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Ζήτημα Α

Μονάδες 25

Επιλέξτε την μοναδική σωστή ή την μοναδική λανθασμένη πρόταση:

1) Οι ιοί:
i) Είναι ετερότροφοι
ii) Αναπτύσσονται
iii) εξελίσσονται
iv) ανιχνεύονται με τα κριτήρια του R. Koch
2) Το πλασμώδιο:
i) ενδεχομένως να έχει γραμμικό mtDNA
ii) προσβάλει το ήπαρ και τα ερυθρά αιμοσφαίρια μας
iii) προκαλεί ελονοσία στον άνθρωπο και τα κουνούπια
iv) αυξάνει το ποσοστό των αλληλομόρφων βς στις ανθρώπινες
γονιδιακές δεξαμενές, σε περιοχές της Γης όπου ενδημεί
3) Από τα παρακάτω σχήματα που αναπαριστούν μονόκλωνα βιοπολυμερή:
i) Είναι βέβαιο ότι και τα δυο ειναι νουκλεϊκά οξέα
ii) Το ένα είναι μόριο tRNA και το άλλο πρωτεΐνη
iii) και τα δυο μπορεί να κωδικοποιούνται από το ίδιο σημείο ενός
ευκαρυωτικού χρωμοσώματος που διαβάζεται από διαφορετικές
RNA πολυμεράσες
iv) τα άκρα 1 και 1΄και 2 και 2’ έχουν ανά δυάδες, ελεύθερες τις ιδίες
χημικές ομάδες
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4) Το RNA έχει μεγαλύτερο Mr από το DNA σε ίσου μήκους μόρια και
αμφότερα μονόκλωνα, διότι:
i) Φέρει την αζωτούχα βάση ουρακίλη με (-H) αντί θυμίνης με (-CH3)
στην ιδιά θέση στην αζωτούχα βάση
ii) Αποτελείται από ριβονουκλεοτίδια και όχι από δεοξυνουκλεοτίδια
iii) Δεν μπορεί να αποθηκεύει ούτε να διατηρεί και μεταβιβάζει την
γενετική πληροφορία.
iv) Αδυνατεί να εκφράζει την γενετική πληροφορία και δεν μπορεί να
υφίσταται την δράση της φυσικής επιλογής.
5) Προτάσεις Σωστού – Λάθους:
a) Στο ανθρώπινο φυσιολογικό DNA είναι δυνατό να δημιουργείται κατά
την μεταγραφή του, πολυπληροφοριακό μόριο RNA το οποίο φέρει
πληροφορίες για μόρια mRNA, tRNA, rRNA ταυτόχρονα.
b) Τα πρωταρχικά τμήματα που δημιουργούνται κατά την αντιγραφή του
DNA του πυρήνα, έχουν συντηρημένη και καθορισμένη αλληλουχία που
καθορίζεται από την μητρική αλυσίδα εκμαγείο.
www.nikimargariti.com
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c) Το test PCR για τον COVID δεν είναι αξιόπιστο, διότι λαμβάνεται δείγμα
είτε από το σάλιο είτε από τον φάρυγγα και δεν υπάρχουν αρκετοί ιοί
εκεί.
d) Η διάγνωση PCR του AIDS γίνεται με εντοπισμό του RNA του HIV στον
ορό του αίματος του ανθρώπου και την μετατροπή του σε δίκλωνο
DNA, με την μεθοδολογία της cDNA βιβλιοθήκης.
e) Οι περισσότερες δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες που εντοπίζονται
στον άνθρωπο είναι ετερόζυγες.
Ζήτημα Β

Μονάδες 25

1.
Σε ένα βακτηριακό κύτταρο συντίθεται μια πρωτεΐνη 200 αμινοξέων. Μέρος
αυτής της πρωτεΐνης αποτελεί το παρακάτω τμήμα:
H2Ν...glu-cys-met-phe-trp-asp…C00H
Το παραπάνω τμήμα δεν επαναλαμβάνεται σε κανένα άλλο σημείο αυτής της
πρωτεΐνης, ούτε και τα αμινοξέα που το αποτελούν πέραν της εναρκτήριας met.
Η ιδιά πρωτεΐνη συντίθεται και σε όλους τους ευκαρυώτες.
Σήμερα είναι γνωστό στην επιστήμη ότι για κάθε γονίδιο που κωδικοποιεί για
μόριο tRNA, το κάθε γονιδίωμα ενός είδους, διαθέτει πολλαπλά αντίγραφα του
γονίδιου. Στους ευκαρυώτες τα αντίγραφα αυτά είναι περίπου 80 και στους
προκαρυώτες έστω περίπου 40. Επίσης είναι γνωστό ότι η μετάφραση
τερματίζεται από ειδικές πρωτεΐνες, τους παράγοντες απελευθέρωσης.
Oι παράγοντας απελευθέρωσης έχουν μεγαλύτερη συγγένεια (ικανότητα
σύνδεσης), έστω διπλάσια, με το κωδικόνιο λήξης σε σχέση με οποιοδήποτε
μεταλλαγμένο μόριο tRNA, που φέρει τώρα αντικωδικόνιο συμπληρωματικό
του κωδικονίου λήξης.
www.nikimargariti.com
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Θεωρώντας ότι όλα τα γονίδια που κωδικοποιούν για tRNA μόρια, διαθέτουν
ίδιο μήκος σε ζεύγη βάσεων, έχουν τον ίδιο ρυθμό έκφρασης και εκφράζονται
σε ίσο χρόνο, ενώ κάθε μεταλλαγμένο μόριο tRNA έχει 25% μικρότερη
ικανότητα εισδοχής στο ριβόσωμα, σε σχέση με το φυσιολογικό μόριο tRNA,
που έχει φυσιολογικά το συμπληρωματικό αντικωδικόνιο του συγκεκριμένου
κωδικονίου.
Σε κάθε περίπτωση, αναφερόμαστε σε μόρια tRNA, προϊόντα γονίδιων που
έχουν υποστεί σημειακή μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης στο τμήμα που
κωδικοποιεί μόνο το αντικωδικόνιο, με αποτέλεσμα τώρα το αντικωδικόνιο να
είναι είτε συμπληρωματικό με κάποιο κωδικόνιο λήξης είτε να είναι
συμπληρωματικό με κάποιο κωδικόνιο μη συνώνυμο με αυτό που θα ήταν, αν
δεν ήταν προϊόν μετάλλαξης. Το εκάστοτε τέτοιο μόριο του tRNA, εξακολουθεί
να είναι φορτισμένο με το αμινοξύ που θα φορτιζόταν, αν δεν ήταν
μεταλλαγμένο.
Σε ένα βακτήριο και σε ένα ανθρώπινο κύτταρο, συμβαίνει μια γονιδιακή
μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί για το μόριο
tRNA της Trp. Έτσι, από tRNATrp3’ACC5’ τώρα είναι tRNATrp3’ACU5’.
A. Ποια θα είναι η επίπτωση στην σύνθεση των πρωτεϊνικών μορίων για την
πρωτεΐνη μέρος της οποίας σας δίνεται;
B. Ποια θα είναι η επίπτωση στη ζωή του βακτηριακού κυττάρου και του
ανθρώπινου κυττάρου;
Απαντήστε στα ιδιά ερωτήματα για το μεταλλαγμένο γονίδιο που
κωδικοποιεί για μόρια tRNA που μεταφέρουν την μεθειονίνη. Από
tRNAMet3’UAC5’ έγιναν tRNAMet3’UAG5’.
(5+5+2+2)

Γ. Εξηγήστε για ποιο λόγο όλα τα κύτταρα από βακτηριακά μέχρι ανθρώπινα
διαθέτουν πολλαπλά αντίγραφα των γονίδιων tRNA.
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Δ. Εξηγήστε για ποιο λόγο όλα τα κύτταρα από τα βακτήρια μέχρι εκείνα των
ανώτερων ευκαρυωτών διαθέτουν μηχανισμούς αποτροπής εισαγωγής
λανθασμένου μορίου tRNA στα ριβοσώματα.
(2+2)

2.
Σε ένα βακτήριο E.coli στο οπερόνιο της λακτόζης συμβαίνει μετάλλαξη
αντικατάστασης νουκλεοτιδικής βάσης, που καταργεί το κωδικόνιο λήξης
του γονιδίου Ζ. Γνωρίζετε ότι ο ρυθμός έκφρασης του γονιδίου Ζ σε ένα
φυσιολογικό στέλεχος, είναι 5 - πλάσιος από εκείνον του γονιδίου Υ και ο
διπλάσιος από τον ρυθμό έκφρασης του γονιδίου Α.

Α. Σε ποιο στάδιο ρύθμισης της έκφρασης γίνεται η έκφραση των γονιδίων
Ζ, Υ, Α του οπερονίου, όπως αναφέρεται παραπάνω;
(1)
Πώς είναι δυνατό τα τρία δομικά γονίδια να ρυθμίζονται ανεξάρτητα το ένα
από το άλλο, εφόσον παράγεται κατά τη μεταγραφή του οπερονίου ένα
πολυπληροφοριακό μόριο mRNA;
(3)
B. Στο παραπάνω μεταλλαγμένο στέλεχος ο ρυθμός έκφρασης του γονιδίου
Ζ είναι υποπενταπλάσιος του ρυθμού έκφρασης του γονιδίου Υ, ενώ
αναλόγως μπορεί να επηρεαστεί συνακόλουθα, αλλά όχι απαραίτητα και
ο ρυθμός έκφρασης του Α ως προς το Ζ και Υ , ενώ η 5’ αμετάφραστη του
Α παραμένει φυσιολογική.
Σε ποιο από τα δυο στελέχη, φυσιολογικό ή μεταλλαγμένο, θεωρείτε ότι
η κατάργηση του κωδικονίου λήξης του γονιδίου Ζ θα είχε μεγαλύτερη
επίπτωση στην έκφραση των άλλων δυο δομικών γονιδίων;
Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση τα βακτήρια αναπτύσσονται σε
περιβάλλον με 100% λακτόζη ως πηγή άνθρακα.
(3)
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Ζήτημα Γ

Μονάδες 25

1.
Σε ένα έμβρυο πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις. Το έμβρυο έχει 46
χρωμοσώματα, που διαφέρουν μόνο σε επίπεδο διαζώνωσης στα δυο ομόλογα
χρωμοσώματα 16. Τα δυο χρωμοσώματα εντούτοις, εμφανίζουν όμοιο μέγεθος
και ιδιά θέση κεντρομεριδίου. Οι ιατροί προχωρήσαν και σε περαιτέρω
εξετάσεις στα εμβρυακά κύτταρα.
a. Έγιναν εξετάσεις PCR για τα τμήματα του 16ου ζεύγους που εμφανίζουν τις
διαφορές στην διαζώνωση και ειδικότερα για το γονίδιο α των αιμοσφαιρίων.
b. Δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη των δυο χρωμοσωμάτων του ομολόγου
ζεύγους.
c. Δημιουργήθηκε η cDNA βιβλιοθήκη των γονιδίων α από εμβρυακό αίμα μετά
την 22η εβδομάδα της κύησης, που είναι δυνατή η λήψη του.
Αμέσως παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων.
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Α. Να εξηγηθούν τα αποτελέσματα. Τι είδους μετάλλαξη φέρει το έμβρυο;
Αναμένεται το έμβρυο να φέρει κάποια μορφής α θαλασσαιμίας; (6+2+4)
Β. Με δεδομένο ότι το ώριμο mRNA του γονιδίου που κωδικοποιεί για την
φυσιολογική αλυσίδα α, είναι :
Υποθετική αλληλουχία:

AUCCGCAUCCCACCGAUGCCAGGUUUUCAUGCACCAGUCCCAAAACCUUUACCGGCAGCAUUCC

UCCUUUGGGACCAGCUACGCCCACCGUACCCAAUCGCGCGACGCAACCAAGGUUCCCCGGGGG

Ποιοι ήταν οι δυο εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την PCR που
πραγματοποιήθηκε ;
Οι ιατροί αναζήτησαν αποκλειστικά το πλαίσιο ανάγνωσης στο χρωμόσωμα
16 για το γονίδιο α.
Αύξον Αριθμός Εκκινητή (primer)

Εκκινητής (primer)

1

5’TAGGC3’

2

3’ATCCG5’

3

5’CGTGG3’

4

3’GCACC5’

5

5’TCAGG3’
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3’ AGTCC5’

7

3’TACGG5’

8

5’ATGCC3’

9

5’GGGTT3’

10

3’CCCAA5’

11

3’CCCCC5’

12

5’GGGGG3’

9

(4)
Γ. Εξηγήστε για ποιο λόγο το μέγεθος του τμήματος που ενισχύθηκε από τη PCR
ήταν μεγαλύτερο από το μόριο που χρησιμοποιήθηκε για να σχεδιαστούν οι
εκκινητές. (2)
Δ. Οι ιατροί εξήγησαν στους γονείς ότι το παιδί τους θα έχει 50% πιθανότητα
να αποκτήσει παιδί με ηπία α – αιμοσφαιρινοπάθεια, εφόσον ο/η σύντροφος
του ήταν απολύτως φυσιολογικό άτομο για τα χρωμοσώματα 16 του και με την
προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν άλλες μεταλλάξεις. Εξηγήστε την πρόβλεψη
των ιατρών για τα εγγόνια του ζευγαριού. (3)
2. Στα άνθη του φυτού Capparis spinose μπορεί να είναι κόκκινα ή κίτρινα.
Διαθέτουμε δυο καθαρές σειρές για το κίτρινο χρώμα και μια με αμιγή φυτά
για το κόκκινο χρώμα. Από τις μεταξύ τους διασταυρώσεις, έχουμε:
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Ρ1: [Κίτρινο 1] ´ [Κόκκινο]

Ρ2: [Κίτρινο 2] ´ [Κόκκινο]

Ρ3: [Κίτρινο 1] ´ [κίτρινο 2]

F1: 100% [Κόκκινο]

F1: 100% [Κόκκινο]

F1: 100% [κόκκινο]

F2: 3[Κόκκινο]:1[Κίτρινο]

F2: 9[κόκκινο]:7[κίτρινο]

F2: 27[κόκκινο]:37[κίτρινο]

Α. Το χρώμα κληρονομείται ως μονογονιδιακός χαρακτήρας.
Β. Το χρώμα ελέγχεται από πολλαπλά αλληλόμορφο του ιδίου γενετικού
τόπου.
Γ. Το χρώμα ελέγχεται από δυο γενετικούς τόπους που δεν υπακούον στους
νόμους του Mendel.
Δ. Τα γονίδια που ελέγχουν το χρώμα είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα.
Επιλέξτε την σωστή πρόταση και αιτιολογήστε την με συντομία. (1+3)
Ζήτημα Δ

Μονάδες 25

1.
Η Αντιγόνη και η Ισμήνη είναι μονοζυγωτικά δίδυμα και έχουν ένα
μεγαλύτερο αδελφό το Νίκο. Ο Πυθαγόρας και ο Ευπαλίνος είναι επίσης
μονοζυγωτικά δίδυμα και έχουν μια μεγαλύτερη αδελφή τη Νεφέλη.
Ο Πυθαγόρας είναι παντρεμένος με την Αντιγόνη και ο Ευπαλίνος είναι
παντρεμένος με την Ισμήνη. Το πρώτο ζευγάρι έχει ένα αγοράκι και το
δεύτερο ζευγάρι ένα κοριτσάκι. Τα μεγαλύτερα αδέλφια των ζευγαριών
έχουν το καθένα την δική του οικογένεια και όλοι μαζί ζουν σε ένα
ευτυχισμένο οικογενειακό περιβάλλον. Όμως, σε ένα αεροπορικό
δυστύχημα πέθαναν οι γονείς του μικρού αγοριού.
Εσείς ως δικαστής, καλείστε να αποφασίσετε ποια θα γίνει η αναδοχή
οικογένεια του μικρού αγοριού, από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον.
www.nikimargariti.com

10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

11

Από τις τρεις πιθανές οικογένειες, είναι δεδομένο μετά από τις νόμιμες
διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, ότι όλες είναι καθόλα κατάλληλες για
την αναδοχή του μικρού αγοριού και όλες διεκδικούν την αναδοχή του. Εσείς
ωστόσο, για να αποφασίσετε δίκαια, ζητάτε την γενετική μελέτη γενετιστών
του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Α. Να σχεδιαστεί το γενεαλογικό δένδρο της ευρύτερης οικογένειας του μικρού
αγοριού.
(2)
Β. Ποια είναι η γενετική συγγενική σχέση, που έχει το αγοράκι με το παιδί του
Ευπαλίνου και της Ισμήνης και ποια αυτή, που έχει με τα παιδιά των άλλων
συγγενών του, στο παραπάνω γενεαλογικό δένδρο;
(2)
Γ. Ποια οικογένεια ορίσατε τελικά ως ανάδοχη, με βάση όλα τα παραπάνω
δεδομένα;
(1)
2.
Σε πραγματικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να βρεθούν
οι αλληλουχίες που αποτελούν τις ΘΕΑ των ευκαρυωτικών χρωμοσωμάτων, οι
επιστήμονες έπεψαν τα 23 ανθρωπινά χρωμοσώματα με περιοριστικές
ενδονουκλεάσες και τα θραύσματα ανασυνδυάστηκαν με φορείς
κλωνοποίησης, που εισαγόταν στη συνέχεια σε ζυμομύκητες. Οι φορείς
κλωνοποίησης διαθέτουν γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό καναμυκίνη,
ενώ τα κύτταρα ξενιστές δεν διέθεταν τέτοια ανθεκτικότητα εκτός και να είχαν
δεχθεί το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Οι φορείς κλωνοποίησης, δεν έφεραν
κανένα άλλο γονίδιο αναφοράς πλην αυτού της ανθεκτικότητας και η θέση
ανσυνδυασμού δεν ήταν εντός αυτού.
Α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός πλασμιδίου φορέα κλωνοποίησης; (4)
Β. Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός των πέψεων είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε
να αποκλειστεί, αν ένα θραύσμα ήταν ευκαρυωτική ΘΕΑ τότε αυτή να είχε
www.nikimargariti.com
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καταστραφεί από την πέψη. Εξηγήστε με ποιο τρόπο οι επιστήμονες
κατάφεραν να προσδιορίσουν τους κλώνους, που περιείχαν τις σωστές
αλληλουχίες των ΘΕΑ των ευκαρυωτικών κυττάρων, με αυτό το πείραμα. (3)
2. δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο που αφορά την ασθένεια της
δυσχονδροστεώσης σε μια οικογένεια.

Α. Ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι κληρονόμησης της μονογονιδιακής αυτής
ασθένειας; Μόνο ονομαστική αναφορά. (4)
Εδώ μην λάβετε υπόψη τα άτομα με τις διακεκομμένες γραμμές.
Β. Έγιναν περαιτέρω αναλύσεις χρωμοσωμικές και μοριακής φύσεως και
αποδείχθηκε ότι το άτομο ΙΙΙ5 κληρονόμησε το παθολογικό αλληλόμορφο μέσω
του Υ φυλετικού χρωμοσώματος του πατερά του. Ποιο είναι τώρα το μοναδικό
πρότυπο κληρονόμησης που μπορεί να υποστηρίζει τον τρόπο κληρονόμησης
της ασθένειας;
Εξηγήστε την απάντηση σας, λαμβάνοντας υπόψη τα βιολογικά φαινόμενα που
συμβαίνουν κατά την πρώτη μειωτική διαίρεση. (2 +3)
www.nikimargariti.com

12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

13

Γ. Με δεδομένο ότι το άτομο ΙV4 είναι φυσιολογικό χρωμοσωμικά κορίτσι, όπως
προέκυψε από τον καρυότυπο του, εξηγήστε για ποιο λόγο οι ιατροί
διαβεβαίωσαν τους γονείς του, ότι αν και το παιδί θα είναι φυσιολογικό κορίτσι
θα νοσεί από την ασθένεια, όπως και ο πατέρας του, γεγονός που
επιβεβαιώνουν οι εξετάσεις PCR για το παθολογικό αλληλόμορφο του γονιδίου
της ασθένειας που φέρει το παιδί. (4)

Εύχομαι επιτυχία!
www.nikimargariti.com
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