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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

Παρασκευή 19  Ιουνίου 2020 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ (ΝΕΟ) 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. β  Α2. α  Α3. δ  Α4. α  Α5. γ 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
 
Β1.  
 

 

 

 

Αριθμός 

τρωμοσωμάτων 

Αριθμός 
μορίων DNA 

πσρήνα 
 

Μετάυαση μίτωσης 48 96 

Θσγατρικό κύτταρο ποσ προκύπτει 

από την Μείωση Ι 
24 48 

 
 
 
Β2. ΣΕΤΧΟ Α΄ ςελ. 62 "Σο πεπτικό ςφςτθμα... εξαρτθμζνα από το αλκοόλ άτομα". 
 
 
Β3. i) Σεφχοσ Α΄ ςελ. 13-14 "ε αντίξοεσ ςυνκικεσ... ζνα βακτιριο". 
ii) Σεφχοσ Β΄ ςελ. 45 "Όταν ςτο κρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόηθ...των τριών 
γονιδίων". 
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iii) Σεφχοσ Β΄ ςελ. 45 "το γονιδίωμα των προκαρυωτικών... ςε κοινό ζλεγχο τθσ 
ζκφραςθσ τουσ". 
Απουςία αμινοξζων ενεργοποιοφνται τα κατάλλθλα οπερόνια που είναι υπεφκυνα 
για τθν βιοςφνκεςθ των αμινοξζων αυτών. 
 
 
Β4. Σεφχοσ Β΄ ςελ. 98 "Ο αλφιςμόσ... μειωμζνθ ενεργότθτα". 
 
 
Β5. Οι περιοχζσ του DNA ενόσ προκαρυωτικοφ κυττάρου οι οποίεσ μεταγράφονται, 
αλλά δεν μεταφράηονται ςε αμινοξζα είναι: 

 Οι 5΄, 3΄ αμετάφραςτεσ περιοχζσ, 

 Σα κωδικόνια λιξθσ που δεν αντιςτοιχοφν ςε αμινοξζα, 

 Σα γονίδια που μεταγράφονται ςε tRNA και rRNA. 
 
χόλιο: Δεν είναι λάκοσ να γίνει αναφορά και ςτισ αλλθλουχίεσ λιξθσ τθσ 
μεταγραφισ, αφοφ ςφμφωνα με το ςχολικό βιβλίο οι αλλθλουχίεσ αυτζσ δεν 
μεταγράφονται. 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1. Σεφχοσ Α΄ Ειδικι άμυνα του οργανιςμοφ. 

Α         αντιγόνο 1: πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

Β        αντιγόνο 2: εμβόλιο (τεχνθτι ενεργθτικι ανοςία) πρωτογενισ ανοςοβιολογικι 

απόκριςθ. 

Γ         αντιγόνο 3: δευτερογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

 

Καμπφλθ Α    Σο αντιγόνο ειςχωρεί ςτον οργανιςμό και αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ 

του, άρα πολλαπλαςιάηεται το εςωτερικό του οργανιςμοφ. Από μία χρονικι ςτιγμι 

και μετά θ ςυγκζντρωςθ του αντιγόνου μειώνεται, γεγονόσ που υποδθλώνει τθν  

ενεργοποίθςθ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ. Αφοφ μεςολαβεί ζνα χρονικό 

διάςτθμα μζχρι να αρχίςει θ μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του αντιγόνου, 

ςυμπεραίνουμε ότι πρόκειται για πρωτογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 
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Καμπφλθ Β   Η ςυγκζντρωςθ του αντιγόνου είναι μζγιςτθ κατά τθν είςοδό του ςτον 

οργανιςμό. Με τθν πάροδο του χρόνου θ ςυγκζντρωςθ του αντιγόνου μειώνεται. 

Πρόκειται επομζνωσ για χοριγθςθ εμβολίου. 

Σεφχοσ Α ςελ. 39 "Σο εμβόλιο... και κφτταρα μνιμθσ". Άρα πρόκειται για πρωτογενι 

ανοςοβιολογικι απόκριςθ. 

 

 

Καμπφλθ Γ  Σο αντιγόνο μειώνεται πολφ γριγορα μετά τθν είςοδό του ςτον 

οργανιςμό. υμπεραίνουμε ότι το άτομο αυτό ζχει ζρκει ξανά ςε επαφι με το 

ςυγκεκριμζνο αντιγόνο, οπότε υπάρχουν κφτταρα μνιμθσ και αντιςώματα για το 

αντιγόνο αυτό. Επομζνωσ ενεργοποιείται θ δευτερογενισ ανοςοβιολογικι 

απόκριςθ. 

 

Γ2. Βιομάηα κάκε είδουσ: 

Είδοσ Π: 20.000 x 0,25 = 5.000 kg 

Είδοσ Κ: 5 x 10.000 = 50.000 kg 

Είδοσ Λ: 10 x 5 = 50 kg 

Είδοσ : 200 x 2,5 = 500 kg 

Είδοσ Κ: παράγωγοι, Είδοσ Π: καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ, Είδοσ : καταναλωτζσ 2θσ 

τάξθσ, Είδοσ Λ: καταναλωτζσ 3θσ τάξθσ 

 

Σροφικι πυραμίδα βιομάηασ 

 

        

                     

        

     

 

 

 

 

K 50.000 kg 

Π 5000 kg 

 500kg 

    Λ 50kg 
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Σροφικι πυραμίδα πλθκυςμοφ 

         

         

         

            

       

 

(το κζμα αυτό δεν απαιτείται αιτιολόγθςθ) 

 

Γ3. Σεφχοσ Β΄ ςελ. 25 "Σα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάςτεσ... ςτο DNA του πυρινα" 

και "Σο ηυγωτό... είναι μθτρικι". 

Η πρωτεΐνθ Α που είναι απαραίτθτθ για τθν λειτουργία των μιτοχονδρίων μπορεί να 

κωδικοποιείται: 

α. από γονίδιο  που βρίςκεται ςτο μιτοχονδριακό DNA. τθν περίπτωςθ αυτι όλοι οι 

απόγονοι του ηευγαριοφ κλθρονομοφν το μιτοχονδριακό DNA από τθν μθτζρα, άρα 

όλοι κα εκδθλώνουν τθν αςκζνεια. 

β. από γονίδιο που βρίςκεται ςτο πυρθνικό DNA. Αφοφ θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ 

αςκζνειασ είναι ίδια και ςτα αρςενικά και ςτα κθλυκά άτομα, δεν ςχετίηεται με το 

φφλο, δεν πρόκειται δθλαδι για φυλοςφνδετο γονίδιο. τθν περίπτωςθ αυτι το 

γονίδιο είναι αυτοςωμικό και διακρίνουμε δφο περιπτώςεισ. 

 

1. Ζςτω ότι είναι αυτοςωμικό επικρατζσ. 

Ζςτω Α: το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο που είναι υπεφκυνο για τθν αςκζνεια. 

         α: το φυςιολογικό αλλθλόμορφο που είναι υπεφκυνο για τθν παραγωγι τθσ  

             πρωτεΐνθσ Α. 

Αφοφ θ γυναίκα εμφανίηει τθν αςκζνεια, κα ζχει δφο πικανοφσ γονότυπουσ ΑΑ ι 

Αα. Ο άνδρασ κα ζχει γονότυπο αα. Άρα 

Ρ:   ΑΑ   x   αα                             Ρ:   Αα  x   αα 

F1      Αα                                   F1             Α            α             

                                                      α      Αα          αα 

Φ. A:  100 % αςκενείσ             Φ. A: 50 % υγιείσ, 

                                                          50%  αςκενείσ 

Π 20.000 

 200 

Λ10 

Κ 5 
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2. Ζςτω ότι το γονίδιο είναι αυτοςωμικό υπολειπόμενο. 

Ζςτω Α: το φυςιολογικό αλλθλόμορφο που είναι υπεφκυνο για τθν ςφνκεςθ τθσ 

πρωτεΐνθσ Α. 

         α: το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο που είναι υπεφκυνο για τθν αςκζνεια. 

 

 

Γονότυποσ γυναίκασ: αα       Γονότυποσ άνδρα: ΑΑ ι Αα 

Ρ:   ΑΑ   x   αα                             Ρ:   ΑΑ  x   αα 

F1      Αα                                   F1             Α            α             

                                                      α      Αα          αα 

Φ. A: 100 % υγιείσ              Φ. A: 50 % αςκενείσ,  

Γ.Α.: 100% Αα                              50%  φυςιολογικό 

                                            Γ.Α.: 50% Αα, 50% αα 

 

 
Γ4. Σεφχοσ Α ςελ. 31: "Οι Watson και Crick...θμιςυντθρθτικόσ". Κατά τθν αντιγραφι 

γίνεται ο διπλαςιαςμόσ του DNA. Από ζνα αρχικό μόριο προκφπτουν δφο νζα, 

κακζνα από τα οποία αποτελείται από μια παλιά και μια νζα αλυςίδα. Μετά το 

τζλοσ του τρίτου κφκλου τθσ αντιγραφισ ζχουν παραχκεί ςυνολικά 8 μόρια DNA. 

Από αυτά τα δφο κα αποτελοφνται από μία αλυςίδα με 14Ν και μια 15Ν. Σα 

υπόλοιπα 6 μόρια κα αποτελοφνται μόνον από νουκλεοτίδια με 15Ν, άρα τα 
3

4
 ι το 

75% των μορίων κα αποτελοφνται αποκλειςτικά από 15Ν. 

 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. To γονίδιο που κωδικοποιεί το mRNA είναι το Α. Σο mRNA που προκφπτει με 

μεταγραφι είναι: 

5΄ GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAGAAUUCCC3΄ 

 

Δ2. Σο γονίδιο που κωδικοποιεί το tRNA είναι το Γ.  
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τθν αλυςίδα 1 από αριςτερά προσ τα δεξιά εντοπίηουμε τθν αλλθλουχία 5΄ ATG 3΄ 

που είναι ςυμπλθρωματικι και αντιπαράλλθλθ με το αντικωδικόνιο 3΄ UAC 5΄του 

tRNA που μεταφζρει τθν μεκειονίνθ, άρα θ αλυςίδα 1 είναι θ μεταγραφόμενθ. 

 

Δ3. Σο γονίδιο που κωδικοποιεί το rRNA είναι το Β. 

Η αλλθλουχία του tRNA τθσ μικρισ υπομονάδασ του ριβοςώματοσ είναι 

ςυμπλθρωματικι με τθν 5΄ αμετάφραςτθ περιοχι του  mRNA, δθλαδι με τθν 

αλλθλουχία 5΄GGAAC 3΄. 

Εντοπίηουμε τθν παραπάνω αλλθλουχία ςτθν αλυςίδα 2 του γονιδίου Β από δεξιά 

προσ τα αριςτερά, άρα αυτι είναι θ μεταγραφόμενθ. 

 

Δ4. i) Η EcoRI ζχει δφο κζςεισ αναγνώριςθσ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του γονιδίου Α, 

άρα με αυτό το ζνηυμο κα κοπεί το γονίδιο. 

Παρατθροφμε ότι το ζνηυμο ΠΕ-Ι δθμιουργεί ςυμπλθρωματικά μονόκλωνα άκρα με 

τθν EcoRI, άρα με αυτό το ζνηυμο κα κοπεί το πλαςμίδιο. 

ii) Οι αλλθλουχίεσ που κα εμφανιςτοφν εκατζρωκεν του γονιδίου ςτο 

αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο κα είναι: 

5΄ CAAATTC3΄.........5΄ GAATTC3΄ 

3΄ GTTAAG5΄...........3΄ CTTAAG5΄ 

 

iii) Σο ΠΕ-Ι δεν μπορεί να δράςει ςτο αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο, αφοφ πλζον ζχει 

τροποποιθκεί θ αλλθλουχία που αναγνώριηε το ζνηυμο αυτό ςτο μθ 

αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο. 

 

 
Κλάδος Βιολόγων  

 

Κατερίνα Κατράδη 

Εφα Βουρεξάκη 

 
 

 


