ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Γίλεηαη ην παξαθάησ πεπηίδην πνπ πεξηέρεη πέληε ακηλνμέα.
Η2Ν - μεθειονίνη - υαινυλαλανίνη - σερίνη - τρυπτουάνη - προλίνη - COOH

Η θαηλπιαιαλίλε θσδηθνπνηείηαη από δύν ζπλώλπκα θσδηθόληα, ε ζεξίλε από
έμη θαη ε πξνιίλε από ηέζζεξα. Πόζεο δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο mRNΑ
κπνξεί λα είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πεληαπεπηίδηνπ;
α. 5
β. 14
γ. 48
δ. 144
Α2. Οη γάηεο έρνπλ 38 ρξσκνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπο θύηηαξα θαη ν γάηνο
έρεη XΥ θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τν ζπλνιηθό γελεηηθό πιηθό ηνπ θπηηάξνπ ζην
ηέινο ηεο κεζόθαζεο απνηειείηαη από:
α. 76 κόξηα DNA.
β. 38 κόξηα DNA.
γ. πεξηζζόηεξα από 38 θαη ιηγόηεξα από 76 κόξηα DNA.
δ. πεξηζζόηεξα από 76 κόξηα DNA.
Α3. Από ηε δηαζηαύξσζε ειέγρνπ αηόκνπ κε γνλόηππν ΑαΒβ, (Α θαη Β
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ρξσκνζώκαηα θαη είλαη επηθξαηή), πξνθύπηνπλ
απόγνλνη κε θαηλνηππηθή αλαινγία:
α. 9:3:3:1
β. 1:1:1:1
γ. 3:1
δ. 1:1
Α4. Έλα πιαζκίδην Τη ηέκλεηαη από ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε EcoRI ζε
10ηκεκαηα. Από ηε δξάζε ηεο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο έζπαζαλ:
α. 10 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη 40 δεζκνί πδξνγόλνπ
β. 16 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη 64 δεζκνί πδξνγόλνπ
γ. 20 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη 80 δεζκνί πδξνγόλνπ
δ. 40 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη 160 δεζκνί πδξνγόλνπ
Α5. Καηάιιειν/α γηα θνξέαο θισλνπνίεζεο κε ηελ πεξηνξηζηηθή
ελδνλνπθιεαζεEcoRI είλαη:

α. ην Α
β. ην Β
γ. θαη ηα δπν
δ. θάλελα
Α6. Η κηα πνιπλνπθιενηηδηθε αιπζίδα ελόο ηληδηνπ ρξσκαηίλεο έρεη κεθνο
3000 βαζεηο. Τν κεθνο ηνπ ηληδίνπ ρξσκαηίλεο είλαη:
α. 3000 βαζεηο
β. 6000 βάζεηο
γ. 3000 δεύγε βάζεσλ
δ. 6000 δεύγε βάζεσλ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να εμεγήζεηε ηηο θάζεηο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ ζε θιεηζηή
θαιιηέξγεηα θαη λα αλαθέξεηε από ηη θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα θάζε θάζεο.
Β2. Πώο ζπκβάιιεη ε αλάιπζε ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο ζηε κειέηε ηεο
εμέιημήο ηνπ θαη ζηε καδηθή παξαγσγή πξντόλησλ.
Β4. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αηκνκημία θαη πνηεο επηπηώζεηο ππάξρνπλ γηα ηνπο
απόγνλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από κηα ηέηνηα δηαζηαύξσζε.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Γηαζηαπξώζεθαλ δύν άηνκα ελόο είδνπο ζειαζηηθνπ κε θεξαηα
ελδηάκεζνπ κήθνπο θαη πξνέθπςαλ 161 άηνκα κε θεξαηα ελδηάκεζνπ κήθνπο
θαη 79 άηνκα κε θεξαηα θαλνληθνύ κήθνπο. Σε κία άιιε δηαζηαύξσζε, ελόο
αηόκνπ ηνπ ίδηνπ είδνπο ζειαζηηθνύ πνπ είρε θέξαηα ελδηάκεζνπ κήθνπο κε
έλα άηνκν κε θέξαηα θαλνληθνύ κήθνπο, πξνέθπςαλ 121 άηνκα κε θέξαηα
θαλνληθνύ κήθνπο θαη 119 άηνκα κε θέξαηα ελδηάκεζνπ κήθνπο. Με δεδνκέλν
όηη δελ ζπλέβε θάπνηα κεηάιιαμε, λα εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ
δηαζηαπξώζεσλ απηώλ, γξάθνληαο ηηο αληίζηνηρεο δηαζηαπξώζεηο.
Γ2. Τα γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζύλζεζε ησλ α αιπζίδσλ ηεο
αηκνζθαηξίλεο εληνπίδνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ κηθξνύ βξαρίνλα ηνπ
ρξσκνζώκαηνο 16. Έιιεηςε θαη ησλ 4 γνληδίσλ αληηπξνζσπεύεη κε βηώζηκε
θαηάζηαζε. Σε ζσκαηηθό θύηηαξν θπζηνινγηθνύ άλδξα ζηελ αξρή ηεο
κεζόθαζεο ζπλέβε κεηαηόπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ
ρξσκνζώκαηνο 16 ζην ρξσκόζσκα 19, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα:

i. Να αλαθέξεηε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ γλσξίδεηε όηη είλαη δπλαηό λα
πξνθύςνπλ από ηε κεηαηόπηζε ή ηελ ακνηβαία κεηαηόπηζε ηκεκάησλ κεηαμύ

ησλ
δηαθόξσλ
κε
νκόινγσλ
ρξσκνζσκάησλ
ii. Σην ζπγθεθξηκέλν θύηηαξν γίλεηαη κείσζε θαη παξάγνληαη ζπεξκαηνδσάξηα.
Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν πηζαλόο αξηζκόο γνληδίσλ γηα ηελ α αιπζίδα ηεο
αηκνζθαηξίλεο
ζηα
ζπεξκαηνδσάξηα
πνπ
πξνέθπςαλ
.
iii. Να γξάςεηε πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα από ηε γνληκνπνίεζε απηώλ ησλ
ζπεξκαηνδσαξίσλ κε απνιύησο θπζηνινγηθά σάξηα λα πξνθύςεη έκβξπν κε
θπζηνινγηθό αξηζκό γνληδίσλ γηα ηελ α αιπζίδα ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη πνηα ε
πηζαλόηεηα λα πξνθύςεη κε βηώζηκν έκβξπν .
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