
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 
Θέμα Α 
Α1.γ 
Α2.β 
Α3.α 
Α4.γ 
Α5.δ 
 
Θέμα Β 
Β1. 1-ΣΤ, 2-Ε, 3-Α, 4-Γ, 5-Δ 
 
Β2.  
Το κύτταρο Α πραγματοποιεί μίτωση, ενώ το κύτταρο Β πραγματοποιεί μείωση. 
Σύμφωνα με το διάγραμμα η ποσότητα του DNA στο κύτταρο Α παραμένει ίδια μετά 
την πραγματοποίηση της διαίρεσης, όπως αυτό συμβαίνει στη μίτωση (μια διαίρεση). 
Αντίθετα στο κύτταρο Β η ποσότητα του DNA υποδιπλασιάζεται μετά την 
ολοκλήρωση της διαίρεσης, όπως αυτό συμβαίνει στη μείωση(δύο διαιρέσεις). 
 
Β3.  
Υβρίδωμα: Κύτταρο που προέκυψε από την σύντηξη ενός Β-λεμφοκυττάρου και ενός 
καρκινικού κυττάρου. Το κύτταρο αυτό παράγει μεγάλες ποσότητες μονοκλωνικών 
αντισωμάτων εξειδικευμένων για έναν συγκεκριμένο αντιγονικό καθοριστή. 
Μετουσίωση: Όταν μια πρωτείνη εκτεθεί σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας ή pH, σπάνε 
οι δισουλφιδικοί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων των 
αμινοξέων και καταστρέφεται η τρισδιάστατη δομή της πρωτείνης η οποία θα χάσει 
την λειτουργικότητα της, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται μετουσίωση.  
 
Β4.  
Επιδιορθωτικά ένζυμα 
DNA πολυμεράση  
Συμπληρωματικότητα βάσεων 
 
Β5.  
Οι πρωτείνες αυτές μπορεί να έχουν: 
Διαφορετική αλληλουχία αμινοξέων 
Διαφορετική πρωτοταγής δομή  
Ανάπτυξη δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ πλευρικών ομάδων σε διαφορετικά σημεία 
με αποτέλεσμα διαφορετική αναδίπλωση 
 
Θέμα Γ  
Γ1. 
Οι συνδυασμοί είναι  
Βακτήριο Α-πλασμίδιο 2 
Βακτήριο Β-πλασμίδια 1, 3, 4 
Βακτήριο Γ-πλασμίδια 3, 4 
 



 

 

Η επιλογή έγινε βάση των γονιδίων ανθεκτικότητας. Το πλασμίδιο πρέπει να διαθέτει 
ένα τουλάχιστον γονίδιο ανθεκτικότητας διαφορετικό από τα αντίστοιχα γονίδια των 
βακτηρίων. Άρα, τα μη μετασχηματισμένα βακτήρια δεν θα έχουν ανθεκτικότητα σε 
καλλιέργεια παρουσία αντιβιότικου που δεν διαθέτουν αντίστοιχο γονίδιο.  
Δώστε και ένα παράδειγμα.  
Γ2.  
Συμβολισμός  
Β1: που φέρουν τα άτομα Ι2 και ΙΙΙ1  
Β2: ΙΙ4 και ΙΙΙ1  
Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 
Ι1: δεν έχει κανένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο  
!2: πάσχει και είναι ομόζυγο για το β1 
ΙΙ4: πάσχει και είναι ομόζυγο για το β2 
ΙΙΙ1: ετερόζυγο β1β2 
 
Γ3.  
Ι3:Ββ2 
Ι4:Ββ2 
ΙΙ1:Ββ1 
ΙΙ2:Ββ1 
ΙΙ3:Ββ2 
 
Γ4 
Με την επίδραση της Ε1 προκύπτει τμήμα 500 ζ.β.  
Με την επίδραση της Ε2 προκύπτουν τμήματα 500ζ.β., 200ζ.β. και 300ζ.β. 
 
Γ5. Κάνετε την διασταύρωση Ββ1 χ Ββ2 
Προκύπτει πιθανότητα 50% 
 
Θέμα Δ 
 
Δ1 
Α) αλυσίδα Ι: γονίδιο, αλυσίδα ΙΙ:cDNA 
Β) Η κωδική αλυσίδα είναι αυτή που συμμετέχει στην υβριδοποίηση. Μη κωδική είναι 
η μεταγραφόμενη και κωδική η συμπληρωματική της. Το cDNA είναι 
συμπληρωματικό του ώριμου mRNA άρα είναι ίδιο με τη μη κωδική αλυσίδα χωρίς 
όμως να φέρει τα εσώνια και γι΄αυτό υβριδοποιείται ένα μέρος της αλυσίδας.  
Γ) Οι περιοχές που δεν υβριδοποιούνται είναι εσώνια. Αναφορά στην ωρίμανση 
 
Δ2 
1η περίπτωση  
Μη διαχωρισμός φυλετικών χρωμοσωμάτων ή αδελφών χρωματίδων στη μείωση Ι ή 
ΙΙ του πατέρα και μη διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων του Χα της μητέρας. Η 
ένωση αυτών των γαμετών οδηγεί στη δημιουργία ζυγωτού ΧαΧα 
2η περίπτωση 
Γονιδιακή μετάλλαξη στο σπερματοζωάριο του πατέρα και δημιουργία 
αλληλομόρφου Χα και γονιμοποίηση με ωάριο της μητέρας Χα. 



 

 

 
 
Δ3 
Α) i) Πρωτείνη Α: αντικατάσταση της 2ης βάσης Τ του 4ου κωδικωνίου από G άρα 
αλλαγή του κωδικωνίου από TTG που κωδικοποιεί την λευκίνη σε TGG που 
κωδικοποιεί την τρυπτοφάνη.  
ii) Πρωτείνη Β: αντικατάσταση της 1ης βάσης G του 6ου κωδικωνίου από T άρα η 
αλλαγή κωδικωνίου GGA που κωδικοποιεί την γλυκίνη σε TGA που είναι κωδικώνιο 
λήξης. 
iii) Πρωτείνη Γ: έλλειψη της πρώτης βάσης C του 2ου κωδικωνίου CAC που κωδικοποιεί 
την θρεονίνη οπότε αλλάζει το βήμα τριπλέτας  
iv) Πρωτείνη Δ: Προσθήκη 3 βάσεων 5’TGT3’ μετά την πρώτη βάση Α του 3ου 
κωδικωνίου AGG οπότε αλλάζει το 3ο κωδικώνιο σε ΑΤG και προστίθεται ένα ακόμη 
κωδικώνιο TGG.  
Β) 5’ATG-CAC-AGG-TTG-TGG-GGA-GAC3’ 
 
 
 


