
 

Σελίδα 1 από 5 
 

                       

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/5/2022                                    
 

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. Ο σχεδόν καθολικός χαρακτήρας του γενετικού κώδικα βρίσκει σήµερα εφαρµογή: 

α.  στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. 

β. στην κατασκευή ανασυνδυασµένου DNA κατά τη γονιδιακή θεραπεία. 

γ.  στην κατασκευή c DNA βιβλιοθήκης.  

δ. στην παραγωγή φαρµακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα. 

 

Α2. Κατά την πλήρη µεταγραφή και µετάφραση του οπερονίου της λακτόζης παράγονται: 

α.  1 µόριο mRNA και 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 

β.  3 µόρια mRNA και 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 

γ.  2 µόρια mRNA και 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 

δ.  4 µόρια mRNA και 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 

 

Α3. Από τη ζύµωση µικροοργανισµών του είδους Α παράγονται χρήσιµα προϊόντα κυρίως 

κατά τη στατική φάση, ενώ του είδους Β κατά την εκθετική φάση. Για την παραλαβή 

των προϊόντων τους επιλέγονται οι τύποι ζύµωσης: 

α. κλειστή και συνεχής καλλιέργεια αντίστοιχα. 

β. συνεχής και κλειστή καλλιέργεια αντίστοιχα. 

γ. κλειστή καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση. 

δ. συνεχής καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση. 
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Α4. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens: 

α. είναι επικίνδυνο για τη υγεία του ανθρώπου. 

β. παράγει ισχυρή τοξίνη δραστική στα έντοµα. 

γ. χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία διαγονιδιακών ζώων. 

δ. µολύνει φυτικά κύτταρα µεταφέροντας σ’ αυτά το πλασµίδιο Ti. 

 

Α5. Ένα πρόδρομο mRNA έχει 5 εσώνια. Κατά την ωρίμανσή του συνολικά: 

α.  Θα καταναλωθούν από το περιβάλλον 5 μόρια νερού. 

β.  Θα παραχθούν 10 μόρια νερού. 

γ. Θα καταναλωθούν από το περιβάλλον 10 μόρια νερού. 

δ. Θα παραχθούν 5 μόρια νερού. 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα Β  

                                           

Β1.   Τι είναι τα αλληλόμορφα γονίδια (μονάδες 4), τι είναι τα πολλαπλά αλληλόμορφα 

γονίδια (μονάδες 3) και τι τα συνεπικρατή γονίδια (μονάδες 3) 

 

Μονάδες 10 

 

B2.  Στους παρακάτω δοκιμαστικούς σωλήνες (1, 2, 3) φαίνεται η διαβάθμιση της 

συγκέντρωσης του οξυγόνου και η περιοχή ανάπτυξης τριών ειδών μικροοργανισμών 

σε υγρό θρεπτικό υλικό. Οι μικροοργανισμοί απεικονίζονται ως μαύρες κουκίδες. 

                             

                              
Σε ποιον από τους τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες έχουμε καλλιέργεια: μυκήτων που 

χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία, βακτηρίων του γένους Clostridium και 

βακτηρίων του γένους Mycobacterium (μονάδες 6); Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας (μονάδες 4). 

                                                                                                                                               Μονάδες 10 
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B3. Μία μετάλλαξη εκφράζεται πιο εύκολα στους ευκαρυωτικούς ή στους           

προκαρυωτικούς οργανισμούς; (μονάδες 2). Αιτιολογήστε την απάντηση σας. (μονάδες 3) 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

 

 

Θέμα Γ  ́ 
 

∆ίνεται ώριµο mRNA που αποµονώθηκε από κύτταρο ανθρώπου µε σκοπό τη δηµιουργία 
cDNA βιβλιοθήκης. Το mRNA κωδικοποιεί τη σύνθεση πεπτιδίου µε πέντε αµινοξέα. 
 

                       
 
Γ1. Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του δίκλωνου µορίου DNA που παράγεται από 

αυτό το mRNA κατά την κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης και να σηµειώσετε 5΄ και 3΄ 

τα άκρα της. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

Γ2. Το δίκλωνο DNA που προκύπτει είναι ολόκληρο γονίδιο που περιέχει µόνο εξώνια. 

Επιπλέον, δεν περιέχει υποκινητή. Για να ενσωµατωθεί στο πλασµίδιο, που κόπηκε µε 

την EcoRI, πρέπει να προσθέσουµε κατάλληλα µονόκλωνα άκρα, στο 5’ άκρο κάθε 

αλυσίδας και να χρησιµοποιήσουµε ένα υποκινητή του πλασµιδίου, αφού τα βακτήρια 

δεν παράγουν την τεράστια ποικιλία των µεταγραφικών παραγόντων των 

ευκαρυωτικών οργανισµών. Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων στο µόριο DNA µε τα 

µονόκλωνα άκρα που προστέθηκαν.                

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

Γ3.  Η παρακάτω αλληλουχία αποτελεί τµήµα του πλασµιδίου που θα χρησιµοποιηθεί ως 

φορέας κλωνοποίησης του γονιδίου που κωδικοποιεί το πεπτίδιο. 

                              
      

     Το πλασµίδιο κόβεται από την EcoRI. Να γράψετε τον προσανατολισµό των αλυσίδων 

του παραπάνω τµήµατος και τα άκρα του πλασµιδίου µετά τη δράση της EcoRI, 

αιτιολογώντας την απάντησή σας.                          

Μονάδες 10 
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Θέμα Δ  

                                      

   Για τον εντοπισµό της θέσης των γονιδίων, που ευθύνονται για τις ασθένειες της 

Ρετινόσχισης και του Alzheimer, στα χρωµοσώµατα εργαζόµαστε ως εξής: 

Κατασκευάζουµε ανιχνευτές DNA που υβριδίζονται µε τις γενετικές θέσεις των 

ασθενειών (ανιχνευτής RS1 και ανιχνευτής Alz αντίστοιχα) και τους ιχνηθετούµε µε 

φθορίζουσες ουσίες. Κατά την διαδικασία κατασκευής του καρυότυπου από ένα 

ανθρώπινο κύτταρο και όταν τα χρωµοσώµατα βρίσκονται απλωµένα στην 

αντικειµενοφόρο πλάκα, αποδιατάσσουµε το DNA τους και χρησιµοποιούµε τους 

ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές υβριδίζονται µε τις συµπληρωµατικές τους αλληλουχίες, 

πάνω στα χρωµοσώµατα. Κάθε θέση υβριδοποίησης φαίνεται σαν µια κηλίδα 

φθορίζουσας ουσίας πάνω στα χρωµοσώµατα. Εφαρµόσαµε την παραπάνω διαδικασία 

σε 4 άτοµα µε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

 Φυσιολογικό άτοµο: 4 θέσεις υβριδισµού για τον RS1, 4 θέσεις υβριδισµού για τον 
Alz 

 Άτοµο µε σύνδροµο Turner: 2 θέσεις υβριδισµού για τον RS1, 4 θέσεις υβριδισµού 
για τον Alz 

 Άτοµο µε σύνδροµο Down: 4 θέσεις υβριδισµού για τον RS1, 6 θέσεις υβριδισµού 
για τον Alz 

 Άτοµο µε σύνδροµο Klinefelter: 4 θέσεις υβριδισµού για τον RS1, 4 θέσεις 
υβριδισµού για τον Alz 

 

Αφού εντοπίσουµε µε τους ανιχνευτές ποιο γονίδιο είναι αυτοσωµικό και ποιο 

φυλοσύνδετο, κατασκευάζουµε τα παρακάτω γενεαλογικά δένδρα στα οποία 

απεικονίζονται τα άτοµα της ίδιας οικογένειας, στην οποία εµφανίζονται και οι δύο 

ασθένειες. 

           
 

 

Δ1. Να βρεθεί και να εξηγηθεί ο γονότυπος των ατόµων ΙΙ3 και ΙΙ4 

 

                                                                                                                                              Μονάδες 15  
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Δ2. Εάν το πρώτο παιδί του ζευγαριού αυτού είναι κορίτσι µε Ρετινόσχιση, µε φυσιολογικό 

όµως καρυότυπο, να εξηγηθεί η γέννηση του παιδιού αυτού και να βρεθεί η 

πιθανότητα να µην ασθενήσει από την νόσο του Alzheimer. (Να µη ληφθεί υπόψη η 

περίπτωση της γονιδιακής µετάλλαξης).  

 

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

 

 

                                                                                                                                                


