
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ «ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

1. Δίνεται η κωδική αλυσίδα ενός ανθρώπινου γονιδίου. 

5΄AΤΤAAΤGΤGCAΤCΤCAΑΤAGGΤGΤGAGCCGACAΤΤGCΤAAAGCCG 3’  

Το γονίδιο εκφράστηκε σε βακτηριακά κύτταρα και παρασκεύασε το 

πεπτίδιο: 

 H2N - met - cys - ile - ser - ile - gly - val - ser - arg - his - cys – COOH 

 Από το διαφοροποιημένο ανθρώπινο κύτταρο, στο οποίο εκφραζόταν 

το παραπάνω γονίδιο, απομονώθηκε το παρακάτω πεπτίδιο, που είναι 

προϊόν του γονιδίου. 

 H2N - met - cys - ile - cys - arg - his - cys – COOH 

 α) Να εξηγήσετε το λόγο της διαφοράς των δύο πεπτιδίων (Δίνεται ότι 

τα τρία κωδικόνια που κωδικοποιούν το αμινοξύ κυστεΐνη είναι ίδια). 

 β) Αν στο 3΄ άκρο βρίσκεται υποκινητής, να γράψετε το πρόδρομο 

mRNA που μπορεί να προκύψει και να δώσετε τον προσανατολισμό 

του. 

Υπόδειξη: α) Να εντοπίσετε εσώνιο με χρήση του γενετικού κώδικα. 

β) Ο υποκινητής στο 3΄άκρο είναι ανεξάρτητος του ερωτήματος α). 

 

2. Από φυσιολογικό πατέρα και μητέρα που δεν βλέπει το πράσινο και 

κόκκινο χρώμα, γεννήθηκε παιδί με σύνδρομο Klinefelter που βλέπει το 

πράσινο και κόκκινο χρώμα. Αυτό οφείλεται στο ότι έγινε λάθος: 

 Α. στην 1 η μειωτική διαίρεση του πατέρα  

Β. στην 2η μειωτική διαίρεση του πατέρα 

 Γ. στην 1η μειωτική διαίρεση της μητέρας 

 Δ. στην 2η μειωτική διαίρεση της μητέρας 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

3.  Για να αντιγραφεί πολλές φορές η παρακάτω γονιδιακή αλληλουχία 

με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) απαιτείται η 

χρησιμοποίηση πρωταρχικών τμημάτων DNA (primers). Ποια από τα 

πρωταρχικά τμήματα θα χρησιμοποιηθούν;  

5΄GCGTTGACGGTATCAAAACGTTAT..TTTACCCTGGTGGGCTGTTCTAAΤC3΄ 

Α. 5’- GCGTTGACGGTATCA -3’ και 5’- TGGGCTGTTCTAATC -3’ 

 Β. 5’- CGCAACTGCCATAGT -3’ και 5’- TGGGCTGTTCTAATC -3’  

Γ. 5’- GCGTTGACGGTATCA -3’ και 5’- GATTAGAACAGCCCA -3’ 



 Δ. 5’- TGATACCGTCAACGC -3’ και 5’- GATTAGAACAGCCCA -3’  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Υπόδειξη: Εντοπίζουμε συμπληρωματικά τμήματα. Σωστό το Γ. 

4. Δίνονται δυο αμιγείς πληθυσμοί Drosophila, ο ένας εκ των οποίων 

εμφανίζει το γνώρισμα γκρίζο σώμα (επικρατές) και ο άλλος το 

γνώρισμα μαύρο σώμα (υπολειπόμενο). Να γράψετε τις κατάλληλες 

διασταυρώσεις που πρέπει να κάνετε για να διαπιστώσετε αν το 

γνώρισμα είναι αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο. 

 

5. Δίνεται τμήμα DNA της μη κωδικής αλυσίδας ενός γονιδίου που 

κωδικοποιεί την παραγωγή ενός tRNA. Η τριπλέτα  με έντονα γράμματα 

αντιστοιχεί στο αντικωδικόνιο του tRNA.  

5’ … C G A A G G T T G G A C T A C T A … 3’  

Ποιο tRNA κωδικοποιεί η παραπάνω γενετική πληροφορία; 

Α. 5΄UGG 3΄ 

Β. 5΄CCA 3΄ 

Γ. 5΄ΑCC 3΄ 

Δ. 5΄GGA 3΄ 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

6.  Θέλετε να μελετήσετε τη γ-κρυσταλλίνη του ανθρώπου, μια 

πρωτεΐνη που βρίσκεται στο φακό του ματιού. Για να αποκτήσετε 

επαρκή ποσότητα της πρωτεΐνης αποφασίζετε να κλωνοποιήσετε το 

γονίδιο της γ-κρυσταλλίνης με την τεχνική της cDNA βιβλιοθήκης. 

Σχετικά με τη διαδικασία της τεχνικής αυτής, να τοποθετήσετε τα 

παρακάτω βήματα στη σωστή σειρά: 

 Α. Aνασυνδυασμός σε φορέα κλωνοποίησης  

Β. Λύση των βακτηριακών κυττάρων και απομόνωση πρωτεΐνης 

 Γ. Επαγωγή έκφρασης της πρωτεΐνης 

 Δ. Απομόνωση του ολικού ώριμου mRNA από κύτταρα του φακού 

 Ε. Δημιουργία δίκλωνου DNA 

 ΣΤ. Αντίστροφη μεταγραφή 

 Ζ. Επιλογή του επιθυμητού κλώνου 

 Η. Μετασχηματισμός σε κύτταρα Escherichia coli. 

 Η σωστή σειρά των βημάτων είναι: 



 

 

 

7. Στο παρακάτω τμήμα DNA υπάρχει η αλληλουχία των κωδικονίων 

που περιέχει την πληροφορία για την σύνθεση ενός πενταπεπτιδίου. 

 5΄ CACAATATGAAACGATTTCACTAACCCTAT 3΄  

3΄ GTGTTATACTTTGCTAAAGTGATTGGGATA 5΄  

Στην αλληλουχία των κωδικονίων που περιέχεται η πληροφορία για τη 

σύνθεση του πενταπεπτιδίου (ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης) δεν 

παρεμβάλλονται εσώνια γιατί το κύτταρο μέσα στο οποίο υπάρχει αυτό 

το τμήμα DNA είναι προκαρυωτικό. Κατά την αντιγραφή του 

συγκεκριμένου τμήματος και συγκεκριμένα κατά τη σύνθεση της 

κωδικής αλυσίδας όταν αντιγράφεται το 10ο νουκλεοτίδιο τοποθετείται 

θυμίνη (T) κατά παράβαση της αρχής της συμπληρωματικότητας. Μετά 

το τέλος της αντιγραφής το αρχικό κύτταρο κάνει διαδοχικά δύο 

διαιρέσεις οπότε παράγονται τέσσερα κύτταρα. Σε πόσα από τα 

τέσσερα κύτταρα δεν θα συντίθεται το συγκεκριμένο πεπτίδιο; 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας. (Να θεωρήσετε στις επόμενες 

αντιγραφές αυτού του τμήματος DNA δεν παραβιάζεται ο κανόνας της 

συμπληρωματικότητας) 

 Α. Σε δύο κύτταρα. 

 Β. Σε τρία κύτταρα.  

Γ. Σε ένα κύτταρο.  

Δ. Και στα τέσσερα κύτταρα. 

 

8. Ένας γενετιστής βρήκε ότι μία ανθρώπινη ασθένεια προκαλείται από 

μία μετάλλαξη που κληρονομείται ως υπολειπόμενος χαρακτήρας. Το 

μεταλλαγμένο αλληλόμορφο περιέχει μία έλλειψη της θυμίνης στην 

θέση 25 από το σημείο έναρξης της μετάφρασης του γονιδίου. Το 

γονίδιο βρίσκεται στο Χ χρωμόσωμα. Παρακάτω παρατίθεται η 

αλληλουχία του DNA για την κωδική περιοχή του φυσιολογικού 

γονιδίου . Φυσιολογικό γονίδιο DNA: 

 5’- CCATGTTACGAGGTATCGAACTAGTTTGAACTCCCATAAAATT - 3’. 

Ποια/ες πρόταση/εις σχετικά με τις συνέπειες αυτής της μετάλλαξης 

είναι ΣΩΣΤΗ/ΕΣ; 



 i. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη περιέχει τρία περισσότερα αμινοξέα από 

την φυσιολογική πρωτεΐνη.  

ii. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη περιέχει ένα λιγότερο αμινοξύ από την 

φυσιολογική πρωτεΐνη. 

 iii. Τα αρσενικά είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν την ασθένεια 

απ΄ ότι τα θηλυκά. 

 Α. Μόνο i  

Β. i και ii 

 Γ. Μόνο iii 

 Δ. i και iii 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

9. Έστω κωδικόνιο του επικρατούς γονιδίου Α σωματικού κυττάρου που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη F. Το γονίδιο εδράζεται στο 7ο χρωμόσωμα, 

ενώ η αλυσίδα Ι είναι η κωδική και η αλυσίδα ΙΙ είναι η μη κωδική.  

I          ……..ATG……………. 

II        ………TAC…………….. 

 Στο εν λόγω κωδικόνιο του γονιδίου Α πραγματοποιείται μετάλλαξη 

αντικατάστασης του ζεύγους βάσεων G-C με Τ-Α. Μετά τη μετάλλαξη η 

ΕcoRI κόβει το μόριο DNA με το γονίδιο Α σε X+1 θραύσματα, ενώ πριν 

τη μετάλλαξη το έκοβε σε Χ θραύσματα. Ποια είναι η προηγούμενη 

(αριστερά του κωδικονίου) αζωτούχος βάση και ποια η επόμενη (δεξιά 

του κωδικονίου) βάση στην αλυσίδα ΙΙ στο μόριο αυτό του DNA;  

Α. προηγούμενη C και επόμενη Α. 

 Β. προηγούμενη A και επόμενη C. 

 Γ. προηγούμενη T και επόμενη G. 

 Δ. προηγούμενη G και επόμενη T. 

 Nα αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

Υπόδειξη: Επειδή μετά από την μετάλλαξη έχουμε ένα παραπάνω 

τμήμα σημαίνει ότι δημιουργήθηκε θέση αναγνώρισης από την ΕcoRI.  

Σωστό το Γ. 

 Για την παραγωγή της πρωτεΐνης F που κωδικοποιείται από το 

φυσιολογικό γονίδιο Α με τις μεθόδους της τεχνολογίας του 

ανασυνδυασμένου DNA σε βιοαντιδραστήρα κατασκευάζουμε μια 

cDNA βιβλιοθήκη. Εάν επιθυμούμε να επιλέξουμε από τη βιβλιοθήκη 



τον βακτηριακό κλώνο που περιέχει το γονίδιο Α ποια από τις 

παρακάτω αλληλουχίες βάσεων αποτελεί τον καταλληλότερο ανιχνευτή 

που θα υβριδοποιηθεί με τη συγκεκριμένη περιοχή του γονιδίου Α; 

 Α. G A U G A C G U A A G A U 

 Β. G A U C U U G U A A G A U  

Γ. G A U G A A G U U U G A U  

Δ. G A U G A A G A A G A A U  

Υπόδειξη: Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Βρίσκουμε την αλληλουχία των βάσεων του φυσιολογικού DNA και 

μετά την συμπληρωματική που ταιριάζει με έναν από τους 2 κλώνους. 

Σωστό το Α. 

 

10. Σε ένα εργαστήριο μοριακής βιολογίας προσδιορίστηκε τμήμα της 

αλληλουχίας αμινοξέων μιας πρωτεΐνης που βρέθηκε στο έντερο ενός 

ζώου. Τα διαφορετικά μόρια των t RNA που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύνθεση αυτού του πρωτεϊνικού τμήματος φέρουν τα παρακάτω 

αντικωδικόνια. 

 3´ GGA 5´ 3´ UUU 5´ 3´ GCU 5´ 3´ UAC 5´ 3´ CGA 5´  

Ποια από τις παρακάτω νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του DNA αφορά 

στο τμήμα της κωδικής αλυσίδας του μορίου DNA με την πληροφορία 

σύνθεσης του τμήματος της παραπάνω πρωτεΐνης; 

 Α. 5´-ATG-GCT-GGT-CGA-AAA-CCT-3´. 

 Β. 5´-ATG-GCT-CCT-CGA-AAA-CCT-3´.  

Γ. 5´-ATG-GCT-GCT-CGA-AAA-GCT-3´.  

Δ. 3´-ATG-GCT-CCT-CGA-AAA-CCT-5´ 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Υπόδειξη: Βρίσκουμε τα κωδικόνια (δεν είναι με τη σειρά). 

Σωστό το Β. 

 

 

 

 

 

 

 



Προγραμματισμός μελέτης:  Έχουμε κάνει επανάληψη τα 1-2-4. 

Μέχρι την Τετάρτη 22/4 διαβάζουμε καλά τα 5-6 και στη συνέχεια τα 

ενσωματώνουμε όλα μέχρι 3/5. Παράλληλα κάνουμε καλή επανάληψη 

του 1ου κεφαλαίου από το τεύχος Α΄. 

Στις 10/5 γράφουμε το επαναληπτικό σε όλα τα κεφάλαια του τεύχους 

Β΄. 

Η ύλη μειώθηκε αλλά η μελέτη μας  παραμένει ψηλά σε ποσότητα και 

κυρίως σε ποιότητα. 

Καλά να περάσετε με υγεία και καλή διάθεση ότι απορίες έχετε 

επικοινωνείτε. 


