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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/20 

                 

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. Κατασκευάζετε γονιδιωματικές και cDNA βιβλιοθήκες από ηπατικά και μυϊκά 

κύτταρα ενός οργανισμού χρησιμοποιώντας τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες. 

Περιμένετε να είναι 

α. ίδια και τα δύο είδη βιβλιοθηκών, αφού προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό 

β. ίδιες οι cDNA και διαφορετικές οι γονιδιωματικές 

γ. ίδιες οι γονιδιωματικές και διαφορετικές οι cDNA 

δ. διαφορετικά και τα δύο είδη βιβλιοθηκών, αφού προέχονται από 

διαφορετικά κύτταρα 

 

Α2. Στα γονίδια της μερικής αχρωματοψίας στο κόκκινο και το πράσινο και της 

αιμορροφιλίας Α δεν ισχύει ο δεύτερος νόμος του Mendel επειδή τα γονίδια 

αυτά 

α. βρίσκονται στην περιοχή του Υ που δεν έχει αλληλόμορφα στο Χ 

β. βρίσκονται σε διαφορετικά ζευγάρια ομόλογων χρωμοσωμάτων 

γ. βρίσκονται και τα δύο στο ίδιο χρωμόσωμα 

δ. ελέγχουν πολυγονιδιακούς χαρακτήρες 

 

Α3. Στο πείραμα των Hershey και Chase έγινε ιχνηθέτηση 

α. με τα κατάλληλα μόρια ανιχνευτές 

β. στο θείο των νουκλεοτιδίων και στο φώσφορο των αμινοξέων 

γ στο φώσφορο των νουκλεοτιδίων και στο θείο των αμινοξέων 

δ. με γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά 
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Α4. Σε ένα δασικό οικοσύστημα, οι αβιοτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 

α. το κλίμα και την βιοποικιλότητα 

β. τη θερμοκρασία και την αλατότητα του νερού 

γ. τους αυτότροφους και τους ετερότροφους οργανισμούς 

δ. το pH και τους αυτότροφους οργανισμούς 

 

Α5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα τι είναι πιο πιθανό να 

συμβεί αν ένα άτομο εμβολιαστεί με εξασθενημένο παθογόνο παράγοντα;: 

α. Η ικανότητα αντιμετώπισης της ασθένειας θα αυξηθεί εξαιτίας των 

αντισωμάτων που παρέλαβε ο οργανισμός από το εμβόλιο. 

β. Η ικανότητα αντιμετώπισης της ασθένειας που οφείλεται στον παθογόνο 

παράγοντα θα αυξηθεί εξαιτίας της παραγωγής αντισωμάτων. 

γ. Η ικανότητα άμεσης παραγωγής αντισωμάτων θα μειωθεί εξαιτίας του 

εμβολιασμού. 

δ. Η ικανότητα αντίστασης θα αυξηθεί για τις περισσότερες ασθένειες. 

ε. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω 

Μονάδες 25 

Θέμα Β 

 

Τα βακτήρια είναι μικροοργανισμοί που άλλοτε είναι βλαβερά και άλλοτε ωφέλιμα, 

τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. 

 

Β1. Ποια είναι η δομή των βακτηρίων; 

Μονάδες 4 

 

Β2. Τι γνωρίζετε για τα πλασμίδια των βακτηρίων (μονάδες 6); Ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί ένα πλασμίδιο ως φορέας κλωνοποίησης 

(μονάδες 4); 

Μονάδες 10 

 

Β3. Με ποιους τρόπους τα βακτήρια συμβάλλουν στην διατήρηση των 

οικοσυστημάτων; 

Μονάδες 8 

 

Β4. Να αναφέρετε διαφορές στην αντιγραφή του γενετικού υλικού των βακτηρίων 

και των ευκαρυωτικών κυττάρων. 

Μονάδες 3 
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Θέμα Γ  

 

Στην εικόνα 1 δίνεται διάγραμμα που αφορά διαδικασίες που πραγματοποιούνται 

στο φυσικό περιβάλλον: 

 

 
Εικόνα 1 

 

Γ1. Να γράψετε τα ονόματα των διαδικασιών που αντιστοιχούν στους αριθμούς 
1,2,3,4,5,6,7,8 καθώς και τις ουσίες που αντιστοιχούν στα γράμματα Α,Β,Γ. 

 
Μονάδες 11 

 
Γ2. Να περιγράψετε τη διαδικασία 2. 

Μονάδες 5 
 

Ένας άνθρωπος προσβάλλεται για πρώτη φορά από ένα αντιγόνο. Στην εικόνα 2 

απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις των ιντερφερονών, των αντιγόνων και των 

αντισωμάτων που ανιχνεύονται στο σώμα του ασθενούς. 
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Εικόνα 2 

 

Γ1. Να προσδιορίσετε το είδος του αντιγόνου (μονάδες 1) και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας (μονάδες 2).                          

Μονάδες 3 

 

Γ3. Να προσδιορίσετε ποια καμπύλη (από τις Α, Β ή Γ) αντιστοιχεί στις ιντερφερόνες, 

ποια στα αντιγόνα και ποια στα αντισώματα (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας με βάση τα χαρακτηριστικά του διαγράμματος (μονάδες 3).  

 

                                                    Μονάδες 6 

Θέμα Δ 

 

Δ1. Ανιχνεύτηκε μία γονιδιακή μετάλλαξη σε ένα πληθυσμό θηλαστικών που 

επηρεάζει τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρή 

ασθένεια στο είδος αυτό. Από αναλύσεις του DNA στα φυσιολογικά και τα 

μεταλλαγμένα γονίδια, βρέθηκε η αλληλουχία του φυσιολογικού 

αλληλόμορφου που καταγράφεται στην εικόνα 3: 
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Εικόνα 3 

 

Στο μεταλλαγμένο γονίδιο έχει γίνει προσθήκη των βάσεων  

 

5’ AAT 3’ 

3’ TTA 5’ 

 

στην θέση που υποδεικνύει το βέλος. Να εξηγήσετε τις επιπτώσεις της προσθήκης 

αυτής στα άτομα που πάσχουν από την ασθένεια. 

Μονάδες 5 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ MENDEL. 

 

Στην εικόνα 4 απεικονίζεται γενεαλογικό δένδρο στο οποίο τα μαυρισμένα άτομα 

μιας οικογένειας πάσχουν από αιμορροφιλία Β. Το άτομο IV1 πάσχει επιπλέον και 

από μία αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία. 

 

 
Εικόνα 4 
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Βρέθηκε ότι το φυσιολογικό γονίδιο έχει μήκος 34.000 ζεύγη βάσεων ενώ το 

αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για την ασθένεια μπορεί να κοπεί σε δύο 

τμήματα μήκους 19.000 και 15.000 ζευγών βάσεων με τη δράση μιας περιοριστικής 

ενδονουκλεάσης. Το φυσιολογικό αλληλόμορφο δεν κόβεται από το ένζυμο αυτό. 

Από τις αναλύσεις στα άτομα της παραπάνω οικογένειας προέκυψαν τα 

αποτελέσματα που καταγράφονται στον πίνακα 1: 

 

Άτομα Αριθμός τμημάτων DNA σε ζεύγη βάσεων 

I1 34.000  

I2 34.000 19.000, 15.000 

II1 34.000 34.000 

II2 34.000 19.000, 15.000 

II3  19.000, 15.000 

II4 34.000 34.000 

II5 19.000, 15.000 19.000, 15.000 

III1  19.000, 15.000 

III2 34.000  19.000, 15.000 

III3 34.000  

 

Πίνακας 1 

 

Δ1. Χρησιμοποιώντας το γενεαλογικό δένδρο και τα δεδομένα του πίνακα, να 

προσδιορίσετε τον τύπο κληρονομικότητας της ασθένειας στα άτομα της 

οικογένειας εκτός του IV1 και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Μονάδες 6 

 

Δ2. Να προσδιορίσετε το φύλο και την πάθηση του ατόμου IV1. Να διακρίνετε 

περιπτώσεις. 

Μονάδες 8 

 

Δ3. Να εξηγήσετε πώς μπορεί να προέκυψε το άτομο IV1.  

Μονάδες 6 

 


