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ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/4/2022 

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. Τα προϊόντα της ζύμωσης: 

α. μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο όταν είναι απόλυτα καθαρά, δηλαδή όταν δεν έχουν 

προσμίξεις.  

β. καθαρίζονται με μια πληθώρα βιοχημικών τεχνικών καθαρισμού όπως είναι η 

φυγοκέντρηση και η διήθηση.  

γ. βρίσκονται πάντα μέσα στα ίδια τα κύτταρα δηλαδή στη βιομάζα.  

δ. τίποτα από τα παραπάνω. 

Α2. Η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια 

μειονεκτεί σε σχέση με την παραγωγή τους από γενετικά τροποποιημένα ζώα, επειδή: 

α. τα βακτήρια δε διαθέτουν μηχανισμούς ωρίμανσης του πρόδρομου mRNA. 

β. τα βακτήρια μεταφράζουν και τα εσώνια. 

γ. τα βακτήρια δε διαθέτουν τους μηχανισμούς τροποποίησης των πρωτεϊνών που 

διαθέτουν οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. 

δ. όλα τα παραπάνω. 

Α3. Για να τροποποιηθεί το γενετικό υλικό ενός ζώου με τη μέθοδο της μικροέγχυσης, 

πρέπει το «ξένο» γονίδιο να εισαχθεί σε: 

α. ωάριο. 

β. σπερματοζωάριο. 

γ.  ζυγωτό. 

δ. μαστικό κύτταρό του θηλυκού ζώου. 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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Α4. Στις φαρµακευτικές πρωτεΐνες ανήκουν: 

α. η ινσουλίνη και τα αντιβιοτικά. 

β. οι ιντερφερόνες και η α1- αντιθρυψίνη. 

γ. η αυξητική ορµόνη και τα υβριδώµατα. 

δ. τα εµβόλια και ο παράγοντας ΙΧ. 

 

Α5. Η µεγιστοποίηση της παραγωγής φαρµακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα 

(gene farming) επιτυγχάνεται µε:: 

α. γενετική τροποποίηση του ζυγωτού µε µικροέγχυση και µεταφορά του σε θηλυκό 

ζώο για κυοφορία. 

β. διασταύρωση θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιηµένου για την πρωτεΐνη µε 

φυσιολογικό αρσενικό. 

γ. παραγωγή της πρωτεΐνης στα κύτταρα του µαστικού αδένα θηλυκού ζώου. 

δ. κλωνοποίηση ενός θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιηµένου για την επιθυµητή 

πρωτεΐνη. 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα Β  

 

Σας δίνεται η δομή της Ινσουλίνης: 

 
 

Β1. Σε ποιο από τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης καθίσταται λειτουργική η ινσουλίνη 

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

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

 

Μονάδες 10 

B2.  Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει τη μεταβολή της ενέργειας κατα την 

πραγματοποιήση της χημικής αντίδρασης   Α+Β ---> Γ+Δ 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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Ποιο γράμμα περιγράφει την ενέργεια ενεργοποίησης (μονάδες 2). Πως αυτή θα μπορούσε 

να μειωθεί (μονάδες 3); 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

B3. Ποια ενέργεια (α,β,γ,δ) δεν θα μεταβάλλονταν με την παρουσία κατάλληλου ενζύμου; 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

B4. Περιγράψτε τη δομή του χλωροπλάστη ; 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

Θέμα Γ  ́ 
 

Στο σχήμα Α δίνεται η αλληλουχία ενός υποθετικού γονιδίου προκαρυωτικού οργανισμού, το 

οποίο κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο. 

 

                                         

                                                                     ΣΧΗΜΑ Α 

 

 

Γ1. Αν η μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου αντιγράφεται με συνεχή τρόπο, να βρείτε σε ποια 

από τις δύο θέσεις (Α ή Β) βρίσκεται η θέση έναρξης της αντιγραφής (μονάδες 1) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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Γ2. Αν υποθέσουμε ότι κατά την αντιγραφή του 16ου νουκλεοτιδίου της δεδομένης 

αλληλουχίας η DNA-πολυμεράση ενσωματώνει κατά λάθος ,χωρίς να διορθώνεται, 

απέναντι από το νουκλεοτίδιο της κυτοσίνης το νουκλεοτίδιο της θυμίνης, να γράψετε 

τις αλληλουχίες των δίκλωνων τμημάτων που θα προκύψουν μετά το τέλος της 

αντιγραφής (μονάδες 2). Θεωρώντας ότι το σφάλμα δεν έχει επιδιορθωθεί μετά το 

τέλος της αντιγραφής και ότι το κύτταρο διαιρείται, να διερευνήσετε την πιθανή 

επίπτωση του σφάλματος στο παραγόμενο πεπτίδιο σε καθένα από τα δύο θυγατρικά 

κύτταρα (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Στο σχήμα Β απεικονίζεται ένα πλασμίδιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως φορέας 

κλωνοποίησης. Το πλασμίδιο αυτό περιέχει τις θέσεις που αναγνωρίζουν οι 

περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ε1, Ε2 και Ε3, των οποίων οι αλληλουχίες αναγνώρισης 

είναι:  

            

 

  
 

 

 

 

                    

                               ΣΧΗΜΑ Β 

Να εξηγήσετε ποιο από τα τρία ένζυμα (Ε1, Ε2, Ε3) είναι κατάλληλο για κλωνοποίηση του 

γονιδίου με σκοπό την παραγωγή πεπτιδίου σε βακτήρια ξενιστές. 

Μονάδες 9 

 

 

Γ4.  Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας και να σημειώσετε με «+» με 

ποιο ή ποια από τα ραδιενεργά στοιχεία που δίνονται μπορούν να ιχνηθετηθούν τα 

βιολογικά μακρομόρια/δομές της στήλης Ι. 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ
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                                                                                                                                                 Μονάδες 6 

 

 

 

Θέμα Δ  

 

   

Δ1. Ένα ζευγάρι καθόλα φυσιολογικών ατόμων αποκτά δύο αγόρια, ένα με μερική 

αχρωματοψία και ένα με σύνδρομο Down το οποίο έπασχε και από μια ασθένεια των 

αιμοπεταλίων αλλά με φυσιολογική όραση. Εάν η ασθένεια των αιμοπεταλίων 

οφείλεται σε υπολειπόμενο γονίδιο το οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα 21: 

       Να δικαιολογήσετε πως προέκυψε το αγόρι με το σύνδρομο Down, θεωρώντας ότι στον 

πατέρα δεν έχει προκύψει ανώμαλος γαμέτης. (μονάδες 6) .Πως διαπιστώθηκε η 

εμφάνιση όλων των ασθενειών στα παιδιά του ζευγαριού; (μονάδες 4)   

                                                                                                                                              Μονάδες 10  

 

 

 

Δ2. O Zheng Yi Tao, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο της Σανγκάης, μετά από διασταυρώσεις 

δύο διϋβριδίων ενός σπάνιου φυτικού μοντέλου λαμβάνει τα παρακάτω φυτά:  

61 φυτά με οδοντωτά φύλλα και μεγάλο ύψος,  

32 φυτά με ακανόνιστα φύλλα και μεγάλο ύψος,  

29 φυτά με ομαλά φύλλα και μεγάλο ύψος,  

19 φυτά με οδοντωτά φύλλα και μικρό ύψος,  

11 φυτά με ομαλά φύλλα και μικρό ύψος 

9 φυτά με ακανόνιστα φύλλα και μικρό ύψος 

 

Ποια/ποιες εξηγήσεις θα προτείνατε για τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης αυτών των 

δύο χαρακτηριστικών; (μονάδες 10) 

Ποιοι οι γονότυποι και φαινότυποι των διϋβριδίων; (μονάδες 5) 

                                                                                                                                               Μονάδες 15 ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




