδροπλασία οφείλεται σε ένα
αυτοσωµικό επικρατές αλληλόµορφο Α. Οι γονείς, αφού δεν πάσχουν,
έχουν γενότυπο αα x αα. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι απόγονοι θα έχουν
γενότυπο αα. Ένα παιδί που πάσχει από την ασθένεια (Α_) µπορεί να
γεννήθηκε µόνο αν συνέβη κάποια µετάλλαξη και το φυσιολογικό α
µετατράπηκε στο Α. Η µετάλλαξη µπορεί να συνέβη σε κάποιον από τους
γαµέτες ενός από τους δυο γονείς ή στο ζυγωτό.
2.α)Οι DNA πολυµεράσες συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA και δρουν
φυσιολογικά όπου γίνεται αντιγραφή, δηλαδή στα προκαρυωτικά κύτταρα
καθώς και στον πυρήνα, τα µιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες των
ευκαρυωτικών κύτταρων. Οι DNA πολυµεράσες χρησιµοποιούνται για τη
δηµιουργία δίκλωνου DNA από το cDNA κατά την κατασκευή της cDNA
βιβλιοθήκης καθώς και στη µέθοδο PCR για την αντιγραφή του DNA.
β)Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες συναντώνται φυσιολογικά στα
βακτήρια και σήµερα χρησιµοποιούνται στην κατασκευή cDNA
βιβλιοθήκης και γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης. Επίσης χρησιµοποιούνται για
τη δηµιουργία του ανασυνδυασµένου πλασµιδίου Τi κατά τη διαδικασία
δηµιουργίας διαγονιδιακών φυτών.
γ)Η αντίστροφη µεταγραφάση είναι ένα ένζυµο που συναντάται
φυσιολογικά µόνο σε κάποιους ιούς που έχουν RNA ως γενετικό υλικό.
Στη Βιοτεχνολογία χρησιµοποιείται για την παραγωγή DNA µε καλούπι το
mRNA κατά τη διαδικασία κατασκευής cDNA βιβλιοθήκης.
δ)Η DNA δεσµάση συµµετέχει στην αντιγραφή του DNA και άρα
συναντάται στα προκαρυωτικά κύτταρα καθώς και στον πυρήνα, τα
µιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες των ευκαρυωτικών κύτταρων.
Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του ανασυνδυασµένου DNA κατά τις
διαδικασίες κατασκευής γονιδιωµατικής, cDNA βιβλιοθήκης και κατά τη
δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών.
ΘΕΜΑ Β
1.•Θα πρέπει η µετάλλαξη να συµβεί σε κάποιο κύτταρο στο οποίο
εκφράζεται το γονίδιο που µεταλλάχθηκε.
•Θα πρέπει η µετάλλαξη να συµβεί σε κάποιο πρώιµο στάδιο της
εµβρυϊκής ανάπτυξης ώστε να υπάρχουν αρκετά κύτταρα που θα έχουν τη
µετάλλαξη.

•Θα πρέπει η µετάλλαξη να συµβεί σε περιοχή του γονιδίου που
µεταφράζεται (εξώνια),να επηρεάζει αµινοξέα σηµαντικά για τη λειτουργία
της πρωτεΐνης και να µην οδηγεί στη δηµιουργία συνώνυµου κωδικονίου.
•Το µη µεταλλαγµένο αλληλόµορφο να µην επικρατεί στην έκφραση του
αλληλοµόρφου που δηµιουργήθηκε µε µετάλλαξη.
2.Τα µονοκλωνικά αντισώµατα που παράγονται µε µεθόδους της
Βιοτεχνολογίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη θεραπεία ασθενειών
που προκαλούνται από παθογόνους µικροοργανισµούς αλλά και για τη
θεραπεία του καρκίνου. Μια άλλη πολύ σηµαντική εφαρµογή της
Βιοτεχνολογίας στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών είναι η παραγωγή
φαρµακευτικών πρωτεϊνών σε γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια και στο
γάλα διαγονιδιακών ζώων. Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιµοποιούνται για τη
θεραπεία ασθενειών που συνήθως οφείλονται στη µετάλλαξη κάποιου
γονιδίου που έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη της αντίστοιχης πρωτεΐνης.
Η µέθοδος της γονιδιακής θεραπείας είναι µια µέθοδος θεραπείας
γενετικών
ασθενειών
που
στηρίζεται
στην
τεχνολογία
του
ανασυνδυασµένου DNA.
ΘΕΜΑ Γ
1.Το µονόκλωνο DNA που θα παραχθεί µε καλούπι το RNA του ιού θα έχει
την παρακάτω ακολουθία νουκλεοτιδίων 3΄...CGGCTTAAGTAAT…5΄
Όταν θα αντιγραφεί αυτή η αλυσίδα θα προκύψει ένα δίκλωνο µόριο µε την
παρακάτω ακολουθία νουκλεοτιδίων ….GCCGAATTCATTA…
….CGGCTTAAGTAAT…
Όπως παρατηρείται στο παραπάνω DNA υπάρχει η ακολουθία
νουκλεοτιδίων που αναγνωρίζεται από την EcoRI που φυσιολογικά
υπάρχει στο βακτήριο. Έτσι η περιοριστική ενδονουκλεάση θα µπορούσε
να κόψει το DNA του ιού στη θέση αυτή και να σταµατήσει µε αυτόν τον
τρόπο τον πολλαπλασιασµό του ιού.
2.α.Για την επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου από µια γονιδιωµατική ή
cDNA βιβλιοθήκη αποδιατάσσεται το DNA της βιβλιοθήκης και ακολουθεί
υβριδοποίηση µε κατάλληλο ανιχνευτή. Επίσης κατά την κατασκευή cDNA
βιβλιοθήκης γίνεται αποδιάταξη για την αποµάκρυνση του mRNA. Tέλος
χρησιµοποιείται και στην PCR. β. Κατά την κατασκευή του
ανασυνδυασµένου DNA, χάρη στη συµπληρωµατικότητα των
µονόκλωνων άκρων, το DNA του δότη ενσωµατώνεται στους φορείς
κλωνοποίησης. Στη cDNA βιβλιοθήκη µε καλούπι το mRNA παράγεται µία
συµπληρωµατική αλυσίδα cDNA. Κατά την επιλογή ενός βακτηριακού
κλώνου από µια βιβλιοθήκη µε υβριδοποίηση και τέλος στην PCR.
ΘΕΜΑ ∆
1.Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισµοί και άρα απλοειδείς. Αυτό
σηµαίνει ότι σε κάθε βακτήριο για κάθε γενετική θέση υπάρχει ένα µόνο
αλληλόµορφο. Ένα βακτήριο που συνθέτει τη µεταλλαγµένη πρωτεΐνη
καταστολέα έχει µόνο το κ αλληλόµορφο. Σε ένα τέτοιο βακτήριο η λακτόζη
δε µπορεί να προσδεθεί στην πρωτεΐνη καταστολέα. Έτσι η πρωτεΐνη
καταστολέας παραµένει συνεχώς προσδεµένη στο χειριστή, οπότε δε
γίνεται η µεταγραφή των δοµικών γονιδίων. Όταν λοιπόν στο περιβάλλον
υπάρχει µόνο λακτόζη, επειδή δεν παράγονται τα ένζυµα για τη διάσπαση
της το βακτήριο δε θα µπορέσει να τη χρησιµοποιήσει και θα πεθάνει.
2.α.Το ινίδιο χρωµατίνης αποτελείται από ένα δίκλωνο γραµµικό µόριο DNA.
Στη µετάφαση το χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές χρωµατίδες

που είναι τα δύο δίκλωνα γραµµικά µόρια που προέκυψαν από την
αντιγραφή του DNA και το καθένα έχει 5•104 ζεύγη βάσεων, δηλ. 10•104
νουκλεοτίδια. Στο κάθε δίκλωνο γραµµικό µόριο DNA θα υπάρχουν: Φ.∆.=
νουκλεοτίδια-2. Άρα συνολικά στο χρωµόσωµα θα υπάρχουν: Φ.∆.ολ.=
(10•104-2) + (10•104-2)=2(10•104-2)= 20•104-4
β.Η EcoRI θα αναγνωρίσει την παρακάτω ακολουθία στο δίκλωνο DNA:
5΄…TTAATGAATTCCCGACATAACCC…3΄
3΄…AATTACTTAAGGGCTGTATTGGG…5΄ και θα κόψει δηµιουργώντας
τα παρακάτω κοµµάτια:
ν1
G
AATTC
ν3
ν2
CTTAA
G
ν4
α
β
Το α κοµµάτι αποτελείται από δύο αλυσίδες που η πρώτη έχει ν1
νουκλεοτίδια και η δεύτερη ν2 νουκλεοτίδια. Το β κοµµάτι αποτελείται
από δύο αλυσίδες που η πρώτη έχει ν3 και η δεύτερη ν4 νουκλεοτίδια.
Οι Φ.∆. σε µια αλυσίδα νουκλεοτιδίων είναι όσα και τα νουκλεοτίδια της
αλυσίδας –1. Άρα οι συνολικοί Φ.∆. και στα δύο κοµµάτια θα
είναι:Φ.∆.ολ.=ν1-1-ν2-1+ν3-1+ν4-1=ν1+ν2+ν3+ν4-4=10•104-4
Ισχύει: ν1+ν2+ν3+ν4=10•104 δηλ. όσα και τα νουκλεοτίδια του αρχικού
µορίου.
γ. Για να βρούµε τα αµινοξέα και τους πεπτιδικούς δεσµούς θα πρέπει
να βρούµε ποιο είναι το mRNA που µεταγράφεται. i) Αν είναι η κάτω η
µεταγραφόµενη αλυσίδα τότε το mRNA που θα προέκυπτε θα ήταν
συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο:
5΄UUAAUGAAUUCCCGACAUAACCC3΄
Ψάχνοντας το mRNA από το 5΄ προς το 3΄άκρο βρίσκουµε κωδικόνιο
έναρξης αλλά όχι κωδικόνιο λήξης. Άρα δε θα µπορούσε να είναι η
κάτω η µεταγραφόµενη αλυσίδα.
ii) Αν είναι η επάνω η µεταγραφόµενη αλυσίδα τότε το mRNA που
προκύπτει θα είναι:3΄AAUUACUUAAGGGCUGUAUUGGG5΄
Ψάχνοντας το mRNA από το 5΄προς το 3΄άκρο βρίσκουµε και
κωδικόνιο έναρξης και κωδικόνιο λήξης. Άρα µπορεί να κωδικοποιεί
ένα πενταπεπτίδιο. Οι πεπτιδικοί δεσµοί σε αυτό θα είναι 4.
δ. Εφόσον η ΕcoRI κόβει στο εσωτερικό του παραπάνω γονιδίου δε θα
µπορούσαµε να τη χρησιµοποιήσουµε για να αποµονώσουµε
ολόκληρο το γονίδιο. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα ένζυµο που
να κόβει στα άκρα του αλλά όχι στο εσωτερικό του.
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