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ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/5/2022 
 

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

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς 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. Τα αντιβιοτικά: 

α.  Είναι πρωτεΐνες, που κωδικοποιούνται από γονίδια των πλασμιδίων των βακτηρίων. 

β. Είναι χημικές οργανικές ενώσεις, μη πρωτεϊνικής φύσεως, που επιτελούν ρόλο 

παρεμπόδισης της ύπαρξης των πλασμιδίων. 

γ.  Παράγονται αποκλειστικά από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  

δ. μπορούν να παραχθούν φυσικά και από κάποιους μύκητες. 

 

Α2. Στον καρυότυπο δύο διαφορετικών οργανισμών, ανιχνεύτηκαν 22 μόρια DNA στον έναν 

και 12 στον άλλο. Από αυτό συμπεραίνουμε πως: 

α. ο 1ος είναι διπλοειδής και ο 2ος απλοειδής. 

β. ο 1ος είναι απλοειδής και ο 2ος απλοειδής ή διπλοειδής. 

γ. ο 1ος είναι απλοειδής και ο 2ος διπλοειδής. 

δ. ο 1ος είναι απλοειδής ή διπλοειδής και ο 2ος διπλοειδής. 

 

Α3. Στα βακτήρια ενός κλώνου μιας cDNA βιβλιοθήκης, ένα γονίδιο κωδικοποιεί μία 

πολυπεπτιδική αλυσίδα, που αποτελείται από 150 αμινοξέα. Ο αριθμός των 

νουκλεοτιδίων του παραπάνω γονίδιου θα είναι: 

α. μεγαλύτερος από 906. 

β. μικρότερος από 906. 

γ.  ίσος με 906. 

δ. εξαρτάται από την περιοριστική ενδονουκλεάση που χρησιμοποιήθηκε. 
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Α4. Τα πρόδρομα ερυθροκύτταρα στον μυελό των οστών, εκφράζουν τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες-πρωτεΐνες: 

α. α, δ, β, ένζυμο δημιουργίας αντιγόνου Α, ιστόνες. 

β. HbA, αντιγόνο Β, ADA, α1-αντιθρυψίνη. 

γ. HbA2, αντισώματα, αντιαιμορροφιλικός παράγοντας ΙΧ. 

δ. DNA πολυμεράση, HbF, αντιγόνο Β, ινσουλίνη. 

 

Α5. Ραδιενεργός 32Ρ και ραδιενεργό 35S είναι δυνατό να ενσωµατωθούν αντίστοιχα: 

α. σε έναν υποκινητή γονιδίου και ένα µονοκλωνικό αντίσωµα. 

β. στη DNA πολυµεράση και σε ένα πλασµίδιο. 

γ. στην RNA πολυµεράση και την προϊνσουλίνη. 

δ. στο χειριστή του οπερονίου της λακτόζης και στη λακτόζη. 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα Β  

Σε γενετικό υλικό κυττάρων δύο ανδρών έγινε ανάλυση PCR. Κατόπιν ηλεκτροφόρησης του 

προϊόντος της PCR, λήφθηκε η Εικόνα 1. Ο άνδρας Α διαπιστώθηκε ότι είναι φορέας του 

HPV, του οποίου το προϊόν PCR (τμήμα του γονιδιώματος του, που ενισχύθηκε) έχει μήκος 

200ζ.β. και ο άνδρας Β ότι είναι φορέας του ιού της ηπατίτιδας C, του οποίου το προϊόν PCR 

(τμήμα του γονιδιώματος του που ενισχύθηκε) έχει μήκος 250ζ.β. 

                                           
Β1.   i) Βάσει των δεδομένων της Εικόνας 1 να αντιστοιχίσετε τους άνδρες Α και Β με τους 

αριθμούς 1 και 2. (μονάδες 4) 

    ii) Για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική PCR για την διαπίστωση των δύο ασθενειών; 

(μονάδες 4) 

       iii) Ποια άλλη τεχνική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί αν ασθενούν 

οι παραπάνω άντρες από κάποιο ιό; (μονάδες 2) 

 

Μονάδες 10 
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B2.  Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος προσέφερε τη δυνατότητα ανάπτυξης 

θεραπείας, η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA και 

ονοµάζεται γονιδιακή θεραπεία. Ποιος είναι ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας και 

ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της;  

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

B3.       Ποιες γενετικές ανωµαλίες στον άνθρωπο γνωρίζετε ότι οφείλονται στην έλλειψη 

ενός ενζύµου; (μονάδες 3) Με ποιο τρόπο κληρονοµούνται οι ασθένειες αυτές και τι 

επιφέρουν στο άτοµο που τις φέρει (μονάδες 7); 

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

 

 

Θέμα Γ  ́ 
 

∆ίνεται τµήµα DNA φυσιολογικού γονιδίου που κωδικοποιεί 8 αµινοξέα ενός φυσιολογικού 
πεπτιδίου. 

 

 
 
Μια γονιδιακή µετάλλαξη προκάλεσε την αλλαγή της αλληλουχίας σε: 
 

 
Παρά τη µετάλλαξη που έγινε, δεν υπήρξε αλλαγή στην αλληλουχία των αµινοξέων του 
πεπτιδίου. 
 

Γ1. Πότε µια γονιδιακή µετάλλαξη τύπου αντικατάστασης βάσης στις αλληλουχίες ενός 

γονιδίου που µεταφράζονται σε αµινοξέα (εξώνια) µπορεί:  

i) να θεωρείται επιβλαβής;  

ii) να µην θωρείται επιβλαβής; 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 6 

 

 

Γ2. Προσδιορίστε εάν η αλληλουχία του DNA του φυσιολογικού γονιδίου, που δίνεται 

αποτελεί τµήµα της κωδικής ή της µη κωδικής αλυσίδας.               

 

                                                                                                                                               Μονάδες 10 
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Γ3.     Ένα είδος διπλοειδούς φυτού έχει οκτώ χρωμοσώματα. Ένας ερευνητής έχει στη 

διάθεσή του δύο Βt διαγονιδιακά φυτά αυτού του είδους. Στο πρώτο, το γονίδιο της 

τοξίνης έχει ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του πρώτου 

ζεύγους ενώ το δεύτερο σε ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του τρίτου ζεύγους. 

Εάν τα δύο αυτά φυτά διασταυρωθούν μεταξύ τους, να γράψετε το ποσοστό των 

απογόνων της F1 γενιάς που θα είναι ανθεκτικά στα έντομα (μονάδες 1). Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). 

       Nα σχεδιάσετε τον καρυότυπο των δύο αρχικών φυτών με σημείωση του ένθετου 

γονιδίου της τοξίνης. 

                             

Μονάδες 9 

 

 

 

 

Θέμα Δ  

 

    ∆ίνεται µία µεταβολική οδός που επιτελείται αποκλειστικά στα λεµφοκύτταρα του 

ανθρώπου, όπου µε τη συµµετοχή τριών διαφορετικών ενζύµων, από την ουσία Χ 

παράγεται η ουσία W που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

                                           
    Τα γονίδια Α, Β και Γ που κωδικοποιούν τη σύνθεση των ενζύµων Ε1, Ε2 και Ε3 

αντίστοιχα, εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων το καθένα 

και είναι επικρατή έναντι των µεταλλαγµένων υπολειπόµενων αλληλόµορφων τους α, β 

και γ. Η έλλειψη της ουσίας W στον οργανισµό οδηγεί σε ασθένεια. 

 

 

Δ1. Άνδρας ετερόζυγος ως προς και τα τρία ζεύγη αλληλόµορφων γονιδίων παντρεύεται 

γυναίκα µε γονότυπο ΑΑΒβγγ. Ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί ασθενές παιδί; 

 

                                                                                                                                              Μονάδες 10  

 

 

 

Δ2. Η παραπάνω γυναίκα παντρεύεται για δεύτερη φορά µε ασθενή άνδρα που δεν 

παράγει την ουσία W. Μετά από επίσκεψη σε γενετιστή υπήρξε η διαβεβαίωση ότι δεν 

υπάρχει καµία πιθανότητα για το ζευγάρι να αποκτήσει ασθενές παιδί. Ποιος είναι ο 

γονότυπος του πατέρα;  

 

                                                                                                                                               Μονάδες 7 
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Δ3. Με ποιες µεθόδους θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακή διάγνωση της 

παραπάνω ασθένειας σε έµβρυο και σε ενήλικο άτοµο αν διαθέτουµε δείγµα αµνιακού 

υγρού µε εµβρυϊκά κύτταρα και δείγµα αίµατος αντίστοιχα; 

                                                                                                                                               Μονάδες 8 

 

BONUS ΘΕΜΑ 

 

Δίνεται στην Εικόνα Α η στερεή καλλιέργεια των ξενιστών και στους πίνακες 1 και 2 τα 

αποτελέσματα των δύο τεχνικών εντοπισμού της επιθυμητής αποικίας. Στον πίνακα 1 

δίδονται τα αποτελέσματα με τη χρήση ειδικού για το γονίδιο ιχνηθετημένου ανιχνευτή και 

στον πίνακα 2 τα αποτελέσματα με τη χρήση ειδικών για την πρωτεΐνη ιχνηθετημένων 

αντισωμάτων.  

 
i)Ποια ή ποιες αποικίες της Εικόνας A θα απομονώσετε, προκειμένου να παραχθεί σε 

βιομηχανική κλίμακα η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί το παραπάνω γονίδιο; (μονάδες 2). 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (μονάδες 8) 

 

ii) Ποια συστατικά θα πρέπει να περιέχει το θρεπτικό υλικό της στερεής καλλιέργειας, που 

σας δίνεται στο Εικόνα A; (μονάδες 10) Ποιες άλλες συνθήκες επικρατούσαν κατά την 

ανάπτυξη των αποικιών της Εικόνας A στον κλίβανο; (μονάδες 5) 


