
 

Σελίδα 1 από 5 
 

                       

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/3/2023                                    
 

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. Η γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 

           α. στο σύνδρομο Down 

           β. στον καρκίνο του παχέος εντέρου 

           γ. στην αιμορροφιλία Α 

           δ. στην υπερχοληστερολαιμία. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

Α2. Ερευνητές μελετούν τη δομή του DNA σε ηπατικά, γαμετικά και βακτηριακά κύτταρα 

και παρατηρούν ότι δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA 

        α. εντοπίζονται μόνο στα βακτηριακά κύτταρα. 

        β. εντοπίζονται μόνο στα ηπατικά και γαμετικά κύτταρα. 

        γ. δεν εντοπίζονται σε κανένα από τα τρία είδη κυττάρων. 

        δ. εντοπίζονται και στα τρία είδη κυττάρων. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

                                                                                                    

 

Α3. Στα βακτήρια ενός κλώνου μιας cDNA βιβλιοθήκης, ένα γονίδιο κωδικοποιεί μία 

πολυπεπτιδική αλυσίδα, που αποτελείται από 150 αμινοξέα. Ο αριθμός των 

νουκλεοτιδίων του παραπάνω γονίδιου θα είναι: 

α. μεγαλύτερος από 906. 

β. μικρότερος από 906. 

γ.  ίσος με 906. 

δ. εξαρτάται από την περιοριστική ενδονουκλεάση που χρησιμοποιήθηκε. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 



 

Σελίδα 2 από 5 
 

 

 

Α4. Τα πρόδρομα ερυθροκύτταρα στον μυελό των οστών, εκφράζουν τα γονίδια που 

κωδικοποιούν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες-πρωτεΐνες: 

α. α, δ, β, ένζυμο δημιουργίας αντιγόνου Α, ιστόνες. 

β. HbA, αντιγόνο Β, ADA, α1-αντιθρυψίνη. 

γ. HbA2, αντισώματα, αντιαιμορροφιλικός παράγοντας ΙΧ. 

δ. DNA πολυμεράση, HbF, αντιγόνο Β, ινσουλίνη. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

 

Α5. Το ένζυμο EcοRI παράγεται από την έκφραση γονιδίου που 

         α. είναι ασυνεχές 

         β. εντοπίζεται σε κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA 

         γ. υπάρχει σε όλα τα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα 

         δ. εντοπίζεται φυσιολογικά σε διπλοειδές κύτταρο. 

                                                                                                                                       Μονάδες 4 

 

Α6. Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα Α1, Α2 και Α5. 

                                                                                                                                       Μονάδες 3 

 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα Β  

Σε γενετικό υλικό κυττάρων δύο ανδρών έγινε ανάλυση PCR. Κατόπιν ηλεκτροφόρησης του 

προϊόντος της PCR σε πήκτωμα αγαρόζης, λήφθηκε η Εικόνα 1. Ο άνδρας Α διαπιστώθηκε 

ότι είναι φορέας του HPV, του οποίου το προϊόν PCR (τμήμα του γονιδιώματος του, που 

ενισχύθηκε) έχει μήκος 200ζ.β. και ο άνδρας Β ότι είναι φορέας του ιού της ηπατίτιδας C, 

του οποίου το προϊόν PCR (τμήμα του γονιδιώματος του που ενισχύθηκε) έχει μήκος 250ζ.β. 

                                           
Β1.   i) Βάσει των δεδομένων της Εικόνας 1 να αντιστοιχίσετε τους άνδρες Α και Β με τους 

αριθμούς 1 και 2 και αιτιολογήστε την απάντηση σας. (μονάδες 4) 

    ii) Για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική PCR για την διαπίστωση των δύο ασθενειών; 

(μονάδες 4) 



 

Σελίδα 3 από 5 
 

 

Μονάδες 8 

 

 

 

B2.  Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος προσέφερε τη δυνατότητα ανάπτυξης 

θεραπείας, η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA και 

ονοµάζεται γονιδιακή θεραπεία. Ποιος είναι ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας και 

ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της;  

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

B3.       Να αναφέρετε τις όλες χρήσεις των ιών στη βιοτεχνολογία. 

                                                                                                                                               Μονάδες 12 

 

 

 

Θέμα Γ  ́ 
 

Σε κάποιο είδος φυτού, τα άνθη μπορούν να εμφανίζουν τα ακόλουθα χρώματα: μπλε, 
μαύρο, γκρι, λευκό. Ένα φυτό με μαύρα άνθη διασταυρώθηκε με ένα φυτό με λευκά άνθη 
και προέκυψαν απόγονοι με τα εξής χρώματα: 
 
                        - 200 φυτά με μπλε άνθη 
                        - 201  φυτά με λευκά άνθη 

                        - 202 φυτά με μαύρα άνθη 
                        - 203  φυτά με γκρι άνθη 

 

                          

Γ1. Πώς κληρονομείται το χαρακτηριστικό «χρώμα ανθέων» στο συγκεκριμένο είδος φυτού; 

(εξηγήστε όλες τις σχέσεις των αλληλόμορφων μεταξύ τους) 

                                                                                                                                                 Μονάδες 8 

 

Γ2. Ποιοι είναι οι πιθανοί απόγονοι από τη διασταύρωση ενός φυτού με μαύρα άνθη με ένα 

φυτό με γκρι άνθη; (μονάδες 6)               

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

  

Γ3. Παρουσιάστε τα βήματα παραγωγής διαγονιδιακών φυτών Βt. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

Γ4. Ένα είδος διπλοειδούς φυτού έχει οκτώ χρωμοσώματα. Ένας ερευνητής έχει στη 

διάθεσή του δύο Βt διαγονιδιακά φυτά αυτού του είδους. Στο πρώτο, το γονίδιο της 

τοξίνης έχει ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του πρώτου 

ζεύγους ενώ το δεύτερο σε ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του τρίτου ζεύγους. 



 

Σελίδα 4 από 5 
 

Εάν τα δύο αυτά φυτά διασταυρωθούν μεταξύ τους, να γράψετε το ποσοστό των 

απογόνων της F1 γενιάς που θα είναι ανθεκτικά στα έντομα (μονάδες 2).   

  

 

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5).  

Nα σχεδιάσετε τον καρυότυπο των δύο αρχικών φυτών με σημείωση του ένθετου γονιδίου 

της τοξίνης. 

                            Μονάδες 7 

 

 

Θέμα Δ  

 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) δίνεται η αλληλουχία τμήματος ενός φυσιολογικού 

γονιδίου. Το τμήμα αυτό κωδικοποιεί για πέντε αμινοξέα. 

 
Μετά από την επίδραση μεταλλαξογόνου παράγοντα προέκυψε η αλληλουχία 

που δίνεται στο Σχήμα 2. 

 
 

 

Δ1. Να αναφέρετε ονομαστικά το είδος της μετάλλαξης που προκάλεσε ο μεταλλαξογόνος 

παράγοντας. 

 

                                                                                                                                                Μονάδες 2  

 

Δ2. Να διερευνήσετε τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη μετάλλαξη 

στη δομή και στη λειτουργία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που κωδικοποιείται από το 

αντίστοιχο γονίδιο. 

 

                                                                                                                                               Μονάδες 10 

 

Μια περιοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει την αλληλουχία 

 



 

Σελίδα 5 από 5 
 

και κόβει με κατεύθυνση 5 ́-->3 ́ μεταξύ του C και του G, δημιουργώντας τμήματα DNA 

χωρίς να αφήνει μονόκλωνα άκρα με αζευγάρωτες βάσεις. Το τμήμα του δίκλωνου DNA 

που προκύπτει βάσει της αλληλουχίας του Σχήματος 1 υφίσταται την επίδραση της 

παραπάνω περιοριστικής ενδονουκλεάσης. 

 

Δ3. Ποιος είναι o αριθμός των τμημάτων δίκλωνου DNA που θα προκύψουν μετά τη δράση 

του ενζύμου; (μονάδες 2) . Να αιτιολογήστε την απάντησή σας. (μονάδες 6) 

                                                                                                                                                 Μονάδες 8 

Δ4. Ποιες ιδιότητες των υβριδωμάτων επιτρέπουν την αποτελεσματική τους χρήση στην 

παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μονοκλωνικών αντισωμάτων ; 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 


