ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη για καθζνα από τα παρακάτω ερωτήματα.
1. Τα διαφορετικά νουκλεοτιδία που ςυμμετζχουν ςτθ δομι των νουκλεϊκϊν οξζων είναι:
α. 2
β. 4
γ. 5
δ. 8
2. Κατά τθν παραγωγι μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων, τα καρκινικά κφτταρα ςυντικονται με
β-λεμφοκφτταρα. Γιατί τα β-λεμφοκφτταρα χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθ διαδικαςία;
α. για να παραχκοφν υβριδϊματα που διαιροφνται ςυνεχϊσ.
β. γιατί κάκε β-λεμφοκφτταρο μπορεί να παράγει πολλοφσ τφπουσ αντιςωμάτων.
γ. για να παραχκοφν υβριδϊματα τα οποία μποροφν εφκολα να καταψυχκοφν.
δ. γιατί κάκε β-λεμφοκφτταρο παράγει ζνα τφπο αντιςϊματοσ
3. Σε ζνα διαιροφμενο μυϊκό κφτταρο ανκρϊπου ςυμβαίνει μια γονιδιακι μετάλλαξθ
εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ενόσ νουκλεοτιδίου. Η μετάλλαξθ αυτι:
α. κα μεταβιβαςτεί ςτουσ απογόνουσ του οργανιςμοφ
β. κα μεταβιβαςτεί ςε όλα τα κφτταρα του οργανιςμοφ
γ. κα μεταβιβαςτεί ςτα κυγατρικά κφτταρα του μυϊκοφ κυττάρου
δ. δεν κα μεταβιβαςτεί πουκενά

Α2. Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη ςτα παρακάτω ερωτήματα και να αιτιολογήςετε την
απάντηςή ςασ.

1. Σε αυτό το μόριο mRNA είναι αποκθκευμζνθ θ γενετικι πλθροφορία για τθ ςφνκεςθ:
α. μίασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ.
β. δφο διαφορετικϊν πολυπεπτιδικϊν αλυςίδων.
γ. τριϊν διαφορετικϊν πολυπεπτιδικϊν αλυςίδων.
δ. πολλϊν διαφορετικϊν πολυπεπτιδικϊν αλυςίδων.
2. Τα ριβοςϊματα για να πραγματοποιθκεί θ πρωτεϊνοςφνκεςθ “διαβάηουν” το mRNA:
α. από το Υ προσ το Χ
β. από το Χ προσ το Υ και από το Υ προσ το Χ
γ. από το Χ προσ το Υ
δ. χωρίσ ςυγκεκριμζνο προςανατολιςμό

ΘΕΜΑ Γ
Σε ζνα φυτικό είδοσ το χρϊμα του άνκουσ μπορεί να είναι άςπρο, κόκκινο, κίτρινο ι
κιτρινοκόκκινο. Δίνονται τα φαινοτυπικά αποτελζςματα των διαςταυρϊςεων:

1. Να εξθγιςετε πόςα αλλθλόμορφα υπάρχουν ςτον πλθκυςμό των φυτϊν αυτϊν ςχετικά με
το χρϊματου άνκουσ, κακϊσ και ςε ποια κατθγορία γονιδίων ανικουν ωσ προσ τθν ζκφραςι
τουσ.
2. Να γράψετε τουσ γονότυπουσ των γονζων και των απογόνων για κάκε μια από τισ 4
περιπτϊςεισ, αιτιολογϊντασ με τισ κατάλλθλεσ διαςταυρϊςεισ.
ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται θ αλλθλουχία των βάςεων τθσ μίασ αλυςίδασ ενόσ γονιδίου που κωδικοποιεί μία
πρωτεΐνθ απαραίτθτθ για τθ φυςιολογικι λειτουργία τθσ πιξθσ του αίματοσ ςτον άνκρωπο.

Η ζλλειψθ τθσ πρωτεΐνθσ αυτισ προκαλεί ςοβαρι αςκζνεια. Η αλλθλουχία των βάςεων που
βρίςκεται ςε πλαίςιο αποτελεί εςϊνιο του γονιδίου.
Δ1. Αποτελεί ι όχι θ παραπάνω αλλθλουχία τθν κωδικι αλυςίδα του γονιδίου; Εξθγιςτε.
Δ2.Το παρακάτω γενεαλογικό δζντρο απεικονίηει τα άτομα μιασ οικογζνειασ ωσ προσ τθν
παραπάνωαςκζνεια.

Από κάκε άτομο τθσ οικογζνειασ πιραμε ζνα ςωματικό κφτταρο που βρίςκονταν ςτθν αρχι
τθσμεςόφαςθσ και απομονϊςαμε τα τμιματα του DNA που περιζχουν το παραπάνω γονίδιο.
Στθςυνζχεια τα μόρια DNA τα απλϊςαμε ςε αντικειμενοφόρο πλάκα, τα αποδιατάξαμε και
επιδράςαμε μεζναν ιχνθκετθμζνο ανιχνευτι που είχε τθν εξισ ακολουκία βάςεων: 5ϋ
GTGΑC 3ϋ και βρικαμε τα εξισ αποτελζςματα:

Να βρείτε τον τρόπο κλθρονόμθςθσ τθσ αςκζνειασ και να γράψετε τουσ γονότυπουσ των
ατόμων.
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