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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΗ ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  

 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
2001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο στο οποίο: 
-Οι φαινότυποι των γονέων Ι-1, Ι-2 είναι άγνωστοι. 
-Τα άτομα ΙΙ-2, ΙΙ-3 είναι ασθενή. 
 
Ι 
 

1 2 
 
 
 
ΙΙ 
 
 1 2  3          4 
Να γραφούν οι πιθανοί φαινότυποι και γονότυποι των γονέων Ι-1 και Ι-2 όταν: 
α. το αλληλόμορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι επικρατές. 

Μονάδες 4 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
β. το αλληλόμορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι υπολειπόμενο. 

Μονάδες 6 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
 
2001 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Σε ένα ζευγάρι ο άνδρας και η γυναίκα έχουν ομάδα αίματος Α και φυσιολογική 

όραση. Αποκτούν δυο παιδιά. Το ένα είναι κορίτσι ομάδας αίματος Ο και έχει 
κανονική όραση. Το άλλο είναι αγόρι με ομάδα αίματος Α και πάσχει από μερική 
αχρωματοψία στο πράσινο χρώμα. 

α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων; 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 8 

β. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι των δυο παιδιών; 
Μονάδες 4 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 11 

 
2002 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

 
; 

 ; 
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Σε ένα φυτό παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής χαρακτήρες: Καρπός μεγάλος 
που ελέγχεται από το γονίδιο Μ και καρπός μικρός που ελέγχεται από το γονίδιο μ. 
Καρπός πλούσιος σε υδατάνθρακες που ελέγχεται από το γονίδιο Υ και καρπός 
φτωχός σε υδατάνθρακες που ελέγχεται από το γονίδιο υ. Έχετε στη διάθεσή σας 
ένα αμιγές στέλεχος με καρπό μεγάλο και φτωχό σε υδατάνθρακες, καθώς και ένα 
αμιγές στέλεχος με καρπό μικρό και πλούσιο σε υδατάνθρακες. 

α. Να διασταυρώσετε τα παραπάνω στελέχη και να βρείτε τους γονότυπους και 
φαινότυπους των απογόνων της F1 και F2 γενιάς. 

Μονάδες 4 
β. Να αιτιολογήσετε τη φαινοτυπική αναλογία των ατόμων της F2 γενιάς. 

Μονάδες 9 
γ. Έχοντας στη διάθεσή σας τα φυτά της F2 γενιάς, να αιτιολογήσετε πώς 

μπορείτε να απομονώσετε αμιγή στελέχη με φαινότυπο καρπό μεγάλο και 
πλούσιο σε υδατάνθρακες, κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις. 

Μονάδες 12  
 
2002 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Ένας άνδρας που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και έχει ελεύθερους 

λοβούς αυτιών, παντρεύεται μία γυναίκα, η οποία δεν πάσχει από 
υπερχοληστερολαιμία και έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών. Το ζευγάρι αυτό 
αποκτά τρία παιδιά. Το πρώτο εμφανίζει υπερχοληστερολαιμία και έχει 
ελεύθερους λοβούς αυτιών, το δεύτερο δεν πάσχει από υπερχοληστερολαιμία και 
έχει προσκολλημένους λοβούς αυτιών και το τρίτο δεν πάσχει από 
υπερχοληστερολαιμία και έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών. 

α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων; 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 8 

β. Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι των τριών παιδιών; 
Μονάδες 5 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 10 

 
2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
  
Δίδεται το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας στην οποία εμφανίζεται η ασθένεια 
της αιμορροφιλίας. Τα άτομα τρία (3), έξι (6) και επτά (7) πάσχουν από αιμορροφιλία. 
 
 
Ι 
 1 2 
 
 
ΙΙ 
 3 4 5           6 
 
 



Τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων κεφαλαίου 5 

www.nikimargariti.com 

3 

ΙΙΙ 
 7           8 9 
 

      ; 
1. Τι είναι γενεαλογικό δέντρο; 

Μονάδες 5 
2. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των ατόμων που απεικονίζονται στο 

παραπάνω γενεαλογικό δέντρο. 
Μονάδες 9 

3. Ποια είναι η πιθανότητα το παιδί των γονέων οκτώ (8) και εννέα (9) να είναι αγόρι 
αιμορροφιλικό; (Μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 8). 

Μονάδες 11 
 
2004 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Ένας άνδρας με ομάδα αίματος Ο και με φυσιολογική όραση παντρεύεται μια 

γυναίκα με ομάδα αίματος Α, που είναι φορέας μερικής αχρωματοψίας στο 
πράσινο και στο κόκκινο. Ο πατέρας του συγκεκριμένου άνδρα είναι ομάδας 
αίματος Α με φυσιολογική όραση και η μητέρα του είναι ομάδας αίματος Β με 
φυσιολογική όραση. 

α. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων του άνδρα. 
Μονάδες 6 

β. Να γράψετε τις πιθανές διασταυρώσεις μεταξύ του άνδρα ομάδας αίματος Ο 
με φυσιολογική όραση και της γυναίκας ομάδας αίματος Α που είναι φορέας 
μερικής αχρωματοψίας. 

Μονάδες 12 
γ. Σε καθεμιά από τις προηγούμενες διασταυρώσεις του ερωτήματος β, να 

βρείτε την πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ομάδας αίματος Α με μερική 
αχρωματοψία στο πράσινο και το κόκκινο (μονάδες 2), και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 7 
 
2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα μελετάται ο τρόπος κληρονόμησης της ίδιας 

ασθένειας σε δύο διαφορετικές οικογένειες Α και Β. Στην οικογένεια Α τα άτομα Ι2, 
ΙΙ2 και ΙΙΙ2 (μαυρισμένα) είναι ασθενή, ενώ στην οικογένεια Β τα άτομα ΙΙ2 και ΙΙ3 
(μαυρισμένα) είναι ασθενή. 

 
    
 
Ι Ι 
 1 2  1                 2 
 
 
ΙΙ ΙΙ 
 1  2           3 1 2 3  4 
 
ΙΙΙ ΙΙΙ 
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 1           2   1 
  
 οικογένεια Α οικογένεια Β 
 
1. Με βάση τα παραπάνω γενεαλογικά δέντρα να βρείτε τον τύπο κληρονομικότητας 

της ασθένειας αυτής. (Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση μετάλλαξης). 
Μονάδες 7 

2. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των ατόμων που απεικονίζονται στα 
γενεαλογικά δέντρα των οικογενειών Α και Β. 

Μονάδες 8 
3. Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι με την ασθένεια αυτή από το 

γάμο του ατόμου ΙΙΙ2 της οικογένειας Α με το άτομο ΙΙΙ1 της οικογένειας Β. 
Μονάδες 10 

 
2004 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Ένας φυσιολογικός άνδρας ομάδας αίματος Ο, παντρεύεται φυσιολογική γυναίκα 

ομάδας αίματος Α, της οποίας ο πατέρας ήταν αιμορροφιλικός ομάδας αίματος Ο. 
α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των τριών παραπάνω ατόμων; Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. 
Μονάδες 6 

β. Ποια είναι η πιθανότητα το παραπάνω ζευγάρι να αποκτήσει γιο 
αιμορροφιλικό ομάδας αίματος Ο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 12 
γ. Έστω ότι το παραπάνω ζευγάρι αποκτά ένα γιο αιμορροφιλικό. Τι 

πιθανότητα έχει αυτό το άτομο να αποκτήσει φυσιολογικό παιδί; 
Μονάδες 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
2005 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο αναπαριστά τον τρόπο κληρονόμησης της β-

θαλασσαιμίας σε μια οικογένεια. 
 
 
Ι 
 1 2 
 
ΙΙ 
 1 2 3 
 
 
ΙΙΙ 
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 1 2 3 
 
Με βάση τα δεδομένα του γενεαλογικού δένδρου, να βρείτε αν η β-θαλασσαιμία 

κληρονομείται ως επικρατής ή υπολειπόμενος χαρακτήρας και αν οφείλεται σε 
αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο γονίδιο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 8 
Να γράψετε και να εξηγήσετε τους γονότυπους όλων των ατόμων του παραπάνω 

γενεαλογικού δένδρου. 
Μονάδες 12 

Αν το ζευγάρι (ΙΙ2, ΙΙ3) θελήσει να αποκτήσει και τέταρτο παιδί, ποια είναι η 
πιθανότητα το παιδί αυτό να πάσχει από β-θαλασσαιμία; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
 
2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Μια φυσιολογική γυναίκα παντρεύεται έναν άνδρα και αποκτούν δύο παιδιά, το 

Γιάννη και την Ελένη. Ο Γιάννης παρουσιάζει οικογενή υπερχοληστερολαιμία και 
β-θαλασσαιμία, ενώ η Ελένη δεν παρουσιάζει καμία από τις δύο ασθένειες. 

Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των γονέων και των παιδιών (Μονάδες 6) και 
να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 6). Εάν οι συγκεκριμένοι γονείς 
αποκτήσουν και τρίτο παιδί, να προσδιορίσετε την πιθανότητα να πάσχει μόνο 
από υπερχοληστερολαιμία, χωρίς να ληφθεί υπόψη η β-θαλασσαιμία (Μονάδες 6). 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε μελέτη για την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας σε 
ασθενείς που πάσχουν από β-θαλασσαιμία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γονίδια 
των αιμοσφαιρινών εκφράζονται στα πρόδρομα ερυθροκύτταρα, ποιος τύπος 
γονιδιακής θεραπείας θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της β-
θαλασσαιμίας και γιατί (Μονάδες 7); 

Μονάδες 25 
 
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Τα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα αναπαριστούν τον τρόπο με τον οποίο 

κληρονομείται στα μέλη της ίδιας οικογένειας η μερική αχρωματοψία στο πράσινο 
και το κόκκινο χρώμα (γενεαλογικό δέντρο Α) και η δρεπανοκυτταρική αναιμία 
(γενεαλογικό δέντρο Β). 
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Να γράψετε τους γονότυπους όλων των μελών της οικογένειας που απεικονίζεται στο 
γενεαλογικό δέντρο Α και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). Να 
γράψετε τους γονότυπους όλων των μελών της οικογένειας που απεικονίζεται στο 
γενεαλογικό δέντρο Β και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). Το 
ζευγάρι (Ι1, Ι2) περιμένει τρίτο παιδί. Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί 
παιδί με δρεπανοκυτταρική αναιμία και φυσιολογική όραση (μονάδες 6). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). Να αναφέρετε τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται κατά τον προγεννητικό έλεγχο για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία, 
όταν η μητέρα βρίσκεται στην 11η εβδομάδα της κύησης (μονάδες 4). 

Μονάδες 25 
 
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 
Δίνεται το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας στην οποία εμφανίζεται η ασθένεια 

της αιμορροφιλίας Α. Το άτομο ΙΙΙ 1 πάσχει από αιμορροφιλία Α. Όλα τα μέλη της 
οικογένειας έχουν φυσιολογικό αριθμό και μέγεθος χρωμοσωμάτων. 

 
Ι 
   1                2 
 
 
ΙΙ 
  1   2 3 
 
ΙΙΙ 
  1 
 
Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των μελών της οικογένειας που 

απεικονίζονται στο παραπάνω γενεαλογικό δέντρο (μονάδες 3) και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6) Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αιμορροφιλία Α; (μονάδες 4) Το ζευγάρι ΙΙ2, ΙΙ3 αποκτά δεύτερο παιδί με 
αιμορροφιλία Α και σύνδρομο Klinefelter. Να περιγράψετε τη διαδικασία μέσω της 
οποίας προέκυψε ο γονότυπος του συγκεκριμένου παιδιού. Να μη ληφθεί υπόψη 
η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης. (μονάδες 6) Πόσα συνολικά μόρια DNA 
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περιέχονται στα χρωμοσώματα που απεικονίζονται στον καρυότυπο του παιδιού 
με σύνδρομο Klinefelter; (μονάδες 2) Να εξηγήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 
4) 

Μονάδες 25  
 
2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 
Γυναίκα με ομάδα αίματος Α παντρεύεται άνδρα με ομάδα αίματος Β και γεννούν δύο 

παιδιά εκ των οποίων το πρώτο, που είναι κορίτσι, έχει ομάδα αίματος Α και το 
δεύτερο ομάδα αίματος Ο. Το δεύτερο παιδί πάσχει από κληρονομική μεταβολική 
νόσο. Οι δύο γονείς είναι υγιείς και η μητέρα μόνον είναι φορέας του 
υπολειπόμενου γονιδίου που ελέγχει τη νόσο αυτή. Για τα γονίδια που ελέγχουν 
τους παραπάνω χαρακτήρες ισχύει ο δεύτερος νόμος του Mendel. Να βρείτε τους 
γονότυπους των γονέων και των παιδιών τους ως προς τους δύο χαρακτήρες, 
κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις (μονάδες 15), και να δικαιολογήσετε το 
φύλο του δεύτερου παιδιού (μονάδες 10). 

Μονάδες 25  
 
2008 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Ένας άνδρας με φυσιολογική όραση που πάσχει από φαινυλκετονουρία (PKU) και 

μια γυναίκα με φυσιολογική όραση που δεν πάσχει από φαινυλκετονουρία, 
αποκτούν ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Το κορίτσι έχει φυσιολογική όραση και δεν 
παρουσιάζει φαινυλκετονουρία, ενώ το αγόρι εμφανίζει αχρωματοψία στο πράσινο 
και στο κόκκινο και πάσχει από φαινυλκετονουρία. 

1. Πώς προκαλείται η φαινυλκετονουρία (μονάδες 5) και πώς κληρονομείται (μονάδες 
2); 

Μονάδες 7 
2. Πώς κληρονομείται η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο; 

Μονάδες 6 
3. Να βρείτε και να γράψετε τους γονότυπους του άνδρα, της γυναίκας και των 

παιδιών τους (μονάδες 8), κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις (μονάδες 4). 
Μονάδες 12 

 
2009 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Στο παραπάνω γενεαλογικό δέντρο απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
κληρονομείται στα μέλη μιας οικογένειας η αιμορροφιλία Α. (Είναι μαυρισμένα τα ΙΙ 1, 
ΙΙ 4 και ΙΙΙ 1). 

 
 

I 
 1 2 
 
 
II 
 1 2 3 4 
 
III 
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 1 
Α. Πώς κληρονομείται η αιμορροφιλία Α; 

Μονάδες 5 
Β. Να γράψετε και να δικαιολογήσετε με τις κατάλληλες διασταυρώσεις τους 

γονοτύπους όλων των μελών που απεικονίζονται στο γενεαλογικό δέντρο. 
Μονάδες 13 

Γ. Εάν οι γονείς ΙΙ 3 και ΙΙ 4 αποκτήσουν επόμενο παιδί, ποια είναι η πιθανότητα να 
νοσεί από αιμορροφιλία Α; 

Μονάδες 7 
 
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Υγιής άντρας παντρεύτηκε με υγιή γυναίκα και απέκτησαν ένα αγόρι με αχρωματοψία 

στο κόκκινο και το πράσινο χρώμα, ένα κορίτσι που πάσχει από 
δρεπανοκυτταρική αναιμία και περιμένουν το τρίτο παιδί τους. 

Δ1. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων και να εξηγήσετε την απάντησή 
σας. 

Μονάδες 4 
Δ2. Να προσδιορίσετε τους πιθανούς γονοτύπους των παιδιών τους και να 

εξηγήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 4 

Δ3. Να υπολογίσετε την πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει φυσιολογικό φαινότυπο. 
Να εξηγήσετε την απάντησή σας κάνοντας ή την απαιτούμενη διασταύρωση ή τις 
απαιτούμενες διασταυρώσεις. 

Μονάδες 12 
Δ4. Να εξηγήσετε τα γενετικά αίτια της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. 

Μονάδες 5 
 
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 
Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο στο οποίο τα άτομα Ι1 και ΙΙ1, ΙΙ2, ΙΙ3, ΙΙ4, ΙΙ5, 

ΙΙ6, πάσχουν από μονογονιδιακή ασθένεια. 
 

  1 2 
 Ι 
 
 
 
   ΙΙ 
  1 2 3 4 5 6 
Δ1. Να προσδιορίσετε όλους τους πιθανούς γονότυπους των γονέων στο παραπάνω 

γενεαλογικό δέντρο. 
Μονάδες 7 

Δ2. Να προσδιορίσετε όλους τους πιθανούς γονότυπους όλων των παιδιών στο 
παραπάνω γενεαλογικό δέντρο. 

Μονάδες 4 
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Δ3. Να κάνετε τις κατάλληλες διασταυρώσεις και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις 
σας. 

Μονάδες 14  
Σημείωση: Να μην εξετασθεί η περίπτωση φυλοσύνδετου επικρατούς γονιδίου. 
 
 
2013 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει τον τρόπο κληρονόμησης μίας 

ασθένειας, που οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη. 
 

Ι 
   1  2 

 
 

ΙΙ 
 1            2 3 4 

 
Δ1. Να διερευνήσετε τον τρόπο κληρονόμησης της ασθένειας αυτής κάνοντας τις 

κατάλληλες διασταυρώσεις. 
Μονάδες 8 

Δ2. Ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο παιδί των γονέων Ι1, Ι2 να είναι αγόρι και να 
πάσχει από την ασθένεια αυτή; 

Μονάδες 6 
Η παραπάνω ασθένεια είναι αποτέλεσμα αντικατάστασης μιας βάσης, η οποία 
δημιουργεί μέσα στο γονίδιο την αλληλουχία, που αναγνωρίζει η περιοριστική 
ενδονουκλεάση EcoRI. Το φυσιολογικό γονίδιο δεν έχει την αλληλουχία αυτή. Για τον 
εντοπισμό των μεταλλαγμένων γονιδίων τα μέλη της οικογένειας υποβάλλονται σε 
γενετική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, από σωματικά κύτταρα κάθε μέλους της 
οικογένειας, απομονώθηκαν τα τμήματα DNA, τα οποία περιέχουν τα αλληλόμορφα 
γονίδια που ελέγχουν την ασθένεια. Στα τμήματα αυτά έγινε επίδραση με την EcoRI. 
Τα αποτελέσματα αυτής της επίδρασης δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Άτομα Μήκη τμημάτων DNA, σε ζεύγη βάσεων, 
μετά την επίδραση της EcoRI 

I1 2500   
I2 2500 2000 500 
II1 2500   
II2 2500   
II3  2000 500 
II4 2500 2000 500 

  
Δ3. Με βάση το γενεαλογικό δένδρο και τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα σε 

ποιον τρόπο κληρονόμησης της ασθένειας καταλήγετε; (μονάδα 1) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 10) 

Μονάδες 11 
 
2015 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
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Ο Βασίλης και η Σοφία είναι υγιείς και αποκτούν ένα γιο, τον Ηλία, και μια κόρη, τη 
Μαρία. Ο Ηλίας πάσχει μόνο από αιμορροφιλία Α και η Μαρία μόνο από 
φαινυλκετονουρία. 

Δ1. Να αναφέρετε με ποιον τύπο κληρονομείται η αιμορροφιλία Α και με ποιον τύπο 
κληρονομείται η φαινυλκετονουρία.  

Μονάδες 4 
Δ2. Να σχεδιάσετε για καθεμιά από τις δύο ασθένειες ξεχωριστά το αντίστοιχο 

γενεαλογικό δένδρο.  
Μονάδες 6 

Δ3. Να γράψετε όλους τους πιθανούς γονότυπους των μελών της οικογένειας για την 
αιμορροφιλία Α (μονάδες 5) και όλους τους πιθανούς γονότυπους των μελών της 
οικογένειας για την φαινυλκετονουρία (μονάδες 5). 

Μονάδες 10 
Δ4. Εάν η οικογένεια αποκτήσει και άλλη μία κόρη, ποια είναι η πιθανότητα η κόρη 

αυτή να πάσχει από αιμορροφιλία (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 5 
 
2017 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Δ4. Ποιοι οι πιθανοί γονότυποι των απογόνων που προκύπτουν από τη 

διασταύρωση φορέα β-θαλασσαιμίας με φορέα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας; Να 
γράψετε στο τετράδιό σας την κατάλληλη διασταύρωση. 

Μονάδες 5 
 

 
2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Δ1.Σε ένα είδος ποντικών, το γονίδιο που προσδίδει το μαύρο χρώμα τριχώματος 

επικρατεί του λευκού και το γονίδιο που ευθύνεται για την μακριά ουρά επικρατεί 
του γονιδίου που ευθύνεται για την κοντή ουρά. Tο φύλο στους ποντικούς 
καθορίζεται όπως στον άνθρωπο και τα γονίδια που ελέγχουν τα δύο 
χαρακτηριστικά βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. 
Από αλλεπάλληλες διασταυρώσεις του ίδιου μαύρου θηλυκού ποντικού με 
μακριά ουρά με τον ίδιο άσπρο αρσενικό με κοντή ουρά προέκυψαν:  

31 αρσενικά μαύρα με μακριά ουρά  
32 αρσενικά άσπρα με κοντή ουρά  
31 αρσενικά μαύρα με κοντή ουρά  
29 αρσενικά άσπρα με μακριά ουρά  
30 θηλυκά μαύρα με μακριά ουρά  
31 θηλυκά άσπρα με μακριά ουρά  
29 θηλυκά μαύρα με κοντή ουρά  
30 θηλυκά άσπρα με κοντή ουρά 

 
α. Να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί ο τρόπος κληρονόμησης των γονιδίων. 

Μονάδες 6 
β. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους του θηλυκού γονέα. 

Μονάδες 3 
γ. Να δώσετε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις. 
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Μονάδες 6 
Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel. 
 
 
2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Ένας άνδρας που πάσχει από μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο και 
από αιμορροφιλία Α (άνδρας I), παντρεύεται μια υγιή γυναίκα (γυναίκα II) και 
αποκτούν ένα υγιές κορίτσι και ένα αγόρι που πάσχει και από τις δύο διαταραχές.  
Από τον γάμο ενός άλλου άνδρα που πάσχει επίσης από μερική αχρωματοψία στο 
πράσινο και στο κόκκινο και από αιμορροφιλία Α (άνδρας ΙΙΙ) και μιας υγιούς 
γυναίκας (γυναίκα IV), γεννιέται ένα κορίτσι που πάσχει από μερική αχρωματοψία 
στο πράσινο και στο κόκκινο και ένα αγόρι που πάσχει από αιμορροφιλία Α (να 
συμβολίσετε το αλληλόμορφο για τη φυσιολογική πήξη του αίματος με Α και το 
αλληλόμορφο για τη φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων με Δ). Για τα 
συγκεκριμένα γονίδια δεν ισχύει ο δεύτερος νόμος του Mendel. 
 
Δ1. Να γράψετε τους γονότυπους των γυναικών II και IV. (μονάδες 4)  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)  
Μονάδες 8  

Δ2. Να απεικονίσετε τη θέση των αλληλόμορφων γονιδίων σε κάθε ένα από τα δύο 
φυλετικά χρωμοσώματα των γυναικών II και IV.  

Μονάδες 5 
 
2019 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Σε ένα είδος ποντικιού, εμφανίζονται τρεις φαινότυποι, ο Α, ο Β και ο Γ, για το «είδος 
τριχώματος». Από συνεχείς διασταυρώσεις δύο ποντικ ιών γεννήθηκε ένας μεγάλος 
αριθμός απογόνων. Οι απόγονοι αυτοί καταμετρήθηκαν όσον αφορά το «είδος 
τριχώματος» και καταγράφηκε η αναλογία 50% για τον φαινότυπο Α, 25% για τον 
φαινότυπο Β και 25% για τον φαινότυπο Γ.  
Επισημαίνεται ότι το «είδος τριχώματος» είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας και τα 
γονίδια εδράζονται σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα.  
Δ1. Με βάση τους πιθανούς τύπους κληρονόμησης του χαρακτήρα «είδος 

τριχώματος» να γράψετε τους γονοτύπους των ατόμων που διασταυρώθηκαν σε 
κάθε μία περίπτωση (μονάδες 6). Να γράψετε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις. 
(μονάδες 6)  

Μονάδες 12  
Στο ίδιο είδος ποντικιού ένα ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων καθορί ζει τη σύνθεση ή 
όχι του ενζύμου Ε2. Το αλληλόμορφο Α συνθέτει το ένζυμο Ε2 που επιτρέπει την 
αποτύπωση χρωστικής στο τρίχωμα, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του α 
ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε2 και προκαλεί αλφισμό. Το ένζυμο Ε2 
συμμετέχει στην ίδια μεταβολική οδό με το ένζυμο Ε1 που μετατρέπει τη 
φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Να θεωρήσετε ότι το 
μονοπάτι αυτό αποτελεί τη μοναδική μεταβολική οδό σύνθεσης της μελανίνης.  
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Σχήμα 3 

Το αλληλόμορφο Φ συνθέτει το ένζυμο Ε1, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του φ 
ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε1.  
Διασταυρώνουμε δύο φυσιολογικά ποντίκια ετερόζυγα και για τους δύο χαρακτήρες. 
Δ2. Να βρείτε τις φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων, αιτιολογώντας τις 

απαντήσεις σας  
α) αν τα ποντίκια δεν προσλαμβάνουν καθόλου τυροσίνη με τη διατροφή τους 

(μονάδες 8) και  
β) αν προσλαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα τυροσίνης με τη διατροφή τους. 

(μονάδες 5)  
Επισημαίνεται ότι: τα ζεύγη των γονιδίων βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα.  

Μονάδες 13 
 
2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
Σε ένα είδος ποντικιού, εμφανίζονται τρεις φαινότυποι, ο Α, ο Β και ο Γ, για το «είδος 
τριχώματος». Από συνεχείς διασταυρώσεις δύο ποντικ ιών γεννήθηκε ένας μεγάλος 
αριθμός απογόνων. Οι απόγονοι αυτοί καταμετρήθηκαν όσον αφορά το «είδος 
τριχώματος» και καταγράφηκε η αναλογία 50% για τον φαινότυπο Α, 25% για τον 
φαινότυπο Β και 25% για τον φαινότυπο Γ.  
Επισημαίνεται ότι το «είδος τριχώματος» είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας και τα 
γονίδια εδράζονται σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα.  
Δ1. Με βάση τους πιθανούς τύπους κληρονόμησης του χαρακτήρα «είδος 

τριχώματος» να γράψετε τους γονοτύπους των ατόμων που διασταυρώθηκαν σε 
κάθε μία περίπτωση (μονάδες 6). Να γράψετε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις. 
(μονάδες 6)  

Μονάδες 12  
Στο ίδιο είδος ποντικιού ένα ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων καθορί ζει τη σύνθεση ή 
όχι του ενζύμου Ε2. Το αλληλόμορφο Α συνθέτει το ένζυμο Ε2 που επιτρέπει την 
αποτύπωση χρωστικής στο τρίχωμα, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του α 
ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε2 και προκαλεί αλφισμό. Το ένζυμο Ε2 
συμμετέχει στην ίδια μεταβολική οδό με το ένζυμο Ε1 που μετατρέπει τη 
φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, όπως φαίνεται στο σχήμα 4. Να θεωρήσετε ότι το 
μονοπάτι αυτό αποτελεί τη μοναδική μεταβολική οδό σύνθεσης της μελανίνης.  

 
Σχήμα 4 

Το αλληλόμορφο Φ συνθέτει το ένζυμο Ε1, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του φ 
ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε1.  
Διασταυρώνουμε δύο φυσιολογικά ποντίκια ετερόζυγα και για τους δύο χαρακτήρες. 
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Δ2. Να βρείτε τις φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων, αιτιολογώντας τις 
απαντήσεις σας  
α) αν τα ποντίκια δεν προσλαμβάνουν καθόλου τυροσίνη με τη διατροφή τους 

(μονάδες 8) και  
β) αν προσλαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα τυροσίνης με τη διατροφή τους. 

(μονάδες 5)  
Επισημαίνεται ότι: τα ζεύγη των γονιδίων βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα.  

Μονάδες 13 
 
2021 ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
Σε ένα είδος εντόμου τα φτερά είναι είτε κανονικά είτε ατροφικά και οι κεραίες είτε 
μικρές είτε μεγάλες. Διασταυρώνεται ένα αρσενικό έντομο με ένα θηλυκό (άτομα 
πατρικής γενιάς) και προκύπτουν απόγονοι στην πρώτη θυγατρική γενιά (F1). Οι 
απόγονοι της πρώτης θυγατρικής γενιάς διασταυρώνονται μεταξύ τους και στη 
δεύτερη θυγατρική γενιά (F2) προκύπτουν οι εξής απόγονοι:  
 

600 θηλυκοί με μικρές κεραίες και κανονικά φτερά  
200 θηλυκοί με μικρές κεραίες και ατροφικά φτερά  
300 αρσενικοί με μικρές κεραίες και κανονικά φτερά  
100 αρσενικοί με μικρές κεραίες και ατροφικά φτερά  
300 αρσενικοί με μεγάλες κεραίες και κανονικά φτερά  
100 αρσενικοί με μεγάλες κεραίες και ατροφικά φτερά 
 

Δ3. Να γράψετε τον τρόπο κληρονομικότητας των δύο χαρακτηριστικών και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 4  
 
Δ4. Να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους των ατόμων της πατρικής και της 

πρώτης θυγατρικής γενιάς (μονάδες 4) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 
(μονάδες 6).  

Μονάδες 10  
Δίνονται ότι:  
Το έντομο είναι διπλοειδής ευκαρυωτικός οργανισμός και το φύλο καθορίζεται 
όπως στον άνθρωπο. Τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη 
χρωμοσωμάτων. Δεν απαιτείται η αναγραφή των νόμων του Mendel. 

 
 
 
 


