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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/4/2020 

 

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. 

 

Καλή επιτυχία!! 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας 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 επιλογή των μετασχηματισμένων βακτηρίων γονιδιωματικής βιβλιοθήκης 

γίνεται: 

α. με κατάλληλα μόρια ανιχνευτές 

β. με ραδιενεργό σήμανση 

γ. με βάση το γεγονός ότι μπορούν να αναπτυχθούν παρουσία αντιβιοτικού 

δ. τα α και γ είναι σωστά 

 

Α2.Κατά τη γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, η ταχύτητα με 

την οποία το ώριμο mRNA αφήνει τον πυρήνα καθορίζεται: 

α. στο επίπεδο της μεταγραφής 

β. στο επίπεδο µετά τη μεταγραφή 

γ. στο επίπεδο της μετάφρασης 

δ. στο επίπεδο µετά τη μετάφραση 

 
Α3. Ένα άτομο ομόζυγο για δύο ζεύγη ανεξάρτητων αλληλομόρφων γονιδίων 

δημιουργεί: 

α. δύο είδη ισοπίθανων γαμετών 

β. τέσσερα είδη γαμετών με πιο συχνό αυτόν που έχει τα επικρατή 

αλληλόμορφα 

γ. τέσσερα είδη ισοπίθανων γαμετών 

δ. ένα είδος γαμέτη 
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Α4.Η κοπριά χρησιμοποιείται σαν λίπασμα στις καλλιέργειες αφού πρώτα περάσει 

από την διαδικασία: 

α. της βιολογικής αζωτοδέσμευσης από τα συμβιωτικά βακτήρια 

β. της απονιτροποίησης  

γ. της νιτροποίησης. 

δ. της καύσης. 
 
Α5.Ένας άνθρωπος προσβάλλεται από ένα παθογόνο βακτήριο. Τα κύτταρα που θα 

αντιμετωπίσουν πρώτα το βακτήριο θα είναι τα: 

α. πλασματοκύτταρα 

β. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα. 

γ. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα. 

δ. μακροφάγα. 

Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ Β  

 

Δίνονται τα διαγράμματα 1, 2, 3 και 4. 
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Β1.Να αντιστοιχίσετε κάθε διάγραμμα με μία από τις παρακάτω φράσεις. 

Α. συγκέντρωση αντισωμάτων μετά την δεύτερη ή επόμενη επαφή με ένα 

αντιγόνο. 

Β. συγκέντρωση αντιγόνων μετά την χορήγηση εμβολίου. 

Γ. συγκέντρωση Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων μετά την προσβολή από 

βακτήριο. 

Δ. συγκέντρωση αντισωμάτων μετά την χορήγηση εμβολίου. 

Μονάδες 8 

 

Β2.Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας στο προηγούμενο ερώτημα με βάση τα 

χαρακτηριστικά κάθε διαγράμματος. 

Μονάδες 12 

Β3. Από βιοχημική ανάλυση του αίματος των ενηλίκων, προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 

Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογικές τιμές % 1 2 3 4 5 

A 92 0 0 60 80 50 

A2 2,5 2,5 2,5 23 2 1 

F 1 1 30 1 0,8 0,5 

S 0 92 0 0 0 0 

 

Τι είδους αναιμία χαρακτηρίζει το κάθε άτομο (1,2,3,4,5); Να αιτιολογήσετε τις 

επιλογές σας.   

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Γ 

 

Στα ερωτήματα που αφορούν την μελέτη της κληρονομικότητας δεν απαιτείται η 

αναφορά των νόμων του Mendel. 

 

Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο που αναπαριστά την κληρονόμηση μιας 

ασθένειας στα μέλη μιας οικογένειας.  
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Γ1. Να βρείτε πως κληρονομείται η ασθένεια αυτή και να γράψετε όλους τους 

πιθανούς γονοτύπους των μελών της οικογένειας, αιτιολογώντας την απάντηση 

σας.  

Μονάδες 6 
 

Η ΒαmΗI είναι μία περιοριστική ενδονουκλεάση που κόβει μόνο το γονίδιο που 

προκαλεί την ασθένεια σε 1 σημείο δημιουργώντας 2 τμήματα DNA  μήκους 1300 

και 700 ζ. β.  

Απομονώσαμε τα γονίδια που σχετίζονται με την εν λόγω ασθένεια από σωματικά 

κύτταρα των παραπάνω ατόμων (πριν την αντιγραφή του DNA) και τα υποβάλλαμε 

στη δράση της BamHI. Τα αποτελέσματα για τα 5 παραπάνω άτομα ήταν τα 

παρακάτω: 

 

ΑΤΟΜΑ Τμήματα DNA Μήκη τμημάτων 

Ι1 1 2000 ζ.β. 

Ι2 3 2000 ζ.β., 1300ζ.β.,  700 ζ.β. 

ΙΙ1 1 2000 ζ.β. 

ΙΙ2 2 2000ζ.β.,  2000ζ. β.  

ΙΙ3 1 1300ζ. β.,  700ζ.β.  

 
Γ2. Με βάση και τις πληροφορίες του πίνακα να προσδιορίσετε τον τύπο 

κληρονομικότητας της ασθένειας. 

Μονάδες 4 
 
Σε ένα είδος εντόμων διασταυρώθηκε θηλυκό με καφέ σώμα και κόκκινα μάτια με 

αρσενική με μαύρο σώμα και κόκκινα μάτια έδωσε τους εξής απογόνους: 

 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 

22 με κόκκινα μάτια και καφέ σώμα  44 με κόκκινα μάτια και καφέ σώμα 
20 με λευκά μάτια και καφέ σώμα  38 με κόκκινα μάτια και μαύρο σώμα 
18 με κόκκινα μάτια και μαύρο σώμα  
22 με λευκά μάτια και μαύρο σώμα  
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Γ3. Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα, αν γνωρίζετε ότι ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel, 

και ότι το γονίδιο για το καφέ σώμα επικρατεί στο αλληλόμορφό του για το 

μαύρο. 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει 

ασυνεχές γονίδιο με δύο εξώνια:  

 
(Ι) 5΄ TGCGCTAATGATCGCGATACCTTAAGCATCCGGTC 3΄ 

(ΙΙ) 3΄ ACGCGATTACTAGCGCTATGGAATTCGTAGGCCAG 5΄ 
 

το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου:  

 

Η2Ν – μεθειονίνη – λευκίνη – σερίνη - ασπαρτικό οξύ – ιστιδίνη – COOH 

 

Δ1. Να γράψετε την αλληλουχία του πρόδρομου mRNA που προκύπτει από τη 

μεταγραφή του παραπάνω τμήματος DNA καθώς και την αλληλουχία του mRNA 

που βρίσκεται σε ένα πολύσωμα. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

 
Μονάδες 6 

 

Δ2. Να αναφέρετε τις πρωτεΐνες που απαιτούνται για τη σύνθεση των παραπάνω 

μορίων mRNA (Μονάδες 3), καθώς και το ρόλο του rRNA στη σύνθεση του 

παραπάνω πεπτιδίου (Μονάδες 2). 

Μονάδες 5 

 

Δ3. α.Θέλουμε να δημιουργήσουμε βακτηριακούς κλώνους που θα παράγουν το 

παραπάνω πεπτίδιο, χρησιμοποιώντας κατάλληλη περιοριστική ενδονουκλεάση 

και κατάλληλο πλασμίδιο. Να αιτιολογήσετε αν θα κατασκευάσουμε 

γονιδιωματική ή cDNA βιβλιοθήκη προκειμένου να κλωνοποιήσουμε το 

συγκεκριμένο γονίδιο. 

Μονάδες 3 

 

β.Να γράψετε την αλληλουχία του γονιδίου που θα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 

που απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση. Να αιτιολογήσετε την απάντηση 

σας.  

Μονάδες 4 
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Δ4.Να εξηγήσετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στη δομή του παραπάνω πεπτιδίου, 

εάν μια γονιδιακή μετάλλαξη που θα συμβεί στο κωδικόνιο του ασπαρτικού 

οξέος οδηγήσει σε αντικατάσταση της θυμίνης από κυτοσίνη.  

 

Μονάδες 2 

 

Δ5.Σε ποιους παράγοντες οφείλεται αυτή η μετάλλαξη;  

Μονάδες 5 

 

Δίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων από το γενετικό 

κώδικα:  

Λευκίνη: CUU  

Σερίνη: AGC  

Ασπαρτικο οξύ: GAU, GAC  

Ιστιδίνη:CAU 

 

 

 


