ΑΠΟΛΤΣΗΡΘΕ ΕΞΕΣΑΕΘ Γ ΄ ΣΑΞΗ
ΗΜΕΡΗΘΟΤ ΕΝΘΑΘΟΤ ΛΤΚΕΘΟΤ
ΣΡΘΣΗ 1 ΘΟΤΝΘΟΤ 2004 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΒΘΟΛΟΓΘΑ ΘΕΣΘΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΘΕΜΑ 1ο
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζµό θαζεµηάο από ηηο παξαθάησ εµηηειείο πξνηάζεηο 1 έσο 5
θαη δίπια ην γξάµµα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε πνπ ζπµπιεξώλεη ζσζηά ηελ εµηηειή πξόηαζε.
1.

Καηά ηε µεηαγξαθή ηνπ DNA ζπληίζεηαη έλα…
α. δίθισλν µόξην DNA.
β. µνλόθισλν µόξην DNA.
γ. δίθισλν RNA.
δ. µνλόθισλν RNA.
Μονάδες 5

2.

Μηα cDNA βηβιηνζήθε πεξηέρεη …
α. ην ζύλνιν ηνπ DNA ελόο νξγαληζµνύ.
β. αληίγξαθα ησλ mRNA όισλ ησλ γνληδίσλ πνπεθθξάδνληαη ζε
ζπγθεθξηµέλα θύηηαξα.
γ. αληίγξαθα ηνπ mRNA ελόο µόλν γνληδίνπ.
δ. αληίγξαθα πνπ πεξηέρνπλ θνµµάηηα γνληδίσλ θαη άιια ηµήµαηα DNA.
Μονάδες 5

3.

Τν γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε β ζαιαζζαηµία …
α. είλαη ππνιεηπόµελν θπινζύλδεην.
β. έρεη πνιιαπιά αιιειόµνξθα.
γ. είλαη επηθξαηέο απηνζσµηθό.
δ. είλαη επηθξαηέο θπινζύλδεην.
Μονάδες 5

4.

Οη ηληεξθεξόλεο πνπ ρξεζηµνπνηεί ζήµεξα ν άλζξσπνο
είλαη δπλαηόλ λα παξάγνληαη ζε µεγάιεο πνζόηεηεο
από…
α. θύηηαξα αλζξώπνπ.
β. θύηηαξα δώσλ.
γ. γελεηηθά ηξνπνπνηεµέλα βαθηήξηα.
δ. θπηηθά θύηηαξα.
Μονάδες 5

5.

Τα έλδπµα πνπ δηνξζώλνπλ ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή
ηνπ DNA είλαη …
α.
DNA ειηθάζεο θαη DNA δεζµάζε.
β.
RNA πνιπµεξάζεο θαη πξηµόζσµα.
γ.
DNA δεζµάζε θαη επηδηνξζσηηθά έλδπµα.
δ.
DNA πνιπµεξάζεο θαη επηδηνξζσηηθά έλδπµα.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
1.

Πνηα είδε RNA παξάγνληαη θαηά ηε µεηαγξαθή ηνπ
DNA πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ (µνλάδεο 3) θαη πνηνο
είλαη ν ξόινο ηνπο (µνλάδεο 6);
Μονάδες 9

2.

Πνηα βήµαηα απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή µηαο
θαξµαθεπηηθήο πξσηεΐλεο αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο από
έλα δηαγνληδηαθό δών;
Μονάδες 9

3.

Πνηνο ν ξόινο ησλ µνλνθισληθώλ αληηζσµάησλ σο αλνζνδηαγλσζηηθά;
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
Από δύν θπζηνινγηθνύο γνλείο, σο πξνο ηνλ αξηζµό θαη ην µέγεζνο ησλ ρξσµνζσµάησλ,
γελλήζεθε παηδί µε ζύλδξνµν Turner (ΧΟ).
1..
Να γξάςεηε έλαλ από ηνπο πηζαλνύο µεραληζµνύο πνπ µπνξεί λα εμεγήζεη ηε
γέλλεζε ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ
παηδηνύ.
Μονάδες 7
2.

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόµνπ Turner;
Μονάδες 6

3.

Να πεξηγξάςεηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεζνύλ γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξόµνπ Turner
πξηλ από ηε γέλλεζε ελόο παηδηνύ.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 4ο
Έλαο άλδξαο µε νµάδα αίµαηνο Ο θαη µε θπζηνινγηθή όξαζε παληξεύεηαη κηα γπλαίθα µε
νµάδα αίµαηνο Α, πνπ είλαη θνξέαο κεξηθήο αρξσµαηνςίαο ζην πξάζηλν θαη
ζην θόθθηλν. Ο παηέξαο ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ άλδξα είλαη νµάδαο αίµαηνο Α µε
θπζηνινγηθή όξαζε θαη ε κεηέξα ηνπ είλαη νµάδαο αίµαηνο Β µε θπζηνινγηθή όξαζε.
α. Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ ηνπ άλδξα.
Μονάδες 6
β. Να γξάςεηε ηηο πηζαλέο δηαζηαπξώζεηο µεηαμύ ηνπ άλδξα νµάδαο
αίµαηνο Ο µε θπζηνινγηθή όξαζε θαη ηεο γπλαίθαο νµάδαο αίµαηνο Α πνπ
είλαη θνξέαο µεξηθήο αρξσµαηνςίαο.
Μονάδες 12
Σε θαζεµηά από ηηο πξνεγνύµελεο δηαζηαπξώζεηο ηνπ εξσηήµαηνο β, λα βξείηε ηελ
πηζαλόηεηα λα γελλεζεί αγόξη νµάδαο αίµαηνο Α µε κεξηθή αρξσµαηνςία ζην
π ξ ά ζ η λ ν θ α η η ν θ ό θ θ η λ ν ( µ ν λ ά δ ε ο 2 ) , θ α η λ α δηθαηνινγήζεηε ηελ
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απάληεζή ζαο (µνλάδεο 5).
Μονάδες 7

3

