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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 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 

A5. 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´.  
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δ. η µία αλυσίδα έχει προσανατολισµό 5´→3´ και η άλλη 3´→5´.  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες της στήλης I µε τον τύπο κυτταρικής διαίρε-

σης της στήλης ΙΙ  

ΣΤΗΛΗ Ι  ΣΤΗΛΗ ΙI 

1. Επιχιασµός  
Α. Μόνο µείωση 

2. Σχηµατισµός ατράκτου  

3. Αντικατάσταση γηρασµένων/κατε-

στραµµένων κυττάρων 

 

Β. Μόνο µίτωση 

4. Σύναψη οµολόγων χρωµοσωµάτων  

5. Χωρισµός αδερφών χρωµατίδων   

Γ. Μίτωση και µείωση 

6. ∆ιατήρηση της γενετικής σταθερό-

τητας από κύτταρο σε κύτταρο 

 

7. ∆ιαχωρισµός οµολόγων 

χρωµοσωµάτων  

 

Μονάδες 7  

Β2. Με ποιες τεχνικές γίνεται η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας; 

Μονάδες 6 

Β3. ∆ιαθέτουµε δύο (2) στελέχη ενός βακτηρίου. Το στέλεχος Α έχει ανθεκτικό-

τητα 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. Παρατηρούµε την ανάπτυξη ενός µικρού 

αριθµού αποικιών. Να εξηγήσετε πώς προκύπτουν οι αποικίες των βακτηρίων, 

τα οποία είναι ανθεκτικά και στα δύο αντιβιοτικά. 

Μονάδες 6 

Β4. ∆ίνεται 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 ριβόσω-

µα, τη στιγµή που το tRNA που µεταφέρει το αµινοξύ βαλίνη, προσδένεται σε 

αυτό (µονάδα 1). ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας (µονάδες 5). 

∆ίνεται η αντιστοίχιση κωδικονίων και αµινοξέων 

λευκίνη → CUU 

βαλίνη → GUC 

αλανίνη → GCC 

προλίνη → CCA 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Γ  

∆ίνεται τµήµα DNA (Εικόνα 1) που αποτελεί µισή θηλιά αντιγραφής. Απέναντι από 

τα υπογραµµισµένα νουκλεοτίδια θα τοποθετηθούν πρωταρχικά τµήµατα. 

 

 

Εικόνα 1 

Το τµήµα αυτό αντιγράφεται σε περιβάλλον που περιέχει όλα τα κατάλληλα νουκλεο-

τίδια. Τα ριβονουκλεοτίδια µε ουρακίλη (U) και τα δεοξυριβονουκλεοτίδια µε γουανί-

νη (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); ∆εν απαιτείται αιτιολόγηση. 

Μονάδες 4 

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). 

Μονάδες 4 

Γ3. Πόσα ραδιενεργά νουκλεοτίδια περιέχονται µετά την ολοκλήρωση της 

αντιγραφής του παραπάνω τµήµατος DNA (µονάδες 2); Αιτιολογήστε την 

απάντησή σας (µονάδες 4). 

Μονάδες 6 

Γ4. ∆ίνονται 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). 

  

Εικόνα 2 

Μονάδες 5 
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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. 

GAATTCATGTTTCACAAAGAGTGAATTC 

CTTAAGTACAAAGTGTTTCTCACTTAAG 

Εικόνα 3 

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. 

  
Εικόνα 4 

 

Στην περιοχή του πλασµιδίου που εισάγεται το γονίδιο, δηµιουργείται η παρακάτω 

αλληλουχία (Εικόνα 5) 

GGGGGAATTCATGTΤΤCACAAAGAGTGAATTCGGGG 

CCCCCTTAAGTACAAAGTGTTTCTCACTTAAGCCCC 

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). 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ ∆  

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. Η οµοκυστινουρία κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµε-

νο τύπο κληρονοµικότητας και το υπεύθυνο γονίδιο βρίσκεται στο 21ο χρωµόσωµα. 

∆1. Ο Κώστας και η Ελένη αποκτούν ένα αγόρι, τον Νίκο, που πάσχει από οµο-

κυστινουρία. 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). 

Μονάδες 5 

∆2. 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. 

Μονάδες 6 

Σε ένα είδος εντόµου τα φτερά είναι είτε κανονικά είτε ατροφικά και οι κεραίες είτε 

µικρές είτε µεγάλες. 

∆ιασταυρώνεται 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 

∆3. Να γράψετε τον τρόπο κληρονοµικότητας των δύο χαρακτηριστικών και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

∆4. Να γράψετε τους πιθανούς γονοτύπους των ατόµων της πατρικής και της 

πρώτης θυγατρικής γενιάς (µονάδες 4) και να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας (µονάδες 6). 

Μονάδες 10 

∆ίνονται ότι: 

Το έντοµο είναι διπλοειδής ευκαρυωτικός οργανισµός και το φύλο καθορίζεται 

όπως στον άνθρωπο. 

Τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη χρωµοσωµάτων. ∆εν απαιτείται η 

αναγραφή των νόµων του Mendel. 

∆εν απαιτείται η αναγραφή των νόµων του Mendel. 

 


