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Απαντήσεις 
Θέµα 1ο 
1. α,   2. δ,   3. β,   4. β,   5 α 
 
Θέµα 2ο 
1. σελ28 Από «Τα κύρια ένζυµα…», ως «…πρωταρχικά τµήµατα» 
2. σελ14 Από «Η οριστική επιβεβαίωση…», ως «…οι νέοι φάγοι» 
3. σελ101 Από «Τα ογκογονίδια…», ως «…συνηθέστερα µετατόπισης» 
4. σελ108-109 Από «Οι παράγοντες που επηρεάζουν…», ως «…σε θερµοκρασία 
µικρότερη των 200C» 
 
Θέµα 3ο 
1α Αντικατάσταση της G της 4ης τριπλέτας µε T και έτσι το κωδικόνιο GAA 
µετατρέπεται σε TAA που αποτελεί και κωδικόνιο λήξης. Το αποτέλεσµα θα είναι ο 
πρόωρος τερµατισµός της σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που θα 
κωδικοποιεί τουλάχιστον 2 λιγότερα αµινοξέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
καταστρέφεται η λειτουργικότητα της πρωτείνης. 
1β. Προσθήκη της τριπλέτας CCG µεταξύ του 1ου κωδικονίου GTG΄ και του 
κωδικονίου AAG. Το αποτέλεσµα θα είναι η προσθήκη ενός αµινοξέος στη 
πολυπεπτιδική αλυσίδα. 
+σελ91 Από «Αλλαγές στον αριθµό», ως «…που µπορεί να αλλάξει τη 
λειτουργικότητα της.» 
2 σελ91 Από « Μολονότι…» µέχρι τέλος. 
 
Θέµα 4ο 
Οικογενής υπερχοληστερολαιµία = Α = αυτοσωµατικό επικρατές  
Φυσιολογικό = α = αυτοσωµατικό υπολειπόµενο 
 
Β θαλασσαιµία = β = αυτοσωµικό υπολειπόµενο 
Φυσιολογικό αλλήµορφο = Β = αυτοσωµικό επικρατές 
 
Φυσιολογική γυναίκα ααΒΒ ή ααΒβ 
 
Γιάννης = Ααββ ή Ααββ 
Ελένη = ααΒΒ ή ααΒβ 
 
Εφόσον ο Γιάννης πάσχει από β΄ θαλασσαιµία θα έχει γονότυπο ββ. Το ένα 
αλληλόµορφο το πήρε από τη µητέρα του και το άλλο από τον πατέρα του. Άρα η 
µητέρα θα έχει αναγκαστικά ένα β δηλαδή θα έχει τον γονότυπο ααΒβ.  Η γυναίκα 



είναι φυσιολογική ως προς την οικογενή υπερχοληστερολαιµία και έχει γονότυπο αα. 
Κάθε παιδί της θα πάρει ένα α. Άρα ο Γιάννης θα έχει γονότυπο Ααββ.  
Συµπέρασµα  Γυναίκα µητέρα ααΒβ. 
                       Γιάννης              Ααββ. 
                       Ελένη                 ααΒΒ ή ααΒβ 
Από τον Γιάννη συµπεραίνουµε ότι ο πατέρας θα έχει 1β και από την Ελένη ότι ο 
πατέρας θα έχει ένα α.  Εφόσον δε γνωρίζουµε το φαινότυπο του πατέρα θα 
γράψουµε τους πιθανούς γονότυπους σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
Πατέρας 1)ααββ  2)Ααββ  3)ααΒβ  4)ΑαΒβ  
Άρα οι πιθανές διασταυρώσεις µεταξύ  γυναίκας και άντρα είναι: 
 

1) P ααΒβ x ααββ                   2) ααΒβ x Ααββ 
Γαµέτες αΒ, αβ  αβ                      αΒ,αβ    Αβ, αβ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)     ααΒβ x ααΒβ                       4)    ααΒβ  x   ΑαΒβ 
Γαµ      αΒ,  αβ                           Γαµ αΒ,αβ         Αβ, Αβ, αΒ, αβ 
 

 
 
 
 
 

 
Θα γράψουµε το 2ο νόµο του Mendel 
Τα παραπάνω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι τα 2 ζεύγη γονιδίων βρίσκονται σε 
διαφορετικά χρωµοσώµατα. Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός.  
Το τρίτο παιδί να πάσχει από υπερχοληστερολαιµία 
Στη 1η περίπτωση: Απορρίπτεται  
Στη 2η περίπτωση: 2 στις 4 δηλαδή 1 στις 2. 
Στη 3η περίπτωση: Απορρίπτεται 
Στη 4η περίπτωση: 4 στις 8 δηλαδή 1 στις 2 
Για τη γονιδιακή θεραπεία ex vivo σελ124 από « Ο τύπος της γονιδιακής ….» ως 
«…στον οργανισµό». ∆εν απαιτείται αναφορά αναλυτικά στην ADA. 
 
Ασάφεια!!!    Απαιτείται αναφορά στη β΄θαλασσαιµία 
                       Από σελ 93 «Η β΄ θαλασσαιµία ….» ως «… σε πολύ µικρή ποσότητα.» 
                       Επίσης µε τη γονιδιακή θεραπεία σελ 123  από «Έχει σαν στόχο…» ως 
«…φυσιολογικά αλληλόµορφα». 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ:  
                                                             ΚΩΣΤΑΣ  ΨΑΡΙ∆ΗΣ 

 

F1             αΒ           αβ 
      αβ      ααΒβ      ααββ 
                   
 
απορρίπτεται 

                  AΒ           Αβ         αΒ         αβ 
      αΒ     ΑαΒΒ      ΑαΒβ    ααΒΒ     ααΒβ   
      αβ       ΑαΒβ      Ααββ     ααΒβ     ααββ  

F1             αΒ       αβ 
      αΒ      ααΒΒ    ααΒβ 
      αβ      ααΒβ     ααββ 
 
απορρίπτεται 

F1             αΒ           αβ 
      Αβ     ΑαΒΒ      Ααββ 
      αβ      ααΒβ       ααββ 
 
απορρίπτεται 


