ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας 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. Τα
α.
β.
γ.
δ.

πλασμίδια είναι
κυκλικά δίκλωνα μόρια RNA
γραμμικά μόρια DNA
μονόκλωνα μόρια DNA
κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA.
Μονάδες 5

Α2. Το
α.
β.
γ.
δ.

αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του
mRNA
snRNA
tRNA
rRNA.
Μονάδες 5

Α3. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται
α. μικροέγχυση
β. μετασχηματισμός
γ. εμβολιασμός
δ. κλωνοποίηση.
Μονάδες 5
Α4. Στην εκθετική φάση σε μια
μικροοργανισμών
α. παραμένει σχεδόν σταθερός
β. μειώνεται
γ. αυξάνεται ταχύτατα
δ. παρουσιάζει αυξομειώσεις.

κλειστή

καλλιέργεια,

ο

αριθμός

των

Μονάδες 5
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Α5. Με
α.
β.
γ.
δ.

τη γονιδιακή θεραπεία
παράγονται μονοκλωνικά αντισώματα
γίνεται εισαγωγή του φυσιολογικού αλληλόμορφου γονιδίου
γίνεται αντικατάσταση του μεταλλαγμένου γονιδίου από το φυσιολογικό
μεταβιβάζεται στους απογόνους το φυσιολογικό γονίδιο.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία οδηγούν
στην κατασκευή καρυότυπου, γράφοντας μόνο τους αριθμούς
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.
Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης.
Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.
Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση.
Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος.
Τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες.
Μονάδες 6

Β2.

Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα ή τα σύμπλοκα ενζύμων τα οποία
καταλύουν τις παρακάτω διαδικασίες
α. Επιμήκυνση πρωταρχικού τμήματος κατά την αντιγραφή.
β. Σύνθεση πρωταρχικών τμημάτων.
γ. Σύνδεση των κομματιών της ασυνεχούς αλυσίδας μεταξύ τους κατά την
αντιγραφή.
δ. Ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA κατά την αντιγραφή.
ε. Σύνδεση ριβονουκλεοτιδίων κατά τη μεταγραφή.
Μονάδες 5

Β3.

Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η διάγνωση των γενετικών ασθενειών;
Μονάδες 6

Β4.

Ποια ζώα ονομάζονται διαγονιδιακά;
Μονάδες 2

Β5.

Τι εννοούμε με τον όρο ζύμωση; (μονάδες 2) Ποια είναι τα προϊόντα της
ζύμωσης; (μονάδες 4)
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ Γ
Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει τον τρόπο κληρονόμησης μιας
μονογονιδιακής ασθένειας σε μια οικογένεια, η οποία οφείλεται σε μετάλλαξη
ενός γονιδίου. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ο πρώτος νόμος του Μέντελ.

Γ1.

Να διερευνήσετε εάν η ασθένεια αυτή οφείλεται σε επικρατές ή σε
υπολειπόμενο γονίδιο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, είτε περιγραφικά
είτε με διασταυρώσεις.
Μονάδες 4

Γ2.

Να προσδιορίσετε εάν η ασθένεια αυτή κληρονομείται ως αυτοσωμικός ή
ως φυλοσύνδετος χαρακτήρας. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, είτε
περιγραφικά είτε με διασταυρώσεις.
Μονάδες 6

Γ3.

Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των ατόμων II 1 , II 2 , II 3 και II 4 ,
με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γενεαλογικού δένδρου.
Μονάδες 3

Γ4.

Τα άτομα II 1 , II 2 και II 4 θέλουν να γνωρίζουν εάν είναι φορείς του
παθολογικού αλληλόμορφου γονιδίου. Για το σκοπό αυτό, τα άτομα II 1 ,
II 2 , II 3 και II 4 υποβλήθηκαν σε ανάλυση του γενετικού τους υλικού με
τη χρήση ιχνηθετημένου ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής υβριδοποιεί το
μεταλλαγμένο αλληλόμορφο γονίδιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα να προσδιορίσετε τους γονότυπους των
ατόμων II 1 και II 2 . (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 6
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Γ5.

Σε μια άλλη οικογένεια από το γάμο δύο ατόμων με φυσιολογική όραση
γεννήθηκε ένα αγόρι με σύνδρομο Klinefelter, που πάσχει από μερική
αχρωματοψία στο πράσινο και κόκκινο χρώμα. Να περιγράψετε έναν
πιθανό μηχανισμό που οδηγεί στη γέννηση του συγκεκριμένου ατόμου. Να
μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται τμήμα DNA το οποίο κωδικοποιεί τα οκτώ πρώτα αμινοξέα του πρώτου
δομικού γονιδίου του οπερονίου της λακτόζης.

AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG
TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC

αλυσίδα Ι.
αλυσίδα ΙΙ

Δ1.

Να εντοπίσετε την κωδική αλυσίδα. (μονάδα 1) Να σημειώσετε τον
προσανατολισμό των αλυσίδων. (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 6

Δ2.

Να γράψετε το τμήμα του mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή του
παραπάνω τμήματος του γονιδίου και να ορίσετε τα 5′ και 3′ άκρα του.
(μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)
Μονάδες 5

Δ3.

Να γράψετε το τμήμα του mRNA στο οποίο θα συνδεθεί η μικρή ριβοσωμική
υπομονάδα κατά την έναρξη της μετάφρασης.
Μονάδες 2

Δ4.

Η φυσιολογική πρωτεΐνη, που παράγεται από την έκφραση του πρώτου
δομικού γονιδίου του οπερονίου της λακτόζης, αποτελείται από 1024
αμινοξέα. Μια γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάστασης μιας βάσης στο
παραπάνω τμήμα DNA οδηγεί στην παραγωγή μιας πρωτεΐνης με 1022
αμινοξέα, δηλαδή μικρότερης κατά δύο αμινοξέα. Να εξηγήσετε με ποιο
τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό.
Μονάδες 6

Δ5.

Μια γονιδιακή μετάλλαξη που συνέβη στο ρυθμιστικό γονίδιο του οπερονίου
της λακτόζης οδηγεί στην παραγωγή ενός τροποποιημένου mRNA. Το mRNA
αυτό φέρει τέσσερις επιπλέον διαδοχικές βάσεις μεταξύ του 3 ου και 4 ο υ
κωδικονίου του. Να εξηγήσετε ποια θα είναι η συνέπεια στην παραγωγή των
ενζύμων που μεταβολίζουν τη λακτόζη, όταν το βακτήριο αναπτύσσεται σε
θρεπτικό υλικό απουσία λακτόζης και γλυκόζης.
Μονάδες 6
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
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: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑΤΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΤΑΣΔΩΝ 4-6-2014
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΔΜΑ Α
Α1 δ
Α2 γ
Α3 β
Α4 γ
Α5 β
ΘΔΜΑ Β
Β1: 421635
Β2: DNA πνιπκεξάζε, πξηκόζσκα, DNA δεζκάζε, DNA ειηθάζε, RNA πνιπκεξάζε
Β3: ζειίδα 98 «Η δηάγλσζε … κνξηαθή δηάγλσζε»
Β4: ζειίδα 133 Γηαγνληδηαθά … άιιν είδνο»
Β5: ζειίδα 109, «κε ηνλ όξν… αληηβηνηηθό»
ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Τα άηνκα Ι1, Ι2 είλαη πγηή θαη απνθηνύλ αζζελή απόγνλν (ΙΙ3). Δθ’ όζνλ ε αζζέλεηα
είλαη κνλνγνληδηαθή, θαη ηζρύεη ν 1νο λόκνο ηνπ Μέληει, απνθιείνπκε ηελ πεξίπησζε
λα εκθαλίζηεθε λέα κεηάιιαμε (ζην άηνκν ΙΙ3). Αλ ε αζζέλεηα αθνινπζνύζε επηθξαηή
ηύπν θιεξνλόκεζεο, ηα άηνκα Ι1, Ι2 ζα ήηαλ νκόδπγα γηα ην θπζηνινγηθό –
ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν, θαη έηζη ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ αζζελή απόγνλν ζα
ήηαλ 0%.
Γ2
Τν άηνκν ΙΙ2 είλαη πγηέο θαη απνθηά αζζελή ζπγαηέξα (ΙΙΙ1). Τν παξαπάλσ ζηνηρείν
απνξξίπηεη ηελ πεξίπησζε ηνπ θπινζύλδεηνπ γνληδίνπ, γηαηί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
ην άηνκν ΙΙ4 ζα θιεξνδνηνύζε ζηε ζπγαηέξα ηνπ ην θπζηνινγηθό – επηθξαηέο
αιιειόκνξθν πνπ ζα ήηαλ ζπλδεκέλν ζην Χ. Τν άηνκν ΙΙΙ1 ζα έπξεπε λα είλαη
θπζηνινγηθό, γεγνλόο πνπ απνξξίπηεηαη από ηα δεδνκέλα ηνπ δέληξνπ. Άξα, ην γνλίδην
είλαη απηνζσκηθό.
Γ3
ΙΙ1: ΑΑ ή Αα
ΙΙ2: ΑΑ ή Αα
ΙΙ3: αα
ΙΙ4: Αα
Γ4
Αληρλεπηήο είλαη έλα κόξην DNA ή RNA κνλόθισλν θαη ηρλεζεηεκέλν,
ζπκπιεξσκαηηθό κε κηα από ηηο 2 αιπζίδεο ηνπ γνληδίνπ πνπ ζέινπκε λα αληρλεύζνπκε.
Η πβξηδνπνίεζε κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή αιιεινπρία ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ
παζνινγηθνύ αιιεινκόξθνπ. Οπόηε
ΙΙ1: ΑΑ
ΙΙ2: Αα

Γ5
Η αρξσκαηνςία ζην θόθθηλν πξάζηλν ρξώκα θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην
ππνιεηπόκελν ηξόπν θιεξνλόκεζεο. Αθνύ νη γνλείο έρνπλ θπζηνινγηθή όξαζε ζα
έρνπλ γνλόηππν XAXa θαη ΧΑΨ. Ο αξζεληθόο απόγνλνο κε Klinenfelter θαη
αρξσκαηνςία ζα έρεη γνλόηππν XαXαΨ. Δπνκέλσο ν κε δηαρσξηζκόο έγηλε ζηελ 2ε
κεησηηθή δηαίξεζε ηνπ Χ ρξσκνζώκαηνο κε ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν. Τν σάξην
κε ην επηπιένλ Χ ρξσκόζσκα (22Α + ΧαΧα) ζα γνληκνπνηεζεί από θαλνληθό Ψ
ζπεξκαηνδσάξην (22Α + Ψ) θαη έηζη ζα πξνθύςεη ην αλεππινεηδέο δπγσηό.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1
Αιπζίδα 1 : θσδηθή
Αιπζίδα 2: κε θσδηθή
Ο όξνο θσδηθόλην ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ θσδηθή αιπζίδα ησλ γνληδίσλ. Τν
θσδηθόλην έλαξμεο είλαη ην ATG θαη βξίζθεηαη ζην 5 άθξν ηεο αιπζίδαο, γηαηί ην
θσδηθόλην έλαξμεο ζην mRNA βξίζθεηαη αληίζηνηρα ζην 5 άθξν. Η κε θσδηθή αιπζίδα
είλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαη αληηπαξάιιειε ηεο θσδηθήο. Η θσδηθή είλαη ε αιπζίδα Ι κε
ην πξώην ATG σο θσδηθόλην έλαξμεο, γηαηί κόλν έηζη πιεξείηαη ε πξνϋπόζεζε γηα ηα 8
θσδηθόληα πνπ δεηάεη ε άζθεζε. Άξα ηα άθξα ζα είλαη
5’………………………3’
3’………………………5’
Γ2
5’ AGCUAUGACCAUGAUUΑCGGAUUCACUG 3’
Γ3
5’ AGCU 3’
Γ4
Γίλεηαη κεηάιιαμε ζην πξώην θσδηθόλην ATG, νπόηε μεθηλάκε από ην δεύηεξν ATG
θαη ράλνληαη ηα δύν πξώηα ακηλνμέα.
Γ5
Έρνπκε κεηαηόπηζε ηνπ πιαηζίνπ αλάγλσζεο θαζώο έγηλε πξνζζήθε κε πνιιαπιάζην
ηνπ 3 ζηελ αξρή ηεο θσδηθήο πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ, νπόηε ν λένο θαηαζηνιέαο είλαη κε
ιεηηνπξγηθόο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην νπεξόλην παξακέλεη ελεξγό. (Γελ κπνξεί λα
γίλεη ε ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο ηνπ έθθξαζεο).

