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Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Θετικών Σπουδών 

21-5-2019 

ΘΕΜΑ Α: Να επιλεγεί η σωστή απάντηση. 

1. Οι μύκητες της αρτοβιομηχανίας είναι μικροοργανισμοί 

Α) προαιρετικά αναερόβιοι   

Β) προαιρετικά αερόβιοι   

Γ) υποχρεωτικά αναερόβιοι   

Δ) υποχρεωτικά αερόβιοι 

2. Μόρια snRNA  και tRNA σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο  βρίσκονται μαζί 

Α) και στα ριβοσώματα και στον πυρήνα   

Β) μόνο στο κυτταρόπλασμα   

Γ) μόνο στον πυρήνα  

Δ) στο κυτταρόπλασμα και στα μιτοχόνδρια 

3. Τα ομόλογα χρωμοσώματα περιέχουν  

Α) την ίδια αλληλουχία βάσεων  

Β) τον ίδιο αριθμό νουκλεοτιδίων γουανίνης και αδενίνης   

Γ) τα ίδια αλληλόμορφα γονίδια   

Δ) τις ίδιες γενετικές θέσεις 

4. Στο DNA των χλωροπλαστών υπάρχουν  

Α) ιστόνες   

Β) αμινοξέα  

Γ) γενετικές πληροφορίες  

Δ) ριβονουκλεοτίδια 

5. Ο βακτηριοφάγος  λ χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης  

Α) όταν δεν θέλουμε το μετασχηματισμένο βακτήριο να αποκτήσει ανθεκτικότητα σε 

κάποιο αντιβιοτικό  

Β) στις περιπτώσεις που θέλουμε να κατασκευάσουμε cDNA βιβλιοθήκη   

Γ) γιατί έχει την ικανότητα να ενσωματώνει μεγαλύτερα κομμάτια ξένου DNA  σε 

σχέση με ένα πλασμίδιο   

Δ) γιατί διαθέτει και αυτός γονίδια που προσδίνουν στα βακτήρια ανθεκτικότητα σε 

αντιβιοτικά      

ΘΕΜΑ Β 

1. Με την γενετική Μηχανική είναι σήμερα εφικτή η μεταφορά γενετικού υλικού στα 

κύτταρα των διαφόρων οργανισμών. Ποιες μεθόδους γνωρίζετε με τις οποίες γίνεται 

αυτό; 

2. Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό καθενός από τους όρους της στήλης Ι με το 

γράμμα Α, Β ή Γ της στήλης ΙΙ. 



Φροντιστήριο Ορόσημο  2 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Δρεπανοκυτταρική αναιμία Α. ανάλυση καρυοτύπου (και χρώση 

Giemsa) 2. Ρετινοβλάστωμα  

3. Σύνδρομο Down  

4. Σύνδρομο Turner 

 

Β. μοριακή ανάλυση DNA ( PCR) 

5. Έλλειψη ADA 

6. Έλλειψη α1-αντιθρυψίνης 

7. Τρισωμία 13 

8. Σύνδρομο cri du chat Γ. βιοχημικές δοκιμασίες 

9. Φαινυλκετονουρία 

10. β-θαλασσαιμία 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Μια χρωματίδα περιέχει ένα μόριο DNA μήκους 6x105 ζευγών βάσεων. Αν η ταχύτητα 

με την οποία προχωρά η αντιγραφή είναι 2x103 ζεύγη βάσεων ανά min, σε πόσο χρόνο 

ολοκληρώνεται η αντιγραφή της χρωματίδας , αν υπάρχουν α) ένα σημείο έναρξης της 

αντιγραφής στην αρχή της  β) ένα σημείο έναρξης της αντιγραφής της στο μέσο της  γ) 

δυο σημεία έναρξης αντιγραφής συμμετρικά κατανεμημένα κατά μήκος της; 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε 4 διαφορετικά στελέχη του βακτηρίου  E.coli διαπιστώθηκε και από ένα διαφορετικό πρό-

βλημα κατά την αντιγραφή, το οποίο οφειλόταν σε μια μετάλλαξη. Στο στέλεχος 1 η αντιγραφή 

δεν ξεκινά, στο στέλεχος 2 τα λάθη που παραβαίνουν τον κανόνα συμπληρωματικότητας πα-

ρέμειναν. Στο στέλεχος 3τα μόρια που παράχθηκαν φέρουν τμήματα RNA  και στο στέλεχος 

4η αντιγραφή δεν ολοκληρώθηκε διότι τα ασυνεχώς συντιθέμενα τμήματα δεν συνδέθηκαν με-

ταξύ τους. Ποια μπορεί να είναι η  πιθανή  αιτία για την ύπαρξη καθενός από τα προβλήματα 

αυτά;  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ Α: 1Β, 2Γ, 3Δ, 4Γ , 5Γ 

ΘΕΜΑ Β: 

1. Μεταφορά γενετικού υλικού σε κύτταρα οργανισμών γίνεται κατά: 

 Το μετασχηματισμό των βακτηρίων: εισαγωγή ανασυδυασμένου πλασμιδίου σε βα-

κτήρια ξενιστές. 

 Τη δημιουργία διαγονιδικών φυτών: το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο Ti εισέρχεται σε 

φυτικά κύτταρα και μεταφέρει ιδιότητες. 

 Τη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων: στο ζυγωτό εισέρχεται το γονίδιο που κωδικο-

ποιεί την επιθυμητή ιδιότητα. 

 Τη γονιδιακή θεραπεία γενετικά τροποποιημένος ιός που μεταφέρει το φυσιολογικό 

γονίδιο εισέρχεται σε σωματικά κύτταρα ασθενούς. 

 Την κλωνοποίηση ζώων: μεταφορά πυρήνα σωματικού κυττάρου σε απύρηνο ωάριο. 

2. 1Β  , 2Α,  3Α, 4Α, 5Β,  6 Β , 7Α, 8Α, 9 Γ, 10Β 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε κάθε θηλιά αντιγραφής η αντιγραφή προχωράει ταυτόχρονα στις δυο αλυσίδες καθώς και 

στα δύο μέρη της θηλιάς (διχάλες). 

α) αν υπάρχει ένα σημείο έναρξης της στην αρχή της θα πρέπει να αντιγραφεί  όλο το  μήκος 

των 6x105 ζ, β     (6x105 ζβ  :   2x103   ζβ/min =300min )        β) αν υπάρχει ένα σημείο έναρξης 

της αντιγραφής στο μέσο της χρωματίδας θα χωρίζεται η θηλιά σε 2 διχάλες των 3x105 ζ, β  

που θα αντιγραφούν ταυτόχρονα (  3x105 ζ, β : 2x103  ζβ/min= 150min) 

γ)  αν υπάρχουν  δυο σημεία έναρξης αντιγραφής συμμετρικά κατανεμημένα κατά μήκος της 

θα υπάρχουν 2 θηλιές των 3x105 ζ, β  που η κάθε θηλιά θα έχει 2 διχάλες με 1,5x105 ζ, β η κάθε 

μια. Οι 4 αυτές διχάλες θα αντιγραφούν ταυτόχρονα (1,5x105 ζ, β   2x103  ζβ/min=75min) 

ΘΕΜΑ Δ 
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Στέλεχος 1: μετάλλαξη στην θέση έναρξης της αντιγραφής  

Στέλεχος 2: μετάλλαξη των γονιδίων που ευθύνονται για την παραγωγή των επιδιορθωτικών 

ενζύμων  

Στέλεχος 3: μετάλλαξη που επηρεάζει τα την ικανότητα της  DNA πολυμεράσης να απομακρύ-

νει τα πρωταρχικά τμήματα και να τα αντικαθιστά με DNA . 

Στέλεχος 4: μετάλλαξη που επηρεάζει την παραγωγή ή και λειτουργία της  DNA δεσμάσης.           

 


