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ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/5/2022                                    
 

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. Η µεταγραφή σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο πραγµατοποιείται: 

α.  στον πυρήνα. 

β.  στα μιτοχόνδρια. 

γ.  στους χλωροπλάστες.  

δ.  σε όλα τα προαναφερθέντα. 

 

Α2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες: 

α. συνδέουν τµήµατα του ανασυνδυασµένου DNA µε 3΄- 5΄ φωσφοδιεστερικό δεσµό. 

β. αναγνωρίζουν και κόβουν µονόκλωνες πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες DNA, σε ειδικές 

θέσεις. 

γ. σπάζουν τους δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των βάσεων G και A. 

δ. παράγονται από τα βακτήρια και ο φυσιολογικός τους ρόλος είναι να τα 

προστατεύουν από την εισβολή «ξένου» DNA. 

 

Α3. Η µέθοδος εισαγωγής γονιδίου στον πυρήνα γονιµοποιηµένου ωαρίου θηλαστικών 

λέγεται: 

α. γονιδιακή θεραπεία. 

β. µικροέγχυση. 

γ. µετασχηµατισµός. 

δ. ανίχνευση. 
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Α4. Στη γονιδιακή θεραπεία χρησιμοποιούνται ως φορείς: 

α. μόνο βακτήρια που περιέχουν το κατάλληλο πλασμίδιο. 

β. μόνο ευκαρυωτικά κύτταρα. 

γ. συνήθως ιοί που προσβάλλουν τα κύτταρα - στόχους. 

δ. πάντα βακτήρια και ευκαρυωτικά κύτταρα. 

 

Α5. Τα μονοκλωνικά αντισώματα: 

α.  παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό μας, όταν αυτός προσβληθεί από 

κάποιο αντιγόνο. 

β.  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανοσοδιαγνωστικά. 

γ. παράγονται στο εργαστήριο από ειδικά κύτταρα που ονομάζονται T-λεμφοκύτταρα. 

δ. αναγνωρίζουν πολλαπλά αντιγόνα ταυτόχρονα. 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα Β  

                                           

Β1.   Τι είναι η λανθάνουσα φάση (μονάδες 2) και τι η στατική φάση κατά την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών σε καλλιέργεια  (μονάδες 3). 

 

Μονάδες 5 

 

B2.    Στη γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή των πληθυσμών τριών διαφορετικών 

μικροοργανισμών (α, β και γ) σε σχέση με τη μεταβολή της συγκέντρωσης του Ο2. 

 

               
      Σε ποια ομάδα ανήκει ο κάθε μικροοργανισμός;(μονάδες 6) Μπορούν να καλλιεργηθούν 

ταυτοχρόνως αυτοί οι μικροοργανισμοί; (μονάδες 4)                           

                              

                                                                                                                                               Μονάδες 10 
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B3. Περιγράψτε τα βήματα της ex vivo γονιδιακής θεραπείας για την έλλειψη ενζύμου της 

απαμινάσης της αδενοσίνης. (μονάδες 6) Ποια είναι τα μειονεκτήματα της ακόμα και αν 

επιτύχει ως μορφή θεραπείας; (μονάδες 4)  

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

 

Θέμα Γ  ́ 
 
Σε ένα είδος εντόμου το σώμα του μπορεί να έχει έναν από τους εξής 
χρωματισμούς: κίτρινο χρώμα, άσπρο χρώμα και μαύρο χρώμα. Στο ίδιο έντομο 
ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση της πρωτεΐνης Α, ενώ το 
μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του δεν συνθέτει την πρωτεΐνη αυτή. 
Διασταυρώνονται θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την 
πρωτεΐνη Α, με αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώμα τος που παράγουν την 
πρωτεΐνη Α και γεννήθηκαν οι εξής απόγονοι: 
 
80 θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 
40 θηλυκά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 
40 θηλυκά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 
40 αρσενικά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 
20 αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α και 
20 αρσενικά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α. 

 
Γ1.  Να βρείτε τον τρόπο κληρονόμησης των δύο χαρακτήρων (μονάδες 2) και 

       να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). Να γράψετε τους 

       γονότυπους των γονέων (μονάδες 4). 

 

Δίνεται ότι για τα παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel. 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  

                                                                                                                                               Μονάδες 12 

 

Γ2. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο έντομο αυτό είναι το μήκος των προβοσκίδων. Το 

      αλληλόμορφο που ελέγχει το μεγάλο μήκος προβοσκίδας είναι επικρατές , ενώ 

      αυτό που ελέγχει το μικρό μήκος είναι υπολειπόμενο. Διαθέτουμε δύο 

      αμιγείς πληθυσμούς, ο ένας με μεγάλες προβοσκίδες και ο άλλος με μικρές 

      προβοσκίδες. 

      Πώς θα διαπιστώσετε αν το γονίδιο είναι αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο, 

      πραγματοποιώντας την κατάλληλη διασταυρώση ;                

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 6 
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Γ3.         

                             

    Έχετε στη διάθεσή σας τα τρία μόρια DNA της Εικόνας 1, όλα τα είδη 

   δεοξυριβονουκλεοτιδίων στην κατάλληλη ποσότητα και DNA πολυμεράση. 

   Σε ποιο/ποια από τα μόρια της Εικόνας 1 θα γίνει σύνθεση DNA και σε 

   ποιο/ποια δεν θα γίνει; (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε με συντομία την 

   απάντησή σας. (μονάδες 3)      

 

                      
Μονάδες 7 

 

 

Θέμα Δ  

                                      

   Στην εικόνα παρακάτω δίνονται τρεις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες, οι οποίες αποτελούν 

τμήμα του 1ου εξωνίου τριών διαφορετικών αλληλομόρφων της β-αλυσίδας της HbA. Η 

β-αλυσίδα της HbA αποτελείται από 146 αμινοξέα και δίνεται ότι υφίσταται 

μεταμεταφραστική τροποποίηση κατά την οποία απομακρύνεται το πρώτο αμινοξύ από 

το αμινικό άκρο. 

               
 

 

Δ1. Ποια από τις αλληλουχίες της εικόνας αντιστοιχεί στο φυσιολογικό γονίδιο της β-

αλυσίδας της HbA και ποια στο γονίδιο βs της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. (μονάδες 3). 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (μονάδες 5) 

 

                                                                                                                                               Μονάδες 8  
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Δ2. Η αλληλουχία της εικόνας που απομένει θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε γονίδιο που 

προκαλεί β-θαλασσαιμία; (μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (μονάδες 5)  

 

                                                                                                                                               Μονάδες 8 

 

Δ3. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η φυσιολογική μεταβολή στο ποσοστό των 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων των αιμοσφαιρινών HbA, HbF και HbA2 του ανθρώπου από την 

εμβρυική ηλικία και μετά τη γέννησή του. 

 

               
Ποιο είδος πολυπεπτιδικής αλυσίδας αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις καμπύλες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV 

(μονάδες 4); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5). 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 9 
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