ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1. Αν συµβεί αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο TAC της µεταγραφόµενης αλυσίδας
προκαρυωτικού γονιδίου
α. θα συµβεί πρόωρη λήξη της µετάφρασης
β. δε θα αρχίσει η µεταγραφή
γ. µπορεί να αλλάξει µια µεθειονίνη στην πολυπεπτιδική αλυσίδα ή να µην παραχθεί
καθόλου η πολυπεπτιδική αλυσίδα
δ. µπορεί να συµβεί σιωπηλή µετάλλαξη
Μονάδες 5
2. ∆ύο φυσιολογικοί οργανισµοί του ίδιου είδους
α. θα έχουν οπωσδήποτε τον ίδιο αριθµό και µορφολογία χρωµοσωµάτων στον καρυότυπό
τους
β. ο καθένας έχει στον καρυότυπό του 44 αυτοσωµικά και 2 φυλετικά χρωµοσώµατα
γ. έχουν τον ίδιο λόγο A+T/G+C και διαφορετικό λόγο A+G/T+C στα κύτταρα τους
δ. ο καρυότυπος τους µπορεί να διαφέρει σε ένα µόνο από τα συνολικά χρωµοσώµατα
Μονάδες 5
3. Για τη δηµιουργία διαγονιδιακών θηλαστικών
α. συνήθως δε χρησιµοποιείται κάποιος φορέας κλωνοποίησης
β. το ξένο DNA εισάγεται στο ωάριο του ζώου
γ. χρησιµοποιείται η ίδια διαδικασία µε τη δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών.
δ. εισάγονται στο ζυγωτό ακόµη και γονίδια του ίδιου είδους.
Μονάδες 5
4. Μια διαφορά στη ρύθµιση της µεταγραφής µεταξύ προκαρυωτικών και
ευκαρυωτικών
κυττάρων είναι
α. στα ευκαρυωτικά κύτταρα η RNA πολυµεράση προσδένεται στον υποκινητή µε τη
βοήθεια µεταγραφικών παραγόντων.
β. η ρύθµιση της µεταγραφής στα ευκαρυωτικά πραγµατοποιείται σε 4 επίπεδα.
γ. πολλά γονίδια µεταγράφονται στο ίδιο mRNA, στα προκαρυωτικά.
δ. στα ευκαρυωτικά πολλά mRNA, µεταγράφονται από το ίδιο γονίδιο,
Μονάδες 5
5. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου καθορίζεται από 2 ζεύγη γονιδίων που βρίσκονται στο
9ο χρωµόσωµα.
α. πρόκειται για χαρακτηριστικό που καθορίζεται από πολλαπλά αλληλόµορφα.
β. πρόκειται για πολυγονιδιακό χαρακτηριστικό.
γ. τα 2 ζεύγη γονιδίων µεταβιβάζονται ανεξάρτητα.
δ. όλα τα παραπάνω είναι σωστά.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Σε ένα πείραµα βακτήρια ενός στελέχους καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό στο οποίο
υπήρχε ραδιενεργό άζωτο. Σε διαφορετική καλλιέργεια βακτήρια ενός άλλου στελέχους
αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό στο οποίο υπήρχε ραδιενεργός φώσφορος. Στη συνέχεια
βακτήρια από τις 2 προηγούµενες καλλιέργειες αναπτύχθηκαν για κάποιο χρονικό διάστηµα
σε κοινή καλλιέργεια (στην οποία δεν υπήρχε ραδιενεργό υλικό). Μετά από 2 διαιρέσεις
στην τελική καλλιέργεια βρέθηκαν µεταξύ των άλλων και κάποια βακτήρια που στο κύριο
µόριο DNA τους εκτός από ραδιενεργό φώσφορο είχαν και µικρό ποσοστό ραδιενεργού
αζώτου. Να εξηγήσετε το γεγονός και να αναφερθείτε σε εκείνα τα χαρακτηριστικά των

βακτηρίων που ευθύνονται για το παραπάνω φαινόµενο.
Μονάδες 10
2. α) Ο µηχανισµός δηµιουργίας µιας µορφής καρκίνου εξακριβώθηκε µε ανάλυσή του
καρυότυπου και µελέτη των ζωνώσεων Giemsa. Τι είδους µετάλλαξη πιστεύετε ότι
ευθύνεται για αυτόν τον τύπο καρκίνου;
Μονάδες 6
β) Να περιγράψετε τις γενετικές αλλαγές που σχετίζονται µε την εµφάνιση καρκίνου.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 3ο
1. Έχετε το παρακάτω mRNA 3΄-AAACCCAAUAACCGCCAAGUACCCAACU-5΄
α) Πόσα tRNA θα χρησιµοποιηθούν για τη µετάφραση του; Ποια είναι τα αντίστοιχα
αντικωδικόνια και πόσα τα αµινοξέα του πεπτιδίου;
Μονάδες 6
β) Αντικατάσταση βάσης στο 3ο νουκλεοτίδιο του κωδικονίου που κωδικοποιεί το 3ο
αµονοξύ οδηγεί σε σιωπηλή µετάλλαξη µε 3 διαφορετικούς τρόπους. Πόσα είναι
τουλάχιστον τα διαφορετικά tRNA που µπορούν να µεταφέρουν το 3ο αµινοξύ.
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
Μονάδες 6
2. α) Να εξηγήσετε γιατί η EcoRI του βακτηρίου E.coli δεν αναγνωρίζει και δεν κόβει την
παρακάτω ακολουθία νουκλεοτιδίων.
3΄ -- CACGAATTCAGA -- 5΄
5΄ -- GTGCTTAAGTCT -- 3΄
Μονάδες 3
β) Γιατί δεν υπάρχει περιοριστική ενδονουκλεάση που να κόβει την παρακάτω ακολουθία
νουκλεοτιδίων;
-- CAAUCAGGUA --- GUUAGUCCAU -Μονάδες 2
γ) Γιατί δεν υπάρχει περιοριστική ενδουκλέαση που να κόβει την παρακάτω ακολουθία
νουκλεοτιδίων;
-- GATTCAGACTA -Μονάδες 2
3. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούν την µεταγραφή ενός ευκαρυωτικού γονιδίου
µε στόχο, την παραγωγή µιας λειτουργικής πρωτεΐνης;
Μονάδες 6
ο
ΘΕΜΑ 4
Στη ντοµάτα το επικρατές γονίδιο Κ καθορίζει κόκκινο χρώµα καρπού, ενώ το υπολειπόµενο
αλληλόµορφο κ κίτρινο χρώµα καρπού. Επίσης το Μ γονίδιο καθορίζει κανονικά φύλλα,
ενώ το υπολειπόµενο αλληλόµορφο µ καθορίζει µικρά φύλλα. Τα 2 ζεύγη γονιδίων είναι
αυτοσωµικά και ανεξάρτητα.
Από τη διασταύρωση 2 φυτών προέκυψαν µόνο φυτά µε κόκκινα και κανονικά φύλλα.
Έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να ελεγχθεί ο γονότυπος τους και βρέθηκε ότι όλα τα
φυτά της F1 ήταν ετερόζυγα και για τα δύο χαρακτηριστικά.
α) Πως µπορεί να διαπιστώθηκε ο γονότυπος των φυτών της F1; Να αναπαραστήσετε τις
αντίστοιχες διασταυρώσεις.
Μονάδες 15
β) Ποιοι ήταν οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι των γονέων τους; Να αναπαραστήσετε τη
διασταύρωση της Ρ γενιάς.
Μονάδες 10
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1γ
2δ
3α
4γ
5β
ΘΕΜΑ 2ο
1.Το ραδιενεργό άζωτο ενσωµατώνεται στις αζωτούχες βάσεις των νουκλεϊκών οξέων DNA
κ΄ RNA (ενσωµατώνεται βέβαια και στις αµινοµάδες των αµινοξέων). Έτσι δηµιουργήθηκαν
βακτήρια του 1ου στελέχους που είχαν ιχνηθετηµένο το κύριο µόριο DNA και τα πλασµίδια
τους µε ραδιενεργό άζωτο και βακτήρια του 2ου στελέχους που είχαν ιχνηθετηµένο το DNA
τους µε ραδιενεργό φώσφορο. Όταν αναπτύχθηκαν µαζί στην ίδια καλλιέργεια πλασµίδια

του 1ου στελέχους µετασχηµάτισαν τα βακτήρια του 2ου στελέχους και αντάλλαξαν γενετικό
υλικό µε το κύριο µόριο DNA τους. Έτσι µετά από δυο διαιρέσεις προέκυψαν κάποια
βακτήρια που είχαν στο κύριο µόριο DNA τους κανονικό φώσφορο και άζωτο, ραδιενεργό
φώσφορο αλλά και µικρό ποσοστό ραδιενεργού αζώτου, ως προϊόν της ανταλλαγής. Τα
παραπάνω οφείλονται στο ότι: βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 18: ‘Μεταξύ των γονιδίων…………
προσδίδουν καινούργιες ιδιότητες.’
2.α. Με τη µελέτη του καρυότυπου µπορούν να διαπιστωθούν χρωµοσωµικές ανωµαλίες. Η
µελέτη των ζωνώσεων (ζώνες Giemsa), που προκύπτουν µετά τη χρώση των χρωµοσωµάτων
µε κατάλληλες τεχνικές, επιτρέπει τη διαπίστωση δοµικών χρωµοσωµικών ανωµαλιών. Αυτή
η µορφή καρκίνου, λοιπόν, σχετίζεται µε κάποια δοµική χρωµοσωµική ανωµαλία, όπως
µετατόπιση ή έλλειψη γονιδίων, που επηρεάζει πρωτοογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά
γονίδια.
β.βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 100: ‘Αποτελέσµατα µελετών
έχουν…………..που
κωδικοποιούν τα επιδιορθωτικά ένζυµα.’
ΘΕΜΑ 3ο
1) α) Γράφουµε το mRNA µε προσανατολισµό 5΄→3΄(όπως πραγµατοποιείται η µετάφραση
του)
mRNA
5΄ UCAACCC AUG AAC CGC CAA UAA CCCAAA3΄
αντικωδικόνια tRNA
UAC, UUG, GCG,GUU
4 αντικωδικόνια θα χρησιµοποιηθούν και 4 αµινοξέα θα έχει το πεπτίδιο.
β) Στο 3o νουκλεοτίδιο του 3ου κωδικονίου της κωδικής αλυσίδας (CGC) µπορεί να
παρατηρηθούν 3 διαφορετικές αντικαταστάσεις βάσης και να προκύψουν άλλα 3 κωδικόνια
στο mRNA: CGU, CGA, CGG, που αφού πρόκειται για σιωπηλή µετάλλαξη κωδικοποιούν
το ίδιο αµινοξύ. ∆ηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον 4 συνώνυµα κωδικόνια του mRNA (CGC,
CGA, CGU, CGG), που κωδικοποιούν το 3ο αµινοξύ και άρα τουλάχιστον 4 tRΝΑ µε
διαφορετικό αντικωδικόνιο που µπορούν να µεταφέρουν το 3ο αµινοξύ. Αυτά είναι: GCG,
GCU, GCA,GCC.
2. α) Η EcoRI αναγνωρίζει και κόβει, µε προσανατολισµό 5΄→3΄, την παρακάτω ακολουθία:
5΄-GAATTC-3΄
3΄-CTTAAG-5΄
Στο δεδοµένο όµως τµήµα η παραπάνω ακολουθία έχει προσανατολισµό 3΄→5΄ και δεν
µπορεί να την αναγνωρίσει η EcoRI ούτε να την κόψει.
β) Κάθε περιοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει µια συγκεκριµένη ακολουθία σε ένα
δίκλωνο τµήµα DNA. Όµως το συγκεκριµένο τµήµα είναι δίκλωνο RNA.
γ) Το συγκεκριµένο τµήµα δε κόβεται από κάποια περιοριστική ενδονουκλεάση επειδή
είναι µονόκλωνο DNA.
3. βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 33. «Αντίθετα στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς … η θέση της
πρωτεϊνοσύνθεσης.» από σελ. 34. Επίσης σελ. 36: «Το πρώτο κωδικόνιο του mRNA …
από το αρχικό αµινικό άκρο τους.» και σελ. 42 : «Ακόµη και όταν γίνει η µετάφραση …
βιολογικά λειτουργική.». Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η µετατροπή της
προϊνσουλίνης σε ινσουλίνη. Βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 118: «H ινσουλίνη αποτελείται …
µετατρέπεται τελικά σε ινσουλίνη.».
ΘΕΜΑ 4ο
α) Ένας απόγονος στην F1 θα µπορούσε να διαπιστωθεί αν είναι οµόζυγος ή ετερόζυγος µε
αυτογονιµοποίηση ή µε διασταύρωση ελέγχου .
Στην αυτογονιµοποίηση αν ένα φυτό µε κόκκινους καρπούς δίνει για πολλές συνεχείς
γενιές µόνο απογόνους µε κόκκινους καρπούς τότε είναι οµόζυγο για το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό. Αν αντίθετα δίνει και απογόνους µε κίτρινους καρπούς τότε είναι
ετερόζυγο. Αναπαριστάνονται οι αντίστοιχες διασταυρώσεις:

(Αν είναι οµόζυγο) ΚΚ ⊗ ΚΚ
(Αν είναι ετερόζυγο) Κκ ⊗ Κκ
Κ
Κ
Κ,κ
Κ,κ
ΚΚ
1ΚΚ:2Kκ:1κκ
(όλα κόκκινα)
3κόκκινα:1κίτρινα
Το ίδιο φυτό, που έχει κανονικά φύλλα, αν µε αυτογονιµοποίηση για πολλές συνεχείς
γενιές δίνει µόνο απογόνους µε κανονικά φύλλα τότε είναι οµόζυγο. Αντίθετα εάν δίνει και
απογόνους µε µικρά φύλλα τότε είναι ετερόζυγο.
(Αν είναι οµόζυγο) ΜΜ ⊗ ΜΜ
(Αν είναι ετερόζυγο) Μµ ⊗ Μµ
Μ
Μ
Μ,µ Μ,µ
ΜΜ
1ΜΜ: 2Μµ:1µµ
όλα κανονικά φύλλα
3κανονικά: 1µικρά φύλλα
Κατά τη διασταύρωση ελέγχου ένα φυτό µε κόκκινους καρπούς και κανονικά φύλλα
(Κ_Μ_) θα πρέπει να το διασταυρώσουµε µε ένα φυτό µε κίτρινους καρπούς και µικρά
φύλλα (κκµµ, οµόζυγο για τα υπολειπόµενα και των δύο χαρακτηριστικών). Υπάρχουν
τέσσερις δυνατές περιπτώσεις ανάλογα µε το γονότυπο του φυτού.
ΚΚΜΜ ⊗ κκµµ
ΚκΜΜ ⊗ κκµµ
ΚΜ
κµ
ΚΜ,κΜ κµ
ΚκΜµ
1 ΚκΜµ : 1 κκΜµ
όλα κόκκινοι καρποί
1 κόκκινα κανονικά:
και κανονικά φύλλα
1 κίτρινα κανονικά
ΚκΜµ ⊗ κκµµ
ΚΚΜµ ⊗ κκµµ
ΚΜ, Κµ, κΜ, κµ
κµ
ΚΜ,Κµ κµ
1 ΚκΜµ: 1 Κκµµ: 1κκΜµ: 1κκµµ
1 ΚκΜµ : 1 Κκµµ
1 κόκκινα κανονικά:1 κόκκινα µικρά
1 κόκκινα κανονικά :1 κόκκινα µικρά
1 κίτρινα κανονικά : 1 κίτρινα µικρά
Προφανώς κατά τη διασταύρωση ελέγχου όλοι οι απόγονοι της F1 έδωσαν τις αναλογίες της
3ης διασταύρωσης ώστε να συµπεράνουµε ότι πρόκειται για φυτά ετερόζυγα.
β) Τα φυτά της F1 έχουν γονότυπο ΚκΜµ. Επειδή γονείς οµόζυγοι που διαφέρουν ως προς
το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, δίνουν µόνο ετερόζυγους απογόνους τότε αυτό σηµαίνει
ότι ως προς το χρώµα του καρπού τα άτοµα της Ρ ήτανε: ΚΚ (κόκκινα) ⊗ κκ (κίτρινα)
Ως προς το σχήµα των φύλλων είχαν γονότυπο: ΜΜ ⊗ µµ
Έτσι υπάρχουν δύο δυνατοί συνδυασµοί γονότυπων των ατόµων της P γενιάς:
P:
ΚΚMM ⊗ κκµµ
ΚΚµµ ⊗ κκΜΜ
Γαµέτες:
ΚΜ
κµ
ή
Kµ
Κµ
F1
KκΜµ
ΚκΜµ
Όλα µε κόκκινους καρπούς και κανονικά φύλλα
Οι γαµέτες που προκύπτουν δικαιολογούνται µε βάση τον 1ο και το 2ο νόµο του Mendel.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΣΟΦΙΑ

