
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4  

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 
έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 
1. Για την επιλογή του κλώνου που περιέχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιούνται 

α.  οι φορείς κλωνοποίησης. 
β.  ειδικοί ανιχνευτές. 

     γ.  ειδικά βακτήρια ξενιστές.   
δ.  κατάλληλα αντιβιοτικά.   

                                                                                                         Μονάδες   5  
 
2.  Μια c-D.Ν.Α. βιβλιοθήκη θα ήταν χρήσιμη για να 

α.  μελετήσουμε τον υποκινητή ενός γονιδίου . 
β.  μελετήσουμε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί  ένα μόριο t-R.Ν.Α.    
γ.  παράγουμε μία ανθρώπινη πρωτεΐνη από ένα κλώνο βακτηρίων .   
δ.  εντοπίσουμε τις περιοχές του γονιδιώματος που δεν εκφράζονται.   

                                                                                                          Μονάδες   5  
 
3.  Η πιθανότητα να γεννηθεί υγιές παιδί από μητέρα φορέα αιμορροφιλίας και υγιή πατέρα 
είναι 

α.  0 %.  
β.  25 %. 
γ.  50%.    
δ.  75%  
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
4.  Η β-θαλασσαιμία οφείλεται σε γονίδιο 

α.   αυτοσωμικό επικρατές.  
β.   αυτοσωμικό υπολειπόμενο.   
γ.   αυτοσωμικό συνεπικρατές.  
δ.   φυλοσύνδετο υπολειπόμενο. 

                                                                                                           Μονάδες  5  
 
5.  Φαινοτυπικά υγιείς γονείς αποκτούν αγόρι με κυστική ίνωση.  

α.   Η μητέρα  φέρει ένα αλληλόμορφο γονίδιο για την ασθένεια σε ένα από τα  Χ 
χρωμοσώματά της.  
β.   Ο πατέρας φέρει  το  αλληλόμορφο γονίδιο για την ασθένεια  στο Χ χρωμόσωμά 
του. 
γ.   Μόνο ο ένας από τους δύο γονείς είναι φορές του γονιδίου.  
δ.  Και οι δύο γονείς είναι φορείς του γονιδίου.  

                                                                                                             Μονάδες  5  
 
 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

  Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποιος είναι ο ρόλος των βακτηρίων στη Γενετκή Μηχανική;    
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2. Τι είναι η P.C.R και ποιες είναι οι εφαρμογές της;                                                                                           

                                                                                                    Μονάδες  6 
 

3. Ποια γονίδια ονομάζονται αλληλόμορφα και ποια πολλαπλά αλληλόμορφα; Να δώσετε 
ένα παράδειγμα αλληλόμορφων και ένα παράδειγμα πολλαπλών αλληλόμορφων 
γονοδίων. 
                                                                                            

                                                                                                     Μονάδες  6   
 

4. Πως καθορίζεται η ομάδα αίματος στον άνθρωπο.                                                                                                                               
                                                                                                             Μονάδες  7 

 
      

 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Τμήμα ευκαρυωτικού δίκλωνου DNA περιέχει ένα γονίδιο για τη σύνθεση μιας 
πρωτεΐνης. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στον κωδικό κλώνο του τμήματος 
αυτού είναι:  

 

5΄...ATG-CAT-GAA-TTC-AAA-AAA-ATG-GAA-CTA-GTA-ATA-GAT-CCC-CGA-CGT-AAG-
CGT-TGA-TTT-TTT-GAA-TTC-GTT...  3΄  

 

Γνωρίζουμε   ότι  τα  εσώνια  που  περιέχει  το   γονίδιο  είναι   όσες         τριπλέτες 
αρχίζουν με τη βάση C.  
Στο τμήμα  αυτό  επιδρούμε με   EcoRI   και το  θραύσμα  εισάγεται σε  πλασμίδιο -
φορέα και μεταφέρεται σε βακτήριο-ξενιστή.  
 
    Α.  Ποια είναι η αλληλουχία των αμινοξέων της πρωτεΐνης του ευκαρυωτικού 

κυττάρου;  
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    Β.  Ποια θα είναι η αλληλουχία των αμινοξέων που  θα  συνθέσει  το        

βακτήριο-ξενιστής;  
                                                                                                      Μονάδες  6 

 
    Γ.   Να εξηγήσετε γιατί  οι δυο αυτές πρωτεΐνες  είναι διαφορετικές.  

                                                                                                      Μονάδες  6 
 

Δ.  Ποια διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε για να παραχθεί η ίδια 
πρωτεΐνη και από τα βακτήρια;  

                                                                                                      Μονάδες  7 
 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Α.  Ο Γιώργος παντρεύεται τη Μαρία και σχεδιάζουν να αποκτήσουν ένα παιδί. Στην 
οικογένεια του Γιώργου υπάρχουν άτομα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία και 
ανήσυχοι, μήπως εμφανιστεί η ασθένεια στα παιδιά τους, ο Γιώργος και η Μαρία 
επισκέπτονται εσάς, έναν διάσημο Γενετιστή, για να τους συμβουλέψετε. 
Ρωτώντας το Γιώργο μαθαίνεται ότι ο παππούς του από τη μεριά της μητέρας του, ο πατέρας 
του Γιώργου και η δίδυμη αδερφή του Γιώργου, πάσχουν από την ασθένεια, ενώ τόσο ο ίδιος 
ο Γιώργος όσο και ο μεγαλύτερος αδερφός του, είναι υγιείς.  
Η Μαρία αναφέρει  ότι έχει και αυτή μια θεία, την αδερφή της μητέρας της, που πάσχει από 
την ασθένεια. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της Μαρίας είναι υγιή. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία να φτιάξετε το γενεαλογικό δέντρο των δύο οικογενειών 
αρχίζοντας από τους παππούδες  του Γιώργου και της Μαρίας και να απαντήσετε στο 
ερώτημα του ζευγαριού, αν υπάρχει πιθανότητα και ποια είναι αυτή, να αποκτήσουν παιδί 
που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία. 
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Β.  Στα ινδικά χοιρίδια υπάρχει ένα φυλοσύνδετο γονίδιο που καθορίζει το χρώμα των 
ματιών και ένα αυτοσωμικό που καθορίζει τη μορφή του τριχώματος. Το χρώμα των ματιών 
μπορεί να είναι καφέ (επικρατές χαρακτηριστικό) ή μελί (υπολειπόμενο χαρακτηριστικό). Το 
τρίχωμα μπορεί να είναι ίσιο (επικρατές χαρακτηριστικό) ή σγουρό (υπολειόμενο 
χαρακτηριστικό). 
Να βρεθούν οι φαινότυποι των απογόνων στην F2 γενιά, αν στην πατρική γενιά 
διασταυρωθεί ένα αρσενικό με ίσιο τρίχωμα και μελί χρώμα ματιών με ένα θηλυκό που έχει 
σγουρό τρίχωμα και καφέ χρώμα ματιών. Τα ζωάκια της πατρικής γενιάς είναι ομόζυγα για 
τα χαρακτηριστικά που μελετάμε.  
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


