
                                                                                                         

 
 

Διαγώνισμα περιόδου : Νοεμβρίου 
Γ΄ Λυκείου 

Μάθημα : Βιολογία προσανατολισμού επιστημών υγείας 
 
 

 

Θέμα 1 
 

Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 

συμπλήρωμά της. 
 

1. Από τη διασταύρωση δύο φυτών προέκυψαν 15 φυτά με  το επικρατές 

χαρακτηριστικό και 16 φυτά με το υπολειπόμενο χαρακτηριστικό. Σε 

ποιο συμπέρασμα οδηγούμαστε για το γονότυπο των ατόμων της 

πατρικής γενιάς;  

α.  Και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι  

β. Ο ένας γονέας είναι ομόζυγος για το υπολειπόμενο και ο άλλος 

ετερόζυγος.  

γ. Ο ένας γονέας είναι ομόζυγος για το επικρατές και ο άλλος 

ετερόζυγος.  

δ.  Δεν μπορούμε  να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα χωρίς 

διασταύρωση ελέγχου. 

 
 

2.   Μετά από μετάλλαξη σε περιοχή του γονιδιώματος ενός βακτηρίου 

που κωδικοποιεί ένα ένζυμο δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στη 

λειτουργικότητα του ενζύμου. Η μετάλλαξη που μπορεί να συνέβη 

είναι  

α.  έλλειψη των περισσότερων νουκλεοτιδίων στον υποκινητή  του 

γονιδίου. 

β.   αντικατάσταση    στην     τριπλέτα    που  αντιστοιχεί  στο   

κωδικόνιο έναρξης. 

γ.   προσθήκη 4 νουκλεοτιδίων στην αλληλουχία που αντιστοιχεί  στην 

5΄ αμετάφραστη περιοχή του m-RNA που  μεταγράφεται από  το 

γονίδιο αυτό.  

δ.   αντικατάσταση    στην     τριπλέτα    που  αντιστοιχεί  στο   

κωδικόνιο λήξης. 

 



3. Τα γονίδια για τη σύνθεση της α αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης 

βρίσκονται στο 16ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων. Σε κάθε φυσιολογικό 

γαμέτη περιέχονται:  

α.  Δύο από αυτά τα γονίδια, το ένα μητρικής και το άλλο πατρικής 

προέλευσης, σε κάθε περίπτωση.  

β. Ένα από αυτά τα γονίδια, είτε μητρικής, είτε πατρικής προέλευσης.  

γ.  Δύο από αυτά τα γονίδια, είτε και τα δύο μητρικής, είτε και τα δύο 

    πατρικής προέλευσης. 

δ.  Τέσσερα γονίδια, δύο μητρικής και δύο πατρικής προέλευσης. 

 

4. Ο μη φυσιολογικός γαμέτης που οδήγησε στη δημιουργία ενός ατόμου   

ΧΥΥ προκύπτει από μη διαχωρισμό  

α.  των  ομόλογων φυλετικών χρωμοσωμάτων  κατά  το  σχηματισμό  

του ωαρίου. 

β.   των     φυλετικών     χρωμοσωμάτων    κατά     το    σχηματισμό    

του    σπερματοζωαρίου. 

γ.   των αδελφών χρωματίδων των φυλετικών  χρωμοσωμάτων  κατά 

το   σχηματισμό του ωαρίου. 

δ.   των αδελφών χρωματίδων των φυλετικών  χρωμοσωμάτων  κατά 

το  σχηματισμό του σπερματοζωαρίου. 

 

5.  Σε ανευπλοειδία μπορεί να οφείλεται  

α.  η φαινυλκετονουρία. 

β.  η δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

γ.  η υπερχοληστερολαμία.   

δ.  η αιμορροφιλία 

                                                                                               Μονάδες    25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 2 

 

1. Στον καρυότυπο μιας φαινοτυπικά υγιούς γυναίκας βρέθηκε μια 

μετατόπιση τμήματος από το μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 2 στο 

μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος Χ.  

Η γυναίκα παντρεύεται υγιή άντρα με φυσιολογικό καρυότυπο. 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). 

Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 

Α. Όλα τα αγόρια του ζευγαριού θα έχουν μεγαλύτερο χρωμόσωμα Χ από 

το φυσιολογικό. 

Β.  Το 25% των κοριτσιών και το 50% των αγοριών του ζευγαριού θα 

παρουσιάζουν κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. 

Γ.  Μπορεί να γεννηθεί κορίτσι με  έλλειψη στο χρωμόσωμα Χ. 

Δ.  Μόνο τα αγόρια μπορεί να έχουν έλλειψη στο χρωμόσωμα 2. 

Ε.  Η πιθανότητα να αποκτήσουν φαινοτυπικά υγιή παιδιά θα είναι ίση με 

την πιθανότητα να αποκτήσουν μη υγιή παιδιά. 

 

                                                                                               Μονάδες    15 

 

2. Στο παρακάτω γενεαλογικό  δέντρο σημειώνονται τα μέλη μιας 

οικογένειας που φέρουν ένα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο κληρονομικό 

γνώρισμα.  
 
                                          
                                                       
                                                                    1                   2 
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                             8      9                                                        10 
 
 

Ι. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους όλων των ατόμων της 

οικογένειας αυτής. 

 

ΙΙ.  Ποια πιθανότητα υπάρχει το άτομο 5 να αποκτήσει κορίτσι  που 

θα φέρει το γνώρισμα αυτό;  

Μονάδες  10 

                                                                                       



 

Θέμα 3 

 

Η αλληλουχία  των νουκλεοτιδίων που ακολουθεί αφορά τμήμα εξωνίου 

στον κωδικό κλώνο του φυσιολογικού γονιδίου της ALAS,  ενός ενζύμου 

που συμμετέχει στο σχηματισμό του δακτυλίου της αίμης.  

 

5΄… CTG.GTA.CTG.CTC.GTA.GTΤ.CTG.TTΑ.GTA.CTT …3΄ 

 

Έχουν εντοπιστεί  οι παρακάτω παραλλαγές του ίδιου τμήματος του 

γονιδίου αυτού: 

 

Παραλλαγή Ι 

5΄… CTG.GTA.CTG.CTC.GTA.TTA.CTG.TTΑ.GTA.CTT …3΄ 

 

Παραλλαγή ΙΙ 

5΄…CTG.GTA.CTG.CTC.GTA.TTT.CTG.TTΑ.GTA.CTT…3΄ 

 

A. Ποια μετάλλαξη παρατηρείτε σε κάθε μία από τις παραλλαγές του 

γονιδίου; (Μονάδες 5) 

B.  Ποια προβλήματα μπορεί να προκληθούν από τις μεταλλάξεις 

αυτές για τον οργανισμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 

(Μονάδες 8) 

Γ. Η μία από τις δύο παραλλαγές προκαλεί πολύ σοβαρό πρόβλημα 

ενώ η άλλη όχι. Ποια νομίζετε ότι είναι η σοβαρότερη μετάλλαξη; 

Να δικαιολογήσετε απάντησή σας, (Μονάδες 12) 

                                                                                          

Δίνονται ο γενετικός κώδικας και η δομή των αμινοξέων που 

κωδικοποιούνται από το τμήμα του γονιδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

   

 

           Φαινυλαλανίνη                    Βαλίνη                        Λευκίνη 

 

                                                                                          Μονάδες   25 

 

Θέμα 4 

 

Α. Η Ρωξάνη που πάσχει από σύνδρομο Leigh και είναι φορέας 

δρεπανοκυτταρικής αναιμία παντρεύεται το Θεμιστοκλή που είναι πάσχει 

από σύνδρομο Μarfan και είναι φορέας β-μεσογειακής αναιμίας.  

Το σύνδρομο Leigh που χαρακτηρίζεται από υποξεία σκληρυντική 

εγκεφαλοπάθεια με προοδευτική διαταραχή προσωπικότητας και άνοια, 

κληρονομείται από γονίδιο που εδράζεται στο μιτοχονδριακό DNA. To  

σύνδρομο Μarfan  που χαρακτηρίζεται από ψηλό ανάστημα, μακριά και 

λεπτά άκρα και  δάκτυλα και καρδιαγγειακά προβλήματα, κληρονομείται 

με αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο. 

 

1. Ο Θεμιστοκλής έχει μία μικρότερη αδερφή που όπως και η μητέρα 

τους εμφανίζει αναιμία. Ο πατέρας του Θεμιστοκλή είναι πολύ 

ψηλός με μακριά άκρα και μακριά και λεπτά δάκτυλα και πάσχει 

από στένωση της αορτής. Ποιοι είναι οι γονότυποι των ατόμων της 

οικογένειας αυτής; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                       Μονάδες  10 

 

2. Η μητέρα της Ρωξάνης έπασχε από  δύο ασθένειες από τις οποίες η 

μία ήταν δρεπανοκυτταρική αναιμία. Ποια ήταν η άλλη ασθένειά 

της; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                             Μονάδες   5 
 

3. Ποιοι θα είναι οι πιθανοί φαινότυποι των παιδιών τους; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                                                                                          

                                                                                                 Μονάδες  10 
 

 

 

 

                                                                                                
 



 

 


