ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ
(ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: 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 φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Η διπλή έλικα του DNA ξετυλίγεται κατά τη μεταγραφή
από το ένζυμο
α. RNA πολυμεράση
β. DNA πολυμεράση
γ. DNA ελικάση
δ. DNA δεσμάση.
Μονάδες 5
Α2. Οι ιστόνες είναι
α. DNA
β. RNA
γ. πρωτεΐνες
δ. υδατάνθρακες.
Μονάδες 5
Α3. Ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί με καρυότυπο είναι
α. η φαινυλκετονουρία
β. η δρεπανοκυτταρική αναιμία
γ. η β-θαλασσαιμία
δ. το σύνδρομο Cri du chat.
Μονάδες 5
Α4. Σύνδεση κωδικονίου με αντικωδικόνιο πραγματοποιείται
κατά την
α. αντιγραφή
β. μετάφραση
γ. μεταγραφή
δ. αντίστροφη μεταγραφή.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Α5. Ο αλφισμός οφείλεται σε γονίδιο
α. αυτοσωμικό επικρατές
β. φυλοσύνδετο επικρατές
γ. αυτοσωμικό υπολειπόμενο
δ. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πώς χρησιμοποιούνται τα μονοκλωνικά αντισώματα για
την επιλογή οργάνων συμβατών στις μεταμοσχεύσεις;
Μονάδες 6
Β2. Να περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης με την
οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο Dolly.
Μονάδες 7
Β3. Πού οφείλεται η αυξημένη συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων
με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή β- θαλασσαιμία σε χώρες όπου
εμφανιζόταν ελονοσία;
Μονάδες 6
Β4. Να αναφέρετε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα
για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός σε μια
καλλιέργεια.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Μια αρσενική μύγα Drosophila με λευκά μάτια
διασταυρώθηκε με μια θηλυκή με κόκκινα μάτια. Από
τη διασταύρωση αυτή πήραμε 280 απογόνους στην F 1
γενιά που είχαν όλοι κόκκινα μάτια. ∆ιασταυρώνοντας
δύο άτομα από την F 1 γενιά προκύπτουν 319 απόγονοι
στην F 2 γενιά. Μια ανάλυση των απογόνων της F 2
γενιάς έδειξε ότι υπάρχουν:
159 θηλυκά με κόκκινα μάτια, 82 αρσενικά με κόκκινα
μάτια και 78 αρσενικά με λευκά μάτια.
Με βάση τα δεδομένα να εξηγήσετε τον τρόπο με τον
οποίο κληρονομείται το παραπάνω γνώρισμα.
Για τα άτομα που διασταυρώθηκαν δίνεται ότι τα
θηλυκά έχουν ένα ζευγάρι X χρωμοσωμάτων (ΧΧ) και
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
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τα αρσενικά έχουν ένα Χ και ένα Ψ χρωμόσωμα (ΧΨ).
Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση μετάλλαξης.
Μονάδες 5
∆ίνεται
το
παρακάτω
απεικονίζεται ο τρόπος με
μονογονιδιακή ασθένεια.
Τα άτομα ΙΙ 2 , ΙΙ 3 , ΙΙΙ 3 , και
αυτή. Για όλα τα παρακάτω
η περίπτωση μετάλλαξης.

γενεαλογικό
δέντρο,
όπου
τον οποίο κληρονομείται μια
ΙV 3 πάσχουν από την ασθένεια
ερωτήματα να μη ληφθεί υπόψη

Ι
2
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4

3

ΙΙ
1

2

4
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2
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Γ2. Με βάση τα δεδομένα του γενεαλογικού δένδρου να
εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται η
ασθένεια.
Μονάδες 6
Γ3. Να προσδιορίσετε την πιθανότητα το ζευγάρι ΙΙΙ 1 , III 2
να αποκτήσει αγόρι που θα πάσχει (μονάδα 1).
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7).
Μονάδες 8
Γ4. Αν τα άτομα Ι 1 και Ι 4 πάσχουν από μια ασθένεια που
οφείλεται σε γονίδιο μιτοχονδριακού DNA, να
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

αναφέρετε ποια άτομα του γενεαλογικού δένδρου θα
κληρονομήσουν το γονίδιο αυτό (μονάδες 2). Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα βακτηριακού DNA, το οποίο
κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο.
Αλυσίδα 1: GTTGAATTCTTAGCTTAAGTCGGGCATGAATTCTC
Αλυσίδα 2: CAACTTAAGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG
∆1. Να προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική
αλυσίδα του παραπάνω τμήματος DNA, επισημαίνοντας
τα 5΄ και 3΄ άκρα των αλυσίδων του (μονάδες 1). Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5).
Μονάδες 6
∆2. Το παραπάνω τμήμα DNA αντιγράφεται, και κατά τη
διαδικασία
της
αντιγραφής
δημιουργούνται
τα
παρακάτω πρωταρχικά τμήματα:
i) 5 ’ -GAGAAUUC-3 ’
ii) 5 ’ -UUAAGCUA-3 ’
iii) 5 ’ -GUUGAAUU-3 ’
Να προσδιορίσετε ποια αλυσίδα αντιγράφεται, με
συνεχή και ποια με ασυνεχή τρόπο (μονάδες 1). Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5).
Μονάδες 6
∆3. To παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με το ένζυμο EcoRI,
προκειμένου να ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο
πλασμίδια Α και Β που δίνονται παρακάτω.
5’
3’
GAATTC
CTTAAG

5’
3’
CTTAAG
GAATTC

Α

Β

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Ποιο από τα δύο πλασμίδια θα επιλέξετε για τη
δημιουργία ανασυνδυασμένου πλασμιδίου (μονάδα 1);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Πόσοι
φωσφοδιεστερικοί
δεσμοί
θα
διασπαστούν
στο
πλασμίδιο που επιλέξατε και πόσοι θα δημιουργηθούν
κατά το σχηματισμό του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου
(μονάδες 2);
Μονάδες 7
∆4. Από τη μύγα Drosophila απομονώθηκαν τρία διαφορετικά
φυσιολογικά κύτταρα στα οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος
του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων. Στο πρώτο κύτταρο το
μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2·108 ζεύγη
βάσεων, στο δεύτερο κύτταρο σε 1,6·108 ζεύγη βάσεων και στο
τρίτο κύτταρο σε 6,4·108 ζεύγη βάσεων. Να δικαιολογήσετε
γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του
γονιδιώματος των τριών κυττάρων.
Μονάδες 6
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα).
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: 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 φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Η διπλή έλικα του DNA ξετυλίγεται κατά τη μεταγραφή
από το ένζυμο
α. RNA πολυμεράση
β. DNA πολυμεράση
γ. DNA ελικάση
δ. DNA δεσμάση.
Μονάδες 5
Α2. Οι
α.
β.
γ.
δ.

ιστόνες είναι
DNA
RNA
πρωτεΐνες
υδατάνθρακες.

Α3. Τα
α.
β.
γ.
δ.

υβριδώματα παράγονται ύστερα από σύντηξη
β-λεμφοκυττάρων με ιούς
β-λεμφοκυττάρων με βακτήρια
μονοκλωνικών αντισωμάτων με καρκινικά κύτταρα
β-λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Α4. Σύνδεση κωδικονίου με αντικωδικόνιο πραγματοποιείται
κατά την
α. αντιγραφή
β. μετάφραση
γ. μεταγραφή
δ. αντίστροφη μεταγραφή.
Μονάδες 5
Α5. Στα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
χορηγείται
α. α 1 −αντιθρυψίνη
β. παράγοντας ΙΧ
γ. ινσουλίνη
δ. αυξητική ορμόνη.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β1. Πώς χρησιμοποιούνται τα μονοκλωνικά αντισώματα για
την επιλογή οργάνων συμβατών στις μεταμοσχεύσεις;
Μονάδες 6
Β2. Να περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης με την
οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο Dolly.
Β3. Να εξηγήσετε γιατί η
προσανατολισμό 5΄ προς 3΄.

αντιγραφή

του

Μονάδες 7
DNA έχει

Μονάδες 6
Β4. Να αναφέρετε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα
για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός σε μια
καλλιέργεια.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Σε τρεις διαφορετικούς βιοαντιδραστήρες πραγματοποιείται
κλειστή καλλιέργεια τριών διαφορετικών μικροοργανισμών
Α, Β και Γ αντίστοιχα. Στα παρακάτω διαγράμματα
απεικονίζεται ο αριθμός των μικροοργανισμών σε σχέση με
το χρόνο. Στο χρονικό διάστημα από 0 έως t 1 η συγκέντρωση
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

του οξυγόνου στους βιοαντιδραστήρες είναι υψηλή και
σταθερή, ενώ στο χρονικό διάστημα από t 1 έως t 2 η
συγκέντρωση του οξυγόνου είναι χαμηλή και σταθερή.
αριθμός
μικροοργανισμών

μικροοργανισμός Α

t1

αριθμός
μικροοργανισμών

0

αριθμός
μικροοργανισμών

0

0

t2

χρόνος

μικροοργανισμός Β

t1

t2

χρόνος

μικροοργανισμός Γ

t1

t2

χρόνος

Γ1. Με βάση τα σχήματα να χαρακτηρίσετε τους μικροοργανισμούς Α, Β, Γ σε σχέση με την εξάρτηση της
ανάπτυξής τους από τη συγκέντρωση του οξυγόνου
(μονάδες 6).
Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 12
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ2. Με βάση τα σχήματα σε ποια φάση της καλλιέργειας
των μικροοργανισμών γίνεται η μεταβολή της
συγκέντρωσης του Ο 2 στον
βιοαντιδραστήρα όπου
καλλιεργείται ο μικροοργανισμός Α (μονάδες 2);
Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 2).
Μονάδες 4
Γ3. Πώς εξηγείται η εκθετική φάση σε μία κλειστή
καλλιέργεια μικροοργανισμών;
Μονάδες 4
Γ4. Τι εννοούμε σήμερα με τον όρο ζύμωση (μονάδες 3);
Ποια είναι τα προϊόντα της ζύμωσης (μονάδες 2);
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται το παρακάτω πεπτίδιο που παράγεται από ένα
βακτήριο:
HOOC−μεθειονίνη−αλανίνη−σερίνη−ασπαραγίνη−μεθειονίνη−NH2
∆1. Να γράψετε το τμήμα του δίκλωνου DNA που
κωδικοποιεί το παραπάνω πεπτίδιο (μονάδες 2).
Να ορίσετε το 5΄ και 3΄ άκρο κάθε αλυσίδας (μονάδες 2)
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Να καθορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα
(μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(μονάδες 5).
∆ίνονται τα κωδικόνια :
αλανίνη Æ GCU, ασπαραγίνη Æ AAU, μεθειονίνη Æ
AUG, σερίνη Æ UCU. Το κωδικόνιο λήξης είναι το:
UGA.
Μονάδες 15
∆2. Μπορεί η παραπάνω αλυσίδα να κοπεί από την
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI (μονάδες 1); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

∆3. Πώς
σχηματίζεται
το
σύμπλοκο
έναρξης
της
πρωτεϊνοσύνθεσης (μονάδες 3);
Από τι αποτελείται το πολύσωμα (μονάδες 2);
Μονάδες 5

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α4 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη 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
Α2. Η ινσουλίνη χρησιμοποιείται για
α. τη θεραπεία του καρκίνου
β. τη θεραπεία του εμφυσήματος
γ. τη θεραπεία του διαβήτη
δ. την αντιμετώπιση μολύνσεων από ιούς.
Μονάδες 5
Α3. Ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί με τη μελέτη του
καρυότυπου είναι
α. η φαινυλκετονουρία
β. ο αλφισμός
γ. η β-θαλασσαιμία
δ. το σύνδρομο Down.
Μονάδες 5
Α4. H προσθήκη μικρής ποσότητας κυττάρων σε θρεπτικό
υλικό ονομάζεται
α. μετασχηματισμός
β. εμβολιασμός
γ. μικροέγχυση
δ. κλωνοποίηση.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της
Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, έναν από τους
αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙI περισσεύει).
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
α. Αντιγραφή
1. πολύσωμα
β. Μεταγραφή
2. DNA πολυμεράση
γ. Ωρίμανση
3. EcoRI
δ. Μετάφραση
4. απαμινάση της αδενοσίνης
ε. Κόψιμο του DNA.
5. RNA πολυμεράση
6. μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά
σωματίδια.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β1. Πώς μπορεί να συμβάλει η ανάλυση του ανθρώπινου
γονιδιώματος στη μελέτη της εξέλιξής του;
Μονάδες 8
Β2. Τι είναι αλληλόμορφα γονίδια (μονάδες 3), τι είναι
πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια (μονάδες 3) και τι
συνεπικρατή γονίδια (μονάδες 3);
Μονάδες 9
Β3. Με ποιους τρόπους περιορίζεται ο αριθμός των λαθών
κατά την αντιγραφή του DNA στους ευκαρυωτικούς
οργανισμούς;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Γ
Ένα
πλασμίδιο,
που
χρησιμοποιείται
ως
φορέας
κλωνοποίησης ενός τμήματος DNA, έχει ένα γονίδιο
ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό αμπικιλίνη και ένα γονίδιο
ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη. Το γονίδιο
ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη περιέχει την αλληλουχία
που αναγνωρίζεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση
EcoRI. ∆ημιουργούμε ανασυνδυασμένα πλασμιδία με τη
χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI. Τα
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ανασυνδυασμένα πλασμίδια χρησιμοποιήθηκαν για το
μετασχηματισμό βακτηρίων που δεν είχαν κανένα πλασμίδιο.
Στη συνέχεια τα βακτήρια καλλιεργούνται σε θρεπτικό
υλικό.
Γ1. Ποια βακτήρια επιζούν, αν στο θρεπτικό υλικό της
καλλιέργειας προσθέσουμε το αντιβιοτικό αμπικιλίνη
(μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(μονάδες 5).
Μονάδες 6
Γ2. Ποια βακτήρια επιζούν, αν στο θρεπτικό υλικό της
καλλιέργειας προσθέσουμε το αντιβιοτικό τετρακυκλίνη
αντί της αμπικιλίνης (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας (μονάδες 5).
Μονάδες 6
Γ3. Στους παρακάτω δοκιμαστικούς σωλήνες (1, 2, 3)
φαίνεται η διαβάθμιση της συγκέντρωσης του οξυγόνου
και η περιοχή ανάπτυξης τριών ειδών μικροοργανισμών
σε
υγρό
θρεπτικό
υλικό.
Οι
μικροοργανισμοί
απεικονίζονται ως μαύρες κουκίδες.

Σε ποιον από τους τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες έχουμε
καλλιέργεια: μυκήτων που χρησιμοποιούνται στην
αρτοβιομηχανία, βακτηρίων του γένους Clostridium και
βακτηρίων του γένους Mycobacterium (μονάδες 3); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 9
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Γ4. Με ποιον τρόπο δημιουργούμε διαγονιδιακά φυτά, τα
προϊόντα των οποίων έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
σε σχέση με αυτά των μη διαγονιδιακών φυτών;
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ ∆
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η φυσιολογική
μεταβολή στο ποσοστό των πολυπεπτιδικών αλυσίδων των
αιμοσφαιρινών HbA, HbF και HbA 2 του ανθρώπου από την
εμβρυική ηλικία και μετά τη γέννησή του.

∆1. Ποιο είδος πολυπεπτιδικής αλυσίδας αντιστοιχεί σε
καθεμιά από τις καμπύλες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV (μονάδες 2);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
∆2. Τα αποτελέσματα μιας εξέτασης αίματος σε έναν
ενήλικα έδειξαν ότι οι αιμοσφαιρίνες HbA, HbF και
HbA 2 είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Πόσα γονίδια
είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση της HbA σε ένα
σωματικό κύτταρο στη μετάφαση (μονάδες 2); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

∆3. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα DNA που περιέχει τα
κωδικόνια που κωδικοποιούν τα επτά πρώτα αμινοξέα
της φυσιολογικής β-πολυπεπτιδικής αλυσίδας της HbA.
5 ’ … GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG … 3 ’
3 ’ … CAC GTG GAC TGA GGA CTC CTC … 5 ’
Η περιοριστική ενδονουκλεάση DdeI αναγνωρίζει την
αλληλουχία
5 ’ CTGAG 3 ’
3 ’ GACTC 5 ’
και κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του C και του Τ (με
κατεύθυνση 5 ¢ Æ 3 ¢ ). Η αλληλουχία που αναγνωρίζει η
DdeI βρίσκεται στο παραπάνω τμήμα DNA. Από ένα
άτομο
φορέα
της
δρεπανοκυτταρικής
αναιμίας
απομονώθηκαν τμήματα DNA, που περιέχουν τα
κωδικόνια τα οποία κωδικοποιούν τα επτά πρώτα
αμινοξέα της β-πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Στα τμήματα
αυτά επιδράσαμε με την περιοριστική ενδονουκλεάση
DdeI. Πόσα τμήματα DNA διαφορετικού μήκους θα
προκύψουν μετά τη δράση της DdeI (μονάδα 1); Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 7
∆4. Να περιγράψετε τις διαδικασίες διάγνωσης της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας κατά τον προγεννητικό έλεγχο τη
δέκατη εβδομάδα της κύησης.
Μονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη
σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και
πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.30
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. H ασθένεια που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή μείωση
ινσουλίνης είναι
α. ο αλφισμός.
β. η φαινυλκετονουρία.
γ. ο διαβήτης.
δ. η αιμορροφιλία.
Μονάδες 5
A2. Άτομα με ομάδα αίματος Α μπορεί να έχουν γονότυπο
α. Ι Α i.
β. ii.
γ. Ι Α Ι Β .
δ. Ι Β i.
Μονάδες 5
A3. Τα πλασμίδια είναι μόρια DNA που φυσιολογικά βρίσκονται
σε
α. φυτά.
β. ζώα.
γ. ιούς.
δ. βακτήρια.
Μονάδες 5
A4. Το σύνδρομο Down είναι αποτέλεσμα
α. γονιδιακής μετάλλαξης.
β. τρισωμίας στο 21 ο ζεύγος χρωμοσωμάτων.
γ. μονοσωμίας στο φυλετικό ζεύγος χρωμοσωμάτων.
δ. τρισωμίας στο φυλετικό ζεύγος χρωμοσωμάτων.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

A5. Γενετικά τροποποιημένα ονομάζονται τα φυτά, τα οποία έχουν
α. υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση των τεχνικών
της Γενετικής Μηχανικής.
β. προσλάβει αντιβιοτικά.
γ. προσλάβει ορμόνες.
δ. προκύψει από επιλεγμένες διασταυρώσεις.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
B1. Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται σιωπηλές και ποιες
ουδέτερες;
Μονάδες 6
B2. Μεταξύ των φάσεων που παρατηρούνται σε μια
κλειστή καλλιέργεια μικροοργανισμών είναι και η
στατική. Να εξηγήσετε τι συμβαίνει στον πληθυσμό
των μικροοργανισμών μιας κλειστής καλλιέργειας
κατά τη στατική φάση.
Μονάδες 7
B3. Τι ονομάζεται καρυότυπος;
Μονάδες 6
B4. Ποια διαδικασία ονομάζεται αποδιάταξη και πώς μπορεί
αυτή να πραγματοποιηθεί;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει τον τρόπο
με
τον
οποίο
κληρονομείται
μια
ασθένεια
του
μεταβολισμού στον άνθρωπο.
Ι
2

1

ΙΙ
1

2

1

2

3

4

5

ΙΙΙ
3

4
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ1. Η ασθένεια αυτή οφείλεται σε επικρατές ή σε
υπολειπόμενο γονίδιο (Μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας (Μονάδες 4). Κληρονομείται ως
αυτοσωμικός ή φυλοσύνδετος χαρακτήρας (Μονάδες 2);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).
Μονάδες 12
Γ2. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους όλων των μελών
της οικογένειας που απεικονίζονται στο παραπάνω
γενεαλογικό δένδρο.
Μονάδες 6
Γ3. O άνδρας ΙΙΙ 1 αποκτά με γυναίκα ετερόζυγη στην
ασθένεια αυτή ένα αγόρι.
Να βρείτε τη πιθανότητα που υπάρχει το αγόρι αυτό
να πάσχει αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα DNA το οποίο αντιγράφεται.
Τα σημεία Α και Γ υποδεικνύουν τη θέση έναρξης της
αντιγραφής.
Γ

∆

G

C

T

T

C

C G A A C

C

T G

Β

OH
A

∆1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήμα
και
να
σημειώσετε
πάνω
σ’
αυτό
τους
προσανατολισμούς των μητρικών αλυσίδων (Μονάδες
2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆2. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τα ασυνεχή και τα
συνεχή τμήματα των δύο νέων αλυσίδων με βέλη και να
σημειώσετε πάνω σ’ αυτά τους προσανατολισμούς τους
(Μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(Μονάδες 4).
Μονάδες 7
∆3. Η μητρική αλυσίδα του DNA που αντιγράφεται με
συνεχή τρόπο, αμέσως μετά μεταγράφεται. Να γράψετε
το τμήμα του RNA που σχηματίζεται κατά τη
μεταγραφή και να σημειώσετε τον προσανατολισμό του
(Μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(Μονάδες 4).
Μονάδες 6
∆4. Ποια είναι η δράση της RNA πολυμεράσης μετά την
πρόσδεσή της στον υποκινητή ενός γονιδίου;
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

