
Σελίδα 1
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2-4-5-6

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΘΕΜΑ 1Ο

Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και
δίπλα του τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.

1. Η EcoRI κόβει την αλληλουχία GAATTC μεταξύ των βάσεων G και A.
Μονάδες 2

2. Προκειμένου ο Mendel να διαπιστώσει εάν ένα μοσχομπίζελο πράσινου
χρώματος είναι ομόζυγο έκανε διασταύρωση ελέγχου.

Μονάδες 2

3. To σύνδρομο Down εμφανίζεται σε θηλυκά ή αρσενικά άτομα.
Μονάδες 2

4. Ο καρκίνος πάντα δημιουργείται από μία μετάλλαξη.
Μονάδες 2

5. Όλα τα γονίδια του Χ χρωμοσώματος είναι φυλοσύνδετα.
Μονάδες 2

Β. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :

1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελείται από RNA:
α. o υποκινητής
β. ο χειριστής
γ. τα πρωταρχικά τμήματα
δ. η RNA πολυμεράση

Mονάδες 3
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2. Η αποδιάταξη του DNA γίνεται με :
α. τη χρήση των περιοριστικών ενδονουκλεασών
β. αύξηση της θερμοκρασίας .
γ. ραδιενεργά σημασμένα μόρια, τους ανιχνευτές
δ. το ένζυμο DNA δεσμάση

Mονάδες 3

3. Η β- θαλασσαιμία είναι μία ασθένεια που ελέγχεται από:
α. υπολειπόμενα φυλοσύνδετα γονίδια
β. πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια
γ. δύο αλληλόμορφα γονίδια
δ. ατελώς επικρατή γονίδια

Mονάδες 3

4. Οι αυτόματες μεταλλάξεις προέρχονται από:
α. επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας
β. επίδραση αρωματικών κυκλικών υδρογονανθράκων
γ. λάθη που δημιουργούνται κατά τη διαίρεση των χρωμοσωμάτων
δ. όλα τα παραπάνω.

Mονάδες 3

5. Ο αριθμός των διαφορετικών γονοτύπων που προκύπτουν από διασταύ-
ρωση δύο ατόμων ετερόζυγων για δύο ζεύγη αυτοσωμικών γονιδίων με σχέση
επικρατές-υπολειπόμενο είναι:

α. 9.
β. 4.
γ. 8.
δ. 16.

Mονάδες 3

ΘΕΜΑ 2Ο

Α. Σε ένα σωματικό κύτταρο οργανισμού που βρίσκεται σε φάση κυτταρικής
διαφοροποίησης συνέβη μετάλλαξη που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη. Το άτομο
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γεννιέται και δεν παρατηρείται καμία μεταβολή στο φαινότυπό του. Πώς το
εξηγείτε;

Μονάδες 5

Β. Ποιες διαγνωστικές μεθόδους θα χρησιμοποιούσατε προκειμένου να
διαγνώσετε τη φαινυλκετονουρία και τη δρεπανοκυτταρική αναιμία σε ένα
βρέφος και σε μία γυναίκα έγκυο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 6

Γ. Ποια είναι τα συμπεράσματα των Hershey και Chase από την ιχνηθέτηση
φάγων Τ2 με ραδιενεργό 35S και με ραδιενεργό 32P;

Μονάδες 5

Δ. Να διατυπώσετε το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας όπως το περιέγραψε o
F.Crick το 1958 και όπως περιγράφεται σήμερα

Μονάδες 5

Ε. Τι χαρακτηρίζεται Γενετική Μηχανική και ποιους στόχους εξυπηρετεί;

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 3Ο

Α. Τα αποτελέσματα μιας εξέτασης ενός ζευγαριού για αιμοσφαιρινοπάθειες
έδειξαν ότι:

Άνδρας Γυναίκα
καθόλου HbA καθόλου HbA

HbA2 σε φυσιολογικά επίπεδα HbA2 σε φυσιολογικά
επίπεδα

HbF σε ποσοστό <1% HbF σε αυξημένες ποσότητες
HbS σε αυξημένη ποσότητα
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Με βάση τα παραπάνω προσδιορίστε την αιμοσφαιρινοπάθεια από την οποία
πάσχει κάθε άτομο. Προσδιορίστε τους πιθανούς γονότυπους των ατόμων.
Παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο άτομα που πάσχουν από μια
αιμοσφαιρινοπάθεια ή είναι φορείς του γονιδίου που την προκαλεί, να
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων. Πως το εξηγείτε; Αναφέρατε
παραδείγματα.

Μονάδες 10

Β. Τι είναι και πού οφείλονται το ρετινοβλάστωμα και η μελαγχρωματική
ξηροδερμία;

Μονάδες 6

Γ. α) Να δώσετε τους παρακάτω ορισμούς:
τρισωμία, ανευπλοειδία, καρκίνος.

Μονάδες 3
β) Να περιγράψετε την ασθένεια του αλφισμού και το σύνδρομο του

Kleinefelter.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4Ο

Στα σωματικά κύτταρα ενός ανώτερου φυτικού οργανισμού υπάρχουν 12
ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων

Α. Ποιος είναι ο αριθμός χρωμοσωμάτων σε ένα τρισωμικό και σε ένα
μονοσωμικό άτομο;

Β. Το 75% των απογόνων F1 γενιάς έχουν ένα επικρατές χαρακτηριστικό. Με
ποια πιθανότητα το έχουν κληρονομήσει από τον αρσενικό γονέα και με
ποια από το θηλυκό γονέα;



Σελίδα 5
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ

Γ. Πως θα διαπιστώσετε αν ένα από τα άτομα της F1 γενιάς είναι ομόζυγο ή
ετερόζυγο για το υπολειπόμενο χαρακτηριστικό;

Δ. Να διατυπωθούν οι δύο νόμοι του Mendel και να απεικονίσετε μία
διασταύρωση που αποδεικνύει το 2ο νόμο.

Μονάδες 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


