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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/3/2021                                    

 
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. 

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς 

προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 

οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

 

Α1. Χάρη στη διαδικασία της μίτωσης  

α. προκύπτουν κύτταρα με την μισή ποσότητα DNA από αυτήν που έχει το 

μητρικό στην μετάφαση της μίτωσης 

β. διατηρείται σταθερός ο αριθμός των χρωμοσωμάτων από τη μια γενιά 

κυττάρων στην επόμενη 

γ. μεταβιβάζεται αναλλοίωτη η γενετική πληροφορία από το μητρικό κύτταρο 

στα θυγατρικά 

δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω 

 

Α2. Ο Γιώργος δεν διακρίνει το κόκκινο και το πράσινο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι 

α. έχει κληρονομήσει ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο από κάθε γονέα 

β. θα αποκτήσει γιους με αδυναμία διάκρισης του κόκκινου και του πράσινου 

γ. έχει κληρονομήσει το γονίδιο αυτό από την μητέρα του μόνο 

δ. έχει κληρονομήσει το γονίδιο αυτό από τον πατέρα του μόνο 

 

Α3. Η φαινυλκετονουρία  

α. εντοπίζεται στο νεογνό με βιοχημικές αναλύσεις 

β. οφείλεται σε έλλειψη γονιδίου 

γ. αντιμετωπίζεται με χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής 

δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω για την πάθηση αυτή 

 

Μονάδες 15 
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Α4. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από 

τις ακόλουθες προτάσεις και να σημειώσετε αν κατά τη γνώμη σας αυτές είναι 

σωστές ή λανθασμένες. 

 

α. Ένα ανθρώπινο κύτταρο περιέχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων και 92 μόρια DNA 

στη μετάφαση της μίτωσης. 

β. Τα κυκλικά μόρια του DNA που αναπαράγονται ανεξάρτητα μέσα στο κύτταρο 

ξενιστή τους ονομάζονται φορείς μετασχηματισμού. 

γ. Οι αρσενικοί γαμέτες που προκύπτουν φυσιολογικά στο τέλος της μειωτικής 

διαίρεσης διαφέρουν ως προς τον αριθμό των ζευγών βάσεων που 

περιέχουν. 

δ. Με τον όρο αποδιάταξη εννοούμε τη διάσπαση φωσφοδιεστερικών δεσμών 

σε μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα. 

ε.  Μία μετάλλαξη που καταστέλλει το σχηματισμό του snRNA θα προκαλέσει 

αύξηση στο μέσο μήκος των mRNA. 

 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Τι είναι τα ογκοκατασταλτικά γονίδια και πώς σχετίζονται με την εμφάνιση 

καρκίνου;  

Μονάδες 5 

 

Β2. Με ποιες διαδικασίες που πραγματοποιούνται στην μείωση Ι επιτυγχάνεται η 

αύξηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους αμφιγονικά αναπαραγόμενους 

οργανισμούς; 

Μονάδες 8  

 

Β3. Έχετε στην διάθεσή σας μυϊκά και ηπατικά κύτταρα θηλαστικού, από τα οποία 

κατασκευάζετε γονιδιωματικές και cDNA βιβλιοθήκες χρησιμοποιώντας τα ίδια 

ένζυμα και ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία.  

α. Να εξηγήσετε αν θα υπάρχουν διαφορές στις γονιδιωματικές βιβλιοθήκες που 

κατασκευάσατε από τα κύτταρα αυτά (μονάδες 3). 

β. Να εξηγήσετε αν θα υπάρχουν διαφορές στις cDNA βιβλιοθήκες που 

κατασκευάσατε από τα κύτταρα αυτά (μονάδες 3). 

γ. Να αντιγράψετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις παρακάτω αλληλουχίες 

DNA και να σημειώσετε αν θα εντοπιστούν σε γονιδιωματική ή σε cDNA 

βιβλιοθήκη των μυϊκών κυττάρων (μονάδες 6). 

Ι. Γονίδιο της RNA πολυμεράσης 
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ΙΙ. Γονίδιο που σχηματίζει την πρωτεΐνη μυοσίνη 

ΙΙΙ. 5’ αμετάφραστη περιοχή του γονιδίου μιας ιστόνης 

IV. Γονίδιο του tRNA που μεταφέρει τη μεθειονίνη 

V. Γονίδιο του rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος 

VI. Γονίδιο της RNA πολυμεράσης του βακτηρίου 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Στην εικόνα 1 απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο της έκφρασης της γενετικής 

πληροφορίας σε κύτταρα. 

Γ1. Αφού παρατηρήσετε την εικόνα 1 ονομάστε τα τμήματα του DNA 1, 3, 4 και την 

πρωτεΐνη 2.  

 

 
Εικόνα 1 

Μονάδες 4 

 

Το mRNA που παράγεται από το τμήμα DNA της παραπάνω εικόνας απεικονίζεται 

στην εικόνα 2: 

 

UAUAAAUGGGGCCCGGUUGAGGAAUGUUUCCCUAGUUUAUGCCUUUCUAAAAAAA 

 

Εικόνα 2 

 

Γ2. Να βρείτε τα 5΄ και 3΄άκρα του (μονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την απάντηση 

σας (μονάδες 4). 

 

Μονάδες 6  

 

Γ3. Να γράψετε τα αντικωδικόνια των tRNA που αντιστοιχούν στο mRNA της  

εικόνας 2 (μονάδες 3) και να υπολογίσετε το σύνολο των πολυπεπτιδικών 

αλυσίδων που θα παραχθούν σε περίπτωση που το συγκεκριμένο mRNA 

μεταφραστεί 3 φορές (μονάδες 2). 

 Μονάδες 5  
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Γ4. Σε κάποια κύτταρα παρατηρήθηκε μόνιμη αδυναμία παραγωγής του παραπάνω  

mRNA. Να αναφέρετε δύο πιθανές μεταλλάξεις που θα εξηγούσαν το 

φαινόμενο αυτό. 

Μονάδες 4 

 

Γ5. α. να εξηγήσετε πόσα μόρια DNA θα υπάρχουν στον καρυότυπο ατόμου που 

πάσχει από σύνδρομο Turner  και πόσα στον καρυότυπο ατόμου που πάσχει 

από σύνδρομο Klinefelter (μονάδες 3). 

β. Να εξηγήσετε πόσα αλληλόμορφα για την αιμορροφιλία θα περιέχονται σε 

μεταφασικά κύτταρα του δεύτερου ατόμου αν είναι φορέας του παθολογικού 

γονιδίου (μονάδες 3). 

Μονάδες  6 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Σε ένα είδος θηλαστικών το χρώμα του τριχώματος  μπορεί να είναι είτε μαύρο είτε 

άσπρο, ενώ η υφή του τριχώματος μπορεί να είναι είτε λεία είτε αδρή. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά οφείλονται σε γονίδια που εδράζονται σε διαφορετικά 

χρωμοσώματα. Στο θηλαστικό αυτό, το φύλο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο. 

Τα γονίδια για το μάυρο χρώμα τριχώματος και την λεία υφή είναι επικρατή και το 

γονίδιο της υφής του τριχώματος είναι αυτοσωμικό. Από τη διασταύρωση δύο 

ατόμων προέκυψαν 800 απόγονοι με τις παρακάτω αναλογίες:  

 

 150 θηλυκά με λείο και μαύρο τρίχωμα 

 150 αρσενικά με λείο και μαύρο τρίχωμα 

 150 θηλυκά με λείο και άσπρο τρίχωμα 

 150 αρσενικά με λείο και άσπρο τρίχωμα 

 50 θηλυκά με αδρό και μαύρο τρίχωμα 

 50 αρσενικά με αδρό και μαύρο τρίχωμα 

 50 θηλυκά με αδρό και άσπρο τρίχωμα 

 50 αρσενικά με αδρό και άσπρο τρίχωμα 

 

Δ1. Να γράψετε τους γονοτύπους των γονέων όσον αφορά την υφή του τριχώματος 

(μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).  

                                                            Μονάδες 6 

 

Δ2. Με βάση τις αναλογίες των απογόνων της συγκεκριμένης διασταύρωσης να 

διερευνήσετε τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης του χαρακτήρα για το 

χρώμα του τριχώματος και να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους των γονέων 

(μονάδες 6). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8). 

                                            Μονάδες 14  



 

Σελίδα 5 από 5 
 

 

Δ3. Μερικές φορές οι φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων δεν είναι αυτές που 

αναμένονται από τους νόμους του Mendel. Να αναφέρετε ονομαστικά πέντε 

τέτοιες περιπτώσεις.                                                                     

Μονάδες 5  

 

 

 


