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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…
ΘΕΜΑ Α
Α. Να ση6ειώσετε στο γρα4τό σας δί4λα α4ό τον αριθ6ό καθε6ιάς α4ό τις 4αρακάτω
η6ιτελείς 4ροτάσεις 1 έως 5 το γρά66α 4ου αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η ο4οία
συ64ληρώνει σωστά την 4ρόταση.
1. Ο καρυότυ1ος 1ου δίνεται 91ορεί να έχει 1ροέλθει:
α. α1ό τη συνένωση δύο φυσιολογικών γα9ετών
β. α1ό 9η διαχωρισ9ό των φυλετικών χρω9οσω9άτων του
ωαρίου
γ. α1ό τη συνένωση σ1ερ9ατοζωαρίου 1ου φέρει 2
χρω9οσώ9ατα Υ και φυσιολογικου ωαρίου
δ. α1ό 9η διαχωρισ9ό αυτοσω9ικών χρω9οσω9άτων στο
θηλυκό γα9έτη

2. Το σχή9α των βακίλων είναι:
α. Κυκλικό
β. Ελικοειδές
γ. Ραβδοειδές
δ. Τετράγωνο
3. Ο ιδρώτας συ99ετέχει:
α. στην ο9οιόσταση 9έσω των λι1αρών οξέων 1ου διαθέτει
β. στην ο9οιόσταση και στην ά9υνα
γ. στην ά9υνα 9έσω της 1ενικιλίνης 1ου διαθέτει
δ. στην διαδικασία της φλεγ9ονής
4. Οι φυσιολογικές 9ορφίνες είναι:
α. οι ενδορφίνες και οι εγκεφαλίνες
β. οι ενδορφίνες και οι 9ορφίνες
γ. οι εγκεφαλίνες και οι ηρωίνες
δ. οι εγκεφαλίνες και τα βαρβιτουρικά
5. Πόσα γονίδια της HbA βρίσκονται σε ένα λε9φοκύτταρο;
α. 4
β. 6
γ. 2
δ. 0
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Α. Με βάση τα δεδο9ένα του 1ίνακα και τις γνώσεις σας, 1οιοι γνωστοί σας
9ικροοργανισ9οί θεωρείτε 1ιθανότερο να ζουν στις αντίστοιχες συνθήκες;
Συνθήκες
1 Γάλα που ξίνισε
2 Πληγή που επιδένεται για καιρό
3 Κυψελίδες υγιούς πνεύμονα
4 Εκεί όπου παρασκεύαζεται το ψωμί της
γειτονιάς σας

Β. Ποιο είδος ζύ9ωσης 1ροτείνετε για 9έγιστη 1αραγωγή 1ροϊόντος 1ου δίνει τη 9εγαλύτερη
1οσότητα του, όσο ο 9ικροοργανισ9ός 1ου το 1αράγει βρίσκεταί κατά την εκθετική του φάση;
Μονάδες 7
Β2. Να αντιστοιχήσετε 1ροτείνοντας τον 1ιο ενδεδειγ9ένο τρό1ο διάγνωσης για κάθε
1ερί1τωση:
1. Έ9βρυο 9 εβδο9άδων διάγνωση για Α.
Α9νιο1αρακέντηση
δρε1ανοκυττάρικη αναι9ία
ανάλυση
2. Έ9βρυο 14 εβδο9άδων διάγνωση για Β .
Προσδιορισ9ός
κυστική ίνωση
φαινυλάλανίνης στο αί9α

και

βιοχη9ική

συγκέντρωσης

3. ∆ιάγνωση Klinefelter σε έφηβο άτο9ο

Γ. Λήψη χοριακών λαχνών και 9οριακή
ανάλυση DNA

4. ∆ιάγνωση για PKU σε νεογνό

∆. Α9νιο1αρακέντηση και 9οριακή ανάλυση
DNA
Ε. Καρυότυ1ος

Μονάδες 4
B3.
A. Τι είναι οι 1εριοριστικές ενδονουκλεάσες; Πώς 1ροστατεύεται το γενετικό υλικό των
ευκαρυωτικών κυττάρων α1ο 1ιθανή εισβολή 9ικροοργανισ9ών 1ου διαθέτουν
1εριοριστικές ενδονουκλεάσες;
Μονάδες 3
B. Αν διαθέτετε ένα δείγ9α DNA 1ροερχό9ενο α1ό τον ίδιο οργανισ9ό σε 3 δοκι9αστικούς
σωλήνες, 1οια α1ό τις 1αρακάτω 1εριοριστικές ενδονουκλεάσες θα χρησι9ο1οιήσετε αν
θέλετε να 1αράγετε τα 9ικρότερου 9ήκους τ9ή9ατα DNA;
Ι. ΕcoRI
II. HaeIII: 5’-GGCC-3’
3’-CCGG-5’ κόβει 9εταξύ G και C σε κατεύθυνση 5->3

III. NotI: 5’-GCGGCCGC-3’
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3’-CGCCGGCG-5’ κόβει 9εταξύ C και G σε κατεύθυνση 5->3, όταν 9ετά το G υ1άρχει
G.
Να αιτιολογήσετε τις α1αντήσεις σας
Μονάδες 5
Β4. Αναφέρετε τρό1ους 1αθητικής ανοσίας. Να εξηγήσετε τι είναι και σε 1οιές κατηγορίες
διακρίνεται.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σε ένα νοσοκο9είο 1αρουσιάστηκαν την ίδια 9έρα δύο 1εριστατικά ασθενών, ενός άνδρα
και 9ιας γυναίκας. Αξιολογώντας τα συ91τώ9ατα τους και 9ε κατάλληλες εξετάσεις
διαγνώστηκε AIDS στον ένα ασθενή και στον άλλο χολέρα. Στα ακόλουθα διαγρά99ατα
1αρουσιάζεται η σχετική 1οσότητα ιντερφερονών και 1λασ9ατοκυττάρων 1ου 9ετρήθηκαν
για ορισ9ένο χρονικό διάστη9α στον οργανισ9ό των δύο ασθενών:

Α. Αφού 9ελετήσετε τη 9εταβολή στη συγκέντρωση των ιντερφερονών και των
1λασ9ατοκυττάρων, στον οργανισ9ό του άνδρα και της γυναίκας, να γράψετε 1οιος α1ό
τους δύο ασθενείς ε9φανίζει AIDS και 1οιος χολέρα. Να αιτιολογήσετε την α1άντηση σας.
Μονάδες 4
Β. Σε 1οιόν α1ό τους δύο ασθενείς ενεργο1οιούνται τα κυτταροτοξικά Τ λε9φοκύτταρα;
Περιγράψτε την α1όκριση στο σώ9α του άνδρα.
Μονάδες 6
Γ. Τι είναι οι ιντερφερόνες; Προτείνετε τρό1ους 1αραγωγής τους (ονο9αστικά).
Μονάδες 5

Ριζηνίας 69 & Λασαίας 21

τηλ 2810313170

www.kmathisi.com

Γ2. Στο 1αρακάτω διάγρα99α φαίνεται η φυσιολογική 9εταβολή στην 1οσότητα των
αι9οσφαιρινών του ανθρώ1ου α1ό την ε9βρυϊκή ηλικία 9έχρι την ενηλικίωση
Α)Να
ονο9άσετε
τις
αι9οσφαιρίνες
1ου
αντιστοιχούν στις κα91ύλες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Μονάδες 3
Β) Να αναφέρετε 9ια 1άθηση του ανθρώ1ου κατά
την ο1οία η αι9οσφαιρίνη Ι να συνεχίζει να
1αράγεται σε αυξη9ένο 1οσοστό και 9ετά τη
γέννηση. Για 1οιο λόγο γίνεται αυτό;
Μονάδες 2
Γ3. Ασθενής ε9φανίζει έλλειψη α1 αντιθρυψίνης (ΑΑΤ) και 1αρουσιάζει 1νευ9ονικό
ε9φύση9α. Μία α1ό τις 9εταλλάξεις 1ου 1ροκαλεί ανε1άρκεια στην ΑΑΤ βρίσκεται στο
εξώνιο 3 του αντίστοιχου γονιδίου, 9ε α1οτέλεσ9α να καταργείται η αλληλουχία
αναγνώρισης α1ό την 1εριοριστική ενδονουκλεάση BstEII και 9ετά την ε1ίδραση της να
1ροκύ1τει DNA 9ε 9εγαλύτερο 9ήκος. Α1ο9ονώθηκε DNA α1ό κύτταρα 1ου 1ροέρχονται
α1ό τρία 9έλη 9ιας οικογένειας (Α, Β, Γ) και έγινε ε1ίδραση της 1αρα1άνω 1εριοριστικής
ενδονουκλεάσης στα δείγ9ατα αυτά. Στη συνέχεια τα τ9ή9ατα 1ου 1ροέκυψαν
διαχωρίστηκαν σε 1ήκτω9α αγαρόζης κατά 9έγεθος 9ε ηλεκτροφόρηση (τα 9ικρότερα σε
9έγεθος τ9ή9ατα διανύουν 9εγαλύτερη α1όσταση). Τα τ9ή9ατα 1ου διαχωρίστηκαν
εντο1ίστηκαν 9ε τη βοήθεια ειδικού ιχνηθετη9ένου ανιχνευτή 1ου υβριδο1οιεί 9ια
συγκεκρι9ένη αλληλουχία του γονιδίου κοντά στην αλληλουχία αναγνώρισης της
1εριοριστικής ενδονουκλεάσης, χωρίς να την 1εριλα9βάνει. Τα α1οτελέσ9ατα φαίνονται
στην 1αρακάτω εικόνα.

Α) Ποιο α1ό τα άτο9α Α, Β, Γ είναι φορέας, 1οιο 1άσχει και 1οιο είναι φυσιολογικό;
Β) Πώς αντι9ετω1ίζεται η ασθένεια 9ε τη Γενετική Μηχανική;
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ ∆
Έστω ασυνεχές γονίδιο Χ 1ου κωδικο1οιεί φαρ9ακευτική 1ρωτεΐνη η ο1οία εκφράζεται σε
έναν ανθρώ1ινο κυτταρικό τύ1ο. Ε1ιδιώκοντας την κλωνο1οίηση του γονιδίου αυτού
συνθέτου9ε το δίκλωνο cDNA του γονιδίου, ό1ως φαίνεται στην εικόνα. Το δίκλωνο cDNA
φέρει στα άκρα του και εκτός των 1εριοχών του γονιδίου, θέσεις 1ου αναγνωρίζουν δύο
1εριοριστικές ενδονουκλεάσες (Ε1 και Ε3), οι ο1οίες όταν ε1ιδράσουν στο δίκλωνο cDNA ,
αφήνουν τα 9ονόκλωνα άκρα 1ου φαίνονται 1αρακάτω:

∆1. Ποιές είναι οι αλληλουχίες των 6 ζευγών βάσεων 1ου αναγνωρίζει καθε9ία α1ό τις
1εριοριστικές ενδονουκλεάσες Ε1 και Ε3;
Μονάδες 6
∆2. Ποια α1ό τα 1αρακάτω δεν υ1άρχουν στο cDNA του Χ
Ι. Υ1οκινητής, ΙΙ. Εξώνια, ΙΙΙ. Εσώνια, ΙV. 5΄α9ετάφραστη 1εριοχή, V. 3΄α9ετάφραστη 1εριοχή
Μονάδες 4
∆3. Θέλου9ε να ενσω9ατώσου9ε το cDNA του γονιδίου Χ
στο 1αρακάτω 1λασ9ίδιο. Το 1λασ9ίδιο 1εριέχει τις
θέσεις 1ου αναγνωρίζουν οι Ε1, Ε2, Ε3, Ε4. Στις θέσεις
Amp και Kan του 1λασ9ιδίου βρίσκονται γονίδια
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά α91ικιλίνη και
κανα9υκίνη, αντίστοιχα.

Παρακάτω 1αρατίθενται οι αλληλουχίες αναγνώρισης των 1εριοριστικών ενδονουκλεασών
Ε2 και Ε4. Τα βέλη υ1οδηλώνουν τις θέσεις κο1ής των αλυσίδων.

Ποιο ή 1οια ένζυ9α θα χρησι9ο1οιήσου9ε για να κόψου9ε το
1λασ9ίδιο έτσι ώστε να ενσω9ατώσει το γονίδιο Χ και να ε1ιτύχου9ε
έκφραση του α1ό τον υ1οκινητή του 1λασ9ιδίου; (Μονάδες 5). Να
αιτιολογήσετε (Μονάδες 5).
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Μονάδες 10
∆4. Στη συνέχεια της διαδικασίας κλωνο1οίησης του γονιδίου Χ 9ετασχη9ατίζου9ε
κύτταρα E.coli. Τα 9ισά α1ό αυτά τα κύτταρα καλλιεργούνται σε θρε1τικό υλικό 1ου
1εριέχει το αντιβιοτικό α91ικιλίνη και τα και τα άλλα 9ισά σε θρε1τικό υλικό 1ου 1εριέχει
κανα9υκίνη. Να εξηγήσετε τα α1οτελέσ9ατα της ανά1τυξης των καλλιεργειών Α και Β.

Μονάδες 5

“∆ούλεψε σκληρά στη σιω/ή κι άσε την ε/ιτυχία σου να κάνει το θόρυβο…”
Frank Ocean

Ριζηνίας 69 & Λασαίας 21

τηλ 2810313170

www.kmathisi.com

