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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

              18/05/2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σε έλλειψη γονιδίου οφείλεται: 

 Α. η δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 Β. ο αλφισμός 

 Γ. το ρετινοβλάστωμα 

 Δ. το σύνδρομο Turner 

 

A2. Από υγιείς γονείς προκύπτει απόγονος με Klinefelter που έχει δυο πανομοιότυπα 

μόρια DNA και ένα διαφορετικό στα φυλετικά χρωμοσώματα. Το λάθος έγινε: 

 Α. στην πρώτη μειωτική διαίρεση του πατέρα 

 Β. στην δεύτερη μειωτική διαίρεση του πατέρα 

 Γ. στην πρώτη μειωτική διαίρεση της μητέρας 

Δ. στην δεύτερη μειωτική διαίρεση της μητέρας  

 

Α3. Από υγιείς γονείς προκύπτει ασθενής κόρη. Η πιθανότητα να είναι φορέας της 

ασθένειας των γονέων είναι: 

 Α. 2/4 

 Β. 2/3 

 Γ. 1/4 

 Δ. 1/8 

 

Α4. Το Vibrio cholerae: 

 Α. αναπαράγεται μονογονικά με απλή διχοτόμηση 

 Β. είναι ραβδοειδές 

 Γ. είναι παθογόνο  

 Δ. όλα τα παραπάνω είναι σωστά 

 

Α5. Ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

(μοριακή ανάλυση) είναι: 

 Α. το AIDS 

 Β. η δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 Γ. η κυστική ίνωση 

 Δ. όλα τα παραπάνω  

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Πότε μια ασθένεια χαρακτηρίζεται λοιμώδης; 

Μονάδες 5 

Β2. Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών οδηγεί σε εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών 

βακτηρίων. Περιγράψτε έναν πιθανό μοριακό μηχανισμό με τον οποίο θα μπορούσε να 

προκύψει αυτή η ανθεκτικότητα. 

Μονάδες 7 

Β3. Τι είναι οι ανιχνευτές και πως χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία ανασυνδυασμένου 

DNA;  

Μονάδες 5 

Β4. Να αναφέρετε παθογόνους μικροοργανισμούς των οποίων η δράση σχετίζεται με το 

αναπνευστικό σύστημα. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η θηλιά αντιγραφής ενός δίκλωνου μορίου DNA 

ευκαρυωτικού κυττάρου. Με το βέλος υποδεικνύεται η θέση έναρξης της αντιγραφής. 

 
Γ1. Να σημειωθούν στο παραπάνω σχήμα τα 3’ και 5’ άκρα για τις δύο αλυσίδες DNA. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 

Γ2. Σχεδιάστε τη σύνθεση της θυγατρικής αλυσίδας για καθεμία από τις αλυσίδες αυτές. 

Δώστε τον ορισμό της σύνθεσης σε κάθε περίπτωση και δικαιολογήστε γιατί συμβαίνει 

αυτό. 

Μονάδες 10 

Γ3. Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα που συμμετέχουν στη διαδικασία της 

αντιγραφής με τη σωστή χρονική σειρά. Τι ακριβώς πραγματοποιεί το ένζυμο που 

λειτουργεί στη θέση έναρξης της αντιγραφής (θέση με βέλος); 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Δ 

Ο όρος  μυϊκή δυστροφία αναφέρεται σε μία ομάδα κληρονομούμενων μυοπαθειών οι 

οποίες αποδυναμώνουν τους μύες που κινούν το ανθρώπινο σώμα. Οι μυϊκές 

δυστροφίες χαρακτηρίζονται από προοδευτική αδυναμία των σκελετικών μυών, από 

βλάβες στις μυϊκές πρωτείνες, και από τον θάνατο μυϊκών κυττάρων. Μια από τις πιο 

σοβαρές μυοπάθειες είναι η μυϊκή δυστροφία Duchenne της οποίας τα συμπτώματα 

ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, προοδευτικά κλιμακώνονται και το άτομο καταλήγει σε 

θάνατο.  

 

Δ1. Ένα ζευγάρι με φυσιολογικό φαινότυπο αποκτά 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα κορίτσια 

και το ένα αγόρι είναι φυσιολογικά και το άλλο αγόρι πάσχει. Μία από τις δύο κόρες 

παντρεύεται με φυσιολογικό άνδρα και κάνει δύο γιους οι οποίοι είναι ασθενείς. Εάν στο 

αρχικό ζευγάρι, ο πατέρας είναι και γονοτυπικά φυσιολογικός, τότε να μελετήσετε τον 

τρόπο κληρονόμησης της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Να σχεδιαστεί το γενεαλογικό 

δέντρο και να γίνουν οι διασταυρώσεις. 

Μονάδες 8 

Δ2. Το γονίδιο του οποίου η μετάλλαξη ευθύνεται για την παραπάνω ασθένεια 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη δυστροφίνη η οποία αποτελείται από 3685 αμινοξέα. Να 

υπολογίσετε από πόσα κωδικόνια αποτελείται το ώριμο mRNA που προκύπτει από τη 

μεταγραφή αυτού του γονιδίου με δεδομένο ότι η πρωτεΐνη δεν έχει υποστεί μετα-

μεταφραστικές τροποποιήσεις. Ποιο θα είναι το πρώτο αμινοξύ σε αυτή την περίπτωση; 

Πόσα tRNAs χρειάστηκαν για τη συγκεκριμένη πρωτεϊνοσύνθεση; Να αιτιολογήσετε τις 

απαντήσεις σας. 

Μονάδες 6 

Δ3. Έστω ότι θέλουμε να μελετήσουμε τα εσώνια του συγεκριμένου γονιδίου. Τι είδος 

βιβλιοθήκης θα επιλέγαμε και γιατί; 

Μονάδες 4 

Δ4. Οι περισσότεροι τύποι της μυϊκής δυστροφίας Duchenne οφείλονται σε ελλείψεις ή 

διπλασιασμούς (65–70% των ασθενών) ή σημειακές μεταλλάξεις του γονιδίου της 

δυστροφίνης. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας; Έστω ότι 

το ζευγάρι του ερωτήματος Δ1 που έχει ήδη δύο ασθενείς γιους επιχειρεί να κάνει τρίτο 

απόγονο. Θα συνιστούσατε προγεννητικό έλεγχο στην μητέρα; Να αιτιολογήσετε τις 

απαντήσεις σας. 

Μονάδες 7 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Γ,    Α2. Δ,    Α3. Β,    Α4. Δ,   Α5. Δ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 23 του σχολικού βιβλίου «Βιολογία Τεύχος 

Α, Β’ και Γ’ Γενικού Λυκείου» από: «Οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους 

μικροοργανισμούς…» ως «…αλλά και να απομονωθεί εκ νέου από αυτά.»  

 

Β2. Γνωρίζουμε πως τα πλασμίδια μεταξύ των υπολοίπων γονιδίων διαθέτουν και 

γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Επίσης γνωρίζουμε πως οι μεταλλάξεις έχουν την 

δυνατότητα να δημιουργούν νέα γνωρίσματα στους οργανισμούς και συμβάλλουν στη 

δημιουργία γενετικής ποικιλότητας. Επομένως με βάση τα παραπάνω μπορούμε να 

υποθέσουμε πως θα μπορούσε να έχει συμβεί μια μετάλλαξη σε ένα πλασμίδιο η οποία 

«δημιούργησε» ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε ένα αντιβιοτικό και έτσι κατέστησε το 

βακτήριο ανθεκτικό στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. 

 

Β3. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 64 και 65 του σχολικού βιβλίου «Βιολογία 

Τεύχος Β, Γ’ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας» από: «Μια 

γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει έναν τεράστιο αριθμό από κλωνοποιημένα 

κομμάτια…» ως «…από μια cDNA βιβλιοθήκη.»  

 

Β4. Α. Πνευμονιόκοκκος 

Β. Τοξόπλασμα (προσβάλλει βασικά όργανα όπως ο πνέυμονας) 

Γ. Κάντιντα η λευκάζουσα (προκαλεί πνευμονική καντιντίαση) 

Δ. Ιός της γρίπης (προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.    

 
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων από τα οποία αποτελείται η 

πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα, το πρώτο της νουκλεοτίδιο έχει πάντα μία ελεύθερη 

φωσφορική ομάδα συνδεδεμένη στον 5’ άνθρακα της πεντόζης του και το τελευταίο  

 



 

 

5 

 

 

 

νουκλεοτίδιό της έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3’ άνθρακα της πεντόζης του. Το 

ελεύθερο λοιπόν -ΟΗ που απεικονίζεται παραπάνω υποδηλώνει ότι είναι  το  3’ άκρο  της  

κάτω αλυσίδας ενώ δεξιά θα βρίσκεται η ελεύθερη φωσφορική ομάδα επομένως το 5’ 

άκρο της. Σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας των Watson και Crick, oι δύο 

αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, δηλαδή το 3’ άκρο της μίας είναι απέναντι από το 5’ άκρο 

της άλλης. Επομένως, η πάνω αλυσίδα έχει αντίστροφο προσανατολισμό. 

 

Γ2. 

 
 

Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν μόνο προς καθορισμένη κατεύθυνση και τοποθετούν 

τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3’ άκρο της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου 

κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Έτσι, λέμε ότι αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5’ 

προς 3’. Κάθε νεοσυντιθέμενη αλυσίδα θα έχει προσανατολισμό 5’→3’. Έτσι, σε κάθε 

διπλή έλικα που παράγεται οι δύο αλυσίδες θα είναι αντιπαράλληλες. Για να 

ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας σε κάθε τμήμα DNA που γίνεται η αντιγραφή, η σύνθεση 

του DNA είναι συνεχής στη μια αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. Στο παραπάνω σχήμα 

με διακεκομμένα βέλη απεικονίζεται η ασυνεχής σύνθεση ενώ η συνεχής με το συνεχές 

βέλος. 

 

Γ3. DNA ελικάσες, πριμόσωμα, DNA πολυμεράσες, DNA δεσμάση, επιδιορθωτικά 

ένζυμα. Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA, είναι απαραίτητο να ξετυλιχθούν στις 

θέσεις έναρξης της αντιγραφής οι δύο αλυσίδες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

ειδικών ενζύμων, που σπάζουν τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των δύο αλυσίδων. Τα 

ένζυμα αυτά ονομάζονται DNA ελικάσες και δρουν στη θέση που υποδεικνύεται με το 

βέλος στο παραπάνω σχήμα. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Παρατηρούμε ότι γονείς με φυσιολογικό φαινότυπο δίνουν απογόνους οι οποίοι 

ασθενούν. Επομένως σίγουρα η μυϊκή δυστροφία δεν κληρονομείται με επικρατή τρόπο.  

Στην κλασική αυτοσωμική επικρατή κληρονομικότητα κάθε ασθενής στο γενεαλογικό 

δένδρο έχει έναν τουλάχιστον ασθενή γονέα κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. 

Επομένως μένει να εξετάσουμε κατά πόσο πρόκειται για αυτοσωμική υπολειπόμενη ή 

φυλοσύνδετη υπολειπόμενη κληρονομικότητα. Σε αντίθεση με τις αυτοσωμικές 

επικρατείς ασθένειες, στις οποίες τα ασθενή άτομα είναι συνήθως ετερόζυγα, οι 

αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες εκδηλώνονται μόνο στα ομόζυγα άτομα, τα οποία 

έχουν κληρονομήσει ένα παθολογικό αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Η 

κληρονομικότητα των φυλοσύνδετων υπολειπόμενων γονιδίων ακολουθεί ένα εύκολα 

αναγνωρίσιμο πρότυπο. Ένα υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται 

φαινοτυπικά σε όλα τα αρσενικά άτομα που φέρουν το γονίδιο αλλά μόνο σε εκείνα τα 

θηλυκά που είναι ομόζυγα για το υπολειπόμενο γονίδιο. Συνεπώς, οι ασθένειες που 

ελέγχονται από  υπολειπόμενα φυλοσύνδετα γονίδια εμφανίζονται συχνότερα στα 

αρσενικά άτομα και πάρα πολύ σπάνια στα θηλυκά άτομα. Έχοντας αυτά υπόψη και με 

δεδομένο ότι ο πατέρας στο πρώτο ζευγάρι είναι και γονοτυπικά φυσιολογικός 

συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για φυλοσύνδετη υπολειπόμενη ασθένεια. Το συμπέρασμά 

μας αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι επί δύο γενεές νοσούν μόνο αρσενικά άτομα. 

Έστω λοιπόν ΧΜ το φυσιολογικό αλληλόμορφο και Χμ το υπολειπόμενο υπεύθυνο για τη 

μυϊκή δυστροφία. Οι διασταυρώσεις θα έχουν ως εξής: 

 
Πράγματι βλέπουμε ότι από ετερόζυγη μητέρα προκύπτουν όλα τα κορίτσια 

φυσιολογικά και 50% των αρσενικών απογόνων πάσχουν. Από τα αποτελέσματα της 

δεύτερης διασταύρωσης συμπεραίνουμε ότι η μητέρα είναι ετερόζυγη γιατί προκύπτουν 

δύο αρσενικά που πάσχουν, επομένως και αφού ο πατέρας είναι φυσιολογικός θα 

έχουμε ομοίως: 
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Το γενεαλογικό δένδρο είναι η διαγραμματική απεικόνιση των μελών μιας οικογένειας 

για πολλές γενιές, στην οποία αναπαριστώνται οι γάμοι, η σειρά των γεννήσεων, το φύλο 

των ατόμων και ο φαινότυπός τους  σε  σχέση  με  κάποιο  συγκεκριμένο  χαρακτήρα.  Με 

σκούρο αναπαρίστανται τα ασθενή άτομα και με λευκό τα φυσιολογικά. Το γενεαλογικό 

δέντρο στην οικογένεια που μελετάμε θα είναι το εξής: 

 
Δ2. Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, δηλαδή μια τριάδα νουκλεοτιδίων, το 

κωδικόνιο, κωδικοποιεί ένα αμινοξύ. Το τμήμα ενός γονιδίου, και του mRNA του που 

κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα, αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης και τελειώνει με 

το κωδικόνιο λήξης. Το κωδικόνιο έναρξης σε όλους τους οργανισμούς είναι το AUG και 

κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη. Υπάρχουν τρία κωδικόνια λήξης, τα UAG, UGA και 

UAA. Η παρουσία των κωδικονίων αυτών στο μόριο του mRNA οδηγεί στον τερματισμό 

της σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, καθώς δεν κωδικοποιούν για κανένα 

αμινοξύ και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει tRNA που να αντιστοιχεί σε αυτά. Επομένως 

μια πρωτεΐνη 3685 αμινοξέων η οποία δεν έχει υποστεί τροποποίηση μετά την 

παραγωγή της (π.χ. δεν έχουν αφαιρεθεί αμινοξέα από αυτήν), έχει ως πρώτο αμινοξύ τη 

μεθειονίνη και κωδικοποιείται από μόριο mRNA 3686 κωδικονίων αν προσθέσουμε στον 

αριθμό των κωδικονίων το κωδικόνιο λήξης. Κάθε μόριο tRNA έχει μια ειδική τριπλέτα 

νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, με την οποία προσδένεται, λόγω 

συμπληρωματικότητας, με το αντίστοιχο κωδικόνιο του mRNA. Μια πρωτεΐνη 3685 

αμινοξέων για να συντεθεί, χρειάζονται 3685 μόρια tRNA ένα για το κάθε αμινοξύ. 

 

Δ3. Υπάρχουν δύο ειδών βιβλιοθήκες από τις οποίες θα επιλέξουμε. Το σύνολο των 

βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA ενός οργανισμού δότη αποτελεί 

μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη. Οι cDNA βιβλιοθήκες περιέχουν αντίγραφα των mRNA 

όλων των γονιδίων που εκφράζονται σε συγκεκριμένα  κύτταρα και έχουν το 

πλεονέκτημα απομόνωσης μόνο των αλληλουχιών των γονιδίων που μεταφράζονται σε  
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αμινοξέα, δηλαδή των εξωνίων. Στις τελευταίες επομένως δεν περιέχονται εσώνια των 

γονιδίων. Θα επιλέξουμε λοιπόν την γονιδιωματική βιβλιοθήκη. Συνεχίζουμε την 

απάντηση    με     θεωρία   « Η     ανακάλυψη    των    περιοριστικών     ενδονουκλεασών…  

γονιδιωματική βιβλιοθήκη», σελ. 61-63 από σχολικό βιβλίο «Βιολογία Τεύχος Β Γ’ Γενικού 

Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας». 

 

Δ4. Στην περίπτωση της μυϊκής δυστροφίας η διάγνωση μπορεί να επιτευχθεί με την 

ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων του DNA (μοριακή διάγνωση) σε περίπτωση που 

πρόκειται για σημειακή μετάλλαξη ή με τη μελέτη του καρυοτύπου αν η ασθένεια 

προέκυψε από ελλείψεις ή διπλασιασμούς μεγαλύτερων τμημάτων DNA. Η έγκαιρη 

διάγνωση μιας γενετικής ασθένειας προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού θεραπευτικής 

αγωγής, έτσι που να ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές της ασθένειας. Η γενετική 

καθοδήγηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ειδικοί επιστήμονες δίνουν 

πληροφορίες σε μεμονωμένα άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που πάσχουν από κάποια 

γενετική ασθένεια ή έχουν αυξημένες πιθανότητες να την εμφανίσουν. Οι πληροφορίες 

αυτές είναι απαραίτητες για τους ενδιαφερόμενους, γιατί τους βοηθούν στη λήψη 

αποφάσεων, κυρίως σχετικά με την απόκτηση υγιών απογόνων. Στις περιπτώσεις που 

υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το έμβρυο να εμφανίσει κάποια γενετική ανωμαλία, τότε 

συνίσταται η διενέργεια προγεννητικού ελέγχου. Στη δεδομένη οικογένεια βλέπουμε ότι 

οι πιθανότητες για εμφάνιση ασθενούς απογόνου είναι αυξημένες, άρα θα 

συνιστούσαμε σε επόμενη εγκυμοσύνη προγεννητικό έλεγχο με αμνιοπαρακέντηση ή 

λήψη χοριακών λαχνών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της κύησης. 

 
 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 
συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Δελή 
 

 

 

 

 

 

 


