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ΕΠΑΛ Β’ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
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.
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Α.

1. Ο 3΄ – 5΄ φωσφοδιεστερικός δεσµός:

A. δηµιουργείται µεταξύ του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου
αµινοξέος και του 5΄ άνθρακα της πεντόζης του επόµενου αµινοξέος
B. δηµιουργείται µεταξύ του 5΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου
νουκλεοτιδίου και του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του επόµενου
νουκλεοτιδίου
Γ. µπορεί να διασπαστεί από περιοριστικές ενδονουκλεάσες
∆. µπορεί να διασπαστεί από την RNA-πολυµεράση

2. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του µιτοχονδριακού DNA δεν είναι
σωστό:
A. στους περισσότερους οργανισµούς είναι κυκλικό µόριο αλλά σε
ορισµένα κατώτερα πρωτόζωα είναι γραµµικό
B. στους ανώτερους οργανισµούς τα µιτοχονδριακά γονίδια προέρχονται
και από τους δύο γονείς
Γ. σε κάθε µιτοχόνδριο υπάρχουν έως και δέκα αντίγραφα του κυκλικού
µορίου DNA
∆. το DNA των µιτοχονδρίων έχει µέγεθος µικρότερο από το DNA των
χλωροπλαστών

3. Η εισαγωγή ενός ανασυνδυασµένου πλασµιδίου µέσα σε βακτήριο
ονοµάζεται:
κατασκευή ανασυνδυασµένου µορίου DNA
κατασκευή γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης
µικροέγχυση
µετασχηµατισµός

ÈÅ

A.
B.
Γ.
∆.

4. Στον καρυότυπο ατόµων µε σύνδροµο Klinefelter παρατηρούνται:
A.
B.
Γ.
∆.

44 αυτοσωµικά και 1 φυλετικό χρωµόσωµα
44 αυτοσωµικά, 1 Χ και 2 Υ χρωµοσώµατα
44 αυτοσωµικά, 2 Χ και 1 Υ χρωµοσώµατα
45 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009

2

5. Η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα δεν είναι δυνατή
µέσω:
A.
B.
Γ.
∆.

µοριακής διάγνωσης
βιοχηµικής δοκιµασίας
δοκιµασίας δρεπάνωσης
µελέτης καρυότυπου

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15 (3Χ5)
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα Σ εάν η πρόταση είναι σωστή ή το
γράµµα Λ εάν η πρόταση είναι λανθασµένη.
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Β.

1. Η αναλογία των βάσεων (Α+Τ)/(G+C) διαφέρει από είδος σε είδος και
εξαρτάται από το είδος του οργανισµού.
2. Κατά την αντιγραφή του DNA, το πριµόσωµα συνθέτει µικρά τµήµατα
DNA στις θέσεις έναρξης.
3. Η φαινυλκετονουρία και ο αλφισµός είναι ασθένειες που προκαλούνται από
ελλείψεις γονιδίων.
4. Η µέθοδος PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης) επιτρέπει να
αντιγραφούν επιλεκτικά ειδικές αλληλουχίες DNA µε τη µεσολάβηση
κατάλληλου ζωντανού φορέα κλωνοποίησης.
5. Οι δοµικές χρωµοσωµικές ανωµαλίες είναι δυνατό να µην επηρεάσουν τον
φαινότυπο των οργανισµών.

ΘΕΜΑ 2

Ο

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2Χ5)

Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Τι είναι τα µονοκλωνικά αντισώµατα (µονάδες 3) και πώς χρησιµοποιούνται
για την επιλογή οργάνων συµβατών για µεταµόσχευση (µονάδες 4);
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7

2.

Για ποιους λόγους ο καρκίνος δεν κληρονοµείται ως µεντελικός χαρακτήρας;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

3.

Τι είναι ο γενετικός κώδικας (µονάδες 4) και για ποιο λόγο ονοµάστηκε
κώδικας τριπλέτας (µονάδες 3);
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7

4.

Τι είναι το νουκλεόσωµα και ποια η χηµική του σύσταση;

ÈÅ

1.
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ΘΕΜΑ 3Ο
Μοριακός βιολόγος, προκειµένου να παρασκευάσει ινσουλίνη από ανθρώπινα
κύτταρα του παγκρέατος, κατασκεύασε cDNA βιβλιοθήκη, χρησιµοποιώντας ως
κύτταρο - ξενιστή το βακτήριο E. coli. Για τον σκοπό αυτό επιλέγει από τη
βιβλιοθήκη τον κλώνο µε το επιθυµητό γονίδιο και εµβολιάζει εργαστηριακή
καλλιέργεια χρησιµοποιώντας ως πηγή άνθρακα τον δισακχαρίτη λακτόζη.
Με ποιο τρόπο πραγµατοποιείται η επιλογή του βακτηριακού κλώνου που
περιέχει το επιθυµητό γονίδιο της προϊνσουλίνης από τη cDNA βιβλιοθήκη;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4

2.

Με ποιο µηχανισµό επιτυγχάνεται η διάσπαση της λακτόζης στα βακτηριακά
κύτταρα που αναπτύσσονται στο θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

3.

Πώς παραλαµβάνεται καθαρή ανθρώπινη ινσουλίνη µετά την ανάπτυξη των
βακτηρίων σε βιοµηχανική καλλιέργεια;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

4.

Περιγράψτε µία εναλλακτική σύγχρονη µέθοδο παραγωγής ανθρώπινης
ινσουλίνης χωρίς τη χρήση µικροοργανισµών (Μονάδες 8), καθώς και τα
πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής συγκριτικά µε την παραγωγή
φαρµακευτικών πρωτεϊνών από βακτήρια (Μονάδες 3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 11

ΘΕΜΑ 4Ο
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1.

Στο έντοµο Drosophila melanogaster (µύγα του ξυδιού) οι χαρακτήρες χρώµα µατιών
και σχήµα πτερύγων είναι µονογονιαδιακοί και ελέγχονται από γονίδια που το καθένα
έχει δύο αλληλόµορφα.

1.

ÈÅ

Από τη διασταύρωση θηλυκής δροσόφιλας µε άσπρα µάτια και ίσιες πτέρυγες µε
αρσενική µε κόκκινα µάτια και αναδιπλωµένες πτέρυγες, στην πρώτη θυγατρική γενιά
(F1) όλοι οι απόγονοι έχουν ίσιες πτέρυγες, ενώ σχετικά µε το χρώµα µατιών όλοι οι
θηλυκοί απόγονοι είχαν κόκκινα µάτια και όλοι οι αρσενικοί άσπρα. Στον χαρακτήρα
χρώµα µατιών, το αλληλόµορφο που ελέγχει το κόκκινο χρώµα επικρατεί στο
αλληλόµορφο για το άσπρο.
Να αναφέρετε τον τύπο κληρονοµικότητας που ακολουθεί κάθε χαρακτήρας,
(αυτοσωµικός ή φυλοσύνδετος), καθώς και την ιδιότητα που ελέγχεται από το
επικρατές αλληλόµορφο, για τον χαρακτήρα πτέρυγες.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Αφού συµβολίσετε κατάλληλα τα αλληλόµορφα γονίδια κάθε ιδιότητας, να
προσδιορίσετε τους γονότυπους των ατόµων της πατρικής γενιάς (P).
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

3.

Να διατυπώσετε τον 2ο νόµο του Mendel και να αιτιολογήσετε αν ισχύει, στη
µελέτη των συγκεκριµένων χαρακτήρων.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8

4.

Να δείξετε τη διασταύρωση µεταξύ ενός θηλυκού και ενός αρσενικού ατόµου
της F1 γενιάς και να προσδιορίσετε την πιθανότητα στη δεύτερη θυγατρική
γενιά (F2) να προκύψει άτοµο µε άσπρα µάτια και ίσιες πτέρυγες.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6
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2.
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