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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
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ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

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.

Α2.

Α3.

Α4.

Μονάδες 5

Το νουκλεόσωµα αποτελείται
α. από RNA και ιστόνες
β. µόνο από RNA
γ. από DNA και ιστόνες
δ. µόνο από DNA.

Μονάδες 5

Για τη θεραπεία του εµφυσήµατος χρησιµοποιείται
α. η α1-αντιθρυψίνη
β. η ινσουλίνη
γ. ο παράγοντας VIIΙ
δ. η αυξητική ορµόνη.

Μονάδες 5

Η κυστική ίνωση κληρονοµείται ως
α. αυτοσωµικός επικρατής χαρακτήρας
β. φυλοσύνδετος υπολειπόµενος χαρακτήρας
γ. φυλοσύνδετος επικρατής χαρακτήρας
δ. αυτοσωµικός υπολειπόµενος χαρακτήρας.

Μονάδες 5

Με καρυότυπο µπορεί να διαγνωστεί
α. η β-θαλασσαιµία
β. ο αλφισµός
γ. το σύνδροµο Down
δ. η οικογενής υπερχοληστερολαιµία.
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Α5.

Οι περιοχές του DNA που µεταφράζονται σε αµινοξέα ονοµάζονται
α. εσώνια
β. εξώνια
γ. υποκινητές
δ. 5΄ αµετάφραστες περιοχές.
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Α1.

Μονάδες 5

1

ΘΕΜΑ B
Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθµό καθεµίας από τις φράσεις της στήλης Ι µε ένα
µόνο γράµµα, Α ή Β, της στήλης ΙΙ.
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Στήλη Ι

1. Στην πλειονότητά τους έχουν την ικανότητα
κυτταρικής διαίρεσης.
2. Παράγονται µε µείωση.

3. ∆εν έχουν την ικανότητα κυτταρικής διαίρεσης.

Στήλη ΙΙ

Α: Σωµατικά
κύτταρα στην
αρχή της
µεσόφασης

4. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού µήκους δύο
µέτρων.
5. Παράγονται µε µίτωση.

6. Οι µεταλλάξεις στο DNA τους δεν κληρονοµούνται
στην επόµενη γενιά.
7. Στον άνθρωπο έχουν DNA συνολικού µήκους
3X109 ζεύγη βάσεων.

Β: Γαµέτες

8. Οι µεταλλάξεις στο DNA τους κληρονοµούνται
στην επόµενη γενιά.
Β2.

Μονάδες 8

Από τι αποτελείται το σύµπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης;

Μονάδες 7

Β3.

Σήµερα µπορούµε να κατασκευάσουµε στο δοκιµαστικό σωλήνα ένα
«ανασυνδυασµένο» µόριο DNA. Τι είναι το ανασυνδυασµένο µόριο DNA;
Μονάδες 4

Β4.

Τι είναι η ινσουλίνη και ποιος είναι ο ρόλος της;
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ΘΕΜΑ Γ

Μονάδες 6

ÇÑ

Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα µέρος µίας βιολογικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Γ1.

CUCUUTCT
GAGAAACATGCATACGAC
Εικόνα 1

Να ονοµάσετε τη διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην εικόνα 1 και να
εντοπίσετε τη βάση που ενσωµατώθηκε κατά παράβαση του κανόνα της συµπληρωµατικότητας (µονάδες 2). Να γράψετε το τελικό δίκλωνο µόριο, το οποίο θα παραχθεί
στο τέλος της διαδικασίας που απεικονίζει η εικόνα 1 (µονάδες 3). Να σηµειώσετε
τον προσανατολισµό των αλυσίδων του µορίου αυτού (µονάδα 1).
Μονάδες 6

2

Γ2.

Να ονοµάσετε τα ένζυµα που είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία του τελικού δίκλωνου µορίου του ερωτήµατος Γ1 και να αναφέρετε τη δράση του καθενός ενζύµου.
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Μονάδες 5
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Σε ένα είδος εντόµου ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ενζύµου Α, ενώ το
αλληλόµορφό του δεν παράγει το ένζυµο Α. Ένα άλλο γονίδιο καθορίζει το χαρακτήρα
«ανοιχτό χρώµα σώµατος», ενώ το αλληλόµορφό του καθορίζει το «σκούρο χρώµα σώµατος».
∆ιασταυρώνεται ένα θηλυκό έντοµο που παράγει το ένζυµο Α και έχει ανοιχτό χρώµα
σώµατος µε ένα αρσενικό έντοµο που παράγει το ένζυµο Α και έχει ανοιχτό χρώµα σώµατος.
Από τη διασταύρωση προκύπτουν:
600 θηλυκοί απόγονοι που παράγουν το ένζυµο Α και έχουν ανοιχτό χρώµα σώµατος,
300 αρσενικοί απόγονοι που παράγουν το ένζυµο Α και έχουν σκούρο χρώµα σώµατος και
300 αρσενικοί απόγονοι που παράγουν το ένζυµο Α και έχουν ανοιχτό χρώµα σώµατος.
∆ίνονται:

i. Για τον τρόπο κληρονόµησης των δύο χαρακτήρων ισχύει ο 2ος νόµος του Mendel.
ii. Για τη σύνθεση του ενζύµου Α, τα άτοµα που διασταυρώθηκαν είναι ετερόζυγα.
iii. Το έντοµο είναι διπλοειδής ευκαρυωτικός οργανισµός και το φύλο του καθορίζεται
όπως στον άνθρωπο.
Γ3.

Να γράψετε τον τρόπο µε τον οποίο κληρονοµείται το γονίδιο που δεν παράγει το
ένζυµο Α (µονάδες 2). Να γράψετε τον τρόπο µε τον οποίο κληρονοµείται το γονίδιο
που καθορίζει το ανοιχτό χρώµα σώµατος (µονάδες 2).
Μονάδες 4

Να αιτιολογήσετε τον τρόπο κληρονόµησης των παραπάνω χαρακτήρων, κάνοντας
την κατάλληλη διασταύρωση ή τις κατάλληλες διασταυρώσεις.
∆εν απαιτείται η διατύπωση των νόµων του Mendel.
Μονάδες 10
Γ4.

ΘΕΜΑ ∆

ÁÊ

Στην εικόνα 2 δίνονται δύο µη οµόλογα αυτοσωµικά χρωµοσώµατα ενός κυττάρου, το
χρωµόσωµα Α και το χρωµόσωµα Β. Σε κάθε χρωµόσωµα απεικονίζεται η αλληλουχία του
DNA που υπάρχει στο άκρο του.
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Χρωµόσωµα Α

Χρωµόσωµα Β

..........
..........

ACGGATTCAC
T G C C T A A G T G – 3΄

..........
..........

A T A C G A T C T A – 3΄
TATGCTAGAT

Εικόνα 2
3

Να γράψετε όλα τα πιθανά χρωµοσώµατα που θα προκύψουν µετά την αµοιβαία
µετατόπιση, µε τις αντίστοιχες αλληλουχίες DNA (µονάδες 4). Να σηµειώσετε τους
προσανατολισµούς όλων των µορίων DNA που προκύπτουν (µονάδες 2).
Μονάδες 6
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∆1.

Ó

Έστω ότι σε καθένα από τα χρωµοσώµατα της εικόνας 2 συµβαίνει θραύση στα σηµεία που
δείχνουν τα βέλη. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αµοιβαία µετατόπιση των ακραίων
σκιασµένων τµηµάτων ανάµεσα στο χρωµόσωµα Α και στο χρωµόσωµα Β.

Μία από τις παραπάνω αµοιβαίες µετατοπίσεις γίνεται σε ζυγωτό, από το οποίο προκύπτει
ένας ενήλικος άνθρωπος µε φυσιολογικό φαινότυπο. Στον άνθρωπο αυτόν συµβολίζουµε το
χρωµόσωµα Α που έχει την µετάλλαξη ως χρωµόσωµα α και το χρωµόσωµα Β που έχει την
µετάλλαξη ως χρωµόσωµα β.
∆2.

Να γράψετε όλους τους πιθανούς γαµέτες αυτού του ενήλικα, χρησιµοποιώντας τους
συµβολισµούς των χρωµοσωµάτων, όπως σας έχουν δοθεί.
Μονάδες 4

∆3.

Κάθε γαµέτης που προκύπτει στο ερώτηµα ∆2 γονιµοποιείται µε φυσιολογικό γαµέτη. Να εξηγήσετε τι ποσοστό των απογόνων θα έχει φυσιολογικό φαινότυπο (µονάδες
5) και τι ποσοστό των απογόνων θα έχει φυσιολογικό καρυότυπο (µονάδες 4).
Να εξηγήσετε το είδος ή τα είδη των δοµικών χρωµοσωµικών ανωµαλιών, που σίγουρα θα έχει κάθε απόγονος µε µη φυσιολογικό καρυότυπο.
Μονάδες 6
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∆4.

Μονάδες 9

4

