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 Κευάλαια 5, 6 
 
 

Θέμα 1ο   
 

Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή  απάντηση. 
 

1. Η β-ζαιαζζαηκία είλαη µία αζζέλεηα πνπ ειέγρεηαη από 
α. ππνιεηπόκελα θπινζύλδεηα γνλίδηα 
β. πνιιαπιά αιιειόµνξθα γνλίδηα 
γ. δύν αιιειόµνξθα γνλίδηα 
δ. αηειώο επηθξαηή γνλίδηα. 

Μνλάδεο 5 
 
 

2. Η αηκνξξνθηιία θαη ε αρξσκαηνςία είλαη αζζέλεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη 
α. ζπρλόηεξα ζηα αξζεληθά άηνκα 
β. µόλν ζηα ζειπθά άηνκα 
γ. ζε όινπο ηνπο απνγόλνπο αλεμαξηήησο θύινπ 
δ. µόλν ζηα αξζεληθά άηνκα. 

Μνλάδεο 5 
 

3. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο δελ αθνξά ηελ α-ζαιαζζαηκία; 
α. Είλαη απνηέιεζκα έιιεηςεο νιόθιεξνπ ηνπ γνληδίνπ α. 
β. Μπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ειιείςεηο ζε έλα, δύν, ηξία ή θαη ζηα ηέζζεξα γνλίδηα 
γ. Τα άηνκα κε α-ζαιαζζαηκία εκθαλίδνπλ αλζεθηηθόηεηα ζην πξσηόδσν ηεο 
εινλνζίαο. 
δ. Η έιιεηςε ηεο α-αιπζίδαο επεξεάδεη όιεο ηηο αηκνζθαηξίλεο. 

Μνλάδεο 5 
 

4. Οη κεηαιιάμεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα 
α. ηε δεκηνπξγία γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο 
β. ηε δεκηνπξγία θιεξνλνκηθώλ αζζελεηώλ 
γ. ηελ εκθάληζε πνιιώλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ 
δ. όια όζα πεξηγξάθνληαη ζηα α, β, γ. 

Μνλάδεο 5 
 

5. Τα εκβξπηθά θύηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε ηελ ακληνπαξαθέληεζε 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
α. ηελ αλάιπζε DNA 
β. ηε βηνρεκηθή αλάιπζε νξηζκέλσλ πξσηετλώλ θαη ελδύκσλ 
γ. ηε δηάγλσζε ρξσκνζσκηθώλ αλσκαιηώλ 
δ. όια ηα παξαπάλσ 

Μνλάδεο 5 
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Θέμα 2ο  
 

Απανηήζηε ηις παρακάηω ερωηήζεις  
 
α. Σε ηη καο βνεζά ε δηάγλσζε ησλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ; 

Μνλάδεο 6 
 
β. Γηαηί ν θαξθίλνο δελ θιεξνλνκείηαη σο κελδειηθόο ραξαθηήξαο? 

Μνλάδεο 5 
 
γ. Γηαηί ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από θαηλπιθεηνλνπξία εκθαλίδνπλ δηαλνεηηθή 
θαζπζηέξεζε; 

Μνλάδεο 6 
 

δ. Πόζα κόξηα DNA έρεη ζηνλ θαξπόηππό ηνπ έλα άηνκν κε ζύλδξνκν Down? 
Αηηηνινγείζηε.  

Μνλάδεο 8  
 
Θέμα 3ο  
 
Έλα πγηέο δεπγάξη  - ν Χξήζηνο θαη ε Αιεμία – γέλλεζαλ παηδί κε θπακηζκό, αζζέλεηα 
πνπ πξνθαιείηαη από ηελ έιιεηςε ηνπ ελδύκνπ G-6-PD ιόγσ ηεο παξνπζίαο ελόο 
κεηαιιαγκέλνπ αιιεινκόξθνπ ζε γελεηηθή ζέζε πνπ εληνπίδεηαη κόλν ζην 
ρξσκόζσκα Χ. 
Ο αδεξθόο ηεο Αιεμίαο πάζρεη επίζεο από θπακηζκό, παξόηη θαη νη 2 γνλείο ηνπ είλαη 
πγηείο.  
Δεδνκέλνπ όηη δελ ζπλέβε γνληδηαθή κεηάιιαμε ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ Χξήζηνπ: 
 
α) λα ζπκβνιίζεηε θαηάιιεια ην γνλίδην θαη ηνπο γνλνηύπνπο ησλ κειώλ ηεο 
νηθνγέλεηαο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μνλάδεο 6 
 
β) ηη είλαη ην γελεαινγηθό δέληξν θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπ?  

Μνλάδεο 6 
 
γ) λα ζρεδηάζεηε ην γελεαινγηθό δέληξν ηεο νηθνγέλεηαο ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη 
θαηάιιεια θαη ηα εηεξόδπγα γηα ηελ ηδηόηεηα άηνκα. 

Μνλάδεο 6 
 
δ) λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πηζαλόηεηα ην επόκελν παηδί ηνπ Χξήζηνπ θαη ηεο Αιεμίαο 
λα πάζρεη από ηελ ελ ιόγσ αζζέλεηα θαη λα αηηηνινγήζεηε πσο πξνθύπηεη ε 
πηζαλόηεηα απηή 

Μνλάδεο 7 
 
Θέμα 4ο   
 

Τκήκα ρξσκνζώκαηνο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ κε αιιεινπρία.  

5΄  ΤΑΤΑΑΤGTCTACTTGAATGGATTAAGTAGG 3΄          Αιπζίδα 1 

 3΄   ATATTACAGATGAACTTACCTAATTCATCC  5΄           Αιπζίδα 2 
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Πεξηέρεη ππνθηλεηή κε αιιεινπρία  

5΄  ΤΑΤΑ 3΄  

3΄  ATAT 5’  

 

θαη γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ην πεπηίδην H2N – κεζεηνλίλε-ζεξίλε-ζξενλίλε- COOH 

Τν ρξσκόζσκα θόβεηαη ζην ζεκείν 1, κεηαμύ ζπκίλεο θαη γνπαλίλεο ηεο αιπζίδαο Ι 

(θαη αδελίλεο θαη θπηνζίλεο ηεο αιπζίδαο ΙΙ) θαη ζην ζεκείν 2 κεηαμύ γνπαλίλεο- 

γνπαλίλεο ζηελ αιπζίδα Ι (θαη θπηνζίλεο – θπηνζίλεο ζηε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα) 

                                       1                                       2 

5΄  ΤΑΤΑΑΤGTCTACTT   GAATGGATTAAGTAG     G 3΄          Αιπζίδα 1 

3΄ ATATTACAGATGAA   CTTACCTAATTCATC       C  5΄         Αιπζίδα 2 

Τν ηκήκα DNA  κεηά ηελ αλαζηξνθή ζα ζπλδεζεί ζην ηκήκα,  

5΄      ΤΑΤΑΑΤGTCTACTT     3΄          Αιπζίδα 1 

3΄      ATATTACAGATGAA    5΄          Αιπζίδα 2 

Με ηελ αλαζηξνθή ην DNA αλαδηαηάζζεηαη θαη πξνθύπηεη γνλίδην κε αιιεινπρία πνπ 

δηαθέξεη ηεο αξρηθήο.  

Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ηνπ DNA πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ αλαζηξνθή 

ζεκεηώλνληαο παξάιιεια ηα 5’ θαη 3’ άθξα ησλ αιπζίδσλ (κνλάδεο 5), ην ηκήκα ηνπ 

γνληδίνπ (κνλάδεο 4) θαη ηνπ mRNA (κνλάδεο 4)  πνπ ζα θσδηθνπνηεί ηελ λέα 

πεπηηδηθή αιπζίδα, ηα tRNA  θαη ηα ακηλνμέα (κνλάδεο 6) κε ηε ζεηξά πνπ ζα έξζνπλ 

ζηα ξηβνζώκαηα γηα ηε ζύλζεζε ηνπ πεπηηδίνπ αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο 

(κνλάδεο 6).  

Να κε ιεθζνύλ ππόςε εζώληα θαη 5’ θαη 3’ ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο. 


