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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2021                                    
 

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 Α5 και 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. Προυποκζςθ που πρζπει να πλθροφν τα βακτιρια-ξενιςτζσ για να δεχτοφν 

αναςυνδυαςμζνο μόριο DNA είναι: 

α.  Να μθν ζχουν πλαςμίδια. 

β. Σα τοιχϊματά τουσ να μθν γίνονται διαπερατά μετά από κατάλλθλθ διαδικαςία. 

γ. Να ζχουν ενεργά γονίδια για διάφορεσ περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεσ. 

δ. όλα τα παραπάνω. 
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Α5. Απλοειδι κφτταρα πζρνουμε μετά το τζλοσ τθσ: 

α. Μείωςθσ Ι 

β. Μείωςθσ ΙΙ 

γ. Μίτωςθσ 

δ. Σα α. και β. 

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. Ποια τμιματα του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ δεν κλωνοποιοφνται ςε μία cDNA 

βιβλιοκικθ; (μονάδεσ 9) 

Μονάδες 9 

 

Β3. Με ποιεσ διαδικαςίεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν μείωςθ Ι επιτυγχάνεται θ αφξθςθ 

τθσ γενετικισ ποικιλομορφίασ ςτουσ αμφιγονικά αναπαραγόμενουσ οργανιςμοφσ; 

                                                                                                                                                  Μονάδες 8 
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Θζμα Γ  

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA: 
 
                      AGCCGGAGGATCGAGCCGGAATTATGCΑ    
                      TCGGCCTCCTAGCTCGGCCTTAATACGΤ     
    

Σο  τμιμα DΝΑ «επεξεργάηεται»  με  τθν  περιοριςτικι  ενδονουκλεάςθ Taql θ  οποία  
   αναγνωρίηει και «κόβει» μεταξφ τθσ T και C τθν αλλθλουχία: 
                                                                                                 5   TCGA 3   
                                                                                                 3   AGCT 5   
 

 

 

Γ1. Ποια είναι τα κραφςματα που προκφπτουν από τθ δράςθ τθσ Taql; 

                                                                                                                                                  Μονάδες 4 

Γ2. Πόςοι φωςφοδιεςτερικοί δεςμοί και πόςοι δεςμοί υδρογόνου ζςπαςαν; 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Εξθγιςτε αν γίνεται κάποιο απο τα κραφςματα να ειςαχκεί ςε φορζα κλωνοποιιςθσ με 

ςκοπό τθ δθμιουργία αναςυνδυαςμζνου προιόντοσ. 

Μονάδες 6 

 

. 

 

Γ4. Ποιζσ είναι οι προυποκζςεισ που πρζπει να πλθρεί ενα πλαςμίδιο για να 

χρθςιμοποιικει ωσ φορζασ κλωνοποίθςθσ; 

Μονάδες 9  

 

 

 

  

 

 

Θζμα Δ  

 

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

γονίδιο αυτό είναι υπεφκυνο για τθν παραγωγι του ολιγοπεπτιδίου τθσ εικόνασ 3.  
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Εικόνα 2 
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H2N-trp-lys-pro-tyr-cys-COOH 

 

Εικόνα 3 

 

Δ1. Να εντοπίςετε και να γράψετε τθν αλλθλουχία βάςεων του εςωνίου του γονιδίου τθσ 

εικόνασ 2 (μονάδεσ 2). Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ (μονάδεσ 4).  

 

Μονάδες 6  

 

Δ2. Να γράψετε το πρόδρομο μόριο του mRNA που δθμιουργείται από τθν μεταγραφι του 

γονιδίου τθσ εικόνασ 2 (μονάδα 1). Να γράψετε το ϊριμο mRNA που προκφπτει από τθ 

διαδικαςία τθσ ωρίμανςθσ (μονάδεσ 2).  

Μονάδες 3 

 

Ζνασ ερευνθτισ κζλει να κλωνοποιιςει το γονίδιο τθσ εικόνασ 2 για να το μελετιςει. 

Επίςθσ, κζλει να κλωνοποιιςει το ίδιο γονίδιο, για τθν παραγωγι του ολιγοπεπτιδίου τθσ 

εικόνασ 3, από βακτθριακι καλλιζργεια ςε μεγάλθ ποςότθτα.  

 

Δ3. Σι είδουσ βιβλιοκικθ κα πρζπει να καταςκευάςει ςε κακεμία περίπτωςθ (μονάδεσ 2); 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ (μονάδεσ 4).  

Μονάδες 6 

 

Ο ίδιοσ ερευνθτισ ζχει ςτθν διάκεςι του μια γονιδιωματικι βιβλιοκικθ και μία cDNA 

βιβλιοκικθ ανκρϊπινων θπατικϊν κυττάρων και τα δφο μόρια ανιχνευτζσ Α και Β τθσ 

εικόνασ 4.  

 

5’CAATTCT 3’                                   5’GAUGUGG 3’ 

Ανιχνευτισ Α                                         Ανιχνευτισ Β 

Εικόνα 4 

 

Δ4. Να διερευνιςετε τθν καταλλθλότθτα του ανιχνευτι Α και του ανιχνευτι Β να εντοπίηει 

ςε κάκε μια από τισ δφο βιβλιοκικεσ τον βακτθριακό κλϊνο που περιζχει το υπεφκυνο 

γονίδιο για τθ ςφνκεςθ του ολιγοπεπτιδίου τθσ εικόνασ 2.  

 

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:  

Κωδικόνια 5ϋ UGG 3ϋ 5ϋ CCC 3ϋ 5ϋ UGC 3ϋ 5ϋ AAG 3ϋ 5ϋ UAC 3ϋ 

Αμινοξζα trp pro cys lys tyr 

 


