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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ Ε Μ Α  1Ο

Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση στα παρακάτω:
1. Σε ένα παγκρεατικό και ένα ηπατικό κύτταρο ενός οργανισµού η γονιδιακή
ρύθµιση, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται και µέσω :

α. διαφορετικών µεταγραφικών παραγόντων για κάθε είδος γονιδίου που
εκφράζεται στα κύτταρα αυτά
β. διαφορετικού συνδυασµού µεταγραφικών παραγόντων για κάθε γονίδιο
γ. διαφορετικής ποικιλίας υποκινητών και µεταγραφικών παραγόντων σε κάθε
κύτταρο
δ. σωστού συνδυασµού µεταγραφικών παραγόντων που µετά τη σύνδεσή τους
στον υποκινητή επιτρέπουν στην DNA πολυµεράση να αρχίσει τη µεταγραφή

2. Ο σχεδόν καθολικός χαρακτήρας του γενετικού κώδικα βρίσκει σήµερα εφαρµογή:
α. στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
β. στην κατασκευή ανασυνδυασµένου DNA κατά τη γονιδιακή θεραπεία
γ. στην κατασκευή c DNA βιβλιοθήκης.
δ. στην παραγωγή φαρµακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα

3.   Η µεγιστοποίηση της παραγωγής φαρµακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά
ζώα (gene  farming) επιτυγχάνεται µε:

α. γενετική τροποποίηση του ζυγωτού µε µικροέγχυση και µεταφορά του σε
θηλυκό ζώο για κυοφορία
β. παραγωγή   της πρωτεΐνης στα κύτταρα του µαστικού αδένα θηλυκού ζώου
γ. κλωνοποίηση ενός θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιηµένου για την επιθυµητή
πρωτεΐνη
δ. διασταύρωση θηλυκού ζώου γενετικά τροποποιηµένου για την πρωτεΐνη µε
φυσιολογικό αρσενικό. (9 µονάδες)

Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:
1. Η µεταφορά ενός δίκλωνου µορίου DNA σε περιβάλλον µε ραδιενεργό θείο

S35 και η in vitro αντιγραφή του στο περιβάλλον αυτό, µεταβάλλει την
αναλογία ραδιενεργών και µη ραδιενεργών στοιχείων στα θυγατρικά µόρια σε
σχέση µε το αρχικό.

2. Η καλλιέργεια βακτηρίων του γένους Mycobacterium προϋποθέτει την
προσθήκη γλυκόζης στο θρεπτικό υλικό και τη διαµόρφωση αναερόβιων
συνθηκών ανάπτυξης.

3. Γενετικές ανωµαλίες του ανθρώπου, όπως το σύνδροµο cri-du-chat και η
δρεπανοκυτταρική αναιµία,  είναι δυνατό να διαγνωσθούν µε την αποµόνωση
κυττάρων του οργανισµού και τη δηµιουργία καρυότυπου.
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4. Η µέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης επιτρέπει την επιλεκτική
αντιγραφή µίας ειδικής αλληλουχίας DNA από ένα σύνθετο µίγµα µορίων
DNA και τη δηµιουργία κλώνου µεγάλου αριθµού αντιγράφων της
αλληλουχίας αυτής.

5. ∆ύο µόρια  t-RNA µε διαφορετικά αντικωδικόνια είναι δυνατό να µεταφέρουν
στα ριβοσώµατα το ίδιο αµινοξύ. (10 µονάδες)

Γ. Μεταφέρετε  τον  παρακάτω πίνακα στο γραπτό σας και συµπληρώστε τον  µε  (+)
και  (-) ,  ανάλογα  µε  το εάν  τα ευκαρυωτικά και τα προκαρυωτικά  κύτταρα
διαθέτουν ή όχι τα  συγκεκριµένα  αυτά  χαρακτηριστικά.

Ευκαρυωτικά κύτταρα Προκαρυωτικά κύτταρα
Υποκινητής

Πρωταρχικά τµήµατα
RNA

∆ιακεκοµµένα
γονίδια

Περιοριστικές
ενδονουκλεάσες

Κυτταρική
διαφοροποίηση
Πολύσωµα

                                                                                       (6 µονάδες)

Θ Ε Μ Α  2Ο
Α. Ένα µόριο DNA ενός χρωµοσώµατος, το οποίο αποµονώθηκε από σωµατικό
κύτταρο ενός προβάτου, περιέχει 1000 γονίδια,  ενώ καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής
του κυττάρου αυτού,  παράγονται  300 διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες.

1. Που µπορεί να οφείλεται αυτή η διαφορά στον αριθµό των γονιδίων και των
πολυπεπτιδικών αλυσίδων; (4 µονάδες)

2. Η επώαση αυτού του µορίου DNA µε µία περιοριστική ενδονουκλεάση
δηµιουργεί διαφορετικό αριθµό θραυσµάτων από εκείνον που προκύπτει από
την επώαση ενός µορίου DNA του οµόλογου χρωµοσώµατος µε την ίδια
περιοριστική ενδονουκλεάση.  Για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό; (3 µονάδες)

Β. Για ποιο λόγο η αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής θεωρείται πλέον
σήµερα  απαραίτητη; Ποιες µεθόδους (απλή αναφορά)  χρησιµοποιούµε για την
επίτευξη αυτού του στόχου; Ποια τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µίας
µεθόδου; (9 µονάδες)
Γ. Ποιες γενετικές ανωµαλίες στον άνθρωπο γνωρίζετε ότι οφείλονται στην έλλειψη
ενός ενζύµου; Με ποιο τρόπο κληρονοµούνται οι ασθένειες αυτές και τι επιφέρουν
στο άτοµο που τις φέρει; (9 µονάδες)
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Θ Ε Μ Α   3Ο
Α. Ένα  εργαστήριο  γενετικής χρησιµοποιούσε  συστηµατικά  ένα  στέλεχος  της
Escherichia coli ως δότη του πλασµιδίου που χρειάζονται οι επιστήµονες για να
δηµιουργήσουν  γονιδιωµατικές  βιβλιοθήκες. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα,
το πλασµίδιο κρίθηκε ως ακατάλληλος φορέας κλωνοποίησης και έπαψε να
χρησιµοποιείται.

1. Ποιος είναι ο ρόλος του φορέα κλωνοποίησης στην ανάπτυξη της
γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης;  Γνωρίζεται άλλον φορέα κλωνοποίησης εκτός
από τα πλασµίδια; Ποια τα πλεονεκτήµατα του καθενός; (5 µονάδες)

2. Μπορείτε εσείς να υποθέσετε  τι συνέβη στο στέλεχος αυτό, που κατέστησε το
πλασµίδιό του ακατάλληλο ως  φορέα  κλωνοποίησης; (8 µονάδες)

Β.Ένας εξελικτικός βιολόγος ερευνά την εξελικτική σχέση µεταξύ δύο
σπονδυλοζώων, του Α και του Β. Για το σκοπό αυτό ζητά την συνδροµή ενός
συναδέλφου του βιοχηµικού, δίνοντάς του δείγµα των ιστών τους. Η απάντηση από
τη βιοχηµική ανάλυση ήταν πως ο οργανισµός Α περιέχει στα µεσοφασικά του
κύτταρα, πριν την αντιγραφή, ποσότητα DNA ίση µε 4.109 ζεύγη βάσεων και πως ο
οργανισµός Β περιέχει στα µεταφασικά του κύτταρα, ποσότητα DNA ίση µε 12.108
ζεύγη βάσεων.

1. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, µπορεί ο εξελικτικός βιολόγος να αποφανθεί για
το ποιο από τα δύο σπονδυλόζωα χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη
πολυπλοκότητα;  (8 µονάδες)

2. Ποια η ποσότητα του DNA στους γαµέτες των δύο οργανισµών;
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. (4 µονάδες)

Θ Ε Μ Α   4Ο
∆ίνεται µία µεταβολική οδός που επιτελείται αποκλειστικά στα λεµφοκύτταρα του
ανθρώπου, όπου µε τη συµµετοχή τριών διαφορετικών ενζύµων, από την ουσία Χ
παράγεται η ουσία W που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους, όπως φαίνεται
παρακάτω:

X → 1E Y → 2E Z → 3E W
Τα γονίδια Α, Β και Γ που κωδικοποιούν τη σύνθεση των ενζύµων Ε1, Ε2 και Ε3
αντίστοιχα, εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων το
καθένα και είναι επικρατή έναντι των µεταλλαγµένων υπολειπόµενων αλληλόµορφων
τους α, β και γ. Η έλλειψη της ουσίας W στον οργανισµό οδηγεί σε ασθένεια.
Α. Άνδρας ετερόζυγος ως προς και τα τρία ζεύγη αλληλόµορφων γονιδίων
παντρεύεται γυναίκα µε γονότυπο ΑΑΒβγγ. Ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί
ασθενές παιδί; (10 µονάδες)
Β. Η παραπάνω γυναίκα παντρεύεται για δεύτερη φορά µε ασθενή άνδρα που δεν
παράγει την ουσία W. Μετά από επίσκεψη σε γενετιστή υπήρξε η διαβεβαίωση ότι
δεν υπάρχει καµία πιθανότητα για το ζευγάρι να αποκτήσει ασθενές παιδί. Ποιος
είναι ο γονότυπος του πατέρα; (7 µονάδες)
Γ. Με ποιες µεθόδους θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακή διάγνωση της
παραπάνω ασθένειας σε έµβρυο και σε ενήλικο άτοµο αν διαθέτουµε δείγµα
αµνιακού υγρού µε εµβρυϊκά κύτταρα και δείγµα αίµατος αντίστοιχα; (8 µονάδες)
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