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Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Προσανατολισμού 

14-3-2019 

ΘΕΜΑ Α 
1. Σε έλλειψη γονιδίων οφείλεται: α) η α-και η β-θαλασσαιμία, β) η α-θαλασσαι-

μία και το ρετινοβάστωμα, γ) η φαινυλκετονουρία και ο αλφισμός, δ) το σύν-

δρομο Turner. 

2. Το μιτοχονδριακό DNA ενός σωματικού κυττάρου της Dolly φέρει γενετικές 

πληροφορίες από: α) το θηλυκό άτομο δότη του σωματικού κυττάρου από το 

οποίο απομονώθηκε ο πυρήνας, β) το θηλυκό άτομο δότη του ωαρίου, γ) από 

το in vitro γονιμοποιημένο ωάριο που σχηματίστηκε κατά την κλωνοποίηση, δ) 

από τη θετή μητέρα 

3. Από πόσες γενετικές θέσεις ελέγχεται η σύνθεση των αιμοσφαιρινών στον άν-

θρωπο; 

α) 5, β) 4 γ) 2, δ) 3 

4. Σε δεδομένες συνθήκες καλλιέργειας, ένας μικροοργανισμός έχει χρόνο διπλα-

σιασμού 25 min. Πόσοι μικροοργανισμοί θα υπάρχουν στην καλλιέργεια μετά 

από 20 h; (ο αρχικός αριθμός των μικροοργανισμών ήταν 2x103  άτομα) 

α) 2x103x 248 , β) 2x251, γ) 448 , δ) 2x1051 

ΘΕΜΑ Β  

Στον πίνακα φαίνεται η ανάλυση των αιμοσφαιρινών στο αίμα μερικών ατόμων. 

Να συμπληρώσετε στην τελευταία στήλη αν υπάρχει γενετική ανωμαλία και αν ναι 

ποια.  

Άτομα HbA HbA2 HbF HbS Ανωμα-

λία 

ΕΙΡΗΝΗ 97 % 2% 1% -  

ΑΓΓΕΛΟΣ - 2% 98% -  

ΤΖΙΝΑ - 2% 1% 97%  

ΘΕΟ-

ΔΩΡΑ 

50% 1% 0,1% -  

ΧΑΡΗΣ 90% 7% 1% -  

ΘΕΜΑ Γ 

1. Στον άνθρωπο, στο χρωμόσωμα 21, εδράζεται ένα γονίδιο Α  που σχετίζεται με 

την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που παράγεται στα κύτταρα του κοχλία του αυ-

τιού. Το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο α ευθύνεται για μια βαριά μορφής κώ-

φωση στον άνθρωπο. 

α)  Να βρεθούν οι γονοτυπικές και φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων 

από την υποθετική διασταύρωση άντρα με σύνδρομο Down και φυσιο-

λογική ακοή και γυναίκας με φυσιολογική χρωμοσωμική σύσταση και 

με βαριά συμπτώματα κώφωσης. Η μητέρα του άντρα έπασχε από βαριά 
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κώφωση και γέννησε το συγκεκριμένο άτομο μετά το 45ο έτος της ηλι-

κίας της.  

β)  Να εξηγήσετε αναλυτικά πως είναι δυνατόν να προέκυψε ο άντρας με 

σύνδρομο Down.   

γ)  Ποια είναι τα γενικότερα συμπτώματα των ατόμων με σύνδρομο Down;  

δ)  Ποιά άτομα αναμένεται να έχουν βαρύτερα συμπτώματα, αυτά που πά-

σχουν από σύνδρομο Down ή από τρισωμία 13 και γιατί;  

2. Σε έναν άντρα, ο οποίος πάσχει από ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήμα-

τος, εφαρμόστηκε γονιδιακή θεραπεία, ώστε να αντιμετωπιστεί η ασθένεια. Έ-

πειτα,  παντρεύεται  φυσιολογική γυναίκα. Να γράψετε τους πιθανούς γονοτύ-

πους και φαινότυπους των απογόνων αυτής της διασταύρωσης.     

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ Α 1β,  2β, 3α, 4α. 

ΘΕΜΑ Β Ειρήνη –φυσιολογική / Άγγελος –β-θαλασσαιμία/ Τζίνα – δρεπανοκυτ-

ταρική αναιμία / Θεοδώρα –α-θαλασσαιμία /Χάρης –φορέας β-θαλασ-

σαιμίας. 

ΘΕΜΑ Γ 

1. α) Το σύνδρομο Down ή Τρισωμία 21 χαρακτηρίζεται από 3 χρωμοσώματα στο 

21ο ζεύγος αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων.  

Ως προς την ακοή: Α= φυσιολογική ακοή  α= βαριά κώφωση  

Άνδρας: Ααα (με δεδομένο ότι η μητέρα του είχε βαριά κώφωση (αα) και τον 

γέννησε μετά το 45ο έτος της ηλικίας της-αυξάνονται οι πιθανότητες να έχει 

γίνει μη διαχωρισμός σε αυτήν ) ,  

Γυναίκα :αα     

Πιθανοί γαμέτες του άνδρα : Α, αα ή Αα, α  / Γαμέτες γυναίκας: α  Διασταύ-

ρωση : Ααα x αα 

γα-

μέτες 

Α αα Αα α 

α Αα 

25% 

Φυσιολο-

γικός με 

κανονική 

ακοή  

Ααα  

25% 

Down 

με κα-

νονική 

ακοή 

Ααα  

25% 

Down 

με 

κανο-

νική 

ακοή 

αα 

25% 

Φυσιο-

λογικός 

με κανο-

νική α-

κοή  

β) Μη διαχωρισμός στην 1η ή 2η μειωτική διαίρεση της μητέρας (μη διαχωρι-

σμός των ομόλογων χρωμοσωμάτων ή των αδελφών χρωματίδων αντίστοιχα) 

(ο γονότυπος της μητέρας είναι αα) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ωαρίου 

με ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21 και σύσταση αα και στη συνέχεια γονιμοποί-

ηση του με  φυσιολογικό σπερματοζωάριο με σύσταση Α. 

γ) Τα άτομα με σύνδρομο Down  εμφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χα-

ρακτηριστικές δυσμορφίες στο πρόσωπο και διανοητική καθυστέρηση  

δ) Τα άτομα που πάσχουν από τρισωμία 13 εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα 

από εκείνα με σύνδρομο Down πιθανόν επειδή το χρωμόσωμα 13 είναι μεγα-

λύτερο από το 21 και περιέχουν περισσότερα γονίδια με αποτέλεσμα να χάνο-

νται περισσότερες λειτουργίες.   

2. Η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας γίνεται σε σωματικά κύτταρα ( η εισα-

γωγή του φυσιολογικού αλληλομόρφου γίνεται στα κύτταρα που εμφανίζουν 

βλάβη για να υποκαταστήσουν την μη λειτουργία του μεταλλαγμένου γονιδίου) 
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και όχι σε γαμέτες. Το αποτέλεσμα είναι οι γαμέτες του ασθενή να φέρουν το 

μεταλλαγμένο γονίδιο και αυτό θα μεταβιβάζουν στους απογόνους τους.  

Α= παραγωγή της ADA  α= έλλειψη ADA(ανοσολογική ανεπάρκεια) 

άνδρας: αα                       πιθανοί γονότυποι γυναίκας : ΑΑ ή Αα 

Διασταύρωση: ααx AA   Διασταύρωση: αα x Aα 

γαμέτες α 

Α Αα 50%φυ-

σιολογικό  

α Αα 50% με 

ανοσολογική 

ανεπάρκεια 

 

 

γαμέτες α 

Α Αα 

100% φυσιο-

λογικοί από-

γονοι  


