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ΘΕΜΑ Α
Α1: α
Α2: β
Α3: γ
Α4: γ
Α5: β
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β1. 1 –ζ , 2 –στ , 3 –α , 4 –ε , 5 – β, 6 – δ
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Β2. Στο µόριο Α θα γίνει η σύνθεση ενώ στα Β και Γ δε θα γίνει σύνθεση DNA.
Τα κύρια ένζυµα που συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA ονοµάζονται DNA
πολυµεράσες. Επειδή τα ένζυµα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την
αντιγραφή, το κύτταρο έχει ένα ειδικό σύµπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυµα,
το πριµόσωµα, το οποίο συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα
RNA, συµπληρωµατικά προς τις µητρικές αλυσίδες, τα οποία ονοµάζονται
πρωταρχικά τµήµατα. Οι DNA πολυµεράσες επιµηκύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα,
τοποθετώντας συµπληρωµατικά δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις µητρικές
αλυσίδες του DNA.
Οι DNA πολυµεράσες λειτουργούν µόνο προς καθορισµένη κατεύθυνση και
τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3’ άκρο της δεοξυριβόζης του τελευταίου
νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόµενης αλυσίδας.
Μόνο στο µόριο Α υπάρχει τµήµα το οποίο µπορεί να επιµηκυνθεί µε κατεύθυνση 5΄
προς 3΄ από τη DNA πολυµεράση.

ÇÑ

Β3. α. Θηλυκό
β. Αριθµητική χρωµοσωµική ανωµαλία: Σύνδροµο Turner
γ. Τα άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο Turner έχουν φυσιολογικό αριθµό
αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων (44) αλλά µόνο ένα χρωµόσωµα Χ από το ζεύγος των
φυλετικών χρωµοσωµάτων (ΧΟ). Αυτή είναι η µοναδική µονοσωµία που έχει βρεθεί
στον άνθρωπο. Τα άτοµα αυτά δεν εµφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του
φύλου, παρ’ όλο που έχουν φαινότυπο θηλυκού ατόµου, και είναι στείρα.
δ. 90 µόρια DNA, καθώς ο καρυότυπος κατασκευάζεται στο στάδιο της µετάφασης,
όπου το DNA είναι αντεγραµµένο.
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Β4. Η γονιδιακή θεραπεία έχει ως στόχο να «διορθώσει» τη γενετική βλάβη
εισάγοντας στους ασθενείς φυσιολογικά αλληλόµορφα του µεταλλαγµένου γονιδίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας είναι, εκτός από
την χαρογράφηφη και την κλωνοποίηση του υπεύθυνου γονιδίου, και ο
προσδιορισµός των κυττάρων που εµφανίζουν τη βλάβη από την ασθένεια. Επίσης το
γονίδιο που καθορίζει την έκφραση της ασθένειας θα πρέπει να κληρονοµείται µε
υπολειπόµενο τρόπο.

Γ1. Παρατηρούµε ότι οι θηλυκοί απόγονοι είναι διπλάσιοι από τους αρσενικούς.
Συνεπώς διαπιστώνουµε ότι θα υπάρχει κάποιο θνησιγόνο γονίδιο το οποίο εφόσον
επηρεάζει µόνο τα αρσενικά άτοµα κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο τρόπο.
Μελετάµε κάθε ιδιότητα ξεχωριστά σε αρσενικούς και θηλυκούς απογόνους
Ιδιότητα χρώµα σώµατος
Με βάση τα χρώµατα που παρατηρούνται διαπιστώνουµε ότι το χρώµα του σώµατος
στο έντοµο καθορίζεται από πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια.
Έστω:
ΑΚ: αλληλόµορφο γονίδιο που καθορίζει το κίτρινο χρώµα σώµατος
ΑΜ: αλληλόµορφο γονίδιο που καθορίζει το µαύρο χρώµα σώµατος
ΑΛ: αλληλόµορφο γονίδιο που καθορίζει το άσπρο χρώµα σώµατος

ÇÑ
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Φαινοτυπική αναλογία θηλυκών απογόνων: 1 µε άσπρο χρώµα σώµατος : 2 µε κίτρινο
χρώµα σώµατος : 1 µε µαύρο χρώµα σώµατος
Φαινοτυπική αναλογία αρσενικών απογόνων: 1 µε άσπρο χρώµα σώµατος : 2 µε
κίτρινο χρώµα σώµατος : 1 µε µαύρο χρώµα σώµατος
Εφόσον προκύπτει η ίδια φαινοτυπική αναλογία σε αρσενικούς και θηλυκούς
απογόνους διαπιστώνουµε ότι το γονίδιο που καθορίζει το χρώµα του σώµατος
κληρονοµείται µε αυτοσωµικό τρόπο.
Από τη φαινοτυπική αναλογία των απογόνων διαπιστώνουµε ότι το αλληλόµορφο
γονίδιο για το κίτρινο χρώµα σώµατος θα επικρατεί έναντι των άλλων δύο. Επίσης
εφόσον από τη διασταύρωση γονέα µε κίτρινο χρώµα σώµατος µε γονέα µε µαύρο
χρώµα σώµατος προκύπτει απόγονος και µε άσπρο χρώµα σώµατος, διαπιστώνουµε
ότι το αλληλόµορφο γόνίδιο για το µαύρο χρώµα σώµατος θα επικρατεί του
αλληλόµορφου γονιδίου για το άσπρο χρώµα σώµατος.
Συνεπώς έχουµε: ΑΚ > ΑΜ > ΑΛ
Επίσης εφόσον προκύπτει απόγονος µε άσπρο χρώµα σώµατος µε γονότυπο ΑΛ ΑΛ
διαπιστώνουµε ότι και τα δύο άτοµα της πατρικής γενιάς θα είναι ετερόζυγα.
Γονότυπος µητέρας ΑΚ ΑΛ.
Γονότυπος µητέρας ΑΜ ΑΛ.
Ιδιότητα παραγωγή πρωτεΐνης
Παρατηρούµε ότι προκύπτουν µόνο απόγονοι που παράγουν την πρωτεΐνη Α.
Συνεπώς µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο γονίδιο που
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δεν παράγει την πρωτεΐνη συµπεριφέρεται ως θνησιγόνο και εφόσον επηρεάζει µόνο
τα αρσενικά άτοµα κληρονοµείται µε υπολειπόµενο φυλοσύνδετο τρόπο.
΄
Εστω: ΧΒ: επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο υπεύθυνο για την παραγωγή της
πρωτεΐνης Α
Εστω: Χβ: επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο υπεύθυνο για την µη παραγωγή της
πρωτεΐνης Α
Επιπρόσθετα εφόσον δεν επιβιώνουν τα µισά αρσενικά άτοµα, διαπιστώνουµε ότι η
µητέρα θα είναι ετερόζυγη µε γονότυπο ΧΒ Χβ
Γονότυπος πατέρα: ΧΒΥ.
∆ιασταύρωση: P: ♀ ΑΚ ΑΛ ΧΒ Χβ (x) ΑΜ ΑΛ ΧΒΥ ♂
Θα πρέπει να επιτελέσουµε τη διασταύρωση για να επιβεβαιωθούν οι αναλογίες τις
άσκησεις.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερη η διατύπωση της άσκησης καθώς η
συγκεκριµένη άσκηση µπορεί να επιλυθεί και µε τριυβριδισµό)

Γ2. Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφα στο Υ
ονοµάζονται φυλοσύνδετα και ο τρόπος µε τον οποίο κληρονοµούνται αναφέρεται ως
φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα. Εάν τα γονίδια που σχετίζονται µε την ιδιότητα µήκος κεραιών
είναι φυλοσύνδετα, τότε το µήκος των κεραιών των αρσενικών απογόνων θα καθορίζεται
αποκλειστικά από τον θηλυκό γονέα ενώ στους θηλυκούς απογόνους θα συµµετέχουν τα
αλληλόµορφα και των δύο γονέων. Θα επιλέξουµε έναν τρόπο διασταύρωσης, ώστε να

είναι εµφανής στους απογόνους ο διαχωρισµός των ιδιοτήτων.
α περίπτωση

Εάν τα αλληλόµορφα γονίδια κληρονοµούνται µε φυλοσύνδετο τρόπο, τότε:
.
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Συµβολισµός
Αλληλοµόρφου
Χ Μ:

ÇÑ

Χµ::

Ιδιότητα που ελέγχει το
αλληλόµορφο
Επικρατές
αλληλόµορφο
γονίδιο υπεύθυνο για το
µεγάλο µήκος κεραιών

Πιθανοί
γονότυποι
Χ Μ Χ Μ,
ΧΜΧµ,
Χ ΜΥ

Υπολειπόµενο αλληλόµορφο ΧµΧµ,
γονίδιο υπεύθυνο για το µικρό ΧµΥ
µήκος κεραιών

Αφού το φύλο στο έντοµο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο, συνεπώς η παρουσία
του Υ φυλετικού χρωµοσώµατος καθορίζει το αρσενικό άτοµο και η απουσία του το
θηλυκό. Εποµένως τα αρσενικά άτοµα θα έχουν ΧΥ φυλετικά χρωµοσώµατα και τα
θηλυκά ΧΧ.
Όπως γνωρίζουµε τα αρσενικά άτοµα κληρονοµούν το Χ φυλετικό χρωµόσωµα από
τη µητέρα τους και το Υ από τον πατέρα τους.
Από τη διασταύρωση αµιγών γονέων µε γονότυπους:
3

ΧµΧµ (θηλυκός γονέας), ΧΜΥ (αρσενικός γονέας), θα έχουµε:
Αρσενικός: XΜΥ
ΧΜ , Υ

Ó

θηθυκός: ΧµΧµ

(×)

Χµ
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Γονείλ:
Γαµέτελ:

ΧΜ

Χ

µ

Μ

Χ Χ

Υ
ΧµΥ

µ

Φαινότυποι: Όλοι οι θηλυκοί απόγονοι µε µεγάλου µήκους κεραίες
όλοι οι αρσενικοί απόγονοι µε µικρού µήκους κεραίες

β περίπτωση
Εάν το γονίδιο που ελέγχει το µήκος κεραιών είναι αυτοσωµικό, τότε

Συµβολισµός
Αλληλοµόρφου
Μ:

Ιδιότητα που ελέγχει το Πιθανοί
αλληλόµορφο
γονότυποι
Επικρατές
αλληλόµορφο ΜΜ, Μµ
γονίδιο υπεύθυνο για το
µεγάλο µήκος κεραιών

µ:

Υπολειπόµενο αλληλόµορφο µµ
γονίδιο υπεύθυνο για το µικρό
µήκος κεραιών

Οπότε από τη διασταύρωση θηλυκού γονέα µε αρσενικό αµιγής και οι δύο που
διαφέρουν κατά αυτή την ιδιότητα θα προέκυπταν απόγονοι µε ετερόζυγοι µε τον
ίδιο φαινότυπο (µεγάλο µήκος κεραιών)

ÁÊ

∆ηλαδή:
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Γονείλ:
θηθυκός: µµ
Αρσενικός: ΜΜ
(×)
µ
Γαµέτελ:
Μ
Απόγονοι:
Μµ
(όλοι µε µεγάλο µήκολ κεραιών)
Άρα διαεταυρώνουµε θηλυκό άτοµο µε µικρό µήκολ κεραιών µε αρεενικό µε µεγάλο µήκολ
κεραιών.
Εάν οι απόγονοι εµφανίζουν όλοι το ίδιοι µήκολ κεραιών ανεξαρτήτωλ φύλου (β περίπτωεη),
τότε το αλληλόµορφο είναι αυτοεωµικό
Εάν οι απόγονοι εµφανίζουν διαφορετικό γνώριεµα ανάµεεα ετα δύο φύλα (α περίπτωεη)
τότε το αλληλόµορφο είναι φυλοεύνδετο.

Γ3. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογικός
τους ρόλος είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου» DNA. Οι
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περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων
στο δίκλωνο DNA. Μία από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιµοποιείται
ευρέως είναι η EcoRI που αποµονώθηκε από το βακτήριο Escherichia coli . Το
ένζυµο αυτό όποτε συναντά την αλληλουχία: 5’-G Α Α Τ Τ C-3’
3’-C Τ Τ A A G-5’
στο γονιδίωµα, κόβει κάθε αλυσίδα µεταξύ του G και του Α (µε κατεύθυνση 5’→3’)
αφήνοντας µονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κοµµένα άκρα.
Συνεπώς η EcoRI θα κόψει το πλασµίδιο µέσα στο γονίδιο της β-γαλακτοζιδάσης,
άρα όταν αυτά τα ανασυνδυασµένα πλασµίδια µετασχηµατίζουν βακτήρια δεν θα
εκφράζεται το οπερόνιο της λακτόζης στα µετασχηµατισµένα αυτά βακτήρια µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να µεταβολίσουν τη λακτόζη του θρεπτικού τους
υλικού.
Μετά τη δράση της EcoRI µερικά πλασµίδια ξαναγίνονται κυκλικά, χωρίς να προσλάβουν DNA
του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεϊνη Α, άρα χωρίς να επηρεάζεται η έκφραση του
οπερονίου της λακτόζης. Αυτά τα µη ανασυνδυασµένα πλασµίδια είναι δυνατό να
µετασχηµατίσουν βακτήρια, τα οποία θα έχουν την ικανότητα τα µεταβολίζουν τη λακτόζη του
θρεπτικού τους υλικού.
Βακτήρια - ξενιστές δέχονται σε µικρό ποσοστό πλασµίδια, µερικά από τα οποία είναι
ανασυνδυασµένα.
Άρα µετά τη διαδικασία κλωνοποίησης, θα υπάρχουν τρία «είδη» βακτηρίων:
- Μετασχηματισμένα με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που εμφανίζουν

ανθεκτικότητα στην αμπικιλίνη και δεν μπορούν να μεταβολίσουν τη λακτόζη
- Μετασχηματισμένα με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που εμφανίζουν
ανθεκτικοτητα στην αμπικολίνη και μπορούν να μεταβολίσουν τη λακτόζη
- Μη μετασχηματισμένα βακτήρια, που δεν παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στην
αμπικιλίνη και δεν μπορούν να μεταβολίσουν τη λακτόζη.
Στην καλλιέργεια Α (µε πηγή άνθρακα γλυκόζη και παρουσία αντιβιοτικού
αµπικιλίνης):
Οι αποικίες 1,2,3,4,5,6,7 αφορούν σε βακτήρια µετασχηµατισµένα από
ανασυνδυασµένο ή µη πλασµίδιο. Τα βακτήρια αναπτύσσονται παρουσία του
αντιβιοτικού, άρα έχουν µετασχηµατιστεί από το πλασµίδιο

ÁÊ

Στην καλλιέργεια Β (µε πηγή άνθρακα λακτόζη και παρουσία αντιβιοτικού
αµπικιλίνης):
Οι αποικίες 1,2,4,6 αφορούν σε βακτήρια µετασχηµατισµένα µε µη ανασυνδυασµένο
πλασµίδιο (καθώς λειτουργεί το οπερόνιο της λακτόζης).

ÇÑ

Άρα οι αποικίες 3,5,7 αφορούν σε βακτήρια µετασχηµατισµένα µε ανασυνδυασµένα
πλασµίδια

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Με βάση τα τµήµατα DNA που εντοπίστηκαν στα παιδιά διαπιστώνουµε ότι η
κόρη το άτοµο ΙΙ1 θα είναι οµόζυγο για το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο γονίδιο, ενώ
ο γιος το άτοµο ΙΙ2 θα είναι οµόζυγο για το φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο ή θα
έχει ένα φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο σε περίπτωση που ο τρόπος
κληρονόµησης είναι φυλοσύνδετος.
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Για τον τρόπο κληρονόµησης θα πρέπει να εξετάσουµε περιπτώσεις.
1η περίπτωση: Έστω ότι το αλληλόµορφο γονίδιο που καθορίζει την έκφραση της
ασθένειας κληρονοµείται µε επικρατή αυτοσωµικό τρόπο.
Έστω:
Α: επικρατές αλληλόµορφο που καθορίζει την έκφραση της ασθένειας
α: υπολειπόµενο φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο
Η περίπτωση αυτή απορρίπτεται. Αυτό γιατί, εφόσον η κόρη θα πρέπει να είναι
οµόζυγη για το επικρατές αλληλόµορφο που καθορίζει την έκφραση της αθένειας, θα
έχει γονότυπο ΑΑ. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι δυνατό από τη στιγµή που από τη
µητέρα της (το άτοµο Ι2) θα έχει γονότυπο αα και θα της κληροδοτήσει ένα α
υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο.
2η περίπτωση: Έστω ότι το αλληλόµορφο γονίδιο που καθορίζει την έκφραση της
ασθένειας κληρονοµείται µε υπολειπόµενο αυτοσωµικό τρόπο.
Έστω:
Α: επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο
α: υπολειπόµενο αλληλόµορφο που καθορίζει την έκφραση της αθένειας
Η περίπτωση αυτή απορρίπτεται. Αυτό γιατί, εφόσον ο γιος, το άτοµο ΙΙ2, θα πρέπει
να είναι οµόζυγος για το επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο, θα έχει
γονότυπο ΑΑ. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι δυνατό από τη στιγµή που από τον ασθενή
πατέρα του (το άτοµο Ι1) µε γονότυπο αα, θα κληρονοµήσει ένα α υπολειπόµενο
αλληλόµορφο γονίδιο.
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3η περίπτωση: Έστω ότι το αλληλόµορφο γονίδιο που καθορίζει την έκφραση της
ασθένειας κληρονοµείται µε υπολειπόµενο φυλοσύνδετο τρόπο.
Έστω:
ΧΑ: επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο γονίδιο
Χα: υπολειπόµενο αλληλόµορφο που καθορίζει την έκφραση της αθένειας
Γνωρίζουµε ότι τα θηλυκά έχουν δύο Χ φυλετικά χρωµοσώµατα ενώ τα αρσενικά ένα
Χ και ένα Υ φυλετικό χρωµόσωµα. Επίσης τα θηλυκά άτοµα κληρονοµούν από ένα Χ
φυλετικό χρωµόσωµα από τους δύο γονείς τους, ενώ τα αρσενικά κληρονοµούν το Χ
φυλετικό χρωµόσωµα από τη µητέρα τους και το Υ από τον πατέρα τους.
Η κόρη, το άτοµο ΙΙ1, θα έχει γονότυπο Χα Χα ενώ ο γιος, το άτοµο ΙΙ2, θα έχει
γονότυπο ΧΑΥ.
Με βάση τους γονότυπους των απογόνων διαπιστώνουµε ότι η µητέρα, το άτοµο Ι1
θα έχει γονότυπο ΧΑΧα, ενώ ο πατέρας, το άτοµο Ι2, θα έχει γονότυπο ΧαΥ.
∆ιασταύρωση:
P: ♀ Χ Α Χ α (x) Χ α Υ ♂
Γ: Χ Α , Χ α

Χα
Υ

Χα, Υ

ΧΑ
ΧΑ Χα
ΧΑΥ

Χα
ΧαΧα
ΧαΥ
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Φαινοτυπική αναλογία θηλυκών απογόνων: 1 υγιές : 1 ασθενές
Φαινοτυπική αναλογία αρσενικών απογόνων: 1 υγιές : 1 ασθενές ΙΣΧΥΕΙ
Οι γαμέτες προκύπτουν σύμώωνα με τον 1ο νόμο του Mendel. Με βάση τον 1ο νόμο του
Mendel έ ο οποίος αποτελεί την κατανομή των αλληλομόρώων στους γαμέτες και τον
τυχαίο συνδυασμό τους - κατά τη μείωση όπου σχηματίζονται οι γαμέτες,
διαχωρίζονται τα δύο ζευγάρια ομόλογων χρωμοσωμάτων και συνεπώς και τα
αλληλόμορώα γονίδια. Οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασμό των
γαμετών.

∆2. Γονότυπος ατόµου ΙΙ1: Χ α Χ α
Γονότυπος ατόµου ΙΙ2: Χ Α Υ
Εποµένως τα συµπτώµατα της ασθένειας θα τα εµφανίσει µόνο η κόρη,
το άτοµο ΙΙ1, κατά την εφηβεία.
∆3. Πατέρας – άτοµο Ι1: τµήµατα µήκους 600 ζ.β. και τµήµατα µήκους
400 ζ.β.
Μητέρα – άτοµο Ι2: τµήµατα µήκους 1000ζ.β., τµήµατα µήκους 600 ζ.β.
και τµήµατα µήκους 400 ζ.β.

ÇÑ

ÁÊ

∆4.
α. 5΄ … CGAACGATGCCAGTCTGAATTCACGGA…3΄
β. Γνωρίζουµε ότι τόσο η κωδική αλυσίδα του DNA όσο και το mRNA, είναι
συµπληρωµατικά προς τη µεταγραφόµενη αλυσίδα του DNA. Έτσι, η µόνη τους
διαφορά είναι ότι όπου στην κωδική αλυσίδα υπάρχει Τ στο mRNA υπάρχει U.
Εφόσον το κωδικόνιο έναρξης του mRNA είναι το AUG µε κατεύθυνση 5’AUG 3’,
το αντίστοιχο κωδικόνιο στην κωδική αλυσίδα του DNA θα είναι το ATG και θα έχει
κατεύθυνση 5’ ATG 3’. Επίσης, εφόσον τα κωδικόνια λήξης του mRNA είναι τα 5’
UAG 3’ ή 5’ UGA 3’ ή 5’ UAA 3’, τα αντίστοιχα κωδικόνια στην κωδική αλυσίδα
του DNA θα είναι τα 5’ ΤAG 3’ ή 5’ ΤGA 3’ ή 5’ ΤAA 3’. Τέλος, οι βάσεις ανάµεσα
στο κωδικόνιο έναρξης και το κωδικόνιο λήξης θα πρέπει να διαβάζονται ανά τριάδες
(κώδικας τριπλέτας), συνεχόµενα χωρίς να παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο
(συνεχής), καθώς κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε µία µόνο τριπλέτα (µη
επικαλυπτόµενος).
Παρατηρούµε ότι το φυσιολογικό κωδικόνιο 5΄TCA3΄ µετά τη µετάλλαξη
τροποποιείται σε 5΄TGA3΄, το οποίο αποτελεί κωδικόνιο λήξης. Συνεπώς
πραγµατοποιείται πρόωρος τερµατισµός στη σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις καταστρέφεται η λειτουργικότητα της
πρωτεΐνης.
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