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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ποιες ιδιότητες / λειτουργίες εφαρμόζονται στα ειδικά μόρια ανιχνευτές; 

 Α. ο κανόνας τη συμπληρωματικότητας 

 Β. η ιχνηθέτηση 

 Γ. η υβριδοποίηση 

 Δ. τα  Α, Β, Γ είναι σωστά 

 

Α2.  Για την κατάταξη δυο οργανισμών από διαφορετικά γένη σε μια 

οικογένεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί: 

 Α. το τυπολογικό κριτήριο 

 Β. το μειξιολογικό κριτήριο 

 Γ. τα α και β είναι σωστά 

 Δ. κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό 

 

Α3. Κύτταρα μνήμης παράγονται μετά την ενεργοποίηση των: 

Α. Β-Λεμφοκυττάρων 

Β. Βοηθητικών-Τ Λεμφοκυττάρων 

Γ. Κυτταροτοξικών-Τ Λεμφοκυττάρων 

Δ. τα α, β, γ είναι σωστά 

 

Α4. Το μόριο του DNA δεν είναι δυνατόν να ιχνηθετηθεί με ραδιενεργό 

Α. άζωτο 

Β. θείο  

Γ. άνθρακα 

Δ. φώσφορο 

24/2/2020 
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Α5. Σε ένα απλοειδές κύτταρο (πχ γαμέτης) ο αριθμός των αλληλόμορφων για 

έναν χαρακτήρα είναι: 

Α. ένα 

Β. δύο  

Γ. τέσσερα 

Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να χαρακτηρίστε κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστή (Σ) ή 

λανθασμένη (Λ).  

i. Κατά την κατασκευή μιας cDNA βιβλιοθήκης δεν χρησιμοποιείται η DNA 

πολυμεράση.  

ii. Οι άνδρες κληρονομούν το Υ χρωμόσωμα αποκλειστικά από τον πατέρα 

τους, για τον λόγο αυτό φέρουν περισσότερο γενετικό υλικό πατρικής  

προέλευσης. 

iii. Το DNA των μιτοχονδρίων στα βακτήρια είναι κυκλικό δίκλωνο. 

iv. Οι αδροί πνευμονιόκοκκοι του είδους Diplococcus pneumoniae είναι 

βακτήρια με σφαιρικό σχήμα. 

v. Η επιλογή των μετασχηματισμένων βακτηρίων σε μια βιβλιοθήκη γίνεται με 

τη βοήθεια των γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά.  

vi. Η γονιδιακή ρύθμιση και η κυτταρική διαφοροποίηση είναι διαδικασίες 

που συμβαίνουν τόσο σε προκαρυωτικούς όσο και σε ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς. 

 

Β2. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διατήρηση ενός 

οικοσυστήματος;  

 

Β3.  Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο που έχει μολυνθεί από έναν ιό, πόσα και 

ποια διαφορετικά είδη RNA είναι δυνατόν να συναντήσετε; 
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Β4. Τι είναι η μετατόπιση, η αμοιβαία μετατόπισης και τι αποτέλεσμα μπορεί 

να έχει μια μετατόπιση, ή μια αμοιβαία μετατόπιση στον φαινότυπο του 

ατόμου που συνέβη;  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η κληρονομική ανοσολογική ανεπάρκεια εξαιτίας έλλειψης της 

απαμινάσης της αδενοσίνης ADA είναι μια πάθηση που οφείλεται σε 

αδυναμία μεταβολισμού των πουρινών (Αδενίνη και Γουανίνη) στον μυελό 

ων οστών. Ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει σύνθεση του DNA γεγονός που 

σημαίνει πως τα λεμφοκύτταρα δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Στα 

άτομα που πάσχουν από την συγκεκριμένη ανεπάρκεια πολλές φορές 

εμφανίζεται υποπλασμένος ο Θύμος Αδένας. 

Τι όργανο χαρακτηρίζεται ο Θύμος Αδένας και ποια η σχέση του με τα Τ-

Λεμφοκύτταρα;  

Τι θεραπεία ενδείκνυται για την κληρονομική ανοσολογική ανεπάρκεια; 

Να αναφέρετε δυο επιπλέον περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατόν να 

εμφανίσει ανοσοκαταστολή ένας άνθρωπος. 

 

Γ2. Η Escherischia coli είναι ένα δυνητικά παθογόνο βακτήριο που 

συναντάται στο έντερο. Πως αναπαράγονται οι οργανισμοί όπως η E. coli; 
Ποια είδη DNA συναντώνται σε ένα τέτοιο βακτήριο; Αν θέλατε να 

προετοιμάσετε μια καλλιέργεια του συγκεκριμένου βακτηρίου τι θερμοκρασία 

και τι πηγή άνθρακα θα χρησιμοποιούσατε; 

 

Γ3. Οι οργανισμοί Α, Β, Γ και Δ συνδέονται μεταξύ τους στην παρακάτω 

τροφική αλυσίδα.  ΑΒΓΔ 

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η μεταβολή στην ποσότητα μιας μη 

βιοδιασπώμενης ουσίας και της συνολικής βιομάζας στους παραπάνω 

οργανισμούς. Να εξηγήσετε ποιο διάγραμμα αντιστοιχεί στη μη 

βιοδιασπώμενη ουσία και ποιο στη βιομάζα. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Μια μητέρα η οποία είναι υγιής και έχει φυσιολογικό φαινότυπο αποκτά δυο 

γιούς έναν που έχει φυσιολογική όραση και αιμορροφιλία α και έναν που έχει 

μερική αχρωματοψία στο πράσινο και το κόκκινο και το αίμα του πήζει 

κανονικά.  

Δ1. Να γράψετε τους γνότυπους των αγοριών και της μητέρας. 

Δ2. Από την ίδια μητέρα και πατέρα ο οποίος είναι απόλυτα φυσιολογικός για 

τις 2 ασθένειες προκύπτει αρσενικός απόγονος ο οποίος είναι επίσης 

φυσιολογικός για τις 2 ασθένειες. Να προτείνετε έναν μηχανισμό που μπορεί 

να οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. 

Δ3.  Πως μπορεί να διαγνωστεί μια κληρονομική ασθένεια; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Δ, Α2. Α, Α3. Δ, Α4. Β, Α5. Α 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  i. Λ,     ii. Λ,     iii. Λ,     iv. Σ,   v. Σ,   vi. Λ 

 

Β2. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 71 του Σχολικού βιβλίου 

«Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας από «Η διατήρηση των 

οικοσυστημάτων…» ως «…στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος» 
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Β3. Σε οποιοδήποτε κύτταρο, είναι δυνατόν να συναντήσουμε τα παρακάτω 

είδη RNA: 

mRNA: αγγελιοφόρο RNA που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία στα 

ριβοσώματα προκειμένου να γίνει η πρωτεϊνοσύνθεση 

tRNA: μεταφορικόRNA που μεταφέρει τα αμινοξέα στην περιοχή της 

πρωτεϊνοσύνθεσης 

rRNA: ριβοσωμικό RNA, συνδέεται με πρωτεΐνες και σχηματίζει τα 

ριβοσώματα, σωματίδια απαραίτητα για την διαδικασία της 

πρωτεϊνοσύνθεσης. 

Εφόσον πρόκειται για ευκαρυωτικό κύτταρο επιπλέον θα συναντήσουμε το 

μικροπυρηνικό snRNA που ενώνεται με πρωτεΐνες και σχηματίζει τα 

ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια που δρουν ως ένζυμα και επιτελούν την 

ωρίμανση του RNA.  

Τέλος εφόσον πρόκειται για κύτταρο που έχει μολυνθεί από ιό, θα 

συναντήσουμε και το RNA του ιού.  

Β4. Η μετατόπιση είναι αποτέλεσμα θραύσης ενός τμήματος χρωμοσώματος 

και στη συνέχεια ένωσής του σε ένα άλλο μη ομόλογο χρωμόσωμα. Στις 

αμοιβές μετατοπίσεις έχουμε ανταλλαγή χρωμοσωμικών τμημάτων ανάμεσα 

σε μη ομόλογα χρωμοσώματα. Στις αμοιβές μετατόπισης δε χάνεται γενετικό 

υλικό και τα άτομα που τις φέρουν εμφανίζουν συνήθως φυσιολογικό 

φαινότυπο. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζουνε κίνδυνο απόκτησης απογόνων με 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες επειδή κατά το ζευγάρωμα του χρωμοσωμάτων 

στην μειωτική διαίρεση προκύπτουν και μη φυσιολογική γαμέτες. Επιπλέον 

μια μετατόπιση μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των πρωτο-

ογκογονιδίων σε ογκογονίδια και την εκδήλωση καρκίνου. 

Γ1. Ο Θύμος Αδένας είναι ένα πρωτογενές λεμφικό όργανο στο οποίο γίνεται 

η διαφοροποίηση και η ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων. 

 Η θεραπεία που ενδείκνυται για την έλλειψη ADA είναι ex vivo γονιδιακή 

θεραπεία. Η τεχνική αυτή περιγράφεται στη σελίδα 127 του Σχολικού Βιβλίου 

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

από «Η γονιδιακή θεραπεία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά…» ως «…και 

παράγουν το ένζυμο ADA.» 
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Δυο επιπλέον περιπτώσεις ανοσοκαταστολής είναι η επίκτητη ανοσολογική 

ανεπάρκεια σε ασθενείς που πάσχουν από AIDS, καθώς επίσης και η 

ανοσοκαταστολή που προκαλείται μετά από την χορήγηση σχετικών 

φαρμάκων προκειμένου να προληφθεί η απόρριψη του μοσχεύματος. 

 

Γ2. Τα βακτήρια αναπαράγονται μονογονικά με απλή διχοτόμηση. Σε 

ευνοϊκές γι’ αυτά συνθήκες διαιρούνται κάθε 20 λεπτά.  

Σε ένα βακτήριο συναντώνται δυο ειδη DNA, το κύριο μόριο DNA που είναι 

κυκλικό, δίκλωνο μήκους 1mm που αναδιπλώνεται και φτάνει σε μήκος το 

1μm. Επίσης ορισμένα βακτήρια διαθέτουν τα πλασμίδια, κυκλικά δίκλωνα 

μόρια DNA που μεταφέρουν 1-2% της γενετικής πληροφορίας. 

Γνωρίζουμε πως η Escherichia coli αναπτύσσεται άριστα στην θερμοκρασία 

των 37ΟC, επομένως αυτήν την θερμοκρασία. Επιπλέον θα 

χρησιμοποιήσουμε ως πηγή άνθρακα γλυκόζη, λακτόζη ή μελάσα αν 

επιθυμούμε βιομηχανική καλλιέργεια. 

Γ3. Παρατηρούμε από την τροφική αλυσίδα πως ο Δ είναι ο  κορυφαίος 

καταναλωτής. Γνωρίζουμε πως οι τροφικές πυραμίδες βιομάζας εμφανίζουν 

πτωτική τάση, εφόσον από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο περνάει μόνο 

το 10% της διαθέσιμης βιομάζας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 77 του 

Σχολικού βιβλίου «Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας από «Η 

ενέργεια με τη μορφή…» ως «συνεπώς μειώνεται και η βιομάζα του.» 

Επιπλέον γνωρίζουμε πως η ποσότητα μιας μη βιοδιασπώμενης ουσίας στους 

οργανισμούς ενός οικοσυστήματος παραμένει σταθερή εφόσον δεν 

διασπάται και δεν αποβάλλεται.  

Με βάση τα παραπάνω το διάγραμμα Α αντιστοιχεί στην μη βιοδιασπώμενη 

ουσία και το Β στην συνολική βιομάζα των οργανισμών του οικοσυστήματος. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Γνωρίζουμε από τη θεωρία πως τόσο η μερική αχρωματοψία στο 

πράσινο και το κόκκινο όσο και η αιμορροφιλία α αποτελούν δυο ασθένειες 

που μεταβιβάζονται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 
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 Φυλοσύνδετα ονομάζονται τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και 

δεν έχουν αλληλόμορφα στο Υ χρωμόσωμα. Δηλαδή ισχύει: 

ΧΑ: φυσιολογικό, επικρατές αλληλόμορφο. 

Χα: μεταλλαγμένο, υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για την 

αιμορροφιλία 

ΧΔ: φυσιολογικό, επικρατές αλληλόμορφο. 

Χδ: μεταλλαγμένο, υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για την μερική 

αχρωματοψία 

Επομένως τόσο η αιμορροφιλία α και όσο και η μερική αχρωματοψία 

βρίσκονται πάνω στο ίδιο χρωμόσωμα. Επομένως για τις δυο αυτές παθήσεις 

δεν ισχύει ο δεύτερος νόμος του Μέντελ, ο νόμος της ανεξάρτητης 

μεταβίβασης των γονιδίων.  

Αρσενικός απόγονος με φαινότυπο αιμορροφιλία α και φυσιολογική όραση  

θα έχει γονότυπο Χα
ΔΥ, ενώ αντίστοιχα απόγονος με φαινότυπο μερική 

αχρωματοψία σε πράσινο και κόκκινο και φυσιολογική πήξη αίματος θα έχει 

γονότυπο ΧΑ
δΥ. Στην φυλοσύνδετη κληρονομικότητα ο γονότυπος των 

αρσενικών απογόνων οφείλεται αποκλειστικά στην μητέρα. Επομένως η 

μητέρα θα έχει δώσει ένα Χ χρωμόσωμα σε κάθε απόγονο, δηλαδή θα έχει 

γονότυπο Χα
ΔΧΑ

δ. 

 

Δ2. Εφόσον ο πατέρας είναι απόλυτα φυσιολογικός, ο γονότυπός του θα είναι 

ΧΑ
ΔΥ. Εφόσον και τα δυο χρωμοσώματα της μητέρας διαθέτουν ένα 

υπολειπόμενο αλληλόμορφο και ο πατέρας δεν συνεισφέρει καθόλου στον 

γονότυπο των αρσενικών απογόνων δεν υπάρχει φυσιολογικός τρόπος ώστε 

να προκύψουν αρσενικοί απόγονοι, υγιείς και για τις δύο ασθένειες. Η 

μοναδική περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει υγιής απόγονος 

είναι να συμβεί λάθος κατά τον διαχωρισμό των ομόλογων χρωμοσωμάτων 

του πατέρα κατά την πρώτη μειωτική διαίρεση, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. Αν ένας από τους παραπάνω γαμέτες συνδυαστεί με έναν γαμέτη της 

μητέρας που προέκυψε μετά από φυσιολογική μείωση τότε θα προκύψει ένας 

απόγονος που έχει γονότυπο: ΧΑ
δΧΑ

ΔΥ, ή Χα
ΔΧΑ

ΔΥ, δηλαδή θα πάσχει από 

σύνδρομο Klinefelter, αλλά θα είναι φυσιολογικός και για τις δυο ασθένειες. 
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Δ3. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 102 του Σχολικού Βιβλίου 

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

από «Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών…» ως «…(μοριακή διάγνωση)»          

 

                

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Δελή. 

 

 

 

 

 

 

 


