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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
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 στη φράση που
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Τα νουκλεοσώµατα …
α. αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες
β. είναι γραµµικά µόρια DNA
γ. αποτελούνται από RNA και πρωτεΐνες
δ. είναι το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων
2. Στο οπερόνιο της λακτόζης, ο δισακχαρίτης δρα ως επαγωγέας και…
α. συνδέεται µε τον χειριστή
β. βοηθά στη σύνδεση της RNA-πολυµεράσης στον υποκινητή
γ. προσδένεται µε τον καταστολέα
δ. απενεργοποιείται το ρυθµιστικό γονίδιο
3. Η πιθανότητα από µητέρα φορέα και πατέρα φυσιολογικό να
γεννηθεί αγόρι µε αιµορροφιλία είναι…
α. 1/2
β. 3/4
γ. 0/4
δ. 1/4
4. Στις φαρµακευτικές πρωτεΐνες ανήκουν…
α. η ινσουλίνη και τα αντιβιοτικά
β. οι ιντερφερόνες και η α1- αντιθρυψίνη
γ. η αυξητική ορµόνη και τα υβριδώµατα
δ. τα εµβόλια και ο παράγοντας ΙΧ
5. Η µέθοδος εισαγωγής γονιδίου στον πυρήνα γονιµοποιηµένου ωαρίου
θηλαστικών λέγεται …
α. γονιδιακή θεραπεία
β. µικροέγχυση
γ. µετασχηµατισµός
δ. ανίχνευση
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ΘΕΜΑ 2Ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιες οι λειτουργίες του γενετικού υλικού, συνοπτικά;

Μονάδες 6

2. Να περιγράψετε τον καρυότυπο ενός φυσιολογικού µεταφασικού ανθρώπινου
κυττάρου.
Μονάδες 6
3. Τι είναι η ζύµωση (Μονάδες 3), ποια τα προϊόντα της και µε ποιο τρόπο γίνεται η
παραλαβή τους; (Μονάδες 4)
Μονάδες 7
4. Τι είναι η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήµατος, που οφείλεται και τι
προκαλεί;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3Ο
Α. Η Γενετική Μηχανική συµβάλλει στη βελτίωση της υγείας και του τρόπου
διαβίωσης του ανθρώπου, στηριζόµενη σε µεγάλο ποσοστό στη χρήση βακτηρίων.
Να εξηγήσετε το ρόλο των βακτηρίων στην επίτευξη των παραπάνω στόχων της
Γενετικής Μηχανικής. (Μονάδες 15)
Β. Τι είναι η χαρτογράφηση του DNA και πώς θα συµβάλει στην αποκάλυψη των
εξελικτικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των οργανισµών; (Μονάδες 5)
Γ. Πώς µπορεί να αποτραπεί η εξαφάνιση διαφόρων ζώων του πλανήτη µας;
(Μονάδες 5)
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ 4Ο
Τµήµα χρωµοσώµατος ευκαρυωτικού κυττάρου µε αλληλουχία,
5΄ ΤAΤAATGTCTACTTGAATGGATTAAGTAGG 3΄ αλυσίδα Ι
3΄ ΑTΑTTACAGATGAACTTACCTAATTCATCC 5΄ αλυσίδα ΙΙ
περιέχει υποκινητή µε αλληλουχία

5΄ - ΤΑΤΑ – 3΄
3΄ - ΑΤΑΤ - 5΄
και γονίδιο που κωδικοποιεί το πεπτίδιο:
H2N - µεθειονίνη - σερίνη – θρεονίνη -COOH
To χρωµόσωµα κόβεται στο σηµείο 1, µεταξύ θυµίνης και γουανίνης της αλυσίδας Ι
(και αδενίνης και κυτοσίνης στην αλυσίδα ΙΙ) και στο σηµείο 2 µεταξύ γουανίνης -
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γουανίνης στην αλυσίδα Ι (και κυτοσίνης - κυτοσίνης στη συµπληρωµατική αλυσίδα)
και γίνεται αναστροφή.
σηµείο 1

σηµείο 2

5΄ ΤAΤAATGTCTACTTGAATGGATTAAGTAG G 3΄ αλυσίδα Ι
3΄ ΑTΑTTACAGATGAACTTACCTAATTCATC C 5΄ αλυσίδα ΙΙ
Το τµήµα του DNA που κόβεται και πρόκειται να αναστραφεί είναι το,
5΄ GAATGGATΤAAGTAG 3΄
3΄ CTTACCTAΑT ΤCAT C 5΄

αλυσίδα Ι
αλυσίδα ΙΙ

το οποίο - µετά την αναστροφή - θα συνδεθεί στο τµήµα,
5΄ ΤAΤAATGTCTACTT 3΄
3΄ ΑTΑΤΤACAGATGAA 5΄

αλυσίδα Ι
αλυσίδα ΙΙ

Με την αναστροφή το DNA αναδιατάσσεται και προκύπτει γονίδιο µε αλληλουχία
που διαφέρει της αρχικής.
Να γράψετε, την αλληλουχία του DNA που θα προκύψει µετά την αναστροφή
σηµειώνοντας παράλληλα τα 5΄ και 3΄ άκρα των αλυσίδων (Μονάδες 4), το τµήµα
του γονιδίου και του m RNA του που κωδικοποιεί την πεπτιδική αλυσίδα (Μονάδες
3), τα t RNA και τα αµινοξέα µε τη σειρά που θα έρθουν στα ριβοσώµατα για τη
σύνθεση του πεπτιδίου (Μονάδες 5), αιτιολογώντας την απάντησή σας (Moνάδες
13).
Σηµ: Να µη ληφθούν υπ’ όψιν εσώνια και 5΄ και 3΄ αµετάφραστες περιοχές.
Μονάδες 25

∆ιάρκεια γραπτού: 3 ώρες

Καλή επιτυχία
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