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Θέµα 1ο
Πολλαπλής επιλογής
1. Κατά την ετερόζυγη
(α) αυξηµένη ποσότητα
(β) αυξηµένη ποσότητα
(γ) σοβαρή αναιµία
(δ) αυξηµένη ποσότητα

µορφή της β-θαλασσαιµίας εµφανίζεται:
HbF στον οργανισµό
HbA2 στον οργανισµό
HbA στον οργανισµό

2. Ένας ανθρώπινος γαµέτης που περιέχει 21 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα
και ένα φυλετικό χρωµόσωµα, αν συντηχθεί µε ένα κανονικό γαµέτη,
τότε θα προκύψει άτοµο:
α) µε σύνδροµο Down
γ) µε σύνδροµο Turner
β) µε σύνδροµο cri-du-chat
δ) µη βιώσιµο
3. Κατά τον προγεννητικό έλεγχο, τη λήψη χοριακών λαχνών
ακολουθεί:
α) ανάλυση καρυοτύπου
β) βιοχηµική ανάλυση
γ) ανάλυση DNA (RCR)
δ) οποιαδήποτε µέθοδος από τα παραπάνω
4.
α)
β)
γ)
δ)

Σε γενετικό επίπεδο, ο καρκίνος είναι αποτέλεσµα:
µετατροπής πρωτο-ογκογονιδίων σε ογκογονίδια
αναστολής της δράσης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων
αδρανοποίησης των µηχανισµών επιδιόρθωσης του DNA
όλων των µηχανισµών που αναφέρονται στα α, β και γ

5. Ποιες από τις παρακάτω ασθένειες ακολουθούν
υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας;
α) η δρεπανοκυτταρική αναιµία
β) η αιµορροφιλία Α
γ) η κυστική ίνωση
δ) η οικογενής υπερχοληστερολαιµία
ε) η µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο - πράσινο
στ) η φαινυλκετονουρία
ζ) η β-θαλασσαιµία
η) ο αλφισµός
θ) το ρετινοβλάστωµα
(Κυκλώστε τα σωστά)

αυτοσωµικό

Θέµα 2ο
(σύντοµης ανάπτυξης)
1. Ποιοι είναι οι µεταλλαξογόνοι παράγοντες και τι είδους
µεταλλάξεις προκαλούν;
2. Σχεδιάστε µια µειωτική διαίρεση (άωρων γενετικών κυττάρων
ανθρώπου)κατά την οποία να προκύπτουν µη φυσιολογικοί γαµέτες
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που εάν γονιµοποιήσουν
σύνδροµο Kleinefelter.

φυσιολογικό

χρησιµοποιούνται
3. Ποιες
τεχνικές
δρεπανοκυτταρικής αναιµίας;
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Θέµα 3ο
(ερωτήσεις θεωρίας)
1. Αναφέρετε τις τρισωµίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και τα
συµπτώµατά τους;
2. Εξηγείστε γιατί καρκίνος δεν κληρονοµείται ως µενδελικός
χαρακτήρας.
Θέµα 4Ο
(πρόβληµα µε θεωρία)
Το mRNA ενός παθολογικού γονιδίου που είναι υπεύθυνο για µια
ασθένεια είναι το εξής:

5΄… UAAUGUCACGACACGAAUUCCUΑAAAUAGUUC … 3΄
Ι. Είναι δυνατή η κλωνοπoίηση του γονιδίου µε φορέα ένα
πλασµίδιο το οποίο κόπηκε µε την περιοριστική ενδονουκλεάση
ΕcoRI;
ΙΙ. Αν το mRNA που προκύπτει από το φυσιολογικό γονίδιο είναι
το παρακάτω…

5΄… UAAUGUCACCGACACGAAUUCCUΑAAAUAGUUC … 3΄
…να βρεθεί η διαφορά του φυσιολογικού γονιδίου από το γονίδιο
που προκαλεί την ασθένεια(ν’ αναφερθείτε στην κωδική αλυσίδα
του DNA). Ποιες είναι οι επιπτώσεις της µετάλλαξης αυτής στο
επίπεδο της πρωτεΐνης;
ΙΙΙ. Τι θα µπορούσε να συµβεί γενικά σ’ ένα γονίδιο ώστε να
δώσει πεπτιδική αλυσίδα µε µικρότερο αριθµό αµινοξέων από το
κανονικό.

Καλή επιτυχία !!!
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