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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/3/2021                                    

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

Σας ευχόμαστε 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. Φωσφοδιεστερικούς δεσμούς συναντάμε: 

α. στους μεταγραφικούς παράγοντες 

β. στον χειριστή του οπερονίου της λακτόζης 

γ. στην DNA πολυμεράση 

δ. στον επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης 

ε. σε όλα τα παραπάνω 

 

Α2. Η πορεία του ριβοσώματος στο mRNA είναι: 

α. από το 3΄ άκρο του mRNA προς το 5’ άκρο του 

β. από το 5’ άκρο του mRNA προς το 3’ άκρο του 

γ. από την ελεύθερη φωσφορική ομάδα προς το ελεύθερο υδροξύλιο 

δ. όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι σωστές 

ε. μόνον οι β και γ προτάσεις είναι σωστές 

 

Α3. Το γονιδίωμα ενός συγκεκριμένου είδους περιέχει 20.000 περιοχές που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Από την πληροφορία αυτή συμπεραίνουμε ότι το 

είδος αυτό: 

α. περιέχει περισσότερα από 20.000 γονίδια. 

β. κάθε γονίδιο κωδικοποιεί πρωτεΐνη. 

γ. περιέχει επίσης 20.000 διαφορετικούς μεταγραφικούς παράγοντες. 

δ. στις 20.000 περιοχές συμπεριλαμβάνονται γονίδια για τη σύνθεση tRNA, 

rRNA και snRNA. 
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Α4. Όταν ένα κύτταρο ενός ανθρώπου έχει 2 γονίδια που κωδικοποιούν τις α 

αλυσίδες της αιμοσφαιρίνης τότε το κύτταρο αυτό: 

α. είναι διπλοειδές πριν την αντιγραφή του DNA και ανήκει σε άτομο με 
έλλειψη 2α γονιδίων 

β. είναι διπλοειδές μετά την αντιγραφή του DNA και ανήκει σε άτομο με 
έλλειψη ενός γονιδίου 

γ. είναι απλοειδές μετά το τέλος της μείωσης Ι 
δ. είναι διπλοειδές πριν την αντιγραφή του DNA και ανήκει σε απόλυτα 

φυσιολογικό άτομο  
ε. οι προτάσεις α και γ είναι οι σωστές 

Μονάδες 20 
 
Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς Α5 έως Α9 και δίπλα να 

σημειώσετε αν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

Α5. Όταν το οπερόνιο της λακτόζης είναι σε λειτουργία, τότε παράγονται δύο 

μόρια mRNA από αυτό. 

Α6. Η HbS και η HbF κωδικοποιούνται από τον ίδιο αριθμό γονιδίων. 

Α7. Ένα ανασυνδυασμένο μόριο DNA περιέχει γενετικό υλικό από δύο τουλάχιστον 

οργανισμούς. 

Α8. Η φαινοτυπική αναλογία της F1 1:1:1:1 όταν ταυτίζεται με την γονοτυπική είναι 

αδύνατο να έχει προκύψει από διασταύρωση μονοϋβριδισμού. 

Α9. Ο καρκίνος είναι αποτέλεσμα τόσο γονιδιακών μεταλλάξεων όσο και 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών, κυρίως δομικών που συμβαίνουν κυρίως σε 

γαμετικά κύτταρα. 

                                                               Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Να αντιγράψετε τους αριθμούς Ι-VIII στο τετράδιό σας και δίπλα να σημειώσετε 

τους αριθμούς που αντιστοιχούν. Ο πίνακας αφορά ένα υποθετικό είδος 

ανώτερου οργανισμού, στο οποίο το φύλο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο. 

 

Ι. Μόρια DNA (πριν την αντιγραφή)  

ΙΙ. Μόρια DNA (μετά την αντιγραφή)  

ΙΙΙ. Ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων  

IV. Ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων 60 

V. Χρωματίδες στον καρυότυπο  

VI. Κεντρομερίδια στον καρυότυπο  

VII. Ινίδια χρωματίνης στον καρυότυπο  

VIII. Φυλετικά χρωμοσώματα σε ένα ηπατικό κύτταρο  

 

Μονάδες 7  
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Β2. Τι είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) (μονάδες 2) και που 

βρίσκει εφαρμογή (μονάδες 6; 

Μονάδες 8 

Β3. Ποιοι παράγοντες ονομάζονται μεταλλαξογόνοι; 

Μονάδες 6 

 

Β4. Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι φορείς κλωνοποίησης (μονάδες 2); Σε ποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο καθένας από αυτούς (μονάδες 2); 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

  

Γ1. Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει την κληρονομικότητα της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε μια οικογένεια. Τα σκιασμένα τετράγωνα και 

κύκλοι υποδηλώνουν άτομα που πάσχουν από την ασθένεια. 

 

 
Γ2. Πως κληρονομείται το χαρακτηριστικό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Να 

μην εξεταστεί η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης και η περίπτωση της 

φυλοσύνδετης επικρατούς κληρονομικότητας). 

Μονάδες 6 

 

Γ3.  Να γράψετε όλους τους πιθανούς γονότυπους των μελών της οικογένειας.  

 

Μονάδες 9 
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Γ4. α. Να εξηγήσετε πώς από φυσιολογικούς γονείς προκύπτει απόγονος με 

σύνδρομο Klinefelter. (μονάδες 5) 

β. Να αναφέρετε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει αν το άτομο αυτό 

πάσχει από αιμορροφιλία (μονάδα 1). 

γ. Πόσα αλληλόμορφα γονίδια για την αιμορροφιλία Α θα περιέχει ένα 

σωματικό κύτταρο ατόμου που πάσχει από σύνδρομο Klinefelter και 

αιμορροφιλία στην μετάφαση της μίτωσης (μονάδες 2); 

Μονάδες 8 

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 (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντηση 

σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 8 
 

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 5 
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β. Να γράψετε την αλληλουχία του γονιδίου που θα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 

που απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση. Να αιτιολογήσετε την 

απάντηση σας.   

Μονάδες 4 

 

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 

 

Δίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων από το γενετικό 

κώδικα:  

Λευκίνη: CUU  

Σερίνη: AGC  

Ασπαρτικο οξύ: GAU, GAC  

Ιστιδίνη:CAU 

 

 

 


