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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2021 

 
Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα με βάςθ τισ οδθγίεσ ςε κάκε κζμα. 

ασ ευχόμαςτε επιτυχία! 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να αντιγράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω θμιτελείσ 

προτάςεισ Α1 ζωσ Α5και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ λζξθ ι ςτθ φράςθ, θ οποία 

ςυμπλθρϊνει ςωςτά τθν θμιτελι πρόταςθ.  

 

Α1. τθ δρεπανοκυτταρικι αναιμία: 

α. θ αιμοςφαιρίνθ αποτελείται από 2α και 2β πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ, όπωσ ςε όλουσ 

τουσ ενιλικεσ, αλλά το αςπαρτικό οξφ ζχει αντικαταςτακεί από γλυκίνθ 

β. θ αιμοςφαιρίνθ αποτελείται από 2α και 2β πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ, αλλά ςτο όγδοο 

αμινοξφ τθσ β-αλυςίδασ εντοπίηεται διαφορά  

γ. θ αιμοςφαιρίνθ αποτελείται από 2α και 2β πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ, αλλά ςτθ β-

αλυςίδα το γλουταμινικό οξφ ζχει αντικαταςτακεί από βαλίνθ 

δ. διαφζρει το μικοσ τθσ β-αλυςίδασ εξαιτίασ ζλλειψθσ τμιματοσ του γονιδίου 

 

Α2. Οι ςιωπθλζσ μεταλλάξεισ είναι ςθμαντικζσ επειδι 

α. προκφπτει υπολειπόμενο αλλθλόμορφο 

β. δεν αλλάηει θ αλλθλουχία των αμινοξζων ςτθν πολυπεπτιδικι αλυςίδα 

γ. μπορεί ζνα κωδικόνιο να αντικαταςτακεί από ζνα ςυνϊνυμο 

δ. τα β και γ είναι ςωςτά 

 

Α3.Οι μεταλλάξεισ διαχωρίηονται ανάλογα με το αν: 

α. προκφπτει επικρατζσ ι υπολειπόμενο αλλθλόμορφο γονίδιο 

β. αφοροφν μικρισ ι μεγάλθσ ζκταςθσ αλλαγι ςτο γενετικό υλικό 

γ. αφοροφν ςε αρικμθτικι ι δομικι ανωμαλία των χρωμοςωμάτων 

δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

Α4. Για να μετατραπεί ζνα κφτταρο ςε καρκινικό πρζπει να: 

α. γίνουν πολλζσ γονιδιακζσ μεταλλάξεισ, κυρίωσ αντικαταςτάςεισ βάςεων 

β. γίνουν μεταλλάξεισ τόςο ςτα ογκογονίδια, όςο και ςτα ογκοκαταςταλτικά γονίδια 
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γ. δράςουν διάφοροι μεταλλαξογόνοι παράγοντεσ, όπωσ χθμικζσ ουςίεσ 

δ. τα β και γ είναι ςωςτά 

 

Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ. 

 

Α5. Σα γονίδια που βρίςκονται ςτο Χ χρωμόςωμα και δεν ζχουν αλλθλόμορφο ςτο Τ 

ονομάηονται φυλετικά. 

Α6. Ζνα άτομο χαρακτθρίηεται ςαν ετερόηυγο όταν φζρει ζνα ηευγάρι αλλθλομόρφων 

γονιδίων ςτα οποία το ζνα αλλθλόμορφο καλφπτει τθν ζκφραςθ του άλλου. 

Α7. Γονότυποσ είναι το ςφνολο των γονιδίων που εκφράηουν κάποιο γνϊριςμα ςε ζνα 

οργανιςμό. 

Α8. Ατελϊσ επικρατι λζγονται τα αλλθλόμορφα τα οποία όταν βρεκοφν ςτο ίδιο άτομο, 

εκφράηονται εναλλάξ, ανάλογα με το περιβάλλον ςτο οποίο αναπτφςςεται το άτομο. 

Α9. Σα άτομα που ζχουν αρικμό χρωμοςωμάτων 2n+1 εμφανίηουν ανευπλοειδία, και 

ςυγκεκριμζνα τριςωμία. 

Μονάδεσ 5  

Θζμα Β  

 

Β1. Να γράψετε δίπλα ςτουσ αρικμοφσ τθσ ςτιλθσ Ι το γράμμα τθσ ςτιλθσ ΙΙ που του 

αντιςτοιχεί. Μια από τισ απαντιςεισ τθσ ςτιλθσ ΙΙ περιςςεφει. 

 

Ι ΙΙ 

1. φνδρομο cri-du-chat α. Μονοςωμία φυλετικϊν χρωμοςωμάτων 

2. Μετάλλαξθ γεννθτικϊν κυττάρων β. Ζλλειψθ μελανίνθσ 

3. φνδρομο Turner γ. Μεταλλαξογόνοσ παράγοντασ 

4. Φαινυλκετονουρία δ. Άτομα ομόηυγα για το γονίδιο βs 

5. φνδρομο Down ε. Κλθρονομικι αςκζνεια 

6. Αλφιςμόσ ςτ. Διαταραχι του πλαιςίου ανάγνωςθσ 

7. Φορμαλδεΰδθ η. Σριςωμία ςτο 21ο χρωμόςωμα 

8. Δρεπανοκυτταρικι αναιμία θ. Σριςωμία φυλετικϊν χρωμοςωμάτων 

9. Προςκικθ μιασ βάςθσ  κ. Διανοθτικι κακυςτζρθςθ 

10. φνδρομο Klinefelter ι. Ζλλειψθ τμιματοσ χρωμοςϊματοσ 

 ια. Ορμόνθ 

 

Μονάδεσ 10 

 

Β2. Σι είναι τα πολλαπλά αλλθλόμορφα γονίδια (μονάδεσ 3); Γιατί δεν προκφπτουν οι 

κεωρθτικά αναμενόμενεσ αναλογίεσ από τουσ νόμουσ του Mendel όταν μελετάμε τθν 

κλθρονομικότθτα των πολλαπλϊν αλλθλόμορφων (μονάδεσ 4); 

Μονάδεσ 9 

 

Β3. Γιατί ο καρκίνοσ δεν κλθρονομείται ςαν Μενδελικόσ χαρακτιρασ; 

Μονάδεσ 6 
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Θζμα Γ  

 

Γ1. Να αναφζρετε τισ πακιςεισ ςτον άνκρωπο που γνωρίηετε ότι κλθρονομοφνται με 

αυτοςωμικό τφπο κλιρονομικότθτασ. 

Μονάδεσ 5 

 

ε ζνα φυτό ο καρπόσ μπορεί να ζχει μεγάλο μζγεκοσ ι μικρό. Σο μεγάλο μζγεκοσ ελζγχεται 

από το γονίδιο Μ, ενϊ το μικρό από το γονίδιο μ. Ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ ζνα αμιγζσ 

ςτζλεχοσ με καρπό μεγάλο, κακϊσ και ζνα αμιγζσ ςτζλεχοσ με καρπό μικρό. 

 

Γ2. Να διαςταυρϊςετε τα παραπάνω ςτελζχθ και να βρείτε τουσ γονότυπουσ και 

φαινότυπουσ των απογόνων τθσ F1 και τθσ F2 γενιάσ. 

Μονάδεσ 3 

 

Γ3. Να αιτιολογιςετε τθ φαινοτυπικι αναλογία των ατόμων τθσ F2 γενιάσ. 

Μονάδεσ 6 

 

Γ4. Ζχοντασ ςτθ διάκεςι ςασ τα φυτά τθσ F2 γενιάσ, να αιτιολογιςετε πϊσ μπορείτε να 

απομονϊςετε αμιγι ςτελζχθ με φαινότυπο καρπό μεγάλο, κάνοντασ τισ κατάλλθλεσ 

διαςταυρϊςεισ. 

Μονάδεσ 4 

 

ε ζνα είδοσ φυτϊν, το χρϊμα του άνκουσ ελζγχεται από τζςςερα αλλθλόμορφα, Α1, Α2, Α3 

και Α4. Σο κάκε αλλθλόμορφο είναι υπεφκυνο για τα εξισ χρϊματα: Α1: μωβ, Α2: κόκκινο, 

Α3: ροη και Α4: άςπρο. Σα αλλθλόμορφα επικρατοφν το ζνα ςτο άλλο ωσ εξισ: 

Α1>Α2>Α3>Α4. Διαςταυρϊςεισ μεταξφ φυτϊν δίνουν φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΠΟΓΟΝΟΙ 

μωβ κόκκινο ροη άςπρο 

μωβ x κόκκινο 29 14 13 ------- 

κόκκινο x ροη ------ 38 17 20 

κόκκινο x κόκκινο ------ 23 --------- 11 

 

Γ5.Να βρεκοφν οι γονότυποι των γονζων και των απογόνων των παραπάνω 

διαςταυρϊςεων. 

Μονάδεσ 7 

 

Θζμα Δ  

 

Οι αιμοςφαιρίνεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ πρωτεΐνεσ για τθν ςωςτι λειτουργία του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

 

Δ1. Ποιεσ είναι οι φυςιολογικζσ αιμοςφαιρίνεσ ςτον άνκρωπο; 

Μονάδεσ 3 
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Δ1.Κάποιεσ μεταλλάξεισ του γονιδίου που κωδικοποιεί τθν β αλυςίδα τθσ αιμοςφαιρίνθσ 

δίνουν πλεονζκτθμα ςτουσ φορείσ τθσ μετάλλαξθσ ςε ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. Να 

εξθγιςετε πότε ςυμβαίνει αυτό. 

Μονάδεσ 4 

 

τθν εικόνα 1 δίνεται τμιμα του mRNA που κωδικοποιεί τα 8 πρϊτα αμινοξζα τθσ β 

αλυςίδασ τθσ HbA (θ αρχικι μεκειονίνθ αφαιρείται από το αμινικό άκρο, άρα δεν 

υπολογίηεται ωσ πρϊτο αμινοξφ) και φζρει τθν ακόλουκθ φυςιολογικι αλλθλουχία: 

 

5’ ….GUU CAU UUG ACU CCC GAG GAG UAU …. 3’ 

 

Εικόνα 1 

 

ε τρία διαφορετικά άτομα που πάςχουν από β-καλαςςαιμία και ζνα τζταρτο που δεν ζχει 

γίνει ακόμα διάγνωςθ, ανιχνεφτθκε ότι το αντίςτοιχο τμιμα του mRNA τουσ φζρει τισ 

αλλθλουχίεσ βάςεων που δίνονται ςτθν εικόνα 2: 

 

ΑΤΟΜΟ 1ο :5’ …. GUUCAUUΑGACUCCCGAGGAGUAU …. 3’ 

 

ΑΤΟΜΟ 2ο :5’…..GUUCAUUUGACUACUCCCGAGGAGUAU….3’ 

 

ΑΤΟΜΟ 3ο :5’ ….GUUCAUUGACUCCCGAGGAGUAU …. 3’ 

 

ΑΤΟΜΟ 4ο:5’ ….GUUCAUUUGACUCCCGUGGΑGUAU …. 3’ 

 

Εικόνα 2 

 

Δ2. Να αναφζρετε τον τφπο τθσ μετάλλαξθσ που φζρει κάκε ζνα από τα άτομα 1, 2, 3 και 4 

και τισ ςυνζπειεσ που είναι δυνατό να προκαλζςει κάκε ζνασ από αυτοφσ ςτθ 

λειτουργικότθτα τθσ παραγόμενθσ πρωτεΐνθσ (μονάδεσ 8). Από τι πάςχει το 4ο άτομο 

(μονάδεσ 2);  

Μονάδεσ 10 

 

Δ3. Να αναφζρετε τουσ τρόπουσ διάγνωςθσ που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε για να 

εντοπίςουμε φορείσ του μεταλλαγμζνου γονιδίου που προκαλοφν τθν αλλαγι που 

φζρει το 4ο άτομο. 

Μονάδεσ 3 

 

Δ4. Ποια είναι θ αλλαγι ςτο γενετικό υλικό που επθρεάηει όλα τα είδθ των αιμοςφαιρινϊν 

ςτον άνκρωπο; 

Μονάδεσ 5 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2021 
 

Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα με βάςθ τισ οδθγίεσ ςε κάκε κζμα. 

ασ ευχόμαςτε επιτυχία! 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να αντιγράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω θμιτελείσ 

προτάςεισ Α1 ζωσ Α5και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ λζξθ ι ςτθ φράςθ, θ οποία 

ςυμπλθρϊνει ςωςτά τθν θμιτελι πρόταςθ.  

 

Α1. Για να απομονϊςουμε τα μεταφαςικά χρωμοςϊματα, τα κφτταρα πρζπει να 

α. βρίςκονται ςτθ μεςόφαςθ τθσ μίτωςθσ. 

β. προζρχονται μόνον από κυτταροκαλλιζργειεσ.  

γ. βρίςκονται ςτθ μετάφαςθ τθσ μίτωςθσ. 

δ. τοποκετοφνται ςε ιςοτονικό διάλυμα. 

ε. όλα τα παραπάνω. 

 

Α2. Σα πλαςμίδια 

α. είναι κυκλικά μόρια DNA που αντιγράφονται ανεξάρτθτα από το κφριο μόριο DNA. 

β. ςυναντϊνται ςε οριςμζνα βακτιρια, αλλά και ευκαρυωτικά κφτταρα. 

γ. χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτισ τεχνικζσ τθσ τεχνολογίασ του αναςυνδυαςμζνου DNA. 

δ. όλα τα παραπάνω είναι ςωςτά. 

ε. μόνο τα α και γ είναι ςωςτά. 

 

Α3. Ρυκμιςτικοί παράγοντεσ για τθ μεταγραφι ενόσ γονιδίου ευκαρυωτικοφ κυττάρου είναι 

α. το ρυκμιςτικό γονίδιο, ο υποκινθτισ και ο χειριςτισ. 

β. ο υποκινθτισ, οι αλλθλουχίεσ λιξθσ τθσ μεταγραφισ και οι μεταγραφικοί 

παράγοντεσ. 

γ. ο υποκινθτισ και τα μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά ςωματίδια. 

δ. ο υποκινθτισ και οι μεταγραφικοί παράγοντεσ. 

 

Α4.Θ δθμιουργία cDNA βιβλιοκθκϊν ςτθρίηεται ςτο ότι 

α. θ δομι του DNA είναι ίδια ςε όλα τα κφτταρα, προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά. 

β. ο γενετικόσ κϊδικασ είναι εκφυλιςμζνοσ. 

γ. ο γενετικόσ κϊδικασ είναι κακολικόσ. 
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δ. όλα τα παραπάνω χρθςιμεφουν για τθ δθμιουργία cDNA βιβλιοκθκϊν. 

ε. τίποτε από τα παραπάνω δε χρθςιμεφει για τθ δθμιουργία cDNA βιβλιοκθκϊν. 

 

Α5. Με τον όρο κυτταρικι διαφοροποίθςθ εννοοφμε 

α. τθν εμφάνιςθ διαφορετικϊν ειδϊν κυττάρων ςτουσ μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ 

λόγω μεταλλάξεων. 

β. τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτα κφτταρα ενόσ πολυκφτταρου οργανιςμοφ κατά τθν 

εμβρυογζνεςθ. 

γ. τθν ποικιλομορφία των χαρακτθριςτικϊν των οργανιςμϊν. 

δ. τουσ διαφορετικοφσ κλϊνουσ των βακτθρίων που προκφπτουν από τισ τεχνικζσ τθσ 

τεχνολογίασ του αναςυνδυαςμζνου DNA. 

Μονάδεσ 25 

Θζμα Β  

 

Β1.τθν Εικόνα 1 απεικονίηεται θ διαδικαςία τθσ αντιγραφισ ενόσ μορίου DNA. Να 

μεταφζρετε ςτο τετράδιο ςασ τθν αντιςτοιχία των γραμμάτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η με τουσ 

όρουσ που ακολουκοφν: υποκινθτισ, υδροξφλιο, τμιμα αλυςίδασ DNA που ςυντίκεται 

με αςυνεχι τρόπο, πρωταρχικό τμιμα, κζςθ ζναρξθσ αντιγραφισ, φωςφορικι ομάδα, 

αλυςίδα DNA που ςυντίκεται με ςυνεχι τρόπο. Να ςημειωθεί ότι ένασ όροσ 

περιςςεύει. (μονάδεσ 6)  

 

 
 

ε ποιο ι ποια οργανίδια ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου πραγματοποιείται θ 

διαδικαςία τθσ αντιγραφισ του μορίου DNA που απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 1(μονάδεσ 

2); 

Μονάδεσ 8 

 

Β2. Σι είναι θ ιχνθκζτθςθ; (μονάδεσ 6) Να αναφζρετε ονομαςτικά τισ περιπτϊςεισ ςτισ 

οποίεσ θ τεχνικι αυτι βρίςκει εφαρμογι. (μονάδεσ 3) 

Μονάδεσ 9 

 

Β3. Σι είναι γονότυποσ και τι φαινότυποσ; 

 

Μονάδεσ 8 
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Θζμα Γ  

 

ε ζνα φυτό ο καρπόσ μπορεί να ζχει μεγάλο μζγεκοσ ι μικρό. Σο μεγάλο μζγεκοσ ελζγχεται 

από το γονίδιο Μ, ενϊ το μικρό από το γονίδιο μ. Ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ ζνα αμιγζσ 

ςτζλεχοσ με καρπό μεγάλο, κακϊσ και ζνα αμιγζσ ςτζλεχοσ με καρπό μικρό. 

 

Γ1. Να διαςταυρϊςετε τα παραπάνω ςτελζχθ και να βρείτε τουσ γονότυπουσ και 

φαινότυπουσ των απογόνων τθσ F1 και τθσ F2 γενιάσ. 

Μονάδεσ 5 

Γ2. Να αιτιολογιςετε τθ φαινοτυπικι αναλογία των ατόμων τθσ F2 γενιάσ. 

Μονάδεσ 6 

 

Γ3. Ζχοντασ ςτθ διάκεςι ςασ τα φυτά τθσ F2 γενιάσ, να αιτιολογιςετε πϊσ μπορείτε να 

απομονϊςετε αμιγι ςτελζχθ με φαινότυπο καρπό μεγάλο, κάνοντασ τισ κατάλλθλεσ 

διαςταυρϊςεισ. 

Μονάδεσ 6 

 

Προκειμζνου να κλωνοποιιςουμε επιλεγμζνο τμιμα DNA, καταςκευάηουμε επικυμθτό 

πλαςμίδιο που περιζχει: 

α. γονίδιο ανκεκτικότθτασ ςτθ καναμυκίνθ, 

β. γονίδιο που κωδικοποιεί ζνηυμο που μετατρζπει με άχρωμθ ουςία ςε ζγχρωμθ (μπλε).  

το γονίδιο αυτό βρίςκεται θ αλλθλουχία που αναγνωρίηει θ EcoRI.  

Πραγματοποιοφμε όλα τα ςτάδια παραγωγισ αναςυνδυαςμζνου μορίου DNA και 

ειςαγωγισ του ςε βακτιρια που δεν είχαν πλαςμίδια προκφπτουν οι εξισ βακτθριακοί 

κλϊνοι: 

ι. Άχρωμοι ανκεκτικοί ςτθ καναμυκίνθ και 

ιι. Μπλε χρϊματοσ ανκεκτικοί ςτθ καναμυκίνθ. 

 

Γ4.Από ποια αποικία κα επιλεγοφν τα βακτιρια που περιζχουν το επικυμθτό τμιμα DNA; 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ  

Μονάδεσ 8 

Θζμα Δ  

 

τθν εικόνα 2 απεικονίηεται ζνα γονίδιο ανκρϊπινου θπατικοφ κυττάρου. Σο γονίδιο αυτό 

είναι υπεφκυνο για τθν παραγωγι του ολιγοπεπτιδίου τθσ εικόνασ 3.  

 

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

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

 

Εικόνα 2 

 

H2N-trp-lys-pro-tyr-cys-COOH 

 

Εικόνα 3 
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Δ1. Να γράψετε το μόριο του mRNA που δθμιουργείται από τθν μεταγραφι του γονιδίου 

τθσ εικόνασ 2 (μονάδα 1). Να γράψετε το mRNA που μεταφράηεται, (μονάδεσ 2) κακϊσ 

και τθν αλλθλουχία ςτθν οποία διαφζρουν (μονάδεσ 2). Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ (μονάδεσ 4).  

Μονάδεσ 9 

 

Δ3. Σι είδουσ βιβλιοκικθ κα πρζπει να καταςκευάςουμε αν κζλουμε να μελετιςουμε το 

γονίδιο τθσ εικόνασ 2 (μονάδα 1); Να αιτιολογιςετε αν μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τθν βιβλιοκικθ που επιλζξατε για τθν παραγωγι του πεπτιδίου 

τθσ εικόνασ 3 ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ (μονάδεσ 5).  

Μονάδεσ 6 

 

Δ4. τθν εικόνα 4 δίνονται δφο μόρια ανιχνευτζσ. Να εξθγιςετε ποιοσ είναι ο κατάλλθλοσ 

ανιχνευτισ για τον εντοπιςμό του βακτθριακοφ κλϊνου που περιζχει το γονίδιο τθσ 

εικόνασ 2 ςε κάκε είδουσ βιβλιοκικθ που μπορείτε να καταςκευάςετε από το γονίδιο 

αυτό. 

 

5’CAATTCT 3’                                   5’GAUGUGG 3’ 

Ανιχνευτισ Α                                         Ανιχνευτισ Β 

Εικόνα 4 

Μονάδεσ 6 

 

Δ5. Να εξθγιςετε γιατί ο αρικμόσ των αμινοξζων του ολιγοπεπτιδίου τθσ εικόνασ 3 είναι 

διαφορετικόσ από τον αρικμό των κωδικονίων του ϊριμου mRNA από το οποίο 

προκφπτει.  

Μονάδεσ 4  

 

Δίνονται: trp: 5ϋUGG 3ϋ, pro: 5ϋCCC 3ϋ, cys: 5ϋUGC 3ϋ, lys: 5ϋAAG 3ϋ, tyr: 5ϋUAC 3ϋ 

 


