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                                                                                              ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

          16/03/2020 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Α1. Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA είναι απαραίτητη η δράση ενζύμων που 

ονομάζονται: 

α. DNA πολυμεράσες 

β. DNA ελικάσες 

γ. επιδιορθωτικά ένζυμα 

δ. RNA πολυμεράση 

 

Α2. Οι εξωτοξίνες: 

α. βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωμα ορισμένων παθογόνων βακτηρίων. 

β. αναστέλλουν κάποια αντίδραση του μεταβολισμού των μικροοργανισμών. 

γ. εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια. 

δ. προσβάλλουν όλα τα όργανα του οργανισμού στον οποίο διασπείρονται. 

 

Α3. Η λυσοζύμη: 

α. ανήκει στους μηχανισμούς ειδικής άμυνας του οργανισμού. 

β. είναι ένα ένζυμο που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο σάλιο, στον ιδρώτα 

και στα δάκρυα. 

γ. έχει αντιϊκη δράση. 

δ. δρα σε συνδυασμό με τις πρωτεΐνες του συμπληρώματος για την καταστροφή 

των μικροβίων. 

 

Α4. Αλληλόμορφα ονομάζονται τα γονίδια που: 

α. βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. 

β. έχουν μεταξύ τους σχέση επικρατούς-υπολειπόμενου. 

γ. βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα. 

δ. μπορεί να ελέγχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. 

 

Α5. Μια γονιδιακή μετάλλαξη: 

α. μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο Down. 

β. οφείλεται στο μη διαχωρισμό των ομόλογων χρωμοσωμάτων ή των αδερφών 

χρωματίδων κατά τη μείωση. 

γ. μπορεί να ανιχνευθεί με τον καρυότυπο κατά τον προγεννητικό έλεγχο. 

δ. πιθανά να είναι σιωπηλή λόγω εκφυλισμού του γενετικού κώδικα. 
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ΘΕΜΑ  Β    

Β1. Να αντιστοιχίσετε τα ένζυμα της στήλης Ι με τις διαδικασίες της στήλης ΙΙ στις οποίες 

εμπλέκονται. 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. DNA ελικάση 
Α. Καταστροφή κυτταρικών τοιχωμάτων 

βακτηριακών κυττάρων. 

2. Λυσοζύμη 
Β. Επιδιόρθωση τυχόν λαθών κατά την αντιγραφή 

του DNA. 

3. RNA 

πολυμεράση 

Γ. Σπάσιμο δεσμών υδρογόνου μεταξύ των δύο 

αλυσίδων DNA. 

4. Επιδιορθωτικά 

ένζυμα 

Δ. Σύνδεση τμημάτων ασυνεχούς αλυσίδας και 

σύνδεση όλων των κομματιών από τις διάφορες 

θέσεις έναρξης της αντιγραφής. 

5. DNA δεσμάση Ε. Καταλύει τη μεταγραφή του DNA. 

 

Β2. Έστω ότι σε ένα οικοσύστημα υπάρχει η ακόλουθη τροφική αλυσίδα: 

Καστανιά → Κάμπια → Κότσυφας → Κουκουβάγια 

Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς 

του προηγούμενου τροφικού επιπέδου.  

α. Να οριστεί το τροφικό επίπεδο. 

β. Αν η βιομάζα των κοτσύφων είναι 4x105 kg να σχεδιαστεί η αντίστοιχη τροφική 

πυραμίδα και να υπολογιστεί η βιομάζα όλων των τροφικών επιπέδων. 

γ. Η τροφική πυραμίδα στο ερώτημα (β) τι μορφή έχει; Σε ποιες περιπτώσεις συναντάμε 

στα οικοσυστήματα ανεστραμμένες πυραμίδες; 

 

Β3. Μια πολυπεπτιδική αλυσίδα βακτηριακής προέλευσης αποτελείται από 100 αμινοξέα. 

α. Πόσα νουκλεοτίδια περιέχει το αντίστοιχο mRNA που την κωδικοποιεί και πόσα το 

αντίστοιχο τμήμα DNA; 

β. Να περιγραφεί ο μηχανισμός σύνθεσης του mRNA στο προκαρυωτικό κύτταρο.  

γ. Τι διαφορές σε αυτή τη διαδικασία θα συναντούσαμε σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο; 

 

Β4.  Τι είναι οι ανιχνευτές και πως χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία 

ανασυνδυασμένου DNA.  
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Από ποια κύτταρα παράγονται τα αντισώματα, ποιος είναι ο ρόλος τους και πως 

επιτυγχάνεται η εξειδίκευση στην σύνδεσή τους με το αντιγόνο; 

 

β. Μια μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης οδήγησε στην αδυναμία σύνδεσης του 

αντιγόνου με το αντίσωμα. Εξηγήστε σε ποιο σημείο του μορίου μπορεί να συνέβη αυτό; 

 

Γ2. Ποιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα κατά τις μεταμοσχεύσεις;  

Προτείνετε έναν μηχανισμό που μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή του προβλήματος 

αυτού. 

 

Γ3. Δίνεται το παρακάτω δίκλωνο τμήμα πυρηνικού DNA που περιέχει πλήρες γονίδιο 

(Ι)  GATCTATGCC TGCATTGC TAGCTΤCA TTT ATGT GACCGA 

(ΙΙ) CTAGTTACGGACGAAACGATCGAΑGTAAATACACTGGCT 

καθώς και η αμινοξική αλληλουχία που προκύπτει από την έκφραση του γονιδίου 

HOOC - met – phe – ser – ala– pro Η2Ν 

Να εντοπίσετε τα 5’ και 3’ άκρα των δυο αλυσίδων, ποια είναι η κωδική και μη κωδική 

αλυσίδα και ποιο είναι το mRNA που θα προκύψει. 

Δίδονται οι αντιστοιχίες αμινοξέων κωδικονίων:  

met – AUG, pro – CCU, ala – GCA, ser – UCA, phe – UUU 

 

 

ΘΕΜΑ Δ. 

Δ1. Στο εργαστήριο, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα διαγονιδιακό ζώο το οποίο 

θα είναι ικανό  να παράγει την ανθρώπινη ινσουλίνη.  

Α) Τι ονομάζουμε διαγονιδιακό ζώο και ποια διαδικασία ακολουθούμε για να το 

δημιουργήσουμε; 

Β) Από ποια κύτταρα παράγετε φυσιολογικά η ινσουλίνη και ποιος είναι ο ρόλος της 

στον οργανισμό; Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στον οργανισμό από έλλειψη 

παραγωγής της; 

Γ) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης διαγονιδιακών ζώων, απέναντι σε 

μετασχηματισμένα βακτήρια σε βιοαντιδραστήρες; 

Δ) Από την παραπάνω διαδικασία δημιουργήθηκε η Μαρίκα, μια διαγονιδιακή 

προβατίνα. Το γονίδιο της ανθρώπινης ινσουλίνης, ενσωματώθηκε στο Χ χρωμόσωμα 

της μια φορά. Η Μαρίκα διασταυρώνετε με το Στρατή, ένα φυσιολογικό κριάρι. Να 

υπολογίσετε  την πιθανότητα να γεννηθεί διαγονιδιακό ζώο από την παραπάνω 

διασταύρωση. Να υπολογίσετε επίσης την πιθανότητα να γεννηθεί ζώο από το οποίο 

μπορούμε να απομονώσουμε την ινσουλίνη. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Α1. β,     Α2. γ,       Α3. β,      Α4. γ,      Α5. Δ 
 

ΘΕΜΑ  Β 

Β1.  1 – Γ,          2 – Α,        3 – Ε,         4 – Β,       5 – Δ 

 

Β2.  α. Μια τροφική πυραμίδα αποτελείται από επάλληλα παραλληλόγραμμα,  που 

λέγονται τροφικά επίπεδα. Σε ένα τροφικό επίπεδο κατατάσσονται όλοι οι οργανισμοί 

που τρεφόμενοι απέχουν ίδιο αριθμό βημάτων από τον ήλιο.   
 

β. Σε μια τροφική πυραμίδα βιομάζας από το ένα επίπεδο στο άλλο περνάει μόνο το 10% 

της βιομάζας. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό περιγράφονται στη σελίδα 77 

του Σχολικού Βιβλίου Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας από «Ένα μέρος της 

χημικής ενέργειας…» ως «…συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του» Η πυραμίδα θα έχει την 

εξής μορφή: 

 

 

 

 

 

 
γ. Ανεστραμμένες λέγονται οι πυραμίδες πληθυσμού που περιγράφουν παρασιτικές 

σχέσεις ανάμεσα στους οργανισμούς του οικοσυστήματος. 

 

Β3. α. Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας , ανά τρία νουκλεοτίδια 

κωδικοποιούν ένα αμινοξύ επομένως τα 100 αμινοξέα κωδικοποιούνται από 300 

νουκλεοτίδια στο mRNA και επιπλέον 3 νουκλεοτίδια που αντιστοιχούν στο κωδικόνιο 

λήξης, επομένως 303 νουκλεοτίδια. Το γονίδιο είναι δίκλωνο, επομένως 606 

νουκλεοτίδια. 

 

β. Ο μηχανισμός αυτός περιγράφεται στις σελίδες 36 και 37 του Σχολικού Βιβλίου 

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών από «Κατά την 

έναρξη της μεταγραφής ενός γονιδίου…» ως «…δεν υπάρχει πυρηνική μεμβράνη.» 

 

γ. Αρχικά στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχουν τρία είδη RNA πολυμερασών σε 

αντίθεση με τους προκαρυωτικούς. Επιπλέον στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς το 

mRNA που παράγεται κατά την μεταγραφή ενός γονιδίου συνήθως δεν είναι έτοιμο να 

μεταφραστεί, αλλά υφίσταται μια διαδικασία ωρίμανσης. Επιπλέον  το mRNA πρέπει να  

 

Κουκουβάγια 4χ104 kg 

 Κότσυφας 4χ105 kg 

Κάμπια 4χ106 kg 

 Καστανιά 4χ107 kg 
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μεταφερθεί από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα και ειδικότερα στα ριβοσώματα όπου 

είναι η θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
 

Β4.  Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 64 και 65 του Σχολικού Βιβλίου Βιολογία 

Γ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών από «Μια 

γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει…» ως «…ενός συγκεκριμένου γονιδίου από μια 

cDNA βιβλιοθήκη.» 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Τα αντισώματα είναι σύνθετες πρωτεΐνες που αποτελούνται από 4 πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες και παράγονται από τα Β λεμφοκύτταρα. Κάθε αντίσωμα συνδέεται με ένα 

συγκεκριμένο αντιγόνο το οποίο προκάλεσε την παραγωγή του. Ο ρόλος τους είναι  

1. Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος  

2. Η αδρανοποίηση των παραγόμενων τοξινών 

3. Η αναγνώριση του αντιγόνου από τα μακροφάγα με σκοπό την ολοκληρωτική του 

καταστροφή. 

Η εξειδίκευση στη σύνδεση αντιγόνου και αντισώματος οφείλεται στο σχήμα της 

μεταβλητής περιοχής του αντισώματος που οφείλεται στην αλληλουχία των αμινοξέων 

της μεταβλητής περιοχής. 

β. Όπως περιγράφηκε και παραπάνω η σύνδεση του αντισώματος με το αντίστοιχο 

αντιγόνο οφείλεται στην αμινοξική αλληλουχία της μεταβλητής περιοχής του 

αντισώματος. Τα γονίδια των αντισωμάτων εκφράζονται στα Β-λεμφοκύτταρα, επομένως 

αντικατάσταση βάσης σε ένα από τα γονίδια των αντισωμάτων θα μπορούσε να έχει ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή ενός αμινοξέος στην μεταβλητή περιοχή και κατά συνέπεια την 

αλλαγή στην στερεοδιάταξη της πρωτεΐνης. Μια τέτοια μετάλλαξη θα άλλαζε το σχήμα 

της μεταβλητής περιοχής και θα καθιστούσε το αντίσωμα ανίκανο να συνδεθεί με το 

αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή του. 

 

Γ2. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κατά τις μεταμοσχεύσεις προκαλείται από 

την παρουσία πρωτεϊνών που ονομάζονται αντιγόνα ιστοσυμβατότητας πάνω στα 

μακροφάγα. Ο συνδυασμός των πρωτεϊνών αυτών είναι χαρακτηριστικός για κάθε 

άνθρωπο. Στην περίπτωση που τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας του δότη και του δέκτη 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, τότε ενεργοποιείται το ανοσοβιολογικό σύστημα 

του δέκτη και απορρίπτεται το μόσχευμα. 

Ένας τρόπος να αποφευχθεί το παραπάνω θέμα  βασίζεται στις εφαρμογές των 

μονοκλωνικών αντισωμάτων. Τα μονοκλωνικά αντισώματα παράγονται από μια ομάδα 

όμοιων Β-λεμφοκύτταρων (κλώνος) και αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντιγονικό 

καθοριστή. Χαρακτηρίζονται επομένως από μεγάλη εξειδίκευση. Αν παραχθούν 

μονοκλωνικά αντισώματα για τα αντιγόνα του δέκτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  
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στα κύτταρα του δότη, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμβατότητα και έτσι να 

αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της μεταμόσχευσης.  

 

Γ3. Εφόσον η εκφώνηση αναφέρει ότι το DNA είναι πυρηνικό, σημαίνει ότι προέρχεται 

από ευκαρυωτικό οργανισμό άρα ενδέχεται να είναι ασυνεχές. Παρατηρώντας και τις 

δυο αλυσίδες που μας δίδονται και προς τις δυο κατευθύνσεις εντοπίζουμε την τριπλέτα 

ATG στην αλυσίδα Ι. Γνωρίζουμε ότι το mRNA είναι πανομοιότυπο με την κωδική 

αλυσίδα με μόνη διαφορά ότι αντί της ουρακίλης έχουμε θυμίνη. Άρα το ATG αντιστοιχεί 

στο AUG, κωδικόνιο έναρξης στο mRNA:   

(Ι) GATCTATGCCTGCATTGCTAGCTΤCATTTATGTGACCGA 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως αυτό είναι το κωδικόνιο έναρξης θα πρέπει να 

ελέγξουμε αν και τα υπόλοιπα κωδικόνια αντιστοιχούν στα αμινοξέα της πρωτεΐνης. 

Διαβάζουμε τα νουκλεοτίδια μετά το ATG ανά τρία χωρίς να παραλείψουμε κανένα και 

χωρίς να συμπεριλάβουμε κάποιο σε δυο κωδικόνια εφόσον ο γενετικός κώδικας είναι 

κωδικός τριπλέτας, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος. Διαπιστώνουμε ότι το ATG 

ακολουθούν τα κωδικόνια CCT και GCA που αντιστοιχούν στα αμινοξέα pro και ala 

αντίστοιχα. Αντιθέτως παρατηρούμε ότι ανάμεσα στα νουκλεοτίδια Τ και C του 

κωδικονίου TCA που αντιστοιχεί στο αμινοξύ σερίνη παρεμβάλλεται αλληλουχία που 

αντιστοιχεί σε εσώνιο, και δεν μεταφράζεται. Συνεχίζοντας εντοπίζουμε το κωδικόνιο ΤΤΤ 

που αντιστοιχεί στην phe το ATG που αντιστοιχεί στη μεθειονίνη και το κωδικόνιο λήξης 

TGA: 

(Ι) GATCT-ATG-CCT-GCA-T-TGCTAGCTΤ-CA-TTT-ATG-TGA-CCGA 

Εφόσον το mRNA είναι κινητό αντίγραφο της κωδικής αλυσίδας με μόνη διαφορά ότι 

αντί της ουρακίλης έχουμε θυμίνη, η αλυσίδα (Ι) αποτελεί την κωδική με άκρα 

  (Ι) 5’ - GATCT-ATG-CCT-GCA-T-TGCTAGCTΤ-CA-TTT-ATG-TGA-CCGA- 3’ 

Η απέναντι αλυσίδα, που είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη, αποτελεί την μη 

κωδική. Το πρόδρομο mRNA που θα προκύψει μαζί με τις 5’ και 3’ αμετάφραστες 

περιοχές είναι: 

5’ - GAUCUAUGCCUGCAUUGCUAGCUUCAUUUAUGUGACCGA- 3’ 

ενώ το ώριμο mRNA είναι:  

5’ - GAUCUAUGCCUGCAUCAUUUAUGUGACCGA- 3’ 

 

ΘΕΜΑ Δ. 

Δ1.  

Α) Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 135 του Σχολικού Βιβλίου Βιολογία Γ 
Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

Β) Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 117-118 του Σχολικού Βιβλίου Βιολογία Γ 
Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  
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Γ) Τα διαγονιδιακά ζώα είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί ενώ τα βακτήρια είναι 
προκαρυωτικοί οργανισμοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μηχανισμούς ωρίμανσης του 
mRNA που προκύπτει από την μεταγραφή των γονιδίων τους και μετα-μεταφραστικής 
τροποποίησης της πρωτεΐνης. Επίσης η ινσουλίνη από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί  
στον οργανισμό ενός διαγονιδιακού ζώου δε χρειάζεται να την επεξεργαστούμε 
ενζυματικά για να γίνει βιολογικά δραστική.  

Δ) Αφού το γονίδιο ενσωματώθηκε μια μόνο φορά στο Χ χρωμόσωμα της Μαρίκας, ο 
γονότυπος της θα είναι ΧΑΧ  όπου ΧΑ συμβολίζουμε το χρωμόσωμα που φέρει το γονίδιο 
και Χ το χρωμόσωμα που δεν το φέρει. Ο Στρατής είναι ένα φυσιολογικό κριάρι οπότε ο 
γονότυπός του θα είναι ΧΥ αφού δεν διαθέτει το γονίδιο. Από την διασταύρωση αυτών 
των δύο θα έχουμε : 

ΧΑΧ (x) ΧΥ 

                        Γαμέτες:           ΧΑ, Χ          Χ, Υ 

 ΧΑ Χ 

Χ ΧΑΧ ΧΧ 

Υ ΧΑΥ ΧΥ 

Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Mendel, κατά τη μείωση διαχωρίζονται τα ομόλογα 

χρωμοσώματα καθώς και τα γονίδια που βρίσκονται σε αυτά και σχηματίζονται οι 

γαμέτες. Στην γονιμοποίηση γίνετε ελεύθερος συνδυασμός των αλληλόμορφων 

γονιδίων. Για να μπορέσουμε να απομονώσουμε την ινσουλίνη από το γάλα θα πρέπει 

το ζώο να είναι θηλυκό  και να έχει στον οργανισμό της το Χ χρωμόσωμα στο οποίο θα 

έχει ενσωματωθεί το γονίδιο για την ανθρώπινη ινσουλίνη. Άρα η πιθανότητα να συμβεί 

αυτό είναι 0% . 

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Δελή 


