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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

2008  
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

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. Ο πνευµονιόκοκκος, τα δύο στελέχη του οποίου χρησιµοποίησε ο Griffith 
στο γνωστό πείραµα, είναι:  

α. µύκητας.  
β. βακτήριο.  
γ. ιός.  
δ. πρωτόζωο.  

Μονάδες 5  

2. Η οµάδα αίµατος του ανθρώπου ελέγχεται από:  

α. πολλαπλά αλληλόµορφα, όλα ισοεπικρατή.  
β. δύο αλληλόµορφα µε σχέση υποτελούς-επικρατούς.  
γ. δύο υπολειπόµενα και ένα επικρατές.  
δ. δύο συνεπικρατή γονίδια και ένα υπολειπόµενο.  

Μονάδες 5  

3. Η µεταγραφή στα προκαρυωτικά κύτταρα πραγµατοποιείται:  

α. στον πυρήνα.  
β. στο κυτταρόπλασµα.  
γ. στα µιτοχόνδρια.  
δ. στο κυτταρικό τοίχωµα.  

Μονάδες 5  

4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες:  

α. είναι απαραίτητες για την έναρξη της µεταγραφής.  
β. κόβουν τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του RNA σε ειδικές θέσεις.  
γ. περιορίζουν τη µεταγραφή του DNA.  
δ. κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις.  

Μονάδες 5  

5. Τα ζώα, που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση λέγονται:  

α. πολυγενετικά.  
β. διαγονιδιακά.  
γ. πολυπλοειδικά.  
δ. πολυγονικά.  

Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ 2ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Πώς αναστέλλεται η δράση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων; Να 
αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα.  

Μονάδες 5  

2. Πώς ονοµάζεται η αλλαγή που παρουσιάζεται στον καρυότυπο ενός 
ανθρώπου, όταν εµφανίζεται ένα επιπλέον χρωµόσωµα 21 και πώς 
προκύπτει αυτό;  

Μονάδες 8  

3. Πώς συµβάλλει η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώµατος στη µελέτη της 
εξέλιξής του και στη µαζική παραγωγή προϊόντων;  

Μονάδες 7  

4. Πώς χρησιµοποιείται ο όρος αδελφές χρωµατίδες, σε ποιο στάδιο της 
κυτταρικής διαίρεσης εµφανίζουν το µεγαλύτερο βαθµό συσπείρωσης και 
πώς µοιράζονται στα δύο νέα κύτταρα;  

 
Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 3ο  

Ο όρος γονιδιακή έκφραση αναφέρεται συνήθως σε όλη τη διαδικασία µε την 
οποία ένα γονίδιο ενεργοποιείται για να παραγάγει µία πρωτεΐνη.  

1. Πού αποσκοπεί κυρίως η ρύθµιση αυτή στην περίπτωση των βακτηρίων;  
Μονάδες 5  

2. Τα κύτταρα ενός ευκαρυωτικού πολύπλοκου οργανισµού, όπως τα νευρικά 
και τα µυϊκά, αν και έχουν το ίδιο γενετικό υλικό, διαφέρουν στη µορφή και 
τη λειτουργία. Πώς ονοµάζεται αυτή η διαδικασία εξειδίκευσης και τι κάνει τα 
κύτταρα να διαφέρουν τόσο πολύ;  

Μονάδες 8  

3. Ο µηχανισµός της µεταγραφής είναι ο ίδιος στους προκαρυωτικούς και 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Ποια είναι τα ρυθµιστικά στοιχεία της 
µεταγραφής του DNA, ποιο το ένζυµο που καταλύει τη µεταγραφή και πώς 
λειτουργεί αυτό κατά τη γονιδιακή ρύθµιση στο επίπεδο της µεταγραφής των 
ευκαρυωτικών οργανισµών;  

Μονάδες 12  
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ΘΕΜΑ 4ο  

Σε µια θέση τµήµατος µορίου DNA µε κλώνους Α και Β, έχει ξεκινήσει η 
αντιγραφή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  
 

5'

A

B

3'Οι ελικάσες ξετυλίγουν
τη διπλή έλικα

∆ιχάλα
αντιγραφής

 
 
Η DNA-δεσµάση εκτός του ότι συνδέει όλα τα κοµµάτια που προκύπτουν από 
τις διάφορες θέσεις έναρξης αντιγραφής, δρα κατά την αντιγραφή του κλώνου 
Β. Σε κάθε κλώνο να συµπληρώσετε τον προσανατολισµό της αντιγραφής και 
να χαρακτηρίσετε τον τρόπο σύνθεσης των νέων αλυσίδων DNA (µονάδες 4). 
Ποιά ένζυµα τοποθετούν τα συµπληρωµατικά νουκλεοτίδια και ποιους άλλους 
ρόλους έχουν; (µονάδες 7). 
 
Στην κωδική αλυσίδα Α το γονίδιο, που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενός 
πεπτιδίου, έχει την εξής αλληλουχία βάσεων: 

5΄.... ATG CCA TGC AAA CCG AAA TGA D3΄ 

Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει (µονάδες 2). 
 
Κάποια αλλαγή που συνέβη στην παραπάνω κωδική αλυσίδα του DNA, έχει ως 
αποτέλεσµα το 4ο

 

κωδικόνιο στο µεταγραφόµενο mRNA να έχει τις βάσεις UAA 
και ο αριθµός των κωδικονίων να παραµένει σταθερός. Αφού γράψετε το νέο 
mRNA που προκύπτει, να εξηγήσετε ποια είναι η συγκεκριµένη αλλαγή που 
συνέβη και τι συνέπειες µπορεί να έχει για το πεπτίδιο; (µονάδες 8). 
 
Γιατί η πρωτεϊνοσύνθεση στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς είναι µια 
«οικονοµική διαδικασία»; (µονάδες 4).  

Μονάδες 25  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

1. β 
2. δ 
3. β 
4. δ 
5. β 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

1. Σελ. 101 Σχολ. βιβλίο, από «Τα ογκόκατασταλτικά γονίδια ...» έως  
«...έλλειψης ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου.» 

 
2. Σελ. 96 Σχολ. βιβλίο, από «Το σύνδροµο Down (Τρισωµία 21) ... έως   

«...µε το µητέρα ηλικίας 19 ετών.» 
 

3. Σελ. 126 Σχολ. βιβλίο, από « Στην µελέτη της εξέλιξης...» έως   «...στην 
γεωργία και στην κτηνοτροφία.» 

 
4. Σελ. 18 Σχολ. βιβλίο, από «Αν παρατηρήσουµε το γενετικό υλικό ενός 

ευκαρυωτικού κυττάρου ...» έως   «...τη µια από τις δύο «πρώην»  
αδερφές από κάθε χρωµόσωµα. σελ. 20.» 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 

1. Σελ. 40 Σχολ. βιβλίο, από «Στα βακτήρια η ρύθµιση ...»  έως   
«...αύξηση και διαίρεση.» 

 
2. Σελ. 40 Σχολ. βιβλίο, από «Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου 

οργανισµού, ...» έως    «...γίνεται σε πολλά επίπεδα.» 
 

3. Σελ. 32 Σχολ. βιβλίο, από «Ο µηχανισµός της µεταγραφής είναι ίδιος 
...» έως    «...αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής, επιτρέπουν την 
απελευθέρωση του. σελ. 33.»  

Επίσης σελ. 41, από «Στο επίπεδο της µεταγραφής...» έως    «...τη 
µεταγραφή του γονιδίου. σελ. 42.» 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

• Η αλυσίδα που συντίθεται µε καλούπι τον κλώνο Β γίνεται µε ασυνεχή 
τρόπο και η αλυσίδα που συντίθεται µε καλούπι τον κλώνο Α  γίνεται µε 
συνεχή. 

 

      5΄                                                      Κλώνος Α                                    3΄    
                                                   
        3΄                                                                                                                                                                  5΄ 

                  
                                          
                                           

      3΄                                                       Κλώνος Β                                        5΄     
                                                           

5΄                                                                                                               3΄ 
                                                                                                          
 

• Σελ. 28 Σχολ. βιβλίο, από «Τα κύρια ένζυµα που συµµετέχουν ...»  έως    
«... είναι συνεχής στην µια αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. σελ. 30.». 

 

• Η κωδική αλυσίδα πριν την αλλαγή είναι: 
  
                    5΄*ATG CCA TGC AAA CCG AAA TGA*3΄ 
 
              Η αλληλουχία του mRNA θα είναι η εξής:   
 
                      5΄*AUG CCA UGC AAA CCG AAA UGA*3΄  
 
 
Η αλληλουχία του mRNA που προκύπτει µετά την αλλαγή που συνέβη θα είναι 
η εξής:       
 
                     5΄*AUG CCA UGC UAA CCG AAA UGA*3΄  
 
Η αλλαγή που συνέβη είναι αντικατάσταση βάσης στο τέταρτο κωδικόνιο του 
DNA. Αντικαταστάθηκε η αζωτούχος βάση αδενίνη από ουρακίλη. 
 
Η αντικατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να µετατραπεί ένα κωδικόνιο που 
κωδικοποιεί αµινοξύ σε κωδικόνιο λήξης (UAA),έτσι τερµατίζεται η σύνθεση της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις 
καταστρέφεται η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.  
 
 

• Σελ. 37 Σχολ. βιβλίο, από «Σηµειώνεται ότι πολλά µόρια mRNA ...»  έως    
«...από ένα έως δύο αντίγραφα ενός γονιδίου. σελ. 38.»  

 
 


