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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ
΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
  
ΘΕΜΑ 1ο 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία 
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 
  
1.  Στα πειράµατά τους οι Avery, Mac-Leod και McCarty διαπίστωσαν ότι o 

µετασχηµατισµός των αδρών βακτηρίων σε λεία οφείλεται … 
α. στο DNA. 
β.  στο RNA. 
γ.  στους υδατάνθρακες. 
δ.  στις πρωτεΐνες. 

Μονάδες 5 
 

2.  Η αιµορροφιλία Α είναι µια ασθένεια που εµφανίζεται… 
α.  συχνότερα στα θηλυκά άτοµα. 
β.  µόνο στα θηλυκά άτοµα. 
γ.  συχνότερα στα αρσενικά άτοµα. 
δ.  µόνο στα αρσενικά άτοµα. 

Μονάδες 5 
 

3. Ο χαρακτήρας προσκολληµένοι λοβοί των αυτιών στον άνθρωπο καθορίζεται από 
… 
α.  αυτοσωµικό επικρατές γονίδιο.  
β.  φυλοσύνδετο επικρατές γονίδιο.  
γ.  αυτοσωµικό υπολειπόµενο γονίδιο.  
δ.  φυλοσύνδετο υπολειπόµενο γονίδιο. 

Μονάδες 5 
 

4. Η χρωµοσωµική ανωµαλία που αλλάζει την ποσότητα του γενετικού υλικού ενός 
κυττάρου είναι … 
α.  η αναστροφή. 
β.  ο διπλασιασµός. 
γ.  η µετατόπιση. 
δ.  η αµοιβαία µετατόπιση. 

Μονάδες 5 
 

5.  Οι µικροοργανισµοί παράγουν συνήθως χρήσιµα προϊόντα κατά τη  διάρκεια … 
α.  µόνο της στατικής φάσης ανάπτυξής τους. 
β.   της εκθετικής και στατικής φάσης ανάπτυξής τους. 
γ.  µόνο της εκθετικής φάσης ανάπτυξής τους. 
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δ.  της λανθάνουσας και εκθετικής φάσης ανάπτυξής τους. 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 
  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1.  Τι δυνατότητες δίνουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά (Μονάδες 

4) και ποια είναι τα κυριότερα φυτά που έχουν τροποποιηθεί γενετικά (Μονάδες 
5); 

Μονάδες 9 
 

2.  Τι µπορούµε να πετύχουµε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης   
πολυµεράσης (PCR) και ποιες είναι οι πρακτικές εφαρµογές της; 

Μονάδες 8 
 

3.  Ποιες οµάδες ατόµων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση, πριν 
προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων; 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 3ο 
  
Η Βιοτεχνολογία µε την παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων και τη γονιδιακή 
θεραπεία έχει συµβάλει αποτελεσµατικά στην υλοποίηση των βασικών στόχων της 
Ιατρικής, µεταξύ των οποίων είναι και η αποτελεσµατική θεραπεία ασθενειών. 
1. Γιατί τα µονοκλωνικά αντισώµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπεία 

του καρκίνου (Μονάδες 6) και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η 
χρήση τους έναντι άλλων µεθόδων θεραπείας του (Μονάδες 2); 

Μονάδες 8 
 

2.  Ποια διαδικασία ακολουθείται στη γονιδιακή θεραπεία της ανεπάρκειας του 
ανοσοποιητικού συστήµατος η οποία οφείλεται στην έλλειψη του ενζύµου 
απαµινάση της αδενοσίνης (Μονάδες 8) και τι πιθανά προβλήµατα 
αντιµετωπίζουν τα άτοµα που πάσχουν  από τη συγκεκριµένη ασθένεια (Μονάδες 
3); 

Μονάδες 11 
 

3.  Γιατί η χρήση της γονιδιακής θεραπείας θα είναι περιορισµένη στο άµεσο µέλλον; 
Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνονται τρία κωδικόνια ενός τµήµατος γονιδίου από ένα µόριο DNA ευκαρυωτικού 
κυττάρου που κωδικοποιούν τη σύνθεση ενός πεπτιδικού τµήµατος µιας πρωτεΐνης, 
και η διεύθυνση της µεταγραφής. 
 Αλυσίδα 1 ... ACA   AAG   ATA ... ελεύθερο υδροξύλιο  
Αλυσίδα 2 ...  TGT   TTC   Τ Α Τ... 

  
∆ιεύθυνση µεταγραφής 
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Να ορίσετε τα άκρα 3΄ και 5΄ των παραπάνω αλυσίδων DNA και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (Μονάδες 5). Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του τµήµατος 
του mRNA που προκύπτει από τη µεταγραφή, σηµειώνοντας τα άκρα 3΄ και 5΄ και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 7). Ποιο ένζυµο καταλύει το µηχανισµό 
της µεταγραφής και ποια είναι η δράση του µετά την πρόσδεσή του στον υποκινητή 
(Μονάδες 7); Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, η 
οποία δεν τροποποιείται, η προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων που δεν κωδικοποιούν 
κωδικόνιο λήξης ή µιας βάσης, µεταξύ των παραπάνω κωδικονίων (Μονάδες 6); 

Μονάδες 25 
  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


