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ΤΑΞΗ: Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. Σε ανασυνδυασµένο πλασµίδιο που έχει δηµιουργηθεί µε τη δράση της EcoRI 
η αλληλουχία που αναγνωρίζεται από το ένζυµο αυτό υπάρχει: 
α. Μόνο µια φορά. 
β. ∆ύο φορές.  
γ. Πολλές φορές. 
δ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 
A2. Άτοµο µε τρισωµία 21, στον καρυότυπό του, εµφανίζει: 

α. πάντα ένα χρωµόσωµα 21. 
β. τρία φυλετικά χρωµοσώµατα. 
γ. σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ένα επιπλέον χρωµόσωµα 21. 
δ. έλλειψη ενός τµήµατος από το χρωµόσωµα 5. 

Μονάδες 5 
Α3. Ο συνολικός αριθµός των γονιδίων σε ένα πρόδροµο ερυθροκύτταρο που 

ελέγχουν τη σύνθεση της  αιµοσφαιρίνης HbA κατά την αρχή της µεσόφασης 
είναι: 
α. 2  
β. 4 
γ. 6 
δ. 3 

Μονάδες 5 
Α4. Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει για τους πνευµονιόκοκκους; 

α. ∆εν εµφανίζουν ποτέ προστατευτικό κάλυµµα. 
β. ∆ηµιουργούν αποικίες. 
γ. Μπορεί και να µην είναι παθογόνοι. 
δ. Μπορούν να εµφανίσουν νέο γνώρισµα. 

Μονάδες 5 
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Α5. Το µόριο του cDNA σε σχέση µε το µόριο του mRNA που χρησιµοποιήθηκε 

ως καλούπι για τη σύνθεση αυτού: 
α. Είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο. 
β. Έχουν την ίδια αλληλουχία αζωτούχων βάσεων. 
γ. Είναι συµπληρωµατικό, αλλά όχι αντιπαράλληλο. 
δ. Είναι συµπληρωµατικό και αντιπαράλληλο, δεδοµένου ότι κατά τη 
σύνθεση του cDNA εφαρµόστηκε ο κανόνας της συµπληρωµατικότητας 
από το ένζυµο DNA πολυµεράση. 

Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θα µπορούσε να προκύψει ένα 
µηρυκαστικό το οποίο να παράγει τον πηκτικό παράγοντα IX στο γάλα του: 

α. Με τη µέθοδο της επιλογής και των διασταυρώσεων, 
β. Με µεθόδους Γενετικής Μηχανικής. 

Επιλέξτε την σωστή µέθοδο και αναφέρατε τα βήµατα που απαιτούνται για την 
παραγωγή του πηκτικού παράγοντα  IX. 

Μονάδες 8 

Β2. Μια από τις µεθόδους παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης περιλαµβάνει την 
κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης από τα κύτταρα του παγκρέατος. 
Αναφέρατε γιατί επιλέγεται η παραγωγή βιοτεχνολογικά ινσουλίνης µέσω 
cDNA βιβλιοθήκης και όχι µε τη βοήθεια της γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης;  

Μονάδες 6 

Β3. Να εξηγήσετε τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση;  ∆ώστε πέντε 
παραδείγµατα κυττάρων που προέρχονται από την διαφοροποίηση του 
ζυγωτού καθώς και µίας πρωτεΐνης που παράγουν. 

Μονάδες 5 

Β4. Η γονιδιακή θεραπεία παρόλο που παρουσιάζεται ως πανάκεια στην Ιατρική, η 
εφαρµογή της, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον, θα είναι περιορισµένη. Να 
εξηγήσετε τους λόγους. 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει µια θηλιά αντιγραφής. 
 

 
α. Να σηµειώσετε στις θέσεις Α-∆ τον προσανατολισµό των 
πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων, αιτιολογώντας την απάντηση σας. 

Μονάδες 4+3+1 

β. Σε ποια περιοχή Χ ή Ψ ή και στις δύο µπορεί να δηµιουργηθεί πρωταρχικό 
τµήµα 5’-UAAGC-3’; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 1+3 

γ. Αν η παραπάνω θηλιά αντιγραφής είναι η µοναδική στο µόριο του DNΑ, να 
εξηγήσετε ποια θα είναι η µορφή του (γραµµικό/κυκλικό - 
µονόκλωνο/δίκλωνο)  και από ποια κατηγορία οργανισµών  είναι πιθανόν 
να προέρχεται το παραπάνω µόριο του DNA. 

Μονάδες 2 

δ. Αν όλα τα πρωταρχικά τµήµατα έχουν το ίδιο µήκος και στην κάθε 
ασυνεχή αλυσίδα δηµιουργούνται 5 πρωταρχικά τµήµατα, να εξηγήσετε 
πόσα ριβονουκλεοτίδια είναι απαραίτητα για την αντιγραφή του DNA στην 
παραπάνω θηλιά αντιγραφής.  

Μονάδες 3 

Γ2. Σε µία κλειστή καλλιέργεια του βακτηρίου E. coli, υπάρχουν στο θρεπτικό 
υλικό δύο διαφορετικές πηγές άνθρακα: η γλυκόζη και η µελάσα.  

α. Να σχεδιάσετε την καµπύλη αύξησης του πληθυσµού σε συνάρτηση µε το 
χρόνο και  

β. Να σχεδιάσετε την καµπύλη µεταβολής του ρυθµού ανάπτυξης του 
µικροοργανισµού σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία. Υποθέτουµε ότι ο 
συγκεκριµένος µικροοργανισµός δεν διασπά ταυτόχρονα τις δύο πηγές 
άνθρακα. 

Μονάδες (4+4) 
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ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Εξηγείστε γιατί τα µιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα οργανίδια.  
Μονάδες 5 

 
∆2. Η βιοσύνθεση του ενζύµου Α, στον άνθρωπο, ελέγχεται από επικρατές 

φυλοσύνδετο γονίδιο. Από γονιδιακή µετάλλαξη προέκυψε υπολειπόµενο 
αλληλόµορφο το οποίο ευθύνεται για έλλειψη του ενζύµου. 

Το Β είναι ένζυµο απαραίτητο σε λειτουργία των µιτοχονδρίων. Από 
µετάλλαξη στο γονίδιο που ελέγχει τη σύνθεση του προκύπτει πρόωρη 
τριπλέτα λήξης. Τα άτοµα στα οποία εκφράζεται το γονίδιο αυτό εµφανίζουν 
έλλειψη του ενζύµου. 

Γυναίκα µε έλλειψη και των 2 προαναφερθέντων ενζύµων παντρεύεται 
φυσιολογικό άντρα. Ποιοι οι πιθανοί φαινότυποι των απογόνων τους; 

∆ίνεται ότι η συχνότητα της έλλειψης του Β ενζύµου δεν είναι 
µεγαλύτερη σε κάποιο από τα δύο φύλα στο γενικό πληθυσµό. Επίσης 
υποθέτουµε ότι τα άτοµα µε έλλειψη του Β ενζύµου επιβιώνουν και 
αναπαράγονται κανονικά. 

Μονάδες 20 
 
 
 


