
 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΪΟΥ 2021  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 
 
ΘΕΜΑ 10  

 

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.  Ένας διπλοειδής οργανισμός έχει 12 χρωμοσώματα. Ένα κύτταρο 
του οργανισμού αυτού που βρίσκεται στη μετάφαση ΙΙ θα έχει  
α.  12 χρωματίδες.  
β.   6 χρωμοσώματα.  
γ.   6 χρωματίδες.  
δ.   3 χρωμοσώματα.  
 

                                                                                                                                  Μονάδες  5  
 

2. Μετά την επίδραση ενός μεταλλαξιογόνου παράγοντα, η 
ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδιώματος των πρόδρομων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων ενός φυσιολογικού  άνδρα, έδειξε ότι 
κάποια από τα ερυθροκύτταρά του είχαν υποστεί γονιδιακές 
μεταλλάξεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνθέσουν τη β  
αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης. Σε ορισμένα από τα ερυθρά είχαν 
επηρεαστεί και τα δύο αλληλόμορφα και σε άλλα μόνο το ένα . Ο 
άντρας αυτός αποκτά παιδιά με φυσιολογική γυναίκα. Φορείς του 
μεταλλαγμένου γονιδίου θα είναι  
α.  όλα τα παιδιά τους.  
β.  μόνο κάποια από τα παιδιά τους.  
γ.  όλα τα αγόρια τους.  
δ.  κανένα παιδί τους.  
 

                                                                                                                                    Μονάδες  5  
 

 
 
 



3. Δε διαπερνά την πυρηνική μεμβράνη  
α. το  r-RNA 
β. το   m-RNA 
γ. το  t-RNA 
δ. το  sn-RNA 
 

                                                                                                                                 Μονάδες  5  
 

4. Πρόδρομο m-RNA μπορεί να προκύψει από τη μεταγραφή 
γονιδίου  
α. του φάγου  λ  
β. του πνευμονιόκοκκου  
γ. του κορωνοϊού Covid 19 
δ. της E.coli 
 

                                                                                                                                    Μονάδες 5  
 

5. Μια φθορίζουσα χρωστική μπορεί να συνδεθεί μόνο με θυμίνη.  
Αυτή η χρωστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ιχνηθέτηση  
α. της αντίστροφης μεταγραφάσης  
β. των νουκλεοσωμάτων  
γ. των πρωταρχικών τμημάτων  
δ. του ριβοσώματος  
 

                                                                                                                                     Μονάδες 5  
 
ΘΕΜΑ 20  

 
Α. Η αλληλουχία που ακολουθεί είναι τμήμα του γονιδιώματος ενός 
βακτηρίου E.coli και περιέχει το γονίδιο που κωδικοποιεί την 
EcoRI. (Η παρένθεση με τον αριθμό 1200 αναφέρεται στο DNA   μήκους 
1200 νουκλεοτιδίων που μεσολαβεί ).  

 
        CTTAAΤCACTAATACΤΤ…(1200)…ΤGGTGGACCTAACATAΤAT  
            GAATTΑGTGATTATGΑΑ..(1200)….ΑCCACCTGGATTGTATΑTA 

       
 Μετά από την έκθεση του βακτηρίου σε ακτινοβολία, παρατηρείται 
μια μετάλλαξη με αποτέλεσμα να χαθούν 3 διαδοχικά ζεύγη βάσεων 
5΄CΤΑ 3΄ 
3’GAT 5’ 
Ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της μετάλλαξης για το βακτήριο;  
 

                                                                                                                                                                              Μονάδες 10  
 

 
 



Β.  Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ);  Να γράψετε τη σωστή πρόταση σε όσες 
χαρακτηρίσατε σαν λανθασμένες.  

 

1. Ο επιχιασμός πραγματοποιείται μεταξύ μη ομόλογων 
χρωμοσωμάτων .  

2. Ένα άτομο με σύνδρομο Down είναι απλοειδές .   
3. Τα δίδυμα έχουν πάντα την ίδια ομάδα αίματος .  
4. Στον άνθρωπο το γονιμοποιημένο ωάριο έχει 23 ζεύγη ομόλογων 

χρωμοσωμάτων .  
5. Σε ένα γενεαλογικό δέντρο ένα τετράγωνο μέσα στο οποίο 

υπάρχει ο αριθμός 5, δηλώνει εν συντομία, 5 αρσενικά άτομα με 
τον ίδιο φαινότυπο.   

6.  Οι δύο αλυσίδες ενός δίκλωνου μορίου DNA είναι 
πανομοιότυπες και συμπληρωματικές . 

7. Η κυτταροπλασματική διαίρεση γίνεται με διαφορετικό τρόπο 
στα φυτικά από ότι στα ζωικά κύτταρα.  

8. Μια γυναίκα του φέρει ένα επικρατές φυλοσύνδετο 
χαρακτηριστικό, μπορεί να αποκτήσει αγόρια χωρίς το 
γνώρισμα αυτό.  

9.  Ο Γιώργος και η αδερφή του η Ελένη,  έχουν το ίδια γονίδια για 
την οξειδωτική φωσφορυλίωση με το Βασίλη που είναι πρώτος 
τους ξάδερφος, παιδί της αδερφής της μητέρας τους.   

10. Η αλληλουχία 5’-ATGCAT-3’ θα μπορούσε να αποτελεί στόχο 
μιας ενδονουκλεάσης . 
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ΘΕΜΑ 30  

 

Δίνονται 4 μόρια DNA και ένας ανιχνευτής  
 
 Μόριο 1:      TTAATCGCTGGGGTCCCATCC-OH 
                    AATTAGCGACCCCAGGGTAGG 
 
Μόριο 2:        5 ’ -TAAAATTTTCTGGGGT 
                       ATTTTAAAAGACCCCA 
 
Μόριο 3:         GACCCCAATATATAT -P0 4  

                               CTGGGGTTATATATA 
 
Μόριο 4:            ATACTGGGGT 
                         TATGACCCCA -3 ’   
 
Ανιχνευτής:       5 ’ -CUGGGGU 
 



Α. Ποια μόρια μπορούν να υβριδοποιηθούν από τον ανιχνευτή;  
 

                                                                                        Μονάδες  5  

 

Β. Ποια από τα υβριδοποιημένα μόρια μπορούν να επιμηκυνθούν 
από την DNA πολυμεράση;  

 

                                                                                        Μονάδες  5 
 
 
Δίνεται το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας. Τα άτομα 5 και 8 
εμφανίζουν μια ασθένεια που οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη.  
 
 
                                  
 
                                            1                   2  

 
 
 
                          

                                                 3                       4             5               6                       7  
 
                                                                  
                                                                                          8  

 
Το φυσιολογικό αλληλόμορφο δεν περιέχει την αλληλουχία στόχο 
της ενδονουκλεάσης HindI ενώ το μεταλλαγμένο την περιέχει μια 
φορά και όταν κόβεται δίνει  τμήματα 500 και 300 ζευγών βάσεων.  
Για τον προσδιορισμό των γονοτύπων λαμβάνεται γενετικό υλικό 
από τα άτομα της οικογένειας και μετά την επίδραση της  HindΙ στις 
αλληλουχίες του συγκεκριμένου γονιδίου,  ελήφθησαν τα 
αποτελέσματα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
                          Άτομο       Τμήματα DNA σε ζ.β.  

     1           800 

     2   800, 500, 300 

     3   800, 500, 300 

     4           800 

     5        500, 300 

     6    800, 500, 300 

     7           800 

     8   500, 300, 500, 300 

  
Γ. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των ατόμων της οικογένειας.  
 

                                                                                     Μονάδες  10  



Δ. Πόσα αλληλόμορφα  του γονιδίου θα υπάρχουν σε ένα σωματικό 
κύτταρο του ατόμου 8 όταν αυτό βρίσκεται στην φάση G1 και στην 
ανάφαση της μιτωτικής του διαίρεσης;  
 

                                                                                        Μονάδες 5  
 
 
ΘΕΜΑ 40  

 

Τα γονίδια για τις αλυσίδες β,  γ και δ της αιμοσφαιρίνης 
εδράζονται στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 11 . Τα γονίδια 
για τις αλυσίδες α της αιμοσφαιρίνης εδράζονται το χρωμόσωμα 16 . 
 
 
                   β  
                   γ                              α 
                   δ                              α  
                                                    
 
 
 
               Χρωμόσωμα 11    Χρωμόσωμα 16  
 
Μετά από μια μετάλλαξη σε ένα άωρο σπερματοζωάριο πριν  το 
διπλασιασμό του γενετικού του υλικού,  παρατηρείται μια αμοιβαία 
μετατόπιση  μεταξύ των χρωμοσωμάτων 11 και 16 με αποτέλεσμα το 
γονίδιο β να μετατοπιστεί στο χρωμόσωμα 16 και το ένα γονίδιο α 
να μετατοπιστεί στο χρωμόσωμα 11. Το άωρο σπερματοζωάριο 
διπλασιάζει το γενετικό του υλικό και ξεκινά τη μείωση.  
Α. Ποιοι είναι οι πιθανοί φαινότυποι των απογόνων που θα 
δημιουργηθούν από τη γονιμοποίηση φυσιολογικών ωαρίων με τα 
σπερματοζωάρια που θα προκύψουν;  
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Β. Ποιοι είναι οι πιθανοί φαινότυποι των απογόνων που θα 
δημιουργηθούν από τη γονιμοποίηση ωαρίων γυναίκας φορέ α β 
θαλασσαιμίας με τα σπερματοζωάρια που θα προκύψουν;  
 

                                                                                         Μονάδες 8  

 

Γ. Ποιοι είναι οι πιθανοί φαινότυποι των απογόνων που θα 
δημιουργηθούν από τη γονιμοποίηση ωαρίων γυναίκας που φέρει 
2 φυσιολογικά γονίδια για την  α  αλυσίδα, με τα σπερματοζωάρια 
που θα προκύψουν;  
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