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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 1Ο  
Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: 
 

1. Το κωδικόνιο του mRNA που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι 
α. 5’ GUA 3’ 
β. 3’ AUG 5’ 
γ. 3’ GUA 5’ 
δ. 5’ UAC 3’ 

 
2. Στον πυρήνα σωµατικού ανθρώπινου κυττάρου πριν το διπλασιασµό του DNA, 
υπάρχουν 

α. 46 χρωµατίδες 
β. 46 χρωµοσώµατα 
γ. 23 χρωµοσώµατα 
δ. 22 αυτοσωµικά και ένα φυλετικό χρωµόσωµα. 

 
3. Η µεταγραφή σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο πραγµατοποιείται 

α. Στο κυτταρόπλασµα 
β. Στους χλωροπλάστες 
γ. Στα µιτοχόνδρια 
δ. Σε όλα τα προαναφερθέντα. 

 

  
5. Από τη ζύµωση µικροοργανισµών του είδους Α παράγονται χρήσιµα προϊόντα 
κυρίως κατά τη στατική φάση, ενώ του είδους Β κατά την εκθετική φάση. Για την 
παραλαβή των προϊόντων τους επιλέγονται οι τύποι ζύµωσης: 

α. κλειστή και συνεχής καλλιέργεια αντίστοιχα 
β. συνεχής και κλειστή καλλιέργεια αντίστοιχα 
γ. κλειστή καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση 
δ. συνεχής καλλιέργεια σε κάθε περίπτωση 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 
 

4. Κατά την πλήρη µεταγραφή και µετάφραση του οπερονίου της λακτόζης 
παράγονται 

α. 1 µόριο mRNA και 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες 
β. 3 µόρια mRNA και 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες 
γ. 2 µόρια mRNA και 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες 
δ. 4 µόρια mRNA και 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 
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Β. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
Ο αριθµός των αµινοξέων µίας πρωτεΐνης είναι δυνατό να διαφέρει από τον 
αριθµό των κωδικονίων στο mRNA που την κωδικοποιεί γιατί: 

i) το κωδικόνιο  ___________ δεν κωδικοποιεί αµινοξύ 
ii) συχνά αποµακρύνονται αµινοξέα από το αρχικό  ____________ 

άκρο της 
iii) η πρωτεΐνη είναι δυνατό µετά τη σύνθεσή της να υποστεί 

_____________ για να καταστεί βιολογικά λειτουργική. 
Παράδειγµα αποτελεί η ______________ , η οποία  µετά την 
αποµάκρυνση του _________ πεπτιδίου µετατρέπεται σε  
___________ , ικανή να ρυθµίζει το επίπεδο των 
υδατανθράκων στο αίµα. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 
 
Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη (Λ) κάθε µία από τις 
προτάσεις: 
 
1. Στον άνθρωπο το Χ φυλετικό χρωµόσωµα καθορίζει το θηλυκό 

άτοµο και το Υ φυλετικό χρωµόσωµα καθορίζει το αρσενικό 
άτοµο. 

 

2. Όλα τα φυσιολογικά σπερµατοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο 
αριθµό µορίων DNA στον πυρήνα τους ενώ ο αριθµός των 
νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να διαφέρει. 

 

3. Σε cDNA βιβλιοθήκη παγκρεατικού κυττάρου περιέχεται ο κλώνος 
του γονιδίου της α1-αντιθρυψίνης ενώ στη cDNA βιβλιοθήκη 
ηπατικού κυττάρου περιέχεται ο κλώνος του γονιδίου της 
ινσουλίνης. 

 

4. ∆οµικές χρωµοσωµικές ανωµαλίες, που έχουν ως αποτέλεσµα 
αλλαγή στην ποσότητα της γενετικής πληροφορίας στα 
χρωµοσώµατα είναι δυνατό να διαγνωστούν µε τη µελέτη 
καρυότυπου. 

 

5. Οι µονογονιδιακοί χαρακτήρες είναι δυνατό να ελέγχονται από 
πολλαπλά αλληλόµορφα. 

 

6. Η κλωνοποίηση θηλαστικών αποδεικνύεται ωφέλιµη στην αύξηση 
της παραγωγής φαρµακευτικών πρωτεϊνών από τα διαγονιδιακά 
ζώα. 

 

7. Από τα θρεπτικά συστατικά µίας καλλιέργειας µικροοργανισµών 
δεν είναι δυνατό να απουσιάζουν το νερό και οι υδατάνθρακες. 

 

8. Προϋπόθεση για την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας για την 
κυστική ίνωση αποτελεί η χαρτογράφηση και κλωνοποίηση του 
αλληλοµόρφου που ευθύνεται για την εκδήλωση της ασθένειας.  

 

9. Ένα φυτό ποικιλίας Bt περιέχει γενετικές πληροφορίες από τρία 
είδη οργανισµών. 

 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 9 
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ΘΕΜΑ 2Ο  
 

Α. Οι αλληλουχίες βάσεων που αναγράφονται παρακάτω αποτελούν στιγµιότυπο 
σε θέση έναρξης της αντιγραφής ενός τµήµατος ευκαρυωτικού χρωµοσώµατος. 
 
Θυγατρική αλυσίδα:    U G A A U T C C A T G A    
Μητρική αλυσίδα: G T G A C T T A A G G T A C T G C A 
 

i) Ποιο είναι το µήκος του πρωταρχικού τµήµατος και ποιος είναι ο 
ελάχιστος αριθµός δεσµών υδρογόνου που πρόκειται να σπάσουν και 
να αναπτυχθούν µέχρι την ολοκλήρωση της αντιγραφής της 
συγκεκριµένης αλληλουχίας, δεδοµένου ότι δεν συνέβησαν λάθη κατά 
τη διάρκειά της; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4 
ii) Αφού αντιγράψετε την αλληλουχία στο τετράδιό σας, να σηµειώσετε τα 

5΄  και 3΄ άκρα των αλυσίδων και να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 
iii) Να εξηγήσετε γιατί ο µηχανισµός της αντιγραφής ονοµάζεται 

ηµισυντηρητικός. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 

iv) Ποιος είναι ο ρόλος των πρωταρχικών τµηµάτων στην αντιγραφή και 
σε ποιες θέσεις συντίθενται πρωταρχικά τµήµατα; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 
v) Με ποιους τρόπους εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής του 

πυρηνικού DNA των ευκαρυωτικών  κυττάρων; 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 

 
 
Β. i) Ποια αντισώµατα ονοµάζονται µονοκλωνικά; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 
    ii) Σε ποιες περιπτώσεις τα µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούνται ως 
φάρµακα για τη θεραπεία ασθενειών; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
4

 4

 
ΘΕΜΑ 3Ο  
Α.  Υγιείς γονείς απέκτησαν παιδί που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία.   

i) Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων; Να παραστήσετε τη 
διασταύρωση, να γράψετε την αναµενόµενη από αυτή γονοτυπική 
αναλογία και να διατυπώσετε το νόµο σύµφωνα µε τον οποίο αυτή 
προκύπτει. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
ii) Τι γνωρίζετε για τη σύσταση της αιµοσφαιρίνης του πάσχοντος ατόµου; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 
iii) Για ποιο λόγο η συχνότητα των ατόµων φορέων της ασθένειας είναι 

ιδιαίτερα αυξηµένη στις περιοχές της Ανατολικής Αφρικής; 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 

iv) Σε επόµενη κύηση της µητέρας πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση 
εµβρυϊκών κυττάρων µε τη µέθοδο της αµνιοπαρακέντησης. Πώς είναι 
δυνατό να εξακριβωθεί πιθανή παρουσία της ασθένειας στο 
κυοφορούµενο άτοµο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
 
Β.  Με ποιο τρόπο πραγµατοποιείται η γονιδιακή ρύθµιση στο επίπεδο της 
µεταγραφής των γονιδίων ενός πολυκύτταρου ευκαρυωτικού οργανισµού και 
ποιο το αποτέλεσµα  της διαδικασίας αυτής στη βιοχηµική σύσταση και τη 
λειτουργία των κυττάρων του;  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 
ΘΕΜΑ 4Ο  
 Στα ακόλουθα σχήµατα παριστάνονται: 

• τµήµα DNA προκαρυωτικού κυττάρου, στο οποίο περιέχεται ένα γονίδιο 
και ο υποκινητής του (α) 

• πλασµίδιο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης 
του εν λόγω γονιδίου για την παραγωγή της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί 
στο κυτταρόπλασµα βακτηρίου-ξενιστή (β). 
Το σηµείο Ε υποδηλώνει τη θέση αναγνώρισης της περιοριστικής 

ενδονουκλεάσης  EcoRI. Στο τµήµα DNA απεικονίζονται τα µονόκλωνα άκρα που 
αναγνωρίζει και κόβει η EcoRI. Τα σηµεία Β, Ν και Η υποδεικνύουν επιπλέον τις 
θέσεις αναγνώρισης των περιοριστικών ενδονουκλεασών BamHI, NotI και HindIII 
αντίστοιχα. 

Να απαντήσετε στα ερωτήµατα: 
i) Ποια από τις δύο αλυσίδες του γονιδίου είναι η µη κωδική; 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7 
ii) Ποιο από τα τέσσερα ένζυµα είναι καταλληλότερο για τη δηµιουργία 

ανασυνδυασµένου DNA;  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12  
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Η Β Ε  Ν                    Ν   Ε Β Η 

                             
         α’ αλυσίδα       
                             

             

       Υ ΓΟΝΙ∆ΙΟ       

         β’ αλυσίδα       
                             

 

 

 
 

 

 

(β) 

(α) 


