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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:        ΒΙΟΛΟΓΙΑ   

 

 

 

ΘΕΜΑ Α. 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία απαντά σωστά την ερώτηση 

 

 

Α1. Έστω αρσενικό άτομο με γονότυπο ΑαββΓγ για τρεις γενετικούς τόπους που είναι συνδεδεμένοι /εντοπίζονται στο 

ίδιο ζευγάρι αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων. Το άτομο αυτό παράγει φυσιολογικά τους γαμέτες Αβγ και αβΓ. Ποιος 

από τους παρακάτω γαμέτες μπορεί να παραχθεί σε περίπτωση που συμβεί επιχιασμός; 
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α. ΑΒΓ 

β. Βγ 

γ. αΒ 

δ. ΑβΓ 

 

 

Α2.  Στέλεχος E. coli (lacIS)  έχει μεταλλαγμένο το γονίδιο του καταστολέα της λακτόζης με αποτέλεσμα να παράγεται 

ένας καταστολέας που δεν μπορεί να αναγνωρίσει την λακτόζη σαν επαγωγέα για την αποκαταστολή των δομικών 

γονιδίων. Η ικανότητα πρόσδεσής του στον χειριστή, όμως, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Παρουσία γλυκόζης, στο 

κυτταρόπλασμα αυτού του στελέχους εντοπίζουμε: 

α. το mRNA του γονιδίου του καταστολέα και το mRNA των δομικών γονιδίων 

β. το mRNA μόνο των δομικών γονιδίων 

γ. το mRNA μόνο του γονιδίου του καταστολέα 

δ. κανένα mRNA ούτε από το γονίδιο του καταστολέα ούτε των δομικών γονιδίων 

 

 

Α3. Τι από τα παρακάτω ισχύει; 

α. Στην ανάφαση Ι σε άτομο με σύνδρομο Down, χωρίζονται 47 χρωματίδες από τις άλλες 47 αδελφές τους 

β. Στην ανάφαση II σε άτομο με σύνδρομο ΧΥΥ χωρίζονται 47 χρωμοσώματα από τα ομόλογά τους 

γ. Στην αρχή της μεσόφασης σωματικού κυττάρου άτομου με σύνδρομο Turner υπάρχουν 90 ινίδια χρωματίνης 

δ. Σε καρυότυπο σωματικού κυττάρου ατόμου με Klinefelter υπάρχουν 94 μόρια DNA 

 

Α4. Από τις γνώσεις σας για τον βαθμό εξειδίκευσης των ενζύμων, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

καταλάση και η παγκρεατική λιπάση. Αντίστοιχο ζευγάρι όπως καταλάση - παγκρεατική λιπάση, όσον αφορά την 

εξειδίκευση, είναι: 

α. DNA δεσμάση- DNA ελικάση 

β. RNA πολυμεράση - πριμόσωμα 

γ. αντίστροφη μεταγραφάση - RNA πολυμεράση 

δ. EcoRI - DNA πολυμεράση 
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Α5. Ως προς τα γονίδια που ευθύνονται για την σύνθεση όλων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης 

HbA, κάθε φυσιολογικός ανθρώπινος γαμέτης περιέχει: 

 

α. δύο γονίδια α, το ένα μητρικής και το άλλο πατρικής προέλευσης, και ένα γονίδιο β, είτε μητρικής είτε πατρικής 

προέλευσης 

β. ένα γονίδιο α και ένα γονίδιο β ίδιας προέλευσης (είτε μητρικής είτε πατρικής αλλά και τα δύο ίδιας προέλευσης) 

γ. ένα γονίδιο α, είτε μητρικής είτε πατρικής προέλευσης, και ένα γονίδιο β, είτε της ίδιας είτε διαφορετικής 

προέλευσης από γονίδιο α  

δ. δύο γονίδια α, ίδιας προέλευσης μεταξύ τους (είτε και τα δύο μητρικής είτε και τα δύο πατρικής), και ένα γονίδια 

β, είτε της ίδιας είτε διαφορετικής προέλευσης από τα δύο γονίδια α 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Τι υποστηρίζει η κυτταρική θεωρία στην σύγχρονη εκδοχή της; (μ. 1) 

β) Ποιες πρωτεΐνες παρατηρούνται στον φραγμοπλάστη; (μ. 1) 

γ) Πείτε δύο παραδείγματα μεταβολικών οδών όπου τα γονίδια των ενζύμων τους έχουν οργάνωση οπερονίου. (μ. 2) 

δ) Πόσα αμινοξέα έχουν ανιχνευτεί στην φύση; (μ. 1) 

ε) Ποια η χρησιμότητα του άγαρ στην επιλογή μετασχηματισμένων βακτηρίων; (μ. 1) 

στ) Ποια δύο είδη βακτηρίων είναι απαραίτητα στην κατασκευή φυτού ποικιλίας Bt και ποια η συμβολή του καθενός 

από αυτά τα δύο βακτήρια; (μ. 2)  

 

 

Β2. Έστω ότι διαθέτετε μικροσκόπιο που επιτρέπει την παρατήρηση ιχνηθετημένων μορίων. Και έστω ότι θέλετε να 

παρατηρήσετε έναν μη διαχωρισμό κατά την διάρκεια της μείωσης σε αρσενικό άτομο.  

Ποια ραδιενεργά ισότοπα θα χρησιμοποιούσατε για την ιχνηθέτηση του DNA και της ατράκτου με σκοπό τη διάκρισή 

τους; Αιτιολογήστε (μ. 3)  

 

 

B2. Πυρήνας, πυρηνίσκος, αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες: 
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Τι κοινό και τι διαφορές έχουν τα παραπάνω όσων αφορά τον αριθμό των μεμβρανών που υπάρχουν σε αυτά και τα 

νουκλεϊκά οξέα τους; (μ. 5) 

Β3. Τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών, όπως του ανθρώπου, ζουν σε όλη τους την ζωή σε σταθερό 

περιβάλλον αλλά το καθένα εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό και κάνει διαφορετικές λειτουργίες. 

Πού οφείλεται αυτή η εξειδίκευση στους πολυκύτταρους οργανισμούς; (μ. 1) Σε πόσα και ποια επίπεδα (ονομαστικά) 

ρυθμίζουν την έκφραση του γενετικού τους υλικού ούτως ώστε παρόλο που μοιράζονται το ίδιο DNA, το κάθε 

κύτταρο να κάνει διαφορετικές λειτουργίες; (μ. 4) 

 

 

Β4. Έστω ανθρώπινος ιός RNA του οποίου το γενετικό υλικό είναι μονόκλωνο γραμμικό και λειτουργεί κατευθείαν 

σαν mRNA για την σύνθεση των πρωτεϊνών του. Ο ιός αυτός έχει στη επιφάνειά του: 

α) μια πρωτεΐνη αναγνώρισης των ανθρώπινων κυττάρων-στόχων του, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

παρασκευή εμβολίου 

β) μια τοξίνη η οποία λειτουργεί ακόμη και όταν είναι νεκρός ο ιός, οπότε καθιστά αδύνατη την παρασκευή εμβολίου 

από νεκρά ή απενεργοποιημένα ιικά σωματίδια καθώς και τον πολλαπλασιασμό του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες.  

Επιπλέον, το RNA-γενετικό υλικό του ιού έχει αλληλουχίες που αναγνωρίζονται από RNάσες του οργανισμού μας 

(:ένζυμα που διασπούν RNA) και επομένως όταν είναι "γυμνό" στον οργανισμό μας, δηλαδή χωρίς το περίβλημα του 

ιού, καταστρέφεται άμεσα και εύκολα.  

Πείτε δύο τρόπους κατασκευής εμβολίων για αυτόν τον ιό. (μ. 2) Θα χρειαστεί κάποιο επιπλέον βήμα για την 

κατασκευή των εμβολίων που προτείνατε; (μ. 2) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται η παρακάτω διχάλα αντιγραφής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα βέλη δίπλα από τα σημεία Ζ και Η υποδηλώνουν την θέση έναρξης της αντιγραφής. 

Αριστερά από το βέλος στο σημείο Ζ δίνονται τα πρώτα 13 νουκλεοτίδια της πάνω αλυσίδας αμέσως δίπλα και 

αριστερά της ΘΕΑ. 
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Επίσης, αριστερά του ανοίγματος της διχάλας υπάρχει συνεχές γονίδιο που κωδικοποιεί εξαπεπτίδιο. Στην Εικόνα 

δίνεται η μία αλυσίδα του γονιδίου (Αλυσίδα 1) 

 

a) Η αλυσίδα του γονιδίου που φαίνεται στο σχήμα (αλυσίδα 1) είναι η κωδική ή η μη κωδική; Αιτιολογήστε. (μ. 

2) 

b) Αντιγράψετε το σχήμα στο τετράδιό σας και τοποθετήστε τα 5' και 3' άκρα. (μ. 1) 

c) Να γράψετε την αλληλουχία του πρωταρχικού τμήματος του κλώνου που αντιγράφεται με συνεχή τρόπο, 

δεδομένου ότι το πρωταρχικό τμήμα αποτελείται από 6 νουκλεοτίδια (μ. 2) 

d) Με ποιο τρόπο θα αντιγραφεί η κωδική και με ποιο τρόπο η μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου, όταν ανοίξει 

περεταίρω η διχάλα αντιγραφής; (μ. 2) 

e) Κατά την μετάφραση του mRNA που παράγεται από το παραπάνω γονίδιο, ποιο είναι το αντικωδικόνιο του 

tRNA που εισέρχεται στο ριβόσωμα όταν εξέρχεται το tRNA της μεθειονίνης; Αιτιολογήστε (μ. 4) 

 

Γ2. Δίνεται το διπλανό 

οικογενειακό δέντρο 

για την έλλειψη του 

ενζύμου G6PD, 

ασθένεια που 

κληρονομείται με 

φυλοσύνδετο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

α. Γράφτε τους γονοτύπους των ατόμων για τις γενιές I και II του δέντρου και δικαιολογήστε με τις κατάλληλες 

διασταυρώσεις και με τους πιθανούς γαμέτες πώς μπορεί να προέκυψαν οι γονότυποι των ατόμων της γενιάς II. (μ. 5) 

Λόγω της ύπαρξης αυτής της ασθένειας στην οικογένειά τους, τα ζευγάρια II3-II4 και II5-II6 θέλησαν να κάνουν 

μοριακό έλεγχο στα παιδιά τους να διαπιστώσουν αν και εκείνα έχουν την έλλειψη του ενζύμου. 

Στο ίδιο διαγνωστικό κέντρο που πήγαν και τα δύο ζευγάρια με τα παιδιά τους, την εξέταση την έκαναν δύο φοιτητές 

που εκπονούσαν την πρακτική τους. Ο πρώτος φοιτητής έκανε δειγματοληψία στα άτομα III1, III2 και III3 και ο 

δεύτερος στα άτομα III4, III5 και III6. Όμως, όντας άπειροι και αρχάριοι, δεν συνεννοήθηκαν με ποιο τρόπο και με 

ποια μέθοδο θα πάρουν τα δείγματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, παρόλο που πήραν κύτταρα από το ίδιο ιστό του 

σώματος, υπάρχει μια διαφορά στα κύτταρα που πήρε ο πρώτος από τον δεύτερο! Το μόνο που έκαναν κοινό ήταν 

ότι χρησιμοποίησαν τον ίδιο ανιχνευτή για την ανίχνευση του μεταλλαγμένου αλληλομόρφου (ο ανιχνευτής 

υβριδοποιείται με το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο) και πήραν πυρηνικό DNA από σωματικά κύτταρα ίδιου ιστού. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, όντας έγκυρα, έδειξαν τα εξής: 
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Άτομο που πάρθηκε δείγμα III1 III2 III3 III4 III5 III6 

Πόσες φορές υβριδοποιήθηκε ο 
ανιχνευτής στο δείγμα 

0 1 0 0 2 0 

 

Εξηγήστε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ποιο από τα παιδιά θα πάσχει από την έλλειψη του ενζύμου; Μπορείτε 

να βρείτε ποια ήταν η διαφορά στα δείγματα που πήραν οι δύο φοιτητές; (μ. 9) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ. 

Θέλουμε να μελετήσουμε μια μετάλλαξη σε ανθρώπινο γονίδιο μήκους 1000 ζευγών βάσεων (ζβ). Το φυσιολογικό 

γονίδιο κωδικοποιεί πεπτιδική ορμόνη 30 αμινοξέων, η οποία δεν υφίσταται μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις. Το 

μεταλλαγμένο γονίδιο δεν παράγει την ορμόνη. 

Το φυσιολογικό γονίδιο διαθέτει θέση αναγνώρισης για την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRV, ενώ το 

μεταλλαγμένο αλληλόμορφο δεν διαθέτει αυτή τη θέση λόγω της μετάλλαξης. Στην παρακάτω εικόνα δίνεται η θέση 

αναγνώρισης της EcoRV.  

 

 

 

 

 

 

Δ1. Αν η αλληλουχία στην μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου στο σημείο που γίνεται η μετάλλαξη είναι 5' GATATCG 3' 

και η αντίστοιχη περιοχή στο mRNA αντιστοιχεί σε 2 κωδικόνια, προτείνετε μια πιθανή μετάλλαξη μεγέθους μιας 

βάσης εντός αυτού του τμήματος που οδηγεί σε πρώιμη λήξη και ταυτόχρονα χαλάει την θέση αναγνώρισης της 

EcoRV. (μ. 1) 

 

 

Στην εικόνα δίνεται σχεδιάγραμμα για το προαναφερθέν γονίδιο και την θέση αναγνώρισης της EcoRV, η οποία 

εντοπίζεται λίγο μετά την 5' αμετάφραστη περιοχή και συγκεκριμένα σε απόσταση 100 ζεύγη βάσεων από την αρχή 

του γονιδίου. 
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Για την κλωνοποίηση όλου του μεταλλαγμένου γονιδίου, πήραμε ολικό DNA από φορέα της ασθένειας και κάναμε 

PCR. Στην PCR χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα πρωταρχικά τμήματα που υβριδοποιούνται σε αλληλουχίες που 

εντοπίζονται στην αρχή και στο τέλος του γονιδίου, με αποτέλεσμα την κλωνοποίηση όλης της αλληλουχίας του. 

 

Στα άκρα όλων των τμημάτων που προέκυψαν από την PCR προστέθηκαν μονόκλωνα άκρα 5' AATT 3' με κατάλληλο 

τρόπο και προσανατολισμό ούτως ώστε να γίνει δυνατή η κλωνοποίησή τους σε φορέα κλωνοποίησης που έχει θέση 

αναγνώρισης η EcoRI. 

 

 

Δ2. Σχεδιάστε ένα πιθανό τέτοιο τμήμα που προέκυψε από την PCR μαζί με τον προσανατολισμό του και τα 

μονόκλωνα άκρα που το καθιστούν έτοιμο προς κλωνοποίηση. (μ. 2) 

 

Για την κλωνοποίηση των τμημάτων-αποτελεσμάτων της PCR, χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω πλασμίδιο-φορέας 

κλωνοποίησης της εικόνας που έχει συνολικό μέγεθος 5000 ζεύγη βάσεων και διαθέτει: θέση έναρξης της αντιγραφής 

(ΘΕΑ), γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη (ampr), το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης (lacZ) με τον 

υποκινητή του (Υ, δείχνεται στην εικόνα με βέλος η φορά της μεταγραφής του) και δύο θέσεις για τα περιοριστικά 

ένζυμα EcoRI και EcoRV μέσα στο lacZ, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 100 ζεύγη βάσεων.  

 

 

 

 

Το ένζυμο β-γαλακτοσιδάση διασπά την 

ουσία X-gal (η οποία μπορεί να προστεθεί 

σε στερεό θρεπτικό υλικό κατά την 

κατασκευή τρυβλίων) και δίνει μπλε χρώμα 

στις αποικίες μετά την διάσπασή της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ3. Από την απομόνωση του πυρηνικού DNA του φορέα μέχρι τον μετασχηματισμό των βακτηρίων-ξενιστών, ποια 

ένζυμα έχουν χρησιμοποιηθεί καθ' όλη την διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας και για ποιο σκοπό; (Σημείωση: να 

μην λάβετε υπόψη σας τι ένζυμο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση των μονόκλωνων άκρων 5' AATT 

3' στα τμήματα που δημιουργήθηκαν από την PCR) (μ. 6) 

 

 

Δ4. Πόσους κλώνους μετασχηματισμένων βακτηρίων έχετε;  (μ. 5) 

 

 

Δ5. Ποιους από τους παραπάνω κλώνους μπορείτε να επιλέξετε/ξεχωρίσετε χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του 

φορέα και πώς (χωρίς την χρήση σημασμένων μορίων και ραδιενεργών ισοτόπων); (μ. 6)  
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Δ6. Από τους κλώνους του ερωτήματος Δ3, υπάρχει κλώνος ή κλώνοι που εκφράζει/εκφράζουν το τμήμα DNA-προϊόν 

της PCR που κλωνοποιήθηκε; Αν ναι, ποιος/ποιοι; Αιτιολογήστε. Αν όχι, αιτιολογήστε γιατί.  (μ. 5) 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


