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Θέµα 1ο
1γ, 2β, 3α, 4β, 5δ

Θέµα 2ο
1. Κυτταρικά οργανίδια: Μιτοχόνδρια, Χλωροπλάστες. Εξήγηση: σελ. 21
«Τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ... ως ηµιαυτόνοµα»
2. Σελ. 35 «Τα βασικά χαρακτηριστικά ... σύνθεση της πολυπεπτιδικής
αλυσίδας»
3. Σελ. 93 «Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόµων .... και δυνατότητα
αναπαραγωγής»
Θέµα 3ο
1. Σελ. 61 «Η µέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης ...
µελέτη DNA από απολιθώµατα»
2. Σελ. 119 «Ένα επιλεγµένο αντιγόνο ... αντίσωµα σε µεγάλες
ποσότητες»
3. Σελ. 133 «Το βακτήριο Bacillus thuringiensis … του Agrobacterium
tumefaciens», στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας
των διαγονιδιακών φυτών, σελ. 131-132 «Το βακτήριο Agrobacterium
tumefaciens ... νέες ιδιότητες στους απογόνους τους» και σελ. 133 «Τα
γενετικά τροποποιηµένα φυτά ... τις ποικιλίες Bt)» και σελ. 132
(εικόνα 9.3, όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία)
Θέµα 4ο
Για το Γενεαλογικό ∆έντρο Α
ΧΑ: φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για κανονική όραση,
επικρατές
Χα: φυλοσύνδετο αλληλόµορφο υπεύθυνο για µερική αχρωµατοψία,
υπολειπόµενο
Κατά συνέπεια οι γονότυποι των µελών της οικογένειας που
απεικονίζονται στο γενεαλογικό δέντρο Α είναι οι εξής:
• Το άτοµο Ι1 έχει γονότυπο ΧΑΥ καθώς φέρει µόνο ένα φυλοσύνδετο
αλληλόµορφο αφού είναι αρσενικό και έχει φαινότυπο «κανονική
όραση»
• Το άτοµο Ι2 είναι γυναίκα και εµφανίζει τον παθολογικό φαινότυπο
(µερική αχρωµατοψία). Συνεπώς είναι οµόζυγη για το υπολειπόµενο
αλληλόµορφο και άρα ο γονότυπος της είναι ΧαΧα
• Το άτοµο ΙΙ1 είναι άντρας µε φαινότυπο «µερική αχρωµατοψία» και
άρα φέρει µόνο ένα φυλοσύνδετο υπολειπόµενο αλληλόµορφο και
συνεπώς έχει γονότυπο ΧαΥ
• Το άτοµο ΙΙ2 είναι θηλυκό και φυσιολογικό φαινοτυπικά. ∆εδοµένου
ότι οι γονότυποι των γονέων του είναι: ♂ ΧΑΥ και ♀ ΧαΧα από τη
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µεταξύ τους διασταύρωση το κορίτσι που γεννιέται θα είναι ετερόζυγο
καθώς κληρονοµεί ένα Χ χρωµόσωµα από τον πατέρα και ένα Χ
χρωµόσωµα από τη µητέρα, κι άρα θα έχει γονότυπο ΧΑΧα
Για το Γενεαλογικό ∆έντρο Β
β: αυτοσωµικό αλληλόµορφο υπεύθυνο για φυσιολογικό φαινότυπο,
επικρατές
βS: αυτοσωµικό αλληλόµορφο υπεύθυνο για δρεπανοκυτταρική αναιµία,
υπολειπόµενο
Κατά συνέπεια οι γονότυποι των µελών της οικογένειας που
απεικονίζονται στο γενεαλογικό δέντρο Β είναι οι εξής:
• Τα άτοµο Ι1 και Ι2 έχουν φυσιολογικό φαινότυπο και ετερόζυγο
γονότυπο δεδοµένου ότι αποκτούν παιδί µε δρεπανοκυτταρική (ΙΙ2).
Άρα έχουν γονότυπο ββS (από γονείς ετερόζυγους γεννιέται παιδί µε
δρεπανοκυτταρική αναιµία σε ποσοστό 25%)
• Το άτοµο ΙΙ1 είναι φυσιολογικό φαινοτυπικά και µπορεί να έχει
γονότυπο ββ ή ββS εφόσον προκύπτει από τη διασταύρωση: ♂ ββS ⊗ ♀
ββS
• Το άτοµο ΙΙ2 εµφανίζει δρεπανοκυτταρική αναιµία, εποµένως θα είναι
οµόζυγο για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο και άρα µε γονότυπο
βSβS
∆εδοµένου ότι τα ζεύγη αλληλοµόρφων των προς µελέτη γονιδίων
ανήκουν σε διαφορετικά ζεύγη χρωµοσωµάτων (αυτοσωµικό χρωµόσωµα
στη δρεπανοκυτταρική και τα φυλετικά χρωµοσώµατα Χ για τη µερική
αχρωµατοψία στο πράσινο και στο κόκκινο) ισχύει ο 2ος νόµος του
Mendel (σελ. 73-74) και κατά συνέπεια το γονίδιο που ελέγχει τον έναν
χαρακτήρα δεν επηρεάζει τη µεταβίβαση του γονιδίου που ελέγχει τον
άλλο χαρακτήρα. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί και 1ος νόµος του
Μέντελ (σελ. 71), ώστε να δικαιολογηθούν οι παραγόµενοι γαµέτες.
Πρόκειται εποµένως για περίπτωση διϋβριδισµού, όπου το ένα γονίδιο
είναι αυτοσωµικό και το άλλο φυλοσύνδετο. Κατά συνέπεια έχουµε την
εξής διασταύρωση:
P: (I1) ββSΧΑΥ
⊗ ββS ΧαΧα (Ι2)
Γαµέτες: βΧΑ, βΥ, βSΧΑ, βSY ⊗ βΧα, βSΧα, βΧα, βSΧα
Γονότυποι

ββΧΑΧα
ββΧαΥ
ββSΧΑΧα
ββSΧαΥ

ββΧΑΧα
ββΧαΥ
ββSΧΑΧα
ββSΧαΥ

ββSΧΑΧα
ββSΧαΥ
βSβSΧΑΧα
βSβSΧαΥ
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ββSΧΑΧα
ββSΧαΥ
βSβSΧΑΧα
βSβSΧαΥ

Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός και κατά συνέπεια η πιθανότητα
που έχει το τρίτο παιδί αυτών των γονέων να γεννηθεί µε
δρεπανοκυτταρική αναιµία και φυσιολογική όραση όπως προκύπτει από
το παραπάνω τετράγωνο του Punett είναι 2/16 δηλαδή 1/8 και αφορά
σε θηλυκά άτοµα (γονότυπος βSβSΧΑΧα)
∆εδοµένου ότι η µητέρα βρίσκεται στην 11η εβδοµάδα κύησης θα πρέπει
στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου να εφαρµοσθεί η µέθοδος της
λήψης χοριακών λαχνών (σελ. 100, «Εναλλακτική µέθοδος ... όπως στη
δρεπανοκυτταρική αναιµία», δεν πρέπει να γίνει η αναφορά για τη
δηµιουργία καρυότυπου) και στη συνέχεια να γίνει βιοχηµική ανάλυση
και ανάλυση DNA
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