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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

1.β, 2. α ,3. δ, 4. α, 5. γ  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 48 – 96 (1η σειρά), 24 – 48 (2η σειρά) 

Β2. Σελ 63 : Το πεπτικό σύστημα…από το αλκοόλ άτομα. (τεύχος α) 

Β3. ι) δημιουργία ενδοσπορίων , σελ 13-14 (τεύχος α) 

      ιι) Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόζη…τη λειτουργία των τριών 

γονιδίων, σελ 45 (τεύχος β) 

      ιιι) ορισμός οπερονίου , σελ 45 (τεύχος β) 

Β4. Σελ 98 : Ο αλφισμός οφείλεται…μειωμένη ενεργότητα. Κληρονομείται με 

αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Η ετερογένεια οφείλεται σε 

πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια που σχετίζονται με την ασθένεια.   (τεύχος β) 

Β5. Κωδικόνια λήξης, γονίδια που μεταγράφονται σε tRNA, γονίδια που 

μεταγράφονται σε rRNA, 5΄ και 3΄ αμετάφραστες περιοχές 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Καμπύλη Α : πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση – η ποσότητα των 

αντιγόνων αυξάνεται πολύ και μετά μειώνεται. Αυτό συμβαίνει γιατι αργεί να 

ξεκινήσει η παραγωγή αντισωμάτων 

Καμπύλη Β : Η ποσότητα των αντιγόνων είναι εξ αρχής μεγάλη και σταθερή για ένα 

διάστημα και μετά μειώνεται,  Πρόκειται για εμβόλιο και επομένως έχουμε 

πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση 

Καμπύλη Γ : Έχουμε μικρή ποσότητα αντιγόνων η οποία μειώνεται πολύ γρήγορα 

και τελικά μηδενίζεται. Πρόκειται για δευτερογενή ανοσοβιολογικά απόκριση όπου 

ενεργοποιήθηκαν τα κύτταρα μνήμης και εξουδετέρωσαν άμεσα το αντιγόνο. 
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Γ2. Βιομάζα είδους Π = 5.000 kg,  βιομάζα είδους Κ = 50.000 kg,  βιομάζα είδους Λ = 

50 kg,  βιομάζα είδους Σ = 500 kg 

 

 

 

Γ3. Αν η πρωτείνη Α κωδικοποιείται από γονίδιο του μιτοχονδριακού DNA, όλοι οι 

απόγονοι θα πάσχουν επειδή το μιτοχονδριακό DNA είναι μητρικής προέλευσης. 

Αν κωδικοποιείται από γονίδιο του πυρηνικού DNA, τότε θα είναι αυτοσωμικό , 

επειδή εμφανίζεται με ίδια συχνότητα σε αρσενικά και θηλυκά άτομα. 

Α : φυσιολογικό και α : ασθένεια 

Γυναίκα : αα 

Αν ο άντρας της είναι ΑΑ, όλοι οι απόγονοι θα είναι υγιείς 

Αν ο άντρας της είναι Αα, τότε υπάρχει 50% πιθανότητα ο απόγονος να πάσχει 

Γ4. Ημισυντηρητικός μηχανισμός αντιγραφής , σελ 31 (τεύχος β). Το ραδιενεργό 

άζωτο ενσωματώνεται στο DNA , στις αζωτούχες βάσεις. Όλες οι νέες αλυσίδες θα 

είναι ραδιενεργές. Στο τέλος του τρίτου κύκλου αντιγραφής θα προκύψουν  8 μόρια 

DNA. Από αυτά τα 2 θα έχουν από μία ραδιενεργή και μία μη ραδιενεργή αλυσίδα 

9του αρχικού μορίου) και τα άλλα 6 θα έχουν μόνο ραδιενεργές αλυσίδες. Άρα το 

75% των μορίων DNA  θα έχουν και τις δύο αλυσίδες ραδιενεργές. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το γονίδιο που κωδικοποιεί το mRNA είναι το Α. Το mRNA που προκύπτει από 

τη μεταγραφή είναι : 

5΄ GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAGAAUUCCC3΄ 

Δ2. Το κωδικόνιο του mRNA που κωδικοποιεί τη μεθειονίνη είναι 5΄AUG3΄ και το 

αντικωδικόνιο του tRNA που τη μεταφέρει είναι συμπληρωματικό και 

αντιπαράλληλο δηλαδή 3΄UAC5΄. Το γονίδιο που κωδικοποιεί αυτό το tRNA πρέπει 

να έχει στην κωδική του αλυσίδα το κωδικόνιο 3΄TAC5΄ και στη μη κωδική του τη 

συμπληρωματική τριπλέτα 5΄ATG3΄. Το γονίδιο που κωδικοποιεί το tRNA είναι το Γ 

και η αλυσίδα 1 είναι η μεταγραφόμενη. 

Δ3. Το γονίδιο Β κωδικοποιεί το rRNA.  

Κατά την έναρξη της μετάφρασης… συμπληρωματικότητας των βάσεων. Σελ 40 

(τεύχος β) 

Η 5΄ αμετάφραστη περιοχή του mRNA είναι η εξής : 5΄ GAAUUCGGAAC3΄ .Η 

συμπληρωματική περιοχή που αντιστοιχεί στο rRNA είναι 3΄CCUUG5΄ επειδή στην 

εκφώνηση αναφέρει ότι 5 νουκλεοτίδια από την 5΄ αμετάφραστη περιοχή του 

mRNA θα ενωθούν με το rRNA. Για το γονίδιο που κωδικοποιεί το rRNA, η κωδική 

αλυσίδα του πρέπει να έχει την αλληλουχία 3΄ CCTTG 5΄ και η μη κωδική την 

αλληλουχία 5΄GGAAC3΄ . Άρα η αλυσίδα 2 του γονιδίου είναι η μεταγραφόμενη. 

Δ4. ι) Το γονίδιο θα κοπεί με την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI και το 

πλασμίδιο με την ΠΕ-Ι. 

      ιι) Οι αλληλουχίες μήκους 6 ζευγών που θα εμφανίζονται εκατέρωθεν του 

τμήματος του γονιδίου στην περιοχή σύνδεσης των μονόκλωνων άκρων μετά την 

ενσωμάτωσή τους στο πλασμίδιο θα είναι : 

5΄ CAATTC……….GAATTG 3΄ 

3΄ GTTAAG……….CTTAAC 5΄ 

      ιιι) Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν συγκεκριμένη αλληλουχία 

βάσεων στο δίκλωνο DNA μήκους 4-8 νουκλεοτιδίων και την κόβουν σε 

συγκεκριμένη θέση. Η αλληλουχία που αναγνωρίζει η ΠΕ-Ι δεν υπάρχει στο 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

 


