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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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. Το
α.
β.
γ.
δ.

γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι
γραμμικό δίκλωνο μόριο DNA
κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA
γραμμικό μονόκλωνο μόριο DNA
κυκλικό μονόκλωνο μόριο DNA.
Μονάδες 5

Α2. Κατά την ενήλικη ζωή, η κύρια αιμοσφαιρίνη υγιούς ανθρώπου είναι η
α. HbS
β. HbA 2
γ. HbA
δ. HbF.
Μονάδες 5
Α3. Οι
α.
β.
γ.
δ.

ιντερφερόνες είναι
πρωτεΐνες
αντιβιοτικά
εμβόλια
αντισώματα.
Μονάδες 5

Α4. Για τη θεραπεία του διαβήτη χρησιμοποιούμε
α. α1-αντιθρυψίνη
β. ιντερφερόνες
γ. ινσουλίνη
δ. παράγοντα ΙΧ.
Μονάδες 5
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Α5. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά ποικιλίας Bt είναι ανθεκτικά σε
α.
β.
γ.
δ.

εντομοκτόνα
ζιζανιοκτόνα
παγετό
έντομα και σκώληκες.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να συνδυάσετε τους όρους της στήλης Ι με τα βιομόρια της στήλης ΙΙ,
αντιστοιχίζοντας κάθε φορά έναν αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα,
Α ή Β ή Γ, της στήλης ΙΙ.
Στήλη Ι
1.

DNA δεσμάση

2.

Πρωταρχικό τμήμα

3.

Υποκινητής

4.

Μεταγραφικοί παράγοντες

5.

Χειριστής

6.

RNA πολυμεράση

7.

Πλασμίδιο

8.

Αντικωδικόνιο

Στήλη ΙΙ

Α: DNA

Β: Πρωτεΐνη

Γ:

RNA

Μονάδες 8
Β2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν , γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Κατά τη δημιουργία των διαγονιδιακών ζώων χρησιμοποιούνται ωάρια που
έχουν γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο.
β. Όλα τα αντιγόνα έχουν πάντα μία μόνο περιοχή που αναγνωρίζεται από
μόνο ένα αντίσωμα.
γ. Οι μεταλλάξεις στα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού μεταβιβάζονται
στους απογόνους του.
δ. Στα προκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν γονίδια που μεταγράφονται σε
snRNA.
ε. Η μελέτη των χρωμοσωμάτων με καρυότυπο είναι δυνατή μόνο σε κύτταρα
που διαιρούνται.
Μονάδες 5
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Β3.

Με ποιον τρόπο κληρονομείται η φαινυλκετονουρία (μονάδα 1); Από τι
προκαλείται (μονάδες 2); Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τα
συμπτώματα της ασθένειας (μονάδες 3);
Μονάδες 6

Β4.

Να αναφέρετε πώς ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση στους ευκαρυωτικούς
οργανισμούς στο επίπεδο μετά τη μεταγραφή (μονάδες 2) και στο επίπεδο
της μετάφρασης (μονάδες 2).
Μονάδες 4

Β5.

Ποια γονίδια ονομάζονται αλληλόμορφα;
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ Γ
Στην εικόνα 1 απεικονίζονται διαγραμματικά 3 μόρια DNA, στα οποία ο
υποκινητής σημειώνεται με Υ .

Εικόνα 1
Γ1.

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τα τρία σχήματα της εικόνας 1 και να
σημειώσετε με ένα βέλος την κατεύθυνση μεταγραφής σε καθένα από τα
γονίδια Α, Β και Γ (μονάδες 3). Να γράψετε για το κάθε γονίδιο Α, Β και Γ
ποια από τις δύο αλυσίδες Ι ή ΙΙ είναι η κωδική (μονάδες 3).
Μονάδες 6

Μια γενετική ασθένεια οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη. Το φυσιολογικό γονίδιο
κόβεται σε μία θέση από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI, ενώ το
μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του δεν κόβεται. Τα συμπτώματα της ασθένειας
εμφανίζονται μετά την ηλικία των 30 ετών.
Ένας υγιής άντρας 40 ετών είναι παντρεμένος με γυναίκα 35 ετών που εμφανίζει
τα συμπτώματα της ασθένειας και αποκτούν ένα κορίτσι. Για τον εντοπισμό του
φυσιολογικού και του μεταλλαγμένου γονιδίου, απομονώθηκαν από σωματικά
κύτταρα κάθε μέλους της οικογένειας τμήματα DNA μήκους 10.000 ζευγών
βάσεων, που περιέχουν τα αλληλόμορφα γονίδια . Στα τμήματα αυτά έγινε
επίδραση με την περιοριστική ενδο νουκλεάση EcoRI.
Τα αποτελέσματα της επίδρασης της EcoRI επιβεβαίωσαν τους φαινοτύπους των
γονέων, ενώ για το κορίτσι έδειξαν ότι όλα τα τμήματα DNA που αναλύθηκαν
είναι μήκους 10.000 ζευγών βάσεων.
Γ2.

Ποια είναι η αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση
EcoRI;
Μονάδες 4
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Γ3.

Να διερευνήσετε αν η ασθένεια αυτή κληρονομείται με φυλοσύνδετο
υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας (μονάδες 6) και αν κληρονομείται
με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας (μονάδες 6).
Μονάδες 12

Γ4.

Να γράψετε τους γονοτύπους των μελών της οικογένειας.
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ
Στην εικόνα 2 απεικονίζεται ένα ασυνεχές γονίδιο ανθρώπινου ηπατικού κυττάρου.
Το γονίδιο αυτό είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ολιγοπεπτιδίου της
εικόνας 3.

5’GCTCAGCAGTAGGCAATTCTGCTTCCACATCT 3’
3’CGAGTCGTCATCCGTTAAGACGAAGGTGTAGA 5’
Εικόνα 2

H 2 N-t rp - lys -pro -ty r - c ys -C OOH
Εικόνα 3
Δ1.

Να εντοπίσετε και να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του εσωνίου του γονιδίου
της εικόνας 2 (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 6

Δ2.

Να γράψετε το πρόδρομο μόριο του mRNA που δημιουργείται από την
μεταγραφή του γονιδίου της εικόνας 2 (μονάδα 1). Να γράψετε το ώριμο
mRNA που προκύπτει από τη διαδικασία της ωρίμανσης (μονάδες 2).
Μονάδες 3

Ένας ερευνητής θέλει να κλωνοποιήσει το γονίδιο της εικόνας 2 για να το
μελετήσει. Επίσης, θέλει να κλωνοποιήσει το ίδιο γονίδιο, για την παραγωγή του
ολιγοπεπτιδίου της εικόνας 3, από βακτηριακή καλλιέργεια σε μεγάλη ποσότητα.
Δ3.

Τι είδους βιβλιοθήκη θα πρέπει να κατασκευάσει σε καθεμία περίπτωση
(μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 6
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Ο ίδιος ερευνητής έχει στην διάθεσή του μια γ ονιδιωματική βιβλιοθήκη και μία
cDNA βιβλιοθήκη ανθρώπινων ηπατικών κυττάρων και τα δύο μόρια ανιχνευτές Α
και Β της εικόνας 4.

5’CA ATT CT 3’

5’ GA UGU GG 3’

Ανιχνευτής Α

Ανιχνευτής Β
Εικόνα 4

Δ4.

Να διερευνήσετε την καταλληλότητα του ανιχνευτή Α και του ανιχνευτή Β να
εντοπίζει σε κάθε μια από τις δύο βιβλιοθήκες τον βακτηριακό κλώνο που
περιέχει το υπεύθυνο γονίδιο για τη σύνθεση του ολιγοπεπτιδίου της εικόνας 2.
Μονάδες 6

Δ5.

Να εξηγήσετε γιατί ο αριθμός των αμινοξέων του ολιγοπεπ τιδίου της
εικόνας 3 είναι διαφορετικός από τον αριθμό των κωδικονίων του ώριμου
mRNA από το οποίο προκύπτει.
Μονάδες 4
Δίνονται:
Κωδικόνια 5΄ UGG 3΄
Αμινοξέα

trp

5΄ CCC 3΄

5΄ UGC 3΄

5΄ AAG 3΄

5΄ UAC 3΄

pro

cys

lys

tyr

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18:00
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