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Ερώτημα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2016 

Έγινε έλεγχος αιμοσφαιρινών με ηλεκτροφόρηση σε δείγμα αίματος 5 ενηλίκων 

ατόμων (1-5) και τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 1. Σε κάθε 

στήλη απεικονίζεται η θέση των αιμοσφαιρινών κάθε ατόμου στο τέλος της η-

λεκτροφόρησης, ενώ δίπλα σημειώνεται η αντίστοιχη αιμοσφαιρίνη για κάθε 

θέση. 

 

Τα ίδια άτομα προσήλθαν - με τυχαία σειρά (Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ) - σε άλλο εργαστήριο, 

όπου έγινε έλεγχος στο DNA σωματικών τους κυττάρων για εντοπισμό αλληλο-

μόρφων γονιδίων της β αλυσίδας, με τη χρήση κατάλληλων ιχνηθετημένων α-

νιχνευτών για αλληλόμορφο βθαλασσαιμίας καθώς και για το βs. Ο ανιχνευτής για 

το βθαλ υβριδοποιήθηκε με το δείγμα DNA των ατόμων Κ,Μ,Ν. Ο ανιχνευτής για 

το βs υβριδοποιήθηκε με το δείγμα DNA των ατόμων Κ,Λ. Είναι δεδομένο ότι 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ  ́ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ 

μόνο το άτομο Ν χρειάζεται και εφαρμόζει αγωγή αποσιδήρωσης. Χρειάζεται 

να ταυτοποιηθούν τα αποτελέσματα των δυο εργαστηρίων. Ποιο από τα δείγ-

ματα 1-5 νομίζετε ότι αντιστοιχεί σε κάθε ένα άτομο Κ-Ξ και ποιος ο πιθανός/οί 

γονότυπος/οι κάθε ατόμου; 

 

Σχολιασμός 

Ο έλεγχος της ύπαρξης κάποιας πρωτεΐνης σε ένα συγκεκριμένο κυτταρικό 

τύπο είναι μια τυποποιημένη διαδικασία. Στο συγκεκριμένο ερώτημα ελέγχεται 

η παρουσία ή μη των αιμοσφαιρινών HbA, HbF, HbA2 και HbS στα ερυθρά 

αιμοσφαίρια. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται αίμα από τα ενδιαφερόμενα άτομα 

και απομονώνονται όλες οι πρωτεΐνες (και όχι μόνο οι αιμοσφαιρίνες) που πα-

ράγονται στα ερυθρά τους αιμοσφαίρια. Στη συνέχεια, με μια διαδικασία που 

ονομάζεται ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (σελ. 192-193 σχολικού βιβλίου), οι 

πρωτεΐνες αυτές διαχωρίζονται σε ένα gel (πήκτωμα) με βάση το μοριακό τους 

βάρος, οπότε η κάθε μία βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο (ύψος) στο gel. Αφού 

διαχωριστούν, μεταφέρονται όλες από το gel σε μία μεμβράνη. Η μεταφορά 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρούν στη μεμβράνη αντίστοιχη θέση με 

εκείνη που είχαν στο gel και έτσι να παραμένουν διαχωρισμένες. Στη συνέχεια, 

η μεμβράνη επωάζεται με το αντίστοιχο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο συν-

δέεται και ανιχνεύει μόνο την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Στο τέλος της πα-

ραπάνω διαδικασίας λαμβάνεται η εικόνα του ερωτήματος. Στα αριστερά της 

εικόνας φαίνεται σε πιο ύψος του gel βρίσκεται κάθε μία από της αιμοσφαιρίνες 

HbA, HbF, HbA2 και HbS. 

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να α-

νιχνεύσουν τη διακύμανση της συγκέντρωσης διάφορων προϊόντων του μετα-

βολισμού, η οποία μπορεί να προοιωνίζει την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας 

ασθένειας (σελ. 123). Στην περίπτωση του ερωτήματος, η διακύμανση της συ-

γκέντρωσης των αιμοσφαιρινών προσδιορίζεται από την ένταση της ζώνης. 

Όσο πιο έντονη είναι η ζώνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της αντίστοιχης 

πρωτεΐνης στο δείγμα. Εννοείται βέβαια, χωρίς όμως αυτό να αναφέρεται στο 

ερώτημα, ότι, για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα των πέντε ανθρώπων, 

απομονώθηκαν οι πρωτεΐνες από τον ίδιο αριθμό ερυθροκυττάρων από κάθε 

άνθρωπο. 
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Οι ασθένειες β-θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία ελέγχονται από αλ-

ληλόμορφα που βρίσκονται στην ίδια γενετική θέση. Έτσι, συμβολίζουμε με: 

Β: το αλληλόμορφο που παράγει σε κανονική ποσότητα τη φυσιολογική β-πο-

λυπεπτιδική αλυσίδα, 

β: το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για τη β-θαλασσαιμία και 

βs: το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στις εξής διαπιστώσεις: 

• στο άτομο 1, η αιμοσφαιρίνη Α παράγεται σε χαμηλά επίπεδα (σαφώς χαμη-

λότερα από τα άτομα 2, 3 και 4), επομένως, το άτομο αυτό πάσχει από β-

θαλασσαιμία και έχει γονότυπο ββ. Ένδειξη (αλλά όχι απόδειξη) ότι αυτό ι-

σχύει, είναι το γεγονός ότι στο άτομο 1 υπάρχει σε αυξημένη συγκέντρωση 

η HbF, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αυξάνεται στα ομόζυγα άτομα με β-

θαλασσαιμία. 

• στο άτομο 2, όλες οι αιμοσφαιρίνες είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, επομένως 

έχει γονότυπο ΒΒ. 

• στο άτομο 3, η HbA είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, είναι όμως αυξημένη η 

συγκέντρωση της HbA2. Επομένως το άτομο αυτό έχει γονότυπο Ββ, καθώς 

η αυξημένη σύνθεση της HbA2 αποτελεί διαγνωστικό δείκτη των φορέων. 

• στο άτομο 4, η HbA είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, όμως παράγεται και η 

HbS. Επομένως, το άτομο αυτό είναι φορέας της δρεπανοκυτταρικής αναι-

μίας, με γονότυπο Bβs. 

• στο άτομο 5 παράγεται η HbS, επομένως υπάρχει το βs αλληλόμορφο. Πα-

ράλληλα, η αιμοσφαιρίνη HbA παράγεται σε πολύ μικρή ποσότητα, επομέ-

νως το άτομο αυτό φέρει και το β αλληλόμορφο και έχει γονότυπο ββs. (Αν 

το άτομο 5 είχε γονότυπο βsβs δεν θα παρήγαγε καθόλου HbA). 

Τα μόρια ανιχνευτές χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου 

αλληλομόρφου στο γονιδίωμα ενός ατόμου. Στο συγκεκριμένο ερώτημα χρησι-

μοποιήθηκαν δύο ανιχνευτές: ο ένας υβριδοποιεί το β αλληλόμορφο και ο άλλος 

το βs. Από τα αποτελέσματα της υβριδοποίησης καταλήγουμε στα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

• το δείγμα DNA του ατόμου Κ υβριδοποιήθηκε και από τους δύο ανιχνευτές. 

Επομένως, το άτομο Κ έχει γονότυπο ββs και είναι το άτομο 5. 
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• το δείγμα DNA του ατόμου Λ υβριδοποιήθηκε μόνο από τον ανιχνευτή για τη 

δρεπανοκυτταρική αναιμία. Επομένως, το άτομο Λ έχει γονότυπο Ββs και 

είναι το άτομο 4. 

• το δείγμα DNA του ατόμου Ξ δεν υβριδοποιήθηκε από κανέναν από τους 

δύο ανιχνευτές. Επομένως, το άτομο Ξ έχει γονότυπο ΒΒ και είναι το άτομο 

2. 

• το άτομο Ν εφαρμόζει αγωγή αποσιδήρωσης, άρα πάσχει από β-θαλασσαι-

μία. Επομένως, το άτομο Ν έχει γονότυπο ββ και είναι το άτομο 1. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι το δείγμα DNA του υβριδοποιείται μόνο από 

τον ανιχνευτή για τη β-θαλασσαιμία. 

• το άτομο Μ απομένει να είναι το άτομο 3 με γονότυπο Ββ. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται από το ότι το δείγμα DNA του υβριδοποιείται μόνο από τον 

ανιχνευτή για τη β-θαλασσαιμία. 


