
 

 
1 

 

ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
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 γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός ηπατικού κυττάρου περιλαμβάνει 1000 
κλώνους, ενώ η γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός παγκρεατικού κυττάρου 
περιλαμβάνει 4000 κλώνους. Η διαφορά αυτή οφείλεται: 
 
a. στο ότι στα παγκρεατικά κύτταρα εκφράζονται περισσότερα γονίδια. 
b. οι δύο βιβλιοθήκες κατασκευάστηκαν με τη χρήση διαφορετικών 

περιοριστικών ενζύμων.  
c. στη διαφορετική ποσότητα DNA στις δύο αυτές κατηγορίες κυττάρων.  
d. στη διαφορετική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. 

 
                                                                                             Μονάδες 5 
 
Α2. Στο παρακάτω γενεαλογικό δένδρο, η πιθανότητα το παιδί ΙΙ2 να είναι 
αγόρι φορέας, είναι: 
 

 
a. 2/3 
b. 1/4 
c. 1/3 
d. 3/4 
                                                                                                Μονάδες 5 
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Α3.  Στο οπερόνιο της λακτόζης, παρουσία μόνο λακτόζης, μεταγραφή γίνεται 
από: 
 
a. κανένα υποκινητή 
b. ένα υποκινητή 
c. δύο υποκινητές 
d. τέσσερεις υποκινητές 
                                                                                               Μονάδες 5 
 
Α4.  Ο μη σωστός διαχωρισμός των ομολόγων χρωμοσωμάτων είναι: 
 
a. Μια αυτόματη μετάλλαξη 
b. Μια γονιδιακή μετάλλαξη 
c. Αποτέλεσμα κυρίως της κοσμικής και γ- ακτινοβολίας  
d. Η βασική αιτία καρκινογένεσης  
                                                                                                 Μονάδες 5 
 
A5. Το σωματικό κύτταρο της δροσόφιλας περιέχει οκτώ χρωμοσώματα. 
Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν σε αυτό το κύτταρο στο τέλος της ανάφασης  
του κυτταρικού κύκλου; 
 
a. 4 
b. 8 
c. 16 
d. 12 
                                                                                                 Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να αντιστοιχήσετε τις ασθένειες (1έως 6)  της ΣΤΗΛΗΣ Α  οι οποίες είναι 
δυνατόν να διαγνωστούν σε έμβρυο κατά τη διάρκεια προγεννητικού ελέγχου,  
με ένα μόνο γράμμα (Α έως Γ) της ΣΤΗΛΗΣ Β  και με ένα μόνο αριθμό  
(Ι έως ΙΙΙ)της ΣΤΗΛΗΣ Γ. 

 
 
                                                                                             Μονάδες 6 
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Β2. Στο χρωμόσωμα 7 του ανθρώπου  υπάρχει γονίδιο Α που ευθύνεται για 
την παραγωγή μίας πρωτεΐνης υπεύθυνης για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.  
Στο χρωμόσωμα 11 βρίσκεται γονίδιο Β υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός 
πρωτεϊνικού παράγοντα που φυσιολογικά προκαλεί την παύση της έκφρασης 
του γονιδίου Α, όταν είναι απαραίτητο και το γονίδιο Γ το οποίο εκφράζεται 
διαρκώς σε φυσιολογικά κύτταρα. 
 
a. Να ονομάσετε το γονίδιο Α και το γονίδιο Β .(μονάδες 2) 
b. Έκθεση του ανθρώπου σε ακτινοβολία προκάλεσε μετατόπιση του γονιδίου 

Α μετά από τον Υποκινητή του Γονιδίου Γ. Να εξηγήσετε που μπορεί να  
οφείλεται αυτή η μετατόπιση καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της 
μετατόπισης στον άνθρωπο.(μονάδες 3) 

c. Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αναστολή λειτουργίας του γονιδίου Β 
(μονάδες 1) 
                                                                                         Μονάδες 6 

 
 
Β3. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τρία κύτταρα του ίδιου οργανισμού σε διάφορες 
φάσεις κυτταρικής διαίρεσης  
 

 
 
 
a. Πόσα χρωμοσώματα περιέχονται στα σωματικά κύτταρα του οργανισμού 

αυτού; (μονάδες 1). 
b. Να αναφέρετε αν πρόκειται για ζωικό ή φυτικό κύτταρο και να 

δικαιολογήσετε την απάντηση σας (μονάδες 1). 
c. Ποιο είδος και ποια φάση κυτταρικής διαίρεσης παριστάνει καθένα από τα 

κύτταρα Α, Β και Γ; (μονάδες 3).  
d. Να γράψετε τρεις διαφορές μεταξύ μίτωσης και μείωσης (μοναδες 3). 
e. Να γράψετε τέσσερις τρόπους με τους οποίους προάγεται η γενετική 

ποικιλομορφία και να εξηγήσετε πως αυτή επιτυγχάνεται.(μονάδες 5). 
                                                                                          Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
 
Γ1. Δίνεται παρακάτω τμήμα DNA που περιέχει μη ραδιενεργά νουκλεοτίδια 
και αποτελεί μισή θηλιά αντιγραφής. Απέναντι από τις αλληλουχίες με τα 
έντονα γράμματα θα σχηματιστούν τα πρωταρχικά τμήματα. Το τμήμα 
μεταφέρεται σε περιβάλλον με ραδιενεργά ριβονουκλεοτίδια ουρακίλης (U) και 
ραδιενεργά δεοξυριβονουκλεοτίδια αδενινής (Α). 
 
 
                  Θ.Ε.Α 
 

(Ι) ATAATCCAGCTGAGACACAAATATCGGGG 
                (II) TATTAGGTCGACTCTGTGTTTATAGCCCC 

 
i. Να εξηγήσετε ποια αλυσίδα (Ι ή ΙΙ) αντιγράφεται με τρόπο συνεχή 

(μονάδες 5) και να γράψετε που θα βρίσκονται τα 5΄ και 3΄ άκρα των 

αλυσίδων (μονάδες 1). 

ii. Να γράψετε πόσα ραδιενεργά ριβονουκλεοτίδια θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την αντιγραφή του τμήματος (μονάδες 2). 

iii. Να γράψετε πόσα ραδιενεργά νουκλεοτίδια θα υπάρχουν μετά το τέλος 

της αντιγραφής του τμήματος (μονάδες 2). 

                                                                                     Μονάδες 10 

 

Γ2. Σε όλα τα άωρα γεννητικά κύτταρα ενός άνδρα διαπιστώθηκε μετατόπιση 

τμημάτων μεταξύ του χρωμοσώματος 4 και 12, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

 
 

Να εξηγήσετε ποια είναι η πιθανότητα από αυτόν τον άνδρα και απόλυτα 
φυσιολογική γυναίκα να γεννηθεί απόγονος με καρυότυπο όμοιο με των 
άωρων γεννητικών κυττάρων του πατέρα του. Θεωρείστε ότι η διαδικασία της 
μείωσης στο άνδρα συμβαίνει φυσιολογικά. 
                                                                                       Μονάδες 7 
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Γ3. Σε βακτήριο E. coli συνέβη μετάλλαξη στην αλληλουχία του χειριστή του 
οπερονίου της λακτόζης με αποτέλεσμα ο χειριστής να είναι ανενεργός (η 
πρωτεΐνη  καταστολέας δεν μπορεί να προσδεθεί). Το βακτήριο με την 
παραπάνω μετάλλαξη μετασχηματίστηκε με το πλασμίδιο που φαίνεται 
παρακάτω, στο οποίο υπάρχει ενεργή η αλληλουχία του χειριστή (Χ) του 
οπερονίου της λακτόζης μετά τον υποκινητή (Υ) του γονιδίου ανθεκτικότητας 
στην στρεπτομυκίνη (strR). Η παρουσία του χειριστή στο πλασμίδιο δεν 
εμποδίζει τη μεταγραφή του γονιδίου ανθεκτικότητας, όπως άλλωστε 
συμβαίνει και με τα δομικά γονίδια στο οπερόνιο. 
 

 
 
Να εξηγήσετε τι θα συμβεί εάν το βακτήριο καλλιεργηθεί σε θρεπτικό υλικό: 

i. με μοναδική πηγή άνθρακα τη λακτόζη και αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη               

(μονάδες 4). 

ii. με μοναδική πηγή άνθρακα τη γλυκόζη και αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη 

(μονάδες 4). 

Δεν απαιτείται περιγραφή της θεωρίας του οπερονίου. 
                                                                                                 Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 
Για τον εντοπισμό της θέσης των γονιδίων που ευθύνονται για τις ασθένειες 
του κυαμισμού (έλλειψη του ενζύμου G6PD) και της κυστινουρίας στα 
χρωμοσώματα, εργαζόμαστε ως εξής: κατασκευάζουμε ανιχνευτές DNA που 
υβριδίζονται με τις γενετικές θέσεις των γονιδίων, ανεξάρτητα αν το γονίδιο 
είναι φυσιολογικό ή όχι και, τους ιχνηθετούμε με φθορίζουσες ουσίες. Κατά τη 
διαδικασία κατασκευής του καρυότυπου από ένα ανθρώπινο κύτταρο και όταν 
τα χρωμοσώματα βρίσκονται απλωμένα στην αντικειμενοφόρο πλάκα, 
αποδιατάσσουμε το DNA τους και χρησιμοποιούμε τους ανιχνευτές, οι οποίοι 
υβριδίζονται με τις συμπληρωματικές τους αλληλουχίες πάνω στα 
χρωμοσώματα. 
Εφαρμόσαμε την παραπάνω διαδικασία σε τέσσερα άτομα χρησιμοποιώντας 
τον ανιχνευτής G6 για το γονίδιο του κυαμισμού και τον ανιχνευτή Cys για το 
γονίδιο της κυστινουρίας και πήραμε τα εξής αποτελέσματα:  
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Δ1. Με τη βοήθεια των ανιχνευτών να βρείτε ποιο γονίδιο είναι αυτοσωμικό 
και ποιο φυλοσύνδετο (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(μονάδες 4). 
                                                                                             Μονάδες 6 
 
Δ2. Να βρεθεί το φύλο του φυσιολογικού ατόμου. 
                                                                                        Μονάδες 2 
 
Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα απεικονίζονται τα άτομα της ίδιας 
οικογένειας, στην οποία εμφανίζονται και οι δύο ασθένειες. Όλα τα άτομα 
έχουν φυσιολογικό καρυότυπο. 
 

 

 
 

Δ3. Να βρείτε το γονότυπο των ατόμων ΙΙ3 και ΙΙ4 (μονάδες 2). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). 
                                                                                            Μονάδες 5 
 
Δ4. Εάν το πρώτο παιδί του ζευγαριού του ερωτήματος Δ3 είναι κορίτσι με 
κυαμισμό, με φυσιολογικό όμως καρυότυπο, να εξηγήσετε τη γέννηση του 
παιδιού αυτού. 
Να μην ληφθεί υπόψη η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης. 
                                                                                            Μονάδες 9 
 
Δ5. Να βρεθεί ποια είναι η πιθανότητα αυτό το κορίτσι να μην ασθενήσει από 
κυστινουρία. 
                                                                                             Μονάδες 3 
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ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


