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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 

έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συµπληρώνει 

σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. ∆ύο φυσιολογικά αυτοσωµικά οµόλογα χρωµοσώµατα: 

α. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA 

β. έχουν το κεντροµερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις 

γ. έχουν διαφορετικό µέγεθος 

δ. ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Μονάδες 5 

Α2. Ένα φυτό καλαµποκιού ποικιλίας Bt περιέχει γονίδια από: 

α. δύο διαφορετικά είδη οργανισµών 

β. τρία διαφορετικά είδη οργανισµών 

γ. τέσσερα διαφορετικά είδη οργανισµών 

δ. ένα είδος οργανισµού. 

Μονάδες 5 

Α3. Από τις παρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν αποτελεί φυσιολογικά αντικωδικόνιο 

το: 

α. 5'GUA3' 

β. 5'UAC3' 

γ. 5'UUA3' 

δ. 5'ACU3'. 

Μονάδες 5 

Α4. Κατά τη σύνθεση µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας το ριβόσωµα µετακινείται από: 

α. το αµινικό άκρο προς το καρβοξυλικό άκρο του mRNA 

β. το καρβοξυλικό άκρο προς το αµινικό άκρο του mRNA 

γ. το 5' προς το 3' άκρο του mRNA 

δ. το 3' προς το 5' άκρο του mRNA.  

Μονάδες 5 

Α5. Εµβολιασµός είναι η προσθήκη: 

α. θρεπτικών συστατικών σε µία καλλιέργεια 

β. µικρής ποσότητας κυττάρων στο θρεπτικό υλικό 

γ. αντιβιοτικών στην καλλιέργεια 

δ. άγαρ στο θρεπτικό υλικό.  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B 

Β1. Να αντιστοιχίσετε κάθε πρωτεΐνη της στήλης Ι µε την ασθένεια της στήλης ΙΙ µε την 

οποία σχετίζεται.(Στη στήλη ΙΙ περισσεύει µία επιλογή) 

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ 

1. α1- αντιθρυψίνη  α. Ανοσολογική ανεπάρκεια 

2. Πρωτεΐνη επιθηλιακών κυττάρων 

πνευµόνων 

 
β. ∆ιαβήτης 

3. Απαµινάση της αδενοσίνης  γ. β - θαλασσαιµία 

4. Παράγοντας IX  δ. Αλφισµός 

5. Ινσουλίνη  ε. Αιµορροφιλία Β 

6. Μελανίνη  στ. Κυστική ίνωση 

  ζ. Εµφύσηµα 

Μονάδες 6 

Β2. Έχετε στη διάθεσή σας τα τρία µόρια DNA της Εικόνας 1, όλα τα είδη δεοξυριβο-

νουκλεοτιδίων στην κατάλληλη ποσότητα και DNA πολυµεράση. Σε ποιο/ποια από 

τα µόρια της Εικόνας 1 θα γίνει σύνθεση DNA και σε ποιο/ ποια δεν θα γίνει; (µονά-

δες 3) Να αιτιολογήσετε µε συντοµία την απάντησή σας. (µονάδες 3) 

 

 
Εικόνα 1 

Μονάδες 6  

Β3. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ο καρυότυπος ενός ανθρώπου. 

 

Εικόνα 2 
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α. Ποιο είναι το φύλο του ατόµου; (µονάδα 1) 

β. Να προσδιορίσετε τη χρωµοσωµική ανωµαλία που φέρει το άτοµο. (µονάδα 1) 

γ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόµου µε αυτή τη χρωµοσωµική ανωµαλία; 

(µονάδες 2) 

δ. Πόσα µόρια DNA απεικονίζονται στην Εικόνα 2; (µονάδες 3) 

Μονάδες 7 

Β4. Ποιος είναι ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας; (µονάδες 2) Ποιές είναι οι απαραί-

τητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της; (µονάδες 4) 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα είδος εντόµου το σώµα του µπορεί να έχει έναν από τους εξής χρωµατισµούς: κίτρινο 

χρώµα, άσπρο χρώµα και µαύρο χρώµα. Στο ίδιο έντοµο ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη 

σύνθεση της πρωτεΐνης Α, ενώ το µεταλλαγµένο αλληλόµορφό του δεν συνθέτει την πρωτεΐ-

νη αυτή.  

∆ιασταυρώνονται θηλυκά άτοµα µε κίτρινο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α, 

µε αρσενικά άτοµα µε µαύρο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α και γεννήθηκαν 

οι εξής απόγονοι:  

 

− 80 θηλυκά άτοµα µε κίτρινο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

− 40 θηλυκά άτοµα µε µαύρο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

− 40 θηλυκά άτοµα µε άσπρο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

− 40 αρσενικά άτοµα µε κίτρινο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

− 20 αρσενικά άτοµα µε µαύρο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α και 

− 20 αρσενικά άτοµα µε άσπρο χρώµα σώµατος που παράγουν την πρωτεΐνη Α. 

 

Γ1. Να βρείτε τον τρόπο κληρονόµησης των δύο χαρακτήρων (µονάδες 2 ) και να αιτιο-

λογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 6). Να γράψετε τους γονότυπους των γονέων 

(µονάδες 4). 

Μονάδες 12 

∆ίνεται ότι για τα παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύει ο 2
ος

 νόµος του Mendel. ∆εν 

απαιτείται η διατύπωση των νόµων του Mendel. 

 
Γ2. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο έντοµο αυτό είναι το µήκος των κεραιών. Το 

αλληλόµορφο που ελέγχει το µεγάλο µήκος κεραιών είναι επικρατές, ενώ αυτό που 

ελέγχει το µικρό µήκος είναι υπολειπόµενο. ∆ιαθέτουµε δύο αµιγείς πληθυσµούς, ο 

ένας µε µεγάλες κεραίες και ο άλλος µε µικρές κεραίες. 

Πώς θα διαπιστώσετε αν το γονίδιο είναι αυτοσωµικό ή φυλοσύνδετο, πραγµατο-

ποιώντας την κατάλληλη ή τις κατάλληλες διασταυρώσεις;  

Μονάδες 6 

Γ3. Προκειµένου να µελετήσουµε το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Α, το 

κλωνοποιούµε σε κατάλληλο πλασµίδιο φορέα (Εικόνα 3) που φέρει την αλληλουχία 

του οπερονίου της λακτόζης. Το γονίδιο εισάγεται στο σηµείο που κόβει η περιορι-

στική ενδονουκλεάση Ε1. Για τον µετασχηµατισµό χρησιµοποιούµε ως βακτήρια 
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ξενιστές στελέχη E.coli στα οποία δεν λειτουργεί το οπερόνιο της λακτόζης και είναι 

ευαίσθητα στην αµπικιλίνη.  

 

 

Εικόνα 3 
 

Μετά τη διαδικασία του µετασχηµατισµού, τα βακτήρια µεταφέρονται σε στερεό 

θρεπτικό υλικό µε γλυκόζη ως πηγή άνθρακα και αντιβιοτικό αµπικιλίνη (καλλιέργεια 

Α, Εικόνα 4). Στη συνέχεια µεταφέρουµε δείγµατα από όλες τις αριθµηµένες 

αποικίες σε νέο στερεό θρεπτικό µέσο που περιέχει λακτόζη και αµπικιλίνη, οπότε 

αναπτύσσεται η καλλιέργεια Β (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4 
 

Να αναφέρετε τα είδη των βακτηρίων που αναπτύσσονται στις δύο παραπάνω 

καλλιέργειες Α και Β (µονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4). 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ ∆ 

Μία µετάλλαξη αντικατάστασης βάσης σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί µία πρωτεΐνη οδηγεί 

σε ασθένεια που εκδηλώνεται κατά την εφηβεία. Η µετάλλαξη αυτή τροποποιεί την 

αλληλουχία του φυσιολογικού γονιδίου µε αποτέλεσµα το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο να 

κόβεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI στο σηµείο αυτό. Προκειµένου το 

ζευγάρι που απεικονίζεται στο γενεαλογικό δέντρο της Εικόνας 5, να διαπιστώσει αν τα 

παιδιά του θα εµφανίσουν την ασθένεια στην εφηβεία, αναζήτησε γενετική συµβουλή και 

τους προτάθηκε να κάνουν στα παιδιά τους γενετικό έλεγχο. 
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Εικόνα 5 
 

Στον έλεγχο αυτό λαµβάνεται DNA από δείγµα σάλιου. Τµήµατα DNA µήκους 1000 ζευγών 

βάσεων (ζ.β.) που περιέχουν το σηµείο της µετάλλαξης, πολλαπλασιάζονται επιλεκτικά µε 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR). Στα µόρια DNA που προκύπτουν επιδρούµε µε 

EcoRI. Tα αποτελέσµατα που λαµβάνονται έχουν ως εξής: 

Άτοµο ΙΙ1: τµήµατα DNA µήκους 600 ζ.β. και τµήµατα DNA µήκους 400 ζ.β. 

Άτοµο ΙΙ2: µόνο τµήµα τα DNA µήκους 1000 ζ.β.  

∆1. Να διερευνήσετε τον τύπο κληρονοµικότητας της ασθένειας και να τεκµηριώσετε την 

απάντησή σας. Να µη ληφθεί υπόψη η περίπτωση φυλοσύνδετης επικρατούς 

κληρονοµικότητας. 

Μονάδες 9 

∆2. Να γράψετε τους γονότυπους των παιδιών της οικογένειας (µονάδες 2) και να 

αναφέρετε ποιο/ποια παιδί/παιδιά θα εµφανίσει/εµφανίσουν τα συµπτώµατα της 

ασθένειας. (µονάδες 2) 

Μονάδες 4 

∆3. Αν οι γονείς υποβληθούν στον ίδιο γενετικό έλεγχο, να γράψετε το αναµενόµενο 

µήκος των τµηµάτων DNA που θα προκύψουν για κάθε γονέα. 

Μονάδες 4 

∆4. ∆ίνεται το τµήµα της αλληλουχίας της κωδικής αλυσίδας του φυσιολογικού αλληλό-

µορφου του γονιδίου στο οποίο περιλαµβάνονται το κωδικόνιο έναρξης της µετάφρα-

σης και το σηµείο της µετάλλαξης.  

... CGAACGATGCCAGTCTCAATTCACGGA ... 

α. Να γράψετε την αλληλουχία του αντίστοιχου τµήµατος της κωδικής αλυσίδας του 

µεταλλαγµένου αλληλόµορφου. 

Μονάδες 2 

β. Ποια είναι η επίπτωση της µετάλλαξης στη δοµή και στη λειτουργικότητα της 

παραγόµενης πρωτεΐνης; 

Μονάδες 6 


