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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ   

ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΗΟΤΝΗΟΤ 2022 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ  

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) 

  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΛΖΡΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. γ 

Α2. β 

Α3. α 

Α4.γ 

Α5. δ 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 1 - ζη 

2 - ε 

3 - α 

4 - γ 

5 - δ 

 

Β2. Τν θύηηαξν Α πξαγκαηνπνηεί κίησζε θαη ην θύηηαξν Β πξαγκαηνπνηεί κείσζε. 

Σει. 137-Τεύρνο Α: «Η κίησζε ... ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ» ή Σει138-Τεύρνο Α: «Αλ 

παξαιείςνπκε ... κεηξηθνύ θπηηάξνπ» 

Σει. 140-Τέπρνο Α: «Με ηε κείσζε ... απινεηδή» 

Γελεηηθή ζηαζεξόηεηα εμαζθαιίδεη ε κίησζε θαη ζηελ γελεηηθή πνηθηινκνξθία 

ζπκβάιιεη ε κείσζε. 

Β3. α) Σει. 123-Τεύρνο Β: «Όκσο ηα Β-ιεκθνθύηηαξα … κνλνθισληθνύ 

αληηζώκαηνο» 

β) Σει. 25-Τεύρνο Α: «Απηό θαίλεηαη … ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο» 

Β4. Σει. 31 - Τεύρνο Β: «Οη Watson θαη Crick … νλνκάζηεθε εκηζπληεξεηηθόο» 

Σει. 32-34 – Τεύρνο Β: «DNA πνιπκεξάζεο επηδηνξζώλνπλ … ηκήκαηα DNA» 

Σει. 34 – Τεύρνο Β: «Η αληηγξαθή ηνπ DNA … έλα ζηα 1010 .» 
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Β5. Σει. 25 –Τεύρνο Α: «Δίλαη δηθαηνινγεκέλν … δηαθνξεηηθή δηακόξθσζε ζηνλ 

ρώξν» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Τα βαθηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο μεληζηέο  δελ πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην 

γνλίδην αλζεθηηθόηεηαο ζε αληηβηνηηθό κε ην πιαζκίδην. Δπνκέλσο νη ζπλδπαζκνί ζα 

είλαη:  

Βαθηήξην Β – Πιαζκίδην 1 (ηα κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα δηαρσξηζηνύλ από ηα 

κε κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα κε ηελ ρξήζε ακπηθηιίλεο) 

Βαθηήξην Α – Πιαζκίδην 2 (ηα κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα δηαρσξηζηνύλ από ηα 

κε κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα κε ηελ ρξήζε θαλακπθίλεο) 

Βαθηήξην Β – Πιαζκίδην 3 (ηα κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα δηαρσξηζηνύλ από ηα 

κε κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα κε ηελ ρξήζε ακπηθηιίλεο ή ζηξεπηνκπθίλεο) 

Βαθηήξην Γ – Πιαζκίδην 3 (ηα κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα δηαρσξηζηνύλ από ηα 

κε κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα κε ηελ ρξήζε ζηξεπηνκπθίλεο) 

Βαθηήξην Β – Πιαζκίδην 4 (ηα κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα δηαρσξηζηνύλ από ηα 

κε κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα κε ηελ ρξήζε ζηξεπηνκπθίλεο) 

Βαθηήξην Γ – Πιαζκίδην 4 (ηα κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα ζα δηαρσξηζηνύλ από ηα 

κε κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα κε ηελ ρξήζε ζηξεπηνκπθίλεο) 

Γ2. Τν αιιειόκνξθν 𝛽1 ην θέξεη ην άηνκν 𝛪2 θαη ην άηνκν 𝛪𝛪𝛪1. Τν αιιειόκνξθν 𝛽2 

ην θέξεη ην άηνκν 𝛪𝛪4 θαη ην άηνκν 𝛪𝛪𝛪1. 

Η β-ζαιαζζαηκία είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπόκελε αζζέλεηα. 

Σει. 97 – Τεύρνο Β: «Σην γνλίδην … δηαθνξεηηθέο κεηαιιάμεηο» , «Η β-ζαιαζζαηκία 

… πξνζζήθεο βάζεσλ» 

Τα γνλίδηα ηνπ αηόκνπ 𝛪1 πνπ είλαη πγηέο δελ θόβνληαη νύηε από ηελ 𝛦1 νύηε από ηελ 

𝛦2. Άξα ν γνλόηππόο ηνπ είλαη ΒΒ, όπνπ ην Β είλαη ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν. 

Τα γνλίδηα ηνπ αηόκνπ 𝛪2 πνπ πάζρεη θόβνληαη από ηελ 𝛦1 αιιά όρη από ηελ 𝛦2. Άξα 

ν γνλόηππόο ηνπ είλαη 𝛽1𝛽1 . 

Τα γνλίδηα ηνπ αηόκνπ 𝛪𝛪4 πνπ πάζρεη θόβνληαη από ηελ 𝛦2 αιιά όρη από ηελ 𝛦1. Άξα 

ν γνλόηππόο ηνπ είλαη 𝛽2𝛽2. 

Τν έλα γνλίδην ηνπ αηόκνπ 𝛪𝛪𝛪1 πνπ πάζρεη θόβεηαη κόλν από ηελ 𝛦1 ελώ ην δεύηεξν 

γνλίδην όρη. Τν δεύηεξν γνλίδην θόβεηαη κόλν από ηελ 𝛦2 ελώ ην πξώην όρη. Άξα ν 

γνλόηππόο ηνπ είλαη 𝛽1𝛽2. 

Γ3. 𝛪3 ∶ 𝛣𝛽2 

 𝛪4 ∶ 𝛣𝛽2 

 𝛪𝛪1 ∶ 𝛣𝛽1 
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 𝛪𝛪2 ∶ 𝛣𝛽1 

 𝛪𝛪3 ∶ 𝛣𝛽2 

Γ4. Η 𝛦1 θόβεη κόλν ην γνλίδην 𝛽1 νπόηε ζην άηνκν 𝛪𝛪3 ηα δύν θνκκάηηα DNA ζα 

έρνπλ κήθνο 500 δ.β. 

Η 𝛦2 θόβεη κόλν ην γνλίδην 𝛽2 νπόηε ζην άηνκν 𝛪𝛪3 ηα ηξία θνκκάηηα DNA ζα έρνπλ 

κήθνο 500 δ.β. , 200 δ.β. , 300 δ.β. 

Γ5. ΙΙ: 𝛣𝛽1  ⊗𝛣𝛽2 

Γακέηεο: 𝛣,𝛽1  𝜅𝛼𝜄 𝛣,𝛽2 

ΙΙΙ:  

 Β 𝛽1 

Β ΒΒ 𝛣𝛽1 

𝛽2 𝛣𝛽2 𝛽1𝛽2 

Άξα ε πηζαλόηεηα ην παηδί λα θέξεη ην 𝛽2 είλαη 
1

2
(50%). 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α) Η αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ είλαη ε αιπζίδα Ι θαη ην cDNA ε αιπζίδα ΙΙ. 

β) Η αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ είλαη ε θσδηθή. 

Σει. 64 – Τεύρνο Β: «Γηα λα θαηαζθεπαζηεί … ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA» 

θαη «Οη δύν κνλόθισλεο … ζπκπιεξσκαηηθώλ DNA – RNA». 

Άξα ην cDNA είλαη ζπκπιεξσκαηηθό θαη αληηπαξάιιειν κε ην ώξηκν mRNA ην 

νπνίν είλαη αληίγξαθν ηεο θσδηθήο αιπζίδαο. Δπνκέλσο ην cDNA ζα είλαη αληίγξαθν 

ηεο κε θσδηθήο αιπζίδαο θαη γηα απηό ε αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ είλαη ε θσδηθή. 

γ) Οη πεξηνρέο α θαη β είλαη εζώληα.  

Σει. 64 – Τεύρνο Β: «Οη  cDNA βηβιηνζήθεο … δειαδή ησλ εμσλίσλ». 

Δπνκέλσο ηα εζώληα δελ ππάξρνπλ ζην cDNA θαη γηα απηό δελ πβξηδνπνηνύληαη. 

Γ2. Έζησ 𝛸𝛢  ην επηθξαηέο θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν θαη 𝛸𝛼  ην ππνιεηπόκελν 

αιιειόκνξθν ηεο αζζέλεηαο. Ο παηέξαο έρεη γνλόηππν 𝛸𝛢𝛶 θαη ε κεηέξα έρεη 

γνλόηππν 𝛸𝛢𝛸𝛼  επεηδή θιεξνλνκεί  ζην θνξίηζη ην 𝛸𝛼  ώζηε λα πάζρεη. Τν θνξίηζη 

έρεη γνλόηππν 𝛸𝛼𝛸𝛼  γηαηί πάζρεη αιιά έρεη θπζηνινγηθό αξηζκό ρξσκνζσκάησλ. 

Οη δύν πηζαλνί κεραληζκνί είλαη: 

 Με δηαρσξηζκόο ζηνλ παηέξα, ζηελ πξώηε κεησηηθή δηαίξεζε δελ 

δηαρσξίδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα X θαη Y. Οη γακέηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη 

είλαη 𝛸𝛢𝛶 θαη 0. Με δηαρσξηζκόο ζηελ κεηέξα ζηελ δεύηεξε κεησηηθή 

δηαίξεζε δελ δηαρσξίδνληαη νη αδειθέο ρξσκαηίδεο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 𝛸𝛼  θαη 
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δεκηνπξγνύληαη νη γακέηεο 𝛸𝛢 ,𝛸𝛢 ,𝛸𝛼𝛸𝛼  θαη 0. Αλ δηαζηαπξσζεί ν γακέηεο 0 

ηνπ παηέξα θαη ν γακέηεο 𝛸𝛼𝛸𝛼  ηεο κεηέξαο πξνθύπηεη ην θνξίηζη κε ην 

γνλόηππν 𝛸𝛼𝛸𝛼 . 

 Με δηαρσξηζκόο ζηνλ παηέξα, ζηελ δεύηεξε κεησηηθή δηαίξεζε δελ 

δηαρσξίδνληαη νη αδειθέο ρξσκαηίδεο είηε ηνπ X είηε ηνπ Y. Οη γακέηεο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη είλαη είηε 𝛸𝛢𝛸𝛢 , 0,𝛶,𝛶 είηε 𝛶𝛶, 0,𝛸𝛢 ,𝛸𝛢 . Με δηαρσξηζκόο 

ζηελ κεηέξα ζηελ δεύηεξε κεησηηθή δηαίξεζε δελ δηαρσξίδνληαη νη αδειθέο 

ρξσκαηίδεο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 𝛸𝛼  θαη δεκηνπξγνύληαη νη γακέηεο 

𝛸𝛢 ,𝛸𝛢 ,𝛸𝛼𝛸𝛼  θαη 0. Αλ δηαζηαπξσζεί ν γακέηεο 0 ηνπ παηέξα θαη ν γακέηεο 

𝛸𝛼𝛸𝛼  ηεο κεηέξαο πξνθύπηεη ην θνξίηζη κε ην γνλόηππν 𝛸𝛼𝛸𝛼 . 

 Υπάξρεη πεξίπησζε λα έγηλε γνληδηαθή κεηάιιαμε. Σπγθεθξηκέλα λα 

θιεξνλόκεζε ην θνξίηζη ην 𝛸𝛢  από ηνλ παηέξα ηεο θαη ην 𝛸𝛼  από ηελ κεηέξα 

ηεο. Τν γνλίδην 𝛸𝛢  κπνξεί λα κεηαηξάπεθε ζε 𝛸𝛼 . Οπόηε ν γνλόηππνο ηνπ 

θνξηηζηνύ λα έγηλε 𝛸𝛼𝛸𝛼 . 

 Υπάξρεη πεξίπησζε λα έρεη ζπκβεί κεηαηόπηζε ή έιιεηςε. Σπγθεθξηκέλα λα 

θιεξνλόκεζε ην θνξίηζη ην 𝛸𝛢  από ηνλ παηέξα ηεο θαη ην 𝛸𝛼  από ηελ κεηέξα 

ηεο. Ωζηόζν λα έγηλε κεηαηόπηζε ή έιιεηςε ζε ηκήκα ηνπ ρξσκνζώκαηνο Φ 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην αιιειόκνξθν Α, ώζηε ην θνξίηζη λα θιεξνλόκεζε 

από ηνλ παηέξα ηεο Φ ρξσκόζσκα ρσξίο ηελ γελεηηθή ζέζε κε ην 

αιιειόκνξθν Α. Άξα ν γνλόηππνο ηεο λα είλαη  𝛸𝛼𝛸−, πνπ ζεκαίλεη έιιεηςε 

ηνπ αιιειόκνξθνπ ζην έλα Φ ρξσκόζσκα. 

Γ3. α) Μεηαιιαγκέλε πξσηεΐλε Α: Έγηλε γνληδηαθή κεηάιιαμε θαη ζπγθεθξηκέλα 

αληηθαηάζηαζε βάζεο ζηελ θσδηθή ην Τ έγηλε G (ζηε κε θσδηθή ην Α έγηλε C) ζην 

θσδηθόλην ηεο leu (4
ν
 θσδηθόλην TTG), ώζηε λα γίλεη trp (TGG). 

Μεηαιιαγκέλε πξσηεΐλε B: Έγηλε γνληδηαθή κεηάιιαμε θαη ζπγθεθξηκέλα 

αληηθαηάζηαζε βάζεο ζηελ θσδηθή ην G έγηλε Τ (ζηε κε θσδηθή ην C έγηλε Α) ζην 

θσδηθόλην ηεο gly (6
ν
 θσδηθόλην GGA), ώζηε λα γίλεη θσδηθόλην ιήμεο (TGA).  

Μεηαιιαγκέλε πξσηεΐλε Γ: Έγηλε γνληδηαθή κεηάιιαμε θαη ζπγθεθξηκέλα έιιεηςε 

βάζεο C ζηελ θσδηθή (ζηε κε θσδηθή έιιεηςε ηεο G) ζην θσδηθόλην ηεο his (2
ν
 

θσδηθόλην CAC), ώζηε λα γίλεη thr θαη λα αιιάμνπλ ηα επόκελα θσδηθόληα (ACA, 

GGT, TGT, GGG, AGA).  

Μεηαιιαγκέλε πξσηεΐλε Γ: Έγηλε γνληδηαθή κεηάιιαμε θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζζήθε 

3 βάζεσλ ζηελ θσδηθή νη ΤGT εληόο ηνπ θσδηθνλίνπ AGG θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ην 

Α (ζηε κε θσδηθή νη ACA κεηά ην Τ) ζην θσδηθόλην ηεο arg (3
ν
 θσδηθόλην AGG), 

ώζηε λα γίλνπλ δύν θσδηθόληα θαη ζηε ζέζε ηεο arg δεκηνπξγνύληαη νη met θαη trp 

(ATG θαη TGG). 

β) Η αιιεινπρία βάζεσλ ηεο θσδηθήο αιπζίδαο ηνπ DNA πνπ θσδηθνπνηεί ηε 

θπζηνινγηθή πξσηεΐλε είλαη:  

5’ ATGCACAGGTTGTGGGGAGAC…3’ 

 


