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ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Χρησιμοποίηση βακτηρίων σε πειράματα ή εφαρμογές της Βιολογίας 
 Στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκκοκος στα πειράματα του Griffith (τροποποίηση των ιδιοτήτων στα βακτήρια). 
 Στελέχη του ίδιου βακτηρίου σε πειράματα  in vitro  από τους Avery κ.α που αποδεικνύουν ότι το DNA  είναι η αι-

τία των αλλαγών. 
 Βακτήρια που προσβλήθηκαν από φάγους στο πείραμα των  Chase κ.α και απέδειξαν ότι το  DNA  είναι ο φορέ-

ας της κληρονομικότητας. 
 Πλασμίδια των βακτηρίων χρησιμοποιούνται στη δημιουργία του ανασυνδυασμένου  DNA. 
 Ένζυμα των βακτηρίων ( περιοριστικές ενδονουκλεάσες ) χρησιμοποιούνται στη κατασκευή του ανασυνδυασμέ-

νου DNA.  
 Βακτήρια χρησιμοποιούνται στη κατασκευή των βιβλιοθηκών. 
 Σε βακτήρια μελετάται για πρώτη φορά ο μηχανισμός της αντιγραφής και της μεταγραφής. 
 Βακτήρια μετασχηματίζονται και χρησιμοποιούνται στη παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 
 Βακτήρια χρησιμοποιούνται στη παραγωγή αντιβιοτικών. 
 Βακτήρια ( Agrobakterium tumefasiens) χρησιμοποιούνται στη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών. 
 Βακτήρια ( Bacillus thuringiensis) χρησιμοποιούνται αρχικά σαν φυσικά εντομοκτόνα και στη συνέχεια το κατάλ-

ληλο γονίδιο τους για τη δημιουργία φυτών ανθεκτικών στα έντομα. 
2.Πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ποντικοί σαν πειραματόζωα. 

 Στα πειράματα του Griffith 
 Στη παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων 

3.Γνωστές διαδικασίες in vivo. 
 Το πείραμα του Griffith 
 Μια μέθοδος γονιδιακής θεραπείας. 
 Απόδειξη του ημισυντηρητικού μηχανισμού της αντιγραφής του DNA 

4.Γνωστές διαδικασίες vitro 
 To πείραμα των Avery κ.α 
 Το πείραμα των Hershey – Chase. 
 Η μελέτη της λειτουργικότητας των ενζύμων της αντιγραφής, της μεταγραφής, και της αντίστροφης μεταγραφής. 
 Μία μέθοδος γονιδιακής θεραπείας. 
 Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών στον βιοαντιδραστήρα. 
 Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων με την μέθοδο των υβριδωμάτων. 
 Ο πολλαπλασιασμός αλληλουχιών δίκλωνου DNA  (μέθοδος PCR). 
 Η κατασκευή του ανασυνδυασμένου DNA. 

5.Περιπτώσεις χρησιμοποίησης ιών σε πειράματα και εφαρμογές. 
 Χρησιμοποίηση φάγων από τον Chase στην απόδειξη ότι φορέας κληρονομικότητας είναι το  DNA. 
 Χρησιμοποίηση του  DNA των φάγων στη δημιουργία του ανασυνδυασμένου  DNA.  
 Χρησιμοποίηση φορέων ιών στη γονιδιακή θεραπεία. 

6.Που υπάρχει κυκλικό DNA. 
 Στα βακτήρια ( ένα μόριο το κανονικό γενετικό τους υλικό και ένα ή περισσότερα μόρια με τη μορφή πλασμιδίου.) 
 Το γενετικό υλικό των χλωροπλαστών στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
 Το  γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων στα περισσότερα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
 Το γενετικό υλικό σε ορισμένους ιούς. 

7.Τι είδους γονίδια μπορεί να περιέχει ένα πλασμίδιο. 
 Φυσιολογικά, γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και γονίδια μεταφοράς γενετικού υλικού 
 Τεχνητά, τμήματα DNA  από οποιοδήποτε ευκαρυωτικό οργανισμό, γονίδια άλλων βακτηρίων. 

8.Από τι αποτελείται το  DNA 
 Από δεσοξυριβονουκλεοτίδια ενωμένα μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικό δεσμό. Καθένα από αυτά αποτελείται 

από μια αζωτούχα βάση ,μια δεσοξυριβόζη και μια φωσφορική ομάδα.( όλοι οι δεσμοί  είναι ομοιοπολικοί εκτός από 
αυτούς μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων.) 

9.Από τι αποτελείται το γενετικό υλικό των κυττάρων 
 Από DNA 
 Από πρωτεΐνες (ιστόνες και μη ιστόνες). 

10.Ποιοι λόγοι συμβάλλουν στο να έχει το γενετικό υλικό τόσο μικρές διαστάσεις. 
 Η δομή της διπλής έλικας 
 Η δημιουργία των νουκλεοσωμάτων. 
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 Η αναδίπλωση και το πακετάρισμα των νουκλεοσωμάτων με τη βοήθεια των μη ιστονών πρωτεϊνών. 

11.Οι διάφορες μορφές του γενετικού υλικού των κυττάρων. 
 Κυκλικό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του προκαρυωτικού κυττάρου. 
 Λεπτά γραμμικά τμήματα από ένα μόριο  DNA το καθένα κατά την μεσόφαση των ευκαρυωτικών κυττάρων.(ινίδια 

χρωματίνης). 
 Λεπτά γραμμικά τμήματα από δύο μόρια DNA το καθένα κατά την μεσόφαση αλλά μετά το διπλασιασμό του γε-

νετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
 Συσπειρωμένα (παχιά ) ευθύγραμμα τμήματα από δύο μόρια DNA το καθένα κατά την μετάφαση των ευκαρυωτι-

κών κυττάρων. 
12.Πληροφορίες που παρέχει ο καρυότυπος του ανθρώπου. 

 Το φύλο του ατόμου. 
 Οποιαδήποτε ανωμαλία στον αριθμό ή στη δομή των χρωμοσωμάτων. 

13.Πληροφορίες από τον καρυότυπο 
 Αριθμός χρωμοσωμάτων. 
 Μέγεθος και μορφή χρωμοσωμάτων. 
 Θέση κεντρομεριδίου. 
 Φύλλο (αν ακολουθεί το φυλοκαθορισμό του ανθρώπου ) 
 Αλλαγές στον αριθμό ή την μορφή των χρωμοσωμάτων (αν συγκριθεί με τον αντίστοιχο φυσιολογικό καρυότυπο) 
 Το είδος του οργανισμού με την προϋπόθεση  ότι υπάρχουν καταγεγραμμένοι οι καρυότυποι όλων των ειδών. 

14.Κατηγορίες χρωμοσωμάτων. 
 Αυτοσωμικά. 
 Φυλετικά. 
 Ομόλογα 
 Μη ομόλογα 

15.Κατηγορίες γονιδίων που ελέγχουν μια κληρονομική ιδιότητα. 
 Αυτοσωμικά. 
 Φυλοσύνδετα. 
 Επικρατή 
 Υπολειπόμενα. 
 Ατελώς επικρατή 
 Συνεπικρατή 
 Αλληλόμορφα. 
 Πολλαπλά αλληλόμορφα. 
 Θνησιγόνα. 

16.Τύποι ή κατηγορίες κληρονομικότητας. 
 Αυτοσωμική επικρατής. 
 Αυτοσωμική  υπολειπόμενη 
 Φυλοσύνδετη επικρατής. 
 Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη. 

17.Κύτταρα που τροποποιούνται γενετικά. 
 Βακτήρια ( μετασχηματισμός ) για την παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών και αντιβιοτικών. 
 Φυτικά κύτταρα για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών. 
 Ζυγωτό ζώων για τη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων. 
 Σωματικά κύτταρα ανθρώπου για τη θεραπεία γενετικών ασθενειών. 
 Κύτταρα μαστικών αδένων θηλαστικών για την παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 

18.Τρόποι μετασχηματισμού βακτηρίων. 
 Φυσικός : Μεταφορά γονιδίων από το πλασμίδιο ενός βακτηρίου στο πλασμίδιο ενός άλλου.( έτσι έγινε στο πεί-

ραμα του GRIFFITH.) 
 Τεχνητός : Εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA μετά από ειδική κατεργασία στα βακτήρια ξενιστές. 

19. Ρόλος της αντιγραφής. 
 Διατήρηση της γενετικής πληροφορίας. 
 Μεταφορά γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο ενός οργανισμού. 
 Μεταφορά γενετικής πληροφορίας από τους γονείς στους απογόνους. 
 Συμβάλλει στη γενετική ομοιομορφία όταν δεν γίνονται λάθη και στη γενετική ποικιλομορφία όταν γίνονται λάθη 

κατά τη πραγματοποίηση της. 
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20.Είδη μεταλλάξεων. 

 Γονιδιακές. 
 Χρωμοσωμικές. 
 Σιωπηλές. 
 Ουδέτερες. 
 Αυτόματες 

21. Περιπτώσεις αιμοσφαιρινοπαθειών. 
 Δρεπανοκυτταρική αναιμία. 
 Β- θαλασσαιμία 
 Α- θαλασσαιμία. 

22.Παθήσεις ή ιδιότητες στον άνθρωπο που ακολουθούν αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 
 Δρεπανοκυτταρική αναιμία. 
 Β- θαλασσαιμία 
 Α- θαλασσαιμία. 
 Φαινυλκετονουρία. 
 Αλφισμός. 
 Κυστική ίνωση. 
 Έλλειψη της απαμινάσης της αδενοσίνης. 
 Προσκολλημένοι λοβοί των αυτιών. 
 Μερική αχρωματοψία στο κυανό. 
 Το εμφύσημα από την έλλειψη της α1 αντιθρυψίνης. 

23.Ένα παιδί εμφανίζει μια ιδιότητα που δεν είχαν οι γονείς του 
 Όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς αυτοσωμικού υπολειπόμενου γονιδίου. 
 Όταν είναι αγόρι και η μητέρα του  είναι φορέας φυλοσύνδετου υπολειπόμενου γονιδίου. 
 Όταν γίνει μετάλλαξη σε ένα ή και στους δύο γονείς. 

24. Τρόποι διάγνωσης ασθενειών. 
 Μελέτη του καρυότυπου κατά τον προγεννητικό έλεγχο. 
 Διάφορες βιοχημικές αναλύσεις. 
 Ανάλυση αλληλουχίας βάσεων του DNA . 
 Χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων.  

 25. Ένας υποκινητής μπορεί να βρίσκεται  
 Μπροστά από ένα γονίδιο. 
 Μπροστά από μια ομάδα γονιδίων, στα οπερόνια των προκαρυωτικών κυττάρων. 

26. Που χρησιμοποιούνται οι  DNA πολυμεράσες. 
 Στην αντιγραφή για την επιμήκυνση και αντικατάσταση των πρωταρχικών τμημάτων. 
 Στην αντιγραφή για την διόρθωση λαθών στη θέση των νουκλεοτιδίων. 
 Στη μετατροπή του μονόκλωνου cDNA σε δίκλωνο DNA 
 Στο πολλαπλασιασμό δίκλωνων DNA στο εργαστήριο,(μέθοδος PCR). 

27.Αιτίες εμφάνισης καρκίνου. 
 Μετατροπή πρωτο-ογκογονιδίων σε ογκογονίδια. 
 Απουσία λειτουργικότητας ογκοκατασταλτικών γονιδίων. 
 Αδρανοποίηση μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. 

28.Χρησιμότητες μιας βακτηριακής καλλιέργειας. 
 Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 
 Παραγωγή αντιβιοτικών. 
 Πολλαπλασιασμός και παραλαβή κυττάρων. (βιομάζα). 
 Δημιουργία γονιδιωματικής βιβλιοθήκης. 
 Δημιουργία c DNA βιβλιοθήκης. 
 Για τον πολλαπλασιασμό του Bacillus Thuringiencis, και την χρησιμοποίηση του για ψεκασμό στους αγρούς σαν 

εντομοκτόνο. 
29. Ρόλος της DNA-δεσμάσης. 

 Συνδέει τα τμήματα DNA που έχουν προκύψει από τις διάφορες θέσεις έναρξης της αντιγραφής. 
 Συνδέει  τα τμήματα DNA που έχουν προκύψει από τον ασυνεχή τρόπο αντιγραφής του ενός κλώνου DNA  φορά. 
 Συμβάλλει στη δημιουργία του ανασυνδυασμένου DNA. 
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30.Χρήσεις των μονοκλωνικών αντισωμάτων. 

 Διάγνωση διαφόρων ασθενειών. 
 Εύρεση της ομάδας αίματος. 
 Διαπίστωση της εγκυμοσύνης. 
 Θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου. 
 Επιλογή των κατάλληλων οργάνων για μεταμόσχευση. 

31.Τρόποι παραγωγής φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 
 Από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. 
 Από το γάλα διαγονιδιακών θηλαστικών ζώων. 

32. Τρόποι θεραπείες ασθενειών στον άνθρωπο. 
 Χορήγηση φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 
 Χορήγηση αντιβιοτικών. 
 Χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων. 
 Γονιδιακή θεραπεία. 

33.Επιθυμητές ιδιότητες διαγονιδιακών φυτών και ζώων. 
 Ανθεκτικότητα σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος ή σε ασθένειες. 
 Ανθεκτικότητα στα έντομα. 
 Μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 
 Καλύτερη ποιότητα προϊόντων. 
 Αύξηση της χρονικής διάρκειας που ένα προϊόν θα είναι διαθέσιμο για κατανάλωση. 
 Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών.(μόνο από τα ζώα). 

 34.   Πληροφορίες από ένα γενεαλογικό δέντρο. 
 Οι γενιές. 
 Οι γάμοι 
 Η σειρά των γεννήσεων. 
 Το φύλο των ατόμων. 
 Ο φαινότυπος τους σε σχέση με μια ιδιότητα. 
 Οι αιμομιξίες 
 Τα δίδυμα ( μονοζυγωτικά ή διζυγωτικά ). 
 Ο τρόπος κληρονομικότητας μιας ιδιότητας. 

  35. Από την μετάφραση ενός μορίου mRNA μπορεί να προκύψει. 
 Μια πολυπεπτιδική αλυσίδα. 
 Μια πρωτεΐνη 
 Δύο ή περισσότερες πρωτεΐνες. 

  36.Ένα μόριο mRNA. 
 Μπορεί να μεταφραστεί μία  ή περισσότερες φορές. 
 Μπορεί να χρειάζεται ωρίμανση ή όχι. 
 Μπορεί να περιέχει πληροφορία για μια  ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 
 Μπορεί να μεταφράζεται πριν ολοκληρωθεί ο σχηματισμός του με μεταγραφή από ένα γονίδιο. 
 Μπορεί να μεταφράζεται ταυτόχρονα από ένα ή περισσότερα ριβοσώματα. 
 Μπορεί να προέρχεται από την μεταγραφή ενός ή περισσότερων γονιδίων. 

37. Παράγοντες που μπορούν να ρυθμίζουν την μεταγραφή των γονιδίων. 
 Ο υποκινητής. 
 Οι αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής. 
 Οι μεταγραφικοί παράγοντες ή ο κατάλληλος συνδυασμός τους. 
 Το ένζυμο RNA- πολυμεράση. 
 Η παρουσία των κατάλληλων ριβονουκλεοτιδίων. 
 Ο χειριστής. 
 Το ρυθμιστικό γονίδιο. 
 Η πρωτεΐνη καταστολέας. 
 Ο επαγωγέας. 

38. Σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται στον άνθρωπο διανοητική καθυστέρηση. 
 Στην τρισωμία 21 ή σύνδρομο Down. 
 Τα άτομα που πάσχουν από τρισωμία 13 και 18. 
 Στην φαινυλκετονουρία. 
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 Στο σύνδρομο φωνή της γάτας. 
 Στο 80% όλων των γενετικών ασθενειών. 

39. Τι ιδιότητες πρέπει να έχει ένας φορέας κλωνοποίησης. 
 Να αντιγράφεται ανεξάρτητα από το κύτταρο ξενιστή 
 Να έχει μια θέση αναγνώρισης από το ένζυμο περιοριστική ενδονουκλεάση 
 Να έχει ένα τουλάχιστον γονίδιο ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό. 

40. Να αναφέρετε όλους τους δυνατούς τρόπους παραγωγής ινσουλίνης. 
 Από εκχύλιση παγκρέατος βοοειδών και χοίρων. 
 Από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. 
 Από διαγονιδιακά ζώα. 

41. Να αναφέρετε τις σημαντικότερες πρωτεΐνες που υπάρχουν στο πυρήνα. 
 Ιστόνες και μη ιστόνες πρωτεΐνες για την συσπείρωση του DNA 
 Οι πρωτεΐνες που είναι συστατικά της πυρηνικής μεμβράνης. 
 Τα ένζυμα της αντιγραφής 
 Τα ένζυμα της μεταγραφής. 
 Οι μεταγραφικοί παράγοντες. 
 Οι πρωτεΐνες των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωματιδίων. 

42. Τι χρειάζεται η DNA πολυμεράση για να μπορεί να δημιουργήσει πολυνουκλεοτιοδική αλυσίδα; 
 Τα κατάλληλα νουκλεοτίδια. 
 Το κατάλληλο πρωταρχικό τμήμα με ελεύθερο το -ΟΗ στο 3΄άκρο. 
 Μονόκλωνο καλούπι που θα της υπαγορεύει το κανόνα της συμπληρωματικότητας.  

43. Πότε συναντάμε σε επαφή ένα κλώνο DNA με ένα κλώνο RNA 
 Κατά την αντιγραφή στα σημεία όπου δημιουργούνται τα πρωταρχικά τμήματα. 
 Κατά την μεταγραφή. 
 Κατά την αντίστροφη μεταγραφή. 
 Κατά την δημιουργία υβριδικών μορίων. 

44. Σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται ο κανόνας της συμπληρωματικότητας των βάσεων 
 Ανάμεσα στους δυο κλώνους δίκλωνων νουκλεϊνικών οξέων. 
 Κατά την αντιγραφή του DNA. 
 Κατά την μεταγραφή. 
 Κατά την αντίστροφη μεταγραφή. 
 Κατά την σύνδεση της αμετάφραστης 5΄ περιοχής του mRNA με το ριβοσωμικό rRNA της μικρής υπομονάδας του ρι-

βοσώματος. 
 Κατά την σύνδεση του κωδικονίου με το αντικωδικόνιό του. 
 Κατά την δημιουργία υβριδικών μορίων. 
 Κατά την δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA. 

45.Σε ποιες περιπτώσεις για μια ιδιότητα υπάρχει ένα μόνο αλληλόμορφο γονίδιο 
 Στα αρσενικά άτομα τα φυλοσύνδετα γονίδια. 
 Στους γαμέτες. 
 Στη μονοσωμία, τα γονίδια που βρίσκονται στο χρωμόσωμα που λείπει. 

46. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα από δυο αλληλόμορφα γονίδια σε ένα άτομο 
 Στη τρισωμία, τα γονίδια του χρωμοσώματος που υπάρχει 3 φορές. 
 Τα γονίδια του τμήματος που έχει διπλασιαστεί. 
 Στα κύτταρα του ατόμου που έχει υποστεί γονιδιακή θεραπεία 
 Στο χρονικό διάστημα που είναι διπλασιασμένα τα χρωμοσώματα στο κύτταρο 
 Όταν η πληροφορία ελέγχεται από δυο γονίδια σε κάθε χρωμόσωμα. 

47. Με ποιες προϋποθέσεις ισχύουν οι νόμοι του Mendel; 
 Να μελετάμε κληρονομικότητα σε διπλοειδείς οργανισμούς που αναπαράγονται αμφιγονικά. 
 Τα χαρακτηριστικά που μελετάμε να ελέγχονται από γονίδια του πυρηνικού DNA και όχι του μιτοχονδριακού, γιατί ε-

κεί η κληρονομικότητα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη μητέρα. 
 Στις περιπτώσεις διυβριδισμού και πάνω, τα υπεύθυνα για κάθε ιδιότητα γονίδια να βρίσκονται σε διαφορετικά χρω-

μοσώματα. 
 Το κάθε χαρακτηριστικό να είναι μονογονιδιακό, δηλαδή να ελέγχεται από τα αλληλόμορφα ενός μόνο γονιδίου.  

48. Αναφέρατε περιπτώσεις στις οποίες σχηματίζεται ανασυνδυασμένο DNA. 
 Στα πειράματα των Griffith, Avery κ.α, όπου μεταφέρεται γενετικό υλικό από ένα στέλεχος πνευμονιόκοκκου σε άλλο. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΘΕΤΙΚΗΣ  17/10/2017 
 Όταν μεταφέρεται γενετικό υλικό από το πλασμίδιο στο κύριο γενετικό υλικό των βακτηρίων ή και αντίστροφα. 
 Κατά την δημιουργία βιβλιοθηκών, όταν ενσωματώνεται τμήμα του γενετικού υλικού του δότη σένα φορέα κλωνοποί-

ησης. 
 Κατά την αναστροφή, την μετατόπιση και την αμοιβαία μετατόπιση. 
 Όταν ο ιός ενσωματώνει το γενετικό του υλικό στο γονιδίωμα του κυττάρου ξενιστή. 
 Κατά την γονιδιακή θεραπεία, όπου μεταφέρονται γονίδια στα κύτταρα του ατόμου που πάσχει. 
 Κατά την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών και ζώων. 
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