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ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   

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 φράση που συµπληρώνει σωστά την 
ηµιτελή πρόταση. 

  
1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα… 

α. δίκλωνο µόριο DNA. 
β. µονόκλωνο µόριο DNA.  
γ. δίκλωνο RNA.  
δ. µονόκλωνο RNA. 

Μονάδες 5 
  

2. Μια cDNA βιβλιοθήκη περιέχει … 
α.   το σύνολο του DNA ενός οργανισµού. 
β.    αντίγραφα   των   mRNA   όλων   των   γονιδίων πουεκφράζονται σε 

συγκεκριµένα κύτταρα. 
γ.   αντίγραφα του mRNA ενός µόνο γονιδίου.  
δ.   αντίγραφα που περιέχουν κοµµάτια γονιδίων και άλλα τµήµατα DNA. 

Μονάδες 5 
  

3. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη β θαλασσαιµία … 
α.   είναι υπολειπόµενο φυλοσύνδετο. 
β.    έχει πολλαπλά αλληλόµορφα.  
γ.   είναι επικρατές αυτοσωµικό.  
δ.   είναι επικρατές φυλοσύνδετο. 

Μονάδες 5 
  

4. Οι ιντερφερόνες που χρησιµοποιεί σήµερα ο άνθρωπος 
είναι   δυνατόν   να   παράγονται   σε   µεγάλες  ποσότητες 
από … 
α.   κύτταρα ανθρώπου. 
β.    κύτταρα ζώων. 
γ.   γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια. 
δ.   φυτικά κύτταρα. 

Μονάδες 5 
  
  

5. Τα ένζυµα που διορθώνουν λάθη κατά την αντιγραφή 
του DNA είναι … 
α. DNA ελικάσες και DNA δεσµάση. 
β. RNA πολυµεράσες και πριµόσωµα. 
γ. DNA δεσµάση και επιδιορθωτικά ένζυµα. 
δ. DNA πολυµεράσες και επιδιορθωτικά ένζυµα. 

Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ 2ο
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

1. Ποια   είδη   RNA   παράγονται   κατά   τη   µεταγραφή   του 
DNA  προκαρυωτικού  κυττάρου  (µονάδες  3)  και  ποιος 
είναι ο ρόλος τους (µονάδες 6); 

Μονάδες 9 
  

2. Ποια    βήµατα    απαιτούνται    για    την    παραγωγή    µιας 
φαρµακευτικής  πρωτεΐνης  ανθρώπινης  προέλευσης  από 
ένα διαγονιδιακό ζώο; 

Μονάδες 9 
  

3. Ποιος   ο   ρόλος   των   µονοκλωνικών   αντισωµάτων   ως 
ανοσοδιαγνωστικά; 

Μονάδες 7 
  

ΘΕΜΑ 3ο

 
Από δύο φυσιολογικούς γονείς, ως προς τον αριθµό και το µέγεθος των 
χρωµοσωµάτων, γεννήθηκε παιδί µε σύνδροµο Turner (ΧΟ). 

1..        Να γράψετε έναν από τους πιθανούς µηχανισµούς που µπορεί   να   
εξηγήσει   τη   γέννηση   του   συγκεκριµένου 
παιδιού. 

Μονάδες 7 
  

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου Turner; 
Μονάδες 6 

  
3. Να     περιγράψετε     τις     διαδικασίες    που     πρέπει     να 

ακολουθηθούν για τη  διάγνωση του  συνδρόµου  Turner 
πριν από τη γέννηση ενός παιδιού. 

Μονάδες 12 
  

ΘΕΜΑ 4ο

 
Ένας άνδρας µε οµάδα αίµατος Ο και µε φυσιολογική όραση παντρεύεται µια 
γυναίκα µε οµάδα αίµατος Α, που είναι φορέας  µερικής  αχρωµατοψίας  στο  
πράσινο  και  στο  κόκκινο. Ο πατέρας του συγκεκριµένου άνδρα είναι οµάδας 
αίµατος Α µε φυσιολογική όραση και η µητέρα του είναι οµάδας αίµατος Β µε 
φυσιολογική όραση. 

  
α. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων του άνδρα. 

Μονάδες 6 
  

β. Να γράψετε  τις πιθανές διασταυρώσεις  µεταξύ του άνδρα 
οµάδας αίµατος Ο µε φυσιολογική όραση και της γυναίκας οµάδας 
αίµατος Α που είναι φορέας µερικής αχρωµατοψίας. 

Μονάδες 12 
  

Σε καθεµιά από τις προηγούµενες διασταυρώσεις του ερωτήµατος β, να 
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βρείτε την πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι οµάδας αίµατος Α µε µερική 
αχρωµατοψία στο πράσινο  κα ι  το  κόκκ ινο  (µονάδες  2 ) ,  κα ι  να  
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 5). 

Μονάδες 7 
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