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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   
 
Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις  
Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  
 
Α1. Η μελαγχρωματική ξηροδερμία  
α. οφείλεται σε βλάβες στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA.  
β. είναι μορφή καρκίνου.  
γ. έχει ως αποτέλεσμα το ρετινοβλάστωμα.  
δ. οφείλεται σε μετατροπή πρωτο-ογκογονιδίου σε ογκογονίδιο.  

Μονάδες 5  
Α2. Ο αριθμός των αλληλόμορφων γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση του 
παράγοντα VIII και βρίσκονται σε έναν ανθρώπινο γαμέτη αρσενικού ατόμου είναι  
α. ένα.  
β. κανένα.  
γ. ένα ή κανένα.  
δ. δύο.  

Μονάδες 5  
Α3. Ένζυμο που συνδέει δεοξυριβονουκλεοτίδια με 3´- 5´ φωσφοδιεστερικό δεσμό αποτελεί 
η  
α. DNA ελικάση.  
β. RNA πολυμεράση.  
γ. περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI.  
δ. αντίστροφη μεταγραφάση.  

Μονάδες 5  
Α4. Στο οπερόνιο της λακτόζης, ως επαγωγέας της μεταγραφής των δομικών γονιδίων του 
οπερονίου λειτουργεί  
α. ο χειριστής.  
β. η λακτόζη.  
γ. η γλυκόζη.  
δ. το ρυθμιστικό γονίδιο.  

Μονάδες 5 
 
Α5. Σε κάθε δίκλωνο μόριο DNA  
α. η κάθε αλυσίδα έχει μια φωσφορική ομάδα στο ελεύθερο 3´ άκρο της.  
β. σε κάθε αλυσίδα η φωσφορική ομάδα συνδέεται με την αζωτούχο βάση.  
γ. και οι δύο αλυσίδες έχουν προσανατολισμό 5´ 3´.  
δ. η μία αλυσίδα έχει προσανατολισμό 5´ 3´ και η άλλη 3´ 5´.  

Μονάδες 5 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2021 
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ΘΕΜΑ Β 
 Β1. Να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες της στήλης I με τον τύπο κυτταρικής διαίρεσης της 
στήλης ΙΙ 
 

 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1-Α 
2-Γ 
3-Β 
4-Α 
5-Γ 
6-Β 
7-Α 
 
 
Β2. Με ποιες τεχνικές γίνεται η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία από τις λίγες γενετικές ασθένειες της οποίας ο 
μηχανισμός δημιουργίας έχει μελετηθεί διεξοδικά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης 
της ασθένειας με τη χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών τεχνικών.  
Μία από αυτές είναι η παρατήρηση της μορφολογίας των ερυθρών κυττάρων σε συνθήκες 
έλλειψης οξυγόνου. Στην περίπτωση όπου το άτομο πάσχει, τα ερυθροκύπαρά του 
παίρνουν δρεπανοειδές σχήμα (δοκιμασία δρεπάνωσης).  
Για τη διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας χρησιμοποιούνται επίσης  
τεχνικές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης HbS στα ερυθροκύτταρα 
όπως και τον εντοπισμό του μεταλλαγμένου γονιδίου βS. 
Τα κύτταρα από τις χοριακές λάχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τον έλεγχο των 
χρωμοσωμάτων (καρυότυπος) όσο και για βιοχημικές αναλύσεις και ανάλυση DNA όπως 
στη δρεπανοκυπαρική αναιμία 

Μονάδες 6  
 
Β3. Διαθέτουμε δύο (2) στελέχη ενός βακτηρίου. Το στέλεχος Α έχει ανθεκτικότητα στην 
αμπικιλίνη και το στέλεχος Β έχει ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη. Αναμιγνύουμε τα δύο 
στελέχη και τα μεταφέρουμε σε στερεό θρεπτικό υλικό που περιέχει και τα δύο αντιβιοτικά. 
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Παρατηρούμε την ανάπτυξη ενός μικρού αριθμού αποικιών. Να εξηγήσετε πώς προκύπτουν 
οι αποικίες των βακτηρίων, τα οποία είναι ανθεκτικά και στα δύο αντιβιοτικά.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Γνωρίζουμε ότι τα πλασμίδια μεταφέρονται μεταξύ των βακτηρίων καθώς και 
ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο μεταξύ τους όσο και με το κύριο μόριο DNA. Επιπλέον 
διαθέτουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Γι’αυτό τον λόγο όταν αναμείξουμε τα δυο 
στελέχη είναι δυνατό σε μικρό αριθμό βακτηρίων να καταλήξουν πλασμίδια που φέρουν 
γονίδια ανθεκτικότητας σε αμπικιλίνη αλλά και πλασμίδια που φέρουν γονίδια 
ανθεκτικότητας σε πενικιλίνη. Επιπλέον λόγω της ανταλλαγής γενετικού υλικού μεταξύ των 
πλασμιδίων είναι δυνατό να υπάρξουν πλασμίδια που φέρουν τόσο γονίδια ανθεκτικότητας 
στην αμπικιλίνη όσο και στην πενικιλίνη. 

Μονάδες 6  
 
Β4. Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία αμινοξέων που παράγεται κατά τη μετάφραση ενός 
γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου. NH2-μεθειονίνη-λευκίνη-βαλίνη-αλανίνη-προλίνη-COOH 
Γράψτε το αντικωδικόνιο του tRNA που μόλις απομακρύνθηκε από το ριβόσωμα, τη στιγμή 
που το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ βαλίνη, προσδένεται σε αυτό (μονάδα 1). 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 5).  
Δίνεται η αντιστοίχιση κωδικονίων και αμινοξέων  
λευκίνη CUU βαλίνη GUC αλανίνη GCC προλίνη CCA  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα διαθέτει δυο θέσεις εισδοχής για tRNAs .Αυτό 
σημαίνει ότι για να εισέλθει στην 2 η θέση εισδοχής το tRNA που μεταφέρει την βαλίνη θα 
πρέπει να έχει απομακρυνθεί από το ριβόσωμα το t RNA που μεταφέρει την μεθειονίνη και 
το t RNA που μεταφέρει την λευκίνη να έχει βρεθεί στη 1 η θέση εισδοχής 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ Γ  
Δίνεται τμήμα DNA (Εικόνα 1) που αποτελεί μισή θηλιά αντιγραφής. Απέναντι από τα 
υπογραμμισμένα νουκλεοτίδια θα τοποθετηθούν πρωταρχικά τμήματα 

 
 

Το τμήμα αυτό αντιγράφεται σε περιβάλλον που περιέχει όλα τα κατάλληλα νουκλεοτίδια. 
Τα ριβονουκλεοτίδια με ουρακίλη (U) και τα δεοξυριβονουκλεοτίδια με γουανίνη (G) είναι 
ραδιενεργά. 
Γ1. Σε ποια θέση Α ή Β βρίσκεται η θέση έναρξης της αντιγραφής (μονάδες 2) και ποιο από 
τα πρωταρχικά τμήματα τοποθετείται πρώτο στην ασυνεχή αλυσίδα (μονάδες 2); Δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η θέση έναρξης αντιγραφής βρίσκεται στην θέση Β ενώ από τα πρωταρχικα τμήματα 
αυτό που τοποθετείται 1ο στην ασυνεχή αλυσίδα είναι το 2. 
 

Μονάδες 4  
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Γ2. Πόσα ραδιενεργά νουκλεοτίδια ενσωματώνει το πριμόσωμα κατά τη διάρκεια της 
αντιγραφής του παραπάνω τμήματος και πόσα η DNA πολυμεράση κατά την επιμήκυνση 
των πρωταρχικών τμημάτων (μονάδες 2); Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 2). 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το πριμόσωμα ενσωματώνει 6 ραδιενεργές ουρακίλες κατά την διάρκεια της αντιγραφής 
του παραπάνω τμήματος ενώ η DNA πολυμεράση κατά την επιμήκυνση των τμημάτων 
τοποθετεί 13 γουανίνες. Αυτό συμβαίνει λόγω του κανόνα της συμπληρωματικότητας αφού 
το πριμόσωμα ενσωματώνει ραδιενεργές ουρακίλες απέναντι από αδενίνες της μητρικης 
αλυσίδας ενώ η DNA pol. ενσωματώνει ραδιενεργές γουανίνες απέναντι από τις κυτοσίνες 
της μητρικης αλυσίδας(εξαιρούνται τα τμήματα της μητρικης που αντιστοιχούν 
στα πρωταρχικα τμήματα)  
 

Μονάδες 4 
 

Γ3. Πόσα ραδιενεργά νουκλεοτίδια περιέχονται μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής του 
τμήματος DNA (μονάδες 2); Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 4).  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Μετα την ολοκλήρωση της αντιγραφής στο τμήμα θα περιέχονται συνολικά 18 γουανίνες 
καθώς η DNA πολυμεράση αντικαθιστά τα πρωταρχικά τμήματα και τοποθετεί στην θέση 
τους αντίστοιχα τμήματα από δεοξυριβονουκλεοτιδια 
 

Μονάδες 6  
 
Γ4. Δίνονται παραπάνω τα πλασμίδια Α και Β (εικόνα 2). Να γράψετε ποιο από τα δύο 
πλασμίδια είναι κατάλληλο ως φορέας κλωνοποίησης (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας (μονάδες 4). 
 
 

 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το πλασμίδιο που θα είναι κατάλληλο ως φορέας κλωνοποίησης είναι το Α .Αυτό 
συμβαίνει γιατί η αλληλουχία αναγνώρισης της EcoRI στο Α εμφανίζεται με σωστά άκρα 1 
φορά (είτε η κατεύθυνση της έξω αλυσίδας είναι 5 -3 από αριστερά προς τα δεξιά είτε 
αντίθετα ενώ στο Β είτε 2 φορές είτε καμία (και πάλι ανάλογα με τα άκρα των 
αλυσίδων).Γνωρίζουμε ότι ένας φορέας κλωνοποίησης πρέπει να φέρει την αλληλουχία 
αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεασης που θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μια φορά. 
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Γ5. Το τμήμα DNA της εικόνας 3 κωδικοποιεί ένα πενταπεπτίδιο που λειτουργεί ως ένζυμο. 
Το τμήμα αυτό κόβεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. 
 

 
 

Το τμήμα με τα μονόκλωνα άκρα που προκύπτει από τη δράση της EcoRI εισάγεται με το 
σωστό προσανατολισμό σε πλασμίδιο (Εικόνα 4) που έχει μια θέση αναγνώρισης από την 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI και είναι κατάλληλο ως φορέας κλωνοποίησης 
 

 
Στην περιοχή του πλασμιδίου που εισάγεται το γονίδιο, δημιουργείται η παρακάτω 
αλληλουχία (Εικόνα 5) 
 

 
 

Να γράψετε μια πιθανή αλληλουχία 14 νουκλεοτιδίων που να μπορεί να λειτουργήσει ως 
ανιχνευτής και να ανιχνεύει το γονίδιο μόνο αν έχει τοποθετηθεί με τον σωστό 
προσανατολισμό (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5).  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Εφοσον η τοποθέτηση έχει γίνει με σωστό τρόπο αυτό σημαίνει ότι η κωδικη αλυσίδα του 
γονιδιου έχει συμπέσει με αυτη του πλασμιδίου επομένως το κωδικόνιο έναρξης πρέπει να 
εχει βρεθεί με σωστό τρόπο μετα τον υποκινητή του πλασμιδίου.Άρα τμημα του ανιχνευτη 
που θα επιλέξουμε θα πρεπει να υβριδοποιει και τμημα του πλασμιδίου ώστε να ειμαστε 
βεβαιοι ότι υβριδοποιεί το γονίδιο μονο αν εχει τοποθετηθει με σωστο προσανατολισμο. 
 
Αρα ο ανιχνευτηςείναι: 
3’CCCCCTTAAGTACA5’ 

Μονάδες 6 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Ο Κώστας και η Ελένη είναι υγιείς ως προς την ομοκυστινουρία . Ο πατέρας του Κώστα 
(παππούς 1) και η μητέρα της Ελένης (γιαγιά 2) πάσχουν από την ασθένεια, ενώ η μητέρα 
του Κώστα (γιαγιά 1) και ο πατέρας της Ελένης (παππούς 2) είναι φορείς της ασθένειας.  



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 6 από 7                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Η ομοκυστινουρία κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας και 
το υπεύθυνο γονίδιο βρίσκεται στο 21ο χρωμόσωμα.  
 
Δ1. Ο Κώστας και η Ελένη αποκτούν ένα αγόρι, τον Νίκο, που πάσχει από ομοκυστινουρία.  
Να γράψετε ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που έχει κληρονομήσει ο 
Νίκος από τον πατέρα του πατέρα του (παππούς 1) (μονάδα 1). 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι 2  
Το Υ χρωμόσωμα και το χρωμόσωμα 21 με το παθολογικό γονίδιο 

Μονάδες 5  
 
Δ2. Ο Κώστας και η Ελένη αποκτούν και δεύτερο παιδί, τη Μαρία, που πάσχει από 
σύνδρομο Down (τρισωμία 21). Η μοριακή ανάλυση DNA στα χρωμοσώματα 21 της Μαρίας 
έδειξε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων. Να εξηγήσετε αν η Μαρία θα 
πάσχει ή όχι από ομοκυστινουρία.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Εφόσον η Μαρία που πάσχει από Down έχει τρεις διαφορετικές αλληλουχίες στα 
χρωμοσώματα 21 κληρονόμησε από έναν γονέα τα ομόλογα χρωμοσώματα του 21ου 
ζεύγους (λάθος στην 1η μειωτική διαίρεση) και κατά συνέπεια ένα παθολογικό και ένα 
φυσιολογικό αλληλόμορφο γονίδιο. 
Από τον άλλο γονέα μπορεί να κληρονομήσε είτε το φυσιολογικό είτε το γονίδιο της 
ασθένειας και με δεδομένο ότι η ασθένεια κληρονομείται με υπολειπόμενο τρόπο η Μαρία 
θα είναι φυσιολογική. 

Μονάδες 6 
 
Σε ένα είδος εντόμου τα φτερά είναι είτε κανονικά είτε ατροφικά και οι κεραίες είτε μικρές είτε 
μεγάλες. Διασταυρώνεται ένα αρσενικό έντομο με ένα θηλυκό (άτομα πατρικής γενιάς) και 
προκύπτουν απόγονοι στην πρώτη θυγατρική γενιά (F1). Οι απόγονοι της πρώτης 
θυγατρικής γενιάς διασταυρώνονται μεταξύ τους και στη δεύτερη θυγατρική γενιά (F2) 
προκύπτουν οι εξής απόγονοι: 600 θηλυκοί με μικρές κεραίες και κανονικά φτερά 200 
θηλυκοί με μικρές κεραίες και ατροφικά φτερά 300 αρσενικοί με μικρές κεραίες και κανονικά 
φτερά 100 αρσενικοί με μικρές κεραίες και ατροφικά φτερά 300 αρσενικοί με μεγάλες 
κεραίες και κανονικά φτερά 100 αρσενικοί με μεγάλες κεραίες και ατροφικά φτερά 
 
Δ3. Να γράψετε τον τρόπο κληρονομικότητας των δύο χαρακτηριστικών και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Για το μήκος των κεραιών: 
Θηλυκά με μικρές κεραίες      100% με μεγάλες κεραίες 
Θηλυκά με μεγάλες κεραίες 
 
Αρσενικά με μικρές κεραίες           1 
Αρσενικά με μικρές κεραίες           1 
Εφόσον διαφοροποιούνται οι φαινοτυπικές αναλογίες μεταξύ αρσενικών και θηλυκών 
ατόμων το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο με επικρατές το γονίδιο για τις μικρές κεραίες που 
εμφανίζεται σε πιο πολλούς απογόνους 
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Για το σχήμα των φτερών: 
 
Θηλυκά με κανονικά φτερά      3 
Θηλυκά με ατροφικά φτερά     1 
 
Αρσενικά με κανονικά φτερά      3 
Αρσενικά με ατροφικά φτερά     1 
 
Το γονίδιο για το σχήμα των φτερών είναι αυτοσωμικό με επικρατές το γονίδιο για τα 
κανονικά φτερά, 
 
 
 

Μονάδες 4  
 
Δ4. Να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους των ατόμων της πατρικής και της πρώτης 
θυγατρικής γενιάς (μονάδες 4) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
XM : αλληλόμορφο γονίδιο για μικρές κεραίες 
Χμ : αλληλόμορφο γονίδιο για μεγάλες κεραίες 
Κ: αλληλόμορφο γονίδιο για κανονικά φτερά 
κ: αλληλόμορφο γονίδιο για ατροφικά φτερά 
 
Οι γονότυποι της πατρικής γενιάς είναι: ΚΚXM XΜ και κκXμΥ ή  
κκXMXΜ και ΚΚXμΥ. 
 
Οι γονότυποι της πρώτης θυγατρικής γενιάς είναι: ΚκXMΧμ και ΚκXMΥ. 

Μονάδες 10  
 
Δίνονται ότι: Το έντομο είναι διπλοειδής ευκαρυωτικός οργανισμός και το φύλο καθορίζεται 
όπως στον άνθρωπο.  
Τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη χρωμοσωμάτων. Δεν απαιτείται η αναγραφή 
των νόμων του Mendel. 


