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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 IOYNIOΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

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.  Ένα γονίδιο μεταγράφεται σε tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ μεθειονίνη . Η 
τριπλέτα  της μεταγραφόμενης αλυσίδας του γονιδίου , που είναι  
συμπληρωματική με το αντικωδικόνιο του tRNA, είναι  

 α.  3΄ CAT 5΄  

 β.  3΄ TAC 5΄  

 γ.  5΄ GTA 3΄  

 δ.  3΄ GTA 5΄.  
Μονάδες 5 

Α2.  «Για όλους σχεδόν τους ζωντανούς οργανισμούς το αμινοξύ προλίνη 
κωδικοποιείται από τα κωδικόνια CCU, CCC, CCA, CCG» . Στην παραπάνω 
πρόταση τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα που αναγνωρίζονται είναι  

 α.  καθολικός, τριαδικός, μη επικαλυπτόμενος  

 β.  καθολικός, τριαδικός, με κωδικόνια έναρξης και λήξης  

 γ.  καθολικός, τριαδικός, συνεχής  

 δ.  καθολικός, τριαδικός, εκφυλισμένος .  

Μονάδες 5  

Α3.  Νουκλεοσώματα εντοπίζονται   
 α.  σε μιτοχόνδρια ανθρώπινου μυϊκού κυττάρου  

 β.  σε πυρήνα φυτικού κυττάρου  

 γ. στο κυτταρόπλασμα του βακτηρίου Escherichia coli (E. coli)  

 δ.  σε πυρήνα, μιτοχόνδριο και χλωροπλάστη  φυτικού κυττάρου . 

Μονάδες 5 

Α4.  Σταθερότερη δευτεροταγή δομή μεταξύ  μορίων DNA ίσου μήκους έχει το 
μόριο με  

 α.  30% Α  

 β.  20% Α  

 γ.  10% Α  

 δ.  40% Α .     

Μονάδες 5 
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Α5. Ο ανθρώπινος αντιαιμορροφιλικός παράγοντας ΙΧ παραλαμβάνεται από  
 α.  διαγονιδιακά  θηλυκά πρόβατα  

 β.  διαγονιδιακά αρσενικά πρόβατα  

 γ.  διαγονιδιακά αρσενικά και θηλυκά πρόβατα  

 δ.  μικρής ηλικίας θηλυκά πρόβατα .  

Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την αντιστοιχία καθενός από τους αριθμούς 

I, II, III, IV, V, VI, VII της εικόνας 1  με μια από τις παρακάτω 
έννοιες: 

Α.  φωσφορική ομάδα Ε.  υδροξύλιο 
Β.  mRNA ΣΤ.  αμινομάδα 
Γ.  μεταγραφόμενη αλυσίδα  Ζ.  RNA πολυμεράση 

Δ.  κωδική αλυσίδα Η. πυρηνική μεμβράνη 

 

Εικόνα 1  
Μονάδες 7  

 

Β2.  Η εικόνα 1  αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό ή σε ευκαρυωτικό κύτταρο ; 
(μονάδες 2) 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 3) 
Μονάδες 5 

 

Β3. Κατά  την έναρξη της κύησης ο οργανισμός της εγκυμονούσας παράγει μια 
ειδική ορμόνη, τη χοριακή γοναδοτροπίνη. Να περιγράψετε τη διαδικασία 
παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε διαγνωστικούς ελέγχους (τεστ) κύησης.  

Μονάδες 7 
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Β4. Να συγκρίνετε μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη από ηπατικό κύτταρο με μία 
γονιδιωματική βιβλιοθήκη από μυϊκό κύτταρο του ίδιου οργανισμού για την 
κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν η ίδια μέθοδος και τα ίδια 
ένζυμα . (μονάδες 3) Να συγκρίνετε τις αντίστοιχες cDNA βιβλιοθήκες . 
(μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ  
 

Γ1 .  Στο  μαστικό αδένα ενός προβάτου υπάρχει συγκεκριμένος κυτταρικός 
τύπος στον οποίο εκφράζεται το γονίδιο της καζεΐνης, μιας πρωτεΐνης του 
γάλακτος. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτεΐνη α1 -αντιθρυψίνη από το γάλα 
ενός διαγονιδιακού προβάτου. Για το λόγο αυτό  εισάγουμε μέσα στο γονίδιο 
της καζεΐνης με κατάλληλο προσανατολισμό το γονίδιο της α1 -
αντιθρυψίνης. Να εξηγήσετε γιατί θα εκφραστεί το γονίδιο της α1 -
αντιθρυψίνης στα κύτταρα του μαστικού αδένα.  

Μονάδες 6 
 
 
Γ2.  Το τμήμα DNA, που απεικονίζεται στην εικόνα 2,  έχει προκύψει μετά από 

επίδραση με ενδονουκλεάση EcoRΙ.  

 

Εικόνα 2  

Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα του , αιτιολογώντας την απάντησή σας .  
(μονάδες 4) 
Να εξηγήσετε αν ε ίναι δυνατόν το συγκεκριμένο τμήμα να κλωνοποιηθεί με 
τη βοήθεια πλασμιδίου  χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανασυνδυασμένου 
DNA. (μονάδες 2) 

Μονάδες 6 
 
 
Γ3. Μια γυναίκα (Γ1) παντρεύτηκε δύο διαφορετικούς άντρες (Σ 1  και Σ2) και 

έκανε δύο παιδιά (Π1 και Π2).  Με τη χρήση μονοκλωνικών  αντισωμάτων 
ελέγχθηκε η παρουσία (+) των αντιγόνων Α, Β στα μέλη της οικογένειας . Με 
βάση τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα να εξηγήσετε ποιος είναι ο 
πατέρας (Σ1  ή Σ2) του κάθε παιδιού (Π1 και Π2).  
 

Μέλη 
Οικογένειας  

Αντιγόνο  
Α  

Αντιγόνο  
Β  

Γ1  −  −  
Σ1  + + 
Σ2  + −  
Π1  −  −  
Π2  −  + 

          Μονάδες 6 
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Γ4. Σε μια καλλιέργεια βακτηρίων Escherichia coli  (E. coli), διαπιστώνεται ότι η 
πηγή C του θρεπτικού υλικού έχει εξαντληθεί. Προκειμένου οι 
μικροοργανισμοί να συνεχίσουν να διαιρούνται, προστίθεται λακτόζη στο 
θρεπτικό υλικό  της καλλιέργειας τη χρονική στιγμή t1. Στην παρακάτω 
γραφική παράσταση (εικόνα 3) απεικονίζεται η ποσότητα mRNA ανά 
βακτήριο σε συνάρτηση με τον χρόνο.  

 
Εικόνα 3  

Να αιτιολογήσετε την αύξηση της ποσότητας του mRNA μετά την προσθήκη 
της λακτόζης .  

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Στην εικόνα 4 δίνονται τρεις (3) νουκλεοτιδικές αλληλουχίες , οι οποίες 
αποτελούν τμήμα του 1ου  εξωνίου  τριών διαφορετικών αλληλομόρφων της β -

αλυσίδας της HbA . Η β-αλυσίδα της HbA αποτελείται από 146 αμινοξέα και 
δίνεται ότι υφίσταται μεταμεταφραστική τροποποίηση κατά την οποία 
απομακρύνεται το πρώτο αμινοξύ από το αμινικό άκρο.  

 

Εικόνα 4 
 
Δ1 . Ποια από τις αλληλουχίες της εικόνας 4  αντιστοιχεί στο φυσιολογικό 

γονίδιο της β-αλυσίδας της HbA και ποια στο γονίδιο βs
 της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας . (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  (μονάδες 4) 

           Μονάδες 6 
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Δ2 . Η αλληλουχία της εικόνας 4 που απομένει θα μπορούσε  να αντιστοιχεί  σε 
γονίδιο που προκαλεί β -θαλασσαιμία ; (μονάδες 2) 

 Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (μονάδες 3)  

    Μονάδες 5  

 

Δ3. Η αλληλουχία III  της εικόνας 4  είναι τμήμα ενός μορίου DNA, που 
αντιγράφεται σε μια διχάλα αντιγραφής , στην οποία συμμετέχουν τα εξής 
πρωταρχικά τμήματα:  

 i) 5΄  AAAUGGU 3΄,   ii) 5΄ CUCCUC 3΄ και  iii) 5΄ ACGCCA 3΄   
 α.  Να εντοπίσετε αν η θέση έναρξης της διχάλας αντιγραφής βρίσκεται 

στη θέση Χ ή στη θέση Υ . (μονάδες 3) 

 β. Ποια αλυσίδα (Α ή Β) στη διχάλα  αντιγραφής αντιγράφεται συνεχώς 
και ποια ασυνεχώς ;  (μονάδες 3) 

 γ . Ποιο από τα πρωταρχικά τμήματα της ασυνεχούς αλυσίδας 
συντίθεται πρώτο ; (μονάδες 3) 

 (Στα παραπάνω ερωτήματα δεν απαιτείται αιτιολόγηση.)  

   Μονάδες 9  

 

Δ4.  Ποιοι οι πιθανοί γονότυποι των απογόνων που προκύπτουν από τη 
διασταύρωση φορέα β-θαλασσαιμίας με φορέα δρεπανοκυτταρικής 
αναιμίας ; Να γράψετε στο τετράδιό σας την κατάλληλη διασταύρωση .  

Μονάδες 5 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας, 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

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  ή απαντά στην 
ερώτηση . 

Α1.  Η γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί  
 α.  στο σύνδρομο Down 

 β.  στον καρκίνο του παχέος εντέρου  

 γ.  στην αιμορροφιλία Α  

 δ.  στην υπερχοληστερολαιμία . 

Μονάδες 5 

Α2.  Έστω το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο : 

 
Ποιος από τους παρακάτω προγόνους αποκλείεται να έχει κληροδοτήσει 
στην ΙΙΙ  1 φυλετικό χρωμόσωμα;  

 α.  Ι  1 

 β.  Ι  2 

 γ.  Ι 3 

 δ.  Ι 4. 

Μονάδες 5  

Α3.  Πόσα γονίδια της β αλυσίδας της HbA εκφράζονται σε ένα λεμφοκύτταρο;  
 α.  1 

 β.  2 

 γ . 4 

δ.  0. 

Μονάδες 5 

Α4.  Το ένζυμο EcοRI παράγεται από την έκφραση γονιδίου που   

 α.  είναι ασυνεχές  

 β.  εντοπίζεται σε κυκλικό δίκλωνο  μόριο DNA 

 γ.  υπάρχει σε όλα τα προκαρυωτικά  και ευκαρυωτικά  κύτταρα  

 δ.  εντοπίζεται φυσιολογικά σε διπλοειδές κύτταρο .     

Μονάδες 5 

Ι 
1 

1 

1 

2 3 4 

2 

ΙΙ 

ΙΙΙ 
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Α5. Ποια από τις παρακάτω διαδικασίες προηγείται κατά την έκφραση ενός 
γονιδίου για την παραγωγή μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας  σε ένα ευκαρυωτικό 
κύτταρο ; 

 α.  η σύνδεση του tRNA με το mRNA 

 β.  η δράση της RNA πολυμεράσης  

 γ.  η μετατόπιση του ριβοσώματος στο επόμενο κωδικόνιο  

 δ.  η επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας . 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Β  

Β1 .  Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται η διαδικασία της αντιγραφής ενός μορίου DNA. 
Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας την αντιστοιχία των γραμμάτων Α, Β, Γ, Δ, 
Ε, Ζ με τους όρους που ακολουθούν: υποκινητής, υδροξύλιο, τμήμα 
αλυσίδας DNA που συντίθεται με ασυνεχή τρόπο, πρωταρχικό τμήμα, θέση 
έναρξης αντιγραφής, φωσφορική ομάδα, αλυσίδα DNA που συντίθεται με 
συνεχή τρόπο. Να σημειωθεί ότι ένας όρος περισσεύει . (μονάδες 6)  
Σε ποιο ή ποια οργανίδια ενός ευκαρυωτικού κυττάρου πραγματοποιείται η 
διαδικασία της αντιγραφής του μορίου DNA που απεικονίζεται στην Εικόνα 
1 ;(μονάδες 2)  

 

 

Εικόνα 1 
Μονάδες 8 

 
Β2. Ποια από τα παρακάτω είναι δυνατόν να παρατηρηθούν  με οπτικό 

μικροσκόπιο και ποια μόνο με ηλεκτρονικό;  
α) νουκλεοσώματα  
β) μεταφασικό χρωμόσωμα  
γ) πολύσωμα  
δ) θηλιά έναρξης αντιγραφής  
ε) δρεπανοκύτταρα.  
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Μονάδες 5 
 

Β3.  Να αναφέρετε τους μηχανισμούς ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης σε όλα 
τα επίπεδα που ακολουθούν τη μεταγραφή μέχρι το πρωτεϊνικό μόριο να 
γίνει βιολογικά λειτουργικό.  

Μονάδες 6 
 
Β4. Να περιγράψετε τη διαδικασία σχηματισμού ενός μορίου tRNA.  

Μονάδες 6 

 

 
ΘΕΜΑ Γ  

Γ1 . Σε ένα  συγκεκριμένο πληθυσμό τρωκτικών παρατηρήθηκαν τρεις 
διαφορετικοί φαινότυποι όσον αφορά το χρώμα του τριχώματος: καστανό, 
γκρι και μαύρο. Πραγματοποιήθηκαν τυχαίες διασταυρώσεις μεταξύ των 
τρωκτικών και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

P γενιά τρωκτικών  Φαινότυποι απογόνων  

γκρι  γκρι  100% γκρι   
καστανό   καστανό  100% καστανό  
καστανό   καστανό  75% καστανό και 25% γκρι  
μαύρο  μαύρο 100% μαύρο 
μαύρο  μαύρο 75% μαύρο και 25% καστανό  
μαύρο  μαύρο 75% μαύρο και 25% γκρι  

 α.  Πώς κληρονομείται το χρώμα τριχώματος στα συγκεκριμένα 
τρωκτικά;  (μονάδες 6) 

 β.  Ποιοι γονότυποι αντιστοιχούν σε κάθε φαινότυπο ; (μονάδες 6)  

 γ.  Ποιοι είναι οι φαινότυποι των γονέων από τη διασταύρωση των 
οποίων προέκυψαν 1 μαύρος, 1 καστανός και 1 γκρι απόγονος;  
(μονάδες 5) 

 

Να σημειωθεί ότι : i)  τα αναφερόμενα γονίδια εδράζονται σε αυτοσωμικά 
χρωμοσώματα  i i)  ο αριθμός απογόνων είναι μεγάλος και επιτρέπει τη 
στατιστική επεξεργασία  i i i )  δεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση  
μετάλλαξης.  

Μονάδες 17 
 
Γ2. Μερικές φορές είναι δυνατόν να συμβεί μη διαχωρισμός χρωμοσωμάτων 

σε έναν φυσιολογικό γονέα , που θα έχει ως αποτέλεσμα έναν 
ανευπλοειδικό απόγονο. Συχνά ο φαινότυπος του μη φυσιολογικού 
απογόνου επιτρέπει στους γενετιστές να προσδιορίσουν σε ποιο γονέα και 
κατά τη διάρκεια ποιας μειωτικής διαίρεσης συνέβη ο μη διαχωρισμός.  
Σε μία οικογένεια που και οι δυο γονείς έχουν φυσιολογικό διπλοειδή 
καρυότυπο ,  ο  άνδρας παρουσιάζει έλλειψη του ενζύμου Α λόγω του ότι 
είναι ομόζυγος για το υπολειπόμενο  γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυμο 
αυτό.  Το γονίδιο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 21. Η γυναίκα του ,  που είναι 
ετερόζυγη,  παράγει 100 μονάδες του ενζύμου Α. Ο γιος τους έχει 
σύνδρομο Down και παράγει 200 μονάδες του ενζύμου  Α. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Σε ποιον γονέα συνέβη ο μη διαχωρισμός  (μονάδες 2) και σε ποια 
μειωτική διαίρεση;  (μονάδες 2)  Να αιτιολογήσετε την  απάντησή σας. 
(μονάδες 4) 

Μονάδες 8 
 

 
ΘΕΜΑ Δ  

Έστω γονίδιο Χ (ασυνεχές) που κωδικοποιεί μια φαρμακευτική πρωτεΐνη η 
οποία εκφράζεται σε ένα ανθρώπινο κυτταρικό τύπο. Επιδιώκοντας την 
κλωνοποίηση του γονιδίου αυτού, συνθέτουμε το δίκλωνο cDNA του γονιδίου 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Το δίκλωνο cDNA φέρει στα άκρα του και εκτός 
των περιοχών του γονιδίου, θέσεις που αναγνωρίζουν δυο περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες (Ε1 και Ε3) ,  οι οποίες ,  όταν επιδράσουν στο δίκλωνο cDNA, 
αφήνουν τα μονόκλωνα άκρα που φαίνονται στην  Εικόνα 2. 
 

 
 

Εικόνα 2 
 

Δ1.  Ποιες είναι οι αλληλουχίες των 6 ζευγών βάσεων που αναγνωρίζει η κάθε 
μια από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες (Ε1 και Ε3) που χρησιμοποιήθηκαν;  

Μονάδες 6 

 
Δ2 . Ποια από τα παρακάτω δεν υπάρχουν στο cDNA του γονιδίου Χ;  
 
1) υποκινητής  2) εξώνια  3) εσώνια  4) 5΄ αμετάφραστη περιοχή  5) 3΄ 
αμετάφραστη περιοχή .  

Μονάδες 4 
 

Δ3.  Θέλουμε να ενσωματώσουμε  το cDNA του γονιδίου Χ στο πλασμίδιο  της 
Εικόνας 3 .  Το πλασμίδιο περιέχει τις θέσεις που αναγνωρίζουν οι περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4. Στις θέσεις Amp και Kan του πλασμιδίου 
βρ ίσκονται τα γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αμπικιλίνη και καναμυκίνη, 
αντίστοιχα.    

 

Εικόνα 3 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Στην Εικόνα 4  που ακολουθεί απεικονίζονται οι ειδικές αλληλουχίες DNA που 
αναγνωρίζονται  από  τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες  Ε2 και Ε4  και με τα βέλη 
υποδηλώνονται οι θέσεις που κόβονται οι αλυσίδες . 
 

 

Εικόνα 4 
 
Ποιο ή ποια ένζυμα θα χρησιμοποιήσουμε για να κόψουμε το πλασμίδιο έτσι 
ώστε να ενσωματώσει το DNA της Εικόνας 2  και  να επιτύχουμε την έκφραση 
του από τον υποκινητή του πλασμιδίου της Εικόνας  3 ;  (μονάδες 4)  Να 
αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (μονάδες 6)  

Μονάδες 10 

 
Δ4.  Στη συνέχεια  της διαδικασίας κλωνοποίησης του γονιδίου μετασχηματίζουμε 
κύτταρα του βακτηρίου E. coli  (Escherichia coli) . Τα μισά από αυτά τα κύτταρα 
καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει το αντιβιοτικό αμπικιλίνη 
(Εικόνα 5 ,  καλλιέργεια Α) και τα άλλα μισά σε θρεπτικό υλικό που περιέχει το 
αντιβιοτικό καναμυκίνη (Εικόνα 5, καλλιέργεια Β).  
 

 

Εικόνα 5 
 
Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα της ανάπτυξης των καλλιεργειών Α και Β όπως 
αυτά απεικονίζονται στην Εικόνα 5. 

Μονάδες 5 

  



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 

εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. 
Στην αρχή των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με  το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο 
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00. 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 IOYΛIOΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμ ιάς 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.  Το μιτοχονδριακό DNA είναι γραμμικό  

 α.  σε ορισμένα κατώτερα πρωτόζωα  

 β.  στα περισσότερα κύτταρα των ευκαρυωτικών οργανισμών  

 γ.  στα βακτήρια  

 δ.  στα φυτικά κύτταρα.  
Μονάδες 5 

Α2.  Το πλασμίδιο Ti 

 α.  απομονώνεται από τους χλωροπλάστες φυτικών κυττάρων  

 β.  απομονώνεται από τα μιτοχόνδρια φυτικών κυττάρων  

 γ.  περιέχει γονίδια που δημιουργούν όγκους  

 δ.  είναι γραμμικό δίκλωνο μόριο DNA που απομονώνεται από βακτήρια.  
Μονάδες 5  

Α3.  Η DNA ελικάση   

 α.  συντίθεται και δρα στον πυρήνα  

 β.  συντίθεται και δρα στο κυτταρόπλασμα  

 γ. συντίθεται στον πυρήνα και δρα στο κυτταρόπλασμα  

 δ.  συντίθεται στο κυτταρόπλασμα και δρα στον πυρήνα .  

Μονάδες 5 

Α4.  Το ότι ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός σημαίνει πως  

 α.  το mRNA ενός οργανισμού μπορεί να μεταφραστεί σε εκχύλισμα 
φυτικών, ζωικών ή βακτηριακών κυττάρων και να παραχθεί η ίδια 
πεπτιδική αλυσίδα  

 β.  δυο διαφορετικά mRNA από δυο διαφορετικούς οργανισμούς 
μπορούν να μεταφραστούν στο ίδιο εκχύλισμα κυττάρων και να 
παραχθούν ίδιες πεπτιδικές αλυσίδες  

 γ.  τα 18 από τα 20 αμινοξέα κωδικοποιούνται από συνώνυμα κωδικόνια  

 δ.  όλα τα mRNA έχουν το ίδιο κωδικόνιο έναρξης και το ίδιο κωδικόνιο 
λήξης.     

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α5.  Η γονιδιακή θεραπεία έχει ως στόχο τη «διόρθωση»  της γενετικής βλάβης 
με   

 α.  αντικατάσταση του φυσιολογικού επικρατούς αλληλόμορφου σε όλα 
τα κύτταρα του ασθενή  

 β.  αντικατάσταση του φυσιολογικού επικρατούς αλληλόμορφου σε 
ορισμένα σωματικά κύτταρα του ασθενή  

 γ.  την εισαγωγή του φυσιολογικού υπολειπόμενου αλληλόμορφου σε 
όλα τα κύτταρα του ασθενή  

 δ.  την εισαγωγή του φυσιολογικού επικρατούς αλληλόμορφου σε 
ορισμένα σωματικά κύτταρα του ασθενή . 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Nα αντιστοιχίσετε σωστά τον κάθε αριθμό της Στήλης Ι (δομές/μόρια) με ένα 

μόνο γράμμα της Στήλης ΙΙ (διαδικασίες). Επισημαίνεται ότι μία από τις 
διαδικασίες της Στήλης ΙΙ δεν έχει αντιστοιχία με κάποια από τις δομές/μόρια 
της Στήλης Ι. 

 

Στήλη Ι (δομές/μόρια)  Στήλη ΙΙ (διαδικασίες) 
1. νουκλεόσωμα  Α. Αντιγραφή 

2. πριμόσωμα  Β. Μετάφραση 

3. πολύσωμα  Γ. Ανοσοδιάγνωση 

4. ριβονουκλεοπρωτεïνικά 
σωματίδια 

 Δ. Αντίστροφη μεταγραφή  

5. μονοκλωνικά αντισώματα  Ε. Συσπείρωση γενετικού υλικού  

  ΣΤ. Ωρίμανση mRNA 

Μονάδες 5 

 

Β2.  Να αναφέρετε τα βήματα που απαιτούνται για να παραχθεί  μια 
φαρμακευτική πρωτεΐνη ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό 
ζώο.  

Μονάδες 6 

Β3 .  Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της συνεχούς καλλιέργειας 
μικροοργανισμών.  

Μονάδες 6 

Β4 .  Να γράψετε τα χαρακτηριστικά των πλασμιδίων που τα καθιστούν 
κατάλληλα ως φορείς κλωνοποίησης.  

Μονάδες  8 

ΘΕΜΑ Γ  
 

Από διαδοχικές διασταυρώσεις μεταξύ ζεύγους φαινοτυπικά όμοιων τρωκτικών 
προέκυψαν οι εξής απόγονοι:  
 

120 θηλυκά με μαύρο και κοντό τρίχωμα  
118 αρσενικά με μαύρο και κοντό τρίχωμα  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

242 θηλυκά με φαιό και κοντό τρίχωμα  
240 αρσενικά με φαιό και κοντό τρίχωμα  
120 θηλυκά με άσπρο και κοντό τρίχωμα  
122 αρσενικά με άσπρο και κοντό τρίχωμα  
40 θηλυκά με μαύρο και μακρύ τρίχωμα  
40 αρσενικά με μαύρο και μακρύ τρίχωμα  
80 θηλυκά με φαιό και μακρύ τρίχωμα  
80 αρσενικά με φαιό και μακρύ τρίχωμα  
41 θηλυκά  με άσπρο και μακρύ τρίχωμα  
40 αρσενικά με άσπρο και μακρύ τρίχωμα  

 

Γ1.  Ποιος είναι  ο τρόπος κληρονόμησης του χρώματος του τριχώματος  
(μονάδες 2) και ποιοι  είναι  οι γονότυποι των ατόμων που διασταυρώθηκαν ;  
(μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σας με βάση τις αριθμητικές 
αναλογίες των απογόνων. (μονάδες 5) 

Μονάδες 9 

 

Γ2.  Ποιος είναι  ο τρόπος κληρονόμησης του μήκους του τριχώματος  (μονάδες 2) 
και ποιοι είναι οι γονότυποι των ατόμων που διασταυρώθηκαν;  (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τις αριθμητικές αναλογίες των 
απογόνων. (μονάδες 5)   

Μονάδες 9 
 

Γ3. Από διαδοχικές  διασταυρώσεις ενός άλλου, διαφορετικού ζευγαριού του 
ίδιου είδους τρωκτικών  προέκυψαν 200 θηλυκοί  και  100 αρσενικοί 
απόγονοι . Με δεδομένο ότι ο φυλοκαθορισμός στα τρωκτικά γίνεται όπως 
στον άνθρωπο, πώς εξηγείται  το παραπάνω αποτέλεσμα; 

Μονάδες 7  

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Στην εικόνα 1  δίνεται η αλληλουχία της μιας αλυσίδας ενός γονιδίου 
ευκαρυωτικού κυττάρου που κωδικοποιεί ολιγοπεπτίδιο.  

 

CGΑΑΤΤCGAGTCTCACGCCCTTTGΤAACTGAGTACCTCTA 
Εικόνα 1 

 
Κατά τη μετατροπή του πρόδρομου mRNA αυτού του γονιδίου σε ώριμο, 
απομακρύνθηκε το εσώνιο:  GCCCUUUG. 
 

Δ1 . Η αλυσίδα της εικόνας 1  είναι η κωδική ή η μη-κωδική;  (μονάδες 2) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)  

Μονάδες 5 
 

Δ2 . Ποιος ο προσανατολισμός της αλυσίδας  της εικόνας 1 ; (μονάδα 1) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)  

 
Μονάδες  3 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ3 . Να γράψετε το ώριμο mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή του 
γονιδίου της εικόνας 1 . (μονάδες 3) Να γράψετε ξεχωριστά την 5΄ 
αμετάφραστη περιοχή του. (μονάδες 3) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται το 
παραγόμενο ολιγοπεπτίδιο; (μονάδες 3)       

Μονάδες 9 
 

Δ4 . Αν συμβεί έλλειψη δύο διαδοχικών βάσεων στην 5΄ αμετάφραστη περιοχή 
του γονιδίου, ποια θα είναι η πιθανή επίπτωση στην παραγωγή του 
ολιγοπεπτιδίου ;  

  

Μονάδες 4 
 

Δ5. Είναι δυνατόν η  περιοριστική ενδονουκλεάση  EcoRI να κόψει το αντίστοιχο 
γονίδιο;(μονάδα 1)  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)  

  
Μονάδες  4 

 

 

 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας, 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι  που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 11.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018   

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

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.   

 

 Στο παραπάνω υβριδικό μόριο DNA- RNA η DNA πολυμεράση : 

 α.  μπορεί να δράσει προς τη θέση Ι   
 β. μπορεί να δράσει προς τη θέση Ι Ι  
 γ . μπορεί να δράσει προς τις θέσεις Ι και ΙΙ  
 δ . δεν μπορεί να δράσει . 

Μονάδες 5 

Α2.  Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β χορηγείται:  
 α.  αυξητική ορμόνη  

 β. παράγοντας ΙΧ  

 γ. α1-αντιθρυψίνη  

 δ. παράγοντας VIII.  

Μονάδες 5 

Α3.  Ραδιενεργός 32Ρ και ραδιενεργό 35S είναι δυνατόν να ενσωματωθούν 
αντίστοιχα:  

 α.  σε έναν υποκινητή γονιδίου και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα  

 β. στην DNA πολυμεράση και σε ένα πλασμίδιο  

 γ. στην RNA πολυμεράση και στην προϊνσουλίνη  

 δ. στον χειριστή του οπερονίου  της λακτόζης και στην λακτόζη.  
 

Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4.  Η πιθανότητα να προκύψουν άτομα με σύνδρομο Turner κατά τον λάθος 
σχηματισμό των γαμετών  είναι : 

 

 α.  αυξημένη  όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί κατά την πρώτη μειωτική 
διαίρεση της μητέρας  

 β. αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση 
της μητέρας  

 γ . αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί στη  δεύτερη μειωτική διαίρεση 
του πατέρα  

 δ . ίδια σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.  
 Μονάδες 5 

 

Α5.  Την πρωτεΐνη α1 -αντιθρυψίνη θα την εντοπίσουμε σε βακτηριακό κλώνο 
cDNA βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από ώριμο mRNA κυττάρων  

 α.  παγκρέατος  

 β. ήπατος  

 γ. στομάχου  

 δ. μυελού των οστών.  
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1 .  Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό  της στήλης  Ι με ένα  μόνο γράμμα της 
στήλης  ΙΙ.   

 

Στήλη Ι   Στήλη ΙΙ  

1. Περιοριστική 
ενδονουκλεάση  

 

α. Πολυσακχαρίτης  

 

 

β. Νουκλεϊκό οξύ  

 

 

γ. Πρωτεΐνη  

 

2. Πρωταρχικό τμήμα   

3. Πριμόσωμα   

4. Άγαρ   

5. Αντίσωμα   

6. Απαμινάση της 
αδενοσίνης  

 

7. Πλασμίδιο   

 

Μονάδες 7 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2 .  Στο ακόλουθο σχήμα  1 απεικονίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης των 
μικροοργανισμών Α, Β, Γ. Ποιος από αυτούς μπορεί να ανήκει στο γένος 
Lactobacillus (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 
2).    

Μονάδες 4 

 

       σχήμα 1  

Β3. Στο ακόλουθο σχήμα 2 απεικονίζεται το πέμπτο ζεύγος  ομόλογων 
χρωμοσωμάτων ενός ανθρώπου. Να προσδιορίσετε το είδος της 
μετάλλαξης (μονάδες 2), την ασθένεια που προκαλεί η μετάλλαξη αυτή  
(μονάδες 2), καθώς και τον φαινότυπο του ανθρώπου που τη φέρει 
(μονάδες 2).   

 

                             σχήμα 2  

Μονάδες 6 

Β4. Να προσδιορίσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα προκύψουν 
θραύσματα ίσου μήκους και σε ποιες διαφορετικού μήκους, μετά τη δράση 
της EcoRI σε :  

  α. Δύο αδελφές χρωματίδες . 

 β. Δύο γονίδια, που κωδικοποιούν δύο διαφορετικές πολυπεπτιδικές  

  αλυσίδες.  
  γ. Δύο διαφορετικά πλασμίδια από δύο διαφορετικά βακτήρια.  

   δ . Δύο μορίων κύριου DNA από δύο βακτήρια ενός βακτηριακού  
     κλώνου.  

  (μονάδες 4)  

 Να αιτιολογήσετε τ ις απαντήσεις  σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 8 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

Προκειμένου να εντοπισθεί ένα από τα  γονίδια του tRNA της γλυκίνης  (Gly), 
εργαζόμαστε με τη βοήθεια βιβλιοθήκης που έχει προκύψει από ευκαρυωτικό 
γενετικό υλικό.   
Γ1 .  Με ποιο είδος βιβλιοθήκης πρέπει να εργαστούμε;  (μονάδες 2) Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή  σας  (μονάδες 5).  
Μονάδες 7 

Γ2 .  Το αντικωδικόνιο του tRNA που μελετάμε είναι το 3΄CCC5΄. Το γονίδιο αυτού του tRNA 
υφίσταται μετάλλαξη ώστε το αντικωδικόνιό του τώρα να μετατραπεί σε 3΄ΑCC5΄χωρίς 
περαιτέρω επιπτώσεις στην λειτουργικότητα του tRNA.  

 Το μεταλλαγμένο γονίδιο χρησιμοποιείται για τον μετασχηματισμό ενός 
βακτηρίου. Το  βακτήριο δεν διαθέτει το αντίστοιχο φυσιολογικό γονίδιο και 
εκφράζει το μεταλλαγμένο γονίδιο του tRNA που του έχει  εισαχθεί. Δίνονται  
οι κωδικές  αλυσίδες δύο γονιδίων (α και β) του βακτηρίου που 
κωδικοποιούν δύο ολιγοπεπτίδια.   

 Γονίδιο α   ATAAGTACCGGGGCCGTATAA   

 Γονίδιο β  ATAAGTΑCCGGTGCCGTATAA   

Θα παραχθούν πεπτίδια από την έκφραση και των δύο γονιδίων ; (μονάδες 2) 
Να γράψετε την αλληλουχία όσων πεπτιδίων θα παραχθούν (μονάδες 4). Να 
αιτιολογήσετε τ ις απαντήσεις σας (μονάδες 7).                    Μονάδες 13 

Δίνεται ο γενετικός κώδικας :  
 Δεύτερο γράμμα   

U C A G   
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3.Στο σχήμα 3 απεικονίζεται πλασμίδιο που διαθέτει γονίδια ανθεκτικότητας σε 
δύο αντιβιοτικά, την αμπικιλίνη και τετρακυκλίνη και αναγράφονται 
εσωτερικές αλληλουχίες των δύο γονιδίων ανθεκτικότητας. Αφού το 
πλασμίδιο κοπεί με την EcoRI και εισαχθεί ένα γονίδιο ξένου οργανισμού σε 
αυτό να εξηγήσετε  ποιο από τα δύο αντιβιοτικά θα χρησιμοποιούσατε για τη 
διάκριση των μετασχηματισμένων βακτηριακών κλώνων με ανασυνδυασμένο 
πλασμίδιο.  

 

σχήμα 3 

 Μονάδες 5  

 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.Σε ένα είδος ποντικών, το γονίδιο που προσδίδει το μαύρο χρώμα 
τριχώματος επικρατεί του λευκού και το γονίδιο που ευθύνεται για την 
μακριά ουρά επικρατεί του γονιδίου που ευθύνεται για την κοντή ουρά. Tο 
φύλο στους ποντικούς καθορίζεται όπως στον άνθρωπο  και τα γονίδια που 
ελέγχουν τα δύο χαρακτηριστικά βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων 
χρωμοσωμάτων . Από αλλεπάλληλες  διασταυρώσεις του ίδιου  μαύρου 
θηλυκού ποντικού με μακριά ουρά με τον ίδιο  άσπρο αρσενικό με κοντή 
ουρά προέκυψαν :  

31 αρσενικά μαύρα  με μακριά ουρά  

   32 αρσενικά άσπρα  με κοντή ουρά  

31 αρσενικά  μαύρα  με κοντή ουρά  

   29 αρσενικά  άσπρα  με μακριά ουρά  

30 θηλυκά  μαύρα  με μακριά ουρά  

   31 θηλυκά άσπρα με μακριά ουρά  

29 θηλυκά μαύρα  με κοντή  ουρά  

   30 θηλυκά άσπρα με κοντή ουρά  

 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α.  Να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί ο τρόπος κληρονόμησης των γονιδίων.  
           Μονάδες 6 

β. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους του θηλυκού γονέα.  

Μονάδες 3 
γ . Να δώσετε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις.  

Μονάδες 6 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  
 

Δ2.Ένας άνδρας με τρία γονίδια που κωδικοποιούν την α-πολυπεπτιδική 
αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης αποκτά δύο παιδιά με μία γυναίκα που φέρει  
δύο γονίδια  που κωδικοποιούν την α-πολυπεπτιδική αλυσίδα της 
αιμοσφαιρίνης. Εάν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε φέρει μόνο έ να γονίδιο 
που κωδικοποιεί την α -πολυπεπτιδική αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης,  ποια η 
πιθανότητα το δεύτερο παιδί να έχει φυσιολογικό γονότυπο και φαινότυπο ;  

Μονάδες 5 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  
 

Δ3.Ένα είδος διπλοειδούς φυτού έχει  δέκα  χρωμοσώματα . Ένας ερευνητής έχει 
στη διάθεσή του δύο Β t διαγονιδιακά φυτά αυτού του είδους. Στο πρώτο , το 
γονίδιο της τοξίνης έχει ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο ομόλογα  
χρωμοσώματα του πρώτου  ζεύγους ενώ το δεύτερο σε ένα από  τα δύο 
ομόλογα  χρωμοσώματα του τέταρτου  ζεύγους.  Εάν τα δύο αυτά  φυτά 
διασταυρωθούν μεταξύ τους, να γράψετε το ποσοστό των απογόνων της F1 
γενιάς που θα είναι  ανθεκτικά στα έντομα  (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (μονάδες 3).  

Μονάδες 5 

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -

πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας, 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
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 πρωτεΐνη παράγοντας ΙΧ χρησιμοποιείται    
 α. στη θεραπεία του εμφυσήματος .  

 β. στον μεταβολισμό των υδατανθράκων .  

 γ. στη θεραπεία της κυστικής ίνωσης .  

 δ. στον μηχανισμό πήξης του αίματος .      

Μονάδες 5 
 

Α2.  Από την αυτογονιμοποίηση ενός διαγονιδιακού  φυτού Bt που 
δημιουργήθηκε μετά από τον μετασχηματισμό  του με Agrobacterium , το  
ποσοστό των ομόζυγων ανθεκτικών απογόνων είναι  

 α. 0% 

 β. 25% 

 γ. 50% 

 δ. 75% 

Μονάδες 5  

 

Α3.  Τα βακτήρια του γένους Lactobacilus αναπτύσσονται σε pH  

 α. 6 έως 9 

 β. 2 έως 3 

 γ . 4 έως 5 

δ. 9 έως 10 

Μονάδες 5 

 

Α4.  Ερευνητές μελετούν τη δομή του DNA σε ηπατικά, γαμετικά και βακτηριακά 
κύτταρα και παρατηρούν ότι δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA  

 α. εντοπίζονται μόνο στα βακτηριακά κύτταρα . 

 β. εντοπίζονται μόνο στα ηπατικά και γαμετικά κύτταρα .  

 γ. δεν εντοπίζονται  σε κανένα από τα τρία είδη κυττάρων .  

 δ. εντοπίζονται και στα τρία είδη κυττάρων.  
Μονάδες 5 

 

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α5. Στις δύο παρακάτω υποθετικές διατάξεις, που αναφέρονται σε μερικώς 
αναδιπλούμενα μονόκλωνα μόρια DNA,  

 

  

Υποθετική διάταξη Ι Υποθετική διάταξη ΙΙ  

  

 ο κανόνας της συμπληρωματικότητας και αντιπαραλληλότητας  

 α. ικανοποιείται μόνο στην Ι.  
 β. ικανοποιείται μόνο στη ΙΙ.  
 γ. ικανοποιείται τόσο στην Ι όσο και στη  ΙΙ.  
 δ. δεν ικανοποιείται σε καμία από τις δύο διατάξεις . 

Μονάδες 5 

 
 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Για ποιους λόγους η πρωτεϊνοσύνθεση χαρακτηρίζεται ως «οικονομική 
διαδικασία»;  

Μονάδες 6 
 

Β2. Να διατάξετε με τη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω στάδια που αφορούν 
στην κλωνοποίηση του προβάτου  Dolly. Αποτυπώστε στο τετράδιό σας τη 
σωστή σειρά χρησιμοποιώντας μόνο τα γράμματα α έως στ.  
α.  εισαγωγή ενός πυρήνα από κύτταρο του μαστικού αδένα  

σε απύρηνο  ωάριο . 

β. μεταφορά του εμβρύου σε θετή μητέρα . 

γ. διαίρεση του κυττάρου που προέκυψε με τη βοήθεια  
ηλεκτρικής διέγερσης .  

δ. λήψη κυττάρων από  τον μαστικό αδένα ενός προβάτου και  
αφαίρεση του πυρήνα τους.  

ε.  κυοφορία και γέννηση του προβάτου Dolly. 

στ.  απομόνωση ωαρίου  από  άλλο πρόβατο και  
απομάκρυνση του πυρήνα .  

Μονάδες 6 
 

Β3.  Ποιες ιδιότητες των υβριδωμάτων  επιτρέπουν την αποτελεσματική τους 
χρήση στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μονοκλωνικών αντισωμάτων ;  

Μονάδες 6  
 
  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β4.   Να αντιστοιχίσετε σωστά τον κάθε αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα 
Α ή Β της στήλης ΙΙ ,  με βάση την ομοιότητα του μιτοχονδριακού  DNA των 
ατόμων της στήλης Ι.  

 

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ  
1. Πατέρας και κόρη του 

Α. Ίδιο μιτοχονδριακό DNA 2. Παππούς και εγγονή του 

3. Μητέρα και κόρη της 

4. Αδελφός και αδελφή του 

Β. Διαφορετικό μιτοχονδριακό DNA 
5. Πατέρας και γιός του 

6. Μητέρα και γιός της 

7. Αγόρι και αδελφός της μητέρας του 

 

 

Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ Γ  

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) δίνεται η αλληλουχία τμήματος ενός 
φυσιολογικού γονιδίου. Το τμήμα αυτό κωδικοποιεί για πέντε αμινοξέα.  

TTGTCCCGGGΑΑCAT-ΟΗ 
AACAGGGCCCTTGTA-ΟΗ 

Σχήμα 1 
Μετά από την επίδραση μεταλλαξογόνου παράγοντα προέκυψε η αλληλουχία 
που δίνεται στο Σχήμα 2.   

TTGTCCCGGGΑΑCAC-ΟΗ 
AACAGGGCCCTTGTG 

Σχήμα 2 

 

Γ1 .  Να αναφέρετε ονομαστικά το είδος της μετάλλαξης που προκάλεσε ο 
μεταλλαξογόνος παράγοντας.  

Μονάδες 1 
 
Γ2.  Να διερευνήσετε τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη 

μετάλλαξη στη δομή και στη λειτουργία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που 
κωδικοποιείται από το αντίστοιχο γονίδιο.  

Μονάδες 12 
 

Μια  περιοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει την αλληλουχία  

5’-CCCGGG-3’ 
3’-GGGCCC-5’  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

και κόβει με κατεύθυνση 5΄3΄ μεταξύ του C και του G, δημιουργώντας τμήματα 
DNA χωρίς να αφήνει μονόκλωνα άκρα με αζευγάρωτες βάσεις. Το τμήμα του 
δίκλωνου DNA που προκύπτει βάσει της αλληλουχίας του Σχήματος 1 υφίσταται 
την επίδραση της παραπάνω περιοριστικής ενδονουκλεάσης .  

 

Γ3.  Ποιος είναι  o αριθμός των τμημάτων δίκλωνου DNA που θα προκύψουν 
μετά τη δράση του ενζύμου ; (μονάδες 1)  

 Να αιτιολογήστε την απάντησή σας.  (μονάδες 3) 
Μονάδες 4 

 
Γ4.  Αν τα παραπάνω μόρια DNA βρεθούν  με περίσσεια μορίων κατάλληλου 

πλασμιδίου σε περιβάλλον κλωνοποίησης , να αιτιολογήσετε  πόσα 
διαφορετικού τύπου ανασυνδυασμένα μόρια DNA θα προκύψουν σε κάθε 
περίπτωση  (η DNA δεσμάση  έχει την ικανότητα να συνδέει μεταξύ τους και 
τμήματα που δεν έχουν μονόκλωνα άκρα).  

Μονάδες 8 
 

 
 
ΘΕΜΑ Δ  

Ένας άνδρας που πάσχει από μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο 
και από αιμορροφιλία Α  (άνδρας I) , παντρεύεται  μια υγιή  γυναίκα (γυναίκα II) 
και αποκτούν ένα υγιές κορίτσι και ένα αγόρι που πάσχει και από τις δύο 
διαταραχές.  
Από τον γάμο ενός άλλου άνδρα που πάσχει επίσης από μερική αχρωματοψία 
στο πράσινο και στο κόκκινο και από αιμορροφιλία Α (άνδρας  ΙΙΙ) και μιας 
υγιούς γυναίκας  (γυναίκα  IV), γεννιέται ένα κορίτσι που πάσχει από μερική 
αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο και ένα αγόρι που πάσχει από 
αιμορροφιλία Α (να συμβολίσετε το αλληλόμορφο για τη φυσιολογική πήξη του 
αίματος με Α και το αλληλόμορφο για τη φυσιολογική αντίληψη των χρωμά των 
με Δ).  

 
Δ1.  Να γράψετε τους γονότυπους των γυναικών II και IV . (μονάδες 4)  
      Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)  

Μονάδες 8 

 
Δ2 . Να απεικονίσετε τη θέση των αλληλόμορφων γονιδίων σε κάθε ένα από τα  

δύο φυλετικά χρωμοσώματα των γυναικών II και IV.  
Μονάδες 5 

 

Από τον γάμο μεταξύ του άνδρα Ι και της γυναίκας ΙΙ γεννιέται και τρίτο παιδί 
με σύνδρομο Klinefelter που πάσχει από αιμορροφιλία Α  και μερική 
αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο .  
 

Δ3.  Να διερευνήσετε τη γενετική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει  στη 
γέννηση του παιδιού  με σύνδρομο Klinefelter.  

Μονάδες 6 

 
  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Δ4.  Η μοριακή ανάλυση DNA στα φυλετικά χρωμοσώματα του παιδιού με 

σύνδρομο Klinefelter έδειξε ότι υπάρχουν δύο πανομοιότυπες αλληλουχίες 
βάσεων και μια διαφορετική.  
Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε  με βάση  το παραπάνω διαγνωστικό 
εύρημα για τη γενετική διαδικασία που οδήγησε στη γέννηση του 
συγκεκριμένου παιδιού;  

Μονάδες 4 

 
Δ5. Να εξηγήσετε πόσα αντίγραφα του αλληλόμορφου γονιδίου που προκαλεί 

την αιμορροφιλία Α υπάρχουν στα χρωμοσώματα που απεικονίζονται στον 
καρυότυπο του παιδιού με σύνδρομο Klinefelter.  

Μονάδες 2 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 

εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. 
Στην αρχή των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία 
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00.  
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

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.  Δύο φυσιολογικά αυτοσωμικά ομόλογα χρωμοσώματα:  
 α.  παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες DNA  

 β. έχουν το κεντρομερίδιό  τους σε διαφορετικές θέσεις  

 γ . έχουν διαφορετικό μέγεθος  

 δ . ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά .  

Μονάδες 5 

Α2.  Ένα φυτό καλαμποκιού ποικιλίας Bt περιέχει γονίδια από : 

 α.  δύο διαφορετικά είδη οργανισμών  

 β. τρία διαφορετικά είδη οργανισμών  

 γ. τέσσερα διαφορετικά είδη οργανισμών  

 δ. ένα είδος οργανισμού . 

Μονάδες 5 

Α3.  Από τις παρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν αποτελεί φυσιολογικά 
αντικωδικόνιο  το :  

 α.  5'GUA3' 

 β. 5'UAC3' 

 γ . 5'UUA3' 

 δ . 5'ACU3'. 
 

Μονάδες 5 

Α4. Κατά τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας το ριβόσωμα μετακινείται 
από:   

 α.  το αμινικό άκρο προς το καρβοξυλικό άκρο του mRNA 

 β. το καρβοξυλικό άκρο προς το αμινικό άκρο του mRNA 

 γ. το 5 '  προς το 3 '  άκρο του mRNA 

 δ. το 3 '  προς το 5 '  άκρο του mRNA.  

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α5. Εμβολιασμός είναι  η προσθήκη :  

 

 α.  θρεπτικών συστατικών σε μία  καλλιέργεια  

 β. μικρής ποσότητας κυττάρων στο θρεπτικό υλικό  

 γ . αντιβιοτικών στην καλλιέργεια  

 δ . άγαρ στο θρεπτικό υλικό.   
  Μονάδες 5 

 
 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1 .   Να αντιστοιχίσετε  κάθε πρωτεΐνη  της στήλης Ι  με την ασθένεια της  
στήλης  ΙΙ με την οποία σχετίζεται.(Στη στήλη ΙΙ  περισσεύει μία επιλογή)  

 

Στήλη Ι   Στήλη ΙΙ  

1. α1-αντιθρυψίνη   α. Ανοσολογική ανεπάρκεια  

2. Πρωτεΐνη επιθηλιακών 
κυττάρων πνευμόνων  

 β. Διαβήτης  

3. Απαμινάση της αδενοσίνης   γ. β-θαλασσαιμία   

4. Παράγοντας IX  δ. Αλφισμός  

5. Ινσουλίνη   ε. Αιμορροφιλία  Β 

6. Μελανίνη   στ. Κυστική ίνωση  

  ζ. Εμφύσημα  

 

Μονάδες 6 

Β2 .   Έχετε στη διάθεσή σας τα τρία μόρια DNA της Εικόνας 1 , όλα τα είδη 
δεοξυριβονουκλεοτιδίων  στην κατάλληλη ποσότητα και DNA πολυμεράση . 
Σε ποιο/ποια από τα μόρια  της Εικόνας 1  θα γίνει σύνθεση DNA και σε 
ποιο/ποια δεν θα γίνει ; (μονάδες 3)  Να αιτιολογήσετε με συντομία την 
απάντησή σας . (μονάδες 3)   

 

 

Εικόνα  1 

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β3. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ο καρυότυπος  ενός ανθρώπου.   

 

Εικόνα 2 

  α.  Ποιο  είναι το φύλο του ατόμου ; (μονάδα 1)  

 β. Να προσδιορίσετε τη χρωμοσωμική ανωμαλία που φέρει το άτομο.  
(μονάδα 1)  

  γ.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου με αυτή τη  χρωμοσωμική 
ανωμαλία; (μονάδες 2) 

   δ .  Πόσα μόρια DNA απεικονίζονται στην Εικόνα 2; (μονάδες 3) 

Μονάδες 7 

 

 

Β4.  Ποιος είναι ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας ; (μονάδες 2) Ποιές είναι οι  
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ; (μονάδες 4)  

  Μονάδες 6 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Σε ένα  είδος εντόμου το σώμα  του  μπορεί  να έχει έναν από τους εξής 
χρωματισμούς: κίτρινο  χρώμα, άσπρο χρώμα και μαύρο χρώμα. Στο ίδιο έντομο  
ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη  σύνθεση της πρωτεΐνης Α , ενώ το 
μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του δεν συνθέτει  την πρωτεΐνη αυτή. 
Διασταυρώνονται θηλυκά άτομα με κίτρινο  χρώμα σώματος που παράγουν την 
πρωτεΐνη Α, με αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώμα τος που παράγουν την 
πρωτεΐνη Α και γεννήθηκαν οι εξής απόγονοι:  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 80 θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

 40 θηλυκά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

 40 θηλυκά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

 40 αρσενικά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α 

 20 αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α και 
 20 αρσενικά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α. 

 
Γ1 .  Να βρείτε τον τρόπο κληρονόμησης των δύο χαρακτήρων (μονάδες 2) και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).  Να γράψετε τους 
γονότυπους των γονέων (μονάδες 4). 

Μονάδες 12 
  Δίνεται  ότι για τα παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύει ο 2 ος νόμος του Mendel. 
 Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel. 

 
Γ2.   Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο έντομο αυτό είναι το μήκος των κεραιών. Το 

αλληλόμορφο που ελέγχει το μεγάλο μήκος κεραιών είναι επικρατές , ενώ 
αυτό που ελέγχει  το μικρό μήκος είναι υπολειπόμενο. Διαθέτουμε δύο 
αμιγείς πληθυσμούς, ο ένας με μεγάλες κεραίες και  ο άλλος με μικρές 
κεραίες.  

 Πώς θα διαπιστώσετε αν το γονίδιο είναι αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο ,  
πραγματοποιώντας την κατάλληλη  ή τις κατάλληλες διασταυρώσεις;   

Μονάδες 6 

Γ3 .  Προκειμένου  να μελετήσουμε το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Α , 
το κλωνοποιούμε σε κατάλληλο πλασμ ίδιο  φορέα (Εικόνα 3)  που φέρει την 
αλληλουχία του οπερονίου της λακτόζης. Το γονίδιο εισάγεται στο σημείο 
που κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση  Ε1 . Για τον μετασχηματισμό 
χρησιμοποιούμε ως βακτήρια ξενιστές στελέχη E.coli  στα οποία δεν 
λειτουργεί το οπερόνιο της λακτόζης και είναι ευαίσθητα στην αμπικιλίνη.  

 

Εικόνα 3 

Μετά τη διαδικασία του μετασχηματισμού , τα βακτήρια μεταφέρονται σε 
στερεό θρεπτικό υλικό με γλυκόζη ως πηγή άνθρακα και αντιβιοτικό 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

αμπικιλίνη (καλλιέργεια Α, Εικόνα 4).  Στη συνέχεια μεταφέρουμε δείγματα 
από όλες τις αριθμημένες αποικίες σε νέο στερεό θρεπτικό μέσο που 
περιέχει λακτόζη και αμπικιλίνη , οπότε αναπτύσσεται η καλλιέργεια Β  
(Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4 

 Να αναφέρετε τα είδη των βακτηρίων που αναπτύσσονται στις δύο  
παραπάνω καλλιέργειες  Α και Β  (μονάδες 3) .  Να αιτιολογήσετε  την 
απάντησή σας  (μονάδες 4) .  

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Μία μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μία 
πρωτεΐνη οδηγεί σε ασθένεια που εκδηλώνεται κατά την εφηβεία. Η μετάλλαξη 
αυτή τροποποιεί την αλληλουχία του φυσιολογικού γονιδίου με αποτέλεσμα το 
μεταλλαγμένο αλληλόμορφο να κόβεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση 
EcoRI στο σημείο αυτό . Προκειμένου το ζευγάρι που απεικονίζεται στο 
γενεαλογικό δέντρο της Εικόνας 5 ,  να διαπιστώσει αν τα παιδιά του θα 
εμφανίσουν την ασθένεια στην εφηβεία, αναζήτησε γενετική συμβουλή και τους 
προτάθηκε να κάνουν στα παιδιά τους γενετικό έλεγχο.   

 

Εικόνα 5 

Στον έλεγχο αυτό λαμβάνεται  DNA από δείγμα σάλιου. Τμήματα DNA μήκους 
1000 ζευγών βάσεων (ζ.β.) που περιέχουν το σημείο  της μετάλλαξης, 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

πολλαπλασιάζονται  επιλεκτικά με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). 
Στα μόρια DNA που προκύπτουν επιδρούμε  με  EcoRI. Tα αποτελέσματα που 
λαμβάνονται έχουν ως εξής:  

Άτομο  ΙΙ1 : τμήματα DNA μήκους 600 ζ.β.  και τμήματα DNA μήκους 400 ζ.β.  
Άτομο  ΙΙ2 : μόνο τμήματα DNA μήκους 1000 ζ.β.  

Δ1.  Να διερευνήσετε τον τύπο  κληρονομικότητας της ασθένειας  και να  
τεκμηριώσετε  την απάντησή σας . Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση 
φυλοσύνδετης επικρατούς κληρονομικότητας.  

           Μονάδες 9 

Δ2. Να γράψετε τους γονότυπους των παιδιών της οικογένειας  (μονάδες 2)  και 
να αναφέρετε ποιο/ποια  παιδί/παιδιά θα εμφανίσει/εμφανίσουν τα 
συμπτώματα της ασθένειας. (μονάδες 2)  

Μονάδες 4 

Δ3.  Αν οι γονείς υποβληθούν στον ίδιο γενετικό έλεγχο , να γράψετε το 
αναμενόμενο μήκος των τμημάτων DNA που θα προκύψουν για κάθε γονέα.  

Μονάδες 4 

Δ4.   Δίνεται το τμήμα της αλληλουχίας της κωδικής  αλυσίδας του φυσιολογικού 
αλληλόμορφου του γονιδίου στο οποίο περιλαμβάνονται το κωδικόνιο 
έναρξης της μετάφρασης και το σημείο της μετάλλαξης.  

...CGAACGATGCCAGTCTCAATTCACGGA...  

 α.  Να γράψετε την αλληλουχία του αντίστοιχου τμήματος της κωδικής  
αλυσίδας του μεταλλαγμένου αλληλόμορφου.  

Μονάδες 2 

  β.  Ποια είναι η επίπτωση της μετάλλαξης στη δομή και στη λειτουργικότητα  
  της παραγόμενης πρωτεΐνης;  

Μονάδες 6 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας, 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
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.  Παρουσία  οξυγόνου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών  

α.  Mycobacterium και  Clostridium  

β.  Clostridium  και μυκήτων που χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία  

γ.  Mycobacterium και  μυκήτων που χρησιμοποιούνται στην 
αρτοβιομηχανία  

δ. Mycobacterium, Clostridium  και  μυκήτων που χρησιμοποιούνται στην 
αρτοβιομηχανία .     

Μονάδες 5 
 

Α2.  Σε ένα μόριο m-RNA ευκαρυωτικού κυττάρου το κωδικόνιο το οποίο μπορεί 
να υπάρχει μία μόνο φορά είναι   
α.  5΄ UAG 3΄  
β.  5΄ AUG 3΄  
γ.  5΄ UGG 3΄  
δ.  5΄ GUA 3΄  

Μονάδες 5  

 

Α3.  Αν συγκρίνουμε το γενετικό υλικό του χοίρου, του ανθρώπου και του 
καλαμποκιού θα διαπιστώσουμε ότι   
α.  αποτελείται από τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων  

β.  ο λόγος των βάσεων Α/T εμφανίζει την ίδια τιμή  

γ.  εμφανίζει ίδια επί τοις εκατό σύσταση σε αζωτούχες βάσεις  

δ.  εμφανίζει διαφορετική χημική σύσταση.  

Μονάδες 5 

 

Α4.  Σε δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA η αλληλουχία αναγνώρισης από την 
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI υπάρχει πέντε φορές. Πόσα τμήματα 
DNA είναι κατάλληλα για ενσωμάτωση σε πλασμίδια  χωρίς περαιτέρω 
τροποποίηση  μετά τη δράση της;  
α.  3 

β.  4 

γ.  5 

δ.  6 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α5. Δεν είναι φαρμακευτική πρωτεΐνη  
α.  η α1-αντιθρυψίνη  

β.  ο αντιαιμορροφιλικός παράγοντας VIII  

γ.  η αυξητική ορμόνη  

δ.  η τυροσίνη.  
Μονάδες 5 

 
 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να αντιστοιχίσετε όλα τα στοιχεία της Στήλης Ι  του παρακάτω πίνακα με 
τα στοιχεία της Στήλης ΙΙ . Επισημαίνεται ότι κάποια στοιχεία της Στήλης ΙΙ  
αντιστοιχίζονται σε περισσότερα από ένα στοιχεί ο  της Στήλης Ι .  

Στήλη Ι  Στήλη ΙΙ  
1. cri -du-chat α.   Έλλειψη γονιδίου  

2. ρετινοβλάστωμα  β.   Έλλειψη ενζύμου  

3. αλφισμός  γ.   Έλλειψη τμήματος 
χρωμοσώματος  4. Turner 

5. α-θαλασσαιμία  δ.   Έλλειψη χρωμοσώματος  
6. PKU  

 
Μονάδες 6 

 
Β2. Στο σχήμα 1  απεικονίζονται τα χρωμοσώματα κυττάρου ενός διπλοειδούς 

οργανισμού.  

 

Σχήμα 1  

α)  Να εξηγήσετε αν το κύτταρο του σχήματος 1  προέρχεται από γαμέτη ή 
σωματικό κύτταρο. (μονάδες 2)  

β)  Να γράψετε μόνο τον αριθμό των μορίων του πυρηνικού DNA στη 
μετάφαση ενός σωματικού κυττάρου του οργανισμού αυτού. (μονάδες 2)   



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ)  Μπορείτε να προβλέψετε το φύλο του ατόμου από το οποίο προήλθε το 
κύτταρο αυτό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .  
Επισημαίνεται ότι το φύλο στον εν λόγω οργανισμό καθορίζεται όπως 
στον άνθρωπο.  (μονάδες 2)  

Μονάδες 6 
 

Β3.  Να περιγράψετε την εφαρμογή των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη 
θεραπεία  του καρκίνου.  

Μονάδες 7  
 
Β4.  Πώς μπορεί η κλωνοποίηση να συνεισφέρει στην προστασία από την 

εξαφάνιση διαφόρων ζώων του πλανήτη μας ;  
Μονάδες 6 

 
 
 
ΘΕΜΑ Γ  

Στο σχήμα 2  δίνεται η αλληλουχία ενός υποθετικού γονιδίου προκαρυωτικού  
οργανισμού, το οποίο κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο.  

A  
…GAATTCGAATCCTAGCGCACGACAACCATTTCGAATTCGCGC…  

B …CTTAAGCTTAGGATCGCGTGCTGTTGGTAAAGCTTAAGCGCG…  

Σχήμα 2 
Γ1 .  Αν η μη κωδική  αλυσίδα του γονιδίου αντιγράφεται με συνεχή τρόπο, να 

βρείτε σε ποια από τις δύο θέσεις (Α ή Β) βρίσκεται η θέση έναρξης της 
αντιγραφής  (μονάδες  2)  και  να  αιτιολογήσετε  την  απάντησή  σας  
(μονάδες 5).  

Μονάδες 7 
 
Γ2.  Αν υποθέσουμε ότι κατά την αντιγραφή  του 16ου  νουκλεοτιδίου  της 

δεδομένης αλληλουχίας  η DNA-πολυμεράση ενσωματώνει κατά λάθος , 
χωρίς να διορθώνεται,  απέναντι από το νουκλεοτίδιο της κυτοσίνης το 
νουκλεοτίδιο της θυμίνης, να γράψετε τις αλληλουχίες των δίκλωνων 
τμημάτων που θα προκύψουν μετά το τέλος της αντιγραφής.  

Μονάδες 6 
 

Γ3.  Θεωρώντας ότι το σφάλμα δεν έχει  επιδιορθωθεί μετά το τέλος της  
αντιγραφής και ότι το κύτταρο διαιρείται, να διερευνήσετε την πιθανή 
επίπτωση του σφάλματος στο παραγόμενο πεπτίδιο σε καθένα από τα δύο 
θυγατρικά κύτταρα.  

Μονάδες 6 
 

Γ4.  Στο σχήμα 3  απεικονίζεται ένα πλασμίδιο  που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης. Το πλασμίδιο αυτό περιέχει τις 
θέσεις που αναγνωρίζουν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ε1, Ε2 και Ε3, 
των οποίων οι αλληλουχίες αναγνώρισης είναι:  

Ε1: 5΄ GAATTC 3 ΄  Ε2: 5΄ GCGC 3 ΄  Ε3: 5΄ TTCGAA 3΄  
 3΄ CTTAAG 5΄   3΄ CGCG 5΄   3΄ AAGCTT 5΄  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Σχήμα 3  

 
 Να εξηγήσετε ποιο από τα τρία ένζυμα (Ε1, Ε2, Ε3) είναι κατάλληλο για 

την κλωνοποίηση του γονιδίου με σκοπό την παραγωγή πεπτιδίου σε 
βακτήρια ξενιστές.  

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Σε ένα είδος ποντικ ιού, εμφανίζονται τρεις φαινότυποι, ο Α, ο Β και ο Γ ,  
για το «είδος τριχώματος». Από συνεχείς διασταυρώσεις δύο ποντικ ιών 
γεννήθηκε  ένας μεγάλος αριθμός απογόνων. Οι απόγονοι αυτοί καταμετρήθηκαν 
όσον αφορά το «είδος τριχώματος»  και καταγράφηκε η αναλογία 50% για τον 
φαινότυπο Α, 25% για  τον φαινότυπο Β και 25% για τον φαινότυπο Γ.  

Επισημαίνεται ότι το «είδος τριχώματος»  είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας 
και ότι το φύλο στα ποντίκια καθορίζεται όπως στον άνθρωπο.  
Δ1.  Με βάση τους πιθανούς τύπους κληρονόμησης του χαρακτήρα «είδος 

τριχώματος»  να γράψετε τους γονοτύπους των ατόμων που 
διασταυρώθηκαν σε κάθε μία περίπτωση (μονάδες 6). Να γράψετε τις 
αντίστοιχες διασταυρώσεις. (μονάδες 6) 

Μονάδες 12 
 

Στο ίδιο είδος ποντικ ιού ένα ζεύγος αλληλομόρφων  γονιδίων καθορίζει τη 
σύνθεση ή όχι του ενζύμου Ε2. Το αλληλόμορφο Α συνθέτει το ένζυμο Ε2  που 
επιτρέπει την αποτύπωση χρωστικής στο τρίχωμα, ενώ το μεταλλαγμένο 
αλληλόμορφό του  α ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε2 και προκαλεί 
αλφισμό.  

Το ένζυμο Ε2  συμμετέχει στην ίδια μεταβολική οδό με το ένζυμο  Ε1 που 
μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, όπως φαίνεται στο σχήμα 4 .  Να 
θεωρήσετε ότι το μονοπάτι αυτό αποτελεί τη μοναδική μεταβολική οδό σύνθεσης 
της μελανίνης.  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Σχήμα 4  

Το αλληλόμορφο  Φ συνθέτει το ένζυμο Ε1 , ενώ το μεταλλαγμένο 
αλληλόμορφό του φ ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε1.  

Διασταυρώνουμε δύο φυσιολογικά ποντίκια ετερόζυγα και για τους δύο 
χαρακτήρες.  
Δ2. Να βρείτε τις φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων , αιτιολογώντας τις 

απαντήσεις σας,  

α) αν τα ποντίκια δεν προσλαμβάνουν καθόλου τυροσίνη με τη διατροφή 
τους (μονάδες 8) και  

β) αν προσλαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα τυροσίνης με τη διατροφή 
τους.  (μονάδες 5)  

Επισημαίνεται ότι:  τα ζεύγη των γονιδίων βρίσκονται σε διαφορετικά 
χρωμοσώματα.  

Μονάδες 13 

 
 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου  να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. 
Στην αρχή των απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω -πάνω την ημερομηνία 
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00.  
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


