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Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Προσανατολισμού υγείας Γ' τάξης  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Το αντικωδικόνιο του mRNA που κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη είναι το: 

α. 5’ GUA 3’ 

β. 3’ UAC 5’ 

γ. 3’ GUA 5’ 

δ. 5’ UAC 3’  

 

Α2. Το RNA αποτελείται από: 

α. πεπτίδια που συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό 

β. αμινοξέα που συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό 

γ. νουκλεοτίδια που συνδέονται μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικό δεσμό 

δ. διαφορετικά μόρια πεντοζών που συνδέονται με  αζωτούχες βάσεις. 

 

Α3. Το κατάλληλο πρωταρχικό τμήμα για να ξεκινήσει η αντιγραφή in vitro  του 
παρακάτω κλώνου είναι: 
5’ GCGTTGACGGTATCTTAAGTGAATTCTGTTCTAATC 3’ 
 

α. 3’ CGCAACUG 5’ 

β. 5’ GAUUAGAA 3’ 

γ. 3’ GAUUAGAA 5’ 

δ. 3’ GCGUUGAC 3’ 

 

Α4. Ο καταστολέας του οπερονίου της λακτόζης είναι : 

α. ο υποκινητής 

β. ο χειριστής 

γ. η λακτόζη   

δ. μια πρωτεΐνη. 

 

Α5. Οι νόμοι του Mendel δεν ισχύουν: 

α. Στην περίπτωση των ατελώς επικρατών γονιδίων 

β.Στη μελέτη χαρακτήρων που καθορίζονται από αλληλόμορφα δύο ή  

περισσότερων γονιδίων 

γ. Στην  κληρονόμηση του καρκίνου 

δ. Σε όλα τα παραπάνω.                                                                                     Μονάδες 10 
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Α6. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

 

1. Μία μετάλλαξη είναι πάντα κληρονομήσιμη στους απογόνους. 

 

2. Γενετικές ανωμαλίες του ανθρώπου, όπως το σύνδρομο cri-du-chat και η 

δρεπανοκυτταρική αναιμία, είναι δυνατό να διαγνωστούν με την απομόνωση 

κυττάρων του οργανισμού και τη δημιουργία καρυοτύπου. 

 

3. Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης επιτρέπει την επιλεκτική 

αντιγραφή μιας ειδικής αλληλουχίας DNA  από ένα συνθετικό μίγμα μορίων DNA ex 

vivo. 

 

4.Η β- θαλασσαιμία εμφανίζει ετερογένεια γιατί είναι πολυγονιδιακός χαρακτήρας. 

 

5. Οι μονογονιδιακοί χαρακτήρες είναι δυνατό να ελέγχονται από πολλαπλά 

αλληλόμορφα. 

 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Γιατί ο καρκίνος δεν κληρονομείται σαν απλός μενδελικός χαρακτήρας;  

Μονάδες 8 

 

Β3. Να ονομάσετε τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής (μονάδες 2) και να 

εξηγήσετε ποιος είναι ο ρόλος τους στη μεταγραφή των γονιδίων στα ευκαρυωτικά 

κύτταρα (μονάδες 8).  

 Μονάδες 10   

 

Β4. Να γράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή καρυότυπου. 

Μονάδες 7  

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να περιγράψετε τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να παραχθούν 

μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία συνεισφέρουν στην διαπίστωση της πιθανής 

κύησης.                                                                                                                     Μονάδες 6 

Γ2. Να περιγράψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης της αιμορροφιλίας β, με τη 

μέθοδο δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων.                                                   Μονάδες 6 
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Γ3. Ποια είναι συνοπτικά τα στάδια παραγωγής ανθρώπινης ΑΑΤ α1-αντιθρυψίνης 

σε καλλιέργεια βακτηρίων σε βιοαντιδραστήρα;                                          Μονάδες 6 

 

Γ4. Να περιγράψετε τη διαδικασία πιθανής αντιμετώπισης της δρεπανοκυτταρικής 

αναιμίας με γονιδιακή θεραπεία;                                                                        Μονάδες 7 

                                                                                                               

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Σε ένα πείραμα μετασχηματισμού βακτηρίων E.coli ακολουθήθηκε η παρακάτω 

διαδικασία: Αρχικά επιλέχτηκε ένα μεταλλαγμένο στέλεχος βακτηρίων με 

αδρανοποιημένο το οπερόνιο της λακτόζης (στο κυρίως γενετικό υλικό) λόγω 

σοβαρής μετάλλαξης. O φορέας κλωνοποίησης που επιλέχθηκε είναι ένα πλασμίδιο 

που περιέχει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη και σε άλλη θέση το οπερόνιο 

της λακτόζης. Η περιοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει  μια θέση και κόβει μέσα 

στον υποκινητή του οπερονίου της λακτόζης του πλασμιδίου.  

 

Δ1.Να γράψετε τι είναι οι φορείς κλωνοποίησης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

τους.                                                                                                                Μονάδες 6 

 

Δ2. Να εξηγήσετε πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια 

με ανασυνδυασμένο ή μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο από τα μη 

μετασχηματισμένα στο παραπάνω πείραμα.                                                    Μονάδες 6 

 

Δ3. Για να επιλέξουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια με το ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο από τα μετασχηματισμένα με μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, βάλαμε 

στο τεχνητό θρεπτικό υλικό μια χρωστική ουσία που παρουσία του ενζύμου β-

γαλακτοσιδάση (προϊόν του Ζ δομικού γονιδίου) παράγει ένα έγχρωμο προϊόν που 

χρωματίζει μπλε τις αποικίες. Τι χρώμα θα έχουν οι αποικίες που αποτελούνται από 

μετασχηματισμένα βακτήρια με μη ανασυνδυασμένα πλασμίδια και εκείνες των 

μετασχηματισμένων βακτηρίων με ανασυνδυασμένα πλασμίδια; Να αιτιολογήσετε 

την απάντηση σας.                                                                                          Μονάδες 7 

 

Δ4. Στο τέλος του πειράματος διαπιστώθηκε ότι το πείραμα δεν πέτυχε καθώς όλες 

οι αποικίες ήταν λευκές και δεν υπήρχε καμία μπλε. Τα τρυβλία που ετοιμάστηκαν 

είχαν όλα το επιθυμητό θρεπτικό υλικό για το βακτήριο (γλυκόζη, αμμωνιακά 

άλατα, μεταλλικά ιόντα, νερό, αγαρ, αμπικικιλίνη, την χρωστική που αναφέρθηκε) 

και το βακτήριο αναπτύχθηκε σε άριστες συνθήκες θερμοκρασίας, ρΗ και οξυγόνου. 

είχαν. Να εξηγήσετε τι χρειάζεται να προσθέσετε στο θρεπτικό υλικό για να 

αναπτυχθούν και μπλε αποικίες και να είναι σωστό το πείραμα.                Μονάδες 6 

 


