
 

 
 

 

 
   

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 

 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. α  Α2. γ  Α3. δ  Α4. β  Α5. γ 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β 
 
 

Β1.  
 

Α. 1,4,7 
Β. 3,6 
Γ. 2,5 
 
 

Β2.  
χολικό Βιβλίο ςελ. 103: «Η δρεπανοκυτταρικι αναιμία... του μεταλλαγμζνου γονιδίου βs». 
 
Σχόλιο: Δεν είναι απαραίτθτθ θ αναφορά ςτον προγεννθτικό ζλεγχο, δεν κεωρείται όμωσ 
και λάκοσ.  

 
 
Β3.  
χολικό Βιβλίο ςελ. 22: «Μεταξφ των γονιδίων ... προςδίδουν νζεσ ιδιότθτεσ». Οι αποικίεσ 
που είναι ανκεκτικζσ και ςτα δφο αντιβιοτικά προκφπτουν από μεταφορά του πλαςμιδίου 
από το ζνα ςτζλεχοσ ςτο άλλο. Μπορεί να ζχει μεταφερκεί το πλαςμίδιο του ςτελζχουσ Α 
ςτο ςτζλεχοσ Β ι αντίςτροφα. 
 
 

 



 

Β4. Το αντικωδικόνιο του tRNA που μόλισ απομακρφνκθκε από το ριβόςωμα τθν ςτιγμι 

που το  tRNA που μεταφζρει το αμινοξφ βαλίνθ προςδζνεται ς΄ αυτό είναι το 3΄ UAC 5΄ , το 
αντικωδικόνιο του tRNA που μεταφζρει τθν μεκειονίκθ.  
 
Αιτιολόγηςη: χολικό Βιβλίο ςελ.  41 «Κατά τθν επιμικυνςθ ...πεπτιδικόσ δεςμόσ». 
 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1. Η κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ βρίςκεται ςτθν κζςθ Β. Η κάτω αλυςίδα αντιγράφεται 

ςυνεχώσ και θ πάνω αςυνεχώσ. Το πρωταρχικό τμιμα που τοποκετείται πρώτο ςτθν 

αςυνεχι αλυςίδα είναι το πρωταρχικό τμιμα 2 με αλλθλουχία  5΄ GCUUA 3΄.  

 

Γ2. Το πριμόςωμα είναι ζνα ςφμπλοκο ενηφμων το οποίο ενςωματώνει ςτισ κζςεισ ζναρξθσ 

τθσ αντιγραφισ τα πρωταρχικά τμιματα, τα οποία αποτελοφνται από ριβονουκλεοτίδια. 

Αφοφ ςτο περιβάλλον ςτο οποίο πραγματοποιείται θ αντιγραφι υπάρχουν ραδιενεργά 

ριβονουκλεοτίδια με ουρακίλθ (U), το πριμόςωμα ενςωματώνει ςυνολικά 6 ραδιενεργά 

ριβονουκλεοτίδια και ςτα τρία πρωταρχικά τμιματα. Οι DNA πολυμεράςεσ επιμθκφνυν τα 

πρωταρχικά τμιματα τοποκετώντασ ςυμπλθρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια που 

περιζχουν γουανίνθ (G). Στθν αλυςίδα που αντιγράφεται ςυνεχώσ κα ενςωματωκοφν ζξι 

ραδιενεργά νουκλεοτίδια που περιζχουν γουανίνθ (G), ενώ ςτθν αλυςίδα που 

αντιγράφεται αςυνεχώσ κα ενςωματωκοφν επτά. 

 

Γ3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αντιγραφισ ζχουν δθμιουργθκεί δφο νζεσ αλυςίδεσ DNA, 

ςυμπλθρωματικζσ και αντιπαράλλθλεσ με τισ αρχικζσ. Τα πρωταρχικά τμιματα ζχουν 

αντικαταςτακεί με δεοξυριβονουκλεοτίδια, άρα ζχουν ενςωματωκεί ςυνολικά και ςτισ δφο 

κυγατρικζσ αλυςίδεσ 18  ραδιενεργά νουκλεοτίδια. 

 

Γ4. χολικό Βιβλίο ςελ.  61: «Η  ΕcoRI ... μόνο μια φορά».  Η αλλθλουχία που πρζπει να 

περιζχει το πλαςμίδιο είναι θ 5΄GAATTC 3΄ 

                                                      3΄CTTAAG 5΄ 

 



 

Μόνο  ςτο πλαςμίδιο Α υπάρχει αυτι θ αλλθλουχία μόνο μια φορά, ενώ ςτο πλαςμίδιο Β θ 

παραπάνω αλλθλουχία υπάρχει δφο φορζσ, άρα το πλαςμίδιο Α μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ωσ φορζασ κλωνοποίθςθσ. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ 
 

Δ1.  Η ομοκυςτινουρία κλθρονομείται με αυτοςωμικό υπολειπόμενο τφπο 
κλθρονομικότθτασ. 

Συμβολιςμόσ αλλθλομόρφων 

Κ=φυςιολογικό αλλθλόμορφο 

κ= αλλθλόμορφο για ομοκυςτινουρία 

 
 

Ο παππούσ 1, θ γιαγιά 2 και ο Νίκοσ πάςχουν, άρα ο γονότυποσ τουσ είναι κκ.  

Ο παππποφσ 2, θ γιαγιά 1 είναι φορείσ, άρα ο γονότυποσ τουσ είναι Κκ ωσ φορείσ. 

Ο Κώςτασ και θ Ελζνθ  είναι επίςθσ φορείσ επειδι είναι μεν υγιείσ, αλλά ζχουν 
κλθρονομιςει και ζνα πακολογικό αλλθλόμορφο απ΄ τον γονζα που πάςχει. 

Επίςθσ, ο Κώςτασ  ζχει κλθρονομιςει από τθ μθτζρα του το 21ο χρωμόςωμα με το 

φυςιολογικό αλλθλόμορφο Κ αφοφ μόνο αυτι το φζρει και απ΄ τον πατέρα του  το 21ο 

χρωμόςωμα με το αλλθλόμορφο  κ για τθν ομοκυςτινουρία ο οπ οίο και το κλθροδοτεί ςτο 

γιο του Νίκο που πάςχει. Άρα, ο Νίκοσ ζχει κλθρονομιςει το 21ο αυτοςωμικό χρωμόςωμα 
πατρικισ προζλευςθσ του Κώςτα. Επιπροςκζτωσ, ο Νίκοσ ζχει κλθρονομιςει απ΄ τον Κώςτα 
και το Υ φυλετικό χρωμόςωμα  το οποίο ο Κώςτασ με τθ ςειρά του κλθρονόμθ ςε από τον 
πατζρα του. Τελικά, ο Νίκοσ ζχει ςίγουρα κλθρονομιςει 2 χρωμοςώματα από τον παπποφ 
1, το φυλετικό Υ και το αυτοςωμικό 21 με το πακολογικό αλλθλόμορφο κ..  

χ. Βιβλίο ςελ. 24: « Στον άνκρωπο τα φυςιολογικά αρςενικά …και ζνα ηεφγοσ ΧΧ». 

 

 

 



 

Δ2. 

χ. Βιβλίο ςελ. 100: « Αν κατά τθ διάρκεια ... τριςωμία». 

χ. Βιβλίο ςελ.100: «Το ςφνδρομο Down (Τριςωμία 21) είναι θ πιο κοινι αρικμθτικι 
χρωμοςωμικι ανωμαλία…ςτο ηυγωτό τριςωμία 21» 

Η Μαρία που πάςχει  από ςφνδρομο  Down ζχει τρία αντίγραφα του χρωμοςώματοσ 21. 
Άρα, φζρει 3 αλλθλόμορφα για τθν ομοκυςτινουρία. Αφοφ οι αλλθλουχίεσ ςτθ Μαρία είναι 
και οι τρείσ διαφορετικζσ δε μποροφν να είναι αδελφζσ χρωματίδεσ που δε διαχωρίςτθκαν 

κατά τθ  2θ μειωτικι διαίρεςθ ενόσ γονζα. Δθλαδι, ο γονότυποσ τθσ Μαρίασ προιλκε από 

μθ διαχωριςμό ςτθ 1θ μειωτικι διαίρεςθ τθσ μθτζρασ ι του πατζρα.  

Αν ο μθ διαχωριςμόσ  ζχει γίνει ςτθν 1θ μειωτικι διαίρεςθ του πατζρα , αναλόγα με το αν 
κλθρονόμθςε το Κ ι το κ αλλθλόμορφο από τον μθτέρα, ο γονότυποσ τθσ Μαρίασ μπορεί να 
είναι ΚΚκ ι Κκκ αντίςτοιχα.  

 

Αν ο μθ διαχωριςμόσ  ζχει γίνει ςτθν 1θ μειωτικι διαίρεςθ τθσ μθτζρασ , αναλόγωσ με το αν 
ζχει κλθρονόμθςε το Κ ι το καλλθλόμορφο από τον πατζρα , ο γονότυποσ τθσ Μαρία σ 
μπορεί να είναι ΚΚκ ι Κκκ αντίςτοιχα.  

Άρα, θ Μαρία δε μπορεί να πάςχει από ομοκυςτινουρία.  

Δ3.  

1) Όςον αφορά τισ κεραίεσ, θ φαινοτυπικι αναλογία  είναι διαφορετικι ςτα αρςενικά 
και τα κθλυκά άτομα, αφοφ όλα τα κθλυκά ζχουν  μικρζσ κεραίεσ ενώ υπάρχουν 
αρςενικά με μικρζσ  και μεγάλεσ κεραίεσ, αναλογία 1:1. Άρα, το γονίδιο είναι 
φυλοςφνδετο. Επίςθσ, από το ότι όλα τα κθλυκά έχουν  μικρζσ κεραίεσ 
ςυμπεραίνουμε ότι το αλλθλόμορφο για τισ μικρζσ κεραίεσ επικρατεί ςε αυτό για τισ 
μεγάλεσ.  

2) Όςον αφορά ςτο γονίδιο για το μζγεκοσ των φτερών , επειδι θ φαινοτυπικι 
αναλογία είναι 3:1 ανεξαρτιτωσ του φφλου, που αποτελεί τθ μενδελικι αναλογία ςε 
διαςταυρώςεισ μονουβριδιςμοφ ςυμπεραίνουμε  ότι πρόκειται για αυτοςωμικά 
γονίδια με ςχζςθ  επικρατοφσ – υπολοιπόμενου με επικρατζσ το αλλθλόμορφο για 
τα μεγάλα φτζρα. 

Δ4.  

Συμβολιςμόσ αλλθλομόρφων 

ΧΚ  αλλθλόμορφο για τισ μικρζσ κεραίεσ 



 

Χκ  αλλθλόμορφο για τισ μεγάλεσ κεραίεσ 

Φ αλλθλόμορφο για τα κανονικά φτερά 

φ   αλλθλόμορφο   για τα  ατροφικά φτερά 

Πρώτη πατρική γενιά (Ρ1):  

Θθλυκό: ΧΚΧΚΦΦ ι ΧΚΧΚφφ 

Αρςενικό: ΧκΥΦΦ ι ΧκΥφφ 

 

Πρώτη θυγατρική  γενιά (F1): Θθλυκό: ΧΚΧΚΦφ 

                                                     Αρςενικό: ΧΚΥΦφ 
 

 

 
 
 

 


