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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-03-20 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Έστω το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο: Ποιος από τους παρακάτω προγόνους 

αποκλείεται να έχει κληροδοτήσει στην ΙΙΙ 1 φυλετικό χρωμόσωμα; 

α. Ι 1 

β. Ι 2 

γ. Ι 3 

δ. Ι 4 

                                          

  

   
 

 

 

                                                                                                                              Μονάδες 5                                                                                                                   

Α2. Το σχήμα απεικονίζει την κυκλική ροή χημικών ουσιών μεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών σε ένα οικοσύστημα. Οι ουσίες Χ και Ζ αντιστοιχούν:  

Α. η ουσία Χ είναι ένα ανόργανο συστατικό και η ουσία Ζ είναι νερό. 

Β. η ουσία Χ είναι η γλυκόζη και η ουσία Ζ είναι το άμυλο.  

Γ. η ουσία Χ είναι το άζωτο και η ουσία Ζ είναι η αμμωνία.  

Δ. η ουσία Χ είναι το διοξείδιο του άνθρακα και η ουσία Ζ είναι το οξυγόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Μονάδες 5 

Α3. Η γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 

α. στο σύνδρομο Down  

β. στον καρκίνο του παχέος εντέρου   

γ. στην αιμορροφιλία Α  
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δ. στην υπερχοληστερολαιμία. 

                                                                                                                              Μονάδες 5 

Α4. Η μεγιστοποίηση της παραγωγής φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα 

(gene farming) επιτυγχάνεται με: 

α. γενετική τροποποίηση του ζυγωτού με μικροέγχυση και μεταφορά του σε θηλυκό ζώο για 
κυοφορία 

β. παραγωγή της πρωτεΐνης στα κύτταρα του μαστικού αδένα θηλυκού ζώου 

γ. κλωνοποίηση ενός θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιημένου για την επιθυμητή πρωτεΐνη 

δ. διασταύρωση θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιημένου για την πρωτεΐνη με φυσιολογικό 

 αρσενικό.                                                                                                            Μονάδες 5

  

 Α5.  Εμβολιασμός είναι 

α. η απομάκρυνση άχρηστων προϊόντων από μία καλλιέργεια. 
β. η αποστείρωση του θρεπτικού υλικού. 
γ. η προσθήκη θρεπτικών συστατικών σε μία καλλιέργεια. 
δ. η προσθήκη μικρής ποσότητας μικροοργανισμών σε θρεπτικό υλικό. 

                                                                                                          Μονάδες 5

  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να διατάξετε με τη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω στάδια που αφορούν στην 

κλωνοποίηση του προβάτου Dolly. Αποτυπώστε στο τετράδιο σας τη σωστή σειρά 

χρησιμοποιώντας μόνο τα γράμματα α έως στ. 
α. εισαγωγή ενός πυρήνα από κύτταρο του μαστικού αδένα σε απύρηνο ωάριο. 
β. μεταφορά του εμβρύου σε θετή μητέρα. 
γ. διαίρεση του κυττάρου που προέκυψε με τη βοήθεια ηλεκτρικής διέγερσης. 
δ. λήψη κυττάρων από τον μαστικό αδένα ενός προβάτου και αφαίρεση του πυρήνα τους. 
ε. κυοφορία και γέννηση του προβάτου Dolly. 
στ. απομόνωση ωαρίου από άλλο πρόβατο και απομάκρυνση του πυρήνα. 

                                                                                                                      Μονάδες 3 

Β2.Με ποιο ή με ποια φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζεται το καθένα από τα 

παρακάτω; Να τα αναφέρετε ονομαστικά. 

α. Υπέρυθρη ακτινοβολία 

β. Οξείδια του αζώτου 

γ. Διοξείδιο του άνθρακα 

δ. Χλωροφθοράνθρακες 

ε. Μονοξείδιο του άνθρακα 

στ. Διοξείδιο του θείου 

ζ. Υδρογονάνθρακες 

η. Υπεριώδης ακτινοβολία 

                                                                                                                              Μονάδες 4 
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Β3. Σε τρεις διαφορετικούς βιοαντιδραστήρες πραγματοποιείται κλειστή καλλιέργεια τριών 

διαφορετικών μικροοργανισμών Α, Β και Γ αντίστοιχα. Στα παρακάτω διαγράμματα 

απεικονίζεται ο αριθμός των μικροοργανισμών σε σχέση με το χρόνο. Στο χρονικό διάστημα 

από 0 έως t1 η συγκέντρωση του οξυγόνου στους βιοαντιδραστήρες είναι 

υψηλή και σταθερή, ενώ στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2 η συγκέντρωση του οξυγόνου 
είναι χαμηλή και σταθερή. 
α. Με βάση τα σχήματα να χαρακτηρίσετε τους μικροοργανισμούς Α, Β, Γ σε σχέση με 

την εξάρτηση της ανάπτυξής τους από τη συγκέντρωση του οξυγόνου αιτιολογώντας την 
απάντησή σας.(Μονάδες 4) 
δ. Τι εννοούμε σήμερα με τον όρο ζύμωση; Ποια είναι τα προϊόντα της ζύμωσης;  
    (Μονάδες 4) 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Μονάδες   8 

Β4. Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της 

ευαισθησίας κλινικών δοκιμασιών όπως η ταυτοποίηση των ομάδων αίματος. Να εξηγήσετε 

την παρασκευή ενός τέτοιου τεστ προσδιορισμού των ομάδων αίματος, σύμφωνα με το 

σύστημα AB0, αναφέροντας πόσα και ποια μονοκλωνικά αντισώματα θα πρέπει να 

περιέχονται.                           

                                                                                     Μονάδες   6 

Β5.   «Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ωάρια του ζώου που έχουν γονιμοποιηθεί στο 

εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή του ξένου DNA με ειδική μικροβελόνα. Το ξένο 
γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποιο από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του 
ζυγωτού». 
α. Πώς ονομάζεται η μέθοδος που περιγράφεται στο παραπάνω κείμενο – απόσπασμα από 
το σχολικό βιβλίο και πως οι οργανισμοί που δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο; 
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(Μονάδες 2) 
β. Να αναφέρετε τα ονόματα δύο τουλάχιστον ειδών ζώων που δημιουργούνται 

αποκλειστικά με την παραπάνω μέθοδο.(μονάδες 2)                                                                                                                               

                                                                                                                              Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 

 Γ1. Στο διάγραμμα του σχήματος 2 απεικονίζεται ο κύκλος του νερού. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Να προσδιορίσετε τις πιθανές πορείες του νερού που αντιστοιχούν  στους αριθμούς 1 
έως 6 στο σχήμα 2.(Μονάδες 3) 
β. Στη μικρή λεκάνη απορροής με έντονη κλίση εδάφους στο σχήμα 2, λόγω μιας πυρκαγιάς 
καταστρέφονται όλα τα δένδρα. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για το έδαφος μετά από μια 
περίοδο έντονων βροχοπτώσεων;(Μονάδες 4) 
                                                                                                                              Μονάδες 7 

 Γ2. 
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 Η Εικόνα 1 αναπαριστά ένα υδάτινο οικοσύστημα που περιλαμβάνει ένα ποτάμι 
το οποίο καταλήγει σε λίμνη. Γύρω από το οικοσύστημα αυτό υπάρχουν καλλιεργούμενοι 
αγροί στους οποίους χρησιμοποιούνται λιπάσματα κ αι μη βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα 
(π.χ. DDT). Επιπλέον, στη λίμνη καταλήγουν τα αστικά λύματα μιας παρακείμενης πόλης 
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Ένα πρωί, οι κάτοικοι της πόλης παρατήρησαν μεγάλο 
αριθμό νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της λίμνης. 
α. Ποιο φαινόμενο σχετίζεται με τη μαζική θανάτωση των ψαριών; (μονάδες 1) 
Περιγράψτε τα στάδια που οδήγησαν στη θανάτωση των ψαριών. (μονάδες 4) 
                                                                                                                              Μονάδες 5 
 

β. Τοξικολογική εξέταση στους ιστούς πουλιών που τρέφονται με τα ψάρια της λίμνης, 
υπέδειξε συγκέντρωση DDT ίση με 103mg/kg. Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα της 
λίμνης περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια και πουλιά, η συγκέντρωση του 
DDT στους ιστούς των υπόλοιπων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας αναμένετε να είναι 
υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση;(μονάδες1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 5) 
                                                                                                                              Μονάδες 6   
 

 

Γ3.  Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα: 
Να γράψετε τα ονόματα των οργανισμών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5  και 
των διαδικασιών α, β . 
 

 
 
                                                                                                                                                                                           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

                                                                                                                              Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. H μελέτη καρυότυπου ενός άνδρα με φυσιολογικό φαινότυπο, έδειξε ότι σε άωρα 

γεννητικά του κύτταρα υπήρξε αμοιβαία μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 7 και 15. 

Τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Λ και Κ υποδηλώνουν διαφορετικές γενετικές θέσεις πάνω σε   
α. Να γράψετε όλους τους πιθανούς γαμέτες αυτού του άνδρα συμβολίζοντας με 7* και 15* 
τα χρωμοσώματα που φέρουν τη δομική χρωμοσωμική ανωμαλία.(Μονάδες 2)  
β. Πόσα αλληλόμορφα για καθεμιά από τις γενετικές θέσεις υπάρχουν σε καθέναν από τους 
παραπάνω γαμέτες; (Μονάδες 2) 
γ. Έστω ότι ο παραπάνω άνδρας διασταυρώνεται με γυναίκα που διαθέτει φυσιολογικό 
καρυότυπο.  
(i) Ποιά η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι με φυσιολογικό καρυότυπο; 
(ii) Ποιά η πιθανότητα να αποκτήσουν απόγονο με τη δομική χρωμοσωμική ανωμαλία του 
πατέρα; 
(iii) Ποιά η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι με τον καρυότυπο του πατέρα; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6)  
 

 

                        Μονάδες   10                                                          

Δ2. Προκειμένου να διαπιστώσουμε την διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση 

ενός παιδιού με σύνδρομο Klinefelter πραγματοποιούμε ανάλυση της αλληλουχίας των 

βάσεων στα φυλετικά του χρωμοσώματα.  

α. Να αναφέρετε το είδος της μετάλλαξης που έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση ατόμων 

όπως το παραπάνω, και να γράψετε τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με σύνδρομο 

Klinefelter. (Μονάδες 3) 

β. Να εξηγήσετε την διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του παραπάνω 

παιδιού αν μετά την ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων στα φυλετικά του χρωμοσώματα 

διαπιστώσουμε την ύπαρξη: 

1. τριών διαφορετικών αλληλουχιών DNA. (Μονάδες 3) 

2. δύο όμοιων και μιας διαφορετικής αλληλουχίας DNA.  (Μονάδες 3) 

                            Μονάδες  9   
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Δ3. Από τη διασταύρωση αμιγών φυτών ενός είδους με μεγάλο καρπό και λευκό χρώμα 

άνθους, με επίσης αμιγή φυτά που διαθέτουν μικρό καρπό και κόκκινο χρώμα άνθους όλοι 

οι απόγονοι της F1 γενιάς διαθέτουν μεγάλους καρπούς και λευκά άνθη. 

α.  Ποια είναι η αναμενόμενη φαινοτυπική αναλογία των φυτών της F2 γενιάς σύμφωνα με 

τους νόμους του Mendel; Να κάνετε τις απαραίτητες διασταυρώσεις. 

 Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  (Μονάδες 4) 

β. Εάν στην F2 γενιά και σε μεγάλο αριθμό απογόνων υπάρχουν μόνο φυτά με μεγάλο 

καρπό και λευκά άνθη και φυτά με μικρό καρπό και κόκκινα άνθη σε αναλογία 3:1 

αντίστοιχα με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να εξηγήσετε αυτήν την μη αναμενόμενη 

φαινοτυπική αναλογία; (Μονάδες 2) 

                           Μονάδες   6   

                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                            


