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Θέμα 1ο  

  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 
1.   Το γράφημα παρουσιάζει το ποσοστό φαινοτυπικής ποικιλομορφίας  σε ένα 

δεδομένο γνώρισμα σε τέσσερις πληθυσμούς του ίδιου είδους που διαβιούν 
σε παρόμοια περιβάλλοντα.  
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Σε ποιο πληθυσμό θα έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που θα 
επιβιώσουν εάν συμβεί μια περιβαλλοντική αλλαγή σχετική με το δεδομένο 
γνώρισμα;  
α.  στον πληθυσμό 1  
β.  στον πληθυσμό 2  
γ.  στον πληθυσμό 3  
δ.  στον πληθυσμό 4  

                                                                                                    Μονάδες  5  
 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2.  Τα περισσότερα διαφοροποιημένα κύτταρα διατηρούν:  
α.  μόνο ένα μικρό αριθμό των αρχικών τους γονιδίων.  
β.  μόνο ένα μικρό αριθμό των αρχικών τους γονιδίων, αλλά μπορούν να 

αναγεννούν χαμένα γονίδια όταν τα χρειάζονται.  
γ.  το σύνολο γονιδίων τους, αλλά χάνουν την ικανότητα να εκφράζουν τα 

περισσότερα από τα γονίδια αυτά.  
δ.  το σύνολο των γονιδίων τους καθώς και την ικανότητα να εκφράζουν 

συνεχώς τα γονίδια αυτά.  
                                                                                              Μονάδες  5  

 
3.  Στο χωριό Αράρας της Βραζιλίας παρατηρ είται σχετικά μεγάλο   ποσοστό 

ασθενών με μελαγχρωματική ξηροδερμία εξαιτίας αυξημένης συχνότητας 
ενός αυτοσωμικού υπολειπόμενου γονιδίου. Αιτία της μεγάλης συχνότητας 
του εν λόγω γονιδίου είναι:  
α.  ότι τα ομόζυγα άτομα έχουν κάποιο πλεονέκτημα στην επιβ ίωση.  
β.  ότι στην περιοχή αυτή η ηλιοφάνεια είναι έντονη.  
γ.  ότι συμβαίνουν διασταυρώσεις μεταξύ σχετικά κοντινών  συγγενικά 

ατόμων του χωριού.  
δ.  ότι οι ασθενείς έχουν ελλιπή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.  

                                                                                                    Μονάδες  5  
 

 4.  Ποιο από τα παρακάτω ζευγάρια αντιπροσωπεύει ομόλογα όργανα;  
α.  ανθρώπινο χέρι και πλοκάμι χταποδιού  
β.  ανθρώπινο χέρι και φτερούγα νυχτερίδας  
γ.  φτερούγα πουλιού και φτερό μύγας  
δ.  φτερό μύγας και άνω άκρο νυχτερίδας.  

                                                                                                    Μονάδες  5  
 
 5.  Ένα νεογέννητο ποντίκι στο οποίο αφαιρείται χειρουργικά ο θύμος αδένας  

πιθανότατα:  
α.  θα εκφράζει λιγότερα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας στα κύτταρά του.  
β.  θα στερείται χυμικής ανοσίας.  
γ.  δεν θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσει και να ωριμάσει Τ κύτταρα.  
δ.  θα έχει μειωμένο αριθμό Β κυττάρων και δεν θα μπορεί να παράγει  

αντισώματα.  
                                                                                                         

                                                                                                  Μονάδες  5  
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 2ο   
 

Oι  κοροναϊοί είναι μία ομάδα ιών που έχουν μονόκλωνο R.N.A.  σαν γενετικό 
υλικό και συναντώνται σε διάφορα είδη θηλαστικών (νυχτερίδες, καμήλες, 
μυρμηγκοφάγοι…) και πτηνών. Στον άνθρωπο προσβάλλουν το αναπνευστικό 
σύστημα και διασπείρονται μέσω των σταγονιδίων του βήχα και του 
φτερνίσματος.  Τα περισσότερα στελέχη των κοροναϊών προκαλούν απλό 
κρυολόγημα (υπολογίζεται ότι το 20% των περιστατικών απλού κρυολογήματος 
οφείλεται σε αυτούς) ενώ πιο σοβαρή συμπτωματολογία που συνοδεύεται και 
από μεγάλη θνητότητα, έχουν προκληθεί από κάποια στελέχη κοροναϊών (SARS-
2002, ΜΕRS-2012 και CoVID-2019).  

 
1. Πως δημιουργούνται τα νέα στελέχη των κοροναϊών;  

                                                                                                 Μονάδες 3  

 

2. Ποιους εξωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς καταφέρνει να ξεπεράσει ο 
κοροναϊός προκειμένου να εισέλθει στον οργανισμό ενός ανθρώπου;  

                                                                                               Μονάδες 4  

 

3. Γιατί ο ιός προσβάλει μόνο τα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος; 
                                                                                                Μονάδες 3 

 

4. Ποια Τ λεμφοκύτταρα θα ενεργοποιηθούν και πως θα δράσουν έναντι του κοροναϊού;  
                                                                                           Μονάδες 5 

                                                             

5. Με ποια μέσα θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι ασθενείς ώστε να αντιμετωπίσουν τη 
λοίμωξη αυτή;                                                                                                                                                                 

                                                                                              Μονάδες  5 

 

6.  Ένας άνθρωπος που νόσησε από SARS το 2002 και θεραπεύτηκε, προστατεύεται από τα 

αντισώματά του  έναντι του νέου κοροναϊού;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                                                                                          Μονάδες  5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 3ο  

 

Στο παρακάτω διάγραμμα σημειώνεται η μεταβολή στη συγκέντρωση των 
οξειδίων του αζώτου στον αέρα μιας μεγαλούπολης στη διάρκεια των τελευταίων 
50 χρόνων.  
 
 
Συγκέντρωση  
οξειδίων  
αζώτου  

 
 
 
 
 
                                                                                           χρόνος  
                  1970         1980        1990         2000        2010         2020  

 
 
α.  Να εξηγήσετε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη μεταβολή.  

                                                                                               Μονάδες 4  

 

β.  Ποια προβλήματα μπορεί να προκληθούν στο περιβάλλον εξ’ αιτίας αυτής 
της μεταβολής και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους;  

 

                                                                                                                                             Μονάδες 6  

 

γ.  Ορισμένοι κάτοικοι της πόλης αυτής παρουσίασαν ένα σημαντικό χρόνιο 
πρόβλημα στην υγεία τους σαν αποτέλεσμα της έκθεσής τους στα οξείδια του 
αζώτου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό;  Να προτείνετε έναν τρόπο θεραπείας 
του.  

                                                                                                 Μονάδες 8  
 
δ.  Η ανάλυση του γενετικού υλικού που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό 

κατοίκων της πόλης αυτής έδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια στις 
αλληλουχίες  των γονιδίων που σχετίζονται με την παραπάνω ασθένεια. Ποια 
πλεονεκτήματα υπάρχουν από την παρουσία  πολλών αλληλόμορφων 
γονιδίων για μια γενετική θέση;  

                                                                                                                                            Μονάδες 7  
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα 4ο  

  
Στον καρυότυπο των λεμφοκυττάρων στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) 
παρατηρείται το χαρακτηριστικό  χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας που αποτελεί 
και διαγνωστικό δείκτη για την ασθένεια αυτή. Το χ ρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας  
προκύπτει από μια αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Το αποτέλεσμα της μετατόπισης  είναι η δημιουργία ενός  χιμαιρικού γονιδίου 
στο χρωμόσωμα 22 που λειτουργεί σαν ογκογονίδιο και κωδικοποιεί την 
πρωτεΐνη κινάση η οποία επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.  
Παρακάτω δίνονται οι φυσιολογικές αλληλουχίες των νουκλεοτιδίων του 5΄- 3΄ 
κλώνου των γονιδίων ABL και BCR αντίστοιχα και με το βέλος σημειώνονται τα 
σημεία που υφίστανται θραύση. Οι αλληλουχίες με έντονη γραφή αντιστοιχούν 
στα εσώνια των γονιδίων.  
 
ΑΒL: 

     5΄…TTTTTTATGGCGTATTGTACCGAGAGAAATTCATTTGACTGAAAAAA….3’  
 

     BCR: 
     5’…TTTTTTTAGAACTATGGACACCCGGTCTAGTTAAAAGAGCGTCAAAA…3’  

 
α.   Να γράψετε την αλληλουχία και των δύο κλώνων του χιμαιρικού   

γονιδίου, σημειώνοντας τον προσανατολισμό του.  

 

                                                                                               Μονάδες  6  
 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

β.   Να γράψετε την αλληλουχία του πρόδρομου και του ώριμου  m-R.N.A.  που 
κωδικοποιούν την κινάση.  

                                                                                             Μονάδες  6  

 

γ.  Ποια αντικωδικόνια και πόσα αμινοξέα απαιτούνται για τη σύνθεση της 
κινάσης;   

                                                                                                  Μονάδες  5  

                                                                 
δ.   Για τη θεραπεία της ασθένειας χορηγείται η ιματινίμπη, μια πρωτεΐνη που 

φυσιολογικά παράγεται από τα περισσότερα ανθρώπινα κύτταρα και 
λειτουργεί σαν αναστολέας της κινάσης. Να περιγράψετε μια μέ θοδο 
παραγωγής της πρωτεΐνης αυτής με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας.  

 

                                                                                        Μονάδες  8  
 
                                                                                            

 
        

 
 
 
 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


