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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 13 

 

ΘΕΜΑ Α  
 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 

Α1.  Μια ομάδα κυττάρων μελετάται ως προς την ποσότητα 
γενετικού υλικού μετά την ολοκλήρωση της κυτταρικής διαίρεσης. 
Διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατά μέσο όρο DNA 40pg/πυρήνα. Η 
ποσότητα DNA σε αυτά τα κύτταρα στο τέλος της φάσης S και της 
πρώτης μειωτικής διαίρεσης ανά πυρήνα αντίστοιχα, θα είναι:  

α. 80pg και 40pg.   

β. 20pg και 40pg.  

γ. 20pg και 10pg.    

δ. 10pg και 20pg.  
(Μονάδες 5) 

 

Α2. Σε τέσσερα 
άτομα έγινε 
μέτρηση της 
συγκέντρωσης 
τεσσάρων 
αιμοσφαιρινών. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα το άτομο 
που είναι φορέας της β-θαλασσαιμίας είναι το:  

α. 2.   
β. 1.   
γ. 3.    
δ. 4.  

(Μονάδες 5) 
 

Α3. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα πεπτίδιο. Κατά τη 
σύνθεση του ο αριθμός των μορίων νερού που απελευθερώνονται 
είναι: 

Αιμοσφαιρίνη Άτομο 1 Άτομο 2 Άτομο 3 Άτομο 4
HbA (%) 0 90 95 65

HbA2 (%) 1,25 5 2,5 3

HbF (%) 7 0,5 0,45 0,45

HbS (%) 92 0 0 24,5
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  β. 11 

  γ. 4 
  δ. 5 
  ε. 6 

(Μονάδες 5) 
 
Α4. Ερευνητές δημιουργούν διαγονιδιακό ζώο που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή α1-αντιθρυψίνης. Στο γενετικό 
υλικό των κυττάρων του υπάρχουν γονίδια:  

α. μητρικής προέλευσης αποκλειστικά.    

β. πατρικής προέλευσης αποκλειστικά.    

γ. μητρικής και πατρικής προέλευσης.  

δ. μητρικής και πατρικής προέλευσης, καθώς κι από άλλο 
είδος οργανισμού 

(Μονάδες 5) 
 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας 
στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστή» ή «Λανθασμένη» δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 
 
α) Ο όρος ενέργεια ενεργοποίησης χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τη συνολική ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται 
σε μια αντίδραση διάσπασης σε ένα κύτταρο. 
β)  Η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε ένα έμβρυο 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανίχνευση της αιμοσφαιρίνης HbS 
στα πρόδρομα κύτταρα του μυελού των οστών. 
γ)  Στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο πραγματοποιείται 
πρωτεϊνοσύνθεσης στα ριβοσώματα και τροποποίηση πρωτεϊνών 
με προσθήκη σακχάρων.  
δ)  Σύμφωνα με τη σύγχρονη κυτταρική θεωρία, τα κύτταρα των 
οργανισμών διαφορετικών ειδών, πραγματοποιούν ένα σύνολο 
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ίδιων ή συγγενικών μεταβολικών αντιδράσεων, γεγονός που 
υποδεικνύει την κοινή καταγωγή των οργανισμών. 
ε) Κατά τη διάρκεια της στατικής φάσης μιας καλλιέργειας, 
σταματούν οι μεταβολικές διεργασίες των μικροοργανισμών. 

(Μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ Β   
 

Β1. Από δύο διαφορετικούς οργανισμούς απομονώνουμε τμήματα 
DNA με ίδιο μήκος: Στο πρώτο τμήμα η αναλογία (A+T)/(G+C) έχει 
τιμή 0,57 και στο δεύτερο 0,63. Ποιο από τα δύο τμήματα 
αναμένεται να αποδιαταχθεί πιο γρήγορα; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας;  

(Μονάδες 4)  
 

Β2.  Από τη διασταύρωση ατόμων του είδους Drosophila 
melanogaster προκύπτουν 500 αρσενικοί και 498 θηλυκοί 
απόγονοι. Ο οφθαλμός σε αυτό το είδος δεν είναι μια ενιαία δομή 
όπως στον άνθρωπο, αλλά αποτελείται από πολλά μικρού 
μεγέθους ομματίδια (μικροί οφθαλμοί). Τα μισά θηλυκά άτομα 
είχαν κόκκινα μάτια, ενώ στα άλλα μισά, ορισμένα ομματίδια, στον 
ίδιο οφθαλμό, είχαν κόκκινο και τα υπόλοιπα πορτοκαλί χρώμα. Τα 
μισά αρσενικά άτομα είχαν κόκκινους και τα άλλα μισά πορτοκαλί 
οφθαλμούς. Να εξηγήσετε τον τρόπο κληρονόμησης του 
χαρακτηριστικού αυτού, να γράψετε τους γονότυπους των γονέων 
και να κάνετε τη διασταύρωση. Στα έντομα Drosophila 
melanogaster, ο φυλοκαθορισμός γίνεται όπως και στον άνθρωπο. 
Δεν απαιτείται διατύπωση των νόμων του Mendel;  

(Μονάδες 7)  
 

Β3. Η οικόσιτη κατσίκα έχει 30 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Σε ένα 
θηλυκό διαγονιδιακό ζώο το γονίδιο της Α1-αντιθρυψίνης (ΑΑΤ) 
ενσωματώθηκε στο ένα χρωμόσωμα του 4ου ζεύγους, ενώ σε ένα 
αρσενικό διαγονιδιακό ζώο στο ένα χρωμόσωμα του 9ου ζεύγους. 
Ποια είναι η πιθανότητα από τη διασταύρωση των δύο ζώων να 

προκύψει: 

α. διαγονιδιακό ζώο 

β. απόγονος ομόζυγο για το γονίδιο της ΑΑΤ; 

γ. διαγονιδιακό ζώο που να φέρει δύο γονίδια για την ΑΑΤ και να 

είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή και 

παραλαβή της; 
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(Μονάδες 3+3+3) 
 

Β4. Να περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης με την οποία 
δημιουργήθηκε το πρόβατο Dolly. 

(Μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο απεικονίζεται σε μια 
οικογένεια ο τρόπος κληρονόμησης μιας μονογονιδιακής 
ασθένειας, η οποία εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα έκφρασης 
μεταλλαγμένου γονιδίου. Να διερευνήσετε τον τρόπο 
κληρονόμησης της ασθένειας είτε περιγραφικά είτε κάνοντας τις 
κατάλληλες διασταυρώσεις. Θεωρείστε ότι ισχύει ο πρώτος νόμος 
Μέντελ, του οποίου η διατύπωση δεν απαιτείται. 

 
 

(Μονάδες 8)  
 
 
Γ2. Το φυσιολογικό αλληλόμορφο έχει μήκος 5.000ζβ και η 
μετάλλαξη που δημιουργεί το δεύτερο αλληλόμορφο δημιουργεί 
μια θέση κοπής από περιοριστική ενδονουκλεάση PvulI. Η θέση 
αυτή δεν υπάρχει στο φυσιολογικό αλληλόμορφο. Από σωματικά 
κύτταρα των μελών της οικογένειας απομονώθηκαν τα 
χρωμοσωμικά τμήματα που περιέχουν τα φυσιολογικά ή/και τα 
μεταλλαγμένα αλληλόμορφα που ελέγχουν την ασθένεια και σε 
αυτά πραγματοποιήθηκε πέψη με PvuII. Τα αποτελέσματα του 
πειράματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Από τη μελέτη του πίνακα και του γενεαλογικού δέντρου ποιος 
είναι ο τρόπος κληρονόμησης στον οποίο καταλήγετε; Ποιος είναι ο 
φαινότυπος των ατόμων Ι1, Ι2 και ΙΙ1; Να αιτιολογήσετε τις 
απαντήσεις σας. 

(Μονάδες 7)  
 

Γ3. Αν από την ανάλυση του ερωτήματος Γ2, προέκυψε ότι μετά 
την πέψη του γονιδιωματικού υλικού του ατόμου ΙΙ1 με Pvull, 
απομονώνονται 3 χρωμοσωμικά τμήματα (5.000, 4.000 και 1.000), 
σε τι συμπέρασμα θα καταλήγατε για τη χρωμοσωμική σύσταση 
του ατόμου (Μονάδες 5) και το μηχανισμό με τον οποίο αυτή 
προέκυψε (Μονάδες 4);  

(Μονάδες 9)  
 

ΘΕΜΑ Δ   
  
Έτος 2050: Ένα νέο είδος ιού αναδύεται και απειλεί την 
ανθρωπότητα, προκαλώντας πανδημία αντίστοιχη εκείνης του 
2020. Μια ομάδα ερευνητών που μελετά το γενετικό υλικό του ιού, 
καταφέρνει να απομονώσει το γονίδιο Α υπεύθυνο για την 
κωδικοποίηση της πρωτεΐνης, την οποία χρησιμοποιεί ο ιός ως 
άγκυρα για να προσδεθεί στην επιφάνεια των κυττάρων που 
μολύνει. Σκοπός τους είναι η δημιουργία ενός εμβολίου-
υπομονάδας, το οποίο θα χορηγηθεί σε όλες τις ηλικίες ως μέτρο 
προφύλαξης από τη μόλυνση από το νέο ιό και ένα από τα βασικά 
στάδια του πρωτοκόλλου, περιλαμβάνει την κλωνοποίηση του 
γονιδίου Α, στο φορέα που δίνεται παρακάτω. Το πλασμίδιο-
φορέας, φέρει μία θέση έναρξης αντιγραφής (Θ.Ε.Α.), ένα γονίδιο 
ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό αμπικιλίνη (amp) και το οπερόνιο 

5.000ζβ 4.000ζβ 1.000ζβ
Ι1 √ √
Ι2 √ √ √
Ι3 √
Ι4 √ √ √
ΙΙ1 √ √
ΙΙ2 √
ΙΙ3 √ √
ΙΙ4 √ √
ΙΙ5 √
ΙΙΙ1 √ √

Άτομα Μήκη τμημάτων (ζβ) μετά την πέψη με PvulI
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της τρυπτοφάνης (οπερόνιο trp), το οποίο απουσία του αμινοξέος 
από το θρεπτικό υλικό, ενεργοποιείται με αποτέλεσμα την έκφραση 
δομικών γονιδίων για την παραγωγή ενζύμων που συμμετέχουν 
στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της trp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. Πού στηρίζεται η παραγωγή εμβολίων υπομονάδων;  
(Μονάδες 5) 

 
Δ2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 2 και 4, αναγνωρίζουν και 
κόβουν θέσεις στο δίκλωνο DNA που περιέχει το γονίδιο Α, 
δημιουργώντας ίδια μονόκλωνα άκρα με τα ένζυμα 3 και 5, 
αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, ποια/ποιες 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες θα χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές 
για το στάδιο παρασκευής εμβολίου, το οποίο περιλαμβάνει την 
κλωνοποίηση του γονιδίου Α; Αιτιολογήστε. 

(Μονάδες 2+5)  
 
Δ3.  Μετά το μετασχηματισμό των βακτηρίων, αυτά 
αναπτύσσονται σε στερεή καλλιέργεια, όπως αυτή της εικόνας 2. 
Οι ερευνητές προχώρησαν με δύο τεχνικές εντοπισμού της 
επιθυμητής αποικίας, αρχικά με τη χρήση ιχνηθετημένου 
ανιχνευτή, ειδικού για το γονίδιο Α και στη συνέχεια με χρήση 
ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων που αναγνωρίζουν το προϊόν 
έκφρασης του γονιδίου Α. Να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα του 
πίνακα. Ποιες αποικίες θα απομονώσουν οι ερευνητές για την 
παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα της πρωτεΐνης που 
κωδικοποιεί το παραπάνω γονίδιο;  

(Μονάδες 2+5) 
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Δ4.  Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη μεταβολή των επιπέδων 
του mRNA του πρώτου δομικού γονιδίου, το προϊόν του οποίου 
συμμετέχει στο μονοπάτι βιοσύνθεσης του αμινοξέος trp, καθώς 
επίσης και τα επίπεδα του αμινοξέος (mg/dl) που είναι διαθέσιμα 
κάθε χρονική στιγμή στο θρεπτικό υλικό. Η προσθήκη trp έγινε τη 
χρονική στιγμή t1. 

  
(Μονάδες 6) 

Αποικία Υβριδοποίηση Ταυτοποίηση με 
ανισώματα

1 √ √

2 √ √

3

4

5 √ √

6

7 √ √

8

9 √ √

10 √ √
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Να αντιστοιχίσετε τις καμπύλες α και β με τη μεταβολή στα 
επίπεδα τρυπτοφάνης και του mRNA που κωδικοποιεί το γονίδιο 
του ενδιαφέροντος μας και να ερμηνεύσετε το γράφημα. 
 

 
Οδηγίες 

• Γράφουμε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς. 
• Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
• Ελέγχουμε τα αποτελέσματά μας. 

 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


