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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη
φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
Α1.

Τα φυλετικά χρωµοσώµατα υπάρχουν:
α. µόνο στα ωάρια
β. µόνο στα σπερµατοζωάρια
γ. µόνο στα σωµατικά κύτταρα
δ. στα σωµατικά κύτταρα και στους γαµέτες

Μονάδες 5

Α3.

Α4.

Τοπικό ξετύλιγµα της διπλής έλικας του DNA µπορεί να προκαλέσει:
α. η DNA πολυµεράση
β. το πριµόσωµα
γ. η RNA πολυµεράση
δ. η DNA δεσµάση
Μονάδες 5
Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI αποτελείται από:
α. δεοξυριβονουκλεοτίδια
β. αµινοξέα
γ. ριβονουκλεοτίδια
δ. εσώνια
Μονάδες 5
Επικρατής χαρακτήρας στο µοσχοµπίζελο είναι:
α. το πράσινο χρώµα σπέρµατος
β. η ακραία θέση άνθους
γ. το κοντό φυτό
δ. το ιώδες χρώµα άνθους
Μονάδες 5

ÈÅ

Α2.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5
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Α΄ ΦΑΣΗ

Ο δεύτερος νόµος του Mendel δεν ισχύει για τα δύο ζεύγη γονιδίων που
ελέγχουν:
α. την αιµορροφιλία και την µερική αχρωµατοψία
β. την αιµορροφιλία και την υπερχοληστερολαιµία
γ. την µερική αχρωµατοψία και τη β-θαλασσαιµία
δ. την κυστική ίνωση και την αχρωµατοψία
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
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Α5.

Ε_3.Bλ3Θ(ε)

Β1.

Ποια είδη δεσµών ενώνουν µεταξύ τους νουκλεοτίδιο µε G και νουκλεοτίδιο
µε C στο µόριο του DNA; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες (2+1)

Β2.

Σε ποιες περιπτώσεις τα µόρια του RNA, προκειµένου να αποκτήσουν
βιολογικό ρόλο, ενώνονται µε πρωτεΐνες;
Μονάδες (3+4)

Β3.

Ο καρυότυπος θηλυκής δροσόφιλας έχει 16 χρωµατίδες.
α. Ποιος είναι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων σε σωµατικό κύτταρο και ποιος
σε γαµέτη;
β. Πόσα από αυτά είναι αυτοσωµικά και πόσα φυλετικά; (το φύλο στη
δροσόφιλα καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο)
γ. Πόσα µόρια DNA έχει το κύτταρο της δροσόφιλας κατά τη µεσόφαση;
Μονάδες (3+2+4)

Β4.

Αντιστοιχίστε τους όρους της στήλης Ι µε τις προτάσεις της στήλης ΙΙ. Να
αιτιολογήσετε κάθε σας επιλογή µε κατάλληλη διασταύρωση.

ÈÅ

Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
1. Αυτοσωµική επικρατής α. Ένα παιδί έχει 25% πιθανότητα να πάσχει
κληρονοµικότητα
από µία ασθένεια, όταν και οι δύο γονείς
είναι φορείς της ίδιας ασθένειας.
2. Αυτοσωµική
β. Μια γυναίκα φορέας µιας ασθένειας
υπολειπόµενη
παντρεύεται ένα φυσιολογικό άνδρα και
κληρονοµικότητα
αποκτούν ένα αγόρι που πάσχει από την
ασθένεια.
3. Φυλοσύνδετη
γ. ∆ύο πάσχοντες µπορούν να αποκτήσουν
κληρονοµικότητα
υγιές παιδί.
Μονάδες 6

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 5
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Α΄ ΦΑΣΗ
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Γ3.
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Γ2.

Κατά την αντιγραφή του DNA σε ποιες περιπτώσεις βρίσκει εφαρµογή ο
κανόνας της συµπληρωµατικότητας; Nα γίνει απλή αναφορά των
συµπληρωµατικών αλυσίδων καθώς και του ενζύµου που συµµετέχει σε κάθε
περίπτωση.
Μονάδες 4
Ένα µόριο DNA ενός χρωµοσώµατος, το οποίο αποµονώθηκε από σωµατικό
κύτταρο ανθρώπου, περιέχει 1200 γονίδια, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
του κυττάρου αυτού, παράγονται 80 διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
Που µπορεί να οφείλεται αυτή η διαφορά στον αριθµό των γονιδίων και των
πολυπεπτιδικών αλυσίδων; (Να µη λάβετε υπόψη την περίπτωση της
µετάλλαξης κάποιων γονιδίων.)
Μονάδες (2+5)
Ένα υγιές ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Το πρώτο
αγόρι διαγνώστηκε µε κυαµισµό ενώ το κορίτσι και το δεύτερο αγόρι είναι
υγιή.(Ο κυαµισµός είναι µια διαταραχή του µεταβολισµού, που αφορά τη
λειτουργικότητα ενζύµου).Κατόπιν προτροπής γενετικού συµβούλου η
οικογένεια υποβλήθηκε σε γενετικό έλεγχο ώστε να ελεγχθεί ο γονότυπος των
ατόµων για την εν λόγω ασθένεια. Αποµονώθηκε DNA από όλα τα µέλη της
οικογένειας και µε την τεχνική PCR έγινε αντιγραφή του γονιδίου που
σχετίζεται µε την ασθένεια. Στα γονίδια που αποµονώθηκαν επέδρασε η
περιοριστική ενδονουκλεάση HindIII, η οποία αναγνωρίζει µια συγκεκριµένη
αλληλουχία βάσεων στο αλληλόµορφο που ευθύνεται για τον κυαµισµό, η
οποία όµως δεν υπάρχει στο φυσιολογικό αλληλόµορφο. Το γονίδιο που είναι
υπεύθυνο για τον κυαµισµό έχει µήκος 35000 ζεύγη βάσεων. Τα γονίδια που
αποµονώθηκαν από κάθε άτοµο της οικογένειας δέχτηκαν την επίδραση της
HindIII και τα µήκη των τµηµάτων που προέκυψαν φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
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Γ1.

Άτοµα

α.
β.
γ.
δ.

ÈÅ

πατέρας
µητέρα
1ος γιος
κόρη
2ος γιος

Μήκη τµηµάτων
(ζεύγη βάσεων)
35000
35000 – 23000 - 12000
23000 – 12000
35000
35000

Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονόµησης της ασθένειας.
Να σχεδιάσετε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας.
Να γράψετε τους γονοτύπους των µελών της οικογένειας.
Το ζευγάρι αποκτά και 4ο παιδί. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι αγόρι µε
κυαµισµό;
Μονάδες (8+2+2+2)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 5
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∆ίνεται ώριµο mRNA που αποµονώθηκε από κύτταρο ανθρώπου µε σκοπό τη
δηµιουργία cDNA βιβλιοθήκης. Το mRNA κωδικοποιεί τη σύνθεση πεπτιδίου µε
πέντε αµινοξέα.
GAGUUCAUGGGACCCGAUGAGUGAGAGUUC

Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του δίκλωνου µορίου DNA που
παράγεται από αυτό το mRNA κατά την κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης
και να σηµειώσετε 5΄ και 3΄ τα άκρα της. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

∆2.

Το δίκλωνο DNA που προκύπτει είναι ολόκληρο γονίδιο που περιέχει µόνο
εξώνια. Επιπλέον, δεν περιέχει υποκινητή. Για να ενσωµατωθεί στο πλασµίδιο,
που κόπηκε µε την EcoRI, πρέπει να προσθέσουµε κατάλληλα µονόκλωνα
άκρα, στο 5’ άκρο κάθε αλυσίδας και να χρησιµοποιήσουµε ένα υποκινητή του
πλασµιδίου, αφού τα βακτήρια δεν παράγουν την τεράστια ποικιλία των
µεταγραφικών παραγόντων των ευκαρυωτικών οργανισµών. Να γράψετε την
αλληλουχία βάσεων στο µόριο DNA µε τα µονόκλωνα άκρα που προστέθηκαν.
Μονάδες 4

∆3.

Η παρακάτω αλληλουχία αποτελεί τµήµα του πλασµιδίου που θα
χρησιµοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης του γονιδίου που κωδικοποιεί το
πεπτίδιο.
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∆1.

Αλυσίδα 1 πλασµιδίου: - CGTGGAATTCΤΑΤΑλυσίδα 2 πλασµιδίου: - GCACCTTAAGΑΤΑΥποκινητής

ÈÅ

∆4.

Το πλασµίδιο κόβεται από την EcoRI. Να γράψετε τον προσανατολισµό των
αλυσίδων του παραπάνω τµήµατος και τα άκρα του πλασµιδίου µετά τη δράση
της EcoRI, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Το DNA του ερωτήµατος ∆2 κλωνοποιήθηκε και αναµίχθηκε µε αντίγραφα
του ανοιγµένου πλασµιδίου ενώ προστέθηκε και DNA δεσµάση. Να γράψετε
τα δύο διαφορετικά ανασυνδυασµένα πλασµίδια που µπορεί να προκύψουν και
να εξηγήσετε ποιο θα έχει την ικανότητα να παράγει το πεπτίδιο µετά την
είσοδό του σε βακτήριο ξενιστή και ποιο όχι.
Μονάδες (2+5)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 5
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Ποιες κατηγορίες γονιδίων (απλή αναφορά) που υπάρχουν στο γονιδίωµα ενός
κυτταρικού τύπου δεν κλωνοποιούνται σε cDNA βιβλιοθήκη; (Να µη λάβετε
υπόψη την περίπτωση της µετάλλαξης κάποιων γονιδίων.)
Μονάδες 3

ÈÅ
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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∆5.
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5

