
 

 
 

 

 
   

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΑ  6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 
 
 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. γ 
Α5. δ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.   
1.ςτ 
2.ε 
3. α 
4.γ 
5. δ    
 
Β2. Στο κφτταρο Α, πραγματοποιείται θ διαδικαςία τθσ μίτωςθσ, ενϊ ςτο κφτταρο Β θ 
διαδικαςία τθσ μείωςθσ. Το κφτταρο Α ξεκινάει από μια ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ α, θ 
οποία διπλαςιάηεται με τθ διαδικαςία τθσ αντιγραφισ και ςτο τζλοσ τθσ διαίρεςθσ θ 
ποςότθτα του γενετικοφ υλικοφ είναι ίδια με αυτι του αρχικοφ κυττάρου. Στο κφτταρο Β, θ 
ποςότθτα του γενετικοφ υλικοφ που τελικά παράγεται είναι θ μιςι τθσ αρχικισ (α/2). 
Μεςολαβοφν δυο διαδοχικζσ διαιρζςεισ.  
Η κυτταρικι διαίρεςθ που εξαςφαλίηει τθ γενετικι ςτακερότθτα είναι θ μίτωςθ, κακϊσ θ 
βιολογικι τθσ ςθμαςία είναι θ διατιρθςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ και θ μεταβίβαςι τθσ 
ςτισ επόμενεσ γενιζσ, ενϊ θ μείωςθ ςυμβάλει ςτθ γενετικι ποικιλομορφία με γεγονότα 
όπωσ ο επιχιαςμόσ που ανταλλάςςει γενετικι πλθροφορία μεταξφ μθ αδελφϊν 
χρωματίδων (Πρόφαςθ Ι) και ο ανεξάρτθτοσ ςυνδυαςμόσ των χρωμοςωμάτων (Μετάφαςθ 
Ι).  
 
Β3. α. Υβρίδωμα είναι το κφτταρο που προκφπτει από τθν ςφντθξθ ενόσ Β-λεμφοκφτταροφ 
με καρκινικό κφτταρο, δίνοντασ ζτςι ςτο Β-λεμφοκυτταρο τθ δυνατότθτα να διατθρθκεί ςε 
κυτταροκαλλιζργειεσ και παράγει μεγάλεσ ποςότθτεσ μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων.  
β. Μετουςίωςθ χαρακτθρίηεται το φαινόμενο τθσ διάςπαςθσ των δεςμϊν, ςτθ 
δευτεροταγι, τριτοταγι ι τεταρτοταγι δομι και δεν αναφζρεται ςε αλλαγζσ τθσ 



 

πρωτοταγοφσ δομισ, των πρωτεϊνϊν και των νουκλεϊκϊν οξζων. Κατά τθ μετουςίωςθ οι 
δεςμοί που ζχουν αναπτυχκεί μεταξφ των πλευρικϊν ομάδων των αμινοξζων ςπάηουν, με 
ςυνζπεια τθν καταςτροφι τθσ τριςδιάςτατθσ δομισ τθσ πρωτεΐνθσ και τθν αλλαγι τθσ 
λειτουργικότθτά τθσ μετά από τθν ζκκεςι τθσ ςε ακραίεσ τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ θ του pH. 
 
Β4. 
Η πιςτότθτα τθσ αντιγραφισ εξαςφαλίηεται με τον θμιςυντθρθτικό μθχανιςμό τθσ 
αντιγραφισ, με τθν επιδιορκωτικι δράςθ τθσ DNA πολυμεράςθσ, θ οποία κατά τθ ςφνκεςθ 
τθσ νζασ αλυςίδασ επιδιορκϊνει τισ βάςεισ που ζχει τοποκετιςει θ ίδια κατά παράβαςθ 
του κανόνα τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ, κακϊσ και με τθ δράςθ των επιδιορκωτικϊν 
ενηφμων. Στο τζλοσ τθσ αντιγραφισ θ πικανότθτα λάκουσ περιορίηεται ςτο ζνα ςτα 1010. 
 
Β5.  
Οι δφο αυτζσ πρωτείνεσ ζχουν διαφορετικι πρωτοταγι δομι. 
Η λειτουργικότθτα των πρωτεϊνϊν ςχετίηεται με τθν τελικθ τουσ διαμορφωςθ ςτο χωρο, 
ςυνεπωσ τθσ τριτοταγοφσ (θ τεταρτοταγουσ δομθσ αν υπαρχει). Αλλα θ δευτεροταγθσ και θ 
τριτοταγθσ διαμορφωςθ εξαρτϊνται απο τθν πρωτοταγι δομθ, δθλαδθ τθν αλλθλουχία 
των αμινοξζων ςτθν πολυπεπτιδικι αλυςιδα.  
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  
Τα πλαςμίδια που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να προςδίδουν ςτα βακτιρια που κα 
μεταςχθματιςτοφν νζα ανκεκτικότθτα ςε κάποιο αντιβιοτικό ϊςτε να μπορεί να γίνει ςτο 
τζλοσ του μεταςχθματιςμοφ επιλογι και απομόνωςθ κυττάρων-ξενιςτϊν που ζλαβαν το 
πλαςμίδιο. Συνεπϊσ, οι ςυνδυαςμοί που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είναι: 
 Το πλαςμίδιο 1, με το βακτιριο Β.  
 Το πλαςμίδιο 2, με το Βακτιριο Α. 
 Το πλαςμίδιο 3, με τα βακτιρια Β, Γ  
Το πλαςμίδιο 4, με τα βακτιρια Β, Γ.  
 
 
Γ2. 
Σελ.97, ςχολικό βιβλίο «Η β-καλαςςαιμία χαρακτθρίηεται απο μεγάλθ ετερογζνεια.» 
 
Ζςτω Β το φυςιολογικό αλλθλόμορφο για τθ Β αλυςίδα.  
β1 το αλλθλόμορφο που κόβεται από το Ε1 και  
β2 το αλλθλόμορφο που κόβεται από το Ε2. 
 
Το άτομο Ι1 φζρει μόνο τα φυςιολογικά Β αλλθλόμορφα, κακϊσ από το γενεαλογικό 
δζνδρο ζχει φυςιολογικό φαινότυπο. 
 
Το Ι2, που πάςχει, κόβεται από το Ε1 και όχι από το Ε2, επομζνωσ ζχει β1 αλυςίδεσ. Τα 
κραφςματα που προκφπτουν από το Ε1 είναι 100 και 400 η.β 
 
Το ΙΙ4 πάςχει και κόβεται από το Ε2 και ζχει β2 αλυςίδεσ. Τα κραφςματα που προκφπτουν 
από το Ε2 είναι 200 και 300 η.β.  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1


 

Το ΙΙΙ1 ζχει και τισ δφο αλυςίδεσ β1 και β2, γιατί προκφπτουν τα κραφςματα και των δφο 
ενηφμων. 
 
 
 
Γ3. Γονότυποι: 
 
Ι3: Ββ2 
Ι4:Ββ2 
ΙΙ1:Ββ1 
ΙΙ2:Ββ1 
ΙΙ3:Ββ2 
 
Γ4. 
Το άτομο ΙΙ3 ζχει γονότυπο Ββ2, ςυνεπϊσ μετά τθν πζψθ από περιοριςτικζσ 
ενδονουκλεάςεσ κα αναμζνουμε να δοφμε 3 διαφορετικά κομμάτια DNA . Ζνα τμιμα 500 
η.β (φυςιολογικό αλλθλόμορφο) και κραφςματα 200 – 300 η.β  (μεταλλαγμζνο β2 
αλλθλόμορφο) 
 
Γ5. 
 
(Διαςταφρωςθ ΙΙ2 x II3) P:  Ββ1 x Ββ2 
                              Γαμζτεσ:   B, β1   //    Β, β2 
                           Απόγονοι:    BB, Bβ2 , Ββ1, β1β2 
 
Πικανότθτα να φζρει απόγονόσ τουσ το β2 αλλθλόμορφο είναι 50%.( ι ½) 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. α) cDNA- αλυςίδα ΙΙ ενϊ θ αλυςίδα του αρχικοφ γονιδίου είναι θ αλυςίδα Ι 
       β) Στθν υβριδοποίθςθ ςυμμετζχει θ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου. 
Η cDNA αλυςίδα δθμιουργείται από το ζνηυμο αντίςτροφθ μεταγραφάςθ με καλοφπι το 
ϊριμο mRNA ενόσ γονιδίου.  Το mRNA ζχει τον ίδιο προςανατολιςμό και  τθν ίδια 
αλλθλουχία με τθν κωδικι αλυςίδα του γονιδίου. 
        γ) Οι περιοχζσ α και β αντιπροςωπεφουν τισ αλλθλουχίεσ εςωνίων του αρχικοφ 
γονιδίου.              
 Οι αλλθλουχίεσ αυτζσ (α και β) αδυνατοφν να ενωκοφν ςυμπλθρωματικά με τθ cDNA  
αλυςίδα εφόςον απομακρφνονται από το mRNA με τθ διαδικαςία τθσ ωρίμανςθσ. Η 
δθμιουργία τθσ cDNA αλυςίδασ γίνεται με καλοφπι ϊριμου mRNA του γονιδίου. 
 
Δ2. 
α) Οι γονείσ ωσ φυςιολογικοί για μία φυλοςφνδετθ αςκζνεια κα παρουςιάηουν γονότυπουσ  
ΧΑΥ (Πατζρασ) και είτε ΧΑΧΑ (απορρίπτεται,εφόςον πρζπει να υπάρχει το μεταλλαγμζνο 
αλλθλόμορφο ςε κάποιο γονζα για να βγεί κόρθ που πάςχει), είτε ΧΑΧα   (Δεκτόσ γονότυποσ 
μθτζρασ). 
Aφοφ το κορίτςι πάςχει από τθν αςκζνεια και ζχει και φυςιολογικό αρικμό χρωμοςωμάτων 
κα ζχει γονότυπο ΧαΧα .  



 

 
Τρόποσ 1: Λάκοσ ςτθ δεφτερθ μειωτικι διαίρεςθ τθσ μθτζρασ με αποτζλεςμα τον μθ-
διαχωριςμό των αδελφϊν χρωματίδων και παραγωγι ωαρίου με χρωμοςωμικι ςφςταςθ 
ΧαΧα και γονιμοποίθςθ αυτοφ από κενό ωσ προσ το 23ο χρωμόςωμα ςπερματοηωαρίου 
(λάκοσ ςε Μειωτικι διαίρεςθ Ι θ ΙΙ). 
Τρόποσ 2 : Άτομο ΧαΧ- που προζκυψε από γονιμοποίθςθ φυςιολογικοφ ωαρίου Χα  με 
ςπερματοηωάριο Χ- που ζχει υποςτεί ζλλειψθ γενετικισ κζςθσ Α ςτο φυλετικό Χ 
χρωμόςωμα. 
 
Δ3. 
α) A- Γονιδιακι μετάλλαξθ αντικατάςταςθσ βάςθσ τθσ δεφτερησ Σ ςτο 4o κωδικόνιο και 
μετατροπι αυτοφ από TTG (λευκίνθ) ςε TGG (τρυπτοφάνθ).  
    Β  -  Γονιδιακι μετάλλαξθ αντικατάςταςθσ βάςθσ τθσ πρώτησ G ςτο 6o κωδικόνιο και 
μετατροπι αυτοφ από GGA (γλυκίνθ) ςε TGA (κωδικόνιο λιξθσ). 
    Γ- Γονιδιακι μετάλλαξθ ζλλειψθσ βάςθσ τθσ πρϊτθσ C ςτο 2o κωδικόνιο CAC και αλλαγι 
του πλαιςίου ανάγνωςθσ των εναπομεινάντων κωδικονίων.   
( 5’ ΑΤG-ACA-GGT-TGT-GGG-GAG-AC…- 
   Δ-   Γονιδιακι μετάλλαξθ προςκικθσ τριϊν βάςεων (TGT) μετά τθν Α του 3ου κωδικονίου 
ΑGG. 
 
 
β)                     
                     5’ – ATG- CAC- AGG- TTG- TGG- GGA- GAC- …-3’ 
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