
 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4:  

Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Πώς ονοµάζονται τα κυκλικά µόρια DNA που αναπαράγονται ανεξαρτήτως; 
 α. ∆ιακεκοµένα γονίδια 
 β. Εσώνια 
 γ. Ρυθµιστικά γονίδα 
 δ. Πλασµίδια 
 

2. Αποδιάταξη είναι το φαινόµενο κατά το οποίο 
 α. ωριµάζει το πρόδροµο RNA 
 β. µεταφράζεται το DNA 
 γ. αποχωρίζονται µεταξύ τους οι αλυσίδες του DNA 
 δ. συνδέονται µεταξύ τους οι κλώνοι του DNA 
 

3. Πώς ονοµάζονται τα βακτηριακά ένζυµα που τεµαχίζουν το DNA σε συγκε-
κριµένες θέσεις; 

 α. Πολυµεράσες 
 β. ∆εσµάσες 
 γ. Περιοριστικές ενδοκλουνεάσες 
 δ. Κινάσες 
 

4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
 α. κόβουν τους δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των βάσεων Α και G 
 β. κόβουν τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του µορίου του DNA σε ειδικές 

θέσεις 
 γ. ενώνουν τµήµατα του ανασυνδυασµένου DNA µε 3-8 νουκλεοτίδια 
 δ. ενσωµατώνουν το DNA του δότη σε ειδική θέση του φορέα κλωνοποίη-

σης. 
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5. Το ένζυµο ECοRI κόβει την αλυσίδα του γονιδιώµατος ενός ευκαρυωτικού 
κυττάρου στις θέσεις µεταξύ G και Α. Έτσι προκύπτουν 

 α. χιλιάδες τµήµατα του DNA µε τον ίδιο αριθµό νουκλεοτιδίων, που µπο-
ρούν να συνδεθούν µε το πλασµίδιο φορέα 

 β. πολλά τµήµατα του DNA από τα οποία µόνο ένα µπορεί να συνδεθεί µε 
το πλασµίδιο φορέα 

 γ. πολλά διαφορετικά τµήµατα του DNA που έχουν τη δυνατότητα να συν-
δεθούν µε το πλασµίδιο φορέα 

 δ. δύο τµήµατα του DNA µε διαφορετικό αριθµό νουκλεοτιδίων από τα 
οποία µόνο το ένα µπορεί να συνδεθεί µε το πλασµίδιο φορέα. 

  
6. Oι περιοριστικές ενδονουκλεάσες έχουν τη δυνατότητα να κόβουν: 
 α. το πλασµίδιο σε κατάλληλη θέση 
 β. το ανασυνδυασµένο DNA σε κατάλληλη θέση 
 γ. το γονιδίωµα του ευκαρυωτικού κυττάρου σε κατάλληλη θέση 
 δ. σε όλες τις θέσεις που περιγράφονται στα α, β, γ. 
 

7. Mερικά πλασµίδια φέρουν γονίδιο που σχετίζεται µε την ευαισθησία των βα-
κτηρίων σε κάποιο αντιβιοτικό. Αυτό εξυπηρετεί  

 α. την κλωνοποίηση των βακτηρίων στα οποία έχει εισαχθεί αυτό το ανα-
συνδυασµένο πλασµίδιο 

 β. την καταστροφή του ανασυνδυασµένου πλασµιδίου πριν την εισαγωγή 
του στο βακτήριο ξενιστή 

 γ. την κλωνοποίηση των βακτηρίων που δε φέρουν το πλασµίδιο 
 δ. την αναπαραγωγή του ανασυνδυασµένου πλασµιδίου µε τη µέθοδο της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης.  
 

8. Πώς ονοµάζεται το µόριο του DNA που συντίθεται µε µήτρα το mRNA και 
την παρουσία της αντίστροφης µεταγραφάσης;  

 α. ανασυνδυασµένο DNA  
 β. cDNA,  
 γ. γονιδιωµατικό DNA  
 δ. χρωµοσωµικό DNA. 
9. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες  
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 α. περιορίζουν τη µεταγραφή γονιδίων 
 β. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής 
 γ. µεταγράφουν το DNA των ιών σε RNA  
 δ. κόβουν το DNA σε καθορισµένες θέσεις. 
 

10. Μια γονιδιωµατική βιβλιοθήκη περιέχει 
 α. αντίγραφα ενός µόνο ανασυνδυασµένου πλασµιδίου 
 β. αντίγραφα του συνολικού γονιδιώµατος ενός οργανισµού 
 γ. αντίγραφα του mRNA του οργανισµού δότη 
 δ. τα απαραίτητα ένζυµα για την παραγωγή ανασυνδυασµένου DNA. 
 

11. Η αποδιάταξη του DNA γίνεται µε 
 α. τη χρήση των περιοριστικών ενδονουκλεασών 
 β. αύξηση της θερµοκρασίας 
 γ. ραδιενεργά σηµασµένα µόρια τους ανιχνευτές 
 δ. το ένζυµο DNA δεσµάση. 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω 
προτάσεις:  

 

1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι γονίδια που κωδικοποιούν 
ένζυµα, τα οποία κόβουν το DNA σε ορισµένες περιοχές. 

 
(    ) 

2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές αλληλου-
χίες δίκλωνου DNA και το κόβουν σε ορισµένη θέση. 

 
(    ) 

3. Η αποµόνωση των περιοριστικών ενδονουκλεασών επέτρεψε 
στους ερευνητές να αναπτύξουν την τεχνολογία του ανασυνδυα-
σµένου DNA. 

 
(    ) 

4. Ως φορέας κλωνοποίησης χρησιµοποιείται DNA ευκαρυωτικών 
κυττάρων. 

 
(    ) 

5. Ως φορείς κλωνονοποίησης χρησιµοποιούνται πλασµίδια, βακτη-
ριοφάγοι και ιοί. 

 
(    ) 

6. Με την τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA µπορούµε να 
ερευνήσουµε αλλά και να τροποποιήσουµε το γενετικό υλικό. 

 
(    ) 

7. Το ανασυνδυασµένο µόριο DNA αποτελείται από DNA ενός  
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οργανισµού και RNA άλλου οργανισµού. (    ) 
8. Το ένζυµο ECοR Ι αναγνωρίζει και κόβει την αλληλουχία βά-

σεων GAATTC µεταξύ Α και G. 
 

(    ) 
9. Η επίδραση µιας συγκεκριµένης περιοριστικής ενδονουκλεάσης 

έχει ως αποτέλεσµα όλα τα κοµµάτια DNA, που προκύπτουν από 
τη δράση της, να έχουν το ίδιο µήκος και να κωδικοποιούν τις 
ίδιες πληροφορίες. 

 
 
 

(    ) 
10. Τα ιχνηθετηµένα µόρια ανιχνευτές περιέχουν συµπληρωµατικές 

αλληλουχίες βάσεων µε το κλωνοποιηµένο DNA. 
 

(    ) 
11. Η διαδικασία δηµιουργίας υβριδίων DNA - RNA ονοµάζεται µε-

τασχηµατισµός. 
 

(    ) 
12. Με τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR αντιγράφουµε 

ειδικές αλληλουχίες DNA in vitro. 
 

(    ) 
 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Κατά τη διαδικασία παραγωγής ανασυνδυασµένου DNA τα ένζυµα 
…………………  ………………… κόβουν το DNA του δότη και του φορέα 
σε συγκεκριµένη θέση.  

2. Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχουν ολόκληρο το DNA  του 
δότη ονοµάζεται …………………  ………………….  

3. Το ένζυµο ECοRΙ, που αποµονώθηκε από το βακτήριο Ε.coli, όταν συναντά 
την αλληλουχία βάσεων ………………, κόβει την αλυσίδα µεταξύ των G, Α.  

4. Με τη µέθοδο PCR αντιγράφουµε επιλεκτικά ειδικές αλληλουχίες ………… 
.  

5. Το mRNA χρησιµοποιείται  ως καλούπι για τη σύνθεση cDNA µε τη βοήθεια 
του ενζύµου …………………  …………………. 

6. Κατά τη διαδικασία παρασκευής του ανασυνδυασµένου DNA, το DNA του 
δέκτη και το DNA του δότη ενώνονται µε τη βοήθεια του ενζύµου 
……………  …………………… . 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
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να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 
 
 

Α. ......  Περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες 

 

Β. ...... DNA δεσµάση 
 

Γ. ......  Πλασµίδια 
 

 

1. Κυκλικά µόρια DNA των 
βακτηρίων. 

2. Πρωτεΐνες που περιβάλλουν το γενε-
τικό υλικό των φάγων. 

3. Κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις. 
4. Ένζυµα που συνδέουν κοµµάτια 

DNA µε συµπληρωµατικά άκρα. 
 

 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  Ανασυνδυασµένο DNA 
 

Β. ...... Πλασµίδια 
 

Γ. ......  Περιοριστική 
ενδονουκλεάση 

 

1. Ένζυµο ECοR Ι. 
2. Υβριδοποιεί DNA - RNA. 
3. Φορείς κλωνοποίησης. 
4. Μόριο µε γονίδια από δύο ή 

περισσότερους οργανισµούς. 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  Υβριδοποίηση 
 

Β. ...... Αποδιάταξη 
 

Γ. ......  Μετασχηµατισµός 
 

 

1. Εισαγωγή ανασυνδυασµένων 
πλασµιδίων σε βακτήρια. 

2. Σύνδεση συµπληρωµατικών κλώνων 
DNA - DNA. 

3. Αποµόνωση συγκεκριµένου γονιδίου. 
4. ∆ιάσπαση δεσµών Η µεταξύ των συ-

µπληρωµατικών βάσεων. 

 

Ι ΙΙ 
  

1. ∆ιαδικασία εισόδου ανασυνδυασµέ-
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Α. ......  Γονιδιωµατική 

βιβλιοθήκη 
 

Β. ...... cDNA βιβλιοθήκη 
 

Γ. ......  Μετασχηµατισµός 

νου DNA στα βακτήρια. 
2. Περιέχει τα αντίγραφα του ώριµου 

mRNA. 
3. Αντίγραφα υβριδίων DNA-RNA 
4. Περιέχει συνολικό DNA του 

οργανισµού δότη. 
 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 
µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 

cDNA 
βιβλιοθήκη 

υβριδοποίηση αποδιάταξη µετασχηµατισµός 

πλασµίδιο ανασυνδυασµένο 
DNA 

περιοριστική 
ενδονουκλεάση 

 

DNA δεσµάση γονιδιωµατική 
βιβλιοθήκη 

  

 

– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

1. Πού βρίσκει εφαρµογές η ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου 
DNA;  

2. Τι χαρακτηρίζουµε ως “Γενετική Μηχανική” και ποιους στόχους εξυπηρετεί 
αυτή; 

3. Γιατί χρησιµοποιούµε την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση για να κόψουµε 
το DNA του πλασµιδίου φορέα και το DNA του δότη;  

4. Πώς θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε εάν ένα φυτό έχει µολυνθεί από ρε-
τροϊό; 

5. Ποιος είναι ο ρόλος της DNA δεσµάσης στη διαδικασία σχηµατισµού του 
ανασυνδυασµένου DNA;  

– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 
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1. Να γράψετε δύο µεθόδους παραγωγής αντιγράφων µιας αλληλουχίας νου-
κλεοτιδίων ενός µορίου DNA. Σε τι πλεονεκτεί η µία έναντι της άλλης; 

2. Να περιγραφούν τα στάδια της κλωνοποίησης ανασυνδυασµένου DNA, του 
βακτηριοφάγου λ. 

3. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η αποµόνωση των 
περιοριστικών ενδονουκλεασών και των φορέων κλωνοποίησης συνέβαλε τα 
µέγιστα στην ανάπτυξη της Γενετικής Μηχανικής.  

4. Να γράψετε τα στάδια παραγωγής του ανασυνδυασµένου DNA.  
5. Γιατί τα πλασµίδια φορείς του DNA του δότη εισάγονται σε βακτήρια ξενι-

στές τα οποία δεν έχουν πλασµίδια και είναι ευαίσθητα σε αντιβιοτικά;  
6. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ µιας γονιδιωµατικής και µιας cDNA βιβλιοθήκης;  
7. Να περιγράψετε τη διαδικασία κατασκευής µιας cDNA βιβλιοθήκης.  
8. Στη διαδικασία κατασκευής του ανασυνδυασµένου DNA ποιος είναι ο ρόλος:  

α) των πλασµιδίων 
β) των βακτηρίων 
γ) των περιοριστικών ενδονουκλεασών 
δ) της DNA δεσµάσης 

9. Με ποιο τρόπο γίνεται η ανίχνευση κλώνων από γονιδιωµατική βιβλιοθήκη;  
10. Με ποια µέθοδο εισάγονται σε βακτήρια τα πλασµίδια µε το 

ανασυνδυασµένο DNA; Πώς αποµονώνονται τα βακτήρια αυτά από τα 
υπόλοιπα, που δεν δέχθηκαν το ανασυνδυασµένο DNA; 

11. Να περιγράψετε την πορεία που ακολουθούµε για την κατασκευή µιας c 
DNA βιβλιοθήκης. 

12. Από όσα γνωρίζετε ποιος νοµίζετε ότι είναι ο φυσιολογικός ρόλος του πλα-
σµιδίου σε ένα βακτήριο; 

13. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της 
χρησιµοποίησης των πλασµιδίων στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου 
DNA; 

14. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της 
χρησιµοποίησης των ιών στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA; 

15. Θέλουµε να µελετήσουµε το γενετικό υλικό ενός ρετροϊού. Μπορούµε να 
εφαρµόσουµε τη µέθοδο PCR; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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16. Ένα γονίδιο ενσωµατώθηκε σε ένα πλασµίδιο και στο µετασχηµατισµένο βα-
κτηριακό κύτταρο δεν εκφραζόταν το γονίδιο. Μπορείτε να σκεφτείτε µερι-
κούς λόγους γι’ αυτό το γεγονός; 

17. Πώς αποµονώνονται τα βακτήρια, στα οποία έχει εισχωρήσει ανασυνδυα-
σµένο DNA από τα υπόλοιπα βακτήρια;  

 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή 

µιας πρωτεΐνης 148 αµινοξέων. Αν το ίδιο γονίδιο κλωνοποιηθεί σ’ ένα βα-
κτηριακό πληθυσµό, θα παραχθεί η ακριβής πρωτεΐνη; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

2. Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει ένα κοµµάτι του µορίου του DNA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Να συµπληρώσετε τα κενά πλαίσια µε τα γράµµατα που αντιστοιχούν στις 

σωστές βάσεις. 

Γ 

Κ 

Τ 

Α 

β) Να σχηµατίσετε τόξα, που θα δείχνουν τους χηµικούς δεσµούς που 
ανοίγουν, όταν γίνεται αποδιάταξη των κλώνων. 

γ) Να δώσετε την ονοµασία των ενζύµων που παίζουν τον ρόλο της “κόλας” 
ανάµεσα στα µέρη του DNA του ιδίου κλώνου. 

3. Παρατηρήθηκε ότι οι κλώνοι ενός µορίου DNA αποχωρίζονται στη θερµο-
κρασία των 100 °C. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι κλώνοι παραµένουν ανέ-
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παφοι. Αυτό το φαινόµενο οι ερευνητές το ονόµασαν αποδιάταξη της νου-
κλεοτιδικής αλυσίδας. 
α) Πώς δρα η θερµοκρασία στο DNA για να γίνει η αποδιάταξη των κλώνων 

του; 
β) Παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η αποδιάταξη των κλώνων 

είναι φαινόµενο αντιστρεπτό. Ποια σηµαντική µέθοδος για τη σύγχρονη 
Βιολογία ανακαλύφτηκε, που βασίζεται αφενός στην ιδιότητα της 
αποδιάταξης των κλώνων και αφετέρου στην ιδιότητα της επανέλιξής 
τους; 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 5:  

Μενδελική κληρονοµικότητα 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 

στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 
 

1. Ένας από τους λόγους που τα πειράµατα του Mendel ήταν επιτυχή ήταν ότι 
 α. χρησιµοποίησε αµιγή στελέχη µοσχοµπίζελων για την ιδιότητα που 

µελετούσε 
 β. µελέτησε ταυτόχρονα πολλές ιδιότητες του µοσχοµπίζελου 
 γ. περιέγραψε τον τρόπο κληρονόµισης ενός γονιδίου 
 δ. περιέγραψε τον τρόπο κληρονόµισης δύο γονιδίων. 
 

2. Όταν δύο αλληλόµορφα γονίδια εκφράζονται στο φαινότυπο των ετερόζυγων 
ατόµων ονοµάζονται 

 α. επικρατή 
 β. πολλαπλά αλληλόµορφα 
 γ. συνεπικρατή 
 δ. ατελώς επικρατή. 
 

3. Η µερική αχρωµατοψία στο πράσινο είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από 
 α. ατελώς επικρατή γονίδια  
 β. υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια  
 γ. δύο αλληλόµορφα γονίδια 
 δ. πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια. 
 

4. Στα οµόλογα χρωµοσώµατα, αλληλόµορφα λέγονται τα γονίδια που 
 α. καλύπτουν την έκφραση άλλων γονιδίων 
 β. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα  
 γ. προκαλούν πρόωρο θάνατο  
 δ. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν διαφορετική ιδιότητα. 
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5. Ένα άτοµο χαρακτηρίζεται ως οµόζυγο επικρατές όταν, για µια 
συγκεκριµένη ιδιότητα, έχει  

 α. δύο επικρατή αλληλόµορφα  
 β. δύο υπολειπόµενα αλληλόµορφα 
 γ. ένα επικρατές και ένα υπολειπόµενο αλληλόµορφο 
 δ. δύο συνεπικρατή αλληλόµορφα. 
 
6. Η β-θαλασσαιµία είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από  
 α. υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια 
 β. πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια 
 γ. δύο αλληλόµορφα γονίδια 
 δ. ατελώς επικρατή γονίδια. 
 
7. Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφο 

στο Υ ονοµάζονται  
 α. θνησιγόνα 
 β. φυλοσύνδετα 
 γ. υπολειπόµενα 
 δ. φυλετικά. 
 
8. Η αιµορροφιλία και η αχρωµατοψία είναι ασθένειες οι οποίες εµφανίζονται  
 α. συχνότερα στα αρσενικά άτοµα  
 β. µόνο στα θηλυκά άτοµα 
 γ. σε όλους τους απογόνους ανεξαρτήτως φύλου 
 δ. µόνο στα αρσενικά άτοµα. 
 
9. Κατά τη διασταύρωση ελέγχου ένα άτοµο άγνωστου γονότυπου διασταυρώ-

νεται µε ένα άτοµο  
 α. οµόζυγο για το επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο 
 β. ετερόζυγο για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο 
 γ. ετερόζυγο για το επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο 
 δ. οµόζυγο για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο. 

10. Τα φυλοσύνδετα γονίδια βρίσκονται στο 
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 α. Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφα στο Υ χρωµόσωµα 
 β. Υ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφα στο Χ χρωµόσωµα 
 γ. Υ χρωµόσωµα και  είναι θνησιγόνα 
 δ. Υ χρωµόσωµα και τα αλληλόµορφά τους βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα. 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσε  
 

1. Ο Mendel πραγµατοποίησε την πρώτη επιστηµονική µελέτη της 
κληρονοµικότητας κατά την οποία, σε κάθε πείραµα, µελέτησε 
µία ή δύο διαφορετικές ιδιότητες του µοσχοµπίζελου. 

 
 

(    ) 
2. Ο γονότυπος ενός ατόµου αναφέρεται στην επικράτηση ή όχι 

ενός χαρακτηριστικού. 
 

(    ) 
3. Οι διασταυρώσεις που µελετούν τον τρόπο κληρονόµισης ενός 

χαρακτηριστικού ονοµάζονται διασταυρώσεις µονοϋβριδισµού. 
 

(    ) 
4. Τα γονίδια που καθορίζουν την οµάδα αίµατος σύµφωνα µε το 

σύστηµα ΑΒΟ είναι δύο αλληλόµορφα γονίδια. 
 

(    ) 
5. Το γενεαλογικό δέντρο είναι η διαγραµµατική απεικόνιση διάφορων 

χαρακτηριστικών των µελών µιας οικογένειας για πολλές γενεές. 
 

(    ) 
6. Η αιµορροφιλία Α είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από αυτόσω-

µικά υπολειπόµενα γονίδια. 
 

(    ) 
7. Στη µελέτη του τρόπου µεταβίβασης των κληρονοµικών χαρα-

κτήρων θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας ότι κάθε κύηση εί-
ναι ένα ανεξάρτητο γεγονός, το οποίο δε σχετίζεται µε τα απoτε-
λέσµατα άλλων κυήσεων. 

 
 
 

(    ) 
8. Τα µέλη µιας οικογένειας που είναι φυσιολογικά έχουν πάντοτε 

φυσιολογικούς απογόνους. 
 

(    ) 
9. Ο Mendel επέλεξε για τα πειράµατά του το µοσχοµπίζελο και συ-

νεπώς οι νόµοι που πρότεινε ισχύουν µόνο για τους φυτικούς ορ-
γανισµούς. 

 
 

(    ) 
10. Η β-θαλασσαιµία είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από πολλαπλά 

αλληλόµορφα γονίδια. 
 

(    ) 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Τα γενεαλογικά δέντρα βοηθούν στη …………. καθοδήγηση και στη µελέτη 
του τρόπου κληρονόµησης διαφόρων χαρακτήρων. 

2. Η αιµορροφιλία και η αχρωµατοψία είναι ασθένειες οι οποίες ελέγχονται από 
……………… …………….. γονίδια και εµφανίζονται συχνότερα στα 
……….. άτοµα.  

3. Οι γονείς οι οποίοι είναι ετερόζυγοι και έχουν φυσιολογικό φαινότυπο µπορεί 
να µεταβιβάσουν ……………….. αλληλόµορφο γονίδιο στους απογόνους 
τους και ονοµάζονται φορείς. 

4. Κατά τη διασταύρωση ………….. ένα άτοµο άγνωστου φαινοτύπου 
διασταυρώνεται µε ένα άτοµο οµόζυγο για ……………….. αλληλόµορφο 
γονίδιο.  

5. Τα φυλοσύνδετα γονίδια βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν 
αλληλόµορφα στο Y χρωµόσωµα και ο τρόπος που κληρονοµούνται 
ονοµάζεται ………………….. κληρονοµικότητα.  

 
 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 
 
 

Α. ...... Αιµορροφιλία  Α 
 
Β. ...... Πολλαπλά αλληλόµορφα 
 
Γ. ...... ∆ιασταύρωση ελέγχου 
 

 
1. Β-θαλασσαιµία. 
2. Φυλοσύνδετη υπολειπόµενη κληρο-

νοµικότητα. 
3. Πρόωρος θάνατος. 
4. Άτοµο άγνωστου γονότυπου δια-

σταυρώνεται µε άτοµο οµόζυγο υπο-
λειπόµενο. 

 
Ι ΙΙ 
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Α. ...... Οµόζυγο άτοµο 
 
Β. ...... Ετερόζυγο άτοµο 
 
Γ. ...... Επικρατές γονίδιο 
 
∆. ...... Υπολειπόµενο γονίδιο 
 

 
1. Καλύπτει την έκφραση του αλληλο-

µόρφου του. 
2. ∆ιαφορετικά αλληλόµορφα γονίδια 
3. Μελέτη του τρόπου κληρονόµισης 

ενός χαρακτηριστικού. 
4. Καλύπτεται η έκφρασή του από το 

αλληλόµορφό του. 
5. Ίδια αλληλόµορφα γονίδια. 

 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Φυλοσύνδετα γονίδια 
 
Β. ......  Μερική αχρωµατοψία στο 

 κόκκινο 
 
Γ. ...... Β-θαλασσαιµία 
 
∆. ...... Οµόλογα χρωµοσώµατα 
 

 
1. Πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια. 
2. Βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και 

δεν έχουν αλληλόµορφα στο Υ 
χρωµόσωµα. 

3. Υπολειπόµενα αυτοσωµικά γονίδια 
4. Συχνότερη στα αρσενικά άτοµα και 

πολύ σπάνια στα θηλυκά άτοµα. 
5. Βρίσκονται στην ίδια θέση και 

ελέγχουν την ίδια ιδιότητα. 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Συνεπικρατή 
 
Β. ...... Αλληλόµορφα γονίδια 
 
Γ. ...... Οµόζυγο επικρατές άτοµο 
 
∆. ...... Γονότυπος 
 

 
1. Έχει δύο επικρατή αλληλόµορφα 

γονίδια. 
2. Βρίσκονται στην ίδια θέση και 

ελέγχουν την ίδια ιδιότητα. 
3. Το σύνολο των αλληλόµορφων 

γονιδίων ενός οργανισµού. 
4. Εκφράζονται στο φαινότυπο των 

ετερόζυγων ατόµων. 
5. Πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια. 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 
µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 

 

∆ιασταύρωση 
ελέγχου 

πολλαπλά 
αλληλόµορφα 

γονίδια 

γενεαλογικό 
δέντρο 

υπολειπόµενο 
γονίδιο 

φυλοσύνδετη 
κληρονοµικότητα 

φυλετικά 
χρωµοσώµατα 

  

 
 

– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

1. Γιατί ο Mendel θεωρείται ο πατέρας της Γενετικής; 
2. Να εξηγήσετε γιατί όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στενοί συγγενείς, αυξάνεται η 

πιθανότητα να είναι φορείς της ίδιας ασθένειας, που κληρονοµείται µε 
αυτοσωµικό υπολειπόµενο τρόπο. Πώς συµβολίζεται αυτό στο γενεαλογικό 
δέντρο; 

3. Τι ονοµάζεται γονότυπος και τι φαινότυπος; 
4. Να εξηγήσετε γιατί η µελέτη του τρόπου µεταβίβασης των κληρονοµικών 

χαρακτηριστικών στον ανθρωπο εµφανίζει πολλές δυσκολίες. 
5. Σε ποια περίπτωση δύο αλληλόµορφα γονίδια λέγονται συνεπικρατή; 
6. Για ποιο λόγο τα οµόζυγα υπολειπόµενα άτοµα για θνησιγόνα γονίδια δεν 

επιβιώνουν µέχρι τη γέννηση; 
7. Με ποιο τρόπο ο Mendel δηµιούργησε αµιγή στελέχη µοσχοµπίζελου; 
8. Ποιες διασταυρώσεις ονοµάζονται διασταυρώσεις µονοϋβριδισµού και ποιες 

διυβριδισµού; 
9. Ποια διασταύρωση ελέγχου πραγµατοποίησε ο Mendel για να µελετήσει το 

ύψος του µοσχοµπίζελου; 
10. Γιατί τα πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια µπορεί να αλλάξουν τις αναλογίες 

των νόµων του Mendel; 
11. Οι αναλογίες που προκύπτουν κατά τη µελέτη χαρακτηριστικών που 

αναφέρονται σε πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια δεν συµφωνούν µε τις 
αναλογίες που προβλέπουν οι νόµοι του Mendel. Να εξηγήσετε το γεγονός. 
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– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 

 

1. Για ποιους λόγους ο Mendel επέλεξε το µοσχοµπίζελο για τα πειράµατά του; 
2. Γιατί οι ασθένειες που ελέγχονται από υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια 

εµφανίζονται συχνά στα αρσενικά άτοµα και πολύ σπάνια στα θηλυκά άτοµα; 
3. Να περιγράψετε τη σειρά πειραµάτων στα αποτελέσµατα της οποίας ο 

Mendel βασίστηκε και πρότεινε το δεύτερο νόµο. 
4. Σε ποιου τύπου διασταυρώσεις οι γονοτυπικές και οι φαινοτυπικές αναλογίες 

είναι οι ίδιες; Γιατί συµβαίνει αυτό; 
5. Όταν ένας αιµορροφιλικός άντρας παντρευτεί µια φυσιολογική γυναίκα, όλοι 

οι θηλυκοί απόγονοί τους θα είναι υποχρεωτικοί φορείς. Πώς αιτιολογείται 
αυτό; 

6. Στην αιµορροφιλία Α ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά και 
ποιοι στα θηλυκά άτοµα; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι φαινότυποι; 

7. Να κατασκευάσετε το τετράγωνο του Punnett στο οποίο θα φαίνονται οι πι-
θανοί γενετικοί συνδυασµοί στην µερική αχρωµατοψία στο πράσινο όταν ο 
πατέρας είναι φυσιολογικός και η µητέρα φορέας. 

8. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν οι οργανισµοί ώστε να είναι κατάλληλοι για 
πειραµατικές διασταυρώσεις; 

9. Τι είναι ο γενετικός κώδικας και µε ποια µέθοδο αποκρυπτογραφήθηκε; 
 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Ένα κύτταρο αποτελείται από 3 ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων, σε κάθε 

ένα από τα οποία βρίσκονται τα γονίδια Κκ, Λλ, µµ. αντίστοιχα. Πόσα είδη 
γαµετών θα σχηµατίσει αυτό το κύτταρο και ποια; 

2. Ένας διπλοειδής οργανισµός µε 5 ζεύγη ανεξάρτητων γονιδίων έχει γονότυπο 
ΑαΒΒΓγδδΕε. Πόσα είδη γαµετών θα σχηµατίσει και ποια θα είναι αυτά; 

3. Να δώσετε όλους τους πιθανούς γαµέτες (είδη και αριθµητικές αναλογίες) 
των ανθρώπων µε τους παρακάτω γονότυπους: ΧΧΨΑα,  ΧΨΒβ,  ΧΧΓγ. 

4. Ο Γιάννης έχει οµάδα αίµατος Ο, αλλά ο πατέρας του ανήκει στην Α οµάδα 
και η µητέρα του στη Β. 
α) Να δείξετε µε ένα σχεδιάγραµµα πώς ο Γιάννης κληρονόµησε από τους 

γονείς του την οµάδα αίµατος. 
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β) Ποιες θα είναι οι πιθανές οµάδες αίµατος της αδερφής του και του 
αδερφού του; Να σχεδιάσετε το πιθανό γενεαλογικό δέντρο της 
οικογένειας. 

5. Ο αλφισµός είναι η απουσία χρωστικής από το δέρµα, τα µάτια και τα 
µαλλιά. Τα άτοµα που έχουν κληρονοµήσει αυτό το γενετικό χαρακτηριστικό 
δεν παράγουν χρωστική. Το παρακάτω διάγραµµα αποτελεί το γενεαλογικό 
δένδρο µιας οικογένειας, άτοµα της οποίας έχουν κληρονοµήσει αυτό το 
γενετικό χαρακτηριστικό. Τα τετράγωνα είναι αρσενικά άτοµα, οι κύκλοι τα 
θηλυκά άτοµα της οικογένειας. Τα χρωµατισµένα τετράγωνα και κύκλοι 
είναι τα άτοµα που δεν παράγουν τη χρωστική, ενώ τα υπόλοιπα έχουν 
φαινότυπο  φυσιολογικό. 
 

6 8 7

543 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Τι εννοούµε µε τη φράση ότι ο φαινότυπος είναι φυσιολογικός; 
β) Τι συµπεραίνετε από το γενεαλογικό δένδρο, το γονίδιο του αλφισµού 

είναι επικρατές ή υπολειπόµενο; 
γ) Να καταγράψετε τους πιθανούς γονότυπους των (1-8). 
δ) Εάν το άτοµο 8, παντρευτεί κάποιο αλφικό άτοµο ποια είναι η πιθανότητα 

το πρώτο τους παιδί να είναι αλφικό; 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 6:  

Μεταλλάξεις 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Οι µεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσµα 
  α. τη δηµιουργία γενετικής ποικιλότητας 
  β. τη δηµιουργία κληρονοµικών ασθενειών 
  γ. την εµφάνιση πολλών περιπτώσεων καρκίνου 
  δ. όλα όσα περιγράφονται στα α, β, γ. 
 

2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν τη δρεπανοκυτταρική αναι-
µία, είναι λανθασµένες; 

  α. Τα ερυθροκύτταρα περιέχουν την HbS  αντί της HbA. 
  β. Οφείλεται σε ελλείψεις ή προσθήκες βάσεων.  
  γ. Το έκτο αµινοξύ της β-αλυσίδας αντί για γλουταµινικό είναι βαλίνη. 
  δ. Το πέµπτο αµινοξύ της α-αλυσίδας αντί για γλουταµινικό είναι λευκίνη. 
 

3. Η συχνότητα εµφάνισης µεταλλάξεων σε περιοχές γονιδίων στο γενετικό 
υλικό είναι υποδεκαπλάσια της συχνότητας εµφάνισης µεταλλάξεων στο 
υπόλοιπο 95% γιατί 

 α. οι περιοχές εκτός γονιδίων είναι περισσότερες 
 β. οι κωδικοποιούσες περιοχές βρίσκονται κάτω από εξελικτική πίεση 
 γ. οι περιοχές εκτός γονιδίων δε βρίσκονται κάτω από εξελικτική πίεση 
 δ. οι περιοχές εκτός γονιδίων βρίσκονται κάτω από εξελικτική πίεση 
 

4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν αφορά την α-θαλασσαιµία; 
 α. Είναι αποτέλεσµα έλλειψης ολόκληρου του γονιδίου α. 

β. Μπορούν να δηµιουργηθούν ελλείψεις σε ένα, δύο, τρία ή και στα 
τέσσερα γονίδια α. 
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γ. Τα άτοµα µε α-θαλασσαιµία εµφανίζουν ανθεκτικότητα στο πρωτόζωο της 
ελονοσίας. 

 δ. Η έλλειψη της α-αλυσίδας  επηρεάζει όλες τις αιµοσφαιρίνες. 
 

5. Τα άτοµα, που εµφανίζουν τρισωµία 13 και 18, εµφανίζουν βαρύτερα συµ-
πτώµατα από αυτά που πάσχουν από σύνδροµο Down επειδή τα χρωµοσώ-
µατα 

 α. 13 και 18 είναι αυτοσωµικά 
 β. 13 και 18 είναι µεγαλύτερα και µε περισσότερα γονίδια 
 γ. 13 και 18 είναι µικρότερα αλλά περιέχουν σηµαντικότερα γονίδια 
 δ. 13 και 18 είναι φυλοσύνδετα. 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω 
προτάσεις:  

 

1. Οι µεταλλάξεις δηµιουργούν ένα διαφορετικό φαινότυπο. (    ) 
2. Η χρωµοσωµική ανωµαλία ταυτίζεται µε την έννοια της γονιδια-

κής µετάλλαξης. 
 

(    ) 
3. Όλες οι µεταλλάξεις µεταβιβάζονται από τη µια γενιά στην άλλη. (    ) 
4. Μόνο οι µεταλλάξεις των γεννητικών κυττάρων µεταβιβάζονται 

από τη µια γενιά στην άλλη. 
 

(    ) 
5. Η δρεπανοκυτταρική αναιµία οφείλεται σε µία χρωµοσωµική 

ανωµαλία. 
 

(    ) 
6. Η αλλαγή της στερεοδιάταξης της αιµοσφαιρίνης HbA στη δρε-

πανοκυτταρική αναιµία οφείλεται σε µία µετάλλαξη. 
 

(    ) 
7. Το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας είναι εκφυλισµένος µειώνει 

την πιθανότητα εµφάνισης των δυσµενών επιπτώσεων µιας µε-
τάλλαξης. 

 
 

(    ) 
8. Οι µεγάλης έκτασης αλλαγές στο γονιδίωµα αποτελούν τις χρω-

µοσωµικές ανωµαλίες. 
 

(    ) 
9. Όλες οι µεταλλάξεις είναι βλαβερές. (    ) 

10. Η µοναδική µονοσωµία που βρέθηκε στον άνθρωπο είναι το σύν-
δροµο  Turner. 

 
(    ) 
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11. Η έλλειψη γονιδίων α επηρεάζει όλες τις αιµοσφαιρίνες. (    ) 
12. Ο καρκίνος κληρονοµείται ως µενδελικός χαρακτήρας. (    ) 
13. Τα πρωτοογκογονίδια υπάρχουν φυσιολογικά στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα. 
 

(    ) 
14. Η α-θαλασσαιµία είναι σοβαρότερη από τη β-θαλασσαιµία διότι 

η α αλυσίδα είναι συστατικό όλων των αιµοσφαιρινών. 
 

(    ) 
15. Μεταλλάξεις παρατηρούνται µόνο στις περιοχές του DNA που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες. 
 

(    ) 
 
 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  Ανευπλοειδία 
 

Β. ...... Έλλειψη 
 

Γ. ......  Τρισωµία 
 

∆. ......  Πολυπλοειδία 

 

1. Σύνδροµο Turner. 
2. Σύνδροµο cri du chat. 
3. Σύνδροµο Down. 
 
 

 
 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  α-θαλασσαιµία 
 

Β. ...... ∆ρεπανοκυτταρική 
αναιµία 

 

Γ. ......  β-θαλασσαιµία 
 

∆. ...... Αλφισµός 

 

 

1. Έλλειψη ή προσθήκη βάσεων. 
2. Αντικατάσταση µιας βάσης. 
3. Έλλειψη ολόκληρου γονιδίου. 
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Ι ΙΙ 
 

Α. ......  β-θαλασσαιµία 
 

Β. ...... Ετερόζυγη β-
θαλασσαιµία 

 

Γ. ......  ∆ρεπανοκυτταρική 
 

 

1. Αντικατάσταση γλουταµινικού οξέος 
από βαλίνη. 

2. ∆ε σχηµατίζεται µελανίνη. 
3. Αυξηµένη σύνθεση HbΑ2. 
4. Έλλειψη HbΑ. 

 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  ∆ρεπανοκυτταρική 
 

Β. ...... Ετερόζυγη β-
θαλασσαιµία 

 

Γ. ......  Φαινυλκετονουρία  

 

∆. ......  Αλφισµός 
 

 

1. Ερυθροκύτταρα δρεπανοειδούς σχή-
µατος σε συνθήκες έλλειψης Ο2. 

2. Συσσώρευση φαινυλαλανίνης. 
3. Απουσία HbΑ και σύνθεση HbΑ2. 
 
 

 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  Σύνδροµο Down 
 

Β. ...... ∆ρεπανοκυτταρική 
 

Γ. ......  Φαινυλκετονουρία 
 

 

1. Προσδιορισµός HbS στα ερυθροκύτ-
ταρα. 

2. Αµνιοπαρακέντηση µελέτη καρυό-
τυπου. 

3. Λήψη χοριακών λαχνών. 
4. Μέτρηση συγκέντρωσης ενζύµου. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

σύνδροµο Down φαινυλκετονουρία δρεπανοκυτταρική 
αναιµία 

αλφισµός 

έλλειψη HbΑ ετερόζυγη  
β-θαλασσαιµία 

ανευπλοειδία µονοσωµία 

τρισωµία σύνδροµο Turner σύνδροµο 
Kleinefelter 

 

 
 

– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

 

1. Σε ποιες κατηγορίες ανάλογα µε την έκταση της αλλαγής κατατάσσονται οι 
µεταλλάξεις;  

2. Ποιών κυττάρων οι µεταλλάξεις κληρονοµούνται; 
3. Ποια διαφορά εντοπίζεται ανάµεσα στα άτοµα που πάσχουν από δρεπανο-

κυτταρική αναιµία και στα φυσιολογικά; 
4. Πού οφείλεται η αλλαγή του σχήµατος των ερυθροκυττάρων στα άτοµα που 

πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιµία;  
5. Σε ποια περίπτωση η HbΑ2  αποτελεί διαγνωστικό δείκτη;  
6. Να αναφέρετε δύο ασθένειες που οφείλονται σε µεταλλάξειςκαι οι οποίες 

κληρονοµούνται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.   
7. Τι ονοµάζονται σιωπηλές µεταλλάξεις;  
8. Γιατί στα οµόζυγα άτοµα µε β-θαλασσαιµία εµφανίζεται αύξηση της HbF;   
9. Γιατί η µονοσωµία είναι συνήθως θανατηφόρος για τον οργανισµό; 

10. Πώς δηµιουργούνται γαµέτες µε αριθµό χρωµοσωµάτων µεγαλύτερο ή µι-
κρότερο του φυσιολογικού;  

11. Ποια είναι η σηµασία της διάγνωσης των γενετικών ανωµαλιών; 
12. Σε τι βοηθά η έγκαιρη διάγνωση της φαινυλκετονουρίας; 
13. Σε ποια περίπτωση η ΗbA2 αποτελεί διαγνωστικό δείκτη;   
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14. Ποιες ασθένειες που οφείλονται σε µεταλλάξεις κληρονοµούνται µε αυτοσω-
µικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας; 

15. Γιατί µια από τις διαγνωστικές τεχνικές για τη δρεπανοκυτταρική αναιµία εί-
ναι η παρατήρηση της µορφολογίας των ερυθρών αιµοσφαιρίων  σε 
συνθήκες έλλειψης Ο2;    

16. Γιατί τα άτοµα µε µελαγχρωµατική ξηροδερµία έµφανίζουν πολλαπλάσια 
συχνότητα καρκίνων του δέρµατος; 

 
 
– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 

1. Σε κάποιες περιοχές, όπου εµφανιζόταν παλαιότερα η ελονοσία, η συχνότητα 
ετερόζυγων ατόµων µε δρεπανοκυτταρική αναιµία και β-θαλασσαιµία είναι 
αυξηµένη. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

2. Πώς αναστέλλεται η δράση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και ποιες είναι 
οι συνέπειες αυτής της αναστολής; 

3. Να εξηγήσετε γιατί άτοµα στα οποία έχουν συµβεί αµοιβαίες µετατοπίσεις 
εµφανίζουν κίνδυνο απόκτησης απογόνων µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες; 

4. Γιατί µια µετάλλαξη, που µπορεί να συµβεί στο ενεργό κέντρο, έχει σαν από-
τέλεσµα τη µεταβολή της ενεργότητας του ενζύµου;    

5. Ποιες διαγνωστικές µεθόδους θα χρησιµοποιούσατε προκειµένου να διαγνώ-
σετε τη φαινυλκετονουρία και τη δρεπανοκυτταρική αναιµία σε ένα βρέφος 
και σε µια γυναίκα έγκυο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Ένα αρσενικό άτοµο έχει 47 χρωµοσώµατα. Τα χαρακτηριστικά του 
συνδρόµου εµφανίστηκαν κατά την εφηβεία. 
α) Σε τι είδους χρωµοσωµική ανωµαλία οφείλεται ο φαινότυπος; 
β) Πόσα αυτοσωµικά και πόσα φυλετικά χρωµοσώµατα έχει το παραπάνω 

άτοµο; 
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2. Τα αποτελέσµατα µιας εξέτασης για αιµοσφαιρινοπάθειες έδειξαν ότι: 
α) Η HbΑ2 ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. 
β) Η HbF εµφανίζεται σε µικρές ποσότητες. 
γ) Η HbΑ  απουσιάζει εντελώς. 
δ) HbS εµφανίζεται σε ποσοστό 85-97%. 

 

– Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
α) Από ποια αιµοσφαιρινοπάθεια πάσχει το άτοµο; 
β) Πώς δηµιουργείται η αιµοσφαιρινοπάθεια αυτή; 

 

3. Ένα χρωµόσωµα σε ένα σωµατικό κύτταρο παθαίνει αναστροφή σε ένα του 
άκρο στο 1/3 του συνολικού µήκους του. Πόσα γονίδια θα επηρεαστούν από 
αυτή τη µετάλλαξη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

4. Σε µία αναστροφή όλα τα γονίδια είναι παρόντα. Γιατί η αναστροφή αυτή 
θεωρείται µετάλλαξη; 
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