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Θέµα 1ο
1α, 2γ, 3δ, 4γ, 5β
Θέµα 2ο
1. σελ. 60 - 61: «Αν επιδράσουµε στο DNA ... µόνο το συµπληρωµατικό
τους DNA»
2. σελ. 71: «Ο τρόπος µε τον οποίο κληρονοµούνται ... των
αλληλοµόρφων γονιδίων»
3. Κληρονοµική ασθένεια που ελέγχεται από αυτοσωµικό υπολειπόµενο
αλληλόµορφο. Σελ. 125: «Το είδος γονιδιακής θεραπείας που
εφαρµόστηκε για την κυστική ίνωση ονοµάζεται in vivo και ... και
παρήγαγε το φυσιολογικό προϊόν»
4. σελ. 136: «Το πρόβατο Dolly δηµιουργήθηκε ... γέννησε τη Dolly», θα
πρέπει επιπλέον να αναφερθούν και στοιχεία από την εικόνα της σελ.
136, όπως: τα κύτταρα του µαστικού αδένα καλλιεργήθηκαν πριν την
µεταφορά, το κύτταρο που δηµιουργήθηκε µε το κυτταρόπλασµα του
ωαρίου και τον πυρήνα των κυττάρων από τους µαστικούς αδένες
διαιρείται µετά από ηλεκτρική διέγερση.
Θέµα 3ο
1. Ο αριθµός των αµινοξέων είναι 6 (έξι). Ξεκινώντας από το κωδικόνιο
έναρξης AUG και διατρέχοντας την ακολουθία µε βήµα τριπλέτας
διαπιστώνουµε µετά από 5 τριπλέτες την παρουσία του κωδικονίου
λήξης, UGA. Επειδή το κωδικόνιο έναρξης κωδικοποιεί το αµινοξύ
µεθειονίνη, εποµένως ο συνολικός αριθµός αµινοξέων θα είναι 6.
2. σελ. 36 - 37: «Κατά την έναρξη ... συνδέεται µε τη µικρή»
3. σελ. 14: «... το RNA είναι ένα µακροµόριο, που αποτελείται ...
αλυσίδας είναι 5' Æ 3'.»
Θέµα 4ο
ΧΑ: φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για κανονική πήξη αίµατος,
επικρατές
Χα: φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για αιµορροφιλία,
υπολειπόµενο
1. Πιθανοί γονότυποι: Ι1 (XΑΥ),. Ι2 (ΧΑΧα), ΙΙ1 (ΧΑΧΑ) ή (ΧΑΧα), ΙΙ2
(ΧΑΧα), ΙΙ3 (ΧΑΥ), ΙΙΙ1 (ΧαΥ)

2. Αιτιολόγηση: εφόσον στη γενιά ΙΙΙ γεννιέται αγόρι µε αιµοροφιλία
δεδοµένου ότι οφείλεται η ασθένεια σε φυλοσύνδετο υπολειπόµενο
άρα το άτοµο αυτό έχει γονότυπο ΙΙΙ1 (ΧαΥ). Με δεδοµένο ότι η
µητέρα του είναι φυσιολογική άρα είναι φορέας ΙΙ2 (ΧΑΧα) και ο
πατέρας του εφόσον έχει φυσιολογικό φαινότυπο έχει γονότυπο ΙΙ3
(ΧΑΥ).
Εφόσον το άτοµο ΙΙ2 περνάει το παθολογικό αλληλόµορφο στο άτοµο
ΙΙΙ1 αλλά ή ίδια είναι φυσιολογική και προκύπτει από τη
διασταύρωση φυσιολογικών ατόµων τότε τα άτοµα Ι1 και Ι2 έχουν
αντίστοιχα γονότυπο Ι1 (XΑΥ),. Ι2 (ΧΑΧα). Κατά συνέπεια το άτοµο
ΙΙ1 µπορεί να έχει γονότυπο (ΧΑΧΑ) ή (ΧΑΧα).
Σελ. 80: «Η αιµορροφιλία είναι µία ... αντιαιµορροφιλικής
πρωτεΐνης»
3. Το αγόρι που θα προκύψει µε σύνδροµο Kleinefelter θα έχει
γονότυπο: ΧαΧαΥ. Εφόσον αποκλείεται η περίπτωση της γονιδιακής
µετάλλαξης (π.χ. το ΧΑ του πατέρα να µετατραπεί σε Χα) και τα δύο Χ
χρωµοσώµατα του αγοριού θα έχουν προκύψει από τη µητέρα.
Εποµένως θα πρέπει να έχει συµβεί µη σωστός διαχωρισµός του
χρωµοσώµατος Χα της µητέρας κατά τη δεύτερη µειωτική διαίρεση
(αν ο µη διαχωρισµός γινόταν στην πρώτη τότε θα προέκυπτε ωάριο
µε σύσταση ΧΑΧα) κι εποµένως προέκυψε ωάριο που αντί για ένα Χα
αλληλόµορφο διαθέτει δύο (ΧαΧα). Όταν αυτό το ωάριο
γονιµοποιηθεί από ένα φυσιολογικό αρσενικό γαµέτη που περιέχει
ένα Y χρωµόσωµα τότε θα προκύψει αρσενικό άτοµο µε
αιµορροφιλία και σύνδροµο Kleinefelter.
4. 47 χρωµοσώµατα
5. Τα άτοµα µε σύνδροµο Klinefelter έχουν κανονικό αριθµό
αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων (44) και τρία φυλετικά χρωµοσώµατα
(ΧΧY), άρα σύνολο 47 χρωµοσώµατα, δηλαδή 47 µόρια DNA (στο
στάδιο της µεσόφασης και πριν την αντιγραφή). Καθώς όµως τα
χρωµοσώµατα που απεικονίζονται στον καρυότυπο είναι
µεταφασικά, άρα θα υπάρχουν 94 δίκλωνα µόρια DNA.

