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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.   γ 

Α2.   β 

Α3.   α 

Α4.   γ 

Α5.   δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.   1. στ,   2. 3,   3. α,   4. γ,   5.δ  

 

Β2.  Κύτταρο Α  Μίτωση,  Κύτταρο Β  Μείωση 

 Στο κύτταρο Α μετά το τέλος της διαίρεσης η ποσότητα γενετικού υλικού είναι ίδια 

με αυτή του αρχικού κυττάρου, άρα πρόκειται για μιτωτική διαίρεση που διατηρεί 

σταθερή την ποσότητα του DNA. 

 Στο κύτταρο B μετά το τέλος της διαίρεσης η ποσότητα γενετικού υλικού είναι η 

μισή σε σχέση με αυτή του αρχικού κυττάρου, άρα πρόκειται για μειωτική διαίρεση 

που μειώνει την ποσότητα του DNA στους γαμέτες. 

Γενετική σταθερότητα  Μίτωση, Γενετική ποικιλομορφία  Μείωση 
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Β3. Υβρίδωμα: Υβριδική κυτταρική σειρά που παράγεται από σύντηξη ενός καρκινικού 

κυττάρου με ένα λεμφοκύτταρο. Τα κύτταρα της σειράς αυτής είναι 

αθάνατα (ιδιότητα που την κληρονομούν από τα καρκινικά κύτταρα) και 

παράγουν μονοκλωνικά αντισώματα (ιδιότητα που την κληρονομούν από 

τα λεμφοκύτταρα). 

Μετουσίωση: Η τρισδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης καθορίζει τη λειτουργία που αυτή 

εκτελεί. Αυτό φαίνεται από τις συνέπειες της έκθεσής της σε ακραίες 

τιμές θερμοκρασίας ή pΗ. Τότε η πρωτεΐνη υφίσταται αυτό που 

ονομάζουμε μετουσίωση. Σπάζουν δηλαδή οι δεσμοί που έχουν 

αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων, καταστρέφεται η 

τρισδιάστατη δομή της και η πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της. 

 

Β4. Η πιστότητα της αντιγραφής, δηλαδή το να είναι πανομοιότυπα τα θυγατρικά μόρια τόσο 

μεταξύ τους όσο και με το μητρικό εξασφαλίζεται από 3 μηχανισμούς: 

Α. την ημισυντηρητική αντιγραφή του DNA 

Β. την ικανότητα της DNA πολυμεράσης να διορθώνει τα λάθη που κάνει κατά την 

αντιγραφή, και  

Γ. την δράση των επιδιορθωτικών ενζύμων  

 

Β5.  Είναι δικαιολογημένο να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατό μόρια τα οποία είναι 

φτιαγμένα από τα ίδια είδη αμινοξέων να παρουσιάζουν τόσο διαφορετικές 

λειτουργίες. Την απάντηση θα τη βρούμε, αν προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε εκείνο 

το στοιχείο που διαφοροποιεί τις πρωτεΐνες μεταξύ τους. Αυτό είναι η διαφορετική 

αλληλουχία των αμινοξέων, δηλαδή η διαφορετική πρωτοταγής δομή σε συνδυασμό 

με τις διαφορετικές ομάδες R. Όταν η σειρά των αμινοξέων είναι διαφορετική, η 

δυνατότητα να σχηματιστούν δεσμοί ανάμεσα στις πλευρικές ομάδες αμινοξέων 

βρίσκεται σε διαφορετικά σημεία της πεπτιδικής αλυσίδας. Αυτό οδηγεί σε 

διαφορετική αναδίπλωση του μορίου, που συνεπάγεται διαφορετική δευτεροταγή και 

τριτοταγή δομή, επομένως σε διαφορετική διαμόρφωση στο χώρο. 

(σχολικό βιβλίο τεύχος Α σελ. 25) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πιθανοί συνδυασμοί:    

Πλασμίδιο 1  Βακτήριο Β   (διαχωρισμός με χρήση Αμπικιλίνης) 

Πλασμίδιο 2  Βακτήριο Α   (διαχωρισμός με χρήση Καναμυκίνης) 

Πλασμίδιο 3  Βακτήριο Β ή Γ (χρήση Αμπικιλίνης (Β) ή Στρεπτομυκίνης (Β,Γ) ) 

Πλασμίδιο 4  Βακτήριο Β ή Γ   (διαχωρισμός με χρήση Στρεπτομυκίνης) 
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Σωστοί είναι οι συνδυασμοί στους οποίους το βακτήριο δεν έχει κάποιο γονίδιο 

ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό που έχει το πλασμίδιο. Έτσι με την χρήση αντιβιοτικού 

στο οποίο προσφέρουν ανθεκτικότητα μόνο τα πλασμίδια, μπορεί να γίνει ο 

διαχωρισμός των μετασχηματισμένων βακτηρίων από τα μη μετασχηματισμένα. 

 

Γ2.     β1 άτομα Ι1 και ΙΙΙ1,              β2 άτομα ΙΙ4 και ΙΙΙ1 

Το άτομο Ι1 δεν έχει κάποιο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο και από το δέντρο γνωρίζουμε 

ότι είναι υγιές άτομο. Άρα πρέπει να είναι ομόζυγο ΒΒ. 

Το άτομο Ι2 σύμφωνα με το δέντρο πάσχει, άρα πρέπει να έχει 2 μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφα. Όμως το ένζυμο Ε2 δεν κόβει τα μεταλλαγμένα αλληλόμορφά του, ενώ 

το Ε1 κόβει. Άρα έχει μόνο το πρώτο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο και γονότυπο β1β1.  

Το άτομο ΙΙ4 σύμφωνα με το δέντρο πάσχει, άρα πρέπει να έχει 2 μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφα. Τόσο το ένζυμο Ε1 όσο και το Ε2 κόβουν τα μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφά του. Άρα έχει και τα δύο μεταλλαγμένα αλληλόμορφα και γονότυπο 

β1β2.  

Το άτομο ΙΙΙ1 σύμφωνα με το δέντρο πάσχει, άρα πρέπει να έχει 2 μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφα. Όμως το ένζυμο Ε1 δεν κόβει τα μεταλλαγμένα αλληλόμορφά του, ενώ 

το Ε2 κόβει. Άρα έχει μόνο το δεύτερο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο και γονότυπο β2β2.  

 

Γ3. Οι γονότυποι των ατόμων είναι:  Ι3Ββ2,   Ι4Ββ2,   ΙΙ1Ββ1,   ΙΙ2Ββ1,   ΙΙΙ3Ββ2 

 

Γ4.             

  Άτομο ΙΙ3 

Π.Ε. 

Ε1 500 

Ε2 
200 
300 
500 

 

Γ5. Από τη διασταύρωση των ατόμων ΙΙ2 και ΙΙ3 έχουμε: 

P: Ββ1 Χ Ββ2 

Γαμέτες: Β, β1  Β, β2 

F1: ΒΒ,   Ββ1,   Ββ2,   β1β2 

Επομένως η πιθανότητα το παιδί να φέρει το αλληλόμορφο β2 είναι 2/4 ή 50% 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  α) αλυσίδα Ι αλυσίδα γονιδίου,    αλυσίδα ΙΙ  cDNA 

β) η κωδική αλυσίδα συμμετέχει στην υβριδοποίηση. Το cDNA είναι συμπληρωματικό 

με το mRNA το οποίο με τη σειρά του είναι συμπληρωματικό με τη μη κωδική 

αλυσίδα του γονιδίου. Άρα το cDNA έχει την ίδια αλληλουχία με τη μη κωδική του 

γονιδίου. Οπότε είναι συμπληρωματικό και υβριδοποιείται με την κωδική αλυσίδα 

του γονιδίου. 

γ) Οι περιοχές α και β αντιπροσωπεύουν τα εσώνια του γονιδίου. Δεν 

υβριδοποιήθηκαν γιατί το ώριμο mRNA δεν περιέχει τα εσώνια και επομένως και 

το cDNA δεν θα έχει τις αλληλουχίες των εσωνίων. 

 

 

Δ2. 1ος Μηχανισμός : Γονιδιακή μετάλλαξη στο σπερματοζωάριο του πατέρα, έτσι ώστε το 

παιδί να κληρονομήσει Χα αλληλόμορφο και από τους 2 γονείς. 

2ος Μηχανισμός: Μη διαχωρισμός των ομόλογων χρωμοσωμάτων του πατέρα κατά την 

πρώτη μειωτική διαίρεση για να προκύψει σπερματοζωάριο χωρίς 

φυλετικό χρωμόσωμα και μη διαχωρισμός στη 2η μειωτική στη μητέρα 

για να προκύψει ωάριο με 2 Χα χρωμοσώματα. 

Οποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός δεν παραβιάζει τα δεδομένα της 

εκφώνησης είναι αποδεκτός. 

 

Δ3. α) Τύπος μετάλλαξης:  

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Α  Αντικατάσταση της Τ στη δεύτερη θέση του κωδικονίου 

UUG της leu από G στην κωδική αλυσίδα του DNA έτσι 

ώστε να προκύψει trp (UGG). 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη B  Αντικατάσταση της G στην πρώτη θέση του κωδικονίου 

GGA της gly από T στην κωδική αλυσίδα του DNA έτσι 

ώστε να προκύψει κωδικόνιο λήξης TGA. 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Γ  Έλλειψη της C στην πρώτη θέση του κωδικονίου CAC της 

his έτσι ώστε να αλλάξει το βήμα τριπλέτας και να 

αλλάξουν όλα τα αμινοξέα. 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Δ  Προσθήκη της τριπλέτας TGT μεταξύ πρώτης και δεύτερης 

βάσης του κωδικονίου AGG της arg έτσι ώστε να 

προκύψει met-trp στη θέση της arg, χωρίς να αλλάξει το 

βήμα τριπλέτας. 

 



5 
 

 

β) Η αλληλουχία βάσεων της κωδικής αλυσίδας του φυσιολογικού γονιδίου είναι : 

5΄…-ATG-CAC-AGG-TTG-TGG-GGA-GAC-…3΄ 

Η αλληλουχία μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τη μετάλλαξη Γ. 

 

 

Η διδακτική ομάδα 

 


