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Απαντήσεις Βιολογίας προσανατολισμού

  ΘΕΜΑ Α

 Δ
 Δ
 Β
 Γ
 Α

ΘΕΜΑ Β

B1

Α.  Ι

Β. IV

Γ. VI

Δ. VII

E. II

ΣΤ. ΙΙΙ

Ζ. V

   B2 Σε προκαρυωτικό διότι η μετάφραση ξεκινά πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή λόγω απουσίας 
πυρηνικής μεμβράνης. Σελ 37

Β3. Σελ. 123 Μονοκλωνικά αντισώματα << Ένα επιλεγμένο αντιγόνο…. Μεγάλες ποσότητες>>
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Β4. Γονιδιωματικές βιβλιοθήκες όμοιες με όμοιους κλώνους

cDNA βιβλιοθήκες έχουν κάποιους όμοιους κλώνους (γονίδια που εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα) αλλά 
και διαφορετικούς λόγω διαφορετικών μορίων mRNA που παράγονται στους διάφορους κυτταρικούς 
τύπους λόγω γονιδιακής ρύθμισης. 

Ορισμός γονιδιωματικής και cDNA βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής. Το γονίδιο της καζείνης περιέχει υποκινητή στον 
οποίο συνδέονται μόνο οι μεταγραφικοί παράγοντες που υπάρχουν στα κύτταρα του μαστικού αδένα άρα
το γονίδιο της αντιθρυψίνης  εφόσον χρησιμοποιεί τον ίδιο υποκινητή θα εκφράζεται μόνο σε αυτά τα 
κύτταρα. 

Γ2. Η EcoRI όταν συναντά την αλληλουχία 5GATTC3/3CTTAAG5 κόβει τουςφωσφοδιεστερικούς δεσμούς, 
μεταξύ Gκαι Α αφήνοντας μονόκλωνα (…) 

Άρα: 5΄AATTCCGAAATTAA3
                    3GGCGTTTAATT5

Για να κλωνοποιηθεί με την είσοδό του το πλασμίδιο που θα έχει κοπεί με EcoRI επίσης θα πρέπει να έχει 
κοπεί και από τις δύο άκρες για να δημιουργήσει μονόκλωνα άκρα. Αυτό δεν συμβαίνει στο συγκεκριμένο 
μόριο DNA. 

Γ3.

Γ1 0 ii
Σ1 ΑΒ IAIB

Σ2 Α IAi, IAIA

Π1 0 ii
Π2 Β IBi, IBIB
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Διασταρώσεις

Γ1      X

ii     X

Σ1

IAIB

Παιδιά πιθανά       ΙΑi  -> A ομάδα

ΙΒi  -> B ομάδα        Αποκλείεται παιδί ii  ->0 ομάδα

Γ1    X                        Σ2

ii     X                          IAΙΑ

Παιδιά πιθανά       ΙΑι -> A ομάδα          

 Ή

ιι Χ ΙΑι

Παιδιά πιθανά ΙΑι ή ιι

Άρα το πρώτο παιδί είναι του Σ2 και το δεύτερο του Σ1

Αναφορά στα μονοκλωνικά.
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Γ4.

Για  να  καταναλωθεί η  λακτόζη το  βακτήριο ενεργοποιεί το  υπερόνιο της λακτόζης  και  παράγει  3  κατάλληλα  ένζυμα  

για  τη  διάσπασή της.  Για  να δημιουργηθούν τα νέα ένζυμα μεταγράφονται τα σχετικά γονίδια, παράγοντας νέες 

ποσότητες RNA που δικαιολογεί την αύξηση ποσότητας του RNA.

ΘΕΜΑ  Δ 

Δ1.

Η φυσιολογική αλυσίδα έχει ως 7 κωδικόνιο το 5GAG3 στην κωδική αλυσίδα.

Στην φυσιολογική β αλυσίδα της HbΑ το 6ο  αμινοξύ είναι γλουταμινικό οξύ που αντιστοιχεί το 7ο 
κωδικόνιο 5GAG3 καθώς έχει υποστεί μεταμεταφραστική τροποποίηση αφαίρεσης ενός αμινοξέως ενώ η 
μεταλλαγμένη έχει στις αντίστοιχες θέσεις βαλίνη και κωδικόνιο (5 GAG3)

Επομένως, η αλυσίδα Ι  -> γονίδιο βs

η αλυσίδα ΙΙΙ ->φυσιολογικό γονίδιο

Δ2.

Θα μπορούσε καθώς δεν υπάρχει κωδικόνιο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης (λόγω προσθήκης C στο 
κωδικόνιο έναρξης). Άρα δεν παράγεται η β αλυσίδα (έλλειψη). Άρα έχουμε εκδήλωση β-θαλασσαιμίας.

Δ3.

α -> Υ

β -> Α συνεχής

        Β ασυνεχής

Γ -> 5΄ΑCGCCA3΄
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Δ4.

1 φυσιολογικό ββ-> φυσιολογικό

1 ετερόζυγο ββs->φυσιολογικό

1 ετερόζυγο ββθ->φυσιολογικό

1 δρεπανοκυτταρική + β-θαλασσαιμία

ββ θ ββs

β βθ

β ββ ββθ

βs ββs βθβs


