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ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

Θέμα 1 

 

Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά 

της. 

 

1.  Ποιο χημικό μόριο πήρε μέρος στη σύνδεση του cDNA του γονιδίου   

     της ινσουλίνης στο πλασμίδιο;  

α.  ένα εξειδικευμένο σάκχαρο 

β.  ένα εξειδικευμένο ένζυμο 

γ.  μία ορμόνη 

δ.  ένα αντίσωμα 

 

2.  Ποια από τις παρακάτω αλληλουχίες DNA δεν μπορεί να βρεθεί σε   

     cDNA βιβλιοθήκη;  

α.  Εσώνια και εξώνια  

β.  Εσώνια και υποκινητής  

γ.  Εξώνια και αμετάφραστες περιοχές  

δ.  Υποκινητής και αμετάφραστες περιχές  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

3.  Με την κλωνοποίηση ενός ατόμου παράγονται απόγονοι οι οποίοι 

α.  φέρουν μόνο φυσιολογικά γονίδια 

β.  είναι ομόζυγοι για όλα τα χαρακτηριστικά τους 

γ.  έχουν πανομοιότυπους γονότυπους  

δ.  θα υποστούν τις ίδιες μεταλλάξεις 

 

4. Ένα γραμμικό μόριο DNA φέρει n θέσεις αναγνώρισης από την EcoRI. Αν 

επιδράσουμε στο μόριο αυτό με την EcoRI, πόσα τμήματα DNA είναι 

δυνατόν να παραχθούν που θα φέρουν δύο μονόκλωνα άκρα;  

α.  n  

β.  n-1  

γ.  n-2  

δ.  2n-1 

 

5.  Με τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος μπορούμε να 

     γνωρίζουμε:  

α.  τη θέση ενός γονιδίου στο γενετικό υλικό του πυρήνα 

β.  τη θέση ενός γονιδίου στο γενετικό υλικό μόνο των γαμετών   

γ.  την αλληλουχία των βάσεων στο ώριμο mRNA  

δ.  την πρωτεΐνη που παράγεται από ένα γονίδιο 

                                                                                               

                                                                                                      Μονάδες    25 

 
 

 

 

Θέμα 2 

 

Α. Μία ποικιλία φράουλας παρουσιάζει αντίσταση σε ένα επιβλαβή μύκητα 

αλλά παράγει μικρούς καρπούς. Μία άλλη ποικιλία φράουλας παράγει 

μεγάλους καρπούς αλλά δεν έχει αντίσταση στον ίδιο μύκητα. Να προτείνετε 

μία μέθοδο της Γενετικής Μηχανικής με την  οποία είναι δυνατό να 

δημιουργηθεί μια νέα ποικιλία του φυτού που θα συνδυάζει μεγάλους 

καρπούς και αντίσταση στο μύκητα. 

 

                                                                                                            Μονάδες  10 
   

Β. Όταν τα θυγατρικά κύτταρα ενός ζυγωτού αποχωριστούν, αναπτύσσονται 

σαν δύο οργανισμοί και έτσι  δημιουργούνται τα μονοζυγωτικά δίδυμα.  

    Μία προβατίνα γέννησε δίδυμα προβατάκια που ήταν μονοζυγωτικά. 

(προβατάκια Ι και ΙΙ). Στη συνέχεια, το προβατάκι Ι κλωνοποιήθηκε και έτσι 

δημιουργήθηκε και ένα τρίτο προβατάκι (ΙΙΙ). 

     



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

    Να περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης που ακολουθήθηκε για τη 

γέννηση του προβάτου ΙΙΙ.   

                                                                                                            Μονάδες  6 

 

    Υπάρχουν διαφορές στο γενετικό υλικό μεταξύ των τριών προβάτων;  Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                                            Μονάδες  9 

 

 

Θέμα 3 

 

I. Η πλάγια νευρoμυική σκλήρυνση ή νόσος του Lou Gehrig χαρακτηρίζεται 

από σταδιακή μυική αδυναμία που οδηγεί σε μυική ατροφία και παράλυση με 

σπαστικότητα ενώ η νοητική λειτουργία συνήθως μένει ανεπηρέαστη. Μέχρι 

σήμερα έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 100 μεταλλάξεις του ενζύμου 

υπεροξυδισμουτάση που εκφράζεται φυσιολογικά στα νευρικά κύτταρα που 

σχετίζονται με την κινητικότητα. Η ασθένεια που κληρονομείται με 

αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο, οδηγεί στο θάνατο κυρίως λόγω της 

παράλυσης των αναπνευστικών μυών.  Η ασθένεια ονομάστηκε νόσος του  Lou 

Gehrig  από τον διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ που πέθανε στα 37 του από τη 

νόσο αυτή. Ακόμα, είναι γνωστό ότι και ο πασίγνωστος σύγχρονος 

αστροφυσικός  Stephen Hawking έπασχε από την ίδια ασθένεια.  

 

Α. Να προτείνετε ένα τρόπο  θεραπείας  της  ασθένειας  αυτής  και  να  

     περιγράψετε τη διαδικασία. 

                                                                                                          Μονάδες  10 

 

Β. Για ποιο ή ποιους λόγους πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει ακόμα δυνατό να  

    εφαρμοστεί η θεραπεία που προτείνετε; 

                                                                                                         Μονάδες  5 

 

 

II. Το Rituximab είναι το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα που εφαρμόστηκε στη 

θεραπεία του καρκίνου και συγκεκριμένα στη θεραπεία του non Hodgkin 

λεμφώματος. Τα καρκινικά κύτταρα του λεμφώματος εμφανίζουν στην 

επιφάνειά τους την πρωτεΐνη CD-20.  

Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής του Rituximab. 

                                                                                                        Μονάδες  10 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Θέμα 4 

 

Ι.Το βακτήριο Lactobacillus bulgaricus αποτελεί μέρος της φυσιολογικής 

μικροχλωρίδας του ανθρώπου και αναπτύσσεται μόνο παρουσία οξυγόνου.  Ο 

βάκιλος αυτός αφού τροποποιηθεί γενετικά, χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ιντερφερόνης α.  

 

Α. Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία τροποποιείται το βακτήριο 

ώστε να μπορεί να παράγει την ιντερφερόνη α. 

                                                                                                       Μονάδες  10 

 

Β. Να εξηγήσετε ποιες παράμετροι πρέπει να ρυθμιστούν και πως ώστε να 

είναι δυνατή η ανάπτυξη του μικροοργανισμού σε βιοαντιδραστήρα. 

                                                                                                     Μονάδες   8 

 

ΙΙ. Για την τροποποίηση του Lactobacillus bulgaricus έχετε στη διάθεσή σας 

τα παρακάτω: 

1. Φορείς κλωνοποίησης: 

                               

                                   R          W                          D                

  F                  R            

                                                                                                   

                                                                                          

           Α                                                                    F 

     W                                    D                R           

            α.                             β.                           γ. 

             

(D,F και W γονίδια ανθεκτικότητας στα αντίστοιχα αντιβιοτικά και R το 

σημείο όπου βρίσκεται η ΘΕΑ).  

 

2. Αντιβιοτικά R και W 

3. ΕcoRI   

Οι χρωματισμένες περιοχές αντιστοιχούν στην αλληλουχία στόχο της 

ενδονουκλεάσης. 
 

Να εξηγήσετε πιο φορέα κλωνοποίησης θα επιλέξετε σαν καταλληλότερο για 

την τροποποίηση του Lactobacillus bulgaricus. 
       

                                                                                                         Μονάδες  7 
 

 

                                         

 


