Διαγώνισµα Κεφαλαίων
5-6
Ζήτηµα
1ο.____________________________________________________________Μονάδες 25
1. Ο νόµος της ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων, δεν ισχύει για:
1.
2.
3.
4.

Τα γονίδια της αιµορροφιλίας και της αχρωµατοψίας
Τα γονίδια βς και β των αιµοσφαιρινών HbS και ΗbA αντιστοίχως
Τους γενετικούς τόπους των γονιδίων α των αιµοσφαιρινών HbA, HbF, HbA2 και HbS
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

2. Η δρεπανοκυτταρική αναιµία:
1. Είναι µια µορφή αιµοσφαιρινοπάθειας
2. Είναι µια µορφή β-θαλασσαιµίας
3. Ισχύει και το α και το β
4. Οφείλεται σε ελαττωµένη συγκέντρωση των αλυσίδων β.
3. Το γονίδιο Α είναι ολανδρικό (εδράζεται σε περιοχή του Υ φυλετικού χρωµοσώµατος
για την οποία δεν υπάρχει οµόλογη στο Χ φυλετικό χρωµόσωµα). Για το γονίδιο Α και το
γονίδιο της αιµορροφιλίας:
1. Ισχύει µόνο ο πρώτος νόµος του Μεντελ.
2. Ισχύει ο δεύτερος νόµος του Μεντελ και για τα δυο γονίδια
3. Ισχύουν και οι δυο νόµοι του Μεντελ
4. Δεν ισχύει κανένας από τους δύο νόµους του Μεντελ.
4. Ένα άτοµο µε καρυότυπο 44+ΧΧΥΥ:
1. Πάσχει από σύνδροµο Klinefelter
2. Έχει όλα του τα γονίδια σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα
3. Επειδή είναι αγόρι, από τον φαινότυπο του για τα φυλοσύνδετα και τα ολανδρικά
γονίδια µπορούµε να συνάγουµε τους αντίστοιχους γονότυπους του.
4. Έχει τετρασωµία.
5. Από φυσιολογικούς καρυοτυπικώς γονείς, είναι δυνατόν να προκύψει:
1. Ζυγωτό µη ανευπλοειδές µε 72 χρωµοσώµατα
2. Ζυγωτό µε 44+ΧΧΧΧΧΧΥΥΥ
3. Ζυγωτό µε 184 χρωµοσώµατα
4. Κανένα από τα παραπάνω
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1. Ποιοι είναι οι επτά χαρακτήρες του φυτού Pisum sativum που µελέτησε ο G. Mendel;
(µονάδες 7)

2. Με ποιο τρόπο διαγνώσκουµε την PKU προγεννετικά και µεταγεννετικά;
10)
3.Ποιοι είναι οι διαγνωστικοί δείκτες για την β-θαλασσαµία;
8)

(µονάδες
(µονάδες
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1. Σε µια περιοχή της Αφρικής για θρησκευτικούς λόγους απαγορεύεται η κατανάλωση
ζωικών προϊόντων. Η διατροφή των ανθρώπων αυτών σε αµινοξύ Τυροσίνη είναι πολύ
φτωχή, όχι όµως και στο αµινοξύ Φαινυλαλανίνη.
Εξηγήστε την φαινοτυπική αναλογία 9:4:3 που παρατηρείται από την διασταύρωση
υγιών γονέων ως προς τις µεταβολικές ασθένειες της φαινυλκατονουρίας και του
αλφισµού.
2. Εξηγήστε πως είναι δυνατόν από δύο υγιείς γονείς να προκύψει παιδί µε σύνδροµο
“ κλάµα της γάτας” και σύνδροµο Down.
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Σε ένα έντοµο, οι προνύµφες εµφανίζουν διαφορετικό φαινότυπο. Ορισµένες, έχουν
µεγαλύτερο µέγεθος από τις υπόλοιπες. Οι προνύµφες αυτές, µεταµορφώνονται σε
µεγαλύτερου µεγέθους ακµάια. Σε ένα εργαστήριο εντοµολογίας, ενός γεωπονικού
ερευνητικού ιδρύµατος, έγιναν οι παρακάτω διασταυρώσεις κατά το πρότυπο Mendel:
1. Θηλυκό µεγάλη µε αρσενικό κανονικό.
Όλοι οι απόγονοι ήταν κανονικοί.
Στην δεύτερη θυγατρική γενεά: όλοι οι αρσενικοί απόγονοι ήταν κανονικοί και
µεταξύ των θηλυκών απογόνων παρατηρήθηκε αναλογία 1:1 µεγάλα προς
κανονικά.
2. Θηλυκή κανονική µε αρσενικό µεγάλο.
Όλοι οι θηλυκοί απόγονοι ήταν µεγάλοι και όλοι οι αρσενικοί απόγονοι ήταν
κανονικοί.
Στην δεύτερη θυγατρική γενεά: όλοι οι απόγονοι ανεξαρτήτως φύλου
εµφάνισαν αναλογία 1:1 µεγάλα προς κανονικά.
Πώς οι γεωπόνοι - γενετιστές ερµήνευσαν τα αποτελέσµατα;

