
 

 

ΤΔΛΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Μηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε κπνξεί λα θόςεη: 

1. Μεηαγξαθηθό παξάγνληα 

2. Τνλ ρεηξηζηή ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηόδεο 

3. Τελ DNA πνιπκεξάζε 

4. Τν 2 θαη ην 3 είλαη ηα ζσζηά 

 

Α2. Έλαο γακέηεο πνπ ζα πξνθύςεη από ηε Dolly ζα πεξηέρεη: 

1. Απινεηδέο γνληδίσκα ηνπ πξνβάηνπ από ην νπνίν απνκνλώζακε ην σάξην πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε 

ηε Dolly  

2. Μηηνρνλδξηαθό DNA ηνπ πξνβάηνπ από ην νπνίν απνκνλώζακε ην θύηηαξν καζηηθνύ αδέλα. 

3. Απινεηδέο γνληδίσκα ηνπ πξνβάηνπ από ην νπνίν απνκνλώζακε ην θύηηαξν καζηηθνύ αδέλα  

4. Απινεηδέο γνληδίσκα ηνπ πξνβάηνπ πνπ θπνθόξεζε ηε Dolly  

 

Α3. Μηα κνξθή θώθσζεο νθείιεηαη ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην, πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 21 ηνπ αλζξώπνπ. 

Πόζα γνλίδηα θώθσζεο ζα ππάξρνπλ ζε κεηαθαζηθό θύηηαξν αξζεληθνύ αηόκνπ κε ζύλδξνκν Down πνπ αθνπεη 

θπζηνινγηθά θαη γελλήζεθε από παηέξα θσθό θαη κεηέξα θπζηνινγηθή; 

1. 2 ή 4 

2. 6 

3. 0 

4. 4 

 

Α4. Γπν θαη θαλέλα ππξήλα κπνξνύκε λα βξνύκε  ζε θύηηαξα, αληίζηνηρα, 

1. Paramecium θαη ώξηκν εξπζξνθύηηαξν  

2. Μπτθό θαη πξόδξνκν εξπζξνθύηηαξν   

3. Πξόδξνκν εξπζξνθύηηαξν θαη Streptomyces     

4. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θύηηαξν κε 2 ππξήλεο 

 

Α5. Μεηάιιαμε ζε γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί snRNA ζε ζσκαηηθό θύηηαξν γάηαο 

1. Γε ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο παξαγόκελεο πξσηεΐλεο 

2. Δπεξεάδεη ηθαλόηεηα πξόζδεζεο mRNA ζην ξηβόζσκα  

3. Δπεξεάδεη ην κήθνο παξαγόκελνπ mRNA 

4. Κιεξνλνκείηαη ζηνπο απνγόλνπο 

 

Μονάδες 5x5=25 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. α) Έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο δπν αγειάδεο. Από ηελ πξώηε αγειάδα απνκνλώλεηαη 

ηλζνπιίλε από ην πάγθξεάο ηεο, ελώ από ηε δεύηεξε αγειάδα απνκνλώλεηαη ηλζνπιίλε από ην 

γάια ηεο. Υπάξρεη ην ελδερόκελν ε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ κνξίσλ ζε δηαβεηηθνύο λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο; Να αλαθεξζείηε ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά. (κνλάδεο 

4) 

β) ζηελ εηθόλα 1 απεηθνλίδεηαη ην κόξην ηεο ηλζνπιίλεο.  

I. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηελ αληηζηνηρία ησλ άθξσλ Α, Β θαη Γ. (κνλάδεο 3)  

II. Να γξάςεηε κε πσο νλνκάδνληαη νη δεζκνί κε ηελ έλδεημε 1. (κνλάδεο 1) 

III. Αλ ε αιπζίδα 2 έρεη 30 ακηλνμέα πόζα έρεη ε 3; (κνλάδεο 1) 

IV. Πόζνπο πεπηηδηθνύο δεζκνύο έρεη ζπλνιηθά ην κόξην θαη πόζνπο ην πεπηίδην 2; 

(κνλάδεο 2) 

 

Μονάδες  12 

 

Εικόνα 1 



Β2. Αληηζηνηρήζηε ηηο δπν ζηήιεο κε ηα κόξηα πνπ εηζέξρνληαη θαη ηα κόξηα πνπ εμέξρνληαη από ηνλ ππξήλα. Έλαο 

όξνο πεξηζζεύεη. Να κεηαθέξεηε ηελ αληηζηνίρεζε ζην ηεηξάδην ζαο αλαγξάθνληαο κόλν ηνπο αξηζκνύο 1-8 θαη ηα 

γξάκκαηα Α ή Β ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ.  

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Δηζέξρεηαη ζηνλ ππξήλα 

1. mRNA

2. DNA πνιπκεξάζε

3. ηζηόλε

4. tRNA

Β. Δμέξρεηαη από ππξήλα 

5. ρξσκαηίλε

6. DNA δεζκάζε

7. rRNA

8. RNA πνιπκεξάζε

Μονάδες 7 

Β3. Μεηά από δηαθνξνπνίεζε ηνπ δπγσηνύ δεκηνπξγνύληαη πνιιά θύηηαξα κε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. Να 

αλαθέξεηε 5 θπηηαξηθνύο ηύπνπο ηνπ αλζξώπνπ θαη κηα πξσηεΐλε πνπ παξάγεηαη κόλν ζε απηά γηα ηνλ θάζε ηύπν. 

(κνλάδεο 5) Να αλαθέξεηε, επίζεο, θαη κηα πξσηεΐλε πνπ παξάγνπλ θαη νη 5 θαηεγνξίεο θπηηάξσλ. (κνλάδεο 1)  

Μονάδες 6 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Να πεξηγξάςεηε ηα βήκαηα ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο γηα ηε β ζαιαζζαηκία (κνλάδεο 4) θαη γηα ηελ θπζηηθή 

ίλσζε. (κνλάδεο 4) 

Μονάδες 8 

Γ2. Με βάζε ην δηάγξακκα ηεο εηθόλαο 3 ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε αλάπηπμε ελόο κύθεηα (θακπύιε β) θαη ε 

παξαγσγή ηεο νπζίαο Φ (θακπύιε α) πνπ απηόο παξάγεη ζε ζρέζε κε ην ρξόλν λα απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο 

εξσηήζεηο. 

Α. Σε πνηα θάζε αλάπηπμεο ηνπ κύθεηα παξαηεξείηαη αληίζηνηρα ε κέγηζηε παξαγσγή ηεο νπζίαο Φ; (κνλάδεο 1) 

Β. Πνηα ρξνληθή πεξίνδν ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ κύθεηα είλαη κέγηζηνο θαη ζε πνηα αληίζηνηρα ν ξπζκόο παξαγσγήο 

ηεο νπζίαο Φ; (κνλάδεο 2) 

Γ.  Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν απνκόλσζεο ηεο νπζίαο Φ αλ απηή εθθξίλεηαη από ηνλ κύθεηα. (κνλάδεο 4) 

Δικόνα 3 



Μονάδες 7 

 

Γ3. α. Πνηα δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 4 θαη πνηα ζηελ εηθόλα 5; 

(κνλάδεο 2)  

β. Να εμεγήζεηε 3 δηαθνξέο ησλ δπν παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ. (κνλάδεο 6)  

γ. Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ελόο 

δσηθνύ θαη ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ. (κνλάδεο 2)  

Μονάδες 10 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Από 200 κεηαθαζηθά θύηηαξα πγηνύο αλζξώπνπ απνκνλώζεθε DNA κε ζθνπό λα δεκηνπξγεζνύλ πνιιά αληίγξαθα 

κηαο πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ ηεο α-πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο ηεο αηκνζθαηξίλεο HbA κε ηε κέζνδν PCR.  

Γ1. Πόζα αληίγξαθα ηνπ γνληδίνπ απηνύ ππάξρνπλ ζην αξρηθό κίγκα DNA πνπ απνκνλώζεθε από ηα αλζξώπηλα 

θύηηαξα; (κνλάδεο 2) 

Γ2. Αλ θάζε αληηγξαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο PCR δηαξθεί 3 ιεπηά, λα βξείηε πόζα αληίγξαθα ηεο πεξηνρήο πνπ 

ζέινπκε λα θισλνπνηήζνπκε ππάξρνπλ  κεηά από 12 ιεπηά; (κνλάδεο 3) 

 

Γ3. Η θισλνπνηεκέλε πεξηνρή πεξηέρεη ηξεηο θνξέο ηελ αιιεινπρία πνπ αλαγλσξίδεη ε EcoRI. Να βξείηε πόζα 

θνκκάηηα DNA ζα δεκηνπξγεζνύλ αλ επηδξάζνπκε κε ηελ EcoRI ζην κίγκα κνξίσλ DNA πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 

εξώηεκα β.  (κνλάδεο 2) 

Η α πνιππεπηηδηθή αιπζίδα ηεο αηκνζθαηξίλεο ζπληίζεηαη από γνλίδηα πνπ εδξάδνληαη ζην ρξσκόζσκα 16. Σε άληξα 

κε ήπηα α-ζαιαζζαηκία ιόγσ έιιεηςεο ελόο γνληδίνπ ππεύζπλνπ γηα ηε ζύλζεζε ηεο α αιπζίδαο ησλ αηκνζθαηξηλώλ, 

κεηά από εμέηαζε θαξπνηύπνπ δηαγλώζηεθε κεηαηόπηζε ηκήκαηνο από ην ρξσκόζσκα 5 ζην ρξσκόζσκα 16. Μεηά 

από εμέηαζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ βξέζεθε όηη ε γπλαίθα ηνπ έρεη θπζηνινγηθό θαηλόηππν θαη θαξπόηππν, 

από ηα δύν παηδηά ηνπο ην 1
ν
 πάζρεη από ήπηα κνξθή α-ζαιαζζαηκίαο θαη θαξπόηππν ίδην κε ηνπ παηέξα ελώ  ην 2

ν
 

παξάγεη θπζηνινγηθή πνζόηεηα αηκνζθαηξηλώλ αιιά έρεη δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Γ4. Να δείμεηε ηνπο γνλνηύπνπο ησλ αηόκσλ πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ γελεηηθή ζέζε ζύλζεζεο α αιπζίδαο. Πνηα 

είλαη ε ζύζηαζε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 16 ηνπ παηέξα πνπ θέξεη ηε κεηαηόπηζε σο πξνο ηα γνλίδηα ηεο α πνιππεπηηδηθήο 

αιπζίδαο ηεο αηκνζθαηξίλεο; (κνλάδεο 5) 

 

Γ5. Τν δεπγάξη ζα απνθηήζεη θαη ηξίην παηδί. Να δείμεηε ηνπο πηζαλνύο γνλνηύπνπο ηνπ σο πξνο ηελ ζύλζεζε α 

αιπζηδώλ ησλ αηκνζθαηξηλώλ. (κνλάδεο 4) 

 

Γ6. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε γελεηηθνύ ειέγρνπ γηα ην 3
ν
 παηδί ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν αληρλεπηέο Α1 θαη Α2 κεηά 

από απνδηάηαμε ηνπ DNA ησλ κεηαθαζηθώλ ρξσκνζσκάησλ ελόο θπηηάξνπ από θάζε άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο. Ο 



αληρλεπηήο Α1 πβξηδνπνηεί αιιεινπρία πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ 5
νπ

 ρξσκνζώκαηνο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

κεηαηόπηζε πνπ έρεη ν παηέξαο θαη ν αληρλεπηήο Α2 πβξηδνπνηεί ην γνλίδην α ηεο α πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο ηεο 

αηκνζθαηξίλεο. Τα απνηειέζκαηα γηα ην 3
ν
 παηδί θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 Αριθμός αλσζίδων ποσ σβριδοποιεί ο ανιτνεσηή ζε κάθε άηομο 

Ανιτνεσηής Παηέρας Μηηέρα Παιδί 1 Παιδί 2 Παιδί 3 

Α1     4 

Α2     6 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε ηνπο αλακελόκελνπο αξηζκνύο αιπζίδσλ πνπ πβξηδνπνίεζε θάζε 

αληρλεπηή γηα ηα ππόινηπα άηνκα, λα δείμεηε ηνλ γνλόηππν ηνπ παηδηνύ 3 θαη λα εμεγήζεηε ηνλ θαηλόηππν ηνπ. 

(κνλάδεο 8+1=9).  

Μονάδες 25 

ΚΑΛΗ ΤΥΦΗ!!! 


