
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 

ΘΕΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Ο γονότυπος ενός ατόμου καθορίζεται κυρίως από: 

Α) το φαινότυπο των προγόνων του Β) το περιβάλλον Γ) το γονότυπο των γονέων 

Δ) την αλληλεπίδραση γονοτύπου –φαινοτύπου 

2. Στην ασθένεια που οφείλεται σε έλλειψη του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης, η 

βλάβη εμφανίζεται : 

Α) στα επιθηλιακά κύτταρα Β) στα λεμφοκύτταρα Γ) στα ερυθροκύτταρα 

Δ) στα νευρικά κύτταρα 

3. Σε όλα τα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού εκείνο που παραμένει ποσοτικά σταθερό 

είναι: 

Α) το mRNA Β) το DNA  Γ) οι πρωτεΐνες Δ) οι υδατάνθρακες 

4. Ένας φωσφοδιεστερικός δεσμός σε δίκλωνο DNA μόριο μπορεί να υδρολυθεί από την 

δράση μιας: 

Α) περιοριστικής ενδονουκλεάσης B) RNA  πολυμεράσης Γ) DNA  δεσμάσης Δ) DNA  

ελικάσης 

5. Ο τύπος της γονιδιακής μετάλλαξης που μπορεί να μην αλλάξει την αλληλουχία των 

αμινοξέων της παραγόμενης πρωτεΐνης είναι: 

Α) η προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων Β) η έλλειψη τριών διαδοχικών βάσεων 

Γ) η αντικατάσταση μιας βάσης από μια άλλη Δ) όλα τα παραπάνω 

ΘΕΜΑ Β : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Από έναν άνδρα απομονώνονται δυο σπερματοζωάρια και έπειτα από μετρήσεις που 

πραγματοποιούνται διαπιστώνεται ότι περιέχουν διαφορετικό αριθμό γονιδίων. Να 

εντοπίσετε τους πιθανούς λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό. 

2. Ποια είδη πρωτεϊνών (δομικές και λειτουργικές) βρίσκονται σε όλα τα είδη των 

ευκαρυωτικών κυττάρων; 

3. Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η διασταύρωση ελέγχου για ένα χαρακτήρα 

σε ένα άτομο, αφού ο γονότυπος είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από το φαινότυπο 

του ατόμου; Να δώσετε ένα παράδειγμα. 

4. Ποια χαρακτηριστικά μιας καλλιέργειας εξαρτώνται από το είδος των 

μικροοργανισμών;  

ΘΕΜΑ Γ: ΑΣΚΗΣΗ 

Με την επίδραση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης HindIII ένα μόριο DNA από 

πυρήνα  ευκαρυωτικού κυττάρου  κόπηκε σε 9 κομμάτια.(η HindIII αναγνωρίζει την 

αλληλουχία 

AAGCTT- 

TTCGAA- και διασπά 3΄5΄φωσφοδιεστερικούς δεσμούς μεταξύ των δυο νουκλεοτιδίων της 

Α) 

Α) σε πόσα σημεία έκοψε η HindIII το DNA αυτό; 

Β) πόσους 3΄5΄φωσφοδιεστερικούς δεσμούς έσπασε η περιοριστική ενδονουκλεάση; 

Γ) πόσοι διαφορετικοί φορείς χρειάζονται για την κλωνοποίηση αυτού του μοριου DNA; 

Δ) πόσους 3΄5΄ φωσφοδιεστερικούς δεσμούς θα σχηματίσει η DNA δεσμάση στους  φορείς 

κλωνοποίησης;  Ο
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

ΘΕΑΜ Β: 

1. Οι λόγοι που μπορεί να διαφέρει ο αριθμός των γονιδίων στα δυο σπερματοζωάρια 

είναι οι εξής: α) Το ένα σπερματοζωάριο περιέχει το Χ φυλετικό χρωμόσωμα και το 

άλλο το Υ . Είναι γνωστό ότι το Χ φέρει περισσότερα γονίδια από το Υ (φυλοσύνδετα 

γονίδια) β) έχει γίνει μη διαχωρισμός κατά την πρώτη ή κατά την δεύτερη μειωτική 

διαίρεση και έχει προκύψει σπερματοζωάριο με μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό 

χρωμοσωμάτων  από το φυσιολογικό γ) υπάρχουν δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

όπως έλλειψη ή διπλασιασμός δ) υπάρχουν ελλείψεις γονιδίων . 

2. Δομικές: ιστόνες αλλά και πρωτεΐνες που συμμετέχουν στο σχηματισμό της χρωματίνης, 

πρωτεΐνες που συνδέονται με το rRNA προς σχηματισμό του ριβοσώματος , πρωτεΐνες 

που συνδέονται με το snRNA προς σχηματισμό ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων 

που συμμετέχουν στην ωρίμανση. Λειτουργικές: ένζυμα της αντιγραφής του DNA (DNA 

ελικάση, πριμόσωμα, DNA πολυμεράση, DNA δεσμάση, επιδιορθωτικά ένζυμα), ένζυμα 

της μεταγραφής(RNA πολυμεράση-3 είδη) ένζυμα που απαιτούνται στην μετάφραση 

του mRNA, πρωτεΐνες σχετικές με την οξειδωτική φωσφορυλίωση που επιτελείται στα 

μιτοχόνδρια ή της φωτοσύνθεσης στα φυτικά κύτταρα         

3.  Στα άτομα που είναι ομόζυγα για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο πχ. το μοσχομπίζελο 

με πράσινο σπέρμα έχει γονότυπο κκ . Στα ομόζυγα και τα ετερόζυγα άτομα για ατελώς 

επικρατή γονίδια πχ. Το φυτό  σκυλάκι με ρόζ άνθη έχει γονότυπο Κ 1Κ 2 . Στα ομόζυγα 

και τα ετερόζυγα άτομα για συνεπικρατή γονίδια πχ. Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ 

έχουν γονότυπο Ι ΑΙ Β  . 

Στα αρσενικά άτομα ΧΥ, όταν πρόκειται για ιδιότητα που κληρονομείται με 

φυλοσύνδετο τύπο πχ. Αρσενικό άτομα με αιμορροφιλία Α έχει γονότυπο Χ α Υ 

Ενώ το φυσιολογικό αρσενικό άτομο έχει γονότυπο Χ Α Υ. 

4. Ο ρυθμός ανάπτυξης ενός πληθυσμού μικροοργανισμών καθορίζεται από το χρόνο 

διπλασιασμού των κυττάρων του. Η επιλογή του θρεπτικού υλικού πραγματοποιείται 

με κριτήριο το είδος του μικροοργανισμού. Η διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης 

της καλλιέργειας σχετικά με το Ο 2  ,το  pH και την θερμοκρασία. Η διάρκεια κάθε φάσης 

ανάπτυξης μικροοργανισμών σε κλειστή καλλιέργεια.  

ΘΕΜΑ Γ 

Α) Στο συγκεκριμένο τμήμα DNA υπάρχουν  8 αλληλουχίες  νουκλεοτιδίων που αναγνωρίζει 

η HindIII αφού το DNA αυτό προέρχεται από πυρήνα ευκαρυωτικού κυττάρου και είναι 

γραμμικό δίκλωνο. 

Β) Σε κάθε αλληλουχία που αναγνωρίζει η HindIII γίνεται διάσπαση 2 

3΄5΄φωσφοδιεστερικών δεσμών, έτσι 8 x 2= 16 φ.δ 

Γ) Για την κλωνοποίηση των 9 τμημάτων θα χρειαστούν τουλάχιστον 9 φορείς 

κλωνοποίησης διότι κάθε τμήμα πρέπει να συνδεθεί με ένα φορέα. 

Δ) Για την σύνδεση ενός τμήματος DNA με ένα φορέα κλωνοποίησης η DNA δεσμάση θα 

σχηματίσει 4   3΄5΄φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Συνολικά λοιπόν θα σχηματιστούν 9x4= 36 
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