
Βιολογία Θετικής Κατεφθυνσης 
ΘΕΜΑ Α: ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
1. Σκήκα λνπθιετθνύ νμένο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη επηινγή ελόο βαθηεξηαθνύ θιώλνπ πνπ 

πεξηέρεη ην επηζπκεηό γνλίδην, νλνκάδεηαη: 

Α) θνξέαο θισλνπνίεζεο Β) ππνθηλεηήο  Γ) αληρλεπηήο Γ) ρεηξηζηήο 

2. Πόηε δελ έρνπκε κεηαβνιή ζηελ πνζόηεηα ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ; 

A) ζηελ αλαζηξνθή 

B) ζηε κνλνζσκία 

Γ) ζηελ αλεππινεηδία. 

Γ) ζην δηπιαζηαζκό. 

3. Έλα δηαγνληδηαθό πξόβαην πξνθύπηεη κε: 

Α) δηαζηαύξσζε αηόκσλ πνπ έρνπλ επηζπκεηνύο ραξαθηήξεο  

Β) εηζαγσγή «μέλνπ» DNA ζην γνληκνπνηεκέλν σάξην θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζή ηνπ ζε 

κήηξα ελήιηθνπ δώνπ  

Γ) εηζαγσγή πιαζκηδίνπ ζην γνληκνπνηεκέλν σάξην. 

Γ) ηνπνζέηεζε σαξίνπ ζηε κήηξα ελήιηθνπ δώνπ. 

4. Έλα αξζεληθό άηνκν είλαη δπλαηόλ λα είλαη θνξέαο κηαο αζζέλεηαο, όηαλ απηή νθείιεηαη ζε γνλί-

δην: 

Α) θπινζύλδεην επηθξαηέο  

Β) απηνζσκηθό επηθξαηέο 

Γ) θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν  

Γ) απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν 

5. Γελ έρεη ζρέζε κε ηελ κεηαγξαθή:  

Α) ε RNA πνιπκεξάζε   

Β) ν ππνθηλεηήο  

Γ) νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο 

Γ) νη DNA ειηθάζεο 

ΘΕΜΑ Β: ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
1. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη θακπύιεο αλάπηπμεο ηξηώλ εηδώλ κηθξννξγαληζκώλ Α, Β 

θαη Γ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη όιεο νη ινηπέο ζπλζήθεο πα-

ξακέλνπλ ηδαληθέο, λα εξκελεύζεηε ηελ ζρέζε ησλ ηξηώλ απηώλ εηδώλ κε ην νμπγόλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να αλαθέξεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπ νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή γελεηηθνύ πιηθνύ ζε έλα 

θύηηαξν. 

3. Με πνηνπο ηξόπνπο είλαη δπλαηή ε δηάγλσζε ηεο αηκνξξνθηιίαο Β ζε έλα έκβξπν θαη ζε έλα ελή-

ιηθν άηνκν; 

4. Ννπθιενπξσηεΐλεο νλνκάδνληαη ηα ζύκπινθα βηνκόξηα πνπ απνηεινύληαη από πξσηεΐλεο ζπλδε-

δεκέλεο κε λνπθιετθά νμέα. Πνηεο λνπθιενπξσηεΐλεο γλσξίδεηαη θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ; 

ΘΕΜΑ Γ: ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ  
1. Καηά ηελ αλαζηξνθή ε πνζνζηηαία ζύζηαζε ησλ βάζεσλ ζην ρξσκόζσκα παξακέλεη ζηαζεξή. 

2. Η RNA πνιπκεξάζε απνηειείηαη από ξηβνλνπθιενηίδηα. 

3. Γπν cDNA βηβιηνζήθεο πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο θπηηαξηθνύο ηύπνπο ηνπ ίδηνπ νξγα-

ληζκνύ πεξηέρνπλ ίδηνπο θιώλνπο γνληδίσλ. 

4. Η δηαδνρή ησλ θάζεσλ ζε αλάπηπμεο ζε θάζε θιεηζηή θαιιηέξγεηα είλαη ζπγθεθξηκέλε ελώ ε δη-

άξθεηα ηεο θάζε θάζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κηθξννξγαληζκνύ. 

5. Όια ηα κόξηα DNA ελόο αλζξώπηλνπ ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ είλαη γξακκηθά. 
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ΘΕΜΑ Δ: ΑΚΗΗ  
Σν ώξηκν mRNA πνπ πξνθύπηεη από ηελ κεηαγξαθή γνληδίνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ απνηειείηαη 

από 852 λνπθιενηίδηα θαη θσδηθνπνηεί πξσηεΐλε, ε νπνία ζηελ ηειηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεο κνξθή απν-

ηειείηαη από 153 ακηλνμέα. Αλ γλσξίδεηε όηη νη 5’ θαη 3’ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο ηνπ κνξίνπ απηνύ 

απνηεινύληαη ζπλνιηθά από 30 λνπθιενηίδηα, λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ακηλνμέσλ πνπ απνκαθ-

ξύλνληαη από ηελ πξσηεΐλε  θαηά ηηο κεηά-κεηαθξαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 
ΘΕΜΑ Α: 1 Γ, 2 Α, 3 Β, 4 Γ, 5 Γ 

ΘΕΜΑ Β 
1. Ο πιεζπζκόο ησλ Α ειαηηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγόλνπ, άξα πξόθεηηαη 

γηα ππνρξεσηηθά αλαεξόβην κηθξννξγαληζκό. Ο Β θαίλεηαη όηη αλαπηύζζεηαη κε αξγό ξπζκό ζε 

ρακειέο ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ θαη ηαρύηεξα ζε πςειέο, άξα πξόθεηηαη γηα πξναηξεηηθά αεξό-

βην κηθξννξγαληζκό. Ο Γ είλαη ππνρξεσηηθά αεξόβηνο γηαηί αλαπηύζζεηαη κόλν ζε πςειέο ζπγ-

θεληξώζεηο νμπγόλνπ.  

2. Δηζαγσγή γελεηηθνύ πιηθνύ ζε θύηηαξν είλαη δπλαηό λα ζπκβεί κε θπζηθό ή ηερλεηό ηξόπν: ΦΤ-

ΙΚΟ ΣΡΟΠΟ: γνληκνπνίεζε σαξίνπ κε ζπεξκαηνδσάξην, κεηαθνξά πιαζκηδίνπ από  βαθηή-

ξην ζε βαθηήξην ή από βαθηήξην ζε θπηηθό θύηηαξν, εηζαγσγή γελεηηθνύ πιηθνύ ηνύ ζε θύηηαξν 

μεληζηή. ΣΔΥΝΗΣΟ ΣΡΟΠΟ: εηζαγσγή αλαζπλδπαζκέλνπ DNA ζε βαθηήξην μεληζηή (κεηαζ-

ρεκαηηζκόο), ζύληεμε Β-ιεκθνθπηηάξσλ ζε θαξθηληθά θύηηαξα (πβξηδώκαηα),εηζαγσγή γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ ηώλ ζε ιεκθνθύηηαξα (δηακόιπλζε θαηά ηελ ex vivo γνληδηαθή ζεξαπεία ), εηζα-

γσγή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηώλ ζε θύηηαξα ζηόρνπο (in vivo γνληδηαθή ζεξαπεία), εηζαγσγή 

αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ Ti ζε θπηηθά θύηηαξα, εηζαγσγή γνληδίνπ ζε δπγσηό θύηηαξν κε 

ηελ βνήζεηα κηθξνβειόλαο ( κηθξνέγρπζε) θαη εηζαγσγή ππξήλα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ελόο δώνπ 

ζε σάξην άιινπ δώνπ (θισλνπνίεζε) 

3. Γηάγλσζε ζε έκβξπν : κνξηαθή δηάγλσζε, από δείγκα θπηηάξσλ ηνπ εκβξύνπ πνπ απνκνλώλνληαη 

κε ακληνπαξαθέληεζε ή ιήςε ρνξηαθώλ ιάρλσλ ειέγρεηαη ην γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

ζύλζεζε ηνπ παξάγνληα ΙΥ. Γηάγλσζε ζε ελήιηθν άηνκν: α) βηνρεκηθή δνθηκαζία-έιεγρνο ηεο 

ύπαξμεο θαη ηεο ελεξγόηεηαο ηνπ παξάγνληα ΙΥ  β) κνξηαθή δηάγλσζε-έιεγρνο ηνπ γνληδίνπ πνπ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ζύλζεζε ηνπ παξάγνληα ΙΥ. 

4. Υξσκαηίλε: ύκπιεγκα DNA κε πξσηεΐλεο πνπ απνηειεί ην ζπζηαηηθό ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ 

επθαξπσηηθνύ ππξήλα. 

Ρηβνζώκαηα: Απνηεινύληαη από rRNA θαη πξσηεΐλεο. Δίλαη ζσκαηίδηα ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο   

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα θύηηαξα σο ζέζε ηεο κεηάθξαζεο ηνπ mRNA.  

Ρηβνλνπθιενπξσηετληθά ζσκάηηα: Απνηεινύληαη από snRNA θαη πξσηεΐλεο. Λεηηνπξγνύλ ζαλ έλ-

δπκα ζηνλ ππξήλα ησλ επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ, θαζώο θόβνπλ ηα εζώληα θαη ζπξξάπηνπλ ηα ε-

μώληα κεηαμύ ηνπο θαηά ηελ σξίκαλζε ηνπ πξόδξνκνπ mRNA. 

ΘΕΜΑ Γ: 1, 2Λ, 3Λ, 4, 5Λ 

ΘΕΜΑ Δ: 
Σν κεηαθξαδόκελν ηκήκα ηνπ σξίκνπ mRNA απνηειείηαη από 852-30(5’ 3’ ακεηάθξαζηεο 

πεξηνρέο)= 822 λνπθιενηίδηα. Απηά ζπληζηνύλ 822/3=274 θσδηθόληα. Από απηά αθαηξώ θαη ην θσδη-

θόλην ιήμεο άξα 274-1=273 ακηλνμέα. Έηζη θαηαιήγνπκε όηη 273-153= 120 ακηλνμέα απνκαθξύλζε-

θαλ από ηελ πξσηεΐλε θαηά ηηο κεηά-κεηαθξαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δέρηεθε γηα ηελ απόθηεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο. 
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