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Διαγώνισμα στη Βιολογία Προσανατολισμού , κεφάλαια 5 & 6. 
 

Επιμέλεια θεμάτων: Νάσιου Μαρίνα, Βιολόγος BSc, MSc, PhDc 
 
Θέμα 1ο 
Μεταφέρετε στο τετράδιο σας το νούμερο της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. 
1. Σε έλλειψη γονιδίων οφείλονται: 
α. κυστική ίνωση και ρετινοβλάστωμα   β. αλφισμός και α-θαλασσαιμία 
γ. α-θαλασσαιμία και ρετινοβλάστωμα   δ.  αλφισμός και αιμορροφιλία 
 
 
2. Δύο γονείς με ομάδες αίματος Α και Β μπορούν να αποκτήσουν παιδί με: 
α. ομάδα αίματος μόνο ΑΒ    β. ομάδα αίματος Α ή Β 
γ. ομάδα αίματος Α, Β, ή ΑΒ    δ. όλες τις πιθανές ομάδες αίματος 
 
 
3. Τα θηλυκά άτομα σε ένα γενεαλογικό δέντρο αναπαριστώνται με: 
α. τετράγωνο   β. τρίγωνο  γ. κύκλο   δ. ρόμβο 
 
 
4. Στους ενήλικες, η κύρια πρωτεΐνη είναι: 
α. η HbA.   β. η HbS.  γ. η HbF.   δ. η HbA2. 
 
 
5. Η φαινυλκετονουρία προκαλείται από έλλειψη ενζύμου το οποίο: 
α. είναι απαραίτητο στην αποικοδόμηση της ουρίας.  β. συμβάλλει στο σχηματισμό φαινυλαλανίνης. 
γ. μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη.  δ. συντελεί στην έλλειψη χρωστικής στο δέρμα. 
 

 
Θέμα 2ο 
1. Στο σχεδιάγραμμα παριστάνονται μερικά από τα χρωμοσώματα 
ανθρώπων.  Ποιος θα πρέπει ίσως: 
Α. να είναι κανονικός. 
Β. να έχει σύνδρομο Down. 
Γ. να έχει σύνδρομο Kleinefelter. 
Δ. να έχει σύνδρομο Turner. 
Ε. να μην έζησε. 
 
(μονάδες 5) 

 
2. Δίνεται ακραίο τμήμα του χρωμοσώματος 21: 

 
Να υποδείξεις το είδος της μετάλλαξης που θα έχει ως αποτέλεσμα το παραπάνω τμήμα να κόβεται από την 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI, χωρίς να μεταβληθεί η ποσότητα του DNA του χρωμοσώματος 21. 
 (μονάδες 6) 
 



 

 
3. Ένα αγόρι 7 ετών εμφανίζει φαινότυπο χαρακτηριστικό του συνδρόμου Down και έχει στον καρυότυπο του 48 
χρωμοσώματα.  Να εξηγηθεί η κατάσταση του. 
 (μονάδες 4) 
 
4. Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί η διάγνωση των γενετικών ασθενειών; 
(μονάδες 6) 
 
5.  Γιατί ο καρκίνος δεν κληρονομείται ως απλός μεντελικός χαρακτήρας;  Που οφείλεται η πολυπλοκότητα της 
ασθένειας αυτής;  
 (μονάδες 4) 
 
Θέμα 3ο 
1. Το έτος 2100 το άτομο που υποδεικνύεται με βέλος στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο, ζήτησε τη συμβουλή ενός 
γενετιστή γιατί στην προσπάθεια του να αποκτήσει παιδί, είχε δύο διαδοχικές αποβολές.  Ο επιστήμονας μελετώντας 
το γενεαλογικό δέντρο, επεσήμανε δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Α. Σε αρκετές από τις οικογένειες των απογόνων του ατόμου ΙΙ4, εμφανίζονταν περιστατικά αποβολών. 
Β. Τα ζευγάρια με περιστατικά αποβολών τείνουν να αποκτούν 
περισσότερες κόρες παρά γιούς. 
Το άτομο Ι2 ζούσε στην περιοχή του Τσέρνομπιλ όταν συνέβη το 
γνωστό πυρηνικό ατύχημα.  Το άτομο ΙΙ4 γεννήθηκε 9 μήνες μετά το 
ατύχημα.  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πως θα μπορούσατε να 
εξηγήσετε τις «ιδιαιτερότητες» του γενεαλογικού αυτού δέντρου;  
 
(μονάδες 10)  
 
 
 
 
 
2. Γυναίκα που έχει φυσιολογικό καρυότυπο και είναι φορέας αιμορροφιλίας Α αποκτά με φυσιολογικό άντρα παιδί 
με τρισωμία του X χρωμοσώματος.  Στο σχήμα αριστερά απεικονίζεται η μείωση για τη δημιουργία των γαμετών της 

γυναίκας (κύτταρα 4, 5, 6, 7). Ο γαμέτης της γυναίκας που γονιμοποιήθηκε από 
φυσιολογικό σπερματοζωάριο και έδωσε το συγκεκριμένο παιδί είναι ο 4. α. 
Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός χρωμοσωμάτων και ποια η γονιδιακή σύσταση 
για την γενετική θέση που αφορά τον παράγοντα VIII σε καθένα από τα κύτταρα 
2-7 της εικόνας; β. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι του παιδιού; 
 
(μονάδες 10) 
 
 

 
 
3. Η φωτογραφία δεξιά παρουσιάζει τον καρυότυπο ενός ανθρώπου.  Με βάση τις 
πληροφορίες που σας παρέχει, να απαντήσετε στα ερωτήματα: 
 
Α. Ποιο είναι το φύλο του ανθρώπου;  Γιατί; 
 
Β. Αντιπροσωπεύει η φωτογραφία τον καρυότυπο ενός φυσιολογικού ατόμου;  Να 
αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
Γ. Αν ο εικονιζόμενος καρυότυπος δεν είναι ο φυσιολογικός, ποιο είδος χρωμοσωμικής ανωμαλίας συνέβη και γιατί; 
(μονάδες 5)  
 
 
 



 

 
 
Θέμα 4ο 
Για τον εντοπισμό της θέσης των γονιδίων που ευθύνονται για τις ασθένειες της μυϊκής δυστροφίας του Duchenne 
και του Alzheimer, οτα χρωμοσώματα εργαζόμαστε ως εξής: Κατασκευάζουμε ανιχνευτές DNA που υβριδίζονται με 
τις γενετικές θέσεις των ασθενειών (ανιχνευτής Duc και ανιχνευτής Alz αντίστοιχα) και τους ιχνηθετούμε με 
φθορίζουσες ουσίες.  
Κατά τη διαδικασία κατασκευής του καρυότυπου από ένα ανθρώπινο κύτταρο και όταν τα χρωμοσώματα βρίσκονται 
απλωμένα στην αντικειμενοφόρο πλάκα, αποδιατάσοουμε το DNA τους και χρησιμοποιούμε τους ανιχνευτές. Οι 
ανιχνευτές υβριδίζονται με τις συμπληρωματικές τους αλληλουχίες, πάνω στα χρωμοσώματα. Κάθε θέση 
υβριδοποίησης φαίνεται σαν μια κηλίδα φθορίζουσας ουσίας πάνω στα χρωμοσώματα. 
 Εφαρμόσαμε την παραπάνω διαδικασία σε 4 άτομα με τα εξής αποτελέσματα: 
 
Φυσιολογικό άτομο:   4 θέσεις υβριδισμού για τον Duc 

4 θέσεις υβριδισμού για τον Alz 
 

Άτομο με σύνδρομο Turner:  2 θέσεις υβριδισμού για τον Duc 
4 θέσεις υβριδισμού για τον Alz 
 

Άτομο με σύνδρομο Down:  4 θέσεις υβριδισμού για τον Duc 
6 θέσεις υβριδισμού για τον Alz 
 

Άτομο με σύνδρομο Klinefelter: 4 θέοεις υβριδισμού για ιον Duc 
4 θέοεις υβριδιομού για τον Alz 
 

Αφού εντοπίσουμε με τους ανιχνευτές ποιο γονίδιο 
είναι αυτοσωμικό και ποιο φυλοσύνδετο, 
κατασκευάζουμε τα παρακάτω γενεαλογικά δένδρα στα 
οποία απεικονίζονται τα άτομα της ίδιας οικογένειας, 
οτην οποία εμφανίζονται και οι δύο ασθένειες. 
 
α. Να βρεθεί και να εξηγηθεί ο γονότυπος των ατόμων 
ΙΙ3 και ΙΙ4. 
 
β. Εάν το πρώτο παιδί του ζευγαριού αυτού είναι κορίτσι με μυϊκή δυστροφία Duchenne, με φυσιολογικό όμως 
καρυότυπο, να εξηγηθεί η γέννηση ίου παιδιού αυτού και να βρεθεί η πιθανότητα να μην ασθενήσει από τη νόσο του 
Alzheimer. (Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση της γονιδιακής μετάλλαξης.)  
 
(μονάδες 25) 
 

 
Καλή τύχη! 


