
 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6, 7, 8, 9 

 

Θέμα 1ο  

Μεταφέρετε στο τετράδιο σας το νούμερο της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 

μονάδες. 

1. Ο αλφισμός κληρονομείται με τρόπο 

α. αυτοσωμικό επικρατή  β. αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

γ. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο δ. συνεπικρατή                                                                                  

2. Για τη διάγνωση μιας αιμοσφαιρινοπάθειας χρησιμοποιείται 

α. γενεαλογικό δέντρο  β. ανάλυση καρυοτύπου 

γ. βιοχημικές δοκιμασίες δ. ιστορικό 

3. Η παρουσία οξυγόνου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών που είναι: 

α. υποχρεωτικά αναερόβιοι.  β. υποχρεωτικά αερόβιοι. 

γ. προαιρετικά αερόβιοι.  δ. προαιρετικά αναερόβιοι.  

4. Ως προς τη χημική τους δομή, τα αντισώματα είναι: 

α. πρωτεΐνες.    β. υδατάνθρακες. 

γ. ένζυμα    δ. ορμόνες.  

5. Μια ποικιλία Bt περιλαμβάνει φυτά τα οποία είναι: 

α. ανθεκτικά σε ψεκασμούς.  β. φορείς του Bacillus thuringiensis. 

γ. μακρόβια.    δ. ανθεκτικά στα έντομα. 

Θέμα 2ο  

Α. Το παρακάτω χρωμόσωμα έχει τα ακόλουθα γονίδια (το σύμβολο · αντιστοιχεί στο 

κεντρομερίδιο) 

Α Β Γ Δ Ε · Ζ Η 



 

Ποιοι τύποι χρωμοσωμικών μεταλλάξεων απαιτούνται για να προκύψουν τα 

ακόλουθα χρωμοσώματα; 

α. Α Β Ε · Ζ Η 

β. Α Ε Δ Γ Β · Ζ Η 

γ. Α Β Α Β Γ Δ Ε · Ζ Η 

δ. Κ Λ Μ Δ Ε · Ζ Η 

ε. Α Β Γ Δ Δ Γ Ε · Ζ Η      (μονάδες 5) 

Β. Ποια γονίδια είναι υπεύθυνα για την δημιουργία καρκίνου; Τι είδους μεταλλάξεις  

εμφανίζονται στα  γονίδια αυτά; (μονάδες 3) Με ποιο τρόπο τα μονοκλωνικά 

αντισώματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αντικαρκινικά φάρμακα; 

(μονάδες 2)  

Γ. Σε δύο άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Klinefelter έγινε ανάλυση της 

αλληλουχίας των βάσεων του DNA των φυλετικών χρωμοσωμάτων τους.  Στο πρώτο 

άτομο η ανάλυση έδειξε τρεις διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων DNA.  Στο δεύτερο 

άτομο η ανάλυση έδειξε δύο πανομοιότυπες και μία διαφορετική αλληλουχία βάσεων 

DNA.  Να εξηγήσετε τους πιθανούς μηχανισμούς σύμφωνα με τους οποίους 

γεννήθηκαν τα άτομα αυτά από φυσιολογικούς γονείς. (μονάδες10) 

Δ. Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση;  

(μονάδες 5) 

Θέμα 3ο  

Α. Από πόσους διαφορετικούς οργανισμούς προέρχεται το γενετικό υλικό που 

υπάρχει σε ένα διαγονιδιακό φυτό, διαγονιδιακό ζώο, κλωνοποιημένο ζώο και ποιοι 

είναι αυτοί; (μονάδες 5) 

Β. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βιοτεχνολογία για να διατηρείται η υγεία των 

ανθρώπων; (μονάδες 6). 

Γ. Ποια ένζυμα είναι απαραίτητα για την παρασκευή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από 

βακτήρια και ποια από διαγονιδιακά ζώα; (μονάδες 4) 

Δ. Ποιες θα είναι οι συνθήκες καλλιέργειας που θα επιλέξουμε για την καλλιέργεια 

Bacillus thuringiensis; (μονάδες 4). Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο 

βακτήριο; (μονάδες 1). 

Ε. Ποια είναι τα γονίδια που περιέχει το πλασμίδιο Ti;(μονάδες 5)  

Θέμα 4ο  

Δίνονται οι αλληλουχίες αμινοξέων που αποτελούν τμήματα φυσιολογικής και μη 

λειτουργικής πρωτείνης που ευθύνεται για την κυστική ίνωση. 



 

Φυσιολογική Gly-Asn-Ile-Ile- Phe- Gly- Val- Ser 

Παθολογική Gly-Asn-Ile-Ile- Gly- Val- Ser 

Α. Να προσδιορίσετε τον τύπο της μετάλλαξης και τις επιπτώσεις στο γονιδιακό 

προιόν. (μονάδες 5) 

Β. Πώς κληρονομείται η κυστική ίνωση; (μονάδες 2) 

Γ. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για την θεραπεία της νόσου; (μονάδα 1) 

Αιτιολογήστε γιατί επιλέγεται αυτή η μέθοδος. (μονάδες 2). Ποια προβλήματα μπορεί 

να προκύψουν από τη χρήση ιών ως φορείς γενετικού υλικού;(μονάδες 5) 

Δ. Ένας άνδρας που πάσχει από κυστική ίνωση, και έχει δεχθεί γονιδιακή θεραπεία, 

παντρεύεται μια υγιή γυναίκα. Ποια η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί που να 

πάσχει από τη νόσο; (μονάδες 5).  

Ε. Να αναφέρετε ποιους τύπους αιμοροφιλίας γνωρίζετε και πού οφείλονται (μονάδες 

1). Να περιγράψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης μίας εξ αυτών, με βάση τη μέθοδο 

δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων (μονάδες 4).  

 

 

 


