
 

 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ  

 
ΘΕΜΑ Α 
Ποια είναι η φράση που συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες 
προτάσεις; 
1. Το τρυπανόσωμα προκαλεί 
α. ασθένεια του ύπνου 
β. ελονοσία 
γ. σύφιλη 
δ. χολέρα 
 
2. Δεν μπορεί να γίνει ιχνηθέτηση DNA με ραδιενεργό 
α. φώσφορο 
β. οξυγόνο 
γ. νάτριο 
δ. άζωτο 
 
3. Το είδος που πρώτο χρησιμοποίησε τη φωτιά είναι ο 
α. Homo sapiens 
β. Homo erectus 
γ. Homo habilis 
δ. Homo neanderthalensis 
 
4. Ένα φυτό Bt  
α. εμφανίζει ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα 
β. παράγει εντομοτοξίνη 
γ. μεταβιβάζει το επιπλέον γονίδιο σε κάθε απόγονο 
δ. περιέχει γενετικό υλικό από ένα είδος βακτηρίου 
 
5. Η φαινυλκετονουρία μπορεί να διαγνωστεί με 
α. βιοχημική δοκιμασία 
β. ανάλυση DNA 
γ. καρυότυπο 
δ. το α ή το β 
 
 
 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σε μια καλλιέργεια ελιάς έγινε ευρεία χρήση ενός μη 

βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου, με σκοπό την καταπολέμηση του δάκου, 

ενός εντόμου που προσβάλλει τον καρπό της ελιάς υποβαθμίζοντας 

ποσοτικά και ποιοτικά την καλλιέργεια. Μετά από μετρήσεις στην 

καλλιέργεια βρέθηκε αυξημένη συγκέντρωση του εντομοκτόνου στους 

καρπούς της ελιάς. 

 

α. Ποιες ουσίες ονομάζονται μη βιοδιασπώμενες και για ποιο λόγο η 

κατανάλωση του καρπού από τις συγκεκριμένες ελιές είναι επικίνδυνη 

για τον καλλιεργητή; 

β. Μετά από μερικά χρόνια στην περιοχή παρατηρήθηκε σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού του δάκου, ο οποίος είχε μειωθεί λόγω της 

χρήσης του εντομοκτόνου. Πώς μπορεί να συνέβη αυτό και γιατί μια εκ 

νέου χρήση του εντομοκτόνου δε θα είναι, πιθανότατα, αποτελεσματική 

και πάλι; 

 

Β2. Σε μια αποικία βακτηρίων E. coli, μετά την έκθεσή τους σε υπεριώδη 

ακτινοβολία, παρατηρήθηκε ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν παρουσία 

λακτόζης. Σε ποιες θέσεις του οπερονίου της λακτόζης μπορεί να συνέβη 

μετάλλαξη που να οδήγησε σε αυτήν την αλλαγή; 

 

Β3. Ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να έχει διαθέσιμα μια 

αποικία μικροοργανισμών για να αναπτυχθεί; 

 

Β4. Τι είναι η PCR και τι εφαρμογές έχει; 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

     Γ1. Από τη διασταύρωση θηλυκών ποντικών με κίτρινο χρώμα τριχώματος      

και μέσου μεγέθους πόδια με αρσενικά με κίτρινο χρώμα τριχώματος και   

κανονικά πόδια γεννήθηκαν: 

20 θηλυκα με μαύρο χρώμα και κανονικά πόδια 

22 θηλυκα με μαύρο χρώμα και μέσου μεγέθους πόδια 

42 θηλυκα με κίτρινο χρώμα και κανονικά πόδια 

39 θηλυκα με κίτρινο χρώμα και μέσου μεγέθους πόδια 

22 αρσενικά με μαύρο χρώμα και κανονικά πόδια 

43 αρσενικά με κίτρινο χρώμα και κανονικά πόδια 

Με δεδομένο ότι το φύλο στα ποντίκια καθορίζεται όπως στον άνθρωπο, να 

εξηγήσετε τον τύπο κληρονομικότητας κάθε ιδιότητας και να προσδιορίσετε 

τους γονοτύπους των γονέων παρουσιάζοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις. 

 

Γ2. Ο Μιχάλης και ο Βασίλης μολύνθηκαν από το μικρόβιο που 

προκαλεί τη χολέρα. Ο Μιχάλης ασθένησε και μετά από κατάλληλη 

θεραπευτική αγωγή ανάρρωσε, ενώ ο Βασίλης δεν εμφάνισε 

συμπτώματα της ασθένειας. Στα παρακάτω διαγράμματα 

παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των μικροβίων στο αίμα των δύο 

αυτών ατόμων.  

α. Πιστεύετε ότι η θεραπευτική αγωγή που ακολούθησε ο Μιχάλης 

θα μπορούσε να είναι η χρήση κάποιου αντιβιοτικού και γιατί; 

 

                  

 



 

 

 

      Διάγραμμα Α                                                 Διάγραμμα Β 

 

β. Ποιο διάγραμμα απεικονίζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 

μικροβίων στο αίμα του κάθε ατόμου και γιατι; 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Η αλληλουχία αποτελεί ώριμο mRNA που απομονώθηκε από ανθρώπινο 

κύτταρο με σκοπό τη δημιουργία δίκλωνου DNA το οποίο θα εισαχθεί σε 

πλασμίδιο κατά τη δημιουργία cDNA βιβλιοθήκης. Το mRNA αυτό είναι 

υπεύθυνο για τη σύνθεση φαρμακευτικού τετραπεπτιδίου 

 

5΄ GAAUUCAUGCCAUUUUAUUGAGAAUUC 3΄ 

 

 



 

 

 

α. Ποια είναι η αλληλουχία βάσεων του δίκλωνου DNA που παράγεται 

από αυτό το mRNA; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

β. Ποια είναι τα ένζυμα τα οποία συμμετέχουν κατά τη δημιουργία του 

ανασυνδυασμένου πλασμιδίου; ( απλή αναφορά ) 

 

γ. Το τμήμα DNA που προέκυψε, κόβεται με την EcoRI και εισάγεται σε 

πλασμίδιο, στο οποίο η μοναδική θέση αναγνώρισης του ενζύμου 

βρίσκεται μετά από τον υποκινητή κάποιου γονιδίου του πλασμιδίου. Η 

αλληλουχία του πλασμιδίου φαίνεται παρακάτω 

 

3΄... CAGCTCCCGAATTCTTAAGCAC …5΄ 

5΄... GTCGAGGGCTTAAGAATTCGTG …3΄ 

( Η υπογραμμισμένη αλληλουχία αντιστοιχεί στον υποκινητή ) 

Να γράψετε την αλληλουχία του πλασμιδίου μετά τη δράση της EcoRI 

σημειώνοντας τα άκρα του αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

 

δ.  Μετά την εισαγωγή των πλασμιδίων σε βακτήρια, την καλλιέργειά 

τους και την απομόνωση των κλώνων βακτηρίων που φέρουν την 

επιθυμητή αλληλουχία ακολουθεί η καλλιέργεια μόνο αυτών. Να 

εξηγήσετε  

α. Γιατί οι κλώνοι μπορούν να παράγουν το τετραπεπτίδιο; 

β. Γιατί οι κλώνοι δεν παράγουν το τετραπεπτίδιο; 

 
 
 
 
 



 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
1. α 
2. γ 
3. β 
4. β 
5. δ 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. α.  Σελ. 109, 110 βιβλίου γενικής παιδείας. «Οι πιο τοξικοί όμως 

ρυπαντές στη βιόσφαιρα…» έως «…τον τελευταίο κρίκο σε πολλές 

διατροφικές αλυσίδες.» Αν ο άνθρωπος καταναλώσει 10 κιλά από το 

προϊόν που παράγει, θα αυξήσει τη βιομάζα του κατά 1 κιλό. Επειδή 

όμως το εντομοκτόνο είναι  μη βιοδιασπώμενη ουσία, θα περάσει στον 

ανθρώπινο οργανισμό όλη η ποσότητα που υπήρχε σε αυτά τα 10 κιλά. 

Έτσι, η συγκέντρωση της στον ανθρώπινο οργανισμό θα είναι 

δεκαπλάσια από την αντίστοιχη συγκέντρωση στον καρπό της ελιάς. 

 

β. Κάποια, λίγα,  από τα άτομα του πληθυσμού των δάκων εμφάνιζαν 

ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο εντομοκτόνο. Μετά τη χρήση του 

εντομοκτόνου στην καλλιέργεια θανατώθηκαν τα άτομα που δεν είχαν 

ανθεκτικότητα, τα οποία ήταν και η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. 

Η επιβίωση των υπολοίπων, καθώς και η αναπαραγωγή τους που 

ακολούθησε, οδήγησε στη δημιουργία ενός πληθυσμού που στο σύνολο 

του εμφάνιζε ανθεκτικότητα στο εντομοκτόνο. Αυτό συνέβη γιατί το 

χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας κληροδοτήθηκε στους απογόνους 

και πλέον αποτελεί νέο χαρακτηριστικό του είδους τους. Έτσι, μια εκ 

νέου χρήση του ίδιου εντομοκτόνου δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα στην 



 

 

εξολόθρευση του δάκου. Έχουμε, λοιπόν, ένα παράδειγμα φυσικής 

επιλογής ( σελ. 126 βιβλίου βιολογιας γενικής παιδείας ) 

 
Β2. Σελ. 44, 45 βιβλίου βιολογιας κατεύθυνσης. 
Μετάλλαξη μπορει να έχει συμβεί: 

 Στον υποκινητή, οπότε δεν προσδένεται η RNA πολυμεράση 

και η μεταγραφή των δομικών γονιδίων του οπερονίου δε 

γίνεται 

 Στο ρυθμιστικό γονίδιο, οπότε η λακτόζη δεν προσδένεται 

στον καταστολέα και αυτός παραμένει δεσμευμένος στο 

χειριστή 

 Σε οποιοδήποτε από τα 3 δομικά γονίδια, οπότε ένα από τα 

ένζυμα που μεταβολίζουν τη λακτόζη δε λειτουργεί 

 
Β3. Σελ. 112 βιβλίου βιολογίας κατεύθυνσης. Όπως και όλοι οι 
οργανισμοί ... συστατικά διαφόρων μορίων  
 
Β4. Σελ. 65 βιβλίου βιολογίας κατεύθυνσης 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Παρατηρούμε ότι οι θηλυκοί απόγονοι είναι συνολικά διπλάσιοι 
από τους αρσενικούς, άρα υπάρχει κάποιο φυλοσύνδετο θνησιγόνο 
γονίδιο. Μελετάμε κάθε ιδιότητα χωριστά. 
Για το χρώμα 
Θηλυκά: 81 κίτρινα, 42 μαύρα 
Αρσενικά: 43 κίτρινα, 22 μαύρα 
Η αναλογία είναι 2:1 και στα δύο φύλα, μια αναλογία που συναντάμε 
μετά από διασταύρωση ατόμων φορέων για κάποιο αυτοσωμικό 
θνησιγόνο γονίδιο. Άρα  
D: φυσιολογικό γονίδιο 
d: θνησιγόνο γονίδιο 
Dd   x    Dd 
Γαμέτες: D, d  /  D, d 
 D d 
D DD Dd 
d Dd Dd 
  



 

 

Τα άτομα με γονότυπο dd πεθαίνουν. Από αυτά που επιβιώνουν 
προκύπτει η αναλογία 2 Dd ( κίτρινα ): 1 DD ( μαύρο ) 
Μέγεθος ποδιών 
Θηλυκα: 62 κανονικά, 61 μέσου μεγεθους 
Αρσενικά: 65 κανονικά 
Εδώ πρόκειται για φυλοσύνδετο γονίδιο, αφου εμφανίζονται 
διαφορετικοί φαινότυποι στα δύο φύλα. Υπάρχει και εδώ θνησιγόνο 
γονίδιο, το οποίο εκφράζεται μονο σε αρσενικά άτομα και για το 
οποίο η μητέρα είναι φορέας. Άρα 
Α: φυσιολογικό γονίδιο 
α: θνησιγόνο γονίδιο 
ΧΑΧα    x    ΧΑΥ    
Γαμέτες: ΧΑ, Χα   /    ΧΑ, Υ 
 ΧΑ Χα 

ΧΑ ΧΑΧΑ ΧΑΧα 

Υ ΧΑΥ ΧαΥ 
 
Τα αρσενικά άτομα με γονότυπο ΧαΥ πεθαίνουν, ενώ όσα επιζούν 
έχουν κανονικά πόδια. Ίδιο φαινότυπο έχουν τα ομόζυγα θηλυκά, 
ενω τα ετερόζυγα έχουν μέσου μεγέθους πόδια. 
 
Γ2. α. Τα αντιβιοτικά δρούν ενάντια σε μικρόβια, όπως τα βακτήρια. 
Δεδομένου ότι η χολέρα προκαλείται από το βακτήριο Vibrio cholera 
θα μπορουσε να έχει δοθεί κατάλληλο αντιβιοτικό. 
  
β. Ο Μιχάλης ασθένησε, άρα εμφάνισε συμπτώματα λοιμωξης καθώς 
το βακτήριο εγκαταστάθηκε και πολλαπλασιάστηκε. Αυτη η 
μεταβολή φαίνεται στο διάγραμμα Β. 
Ο Βασίλης δεν εμφανίζει συμπτώματα ασθένειας. Αυτό σημαίνει ότι 
η μόλυνση δεν ακολουθήθηκε από πολλαπλασιασμό του μικροβίου, 
γεγονός που οφείλεται ενδεχομένως στην παρουσία κυττάρων 
μνήμης στον οργανισμό του, είτε από προηγούμενη λοίμωξη, είτε 
από χορήγηση αντίστοιχου εμβολίου στο παρελθόν. Αυτό φαίνεται 
στο διάγραμμα Α. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
α.                    5΄ GAAΤΤCAΤGCCAΤΤΤΤAΤΤGAGAAΤΤC 3΄ 

                     3΄ CTTAAGTACGGTAAAATAACTCTTAAG 5΄ 

Με καλούπι το mRNA συντίθεται μια συμπληρωματική και 

αντιπαράλληλη αλυσίδα DNA ( cDNA ) με τη βοήθεια του ενζύμου 

αντίστροφη μεταγραφάση. Από την αλυσίδα αυτή μετά από αποδιάταξη 

του mRNA θα προκύψει με τη βοήθεια της DNA πολυμεράσης η 

συμπληρωματική αλυσίδα DNA. 

 

β.  Αντίστροφη μεταγραφάση, DNA πολυμεράση, περιοριστική 

ενδονουκλεάση, DNA δεσμάση. 

 

γ.  Η EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία 5΄ GAATTC 3΄ 

                                                                   3΄ CTTAAG 5΄ την οποίοα και 

κόβει μεταξύ G και A και στις δύο αλυσίδες. Οπότε το τμήμα του 

πλασμιδίου μετα τη δράση της EcoRI θα γίνει 

                                   

               3΄... CAGCTCCCGAATTCTTAΑ                 GCAC …5΄ 

               5΄... GTCGAGGGCTTAAG                 AATTCGTG …3΄ 

 

δ.  Το κομμάτι που θα προκύψει μετά τη δράση της EcoRI είναι το 
ακόλουθο και με έντονα γράμματα φαίνεται η αλληλουχία των 
κωδικονίων που κωδικοποιούν το τετραπεπτίδιο, με βάση τα 
χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα                    

5΄ AAΤΤCAΤGCCAΤΤΤΤAΤΤGAG             3΄ 

3΄            GTACGGTAAAATAACTCTTAA 5΄ 

Το τμήμα μπορεί να προσδεθεί στο πλασμίδιο με δύο τρόπους. Αν 

προσδεθεί όπως φαίνεται παρακάτω το γονίδιο βρίσκεται με σωστό 

προσανατολισμό, μετά τον υποκινητή του πλασμιδίου, οπότε θα 

εκφραστεί κανονικά, δεδομένου ότι τα βακτήρια διαθέτουν κατάλληλους 

μεταγραφικούς παράγοντες και ριβοσώματα, ενώ όπως γνωρίζουμε ο 

γενετικός κώδικας είναι καθολικός 
 3΄..CAGCTCCCGAATTCTTAΑGTACGGTAAAATAACTCTTAAGCAC 5΄ 

 5΄. GTCGAGGGCTTAAGAAΤΤCAΤGCCAΤΤΤΤAΤΤGAGAATTCGTG 3΄ 

 

 



 

 

 

 

Αν προσδεθεί με αντίθετο προσανατολισμό το γονίδιο θα μεταγραφεί 

κανονικά, αφόυ υπάρχει υποκινητής, αλλά η μετάφραση του mRNA δε 

θα οδηγήσει στην παραγωγή του τετραπεπτιδίου.               
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