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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/4/2022 
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. Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI αποτελείται από: 

α.  δεοξυριβονουκλεοτίδια 

β. αµινοξέα 

γ.  ριβονουκλεοτίδια 

δ. σάκχαρα 

 

Α2. Σε έλλειψη γονιδίων στον ανθρώπινο οργανισµό οφείλεται: 

α. η φαινυλκετονουρία και ο αλφισµός. 

β. η α-θαλασσαιµία και το ρετινοβλάστωµα. 

γ. η µελαγχρωµατική ξηροδερµία και η β-θαλασσαιµία. 

δ. η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήµατος και το εµφύσηµα. 

 

Α3. ∆ιαγονιδιακούς οργανισµούς δεν αποτελούν: 

α. οι απόγονοι των φυτών ποικιλίας Bt. 

β. οι απόγονοι της Dolly. 

γ.  οι κλώνοι ενός διαγονιδιακού ζώου. 

δ. τα ζώα που παράγουν ανθρώπινες πρωτεΐνες. 

 

 

 

 

 

 

Α4. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία προσθήκης µικρής ποσότητας µικροοργανισµών σε 

θρεπτικό υλικό: 
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α. εµβολιασµός. 

β. βιοτεχνολογία. 

γ. µετασχηµατισµός. 

δ. ψεκασµός. 

 

Α5. Ex vivo γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατό να εφαρµοστεί για την αντιµετώπιση: 

α. της β–θαλασσαιµίας. 

β. της κυστικής ίνωσης. 

γ. του διαβήτη. 

δ. της µυϊκής δυστροφίας Duchenne. 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα Β  

 

Σας δίνεται η δομή της Ινσουλίνης: 

 
 

Β1. Πόσα γονίδια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της προινσουλίνης (μονάδα 1); Πότε 

καθίσταται λειτουργική η ινσουλίνη για τον οργανισμό; (μονάδα 1) Αιτιολογήστε την 

απάντηση σας (μονάδες 3).  

Πόσοι συνολικά ομοιοπολικοί δεσμοί παρατηρούνται στο μόριο της; (μονάδες 5) 

 

Μονάδες 10 

B2.  Ποιοί είναι οι 4 παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστικότητα των ενζύμων και 

συνεπώς την ενέργεια ενεργοποίησης;  

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

B3.       Πως ονομάζεται ο δεσμός που υποδεικνύεται από το βέλος στο παρακάτω σχήμα 

(μονάδα 1); Αιτιολογήστε την απάντηση σας (μονάδες 4).                                  
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                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

B4. Περιγράψτε τη δομή και τη λειτουργία του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

 

 

 

Θέμα Γ  ́ 
 

Δίδεται η παρακάτω αλληλουχία νουκλεοτιδίων στον ένα από τους δύο κλώνους ενός 

συνεχούς γονιδίου: 

 

                                         

                                                                     
ΣΧΗΜΑ Α 

 

 

Γ1. Εάν η αλυσίδα αυτή είναι η μη μεταγραφόμενη και περιέχει την πληροφορία για την 

σύνθεση μιας πρωτεΐνης, να βρεθεί ο αριθμός των αμινοξέων της πρωτεΐνης. (μονάδες 

2). Πόσα tRNA συνδέθηκαν στη δεύτερη θέση σύνδεσης του ριβοσώματος κατά την 

επιμήκυνση (μονάδες 2); 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

 

 

 

 

Γ2. Δίδεται ο πλασμιδιακός φορέας κλωνοποίησης (Εικόνα 1), ο οποίος θέλουμε να 

ανασυνδυαστεί με το παραπάνω γονίδιο (το οποίο δεν φέρει αλληλουχίες που 

αναγνωρίζονται από περιοριστικές ενδονουκλεάσες στην περιοχή των 254 

νουκλεοτιδίων), όπου AmpR γονίδιο που προκαλεί ανθεκτικότητα στην αμπικιλίνη, tetR 

γονίδιο που προκαλεί ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη, Υ: υποκινητής, Θ.Ε.Α. : Θέση 

Έναρξης Αντιγραφής, ΑΛΜ: Αλληλουχίες Λήξης Μεταγραφής, τα γράμματα Α, Β και Γ τα 

σημεία αναγνώρισης των αντιστοίχων περιοριστικών ενδονουκλεασών Ε1, Ε2 και Ε3, οι 

αλληλουχίες των οποίων δίδονται παρακάτω και με κάθετες γραμμές σημειώνεται η 

θέση στην οποία κόβουν 
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       Για τον μετασχηματισμό χρησιμοποιήθηκαν βακτήρια E.coli ως ξενιστές ευαίσθητα στην 

τετρακυκλίνη και αμπικιλίνη. Μετά το μετασχηματισμό των ξενιστών και τις διαδικασίες 

εντοπισμού των κλώνων που μετασχηματίστηκαν, ακολούθησε ο εντοπισμός των 

επιθυμητών κλώνων που θα χρησιμοποιηθούν για τη βιομηχανική παραγωγή του 

επιθυμητού βιοτεχνολογικού προϊόντος. 

    Ποια ή ποιες περιοριστικές ενδονουκλεάσες θα χρησιμοποιηθούν για τον ανασυνδυασμό 

του φορέα κλωνοποίησης (Μονάδες 3) και πως θα διαχωριστούν τα μετασχηματισμένα 

βακτήρια από τα μη μετασχηματισμένα και ποιο από τα περιοριστικά ένζυμα Ε1, Ε2 και 

Ε3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομονωθεί το ζητούμενο γονίδιο από τον 

ανασυνδυασμένο φορέα κλωνοποίησης; (Μονάδες 3) 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 6 

 

 

 

 

 

 

Γ3.      Ένα ανθρώπινο γονίδιο εκφράζεται τόσο στα μυϊκά κύτταρα (ως μία διαμεμβρανική 

πρωτεΐνη 200 αμινοξέων) όσο και στα καρδιακά κύτταρα (ως μία κυτταροπλασματική 

πρωτεΐνη 64 αμινοξέων). Πώς είναι δυνατό να εξηγηθεί αυτή η διαφορά;        

                             

Μονάδες 10 
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Γ4.            Αναφέρατε πέντε κατηγορίες γονιδίων που παραμένουν λειτουργικές σε όλους 

τους κυτταρικούς τύπους παρά την κυτταρική διαφοροποίηση που συμβαίνει στα αρχικά 

στάδια της εμβρυογένεσης. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

 

 

Θέμα Δ  

 

   

Δ1. Δίνονται τρία γονίδια Α, Β, Γ, το καθένα από τα οποία κωδικοποιεί ένα μόριο RNA. Ένα 

από τα γονίδια κωδικοποιεί mRNA, είναι συνεχές και από την μετάφρασή του 

παράγεται ένα ολιγοπεπτίδιο. Το άλλο γονίδιο κωδικοποιεί το tRNA που μεταφέρει τη 

μεθειονίνη. Το γονίδιο που απομένει κωδικοποιεί το rRNA της μικρής υπομονάδας του 

ριβοσώματος, το οποίο rRNA συνδέεται με πέντε νουκλεοτίδια στην 5 ́- αμετάφραστη 

περιοχή του mRNA από την μετάφραση του οποίου παράγεται το ολιγοπεπτίδιο.  

 

            
 

Να γράψετε ποιο από τα τρία γονίδια κωδικοποιεί το mRNA (μονάδα 2). Να γράψετε το 

mRNA που προκύπτει από την μεταγραφή του γονιδίου (μονάδες 2) και να σημειώσετε 

τα άκρα του (μονάδα 1). 

Να γράψετε ποιο από τα τρία γονίδια κωδικοποιεί το tRNA (μονάδα 1) και να εξηγήσετε 

ποια από τις δύο αλυσίδες του γονιδίου είναι η μεταγραφόμενη (μονάδες 4). 

Να γράψετε ποιο από τα τρία γονίδια κωδικοποιεί το rRNA (μονάδα 1) και να εξηγήσετε 

ποια από τις δύο αλυσίδε ς του γονιδίου είναι η μεταγραφόμενη (μονάδες 4). 

                                                                                                                                              Μονάδες 15  

 

 

 

Δ2. Ένα υγιές ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Το πρώτο αγόρι 

διαγνώστηκε µε κυαµισµό ενώ το κορίτσι και το δεύτερο αγόρι είναι υγιή.(Ο κυαµισµός 

είναι µια διαταραχή του µεταβολισµού, που αφορά τη λειτουργικότητα ενζύµου).Κατόπιν 

προτροπής γενετικού συµβούλου η οικογένεια υποβλήθηκε σε γενετικό έλεγχο ώστε να 

ελεγχθεί ο γονότυπος των ατόµων για την εν λόγω ασθένεια. Αποµονώθηκε DNA από όλα 
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τα µέλη της οικογένειας και µε την τεχνική PCR έγινε αντιγραφή του γονιδίου που 

σχετίζεται µε την ασθένεια. Στα γονίδια που αποµονώθηκαν επέδρασε η περιοριστική 

ενδονουκλεάση HindIII, η οποία αναγνωρίζει µια συγκεκριµένη αλληλουχία βάσεων στο 

αλληλόµορφο που ευθύνεται για τον κυαµισµό, η οποία όµως δεν υπάρχει στο 

φυσιολογικό αλληλόµορφο. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τον κυαµισµό έχει µήκος 

35000 ζεύγη βάσεων. Τα γονίδια που αποµονώθηκαν από κάθε άτοµο της οικογένειας 

δέχτηκαν την επίδραση της HindIII και τα µήκη των τµηµάτων που προέκυψαν φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

                       
 

Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονόµησης της ασθένειας. 

 

                                                                                                                                               Μονάδες 10 


