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Θέµα 1ο
1β, 2β, 3γ, 4δ, 5γ
Θέµα 2ο
1. σελ. 77, «Είναι γνωστό ότι στα … ονοµάζονται πολλαπλά αλληλόµορφα» και «Τα
πολλαπλά αλληλόµορφα … συνδυασµών που γίνονται»
2. σελ. 33-34, «Όταν ένα γονίδιο που περιέχει εσώνια µεταγράφεται … το «ώριµο» mRNA»
3. σελ. 27-28 «Η αντιγραφή του DNA αρχίζει ... αντιγράφεται πολύ γρήγορα».
4. σελ. 123, «Οι γνώσεις αυτές έδωσαν ... από την ασθένεια».
Θέµα 3ο
α. σελ. 90, Πρόκειται για την δρεπανοκυτταρική αναιµία. «Αυτή η µετάλλαξη οδηγεί ...
µεγαλύτερο από 3000m».
β. σελ. 93, «Τα οµόζυγα άτοµα µε β-θαλασσαιµία ... τη λειτουργία της HbA».
γ. σελ. 93, «Τα ετερόζυγα άτοµα ... διαγνωστικό δείκτη».
Θέµα 4ο
Ο τρόπος κληρονόµησης των αλληλοµόρφων που καθορίζουν τις οµάδες αίµατος, είναι
γνωστός,
ΙΑ: αυτοσωµικό αλληλόµορφο υπεύθυνο για ένζυµο που καθορίζει το αντιγόνο Α, επικρατές του i, συνεπικρατές µε
το IB
IB: αυτοσωµικό αλληλόµορφο υπεύθυνο για ένζυµο που καθορίζει το αντιγόνο Β, επικρατές του i, συνεπικρατές µε το
IΑ
i: αυτοσωµικό αλληλόµορφο υπεύθυνο για απουσία ενζύµου σύνθεσης αντιγόνου επιφάνειας ερυθροκυττάρων,
υπολειπόµενο

όπως και οι γονότυποι – φαινότυποι που προκύπτουν:
Φαινότυ̟ος
Α
Β
ΑΒ
0

Γονότυ̟ος
IAi ή IAIA
IΒi ή IΒIΒ
IAIΒ
ii

Από γονείς µε οµάδες αίµατος Α και Β για να προκύψει παιδί µε οµάδα αίµατος 0 θα
πρέπει και οι δύο να είναι ετερόζυγοι, δηλαδή να έχουν αντίστοιχα γονότυπους IAi και IΒi.
Καθώς αν κάποιος από τους δύο είναι οµόζυγος (IAIA ή IΒIΒ) δεν µπορεί να προκύψει παιδί
µε οµάδα αίµατος 0 αφού χρειάζονται δύο υπολειπόµενα αλληλόµορφα i για την οµάδα
αίµατος 0.
Όσο αφορά το δεύτερο χαρακτηριστικό, η µεταβολική νόσος θα πρέπει να ακολουθεί
φυλοσύνδετο τρόπο κληρονόµησης. Καθώς, όπως αναφέρεται από µητέρα φορέα (δηλαδή

ετερόζυγη) και πατέρα φυσιολογικό προκύπτει παιδί µε τη νόσο. Αν το γνώρισµα
κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τρόπο, θα έπρεπε και ο πατέρας να είναι
ετερόζυγος (δηλαδή φορέας) για να εµφανιστεί η νόσος σε κάποιο παιδί (διασταύρωση
ετερόζυγων, πιθανότητα 25% εµφάνισης της νόσου).
Α: φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για φυσιολογικό µεταβολισµό, επικρατές
α: φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για µεταβολική νόσο, υπολειπόµενο
Τέλος, αφού ισχύει ο δεύτερος νόµος του Mendel, της ανεξάρτητης µεταβίβασης των
γονιδίων, ο τρόπος διαχωρισµού και µεταβίβασης των αλληλοµόρφων που ελέγχουν τη µία
ιδιότητα δεν επηρεάζεται από τον τρόπο διαχωρισµού και µεταβίβασης των αλληλοµόρφων
που ελέγχουν την άλλη ιδιότητα και εποµένως είναι δυνατοί όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι γονότυποι των γονέων που διασταυρώθηκαν είναι:

Μητέρα: IAiXAXα
Πατέρας: IΒiXAΨ
Από τη διασταύρωση των δύο αυτών ατόµων, έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα:
P: ♀ IAiXAXα ⊗ ♂ IΒiXAΨ
Γαµέτες: ♀ IAXA, IAXα, iXA, iXα ♂ IΒXA, IΒΨ, iXA, iΨ
F1:
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IAXα
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iXα
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IAIΒXAXA
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iIΒXAXA
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iIΒXAΨ
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Από τις παραπάνω διασταυρώσεις διαπιστώνουµε τους γονότυπους των παιδιών που έχουν
γεννηθεί:
Κορίτσι φυσιολογικό µε οµάδα αίµατος Α: IAiXAXA ή IAiXAXα
Αγόρι µε µεταβολική νόσο και οµάδα αίµατος 0: iiXαΨ
Εποµένως το φύλο του δεύτερου παιδιού είναι αγόρι. ∆εν θα µπορούσε να είναι κορίτσι
καθώς όλα τα κορίτσια έχουν ένα XA αλληλόµορφο που κληρονοµούν από τον πατέρα τους
και εποµένως δεν µπορεί να εµφανιστεί κορίτσι µε την ασθένεια. Αντίθετα, ο γονότυπος της
µητέρας, XAXα περιέχει ένα Xα αλληλόµορφο το οποίο όµως µπορεί να εµφανίσει τη νόσο
µόνο στα αρσενικά άτοµα, αφού αλληλόµορφα υπάρχουν µόνο στο Χ χρωµόσωµα
σύµφωνα µε τη φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα.

