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ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Α1. Ουσίες που επηρεάζουν το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων είναι: 

α. λυσοζύμη και βλέννα 

β. πενικιλίνη και βλέννα 

γ. λυσοζύμη και πενικιλίνη 

δ. ιντερφερόνες και πενικιλίνη 

                                                                                                                       Μονάδες  5   

Α2. Το γονιδίωμα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από νουκλεοτίδια που 

περιέχουν μη ραδιενεργό φωσφόρο. Το κύτταρο αυτό ενώ βρίσκεται στο στάδιο της 

μετάφασης μεταφέρεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ραδιενεργό φωσφόρο. Τα δύο 

νέα κύτταρα που προκύπτουν από τη διαίρεση του αρχικού κυττάρου θα περιέχουν 

ραδιενεργό DNA σε ποσοστό:  

α. 100% 

β.  50% 

γ.  25% 

δ. 0% 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

Α3. Τα  ριβονουκλεπρωτεΐνικά σωματίδια τα συναντάμε: 

α. στα ημιαυτόνομα οργανίδια. 

β. στο κυτταρόπλασμα. 

γ. στο προκαρυωτικό κύτταρο. 

δ. στο πυρήνα. 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

Α4.Τα φαγοκύτταρα:  

α. είναι λευκά αιμοσφαίρια. 

β. παράγουν αντισώματα. 

γ. έχουν εξειδικευμένη δράση. 

δ. ενεργοποιούνται από το συμπλήρωμα. 

                                                                                                                       Μονάδες  5  

Α5.Ενωμένο ριβονουκλεοτίδιο και δεόξυριβονουκλεοτίδιο με 3΄- 5΄ φωσφωδιεστερικό 

δεσμό θα συναντήσουμε κατά τη διαδικασία της 

α. αντιγραφής 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

Konstantine
Πληκτρολογημένο κείμενο
09-11-2019



 2

 

β. μεταγραφής 

γ. μετάφρασης 

δ. ωρίμανσης 

                                                                                                                       Μονάδες  5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Ονομάστε τα μικρόβια που μπορούν να προκαλέσουν τις ασθένειες ή τις επιπτώσεις που 
περιγράφονται στον πίνακα : 
 

Λοίμωξη από χλαμύδια 

 
 

Χολέρα  

Αμοιβαδοειδής δυσεντερία  

Ασθένεια του ύπνου  

Αποβολή στις εγκύους  

Πνευμονική καντιντίαση  

Μυκητιάσεις στο τριχωτό της κεφαλής  

Γονόρροια  

Σύφιλη  

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας 

 

Λοίμωξη από τριχομονάδες  

                                                                                                                                                    Μονάδες  11 

Β2. Η μόλυνση ενός ατόμου από κάποιον ιό έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 

αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού μας για την αντιμετώπισή του. Να περιγράψετε 

την δράση του μηχανισμού μη ειδικής άμυνας που ενεργοποιείται αποκλειστικά για την 

αντιμετώπιση των ιών.  

                                                                                                                       Μονάδες  4 

Β3. Σε πυρήνα μεσοφασικού κυττάρου του ελέφαντα (πριν την αντιγραφή) ανιχνεύονται 

56 μόρια DNA. 

α. Πόσα χρωμοσώματα και πόσα μόρια DNA είναι δυνατό να συναντήσουμε σε 

i. σωματικό κύτταρο του ίδιου είδους 

ii. σε γαμέτη του ίδιου είδους 

                                                                                                                       Μονάδες  2 

β. Αν το φύλο στον ελέφαντα καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο σε ποιες κατηγορίες 

(είδος και αριθμό) διακρίνονται τα χρωμοσώματα που θα συναντήσουμε στον πυρήνα 

ενός σωματικού κυττάρου του και στον πυρήνα ενός γαμέτη του. 

                                                                                                                       Μονάδες  2 

Β4. Κατά τη διαδικασία της μεταγραφής ενός ευκαρυωτικού γονιδίου γίνεται ένα λάθος 

που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιας βάσης σε κάποιο κωδικόνιο του 

παραγόμενου m-RNA. Απομονώνουμε το m-RNA αυτό από το κυτταρόπλασμα, το 

εισάγουμε σε ένα βακτήριο και παρατηρούμε ότι, παρά το λάθος που έχει στο 
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κωδικόνιο συντίθεται η φυσιολογική πρωτείνη του ευκαρυωτικού κυττάρου. 

 

Να εξηγήσετε τους λόγους που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή της φυσιολογικής 

πρωτείνης. 

                                                                                                                       Μονάδες  6 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ένα άτομο μολύνεται από κάποιο παθογόνο μικρόβιο και δεν εμφανίζει 

συμπτώματα ασθένειας. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τους λόγους για τους οποίους το 

άτομο δεν εμφάνισε τα συμπτώματα της ασθένειας.  

                                                                                                                       Μονάδες  6 

Γ2. Ένα  μόριο ευκαρυωτικού DNA (γραμμικό και δίκλωνο), επεξεργάζεται με 2 

διαφορετικές περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Από την επεξεργασία του με την 

περιοριστική ενδονουκλεάση Α προέκυψαν 2 τμήματα, ένα 7000 ζευγών βάσεων και 

ένα άλλο 8000 ζευγών βάσεων. Από την επεξεργασία του ίδιου μορίου με την 

περιοριστική ενδονουκλεάση Β προέκυψαν 2 τμήματα, ένα 9000 ζευγών βάσεων και 

ένα άλλο 6000 ζευγών βάσεων .  

α)Πόσα τμήματα DNA θα προκύψουν από τη δράση και των 2 περιοριστικών 

ενδονουκλεασών και τι μήκος θα έχει το καθένα; 

β) Πόσο απέχουν σε ζ.β.  οι δυο θέσεις αναγνώρισης μεταξύ τους πάνω στο μόριο, αν 

κατά την ταυτόχρονη επίδραση πάρουμε εκτός των άλλων και  ένα τμήμα  DNA μήκους 

7.000 ζ.β. 

                                                                                                                       Μονάδες  6 

Γ3. Ο Mendel διασταύρωσε τα μοσχομπίζελα 1,2,3,4,5,6 με διάφορους τρόπους μεταξύ 

τους και πήρε τα αποτελέσματα: 

1*2:  9 λεία κίτρινα- 3 λεία πράσινα- 3 ρυτιδωμένα  κίτρινα-1 ρυτιδωμένο πράσινο 

1*5:  3 λεία κίτρινα- 3 λεία πράσινα- 1 ρυτιδωμένο κίτρινο- 1 ρυτιδωμένο πράσινο 

4*5:  1 λείο κίτρινο- 1 λείο πράσινο- 1 ρυτιδωμένο κίτρινο- 1 ρυτιδωμένο πράσινο 

3*4:  3 ρυτιδωμένα κίτρινα- 1 ρυτιδωμένο πράσινο 

3*6:  1 ρυτιδωμένο κίτρινο- 1 ρυτιδωμένο πράσινο 

Να βρείτε τους γονότυπους των φυτών 1,2,3,4,5 και 6,  να γράψετε την φαινοτυπική 

αναλογία που θα προκύψει από την διασταύρωση των φυτών 5 και 6 και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                                                     Μονάδες  13 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούνται τα παρακάτω μόρια DNA. 
DNA I:      5΄ ATGGGCAAAAGCTTTTCGAAATGCCTGG 3΄ 
                 3΄ TACCCGTTTTCGAAAAGCTTTACGGACC 5΄ 
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DNA II:     3΄GCGCGTTAAGCTTCCTGGACACATTCC 5΄ 
                5΄CGCGCAATTCGAAGGACCTGTGTAAGG 3΄ 
 
 
και οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Α που αναγνωρίζει την αλληλουχία: 
5΄AAGCTT3΄ 
3΄TTCGAA5΄ και κόβει μεταξύ Α και Α από 5΄προς 3΄ 
και Β που αναγνωρίζει την αλληλουχία: 
3΄CCTGG 5΄ 
5΄GGACC 3΄ και κόβει μεταξύ C και C απο 3΄προς 5΄ 
α. Από ποιους οργανισμούς παράγονται φυσιολογικά οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
και ποιος είναι ο ρόλος τους για τους οργανισμούς αυτούς; 
                                                                                                                        Μονάδες 4 
β. Να γράψετε τα τμήματα DNA που θα προκύψουν στο δοκιμαστικό σωλήνα μετά τη 

δράση των περιοριστικών ενδονουκλεασών Α και Β. 
                                                                                                                        Μονάδες 4 

γ. Στη συνέχεια προσθέτουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα DNA πολυμεράση και 
δεοξυριβονουκλεοτίδια. Να γράψετε τα τμήματα DNA που θα προκύψουν τελικά και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
                                                                                                                        Μονάδες 4 

 

Δ2.Το παρακάτω τμήμα DNA αποτελεί ευκαρυωτικό γονίδιο και κωδικοποιεί πρωτείνη 
που στη λειτουργική της μορφή αποτελείται από τα αμινοξέα: 
HOOC-pro-thr-val-phe-NH2 

pro: CCU 

thr:  ACG 

val: GUU 

phe:UUC 

         TTTAATCAATTCCGCATT GAGTTTCC TTGTACATTC 

Ι                                                                                                          ΙΙ 
         AAATTAGTTAAGGCGTAACTCAAAGGAACATGTAAG 

 
α. Σε ποια από τις θέσεις (Ι ή ΙΙ) εντοπίζεται ο υποκινητής του γονιδίου; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
                                                                                                                       Μονάδες  5 

β. Να γράψετε το m-RNA που θα μεταφερθεί στο κυτταρόπλασμα και προέρχεται από 
τη μεταγραφή του παραπάνω γονιδίου (χωρίς αιτιολόγηση). 
                                                                                                                       Μονάδες  4 

γ. Που οφείλετε η διαφορά μεταξύ των κωδικονίων του γονιδίου και του αριθμού των 
αμινοξέων της πρωτείνης που κωδικοποιεί; 
                                                                                                                       Μονάδες  4 


