ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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 φράση που συµπληρώνει σωστά την
ηµιτελή πρόταση.
1.

Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα…
α. δίκλωνο µόριο DNA.
β. µονόκλωνο µόριο DNA.
γ. δίκλωνο RNA.
δ. µονόκλωνο RNA.
Μονάδες 5

2.

Μια cDNA βιβλιοθήκη περιέχει …
α. το σύνολο του DNA ενός οργανισµού.
β. αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που
εκφράζονται σε συγκεκριµένα κύτταρα.
γ. αντίγραφα του mRNA ενός µόνο γονιδίου.
δ. αντίγραφα που περιέχουν κοµµάτια γονιδίων και
άλλα τµήµατα DNA.
Μονάδες 5

3.

Το
α.
β.
γ.
δ.

γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη β θαλασσαιµία …
είναι υπολειπόµενο φυλοσύνδετο.
έχει πολλαπλά αλληλόµορφα.
είναι επικρατές αυτοσωµικό.
είναι επικρατές φυλοσύνδετο.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

4.

Οι ιντερφερόνες που χρησιµοποιεί σήµερα ο άνθρωπος
είναι δυνατόν να παράγονται σε µεγάλες ποσότητες
από …
α. κύτταρα ανθρώπου.
β. κύτταρα ζώων.
γ. γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια.
δ. φυτικά κύτταρα.
Μονάδες 5

5.

Τα ένζυµα που διορθώνουν λάθη κατά την αντιγραφή
του DNA είναι …
α. DNA ελικάσες και DNA δεσµάση.
β. RNA πολυµεράσες και πριµόσωµα.
γ. DNA δεσµάση και επιδιορθωτικά ένζυµα.
δ. DNA πολυµεράσες και επιδιορθωτικά ένζυµα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποια είδη RNA παράγονται κατά τη µεταγραφή του
DNA προκαρυωτικού κυττάρου (µονάδες 3) και ποιος
είναι ο ρόλος τους (µονάδες 6);
Μονάδες 9
2. Ποια βήµατα απαιτούνται για την παραγωγή µιας
φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από
ένα διαγονιδιακό ζώο;
Μονάδες 9
3.

Ποιος ο ρόλος των µονοκλωνικών αντισωµάτων ως
ανοσοδιαγνωστικά;
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Από δύο φυσιολογικούς γονείς, ως προς τον αριθµό και το
µέγεθος των χρωµοσωµάτων, γεννήθηκε παιδί µε σύνδροµο
Turner (ΧΟ).
1.

Να γράψετε έναν από τους πιθανούς µηχανισµούς που
µπορεί να εξηγήσει τη γέννηση του συγκεκριµένου
παιδιού.
Μονάδες 7

2.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου Turner;
Μονάδες 6

3. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν για τη διάγνωση του συνδρόµου Turner
πριν από τη γέννηση ενός παιδιού.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 4ο
Ένας άνδρας µε οµάδα αίµατος Ο και µε φυσιολογική όραση
παντρεύεται µια γυναίκα µε οµάδα αίµατος Α, που είναι
φορέας µερικής αχρωµατοψίας στο πράσινο και στο
κόκκινο. Ο πατέρας του συγκεκριµένου άνδρα είναι οµάδας
αίµατος Α µε φυσιολογική όραση και η µητέρα του είναι
οµάδας αίµατος Β µε φυσιολογική όραση.
α. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων του
άνδρα.
Μονάδες 6
β. Να γράψετε τις πιθανές διασταυρώσεις µεταξύ του
άνδρα οµάδας αίµατος Ο µε φυσιολογική όραση και της
γυναίκας οµάδας αίµατος Α που είναι φορέας µερικής
αχρωµατοψίας.
Μονάδες 12

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

γ. Σε καθεµιά από τις προηγούµενες διασταυρώσεις του
ερωτήµατος β, να βρείτε την πιθανότητα να γεννηθεί
αγόρι οµάδας αίµατος Α µε µερική αχρωµατοψία στο
πράσινο και το κόκκινο (µονάδες 2), και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 5).
Μονάδες 7
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιό σας.

2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10:30 πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθµό της βασικής φράσης και, δίπλα του, το
γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο του γενετικού κώδικα
ανήκει σε ένα µόνο κωδικόνιο οδηγεί στο χαρακτηρισµό
του κώδικα ως
α. συνεχούς.
β. µη επικαλυπτόµενου.
γ. εκφυλισµένου.
δ. σχεδόν καθολικού.
Μονάδες 5
2. Στα
ευκαρυωτικά
κύτταρα,
το
γενετικό
υλικό
κατανέµεται
α. στον πυρήνα.
β. στα µιτοχόνδρια και στο πλασµίδιο.
γ. στον
πυρήνα,
στα
µιτοχόνδρια
και
στους
χλωροπλάστες.
δ. στον πυρήνα και στα ριβοσώµατα.
Μονάδες 5
3. Η ποσότητα του DNA είναι
α. ίδια σε όλα τα είδη των σωµατικών κυττάρων ενός
οργανισµού.
β. διπλάσια στα ηπατικά κύτταρα των οργανισµών.
γ. µικρότερη
στους
περισσότερο
εξελιγµένους
οργανισµούς.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

δ. η µισή στα διπλοειδή κύτταρα σε σχέση µε τα
απλοειδή.
Μονάδες 5
4. Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηµατίζεται από την
ένωση των νουκλεοτιδίων µε
α. δεσµούς υδρογόνου.
β. φωσφοδιεστερικούς δεσµούς.
γ. πεπτιδικούς δεσµούς.
δ. ετεροπολικούς δεσµούς.
Μονάδες 5
5. Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη που ρυθµίζει
α. το µεταβολισµό των υδατανθράκων στο αίµα.
β. τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών στο αίµα.
γ. τη συγκέντρωση των αλάτων στο αίµα.
δ. το µεταβολισµό της χοληστερόλης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Ποιες είναι συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού
υλικού;
Μονάδες 15
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, συµπληρώνοντας τα κενά µε τις σωστές
λέξεις.
1. Οι αδελφές χρωµατίδες
______________ .

είναι

2. Η διαδικασία δηµιουργίας
ονοµάζεται ______________ .

συνδεδεµένες

στο

Μονάδες 2
κλώνων

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

βακτηρίων
Μονάδες 2

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

3. Κάθε νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από µια
πεντόζη, τη ______________, ενωµένη µε µία
φωσφορική οµάδα και µια ___________ ___________ .
Μονάδες 4
4. Τα κύτταρα, στα οποία το γονιδίωµα υπάρχει σε ένα
µόνο αντίγραφο, ονοµάζονται ______________ .
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Τι είναι τα διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιηµένα
φυτά;
Μονάδες 5
Β. Να
περιγράψετε
τη
διαγονιδιακών φυτών.

µέθοδο

δηµιουργίας

των

Μονάδες 15

Γ. Να αναφέρετε δύο δυνατότητες που µπορούν να
προσφέρουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιηµένα
φυτά.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
Η
παρακάτω
καµπύλη
αποδίδει
την
ανάπτυξη
µικροοργανισµών του είδους Escherichia coli σε κάποια
κλειστή καλλιέργεια.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Α. Πώς ονοµάζεται η φάση από τη χρονική στιγµή t0 έως και t1 και
τι συµβαίνει µε τον πληθυσµό των µικροοργανισµών;
Μονάδες 5
Β.

Πού
οφείλεται
η
αύξηση
του
αριθµού
των
µικροοργανισµών που παρατηρείται στο διάστηµα από t 1
έως t 2 και πώς ονοµάζεται η φάση αυτή;
Μονάδες 5

Γ. Τη χρονική στιγµή t3, και ενώ η σταθερή φάση είναι σχεδόν στο
µέσον της, από βλάβη στο βιοαντιδραστήρα η θερµοκρασία
ανεβαίνει απότοµα στους 80 0C. Η βλάβη αποκαθίσταται
ταχύτατα. Να ερµηνεύσετε τις µεταβολές του πληθυσµού των
µικροοργανισµών από τη στιγµή t3 και µετά, όπως αυτές
περιγράφονται από την καµπύλη ανάπτυξης.
Μονάδες 15
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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 που συµπληρώνει
σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι
ένα …
α. δίκλωνο γραµµικό µόριο DNA.
β. δίκλωνο κυκλικό µόριο DNA.
γ. δίκλωνο κυκλικό µόριο RNA.
δ. µονόκλωνο κυκλικό µόριο RNA.
Μονάδες 5
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες …
α. συµµετέχουν στην ωρίµανση του mRNA.
β. συµµετέχουν στη µεταγραφή του DNA.
γ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA.
δ. συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA.
Μονάδες 5
3. Σε άτοµα που πάσχουν από αιµορροφιλία Β χορηγείται …
α. παράγοντας ΙΧ.
β. αυξητική ορµόνη.
γ. ινσουλίνη.
δ. α 1 - αντιθρυψίνη.
Μονάδες 5
4. Το
α.
β.
γ.
δ.

πλασµίδιο Ti αποµονώνεται από …
τα βακτήρια του γένους Lactobacillus.
το βακτήριο Βacillus thuringiensis.
το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens.
τα βακτήρια του γένους Clostridium.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

5. Η εισαγωγή ανασυνδυασµένου DNA σε βακτηριακό
κύτταρο – ξενιστή ονοµάζεται …
α.
β.
γ.
δ.

εµβολιασµός.
µικροέγχυση.
ιχνηθέτηση.
µετασχηµατισµός.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιες λειτουργίες επιτελούν τα ένζυµα DNA πολυµεράσες
κατά την αντιγραφή του DNA;
Μονάδες 6
2. Γιατί τα µιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα
οργανίδια;
Μονάδες 4
3. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση (Μονάδες 4) και ποια
είναι τα προϊόντα της (Μονάδες 4);
Μονάδες 8
4. Με
ποια
αντισώµατα
αντιγόνο;

διαδικασία
παράγονται
µονοκλωνικά
στο εργαστήριο για ένα επιλεγµένο
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
Η δρεπανοκυτταρική αναιµία, η β-θαλασσαιµία και η
φαινυλκετονουρία
είναι
µερικές
από
τις
συχνά
εµφανιζόµενες γενετικές ασθένειες του ανθρώπου που
οφείλονται σε µεταλλάξεις.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1. Σε τι µας βοηθά η διάγνωση των γενετικών ασθενειών;
Μονάδες 6
2. Ποιες τεχνικές µάς δίνουν τη δυνατότητα διάγνωσης της
δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα άτοµα που
πάσχουν από αυτή;
Μονάδες 6
3. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από β-θαλασσαιµία
παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια συµπτωµάτων;
Μονάδες 8
4. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία
εµφανίζουν διανοητική καθυστέρηση;
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα µελετάται ο τρόπος
κληρονόµησης της ίδιας ασθένειας σε δύο διαφορετικές
οικογένειες Α και Β. Στην οικογένεια Α τα άτοµα Ι 2 , II 2 και
ΙΙΙ 2 (µαυρισµένα) είναι ασθενή, ενώ στην οικογένεια Β τα
άτοµα ΙΙ 2 και II 3 (µαυρισµένα) είναι ασθενή.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1. Με βάση τα παραπάνω γενεαλογικά δέντρα να βρείτε
τον τύπο κληρονοµικότητας της ασθένειας αυτής. (Να µη
ληφθεί υπόψη η περίπτωση µετάλλαξης).
Μονάδες 7
2.

Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των
ατόµων που απεικονίζονται στα γενεαλογικά δέντρα
των οικογενειών Α και Β.
Μονάδες 8

3.

Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι µε
την ασθένεια αυτή από το γάµο του ατόµου ΙΙΙ 2 της
οικογένειας Α µε το άτοµο ΙΙΙ 1 της οικογένειας Β.
Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
BΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Για καθεµιά από τις προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της βασικής φράσης και δίπλα του
το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Ο γονότυπος αναφέρεται
α. στο σύνολο των χαρακτήρων ενός οργανισµού.
β. στο σύνολο των αλληλοµόρφων γονιδίων ενός
οργανισµού.
γ. στον αριθµό των φυλετικών χρωµοσωµάτων του
οργανισµού.
δ. στον αριθµό των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων του
οργανισµού.
Μονάδες 5
2. Η αντιγραφή του DNA αρχίζει µε το σπάσιµο των
υδρογονικών δεσµών µεταξύ των δύο συµπληρωµατικών
αλυσίδων µε τη βοήθεια ενζύµων που ονοµάζονται
α. DNA πολυµεράσες.
β. DNA ελικάσες.
γ. DNA δεσµάσες.
δ. RNA πολυµεράσες.
Μονάδες 5
3. Οι ιντερφερόνες είναι πρωτεΐνες οι οποίες παράγονται
από κύτταρα
α. που µολύνθηκαν από ιούς.
β. που µολύνθηκαν από µύκητες.
γ. ατόµων µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες.
δ. µόνο φυτικών οργανισµών.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Η φαινυλκετονουρία οφείλεται σε γονίδιο
α. αυτοσωµικό υπολειπόµενο.
β. φυλοσύνδετο υπολειπόµενο.
γ. αυτοσωµικό επικρατές.
δ. φυλοσύνδετο επικρατές.

Μονάδες 5

5. Το βακτήριο Clostridium είναι ένας µικροοργανισµός
α. υποχρεωτικά αερόβιος.
β. υποχρεωτικά αναερόβιος.
γ. που ζει σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
δ. που απαιτεί υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Α
α. Να αναφέρετε τα βήµατα που απαιτούνται για την
παραγωγή φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης
προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο.
Μονάδες 12
β. Τι είναι η µικροέγχυση;

Μονάδες 5

Β. Τι περιέχει
α. µια γονιδιωµατική βιβλιοθήκη;
β. µια C-DNA βιβλιοθήκη;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Σε µια θέση έναρξης αντιγραφής του DNA, η σύνθεση
στη µια αλυσίδα είναι συνεχής, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήµα:

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήµα,
να σχεδιάσετε σ’ αυτό όλες τις νεοσυντιθέµενες
αλυσίδες του DNA και να σηµειώσετε τον
προσανατολισµό τους, γράφοντας τα 3΄ και 5΄ άκρα.
Μονάδες 5
β. Η σύνθεση των νέων αλυσίδων του DNA γίνεται είτε
µε συνεχή είτε µε ασυνεχή τρόπο. Γιατί συµβαίνει
αυτό;
Μονάδες 10
Β.

α. Ποια άτοµα ονοµάζονται ανευπλοειδή;
β. Τι είναι το σύνδροµο Klinefelter;

Μονάδες 5
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
Ένας φυσιολογικός άνδρας οµάδας αίµατος Ο, παντρεύεται
φυσιολογική γυναίκα οµάδας αίµατος Α, της οποίας ο
πατέρας ήταν αιµορροφιλικός οµάδας αίµατος Ο.
α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των τριών παραπάνω ατόµων;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
β. Ποια είναι η πιθανότητα το παραπάνω ζευγάρι να
αποκτήσει γιο αιµορροφιλικό οµάδας αίµατος Ο; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 12
γ. Έστω ότι το παραπάνω ζευγάρι αποκτά ένα γιο
αιµορροφιλικό. Τι πιθανότητα έχει αυτό το άτοµο να
αποκτήσει φυσιολογικό παιδί;
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο
µάθηµα).
Να
µην
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιό σας.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σηµείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε
µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία
και θα καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

