
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  MAPTΙΟΣ 2022  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5   

ΘΕΜΑ  1Ο : 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί  στη λέξη ή στη φράση, η 
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 

 
1.  Ένα ογκογονίδιο σε ένα κύτταρο του δέρματος  
α.  είναι ένα μη φυσιολογικό γονίδιο  
β.  προκύπτει από την ενεργοποίηση ενός αντίστοιχου πρωτοογκογονιδίου   
γ.  δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από εξωτερικούς παράγοντες  
δ.  προκαλεί μεταλλάξεις στα φυσιολογικά γονίδια του κυττάρου  
 
 
                                                                                                   
2.  Για έναν διπλοειδή οργανισμό με 24 χρωμοσώματα στον  καρυότυπό του,  κατά 
την μείωση  μπορεί να σχηματιστούν  ………….  συνδυασμοί χρωμοσωμάτων στους  
γαμέτες.   
α. 22 4  

β. 212   
γ. 26  

δ. τίποτα από τα παραπάνω   
 
 
                                                                                                   
3.  Γυναίκα που βρίσκεται στην 14 η  εβδομάδα της κύησης ζητά γενετική συμβουλή 
καθώς τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της, είναι ετερόζυγ οι  για β θαλασσαιμία. Ο 
γενετιστής θα συμβουλέψει  να πραγματοποιηθεί  
α.   αμνιοπαρακέντηση και ανάλυση αιμοσφαιρινών  
β.   αμνιοπαρακέντηση και ανάλυση D.N.A. 
γ.   λήψη χοριακών λαχνών και δοκιμασία δρεπάνωσης  
δ.   λήψη χοριακών λαχνών και ανάλυση D.N.A. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

                                                                                 
 

                   

4. Γονείς που δε φέρουν ένα γνώρισμα, αποκτούν παιδί που φέρει το γνώρισμα 
αυτό. Ποιος από τους ακόλουθους τρόπους κληρονομικότητας δε μπορεί να 
ισχύει για  το γνώρισμα αυτό;  
α.  Αυτοσωμικό υπολειπόμενο.  
β.  Αυτοσωμικό επικρατές.  
γ.  Φυλοσύνδετο υπολειπόμενο.  
δ.  Δε μπορούμε να συμπεράνουμε.      
 
                                                    
                        
5. Μια έλλειψη στο  χρωμόσωμα  Χ μπορεί να προκαλέσει  
α.  δρεπανοκυτταρική αναιμία  
β.  αιμορροφιλία  
γ.  φαινυλκετονουρία  
δ.  κυστική ίνωση  
 
                                                                                           Αξιολόγηση  25 
 
 
 
 
 
Θέμα 2ο  
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
                                                                                                                  

1. Γονείς με φυσιολογικό φαινότυπο απέκτησαν κοριτσάκι με το σύνδρομο «φωνή της 
γάτας». Από παρατήρηση του καρυοτύπου των γονέων προέκυψε ότι στη μητέρα 
υπάρχει μετατόπιση τμήματος από το  χρωμόσωμα 5 στο  χρωμόσωμα 12.  
Α. Ποια είναι τα συμπτώματα του συνδρόμου αυτού;   
Β. Να εξηγήσετε γιατί η μητέρα δεν εκδηλώνει τα συμπτώματα της ασθένειας, παρότι το 
γενετικό αίτιο εντοπίζεται σ’ αυτή.  
Γ. Να εξηγήσετε πως προέκυψε το συγκεκριμένο παιδί.  

 
2. Το σύνδρομο  Ochoa οφείλεται σε αναστροφή ενός τμήματος του χρωμοσώματος 10. Οι 

ασθενείς που παρουσιάζουν το σύνδρομο αυτό εμφανίζουν παράξενες εκφράσεις στο 
πρόσωπο όποτε χαμογελούν ή γελούν.   
Με ποιο τρόπο μπορεί να διαγνωστεί το σύνδρομο αυτό σε ένα παιδί 5 ετών;  
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

3. Πόσες γενετικές θέσεις υπάρχουν στο γονιδίωμα ενός φυσιολογικού ενήλικα για τις 
ανθρώπινες αιμοσφαιρίνες;                                                                     

                                                                                                          Αξιολόγηση  25 [8(2+3+3)+8+9] 

 
 
 
 
 
Θέμα 3ο  
 
 

Α. Δίνεται τμήμα της κωδικής αλυσίδας ενός βακτηριακού  γονιδίου  που 
κωδικοποιεί  ένα μικρό πεπτίδιο.  
 

       5΄…ΑΑΑΑΑΑ.ΑTG.AGT.GAA.TAC.CAG .ΑTG.GAG.TAC.TAA .ΑΑΑΑΑΑ…3΄  
 

Μετά την επίδραση ενός μεταλλαξιογόνου παράγοντα η αλυσίδα μετατράπηκε 
σε:  
  

       5΄…ΑΑΑΑΑΑ.ΑTG.AGT.GAA.TAC.CAG .ΑTG.GΤG.TAC.TAA .ΑΑΑΑΑΑ…3΄  
 
ενώ η μεταγραφόμενη αλυσίδα δεν επηρεάστηκε.  

 

1. Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης που προκλήθηκε. 
 

 

2. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της μετάλλαξης για το βακτήριο; 
 

3. Μετά από 3 κυτταρικές διαιρέσεις, πόσα από τα θυγατρικά κύτταρα θα συνθέτουν το 
φυσιολογικό πεπτίδιο;  

 

4. Για ποιο/ποιους λόγο/λόγους είναι πιο δύσκολο να εκδηλωθεί μια μετάλλαξη σε έναν 
ευκαρυωτικό οργανισμό από ότι σε έναν προκαρυωτικό;  

           

                                                                                      Αξιολόγηση 15 (2+3+4+6) 
 
Β. Η  νόσος του Wilson οφείλεται σε αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο που εδράζεται στο 
χρωμόσωμα 13 και γνώρισμα της είναι η συσσώρευση  χαλκού  στους  ιστούς.  
Φυσιολογικός άνδρας του οποίου η μητέρα έπασχε από τη νόσο του Wilson, παντρεύεται 
επίσης φυσιολογική γυναίκα και αποκτούν ένα αγόρι με τρισωμία 13 που πάσχει από την 
ασθένεια αυτή.  
Να εξηγήσετε το φαινότυπο του παιδιού. 
                                                                                                         Αξιολόγηση 10 
 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα 4ο  
Δίνεται το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας στο οποίο σημειώνονται τα 
άτομα που πάσχουν από ένα νόσημα  που δεν είναι φυλοσύνδετο .   

 
                     Ι     

   

                                             1            2  
 

 

         ΙΙ 
    

                       1           2                             3         

4 

 

 

      ΙΙΙ  

 

           

                      1         2         3         4           5               

6 

 

     

           ΙV          
    

                             1            2             

 

 

 

 

 

 

1. Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονομικότητας της ασθένειας αυτής και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

2. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των ατόμων που απεικονίζονται στο 
γενεαλογικό δέντρο. 
 

3. Το άτομο ΙΙΙ.6 παντρεύεται γυναίκα φαινοτυπικά υγιή. Ποια πιθανότητα υπάρχει να 
αποκτήσουν αγόρι που πάσχει από την ασθένεια αυτή; 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. To ζευγάρι ΙΙΙ.4 και ΙΙΙ.5 αποκτούν μονοζυγωτικά δίδυμα κορίτσια από τα οποία το ένα 
πάσχει από το νόσημα ενώ το άλλο είναι υγιές.  

         Να εξηγήσετε τους φαινότυπους των δίδυμων.                                                                     
 

                                                                                                            Αξιολόγηση 25 (7+5+5+8) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!  


