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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β’ 

21 ΜΑΪΟΥ 2010 
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 τη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά 
την ηµιτελή πρόταση.  
Α1. Γονιδιακές µεταλλάξεις µπορεί να συµβούν  

α. µόνο σε περιοχές του DNA που µεταγράφονται  
β. µόνο στις κωδικές περιοχές των γονιδίων  
γ. µόνο στα πρόδροµα mRNA  
δ. σε ολόκληρο το γονιδίωµα ενός οργανισµού  

Μονάδες 5  
Α2. Η διπλή έλικα του DNA  

α. έχει µεταβαλλόµενο σκελετό  
β. έχει υδρόφιλο σκελετό  
γ. έχει πεπτιδικούς δεσµούς  
δ. είναι αριστερόστροφη  

Μονάδες 5  
Α3. Τα πρωταρχικά τµήµατα RNA συντίθενται από  

α. το πριµόσωµα  
β. το νουκλεόσωµα  
γ. την DΝΑ ελικάση  
δ. την DΝΑ δεσµάση  

Μονάδες 5  
Α4. Η εισαγωγή ανασυνδυασµένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονοµάζεται  

α. ιχνηθέτηση  
β. µετασχηµατισµός  
γ. εµβολιασµός  
δ. µικροέγχυση  

Μονάδες 5  
Α5. Στο οπερόνιο της λακτόζης, όταν απουσιάζει η λακτόζη, η πρωτεΐνη καταστολέας 

συνδέεται µε  
α. τον υποκινητή  
β. το ρυθµιστικό γονίδιο  
γ. τον χειριστή  
δ. την RNA-πολυµεράση  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ Β  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
Β1. Ποια κύτταρα ονοµάζονται απλοειδή και ποια κύτταρα ονοµάζονται διπλοειδή;  

Μονάδες 6  



Ó
Õ

Ã
×

Ñ
Ï

Í
Ï

Ã
Ë

Õ
Ö

Á
Ä

Á

 2 

Β2. Να περιγράψετε τον σχηµατισµό του 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικού δεσµού.  
Μονάδες 8  

Β3. Τι είναι το πολύσωµα;  
Μονάδες 5  

Β4. Πώς το οξυγόνο επηρεάζει την ανάπτυξη των µικροοργανισµών;  
Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Να περιγράψετε τις διαδικασίες µε τις οποίες µπορούν να παραχθούν µονοκλωνικά 

αντισώµατα, τα οποία συνεισφέρουν στον προσδιορισµό των οµάδων αίµατος του 
ανθρώπου.  

Μονάδες 7  
Γ2. Να αναφέρετε ποιους τύπους αιµορροφιλίας γνωρίζετε και πού οφείλονται (µονάδες 

2). Να περιγράψετε τη διαδικασία αντιµετώπισης µίας εξ αυτών, µε βάση τη µέθοδο 
δηµιουργίας διαγονιδιακών ζώων (µονάδες 6).  

Μονάδες 8  
Γ3. ∆ίνεται µείγµα µορίων DNA και ένας ανιχνευτής RΝΑ. 
  

DNA µόριο I  Κλώνος Ια 5’ TACCTCAATCCGTATTA 3’ 
 Κλώνος Ιβ 3’ ATGGAGTTAGGCATAAT 5’    

DNA µόριο IΙ  Κλώνος IΙα 3’ CCGTACGGATTGAGGAA 5’ 
 Κλώνος ΙIβ 5’ GGCATGCCTAACTCCTT 3’    

Ανιχνευτής: 5’  UACGGAUUGA 3’ 
  

 Να εξηγήσετε τι είναι ανιχνευτής (µονάδες 2), να περιγράψετε τις διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν προκειµένου ο ανιχνευτής να υβριδοποιήσει την κατάλληλη 
αλληλουχία DNA (µονάδες 4) και να εξηγήσετε ποιος είναι ο κλώνος του DNA που 
θα υβριδοποιηθεί (µονάδες 4).  

Μονάδες 10  
ΘΕΜΑ ∆  
Υγιής άντρας παντρεύτηκε µε υγιή γυναίκα και απέκτησαν ένα αγόρι µε αχρωµατοψία στο 
κόκκινο και το πράσινο χρώµα, ένα κορίτσι που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία και 
περιµένουν το τρίτο παιδί τους.  
∆1. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων και να εξηγήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 4  
∆2. Να προσδιορίσετε τους πιθανούς γονότυπους των παιδιών τους και να εξηγήσετε την 

απάντησή σας.  
Μονάδες 4  

∆3. Να υπολογίσετε την πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει φυσιολογικό φαινότυπο. Να 
εξηγήσετε την απάντησή σας κάνοντας ή την απαιτούµενη διασταύρωση ή τις απαι-
τούµενες διασταυρώσεις.  

Μονάδες 12  
∆4. Να εξηγήσετε τα γενετικά αίτια της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας.  

Μονάδες 5  


