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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 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. Νουκλεοπρωτεϊνική δοµή αποτελεί:
α. το snRNA
β. το νουκλεόσωµα
γ. το πριµόσωµα
δ. η DNA ελικάση
Μονάδες 5
Α2. Ένα ευκαρυωτικό κύτταρο κατά την ολοκλήρωση της διαφοροποίησής
του εκφράζει:
α. όλα τα γονίδια του γονιδιώµατός του
β. κάποια από τα γονίδια του γονιδιώµατός του
γ. µόνο τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες
δ. µόνο τα γονίδια για την παραγωγή mRNA, rRNA, tRNA
Μονάδες 5
Α3. ∆ιακεκοµµένα γονίδια είναι πιθανόν να περιέχονται στο DNA:
α. ενός φάγου Τ2
β. ενός φάγου λ
γ. του οργανισµού Diplococcus pneumoniae
δ. ενός αδενοϊού
Μονάδες 5
Α4. Η αιµοσφαιρίνη Α (HbA) έχει 574 αµινοξέα. Άρα ο αριθµός των
πεπτιδικών της δεσµών είναι:
α. 574
β. 573
γ. 570
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Α5.

Μονάδες 5
Η γενετική τροποποίηση ενός προβάτου γίνεται µε εισαγωγή ξένου DNA
στον πυρήνα:
α. του ωαρίου
β. του σπερµατοζωαρίου
γ. του ζυγωτού
δ. ενός µαστικού κυττάρου
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Β2.

Β3.

Β4.

Πόσοι είναι οι φωσφοδιεστερικοί δεσµοί στο DNA ενός ανθρώπινου γαµέτη;
Μονάδες 5
Εξηγείστε την διαδικασία δηµιουργίας διαγονιδιακού καλαµποκιού ποικιλίας
Bt.
Μονάδες 7
Με την αποδιάταξη γενετικού υλικού ανθρώπινου σωµατικού κυττάρου, πόσες
πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες προκύπτουν;
Μονάδες 6
Η χαρτογράφηση και ο προσδιορισµός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA
στο ανθρώπινο γονιδίωµα είναι απαραίτητες για την ανάλυση του ανθρώπινου
γονιδιώµατος. Τι ονοµάζουµε χαρτογράφηση και πως είναι δυνατό να
επιτευχθεί; Ποια είναι η συµβολή της ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώµατος
στην Ιατρική;
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Γ2.

Ποιες γενετικές ασθένειες προκαλούν διανοητική καθυστέρηση, που
οφείλονται και πως γίνεται η διάγνωσή τους; (Να γίνει απλή αναφορά ενός
τρόπου διάγνωσης για κάθε ασθένεια σε έµβρυο.)
Μονάδες 6
Να γράψετε ποιο θα είναι το αποτέλεσµα (τρία ενδεχόµενα) στην πρωτεΐνη που
παράγεται σε προκαρυωτικό κύτταρο, αν στο γονίδιο που την κωδικοποιεί γίνει
αντικατάσταση µιας βάσης.
Μονάδες 6
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Γ3.

Σε ποιες περιπτώσεις και µε ποια ένζυµα προκαλείται το ξετύλιγµα της διπλής
έλικας του DNA;
Μονάδες 4
∆ίνονται δύο πληθυσµοί αµιγών στελεχών δροσόφιλας που διαφέρουν στο
χρώµα των µατιών τους. Το ένα στέλεχος έχει κόκκινα µάτια, ενώ το άλλο
στέλεχος λευκά µάτια. Το γονίδιο για τα κόκκινα µάτια επικρατεί του γονιδίου
για τα λευκά µάτια. Ποια διαδικασία (µία διασταύρωση) πρέπει να
ακολουθηθεί στο εργαστήριο, ώστε να διαπιστωθεί εάν το γονίδιο είναι
αυτοσωµικό ή φυλοσύνδετο;
Μονάδες 9
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Γ4.
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ΘΕΜΑ ∆

∆1. Για τον εντοπισµό της θέσης των γονιδίων, που ευθύνονται για τις ασθένειες της
µυϊκής δυστροφίας του Duchenne και του Alzheimer, στα χρωµοσώµατα
εργαζόµαστε ως εξής: Κατασκευάζουµε ανιχνευτές DNA που υβριδίζονται µε τις
γενετικές θέσεις των ασθενειών (ανιχνευτής Duc και ανιχνευτής Alz αντίστοιχα) και
τους ιχνηθετούµε µε φθορίζουσες ουσίες. Κατά την διαδικασία κατασκευής του
καρυότυπου από ένα ανθρώπινο κύτταρο και όταν τα χρωµοσώµατα βρίσκονται
απλωµένα στην αντικειµενοφόρο πλάκα, αποδιατάσσουµε το DNA τους και
χρησιµοποιούµε τους ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές υβριδίζονται µε τις συµπληρωµατικές
τους αλληλουχίες, πάνω στα χρωµοσώµατα. Κάθε θέση υβριδοποίησης φαίνεται σαν
µια κηλίδα φθορίζουσας ουσίας πάνω στα χρωµοσώµατα. Εφαρµόσαµε την
παραπάνω διαδικασία σε 4 άτοµα µε τα εξής αποτελέσµατα:
Φυσιολογικό άτοµο: 4 θέσεις υβριδισµού για τον Duc
4 θέσεις υβριδισµού για τον Alz
Άτοµο µε σύνδροµο Turner: 2 θέσεις υβριδισµού για τον Duc
4 θέσεις υβριδισµού για τον Alz
Άτοµο µε σύνδροµο Down: 4 θέσεις υβριδισµού για τον Duc
6 θέσεις υβριδισµού για τον Alz
Άτοµο µε σύνδροµο Klinefelter: 4 θέσεις υβριδισµού για τον Duc
4 θέσεις υβριδισµού για τον Alz
Αφού εντοπίσουµε µε τους ανιχνευτές ποιο γονίδιο είναι αυτοσωµικό και ποιο
φυλοσύνδετο, κατασκευάζουµε τα παρακάτω γενεαλογικά δένδρα στα οποία
απεικονίζονται τα άτοµα της ίδιας οικογένειας, στην οποία εµφανίζονται και οι δύο
ασθένειες.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

Ε_3.Bλ3Θ(ε)

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

B΄ ΦΑΣΗ

Να βρεθεί και να εξηγηθεί ο γονότυπος των ατόµων ΙΙ3 και ΙΙ4.

∆2.

Μονάδες 15
Το πρώτο παιδί του ζευγαριού (ΙΙ3–ΙΙ4) είναι κορίτσι µε µυϊκή δυστροφία
Duchenne, µε φυσιολογικό όµως καρυότυπο. Να εξηγηθεί η γέννηση του
παιδιού αυτού και να βρεθεί η πιθανότητα να µην ασθενήσει από την νόσο του
Alzheimer, που συνήθως εκδηλώνεται µετά το 65ο έτος της ηλικίας. (Να µη
ληφθεί υπόψη η περίπτωση της γονιδιακής µετάλλαξης).
Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

