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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-20 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο το χαρακτηριστικό με το μαύρο χρώμα 

κληρονομείται ως: 

 

α. Φυλοσύνδετο επικρατές 

β. Φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

γ. Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

δ. Αυτοσωμικό επικρατές                                             Μονάδες 5

  

   
Α2. Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο η οξειδωτική φωσφορυλίωση συμβαίνει: 

α. στον πυρήνα 

β. στο κυτταρόπλασμα 

γ. στους χλωροπλάστες 

δ. στα μιτοχόνδρια 

                                                        Μονάδες 5

  

Α3. Το παρακάτω μόριο t-RNA : 
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α. έχει προκύψει από μεταγραφή γονιδίου με τμήμα κωδικής αλυσίδας 5’ ….ΤΑΑ… 3’ 

β. έχει προκύψει από μεταγραφή γονιδίου με τμήμα κωδικής αλυσίδας 5’…..ΑΑΤ… 3’ 

γ. έχει προκύψει από μεταγραφή γονιδίου με τμήμα κωδικής αλυσίδας 5’….. ΤΤΑ …3’ 

δ. δεν συναντάται μέσα σε κύτταρα.                                 Μονάδες 5

  

        Α4. Το ένζυμο EcοRI παράγεται από την έκφραση γονιδίου που : 
   

α. είναι ασυνεχές   

β. εντοπίζεται σε κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA   

γ. υπάρχει σε όλα τα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα   

δ. εντοπίζεται φυσιολογικά σε διπλοειδές κύτταρο                                   Μονάδες 5

  

       Α5. Στα λευκά αιμοσφαίρια ανήκουν : 

α. οι λεμφαδένες 

β. τα αντισώματα  

γ. τα μακροφάγα  

δ. τα ερυθροκύτταρα                                   Μονάδες 5

  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να κάνετε την αντιστοίχηση: 

1. Υποκινητής                                                   α. Μεταγράφεται και μεταφράζεται 

2. DNA πολυμεράση                                       β. RNA 

3. εσώνιο                                                          γ. πρωτείνη 

4. πρωταρχικό τμήμα                                     δ. μεταγράφεται και δεν μεταφράζεται 

5. εξώνιο                                                           ε. Δεν μεταγράφεται 

                                                                                                                      Μονάδες 5

                                                        

Β2. Δύο ημέρες μετά από επίσκεψη σε οδοντίατρο, και λόγω αιμορραγίας των ούλων 

από τη χρήση οδοντιατρικού εργαλείου, ένα άτομο  ανησυχεί για μόλυνση από H.I.V. 

και για το λόγο αυτό πραγματοποιεί έλεγχο που αφορά την ανίχνευση των ειδικών 

αντισωμάτων έναντι του ιού στο αίμα του. Πιστεύετε ότι αυτή η μέθοδος είναι 

κατάλληλη για την ανίχνευση του ιού; Με ποια άλλη μέθοδο είναι δυνατή η διάγνωση 

του ιού στο αίμα του ατόμου; . 

                                                                                                                              Μονάδες 5 
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Β3. Να αναφέρετε (ονομαστικά) τα ένζυμα που δρουν κατά τη διάρκεια της 

αντιγραφής του DNA     (Μονάδες 5) και να περιγράψετε τη δράση των κυρίων 

ενζύμων της αντιγραφής (Μονάδες 3).        

                                   Μονάδες   8 

 

Β4. Με τι σχετίζονται τα θνησιγόνα γονίδια, τι προκαλούν, και γιατί αλλάζουν τις 

φαινοτυπικές αναλογίες των νόμων του Mendel; (Μονάδες 4) Ποια είναι η 

αναμενόμενη αναλογία θηλυκών και αρσενικών ατόμων από τη διασταύρωση δύο 

εντόμων εκ των οποίων το ένα είναι φορέας ενός υπολειπόμενου φυλοσύνδετου 

θνησιγόνου γονίδιου; (Μονάδες 3).Να λάβετε υπόψη ότι το φύλο στα έντομα αυτά 

καθορίζεται όπως στον άνθρωπο.                          

                                   Μονάδες   7                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ένα άτομο μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. 

α. Να εξηγήσετε γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. 

                                                                                                                            Μονάδες   5                                                          

β. Ποια κύτταρα της μη ειδικής άμυνας θα ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση του 

ιού και ποιος είναι ο ρόλος τους στην ενεργοποίηση των ειδικών μηχανισμών 

άμυνας; 

                           Μονάδες   5                                                          

γ. Να αναφέρετε τα κύτταρα της ειδικής άμυνας που θα παραχθούν για την 

αντιμετώπιση του ίδιου ιού την επόμενη φορά που θα μολύνει το άτομο. 

                           Μονάδες   3                                                          

 

Γ2. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις του ίδιου αντιγόνου 

στο αίμα τριών διαφορετικών ατόμων (α,β,γ) που έχουν μολυνθεί την ίδια χρονική 

στιγμή. Ποιο από τα άτομα (α,β,γ) μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας; 

(Μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας και να εξηγήσετε γιατί απορρίψατε 

τους άλλους δύο.(Μονάδες 5) 
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                           Μονάδες   7 

Γ3. Ένας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα άτομο το οποίο καταναλώνει 

συστηματικά αλκοολούχα ποτά είναι και η κίρρωση του ήπατος. Να εξηγήσετε με 

ποιον τρόπο το αλκοόλ σχετίζεται με την κίρρωση του ήπατος. 

                           Μονάδες   5                                                          

                                                                                                                                                            

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ο Γιώργος πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία, ενώ ο πατέρας του είναι 

φυσιολογικός, και από αιμορροφιλία Α ενώ και οι δύο γονείς του είναι φυσιολογικοί. 

Η Ελένη δεν πάσχει από καμία εκ των δύο ασθενειών. 

α. Να περιγράψετε με τι σχετίζονται οι παραπάνω ασθένειες και να αναφέρετε τον 

τρόπο με τον οποίο κληρονομούνται.  

                           Μονάδες   5                                                          

β. Να αιτιολογήσετε το γονότυπο του Γιώργου. 

                           Μονάδες   4                                                          

 

γ. Να κάνετε τις πιθανές διασταυρώσεις του Γιώργου και της Ελένης (Μονάδες 4) , να 

υπολογίσετε την πιθανότητα να αποκτήσουν φυσιολογική κόρη και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.    (Μονάδες 5). 

                           Μονάδες   9                                                          

                                                                                                                                                           

Δ2. Η παρακάτω αλληλουχία βάσεων αποτελεί τμήμα του 1ου εξωνίου του γονιδίου 

που κωδικοποιεί την β΄αλυσίδα της HbA. Η β-αλυσίδα της HbA αποτελείται από 146 

αμινοξέα και δίνεται ότι υφίσταται μεταμεταφραστική τροποποίηση κατά την οποία 

απομακρύνεται το πρώτο αμινοξύ από το αμινικό άκρο. 
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GAGGAGACCGCAΑTCCACGTGGTAAAAAAA 

CTCCTC TGGCGTΤA GGTGCACCATTTTTTT 

Οι παρακάτω ιχνιθετημένες αλληλουχίες RNA αποτελούν ανιχνευτές που 

χρησιμοποιούνται για την  εύρεση πιθανών αλλαγών (μιας βάσης)  που μπορεί να 

συμβούν στην κωδική αλυσίδα του  εν λόγω γονιδίου  και οι οποίες επηρεάζουν το 

5ο, 6ο και 7ο αμινοξύ της β΄αλυσίδας. 

Ανιχνευτής 1:  3΄GGUACUCCUC 5΄                   Ανιχνευτής 2: 3΄GGUGCUCCUC 5΄  

Ανιχνευτής 3:  3΄GGUCUCCUC 5΄                     Ανιχνευτής 4:  3΄GGUCACCUC 5΄  

Απομονώνουμε τα αντίστοιχα τμήματα DNA από το γονιδίωμα 5 (πέντε) ατόμων, και 

μετά την αποδιάταξή τους παρατηρούμε ότι: 

Στο DNA του ατόμου   Α    υβριδοποιείται      πλήρως μόνο ο ανιχνευτής 4 

Στο DNA του ατόμου   Β    υβριδοποιείται      πλήρως  μόνο ο ανιχνευτής 3 

Στο DNA του ατόμου   Γ    υβριδοποιούνται    πλήρως οι ανιχνευτές 3 και 4 

Στο DNA του ατόμου   Δ    υβριδοποιούνται   πλήρως οι ανιχνευτές 3 και 2  

Στο DNA του ατόμου   Ε    υβριδοποιούνται   πλήρως οι ανιχνευτές 1 και 2 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα: 

Να εξηγήσετε τη μεταβολή στη σύνθεση της β΄αλυσίδας της ΗbΑ που είναι δυνατό να 

έχουν κάποια από τα παραπάνω άτομα καθώς και το γονότυπο του καθενός. 

                           Μονάδες   5                                                          

Ποιο(α) από τα παραπάνω άτομα είναι δυνατό να εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην 

ελονοσία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

                           Μονάδες   2                                                          

 


