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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :   
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ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 

ΘΕΜΑ  1ο 
Στις προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 

της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
συµπλήρωσή της. 
 

1. ∆ιαγονιδιακά φυτά ονοµάζονται αυτά τα οποία  
α. έχουν υποστεί την επίδραση φυτοφαρµάκων . 
β. προέκυψαν µετά από χρήση αντιβιοτικών . 
γ. δε δίνουν απογόνους. 
δ.  έχουν υποστεί γενετική αλλαγή µε τη χρήση τεχνικών 

γενετικής µηχανικής . 
Μονάδες 5 

 
2. Τα άτοµα που πάσχουν από σύνδροµο Down έχουν 

α. τρία φυλετικά  χρωµοσώµατα .  
β. έλλειψη του χρωµοσώµατος 5. 
γ. ένα επιπλέον χρωµόσωµα 21. 
δ. µία επιπλέον σειρά χρωµοσωµάτων .  

Μονάδες 5 
 
3. Το υλικό των προκαρυωτικών  κυττάρων είναι 

α. γραµµικό µονόκλωνο  DNA. 
 β. δίκλωνο RNA. 
 γ. κυκλικό δίκλωνο DNA. 
 δ. γραµµικό δίκλωνο DNA. 

Μονάδες 5 
 

4. Οι υποχρεωτικά  αερόβιοι µικροοργανισµοί απαιτούν για 
την ανάπτυξή τους  
α. υψηλή συγκέντρωση  οξυγόνου .  
β. µειωµένη συγκέντρωση  διοξειδίου του άνθρακα .  
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γ. υψηλή συγκέντρωση  αζώτου .  
δ. πολύ υψηλές θερµοκρασίες .  

Μονάδες 5 
 

5. Τα µονοκλωνικά  αντισώµατα παράγονται  από  
α. καρκινικά  κύτταρα .  
β. έναν  κλώνο Β-λεµφοκυττάρων .  
γ. βακτήρια .  
δ. ερυθρά αιµοσφαίρια .  

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ  2ο 
Α. Η δρεπανοκυτταρική  αναιµία είναι αποτέλεσµα 

γονιδιακής  µετάλλαξης .  

1. Ποια αλλαγή συµβαίνει στην κωδική αλυσίδα του 
DNA; 

Μονάδες 5 
 

2. Ποια αλλαγή συµβαίνει στη β-πολυπεπτιδική  
αλυσίδα της ΗbA; 

Μονάδες 5 
 

3. Ποια συµπτώµατα εµφανίζει ένα άτοµο που πάσχει  
από δρεπανοκυτταρική  αναιµία ;  

Μονάδες 5 
 

Β. Τι ονοµάζεται  πολύσωµα ; 
Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ  3ο 
Α. Η γονιδιακή θεραπεία εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 

1990, σ ’  ένα τετράχρονο κορίτσι που έπασχε από  
έλλειψη του ενζύµου απαµινάση της αδενοσίνης  (ADA). 
Να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται στη  
γονιδιακή θεραπεία της παραπάνω  ασθένειας .  

Μονάδες 10 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β. 
1. Να γράψετε τα αλληλόµορφα γονίδια που καθορίζουν 

τον τύπο των οµάδων αίµατος ΑΒΟ του ανθρώπου .  
Μονάδες 3 

 
2. Να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους  ανθρώπου 

οµάδας αίµατος Β και να αιτιολογήσετε την απάντησή  
σας .  

Μονάδες 6 
 

3. Να γράψετε το γονότυπο ανθρώπου , οµάδας αίµατος  
ΑΒ .  

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ  4ο 
∆ίδεται το παρακάτω  τµήµα µορίου προκαρυωτικού 

DNA, στο οποίο κωδικοποιείται  η γενετική  πληροφορία  
για τη σύνθεση µικρής αλυσίδας αµινοξέων :  
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α. Σε ποια από τις αλυσίδες , (Ι) ή (ΙΙ) , βρίσκεται  η 

γενετική  πληροφορία και γιατί ;   
Μονάδες 10 

 

β. Να γράψετε το µόριο του m-RNA το οποίο σχηµατίζεται  
κατά τη µεταγραφή του παραπάνω  DNA και να ορίσετε  
το 3΄και το 5΄ άκρο του µορίου αυτού .  

Μονάδες 5 
 

γ. Πόσα αµινοξέα έχει  η αλυσίδα που σχηµατίζεται και  
γιατί ;  

Μονάδες 5 
 

δ. Να γράψετε τα αντικωδικόνια  των t-RNA που 
συµµετέχουν στη µετάφραση  του παραπάνω  µορίου     
m-RNA. 

Μονάδες 5 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα  
αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το  
τετράδιο  και τις φωτοτυπίες . 

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό  σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι  

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοτυπιών .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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