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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Γ' Γενικού Λυκείου 
Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας 

 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Σε κάθε μία από τις πέντε ημιτελείς προτάσεις που ακολουθούν, να κυκλώσετε 

το γράμμα το οποίο αντιστοιχεί στην πρόταση που την συμπληρώνει σωστά: 

 

Α1. Σε συγκεκριμένο στέλεχος E.coli μία αλλοίωση στο γενετικό του υλικό 

έχει σαν αποτέλεσμα η πρώτη γουανίνη, η οποία βρίσκεται στην 

κωδικοποιούσα αλληλουχία του τρίτου δομικού γονιδίου του οπερονίου 

της λακτόζης, να έχει αντικατασταθεί από ουρακίλη. Η συγκεκριμένη 

αλλοίωση έχει σαν αποτέλεσμα: 

Α. Τα τρία δομικά γονίδια του οπερονίου να παράγονται συνεχώς.  

Β. Να μην παράγεται κανένα από τα ένζυμα μεταβολισμού της λακτόζης. 

Γ. Να μην παράγεται η τρανσακετυλάση, αλλά το κύτταρο να μεταβολίζει 

μερικώς την λακτόζη, λόγω παραγωγής των άλλων δύο και να μπορεί να 

επιβιώσει παρουσία λακτόζης. 

Δ. Να μην παράγεται η τρανσακετυλάση και το κύτταρο να μην μπορεί να 

επιβιώσει παρουσία λακτόζης. 

 

Α2. Σε είδος μικρού τρωκτικού, στο οποίο ο φυλοκαθορισμός είναι όμοιος με 

του ανθρώπου, το χρώμα τριχώματος μπορεί να είναι γκρι ή λευκό στα 

αρσενικά και γκρι, λευκό ή λευκό με γκρι ραβδώσεις στα θηλυκά. Από 

διασταύρωση λευκού αρσενικού με γκρι θηλυκό οι αναμενόμενοι 

απόγονοι είναι: 

Α. Όλοι οι αρσενικοί γκρι και οι θηλυκοί μισοί γκρι και μισοί λευκοί με γκρι 

ραβδώσεις.  

Β. Όλοι οι αρσενικοί γκρι και όλοι οι θηλυκοί λευκοί με γκρι ραβδώσεις. 
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Γ. Όλοι οι αρσενικοί λευκοί και όλοι οι θηλυκοί λευκοί με γκρι ραβδώσεις.  

Δ. Όλοι οι αρσενικοί γκρι και όλοι οι θηλυκοί λευκοί.  

 

Α3. Στην μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που κωδικοποιεί ένα μόριο 

tRNA στην περιοχή που αντιστοιχεί στο αντικωδικόνιο, υπάρχει η 

τριπλέτα βάσεων: 3’ GGA 5’. Αυτό σημαίνει πως το συγκεκριμένο μόριο 

tRNA κατά την μετάφραση συνδέεται με δεσμούς υδρογόνου με το 

κωδικόνιο: 

Α. 5’GGA. 

Β. 5’UCC. 

Γ. 3’UCC. 

Δ. 5’AGG. 

 

A4. Η σύναψη των ομολόγων χρωμοσωμάτων και ο επιχιασμός των μη 

αδελφών χρωματίδων που συμβαίνουν κατά τη μείωση Ι έχουν σαν 

αποτέλεσμα: 

Α. Την αλλαγή στη γονιδιακή σύσταση των παραγόμενων γαμετών. 

Β. Την αύξηση των διαφορετικών γενετικών συνδυασμών των απογόνων. 

Γ. Την μεταφορά αναλλοίωτης της γενετικής πληροφορίας στην επόμενη γενιά.  

Δ. Ισχύουν τα Α και Β.  

 

A5. Κατά την κατασκευή μορίων ανιχνευτών δεν είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί:  

Α. Ένζυμο πολυμερισμού νουκλεοτιδίων.  

Β. Νουκλεοτίδια με 3’ ελεύθερο ΟΗ. 

Γ. Ραδιενεργά νουκλεοτίδια με 3’ ελεύθερο ΟΗ.  

Δ. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα.  

Μονάδες 5x5=25 
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τρεις αλληλουχίες δίκλωνων 

μορίων γενετικού υλικού, οι οποίες πρόκειται να μελετηθούν στο εργαστήριο.  

Αλληλουχία Ι: ATCGGCTATTTGACTTAAAACTGC – OH 

Αλληλουχία Ι: TAGCCGATAAACTGAATTTTGACG 

Αλληλουχία IΙ: GGGAACTGCCCATGCATGGCCATT – OH 

Αλληλουχία IΙ: CCCTTGACGGGTACGTACCGGTAA 

Αλληλουχία IIΙ: AAATTATATTTACGTATTAAAGGT – OH 

Αλληλουχία IIΙ:TTTAATATAAATGCATAATTTCCA 

Για την απομόνωση και μελέτη των παραπάνω αλληλουχιών πρέπει να 

κατασκευάσουμε κατάλληλα μόρια ανιχνευτές με χρήση φθοριζουσών ουσιών. 

Α) Να εξηγήσετε τι είναι ανιχνευτής και ποια μεθοδολογία ακολουθούμε στο 

εργαστήριο για τη σύνθεσή του. (μονάδες 2). 

Β) Εκτός από τις φθορίζουσες ουσίες, τι άλλες ουσίες μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτόν τον σκοπό; (μονάδες 2). 

Γ) Να γράψετε την αλληλουχία τριών κατάλληλων μορίων ανιχνευτών (μήκους 

12 ριβονουκλεοτιδίων έκαστος) για την απομόνωση των πρώτων κλώνων 

κάθε αλληλουχίας. (μονάδες 3). 

Μονάδες 7 

 

Β2. Να αντιστοιχίσετε τις βιολογικές έννοιες που αναφέρονται στη στήλη Ι με τις 

αντίστοιχες της στήλης ΙΙ με τις οποίες σχετίζονται ή στις οποίες μπορούν να 

συμμετάσχουν. 

Μονάδες 8 
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ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. ΕΠΙΧΙΑΣΜΟΣ  1. ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗ 2. ΜΕΙΩΣΗ ΙΙ 

Γ. 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

3. ΚΕΝΤΡΟΣΩΜΑΤΙΟ 

Δ. ΜΙΤΩΤΙΚΗ ΑΤΡΑΚΤΟΣ  4. P.C.R. 

Ε. 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ  

ΓΟΝΙΔΙΩΝ 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗ 

ΣΤ. 

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ  

ΧΡΩΜΑΤΙΔΩΝ 

6. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Ζ. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 7. ΠΡΟΦΑΣΗ Ι 

Η. IN VITRO ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 8. ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑΣ 

 

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 

Ι: Τα σωματικά κύτταρα ανώτερου οργανισμού μπορεί να φέρουν διπλάσια ή 

τετραπλάσια ποσότητα γενετικού υλικού από τους γαμέτες του.  

ΙΙ: Κατά τη δράση μιας περιοριστικής ενδονουκλεάσης σε μία θέση 

αναγνώρισης σπάνε πάντα 2 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και οκτώ δεσμοί 

υδρογόνου.  

ΙΙΙ: Για δύο γενετικές θέσεις μεταξύ των οποίων λαμβάνει χώρα επιχιασμός 

ισχύει ο δεύτερος νόμος του Μέντελ. 

Μονάδες 3 

 

Β4. Έστω γονίδιο το οποίο παράγει φαρμακευτική πρωτεΐνη, και το οποίο θέλετε να 

ενσωματώσετε σε κατάλληλο φορέα κλωνοποίησης με σκοπό την παραγωγή 

του τελικού προϊόντος. Στην αλληλουχία του γονιδίου υπάρχουν οι θέσεις 

αναγνώρισης για τις ενδονουκλεάσες Α, Β και Γ. Η αλληλουχία αναγνώρισης της 

Α βρίσκεται εκατέρωθεν του πλαισίου ανάγνωσης. Η αλληλουχία αναγνώρισης 

της Β βρίσκεται αμέσως μετά το κωδικόνιο λήξης. Η αλληλουχία αναγνώρισης 

της Γ βρίσκεται ακριβώς πριν το κωδικόνιο έναρξης. Να αναφέρετε τα ακριβή 

χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει ο πλασμιδιακός φορέας κλωνοποίησης 

που θα χρησιμοποιήσετε, ώστε κάθε ανασυνδυασμένο πλασμίδιο να μπορεί να 

παράξει την φαρμακευτική πρωτεΐνη. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Σε ένα είδος μικρού τρωκτικού το χρώμα του τριχώματος καθορίζεται από δύο 

ζεύγη αλληλόμορφων γονιδίων και μπορεί να είναι μαύρο, γκρι ή λευκό. 

Δίνεται πως τα δύο αυτά ζευγάρια αλληλόμορφων δεν σχετίζονται με φυλετικά 

χρωμοσώματα. Επίσης ισχύει ο δεύτερος νόμος Μέντελ. 

Σε αυτά τα τρωκτικά γίνονται οι ακόλουθες δύο διασταυρώσεις: 

Αμιγές μαύρο Χ Αμιγές λευκό 

Αμιγές γκρι Χ Αμιγές γκρι (οι γονείς έχουν διαφορετικούς γονοτύπους). 

Και από τις δύο παραπάνω διασταυρώσεις προέκυψαν απόγονοι F2 γενιάς στην 

ίδια φαινοτυπική αναλογία: 

9 μαύρα: 6 γκρι: 1 λευκό. 

Ι) Να προτείνετε έναν τρόπο κληρονόμησης για το χρώμα τριχώματος, 

αιτιολογώντας σύντομα. 

Μονάδες 3+3 

ΙΙ) Να επιβεβαιώσετε την υπόθεσή σας δίνοντας τις αντίστοιχες διασταυρώσεις 

και τους πίνακες Punnett. 

Μονάδες 3+3 

 

Γ2. Στο ίδιο είδος τρωκτικών όπου ο φυλοκαθορισμός είναι όμοιος με τον 

ανθρώπινο, τα φυλοσύνδετα γονίδια Α, Β καθορίζουν το σχήμα και το μέγεθος 

των αυτιών αντίστοιχα. Το επικρατές αλληλόμορφο Α δίνει μυτερά αυτιά, ενώ 

το υπολειπόμενο αλληλόμορφο του α δίνει στρογγυλά αυτιά. Αντίστοιχα το 

επικρατές αλληλόμορφο Β είναι υπεύθυνο για το μεγάλο μέγεθος αυτιών, ενώ το 

υπολειπόμενο αλληλόμορφο του β είναι υπεύθυνο για το μικρό μέγεθος αυτιών. 

Διασταυρώνουμε ετερόζυγο θηλυκό (και για τα δύο χαρακτηριστικά) με 

αρσενικό με τους υπολειπόμενους χαρακτήρες.  

Να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους της μητέρας, καθώς και τους πιθανούς 

γαμέτες που μπορεί να δώσει. 

Μονάδες 2+4 

Να διερευνήσετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν την 

φαινοτυπική αναλογία των απογόνων. (μονάδες 2+4) 

Μονάδες 2+4 
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Να ονομάσετε το φαινόμενο που μπορεί να λάβει χώρα κατά την δημιουργία 

γαμετών της μητέρας. 

Μονάδα 1 

 

ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Παρακάτω δίνεται αλληλουχία συνεχούς γενετικού υλικού η οποία περιλαμβάνει 

πληροφορία για την σύνθεση 7-πεπτιδίου: 

Αλληλουχία DNA: 

TAATTAGAATTCTTACATCCACTAGGGTATATTCATCCAAAACATGTAATTAGGAATTC 

ATTAATCTTAAGAATGTAGGTGATCCCATATAAGTAGGTTTTGTACATTAATCCTTAAG 

Να προσδιορίσετε την κωδική και την μη κωδική αλυσίδα του μορίου καθώς και 

τον προσανατολισμό των άκρων του μορίου. 

Μονάδες 2+1 

Δ2. Την δεδομένη αλληλουχία θέλουμε να την πολλαπλασιάσουμε επιλεκτικά in 

vitro, και κατόπιν να την εισάγουμε σε πλασμιδιακό φορέα κλωνοποίησης με 

στόχο την παραγωγή του πεπτιδίου. 

Να ονομάσετε την μέθοδο επιλεκτικού πολλαπλασιασμού που θα 

χρησιμοποιήσετε. 

Μονάδα 1 

Να γράψετε την αλληλουχία των 2 πρωταρχικών τμημάτων μήκους 6 

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων που πρέπει να συνθέσετε για τον επιλεκτικό 

πολλαπλασιασμό αυτής. Επίσης να αναφέρετε ποιο πρωταρχικό τμήμα θα 

χρησιμοποιήσετε για τον πολλαπλασιασμό του κάθε κλώνου, αιτιολογώντας 

σύντομα. 

Μονάδες 2+2 

 

Δ3. Για τον ανασυνδυασμό της παραπάνω αλληλουχίας έχετε στη διάθεσή σας: 

� Την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI, 

� την περιοριστική ενδονουκλεάση X με αλληλουχία αναγνώρισης:  5’T-AATTA3’ 

3’ATTAA-T5’  

� την περιοριστική ενδονουκλεάση Υ με αλληλουχία αναγνώρισης:  5’A-AATTT3’ 

3’TTTAA-A5’  
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� και την περιοριστική ενδονουκλεάση Ζ με αλληλουχία αναγνώρισης: 

5’A-AATTΑ3’ 

3’TTTAA-Τ5’  

Οι διαχωριστικές παύλες δείχνουν τα σημεία τομής. 

Επίσης έχετε στη διάθεσή σας τον πλασμιδιακό φορέα, ο οποίος έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� Φέρει ΘΕΑ, 

� φέρει λειτουργικό υποκινητή για γονίδιο το οποίο παράγει μια χρωστική που 

χρωματίζει κόκκινες τις αποικίες, 

� φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό καναμυκίνη, 

� αλληλουχία αναγνώρισης της ενδονουκλεάσης EcoRI μέσα στο γονίδιο 

ανθεκτικότητας, 

� αλληλουχία αναγνώρισης της ενδονουκλεάσης Χ μέσα στην ΘΕΑ, 

� αλληλουχία αναγνώρισης της ενδονουκλεάσης Υ μέσα στην αλληλουχία του 

γονιδίου της χρωστικής. 

i) Να εξηγήσετε ποια ή ποιες ενδονουκλεάσες θα χρησιμοποιήσετε για να 

κλωνοποιήσετε την αλληλουχία στο πλασμίδιο. 

Μονάδες 5 

ii) Με βάση την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα να γράψετε την 

υβριδική/υβριδικές αλληλουχίες 6 ζευγών βάσεων η οποία θα προκύψει στα 

σημεία σύνδεσης γονιδίου πλασμιδίου. 

Μονάδες 3 

iii) Μέσω ποιας διαδικασίας θα ξεχωρίσετε τα μετασχηματισμένα από τα μη 

μετασχηματισμένα βακτήρια; 

Μονάδες 2 

iv) Μέσω ποιας διαδικασίας θα ξεχωρίσετε από τα μετασχηματισμένα βακτήρια 

αυτά που ενσωμάτωσαν ανασυνδυασμένο πλασμίδιο;  

Μονάδες 2 

v) Το προϊόν του γονιδίου βρέθηκε ότι εκφράζεται μόνο στα μισά από τα 

βακτήρια με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Να δώσετε μια πιθανή εξήγηση 

για το γεγονός αυτό. 

Μονάδες 2 
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vi) Αν θέλετε να απομονώσετε το αρχικό γονίδιο από το ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο ποια ενδονουκλεάση θα χρησιμοποιήσετε; Πόσα θραύσματα θα 

προκύψουν; 

Μονάδες 2+1 
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Παρατίθεται ο γενετικός κώδικας: 

ΒΑΣΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΗ 

U C A G 

U φαινυλαλανίνη σερίνη τυροσίνη κυστεΐνη U 

φαινυλαλανίνη σερίνη τυροσίνη κυστεΐνη C 

λευκίνη σερίνη λήξη λήξη A 

λευκίνη σερίνη λήξη τρυπτοφάνη G 

C λευκίνη προλίνη ιστιδίνη αργινίνη U 

λευκίνη προλίνη ιστιδίνη αργινίνη C 

λευκίνη προλίνη γλουταμίνη αργινίνη A 

λευκίνη προλίνη γλουταμίνη αργινίνη G 

A ισολευκίνη θρεονίνη ασπαραγίνη σερίνη U 

ισολευκίνη θρεονίνη ασπαραγίνη σερίνη C 

ισολευκίνη θρεονίνη λυσίνη αργινίνη A 

έναρξη θρεονίνη λυσίνη αργινίνη G 

G βαλίνη αλανίνη ασπαρτικό οξύ γλυκίνη U 

βαλίνη αλανίνη ασπαρτικό οξύ γλυκίνη C 

βαλίνη αλανίνη γλουταμινικό 

οξύ 

γλυκίνη A 

βαλίνη αλανίνη γλουταμινικό 

οξύ 

γλυκίνη G 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 


