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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του 

τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη.  
1. Ο καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθµιστικό γονίδιο, που βρίσκεται 
µπροστά από τον υποκινητή. 

Μονάδες 2 
 

2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα. 
Μονάδες 2 

 

3. Η µέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) επιτρέπει την 
επιλεκτική αντιγραφή µορίων DNA, χωρίς τη µεσολάβηση ζωικών κυττάρων. 

Μονάδες 2 
 

4. Τα άτοµα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιµία παράγουν µόνο HbA. 
Μονάδες 2 

 

5. Η αιµορροφιλία Α οφείλεται σε αυτοσωµικό υπολειπόµενο γονίδιο. 
Μονάδες 2 

 

Β.  Για τις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1. Ένα άτοµο που ανήκει στην οµάδα αίµατος ΑΒ έχει γονότυπο: 
α. Ι

Α
Ι
Β 

β. ii  
γ. Ι

Βi 
δ. IAi. 

Μονάδες 5 
 

2. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα του ανθρώπου βρίσκονται: 
α.  µόνο στα µυϊκά κύτταρα 
β.  µόνο στα γεννητικά κύτταρα 
γ.  σε όλα τα κύτταρα 
δ.  µόνο στα ηπατικά κύτταρα. 

Μονάδες 5 
 

3. Μια γονιδιωµατική βιβλιοθήκη περιέχει: 
α.  το σύνολο του m-RNA ενός οργανισµού 
β.  το σύνολο του DNA ενός οργανισµού 
γ.  αντίγραφα ενός µόνο ανασυνδυασµένου πλασµιδίου 
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δ.  αντίγραφα ανασυνδυασµένων κυττάρων. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

1. Τι ονοµάζεται υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων; 
Μονάδες 5 

 

2. Το 1997 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselin της Σκωτίας ανακοίνωσαν ότι 
κλωνοποίησαν ένα πρόβατο (Dolly). Ποια διαδικασία ακολούθησαν;  

Μονάδες 10 
 

3. Να περιγράψετε το σχηµατισµό µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, µε 
προσανατολισµό 5΄→3΄. 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 

1. Πώς αντιµετωπίζεται η κυστική ίνωση µε γονιδιακή θεραπεία; 
Μονάδες 10 

 
2. Άνδρας ο οποίος πάσχει από κυστική ίνωση και υποβλήθηκε σε γονιδιακή 

θεραπεία για τη νόσο αποκτά παιδιά µε φυσιολογική γυναίκα. Τι πιθανότητες 
υπάρχουν να είναι τα παιδιά τους φυσιολογικά; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 

∆ίδεται το παρακάτω τµήµα DNA, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του 
πεπτιδίου:  
…ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη - ισολευκίνη…και η διεύθυνση της 
µεταγραφής. 
 

 

3´   

5´ 

5´ 

3´   

∆ιεύθυνση µεταγραφής 
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1. Να µεταφέρετε το παραπάνω σχήµα στο τετράδιό σας και να σηµειώσετε επάνω σ’ 
αυτό τα κωδικόνια του DNA, που κωδικοποιούν το τµήµα του πεπτιδίου αυτού 
(Μονάδες 3) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 9). 

Μονάδες 12 
 
2. Μετάλλαξη που έγινε σ’ ένα σηµείο στο παραπάνω DNA έδωσε το πεπτίδιο: 

…τυροσίνη – ισολευκίνη – τυροσίνη – ισολευκίνη - τυροσίνη… 
Να εντοπίσετε το είδος της µετάλλαξης (Μονάδες 6) και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (Μονάδες 7). 

Μονάδες 13 
 
∆ίδονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αµινοξέων και κωδικονίων. 

Τυροσίνη ― UAU 
Ισολευκίνη ―AUA 

 
 

 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


