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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
(Ενδεικηικές Απανηήζεις) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. γ 

Α2. β 

Α3. α 

Α4. γ 

Α5. δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1ςτ, 2. ε, 3. α, 4.γ, 5.δ 

 

Β2.  Η κυτταρικι διαίρεςθ που πραγματοποιείται ςτο κφτταρο Α είναι μίτωςθ ενϊ 

ςτο κφτταρο Β μείωςθ. 

Η ποςότθτα του γενετικοφ υλικοφ ςτο κφτταρο Α ςφμφωνα με το διάγραμμα 

διπλαςιάηεται (από α ςε 2α) και ςτο τζλοσ τθσ διαίρεςθσ θ ποςότθτα ςε κάκε νζο 

κφτταρο είναι α, δθλαδι πανομοιότυπθ με τθν αρχικι. 

Η ποςότθτα του γενετικοφ υλικοφ ςτο κφτταρο Β ςφμφωνα με το διάγραμμα από α 

διπλαςιάηεται ςε 2α και μετά από μία κυτταρικι διαίρεςθ προκφπτουν δφο κφτταρα 

με ποςότθτα α το κακζνα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται και νζα κυτταρικι 

διαίρεςθ (μείωςθ ΙΙ) και κάκε κυγατρικό κφτταρο φζρει τθ μιςι ποςότθτα DNA (α/2) 

του αρχικοφ κυττάρου. 

Η μίτωςθ είναι μια διαδικαςία που ευνοεί τθ γενετικι ςτακερότθτα  
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Η μείωςθ λειτουργεί ωσ ζνασ καυμάςιοσ μθχανιςμόσ παραγωγισ γενετικισ 

ποικιλομορφίασ. 

 

Β3. α. Τα Β-λεμφοκφτταρα δεν επιβιϊνουν για πολφ ζξω από το ςϊμα και δεν 

μποροφν να διατθρθκοφν ςε κυτταροκαλλιζργειεσ. Τθν ιδιότθτα αυτι τθν αποκτοφν 

φςτερα από ςφντθξθ με καρκινικά κφτταρα. Τα υβριδικά κφτταρα που παράγονται 

ονομάηονται υβριδώματα και μποροφν να παράγουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ενόσ 

μονοκλωνικοφ αντιςϊματοσ. 

 β. Η ζκκεςθσ μιασ πρωτεΐνθσ ςε ακραίεσ τιμζσ κερμοκραςίασ ι ρΗ ζχει ςαν 

αποτζλεςμα θ πρωτεΐνθ να υφίςταται αυτό που ονομάηουμε μετουςίωςθ . Σπάηουν 

δθλαδι οι δεςμοί που ζχουν αναπτυχκεί μεταξφ των πλευρικϊν ομάδων, 

καταςτρζφεται θ τριςδιάςτατθ δομι τθσ και θ πρωτεΐνθ χάνει τθ λειτουργικότθτά 

τθσ. 

 

Β4. DNA πολυμεράςεσ επιμθκφνουν τα πρωταρχικά τμιματα, τοποκετϊντασ 

ςυμπλθρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια απζναντι από τισ μθτρικζσ αλυςίδεσ του 

DNA. Τα νζα μόρια DNA αρχίηουν να ςχθματίηονται, κακϊσ δθμιουργοφνται δεςμοί 

υδρογόνου μεταξφ των ςυμπλθρωματικϊν αηωτοφχων βάςεων των 

δεοξυριβονουκλεοτιδίων. DNA πολυμεράςεσ επιδιορκϊνουν επίςθσ λάκθ που 

ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ αντιγραφισ. Μποροφν, δθλαδι, να «βλζπουν» και 

να απομακρφνουν νουκλεοτίδιο που οι ίδιεσ τοποκετοφν, κατά παράβαςθ του 

κανόνα τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ, και να τοποκετοφν τα ςωςτά. 

Η αντιγραφι του DNA είναι απίςτευτα ακριβισ, μόνο ζνα νουκλεοτίδιο ςτα 100.000 

μπορεί να ενςωματωκεί λάκοσ. Τα λάκθ που δεν επιδιορκϊνονται από τισ DNA 

πολυμεράςεσ, επιδιορκϊνονται ςε μεγάλο ποςοςτό από ειδικά επιδιορκωτικά 

ζνηυμα. Έτςι ο αρικμόσ των λακϊν περιορίηεται ςτουσ ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ 

ςτο ζνα ςτα 1010! 

 

B5. Τα 20 διαφορετικά αμινοξζα που δομοφν τισ πρωτεΐνεσ των ηωντανϊν 

οργανιςμϊν, τοποκετοφμενα ςε διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ, μποροφν να 

ςχθματίςουν ζναν τεράςτιο αρικμό διαφορετικϊν πρωτεϊνικϊν μορίων ίδιου 

μικουσ. 

Ένα πολυπεπτίδιο, αμζςωσ μετά τθ ςφνκεςι του, δεν είναι ςυνικωσ ικανό να 

εκδθλϊςει το βιολογικό του ρόλο. Η ικανότθτα αυτι αποκτάται, όταν θ 

πολυπεπτιδικι αλυςίδα πάρει τθν τελικι διαμόρφωςι τθσ ςτο χϊρο.  

Η διαμόρφωςθ του πρωτεϊνικοφ μορίου ςτον χϊρο, κακορίηεται από τθν 

αλλθλουχία των αμινοξζων ςτθν πεπτιδικι αλυςίδα και ςτακεροποιείται από τουσ 

δεςμοφσ που ςχθματίηονται ανάμεςα ςτισ ομάδεσ πλευρικζσ ομάδεσ R των 

αμινοξζων.  
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Έτςι, οι δφο διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ του κζματοσ μπορεί να αποτελοφνται από το 

ίδιο είδοσ αμινοξζων και ίδιο πλικοσ, αλλά θ διάταξι τουσ ςτθν πολυπεπτιδικι 

αλυςίδα κακορίηει τθν τριςδιάςτατθ δομι τουσ και άρα τθ λειτουργία τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

 

 

 το βακτιριο Α κα μπορζςει να ςυνδυαςτεί με το πλαςμίδιο 2,  

 το βακτιριο Β με τα πλαςμίδια 1, 3 και 4 και  

 το βακτιριο Γ με τα πλαςμίδια 3*, 4  

Κάκε φορά επιλζγεται πλαςμίδιο με γονίδια ανκεκτικότθτασ ςε αντιβιοτικά που δεν 

τα διακζτει το βακτιριο ξενιςτισ ςτο κφριο DNA του. 

* Σθμειϊνεται ότι το πλαςμίδιο 3 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο δεδομζνο βακτιριο 

(Γ) μόνο με τθ χριςθ του αντιβιοτικοφ ςτρεπτομυκίνθ. 
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Γ2.   

 

 

 

Γ3. Συμβολίηουμε με  

Β: το επικρατζσ για τθν β-αλυςίδα τθσ αιμοςφαιρίνθσ ΗbA  

β1: το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο που διακζτει κζςθ αναγνϊριςθσ για ΠΕ Ε1 

β2: το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο που διακζτει κζςθ αναγνϊριςθσ για ΠΕ Ε2 

 

Οι γονότυποι των ατόμων είναι: 

Ι3: Ββ2,  

Ι4: Ββ2,  

ΙΙ1: Ββ1,  

ΙΙ2: Ββ1 και  

ΙΙ3: Ββ2 

 

 

 

Γ4: Μετα τθ δράςθ τθσ Ε1 ςτο άτομο ΙΙ3 κα ζχουμε μόνο τμιματα των 500 ηβ, ενώ μετα τθ 

δραςι τθσ Ε2 κα ζχουμε τμιματα:  300 ηβ και 200 ηβ 
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Γ5. Η πικανότθτα το παιδί των ΙΙ2 και ΙΙ3 να φζρει ζνα τουλάχιςτον αλλθλόμορφο β2 είναι 

2/4 ι 1/2 ι 50% 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. 

α.  Αλυςίδα Ι :αντιςτοιχεί ςτο  γονίδιο 

 Αλυςίδα ΙΙ : αντιςτοιχεί ςτο cDNA 

β . Στθν υβριδοποίθςθ ςυμμετζχει θ κωδικι αλυςίδα.  

Το cDNA είναι ςυμπλθρωματικό και αντιπαράλλθλο του mRNA. Το mRNA 
αποτελεί το κινθτό αντίγραφο τθσ κωδικισ αλυςίδασ, άρα το cDNA κα υβριδοποιεί 
τθν κωδικι που είναι ςυμπλθρωματικι και αντιπαράλλθλθ τθσ μθ κωδικισ, θ οποία 
με τθ ςειρά τθσ είναι ςυμπλθρωματικι και αντιπαράλλθλθ του mRNA. 

Άρα το cDNA ζχει ( ςτο μεγαλφτερο τμιμα του) τθν ίδια αλλθλουχία με τθν μθ 
κωδικι και ζτςι κα ςυνδζεται με ( υβριδοποιεί) τθν κωδικι. 

γ . οι περιοχζσ α, β είναι τα εςϊνια. Αυτά απομακρφνονται κατά τθν ωρίμανςθ του 
πρόδρομου μορίου mRNA και απουςιάηουν από το cDNA, οπότε τα αντίςτοιχα 
τμιματα τθσ κωδικισ δεν ζχουν ςυμπλθρωματικά ςτο cDNA. 

 

Δ2. Παρακάτω υποδεικνφονται τρεισ πικανοί μθχανιςμοί από τουσ οποίουσ ο 

μακθτισ κα πρζπει να παρουςιάςει ΜΟΝΟ τουσ 2. 

 

Μθχανιςμόσ #1 

Προκφπτει κθλυκό άτομο ΧαΧα από τθ γονιμοποίθςθ φυςιολογικοφ κθλυκοφ γαμζτθ 

(ωαρίου) Χα από αρςενικό γαμζτθ Χα του φυςιολογικοφ αρςενικοφ γονζα μετά από 

γονιδιακι μετάλλαξθ όπου το ΧΑ μεταλλάχκθκε ςε Χα. 
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Μθχανιςμόσ #2 

Προκφπτει κθλυκό άτομο ΧαΧα από τθ γονιμοποίθςθ μθ φυςιολογικοφ κθλυκοφ 

γαμζτθ (ωαρίου) ΧαΧα που προζκυψε από μθ διαχωριςμό των αδελφϊν χρωματίδων 
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κατά τθ 2θ μειωτικι διαίρεςθ ςτον κθλυκό γονζα για τθ δθμιουργία γαμετϊν, από 

αρςενικό γαμζτθ χωρίσ φυλετικά χρωμοςϊματα του φυςιολογικοφ αρςενικοφ γονζα 

μετά από μθ διαχωριςμό είτε των ομόλογων χρωμοςωμάτων είτε των αδελφϊν 

χρωματίδων κατά τθν 1θ ι 2θ μειωτικι διαίρεςθ .για τθ δθμιουργία των 

ςπερματοηωαρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μθχανιςμόσ #3 

Προκφπτει άτομο ΧαΧ-με ζλλειψθ τμιματοσ του Χ χρωμοςϊματοσ που περιλαμβάνει 

τθ γενετικι κζςθ τθσ ιδιότθτασ Α. Το άτομο αυτό μπορεί να προκφψει από ζναν 

φυςιολογικό κθλυκό γαμζτθ Χα ο οποίοσ γονιμοποιείται από ςπερματοηωάριο που 

παρουςιάηει ζλλειψθ ςτο τμιμα του Χ χρωμοςϊματοσ που προαναφζρκθκε. 

 



9 
 

 

 

Δ3. 

α. Μεταλλαγμζνθ Πρωτεΐνθ Α: αντικατάςταςθ τθσ δεφτερθσ βάςθσ Τ του 4ου 
κωδικονίου από G. δθλ. TTG ςε  TGG 

 Μεταλλαγμζνθ Πρωτεΐνθ Β: αντικατάςταςθ τθσ πρϊτθσ βάςθσ G του 6ου 
κωδικονίου από Τα δθλ.. GGA ςε TGA (κωδικόνιο λιξθσ) 

 Μεταλλαγμζνθ Πρωτεΐνθ Γ: Έλλειψθ τθσ πρϊτθ C του 2ου κωδικονίου CAC, 
αλλάηει θ διαδοχι των κωδικονίων (ςειρά ανάγνωςθσ) ςτο mRNA και γίνεται:  

5’ATG-ACA-GGT-TGT-GGG-GAG-AC..-3’ 

 Μεταλλαγμζνθ Πρωτεΐνθ Δ: Προςκικθ τριϊν βάςεων κωδικονίου 5’TGT3’ μετά 
τθν πρϊτθ βάςθ Α του 3ου κωδικονίου AGG, με αποτζλεςμα να αλλάξει το 
κωδικόνιο τθσ μεκειονίνθσ και προκφπτει ζνα επιπλζον κωδικόνιο το TGG τθσ 
τρυπτοφάνθσ. Τα υπόλοιπα ακολουκοφν  όπωσ ςτθν φυςιολογικι πρωτεΐνθ. 

β. 

5’-ATG-CAC-AGG-TTG-TGG-GGA-GAC-…3 


