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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. Παθογόνος 3ικροοργανισ3ός 8ου 38ορεί να 8ροσβάλλει το ανα8νευστικό σύστη3α είναι:
α. το Treponema pallidum
β. η Candida albicans
γ. η E. coli
δ. o ιός της 8ολυο3υελίτιδας
2. Έστων άνδρας ετερόζυγος ως 8ρος τα δύο ανεξάρτητα ζεύγη αλληλό3ορφων γονιδίων Α, α
και Β, β. Ποια είναι η σύσταση των τεσσάρων γα3ετών 8ου 8ροκύ8τουν α8ό ένα άωρο
γεννητικό κύτταρο όταν συ3βεί 3η- διαχωρισ3ός του ζεύγους των χρω3οσω3άτων 8ου φέρει
τα αλληλό3ορφα γονίδια Β, β;
α. αββ, α, ΑΒ, ΑΒ
β. ΑΒΒ, Α, αβ, αβ
γ. ΑΒβ, ΑΒβ, α, α
δ. Αββ, Α, αΒ, αΒ
3. Στη σή3ανση ενός ανιχνευτή δε χρησι3ο8οιείται:
α. ραδιενεργός P
β. ραδιενεργό S
γ. ραδιενεργό N
δ. ραδιενεργό Ο
4. Πλασ3ίδια δεν είναι δυνατόν να υ8άρχουν σε φυσιολογικό κύτταρο του είδους::
α. Pisum sativum
β. Bacillus thuringiensis
γ. Diplococcus pneumoniae
δ. Clostridium tetani
5. Τ3ή3α ενός γονιδίου 8ου αντιστοιχεί στην 5’ α3ετάφραστη 8εριοχή ενός 3ορίου mRNA
38ορεί να βρεθεί:
α. 3όνο σε cDNA βιβλιοθήκες
β. 3όνο σε γονιδιω3ατικές βιβλιοθήκες
γ. και σε γονιδιω3ατικές και σε cDNA βιβλιοθήκες
δ. σε κανένα α8ό τα 8αρα8άνω
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο σχή3α 8αρουσιάζεται τ3ή3α του βιογεωχη3ικού κύκλου του άνθρακα.
Α) Ποιες κατηγορίες οργανισ3ών ανήκουν στο κενό 8λαίσιο 1 και στο κενό 8λαίσιο 2;

Μονάδες 2
Β) Ποιές διαδικασίες αντι8ροσω8εύουν τα βέλη α και β;
Μονάδες 2
Β2. Σε ένα χερσαίο οικοσύστη3α ε8ιβιώνουν 400 εντο3οφάγα 8τηνά, 1.000 δένδρα, 30.000
φυτοφάγα έντο3α και 4.000 ψείρες 8ου 8αρασιτούν στα 8τηνά.
Α) Να σχεδιάσετε την 8υρα3ίδα 8ληθυσ3ού για το οικοσύστη3α. Σε 8οιό τροφικό ε8ί8εδο
ανήκει κάθε καταναλωτής του εν λόγω οικοσυστή3ατος;
Μονάδες 3
Β) Η βιο3άζα κάθε δένδρου υ8ολογίστηκε στα 10kg. Να σχεδιάσετε την 8υρα3ίδα βιο3άζας
του οικοσυστή3ατος και να δικαιολογήσετε την α8άντηση σας.
Μονάδες 3

Β3. Στην εικόνα α8εικονίζεται κουνού8ι του γένους Anopheles, 8ου λέγεται ότι το τσί38η3α
του 38ορεί να 8ροκαλέσει γνωστή ασθένεια 8ου ενδη3εί στη Ν.Α Ασία, ∆υτική και
Ανατολική Αφρική και Μεσόγειο.
A) Σε 8οια ασθένεια αναφερό3αστε; Ποιος 8αθογόνος
3ικροοργανισ3ός είναι υ8έυθυνος για τη νόσο; Αναφέρετε τα
βασικά χαρακτηριστικά της ο3άδας 3ικροοργανισ3ών στην ο8οία
ανήκει.
Μονάδες 4
B) Ποιο βασικό ζωτικό όργανο του ανθρώ8ου 8ροσβάλλει το
8αράσιτο αυτό, 8ροκει3ένου να χρησι3ο8οιήσει τα κύτταρα του
για 8ολλα8λασιασ3ό; Πώς εξηγείτε τη σοβαρή αναι3ία ως σοβαρό
συνοδό σύ38τω3α της ελονοσίας;
Μονάδες 2
Γ) Ένα ζευγάρι 8ου ζούσε στην Μεσόγειο 8αλαιότερα, σε 8εριοχή 8ου είχε 8ληγεί α8ό την εν
λόγω νόσο, φρόντιζε τους αρρώστους, χωρίς να νοσήσει για 8ολλά χρόνια. Να εξηγήσετε 3ε
α8λά λόγια το γεγονός, λα3βάνοντας υ8όψιν ότι η γυναίκα του ζεύγους ήταν γνωστό ότι δε
38ορούσε να ανέβει στο βουνό για να 3αζέψει σ8άνια χόρτα, 8ου φυτρώνουν σε 3εγάλο
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υψό3ετρο (8αρόλο 8ου της άρεσε) και ο άντρας κάθε φορά 8ου το ε8ιχειρούσε ε3φάνιζε
δύσ8νοια και έτσι 8αραιτήθηκε κι αυτός α8ό την 8ροσ8άθεια.
Ση3ειώστε ότι διαθέσι3ο ε3βόλιο δεν υ8άρχει.
Μονάδες 4

B4. Α8ο ιό 8ου διαθέτει έλυτρο και καψίδιο α8ο3ονώνεται το γενετικό υλικό και 3ελετάται
σχετικά 3ε τη σύσταση και τη 3ορφή του. Α8ό την ανάλυση 8ροκύ8τουν τα ακόλουθα:
Η αναλογία 8ουρινών/8υρι3ιδινών σε κάθε 3όριο του γενετικού υλικού ισούται 3ε 0,8.
Τα 3όρια του γενετικού του υλικού δε φέρουν ελέυθερα 3’ΟΗ
Η 3εταφορά του γενετικού υλικού σε δοκι3αστικό σωλήνα 3ε σκο8ό τη σύνθεση δίκλωνων
3ορίων DNA α8ό το γενετικό του υλικό α8αιτεί 3εταξύ άλλων την 8ροσθήκη αντίστροφης
3εταγραφάσης
Α) Είναι δυνατόν ο ιός αυτός να είναι ο HIV; Να δικαιολογήσετε.
Β) Ποια είναι τα 3έτρα 8ροφύλαξης κατά του ιού HIV;
Πουρίνες είναι οι: A, G και 8υρι3ιδίνες οι: T, C, U.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Έξι άτο3α διακο3ίστηκαν στο νοσοκο3είο 3ε διάφορα συ38τώ3ατα. Α8ό το αί3α κάθε
ατό3ου α8ο3ονώθηκε το 3ικρόβιο 8ου είναι υ8έυθυνο για την ε3φάνιση των συ38τω3άτων.
Η 3ελέτη της δο3ής και της 3ορφολογίας για κάθε 3ικρόβιο 3ελετήθηκε στο εργαστήριο και
τα α8οτελέσ3ατα φαίνονται στον ακόλουθο 8ίνακα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άτομα

Χαρακτηριστικά του μικροβίου που ανιχνεύτηκε
στον οργανισμό τους

Ελένη

Το μικρόβιο αποτελείται από υφές και έχει
πυρήνα

Φώτης

Το μικρόβιο έχει μέγεθος 130nm και δε διαθέτει
πλασματική μεμβράνη

Φιλιώ

Το μικρόβιο διαθέτει πυρηνοειδές και μαστίγιο

Παναγιώτης

Το μικρόβιο διαθέτει μεμβρανώδη οργανίδια και
ψευδοπόδια

Ανδρέας

Το μικρόβιο δε διαθέτει DNA, ενώ διαθέτει το
ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση

Γιώργος

Το μικρόβιο διαθέτει μεβρανώδη οργανίδια και
σε κάποιο σημείο της εξωτερικής του
επιφάνειας εντοπίζεται αναπτυσσόμενο
εξόγκωμα.
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Α) Να αναφέρετε, χωρίς αιτιολόγηση, την κατηγορία του 3ικροβίου 8ου έχει 8ροσβάλει
καθένα α8ό τα έξι άτο3α.
Μονάδες 3
Β) Αν σε όλα τα άτο3α χορηγηθεί αντιβιοτικό, να εξηγήσετε σε 8οιά άτο3α αυτή η
αντι3ετώ8ιση δε θα ήταν καθόλου α8οτελεσ3ατική.
Μονάδες 4
Γ) Τα έξι 3ικρόβια 8ου α8ο3ονώθηκαν 3εταφέρονται σε ξεχωριστές καλλιέργειες και σε
συνθήκες 8ου ευνοούν την ανά8τυξή τους. Στη συνέχεια τα 3ικρόβια ακτινοβολούνται 3ε
υ8εριώδη ακτινοβολία, ενώ 8αρα3ένουν στο θρε8τικό υλικό 3ετά την ακτινοβόληση. Μερικές
3έρες 3ετά 8αρατηρείται ότι ορισ3ένα 3ικρόβια 8έτυχαν τη δη3ιουργία α8οικιών. Να
εξηγήσετε 8οια ήταν τα 3ικρόβια 8ου ε8ιβίωσαν 3ετά την ακτινοβόληση και δη3ιούργησαν
α8οικίες στο θρε8τικό υλικό.
Μονάδες 4
Γ2. Στο σχή3α 1 δίνεται η αλληλουχία τ3ή3ατος ενός φυσιολογικού γονιδίου. Το τ3ή3α αυτό
κωδικο8οιεί για 5 α3ινοξέα.
TTGTCCCGGGAACAT-OH
AACAGGGCCCTTGTA
Σχή3α 1

Μετά α8ό την ε8ίδραση 3εταλλαξογόνου 8αράγοντα 8ροέκυψε η αλληλουχία 8ου δίνεται
στο σχή3α 2.
TTGTCCCGGGAACAC-OH
AACAGGGCCCTTGTG
Σχή3α 2

A) Να αναφέρετε το είδος της 3ετάλλαξης 8ου 8ροκάλεσε ο 3εταλλαξογόνος 8αράγοντας.
Μονάδες 3
B) Να διερευνήσετε τις 8ιθανές συνέ8ειες 8ου 38ορεί να έχει η συγκεκρι3ένη 3ετάλλαξη
στη δο3ή και στη λειτουργία της 8ολυ8ε8τιδικής αλυσίδας 8ου κωδικο8οιείται α8ό τον
αντίστοιχο γονίδιο.
Μονάδες 4
Μια 8εριοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει την αλληλουχία
5’CCCGGG3’
3’GGGCCC3’
και κόβει 3ε κατεύθυνση 5’->3’ 3εταξύ του C και του G, δη3ιουργώντας τ3ή3ατα DNA χωρίς
να αφήνει 3ονόκλωνα άκρα 3ε αζευγάρωτες βάσεις. Το τ3ή3α του δίκλωνου DNA της
αλληλουχίας του σχή3ατος 1 υφίσταται την ε8ίδραση της 8αρα8άνω 8εριοριστικής
ενδονουκλεάσης.
Γ) Ποιός είναι ο αριθ3ός των τ3η3άτων δίκλωνου DNA 8ου θα 8ροκύψουν 3ετά τη δράση του
ενζύ3ου. Να αιτιολογήσετε.
Μονάδες 3
∆) Αν τα 8αρα8άνω 3όρια DNA βρεθούν 3ε 8ερίσσεια 3ορίων κατάλληλου 8λασ3ιδίου σε
8εριβάλλον κλωνο8οίησης, να αιτιολογήσετε 8όσα διαφορετικού τύ8ου ανασυνδυασ3ένα
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3όρια DNA θα 8ροκύψουν σε κάθε 8ερί8τωση (η DNA δεσ3άση έχει την ικανότητα να
συνδέει 3εταξύ τους και τ3ή3ατα 8ου δεν έχουν 3ονόκλωνα άκρα).
Μονάδες 4
Ση3ειωση: Χρησι3ο8οιήστε το γενετικό κώδικα 8ου δίνεται στο τέλος του διαγωνίσ3ατος.

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Λόγω 8ολλα8λών α8οβολών στις γυναίκες 3ιας οικογένειας διενεργήθηκε γενετικός
έλεγχος στα 3έλη της οικογένειας 3ε σκο8ό τον εντο8ισ3ό 3ονογονιδιακής γενετικής
ασθένειας. Ο έλεγχος έδειξε τα εξής α8οτελέσ3ατα:
Οι γονείς είναι 8άντοτε υγιείς και 3όνον οι 3ητέρες 3ε α8οβολές ε3φανίζουν ή8ιες
διαταραχές σε λειτουργίες του 3εταβολισ3ού τους
Μητέρες 3ε διαταραχές στον 3εταβολισ3ό τους γεννούν κορίτσια ή αγόρια υγιή και
κορίτσια 3ε ό3οιο 3ε αυτές φαινότυ8ο. Αυτές οι 3ητέρες έχουν στο ιστορικό τους κυήσεις
8ου δεν ολοκληρώθηκαν λόγω θανάτου του ε3βρύου, το ο8οίο σε κάθε 8ερί8τωση ήταν
αρσενικό.
Στην οικογένεια, δεν υ8άρχουν αρσενικά άτο3α 3ε διαταραχές στον 3εταβολισ3ό τους
Να ερ3ηνεύσετε τα 8αρα8άνω α8οτελέσ3ατα και να δώσετε 3ια εξήγηση για τις 8ολλα8λές
α8οβολές 8ου 8αρατηρήθηκαν στην οικογένεια. Ποιές άλλες ο3άδες ατό3ων κρίνεται
α8αραίτητο να υ8οβληθούν σε διαδικασία γενετικής καθοδήγησης;
Μονάδες 6

∆2. Το γενεαλογικό δέντρο 8ου δίνεται αναφέρεται στην ασθένεια Tay-Sachs, 8ου είναι 3ια
3εταβολική νευρολογική εκφυλιστική διαταραχή και εκδηλώνεται συνήθως όταν το νεογνό
φτάσει την ηλικία των 6 3ηνών. Η ασθένεια αυτή, σε ένα ση3αντικό 8οσοστό των ατό3ων
8ου 8άσχουν, οφείλεται σε 3ετάλλαξη στο 11ο εξώνιο (α8ό τα 14) του γονιδίου 8ου
κωδικο8οιεί το ένζυ3ο εξαζα3ινιδάση Α (hex-A) και εδράζεται στο 15ο χρω3όσω3α. Στα
άτο3α 8ου 8άσχουν α8ό την ασθένεια, ε3φανίζεται 3ηδενική ενεργότητα στο ένζυ3ο hex- A.
Προκει3ένου να δια8ιστωθεί εαν το νεογέννητο ΙΙ2 8άσχει,
α8ο3ονώνεται το DNA α8ό όλα τα άτο3α της οικογένειας και το
DNA κόβεται 3ε τη χρήση κατάλληλης 8εριοριστικής
ενδονουκλεάσης. Στη συνέχεια, τα τ3ή3ατα 8ου 8ροκύ8τουν
διαχωρίζονται 3ε βάση το 3έγεθος και το φορτίο τους 3ε τη
3έθοδο της ηλεκτροφόρησης και τελικά 3ε τη χρήση ειδικού
ανιχνευτή εντο8ίζονται για το κάθε άτο3ο τα τ3ή3ατα 8ου
φαίνονται στον 8αρακάτω 8ίνακα 8ου 8αρατίθεται 3ε το
γενεαλογικό δέντρο.

Α) Να εξηγήσετε τον τρό8ο κληρονό3ησης της ασθένειας.
Μονάδες 6
Β) Να εξηγήσετε αν η νεογέννητη κόρη θα 8άσχει ή όχι και να γράψετε τους γονότυ8ους
όλων των ατό3ων.
Μονάδες 4
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Α8ό την ανάλυση της αλληλουχίας στη φυσιολογική και 3εταλλαγ3ένη 8ολυ8ε8τιδική
αλυσίδα του ενζύ3ου hex-A, 8αρατίθενται τα 8αρακάτω τ3ή3ατα 8ου κωδικο8οιούνται α8ό
την αντίστοιχη 8εριοχή του 11ου εξωνίου του γονιδίου.
Φυσιολογικό ένζυ3ο: H2N-…ile- ser- tyr- ala- pro- asp-…COOH
Μεταλλαγ3ένο ένζυ3ο: Η2Ν-…ile- ser- ile- leu- cys- pro- COOH
Οι αντιστοιχίσεις α3ινοξέων και κωδικονίων 3ε βάση το γενετικό κώδικα, δίνονται:
ser:UCU, tyr: UAU, ala: GCC, pro: CCC, CCU, asp: GAG, ile: AUC, leu: UUA, cys: UCG
Γ) Να 8ροσδιορίσετε το είδος της 3ετάλλαξης. Να εξηγήσετε γιατί 8ροκαλεί 3ηδενική
ενεργότητα του ενζυ3ου.
Μονάδες 6
∆) Να αναφέρετε δύο ακό3α 3εθόδους διάγνωσης των ατό3ων φορέων για την 8αρα8άνω
ασθένεια.
Μονάδες 3
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