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Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Βιολογία» 

 

Θέμα Α
 

1)  

1.1 γ 

1.2 β 

1.3 α 

1.4 γ 

1.5 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. 

Στο πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η ποσότητα του DNA στα θυγατρικά κύτταρα είναι ίση με την ποσό-

τητα DNA στο αρχικό κύτταρο και γνωρίζουμε ότι η μίτωση  οδηγεί στη δημιουργία δύο πανομοιότυπων, τό-

σο μεταξύ τους όσο και με το μητρικό, θυγατρικών κυττάρων. Αυτό συμβαίνει γιατί καθένα από τα δύο θυ-

γατρικά πήρε τη μία από τις δύο αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος του μητρικού κυττάρου. 

Στο δεύτερο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η ποσότητα του DNA στα θυγατρικά κύτταρα είναι η μισή σε σχέση 

με την ποσότητα DNA στο αρχικό κύτταρο και γνωρίζουμε ότι η μείωση  οδηγεί στη δημιουργία τεσσάρων 

γαμετών, δηλαδή εξειδικευμένων αναπαραγωγικών κυττάρων, τα οποία φέρουν το μισό αριθμό χρωμοσω-

μάτων από τον κανονικό, είναι δηλαδή απλοειδή. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε γαμέτης έχει πάρει, από κάθε 

ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων, υποχρεωτικά τη μία χρωματίδα, η οποία με το τέλος της μείωσης αντισ-

τοιχεί σε ένα χρωμόσωμα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η μίτωση συμβάλλει στη γενετική σταθερότητα ενώ η μείωση 

(μέσω του επιχιασμού και του ανεξάρτητου συνδυασμού χρωμοσωμάτων) συμβάλλει στη γενετική ποικιλο-

μορφία. 

 

Β3. α) Η πρωτεΐνη υφίσταται αυτό που ονομάζουμε μετουσίωση όταν σπάζουν οι δεσμοί που έχουν αναπ-

τυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων, καταστρέφεται η τρισδιάστατη δομή της πρωτεΐνη και κατά συνέπεια 

η πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της. Αυτό αποτελεί συνέπεια της έκθεσης της σε ακραίες τιμές θερμοκ-

ρασίας ή ρΗ. 

β) Τα υβριδώματα αποτελούν κύτταρα που προκύπτουν από την σύντηξη δύο διαφορετικών τύπων κυττά-

ρων. Τα υβριδώματα τα οποία προκύπτουν από σύντηξη Β- λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα χρησιμο-

ποιούνται προκειμένου να παράγουν μεγάλες ποσότητες ενός μονοκλωνικού αντισώματος. Αυτό συμβαίνει 
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διότι τα Β-λεμφοκύτταρα δεν επιβιώνουν για πολύ έξω από το σώμα και δεν μπορούν να διατηρηθούν σε 

κυτταροκαλλιέργειες. Την ιδιότητα αυτή την αποκτούν ύστερα από σύντηξη με καρκινικά κύτταρα. 

 

Β4.Η πιστότητα της αντιγραφής σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο εξασφαλίζεται με τους εξής τρόπους: 

α) Οι DNA πολυμεράσες επιδιορθώνουν λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Μπορούν, 

δηλαδή, να «βλέπουν» και να απομακρύνουν νουκλεοτίδιο που οι ίδιες τοποθετούν, κατά παράβαση του κα-

νόνα της συμπληρωματικότητας.  

β) Τα λάθη που δεν επιδιορθώνονται από τις DNA πολυμεράσες, επιδιορθώνονται σε μεγάλο ποσοστό από 

ειδικά επιδιορθωτικά ένζυμα. Έτσι ο αριθμός των λαθών περιορίζεται στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

στο ένα στα 10
10

. 

γ) Οι δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA είναι συμπληρωματικές, και αυτό υποδηλώνει ότι η αλληλουχία της μιας 

καθορίζει την αλληλουχία της άλλης. Η συμπληρωματικότητα έχει τεράστια σημασία για τον αυτοδιπλασιασ-

μό του DNA. Κάθε αλυσίδα DNA μπορεί να χρησιμεύει ως καλούπι για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής 

αλυσίδας, ώστε τελικά να σχηματίζονται δύο δίκλωνα μόρια DNA πανομοιότυπα με το μητρικό μόριο. 

δ) Τα δύο θυγατρικά μόρια που προκύπτουν είναι πανομοιότυπα με το μητρικό και καθένα αποτελείται από 

μία παλιά και μία καινούρια αλυσίδα επιτρέποντας τη σύγκριση των κλώνων και την ανάπτυξη μηχανισμών 

επιδιόρθωσης. Ο μηχανισμός αυτός ονομάστηκε ημισυντηρητικός. 

(Κατά τον κυτταρικό κύκλο υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ελέγχου του DNA αλλά δεν καλύπτονται από το 

σχολικό βιβλίο) 

 

Β5. Δύο διαφορετικές πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούνται από το ίδιο είδος και αριθμό αμινοξέων είναι δυνα-

τόν να επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες όταν έχουν τον ίδιο αριθμό και το ίδιο είδος αμινοξέων, αλλά έχουν 

διαφορετική πρωτοταγή δομή. Όταν η σειρά των αμινοξέων είναι διαφορετική, η δυνατότητα να σχηματιστο-

ύν δεσμοί ανάμεσα στις πλευρικές ομάδες αμινοξέων βρίσκεται σε διαφορετικά σημεία της πεπτιδικής αλυσί-

δας. Αυτό οδηγεί σε διαφορετική αναδίπλωση του μορίου, που συνεπάγεται διαφορετική δευτεροταγή και 

τριτοταγή δομή, επομένως σε διαφορετική διαμόρφωση στο χώρο. Επίσης, ακόμη και η ίδια πρωτοταγής 

δομή είναι δυνατό να οδηγήσει σε διαφορετικές εναλλακτικές τριτοταγείς δομές οι οποίες εξαρτώνται από τις 

πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ων πλευρικών ομάδων. Τέλος, ακόμα και αν διαθέτουν τον ίδιο αριθμό και 

το ίδιο είδος αμινοξέων μπορεί αυτά να είναι κατανεμημένα σε διαφορετικό αριθμό αλυσίδων, τα οποία και 

θα απαρτίζουν το λειτουργικό πρωτεϊνικό μόριο της καθεμίας από τις δύο πρωτεΐνες. 

 

Θέμα Γ
  

Γ1. Η επιλογή των μετασχηματισμένων βακτηρίων θα γίνει με κριτήριο την εισαγωγή μέσω του πλασμιδίου 

τουλάχιστον ενός γονιδίου ανθεκτικότητας που δεν βρίσκεται στο βακτηριακό χρωμόσωμα. Έτσι μέσω του ή 

των νέων γονιδίων που εισάγει το πλασμίδιο μπορεί να γίνει η επιλογή των βακτηρίων. Οι περιπτώσεις που 

διακρίνουμε είναι οι ακόλουθες: 

Βακτήριο Α/πλασμίδιο 2 (επιλογή με καναμυκίνη) 

Βακτήριο Β/πλασμίδιο 1, 3, 4 (αντίστοιχα επιλογή με αμπικιλίνη (1), αμπικιλίνη και στρεπτομυκίνη (3) και 

στρεπτομυκίνη (4)) 
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Βακτήριο Γ/πλασμίδιο 3, 4 (και για τα δύο επιλογή με στρεπτομυκίνη) 

 

Γ2. Ι1: ΒΒ (καμία από τις ενδονουκλεάσες δεν κόβει), Ι2: β1β1 (και τα δύο γονίδια κόβονται από την Ε1), ΙΙ4: 

β2β2 (και τα δύο γονίδια κόβονται από την Ε2), ΙΙΙ1: β1β2 (κόβει και η Ε1 και η Ε2) 

 

Γ3. Ι3: Ββ2, Ι4: Ββ2, ΙΙ1: Ββ1, ΙΙ2: Ββ1, ΙΙ3: Ββ2 

 

Γ4. Η επίδραση της Ε1 στο άτομο ΙΙ3 δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε από τα δύο αλληλόμορφα 

(τμήμα 500ΖΒ) ενώ η επίδραση της Ε2 δίνει τμήματα 500ΖΒ (γονίδιο Β) και τμήματα 200 και 300ΖΒ (γονίδιο 

β2). 

Η διασταύρωση είναι: Ββ1 x Ββ2 

Η γονοτυπική αναλογία είναι 1ΒΒ:1Ββ1:1Ββ2:1β1β2 

Η πιθανότητα κάποιος απόγονος να φέρει το αλληλόμορφο β2 είναι 2/4 δηλαδή 50%. Κάθε κύηση αποτελεί 

ανεξάρτητο γεγονός και πραγματοποιείται με βάση τον 1
ο
 νόμο του Mendel. 

 

Θέμα Δ
 

Δ1.α) Η αλυσίδα ΙΙ αντιστοιχεί στο cDNA ενώ η αλυσίδα Ι στο γονίδιο. 

β) Το cDNA δημιουργείται με αντίστροφη μεταγραφή με καλούπι την αλυσίδα του ώριμου mRNA. Κατά 

την αντίστροφη μεταγραφή συντίθεται DNA με καλούπι RNA συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα. Κατά 

συνέπεια το cDNA είναι «όμοιο» με την μη κωδική αλυσίδα (το εξωνιακό τμήμα) και υβριδοποιείται με την 

κωδική αλυσίδα του γονιδίου. 

γ) Αφού η αντίστροφη μεταγραφή χρησιμοποιεί ως καλούπι το μόριο του ώριμου mRNA και αυτό δεν 

περιέχει τα εσώνια του γονιδίου που έχουν αποκοπεί από το πρόδρομο mRNA κατά την ωρίμανση, οι 

περιοχές που φαίνονται στους δύο βρόγχους και δεν υβριδοποιούνται αντιστοιχούν στα εσώνια. 

 

Δ2. Το γεγονός ότι το κορίτσι διαθέτει φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων αποκλείει το σενάριο να έχει 

σύνδρομο Turner. Επομένως μπορεί κάποιος να προτείνει τις ακόλουθες περιπτώσεις (οι γονότυποι των 

γονέων είναι Χ
Α
Υ και Χ

Α
Χ

α
): 

α) Συνδυασμός λαθών κατά τη μείωση και στους δύο γονείς: 

Μη διαχωρισμός φυλετικών χρωμοσωμάτων στον πατέρα στην ά μειωτική διαίρεση ή μη διαχωρισμός 

αδελφών χρωματίδων φυλετικού χρωμοσώματος στη δεύτερη μειωτική διαίρεση και ταυτόχρονα μη δια-

χωρισμός αδελφών χρωματίδων του χρωμοσώματος Χ
α
 στη δεύτερη μειωτική διαίρεση της μητέρας. 

β) Δομική χρωμοσωμική ανωμαλία σε άωρο γενετικό κύτταρο του πατέρα η οποία στερεί την παρουσίδα 

του επικρατούς γονιδίου στο γαμέτη. Ως τέτοια περίπτωση μπορεί να αναφερθεί μια αναστροφή στο 

χρωμόσωμα Χ με σημείο θραύσης εντός του γονιδίου το οποίο απενεργοποιείται, μετατόπιση (αμοιβαία 

ή μη) του συγκεκριμένου τμήματος σε άλλο χρωμόσωμα που δεν συμπεριλήφθηκε στο γαμέτη, έλλειψη 

χρωμοσωμικού τμήματος. 

γ) Η διατύπωση του ερωτήματος δεν αποκλείει την περίπτωση της γονιδιακής μετάλλαξης στο άωρο γε-

νετικό κύτταρο του πατέρα που οδήγησε στη δημιουργία μη λειτουργικού αλληλομόρφου. 
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Δ3. 

α) Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Α: αντικατάσταση του δεύτερου νουκλεοτιδίου του κωδικονίου της leu (κωδική 

αλυσίδα 5’TTG3’->5’TGG3’) και αντικατάσταση αμινοξέος από leu σε trp 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Β: αντικατάσταση του πρώτου νουκλεοτιδίου του κωδικονίου της gly (κωδική αλυσί-

δα 5’GGA3’->5’TGA3’) και δημιουργία πρωιμου κωδικονίου λήξης (5’UGA3’) 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Γ: έλλειψη πρώτου νουκλεοτιδίου (C) του κωδικονίου της his (δεν έχει σημασία για 

ποιο από τα δύο πιθανά, αυτό θα διελευκανθεί στο ερώτημα β) και συνακόλουθη μετατόπιση του πλαισίου 

ανάγνωσης. 

Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Δ: προσθήκη τριών συνεχόμενων νουκλεοτιδίων (5’TGT3’) εντός του κωδικονίου 

της arg (κωδική αλυσίδα 5’AGG3’-> 5’ATGTGG3’) 

 

β) Από τις προηγούμενες 4 περιπτώσεις προκύπτει ότι η αρχική αλληλουχία της κωδικής αλυσίδας είναι: 

5’-ATG-CAC-AGG-TTG-TGG-GGA-GAC…3’ 

 


