
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2022 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

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. Κύτταρο Α:μίτωση, κύτταρο Β:μείωση μετά τον αυτοδιπλασιασμό του γενετικού 
υλικού του άωρου γενετικού κυττάρου 

Μείωση: γενετική ποικιλότητα 

Μίτωση :γενετική σταθερότητα 

 

Β3. Από το σχολικό βιβλίο 

 



 

 

Β4.  
• Συμπληρωματικότητα των βάσεων σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής 

έλικας 
• Ημισυντηρητικός μηχανισμός  
• Επιδιορθωτικός ρόλος DNA πολυμεράσης 
• Επιδιορθωτικά ένζυμα 

 

Β5. Έχουν διαφορετική πρωτοταγή , δευτεροταγή και τριτοταγή δομή (ίδιος αριθμός 
και είδη αμινοξέων , αλλά διαφορετική  σειρά των αμινοξέων  και διαφορετική 
αναδίπλωση) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. 

• Αν χρησιμοποιηθεί το βακτήριο Α  η επιλογή των μετασχηματισμένων , 
μπορεί να γίνει μόνο με καναμυκίνη. Άρα κατάλληλο πλασμίδιο είναι το 2 

• Αν χρησιμοποιηθεί το βακτήριο Β  η επιλογή μπορεί να γίνει με αμπικιλίνη 
και με στρεπτομυκίνη. Άρα κατάλληλα πλασμίδια είναι τα 1, 3 και 4  

• Αν χρησιμοποιηθεί το βακτήριο Γ η επιλογή πρέπει να γίνει με 
στρεπτομυκίνη. Άρα κατάλληλα πλασμίδια τα 3 και 4  

 

Γ2. Το φυσιολογικό αλληλόμορφο δεν κόβεται από καμία  Π.Ε. .Το β1  κόβεται από 
την Ε1 , άρα το φέρουν τα άτομα Ι2 και ΙΙΙ1. Το β2  κόβεται από την Ε2, άρα το 
φέρουν τα άτομα ΙΙ4 και ΙΙΙ1 

 

Γ3. Ι3: ββ2 , Ι4: ββ2  , λόγω του απογόνου ΙΙ4. 

ΙΙ1:ββ1 , ΙΙ2: ββ1(λόγω της μητέρας Ι2) 

ΙΙ3: ββ2 , λόγω απογόνου ΙΙΙ3 

 

Γ4.  Άτομο ΙΙ3: ββ2 : Με την επίδραση της Ε1, θα προκύψει ένα είδος θραύσματος  με 
500ζ.β.(δεν κόβεται ούτε το φυσιολογικό , ούτε το μεταλλαγμένο) , ενώ με την Ε2 
ένα θραύσμα με 200ζ.β. και ένα με 300 ζ.β. και ένα με 500ζ.β. (ετερόζυγο) 



 

 

Γ5.  Η διασταύρωση είναι ββ1 x  ββ2 , συνεπώς το αλληλόμορφο β2 θα το φέρει το 
50% των απογόνων τους (25%  ββ2  και 25% β1β2) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1.α)Η αλυσίδα Ι είναι η αλυσίδα του γονιδίου και η αλυσίδα ΙΙ το cDNA 

β)Η  κωδική , γιατί το cDNA  είναι συμπληρωματικό του  ώριμου mRNA 

γ) Είναι τα εσώνια του γονιδίου, τα οποία δεν υβριδοποιήθηκαν , γιατί δεν 
περιλαμβάνονται στην cDNA βιβλιοθήκη 

 

Δ2. Ο πατέρας θα έχει γονότυπο ΧΑΥ και η μητέρα ΧΑΧα 

Το κορίτσι τους που πάσχει, επειδή δίνεται πως έχει φυσιολογικό αριθμό 
χρωμοσωμάτων , δεν μπορεί να είναι Turner 

Άρα προήρθε από την γονιμοποίηση ενός γαμέτη της μητέρας με Χα  με έναν γαμέτη 
του πατέρα που παρουσιάζει δομική χρωμοσωμική μετάλλαξη στο χρωμόσωμα Χ , 
στην γενετική θέση που υπήρχε το αλληλόμορφο Α, κι έτσι προέκυψε η κόρη ΧαΧ- 

Επίσης μπορεί να έχει γονότυπο Χα Χα , και να προήρθε από την γονιμοποίηση 
ανευπλοειδή γαμέτη της μητέρας Χα Χα ( από λάθος στην 2η μειωτική της διαίρεση) 

 

Δ3. α)Α:Αντικατάσταση βάσης G από Τ στο κωδικόνιο της τρυπτοφάνης , 

Β: Αντικατάσταση βάσης G από Τ και μετατροπή κωδικονίου σε λήξης 

Γ:Έλλειψη βάσης C από το κωδικόνιο CAT και αλλαγή βήματος τριπλέτας 

Δ:προσθήκη μιας τριπλέτας TGT  μέσα στο κωδικόνιο AGG 

 

β)5΄ATG CAC AGG TTG TGG GGA GAC 3΄ 

 

 

 


