
 

Σελίδα 1 από 5 
 

                       

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/3/2023 
 

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. Πόσα γονίδια της β αλυσίδας της HbA εκφράζονται σε ένα ώριμο ερυθροκύτταρο;  

         α. 1 

         β. 2 

         γ. 3 

         δ. 0 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

Α2. Ποια από τις παρακάτω διαδικασίες προηγείται κατά την έκφραση ενός γονιδίου για 

την παραγωγή μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο; 

         α. η σύνδεση του tRNA με το mRNA 

         β. η δράση της RNA πολυμεράσης 

         γ. η μετατόπιση του ριβοσώματος στο επόμενο κωδικόνιο 

         δ. η επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

                                                                                                    

 

Α3. Από την αυτογονιμοποίηση ενός διαγονιδιακού φυτού Bt που δημιουργήθηκε μετά από 

τον μετασχηματισμό του με Agrobacterium, το ποσοστό των ομόζυγων ανθεκτικών 

απογόνων είναι: 

         α. 0% 

         β . 25% 

         γ. 50% 

         δ. 75%. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 



 

Σελίδα 2 από 5 
 

 

 

Α4. Διαγονιδιακός οργανισμός είναι το 

         α. πρόβατο Tracy. 

         β. πρόβατο Dolly. 

         γ. βακτήριο Agrobacterium tumefaciens. 

         δ. βακτήριο Bacillus thuringiensis. 

                                                                                                                                       Μονάδες 4 

Α5. Η απαμινάση της αδενοσίνης έχει ως υπόστρωμα της  

         α. C. 

         β. A. 

         γ. U. 

         δ. T. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

 

Α6. Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα Α1, Α3 και Α4. 

                                                                                                                                       Μονάδες 3 

 

Μονάδες 25 

 

Θέμα Β  

 

Β1.  Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό (1, 2, 3, 4 και 5) καθεμιάς από τις πρωτεΐνες της 

στήλης Ι με το γράμμα της εφαρμογής (Α, Β, Γ, Δ και Ε) που αναφέρεται στη στήλη ΙΙ. 

           
 

Μονάδες 5 

 

Β2.  Ποια γονίδια οργανώνονται σε οπερόνια (μονάδες 2); Από τι αποτελείται το οπερόνιο 

της λακτόζης στο βακτήριο Escherichia coli (E. coli) (μονάδες 2); 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

B3.  Περιγράψτε σε βήματα τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη Ex Vivo γονιδιακή 

θεραπεία της απαμινάσης της αδενοσίνης. 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

 



 

Σελίδα 3 από 5 
 

 

 

B4. Το ζυγωτό διαιρούμενο συνεχώς με μίτωση, κατά την οποία από ένα κύτταρο 

δημιουργούνται δύο θυγατρικά με το ίδιο γενετικό υλικό, σχηματίζει τον πολυκύτταρο 

οργανισμό. Στα πολύ αρχικά στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης του ανθρώπινου 

οργανισμού, σε κάθε ένα από τα κύτταρα αυτά και εκφράζονται συγκεκριμένα γονίδια. Από 

αυτά κάποια είναι οικουμενικά, εκφράζονται σε όλους τους κυτταρικούς τύπους 

(housekeeping genes ) παράγοντας οικουμενικές πρωτεΐνες ( housekeeping proteins ). 

Αναφέρετε 5 οικουμενικές πρωτεΐνες που παράγονται από όλα τα κύτταρα ανεξάρτητα με 

τη διαφοροποίηση τους και 3 ειδικές πρωτεΐνες που παράγονται από εξειδικευμένα 

κύτταρα ( καθώς και τους ανάλογους κυτταρικούς τύπους που τα παράγουν).    

                                                                                                                                               Μονάδες 11 

 

Θέμα Γ   
 

Γ1.  Τι εννοούμε με τον όρο ζύμωση (μονάδα 1); Ποια είναι τα προιόντα της ζύμωσης; 
(μονάδες 4) 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Μονάδες 5 
                          

Γ2. Το τμήμα βακτηριακού DNA της εικόνας 1 περιέχει γονίδιο που κωδικοποιεί 

ολιγοπεπτίδιο. Το ίδιο τμήμα DNA της εικόνας 1 μπορεί να κοπεί με μία περιοριστική 

ενδονουκλεάση Α η οποία αναγνωρίζει την αλληλουχία και κόβει μεταξύ G-G, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 2. 

           
                                                                        Εικόνα 1 

                                                              
                                                                        Εικόνα 2 

 

Να γράψετε το τμήμα του βακτηριακού DNA που θα προκύψει μετά τη δράση της 

περιοριστικής ενδονουκλεάσης Α (μονάδες 2). Να σημειώσετε τα 5 ́ και 3 ́ άκρα των 

αλυσίδων (μονάδες 3). 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

Γ3. Να εξηγήσετε ποια από τις αλυσίδες I ή II είναι η κωδική αλυσίδα του γονιδίου.              

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

  

Γ4. Να γράψετε τον αριθμό των t-RNA που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάφραση του m-

RNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου της εικόνας 1 (μονάδες 2). Να 



 

Σελίδα 4 από 5 
 

γράψετε τα αντικωδικόνια με τα σωστά άκρα των δυο πρώτων t-RNA που 

χρησιμοποιήθηκαν (μονάδες 4). 

                                                                                                                                                 Μονάδες 6 

 

 

Γ5. Αν συμβεί αντικατάσταση βάσης στο 3ο νουκλεοτίδιο του 2ου κωδικονίου της κωδικής 

αλυσίδας και η κυτοσίνη (C) αντικατασταθεί με γουανίνη (G), ποια θα είναι η επίπτωση 

της μετάλλαξης αυτής στο γονιδιακό προϊόν;   

                            Μονάδες 5 

 

 

 

Θέμα Δ  

 

Σε ένα είδος ποντικιού, εμφανίζονται τρεις φαινότυποι, ο Α, ο Β και ο Γ, για το «είδος 

τριχώματος». Από συνεχείς διασταυρώσεις δύο ποντικιών γεννήθηκε ένας μεγάλος 

αριθμός απογόνων. Οι απόγονοι αυτοί καταμετρήθηκαν όσον αφορά το «είδος 

τριχώματος» και καταγράφηκε η αναλογία 50% για τον φαινότυπο Α, 25% για τον 

φαινότυπο Β και 25% για τον φαινότυπο Γ. Επισημαίνεται ότι το «είδος τριχώματος» 

είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας και τα γονίδια εδράζονται σε αυτοσωμικά 

χρωμοσώματα.  

 

Δ1. Με βάση τους πιθανούς τύπους κληρονόμησης του χαρακτήρα «είδος τριχώματος» να 

γράψετε τους γονοτύπους των ατόμων που διασταυρώθηκαν σε κάθε μία περίπτωση 

(μονάδες 6). Να γράψετε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις. (μονάδες 6) 

 

                                                                                                                                              Μονάδες 12  

 

Δ2. Στο ίδιο είδος ποντικιού ένα ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων καθορί ζει τη σύνθεση ή 

όχι του ενζύμου Ε2. Το αλληλόμορφο Α συνθέτει το ένζυμο Ε2 που επιτρέπει την 

αποτύπωση χρωστικής στο τρίχωμα, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του α 

ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε2 και προκαλεί αλφισμό. Το ένζυμο Ε2 

συμμετέχει στην ίδια μεταβολική οδό με το ένζυμο Ε1 που μετατρέπει τη 

φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Να θεωρήσετε ότι το 

μονοπάτι αυτό αποτελεί τη μοναδική μεταβολική οδό σύνθεσης της μελανίνης. 

 

            
 

Το αλληλόμορφο Φ συνθέτει το ένζυμο Ε1, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του φ 

ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε1. Διασταυρώνουμε δύο φυσιολογικά 

ποντίκια ετερόζυγα και για τους δύο χαρακτήρες. 



 

Σελίδα 5 από 5 
 

 

Να βρείτε τις φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας  

 

α) αν τα ποντίκια δεν προσλαμβάνουν καθόλου τυροσίνη με τη διατροφή τους (μονάδες 8) 

και  

β) αν προσλαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα τυροσίνης με τη διατροφή τους. 

(μονάδες 5)  

Επισημαίνεται ότι: τα ζεύγη των γονιδίων βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. 

 

                                                                                                                                               Μονάδες 13 

 


