ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ
Θέµα 1ο
Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση:
1. Ο γονότυπος των φυσιολογικών γονιών ενός ατόµου που έχει σύνδροµο
Kleinefelter και πάσχει από αιµορροφιλία είναι :
α) ΧΑΧΑ και ΧΑΥ
β) ΧΑΧΑ και ΧαΥ
γ) ΧΑΧΑ και ΧΑΧΥ
δ) ΧΑΧα και ΧΑΥ
2. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα γενετικό υλικό εντοπίζεται :
α) στον πυρήνα
β) στα µιτοχόνδρια
γ) στους χλωροπλάστες
δ) σε όλα τα παραπάνω
3. Οι ιντερφερόνες:
α) χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση βακτηρίων
β) παρουσιάζουν σίγουρα αντικαρκινική δράση
γ) ταξινοµούνται ανάλογα µε τη χηµική και βιολογική ενεργότητά τους σε
τέσσερις κατηγορίες
δ) έχουν αντιιική δράση
ε) τα Γ και ∆
4. Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI αναγνωρίζει την ακολουθία:
α) 5’- CATATG-3’
3’- GTATAC-5’
β) 5’- GATTTG-3’
3’- CTAAAC-5’
γ) 5’- GTTAAG-3’
3’- CAATTC-5’
δ) 5’- GAATTC-3’
3’- CTTAAG-5’

5. Τα βακτήρια του γένους Mycobacterium είναι:
α) προαιρετικά αερόβιοι µικροοργανισµοί
β) υποχρεωτικά αερόβιοι µικροοργανισµοί
γ) υποχρεωτικά αναερόβιοι µικροοργανισµοί
δ) ευκαρυωτικοί µικροοργανισµοί
Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις:
1. Η τριπλέτα 5΄ UUA 3΄ δεν αποτελεί αντικωδικόνιο.
2. Στη δοµή της DNA ελικάσης συµµετέχουν πολυπεπτιδικοί δεσµοί.
3. Τα βακτήρια του γένους Clostridium είναι υποχρεωτικά αερόβιοι
µικροοργανισµοί.
4. Η κυστική ίνωση θεραπεύεται µε ex vivo γονιδιακή θεραπεία.
5. Τα σύνδροµα Down, Kleinefelter και cri – du – chat αποτελούν αριθµητικές
χρωµοσωµικές ανωµαλίες.

Θέµα 2ο
Α. Τι γνωρίζετε για την ασθένεια που οφείλεται στην έλλειψη του ενζύµου
απαµινάση της αδενοσίνης; Να περιγράψετε τη µέθοδο που εφαρµόζεται για
τη θεραπεία της ασθένειας αυτής.
Β. Ποιες νουκλεοπρωτεϊνικές δοµές γνωρίζετε; Να αναφέρετε σε ποιες
διαδικασίες συµµετέχει καθεµία απ’ αυτές;
Γ. ∆ύο γονείς µε φυσιολογική πήξη αίµατος, αποκτούν παιδί που πάσχει από
το σύνδροµο Kleinefelter και αιµορροφιλία. Να εξετάσετε το µηχανισµό
δηµιουργίας αυτού του παιδιού και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Θέµα 3ο
Α. Τι είναι η ζύµωση; Να περιγράψετε αναλυτικά τους τύπους ζύµωσης που
γνωρίζετε.
Β. Στο παρακάτω σχήµα, αφού το µεταφέρετε στο τετράδιό σας, να
σηµειώσετε την κατεύθυνση της αντιγραφής και στις δύο αλυσίδες. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Κατά την αντιγραφή του µορίου το

πριµόσωµα τοποθετεί 20 πρωταρχικά τµήµατα. Πόσα είναι τα συνεχή και
πόσα τα ασυνεχή τµήµατα σε κάθε νέα αλυσίδα;

Γ. Ποια είναι συνοπτικά τα βήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή µιας
φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό
ζώο;

Θέµα 4ο
∆ίνεται η παρακάτω αλυσίδα DNA γονιδίου προκαρυωτικού κυττάρου, το
οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου:
CGAAATATGCGCGGGAGAAAATGACGCCC
A. i)Να βρείτε τη µη – κωδική αλυσίδα και να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
ii) Να γράψετε το m-RNA που προκύπτει από τη µεταγραφή του τµήµατος
αυτού και τα αντίστοιχα αντικωδικόνια.
iii) Πόσοι δεσµοί υδρογόνου αναπτύσσονται ανάµεσα στα κωδικόνια και τα
αντικωδικόνια και πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί ανάµεσα στα αµινοξέα;
B. Να εξετάσετε τις µεταβολές στη σύνθεση του παραπάνω πεπτιδίου, εάν
από το αριστερό άκρο της αλυσίδας που σας δίνεται:
i) το 8ο νουκλεοτίδιο αντικατασταθεί από G
iii) το 16ο νουκλεοτίδιο που είναι Α αντικαθίσταται από Τ
iii) το 23ο νουκλεοτίδιο από Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Ο
Α. 1→ δ, 2→ δ, 3→ δ, 4→ δ, 5→ β

Β. 1→ Σ, 2→ Σ, 3→ Λ, 4→ Λ, 5→ Λ

2Ο
Α. Σχολικό βιβλίο σελ. 123 – 124 «Η γονιδιακή θεραπεία εφαρµόστηκε για
πρώτη φορά ……. εισάγονται πάλι σ’ αυτόν».
Β.

νουκλεόσωµα

→

βασική

µονάδα

οργάνωση

της

χρωµατίνης

–

«πακετάρισµα» του DNA
ριβόσωµα → «σωµατίδιο» απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της
πρωτεϊνοσύνθεσης
snRNA + πρωτεΐνες → καταλύουν την «ωρίµανση» του πρόδροµου mRNA
στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς , κόβουν τα εσώνια και συρράπτουν τα
εξώνια µεταξύ τους
Γ.

Γονείς: ♀ ΧΑΧα , ♂ ΧΑΥ , Παιδί: ΧαΧαΥ

Συνέβη µη – διαχωρισµός των αδελφών χρωµατίδων του Χα φυλετικού
χρωµοσώµατος κατά τη 2η µειωτική διαίρεση των γεννητικών κυττάρων της
µητέρας. Προκύπτει έτσι θηλυκός γαµέτης µε 2 Χα φυλετικά χρωµοσώµατα, ο
οποίος γονιµοποιήθηκε από φυσιολογικό αρσενικό γαµέτη.
Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και κατάλληλη σχηµατική απεικόνιση

3Ο
Α. Σχολικό βιβλίο σελ. 109 «Με τον όρο ζύµωση……κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες».
Σχολικό βιβλίο σελ. 110 - 111 «Υπάρχουν διάφοροι τύποι ζυµώσεων.……
από την καλλιέργεια κύτταρα και άχρηστα προϊόντα».
Β. Σχολικό βιβλίο σελ. 30 «Οι DNA πολυµεράσες……ασυνεχής στην άλλη».
Πάνω αλυσίδα Συνεχής Ασυνεχής (όπου η θέση έναρξης της αντιγραφής)
Κάτω αλυσίδα Ασυνεχής Συνεχής
1 συνεχές και 9 ασυνεχή πρωταρχικά τµήµατα για κάθε νέα αλυσίδα
Γ. Σχολικό βιβλίο σελ 135 «Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε……..καθαρισµός
της φαρµακευτικής πρωτεΐνης».

4Ο
Α.i) Το κωδικόνιο έναρξης της µετάφρασης στο mRNA είναι το AUG µε
κατεύθυνση 5’ AUG 3’. Έτσι το αντίστοιχο κωδικόνιο στη µη – κωδική
αλυσίδα θα είναι λόγω συµπληρωµατικότητας (συµπληρωµατικές βάσεις είναι
η Α µε τηT, η G µε την C και η Α µε την U) το TAC, µε κατεύθυνση 3’ TAC 5’,
αφού οι αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες. Επίσης, εφόσον τα κωδικόνια λήξης
του mRNA είναι 5’ UAG 3’, ή 5’ UGA 3’, ή 5’ UAA 3’, τα αντίστοιχα κωδικόνια
στη µεταγραφόµενη αλυσίδα του DNA θα είναι τα 3’ ATC 5’, ή 3’ ACT 5’, ή 3’
ATT 5’. Τέλος οι βάσεις ανάµεσα στο κωδικόνιο έναρξης και το κωδικόνιο
λήξης θα πρέπει να είναι ανά τριάδες.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουµε:
5’ CGAAATATGCGCGGGAGAAAATGACGCCC 3’

κωδική

3’ GCTT TATACGCGCCCT CTT TTACTGCGGG 5’

µη – κωδική

ii)
mRNA
5’ CGAAAUAUGCGCGGGAGAAAAUGACGCCC 3’
tRNA
3’ UAC 5’, 3’GCG 5’, 3’CCC 5’, 3’UCU 5’, 3’ UUU 5’
Το κωδικόνιο λήξης δεν κωδικοποιεί κανένα αµινοξύ και δεν έχει αντίστοιχο
αντικωδικόνιο.
iii) Ανάµεσα σε Α και U υπάρχουν δύο δεσµοί υδρογόνου και ανάµεσα σε C
και G τρεις δεσµοί υδρογόνου. Εποµένως θα έχουµε 7×2 + 8×3 = 38 δεσµούς
υδρογόνου, όπου 7 τα ζεύγη Α – U και όπου 8 τα ζεύγη G – C
Από τη µετάφραση του παραπάνω τµήµατος θα σχηµατιστούν 5 αµινοξέα,
ανάµεσα στα οποία θα αναπτυχθούν 4 πεπτιδικοί δεσµοί.
Β. (Συνοπτικά)
i) Μετάλλαξη στο κωδικόνιο έναρξης της µετάφρασης→ δε θα γίνει
φυσιολογική έναρξη και κατ’ επέκταση και σύνθεση της πρωτεΐνης
ii) Πρόωρος τερµατισµός στη σύνθεση της πρωτεΐνης → µετατροπή
κωδικονίου αµινοξέος σε κωδικόνιο λήξης
iii) Καµία µεταβολή. Το νέο κωδικόνιο είναι και πάλι κωδικόνιο λήξης.
Επιµέλεια : Λαζαρίδης Ιωάννης

