
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 19/6/2020 
     ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ) 

 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. β Α2. α  Α3. δ  Α4. α  Α5. γ 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

 Αριθμός 
Χρωμοσώματων 

Αριθμός 
μορίων DNA 

πυρήνα 

Μετάφαση Μίτωσης 48 96 

Θυγατρικό κύτταρο που 
προκύπτει από  Μείωση Ι 

24 48 

        
Πίνακας 1 

 
Β2. σελ.62-63 : Η αιθυλική αλκοόλη………από το αλκοόλ άτομα.  
 
Β3i. σελ.13-14: Ορισμένα βακτήρια……..ένα βακτήριο. 
Β3ii. σελ.45: Όταν στο θρεπτικό υπάρχει μόνο λακτόζη……..τριών γονιδίων.  
Β3ii. σελ.45: Στο γονιδίωμα……..έκφρασής τους. 
 
Β4. σελ.98: Ο αλφισμός……..μειωμένη ενεργότητα. σελ.96: Μπορεί να είναι……..ίδια ασθένεια. 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 1 
 

Στον 1ο οργανισμό (Α) έχουμε εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό του αντιγόνου αμέσως μετά τη 
μόλυνση που πραγματοποιήθηκε με φυσική επαφή (λοίμωξη). Κατά συνέπεια θα γίνει πρωτογενής 
ανοσοβιολογική απόκριση στην οποία έχουμε μικρότερη συγκέντρωση αντισωμάτων που 
παράγονται σε μεγαλύτερο χρονικό μετά τη μόλυνση και για το λόγο αυτό επιτυγχάνεται λοίμωξη. 
Τελικά  ο οργανισμός Α θα αποκτήσει φυσική ενεργητική ανοσία.  
Στον 3ο οργανισμό (Γ) έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση αντισωμάτων που παράγονται σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα μετά τη μόλυνση από ότι στον 1ο οργανισμό (Α). Κατά συνέπεια 
στον 3ο οργανισμό (Γ) γίνεται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση με την συμμετοχή κυττάρων 
μνήμης που είχαν παραχθεί είτε λόγω προηγούμενης φυσικής επαφής του 3ου οργανισμού με το 
ίδιο αντιγόνο (φυσική ενεργητική ανοσία) είτε λόγω εμβολιασμού του (τεχνητή ενεργητική ανοσία).  



Στο 2ο οργανισμό (Β) έχουμε μόλυνση με νεκρούς, αδρανοποιημένους ή τροποποιημένους 
μικροοργανισμούς ή τμήματα αυτών (εμβόλιο) οπότε δεν έχουμε εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό 
του αντιγόνου- δεν γίνεται λοίμωξη. Κατά συνέπεια θα γίνει πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση 
και ο οργανισμός (Β) θα αποκτήσει τεχνητή ενεργητική ανοσία.  

 
Γ2.  

Είδος Αριθμός Ατόμων Μέση βιομάζα ατόμου (Kg) Συνολική Βιομάζα (Kg) 

Π 20.000 0,25 5.000 

Κ 5 10.000 50.000 

Λ 10 5 50 

Σ 200 2,5 2,5 

 
Πίνακας 2 

 
Οι πυραμίδες βιομάζα και πληθυσμού αντίστοιχα θα είναι: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ3. Έστω η ασθένεια οφείλεται σε γονίδιο που υπάρχει στο DNA του πυρήνα. Επειδή η 
συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας είναι ίδια σε στα αρσενικά και στα θηλυκά άτομα ενός 
πληθυσμού το γονίδιο είναι αυτοσωμικό. Μπορεί να είναι: 
i. αυτοσωμικό υπολειπόμενο 
Α: φυσιολογικό 
α: ασθένεια 
Η γυναίκα που πάσχει από την ασθένεια έχει γονότυπο αα ενώ ο πατέρας που είναι φυσιολογικός 
μπορεί να έχει γονότυπο ΑΑ ή Αα. Οπότε έχουμε δύο περιπτώσεις: 

ΑΑ  x     αα 
                       Γαμέτες:        Α                α με εφαρμογή 1ου Νόμου Mandel (Νόμος                                     

                                           διαχωρισμού αλληλόμορφων γονιδίων)  

Γ.Α            100% Αα 

Φ.Α     100% φυσιολογικοί  

Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να γεννηθούν απόγονοι ασθενείς. 
 

               Αα  x     αα 
                       Γαμέτες:      Α, α              α με εφαρμογή 1ου Νόμου Mandel (Νόμος                                     

                                           διαχωρισμού αλληλόμορφων γονιδίων)  
 

 Α α 

α Αα αα 

Γ.Α            1 Αα         :      1αα 

Φ.Α     1 φυσιολογικοί : 1 ασθενείς 

Άρα η πιθανότητα  να γεννηθούν απόγονοι ασθενείς είναι 50%. 
 
 

      Λ 

50Kg 

Σ 
500Kg 

Π 
5.000Kg 

Κ 
50.000Κg 
40000KJ 

Κ 
10.000 

  Π 
20.000 

  Σ 

  200 

Λ 
10 



ii. αυτοσωμικό επικρατές 
Α: ασθένεια  
α: φυσιολογικό 
Η γυναίκα που πάσχει από την ασθένεια έχει γονότυπο ΑΑ ή Αα ενώ ο πατέρας που είναι 
φυσιολογικός μπορεί να έχει γονότυπο αα. Οπότε έχουμε δύο περιπτώσεις: 

ΑΑ  x     αα 
                       Γαμέτες:        Α                α με εφαρμογή 1ου Νόμου Mandel (Νόμος                                     

                                           διαχωρισμού αλληλόμορφων γονιδίων)  

Γ.Α          100% Αα 

Φ.Α     100% ασθενείς  

Άρα η πιθανότητα  να γεννηθούν απόγονοι ασθενείς είναι 100%. 
 

               Αα  x     αα 
                       Γαμέτες:      Α, α              α με εφαρμογή 1ου Νόμου Mandel (Νόμος                                     

                                           διαχωρισμού αλληλόμορφων γονιδίων)  
 

 Α α 

α Αα αα 

Γ.Α         1 Αα        :        1αα 

Φ.Α     1 ασθενείς    : 1 φυσιολογικοί 

Άρα η πιθανότητα  να γεννηθούν απόγονοι ασθενείς είναι 50%. 
 
Έστω η ασθένεια οφείλεται σε γονίδιο που υπάρχει στο DNA των μιτοχονδρίων. Είναι γνωστό 
ότι το μιτοχονδριακό DNA στο ζυγωτό των ανώτερων οργανισμών είναι μητρικής προέλευσης γιατί 
τα μιτοχόνδρια προέρχονται από το ωάριο, οπότε από τη μητέρα που έχει την ασθένεια αυτή θα 
προκύψουν απόγονοι που θα είναι πάντα ασθενείς. 

 
Γ4. 
                 : νουκλεοτίδια με 14N 
                 : νουκλεοτίδια με 15N 
 
  
 

 
 
 
 
σελ.31 : Οι Watson και Crick……..ημισυντηρητικός. Σύμφωνα με το μηχανισμό αυτό προκύπτουν 
τελικά 8 δίκλωνα μόρια DNA από τα οποία τα 6 θα έχουν αποκλειστικά στους κλώνους του 
νουκλεοτίδια με ραδιενεργό 15Ν (                  ) δηλαδή σε ποσοστό 75% (6/8). 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  
σελ.40-41: Κατά την έναρξη..............μεθειονίνη. Το σύμπλοκο............της πρωτεϊνοσύνθεσης.  
Κατά συνέπεια στα τρία γονίδια που έχουμε, αναζητούμε ένα γονίδιο που μεταγράφεται σε mRNA 
και είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση πεπτιδίου με έξι αμινοξέα, ένα γονίδιο που μεταγράφεται σε 
tRNA το οποίο διαθέτει το αντικωδικόνιο 3΄UAC5΄και μεταφέρει το αμινοξύ μεθειονίνη καθώς και 
ένα γονίδιο που μεταγράφεται σε rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος και διαθέτει 
συμπληρωματικότητα με τα πέντε νουκλεοτίδια του 5΄αμετάφραστου άκρου του παραπάνω mRNA.  
Η μεταγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5΄→ 3΄ οπότε η αλυσίδα του mRNA είναι αντιπαράλληλη 
με τη μη κωδική και προκύπτει όταν η RNA πολυμεράση ξεκινώντας από τον υποκινητή όπου έχει 
προσδεθεί μαζί με τους κατάλληλους μεταγραφικούς παράγοντες, ξετυλίγει τη διπλή έλικα και 



τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια του μη κωδικού κλώνου με 
βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας (Α→U, Τ→Α, G→C και C→G). Η θέση του υποκινητή 

είναι πάντα πριν την αρχή του γονιδίου όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Η μεταγραφή 
σταματάει στις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής που υπάρχουν στο τέλος του γονιδίου και το 
RNA είναι το κινητό αντίγραφο της πληροφορίας του γονιδίου. 

 
Γονίδιο Α 

κωδική 
5΄GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC3΄: αλυσίδα 1 
 

         3΄ CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG5΄: αλυσίδα 2 
μη κωδική 

 
σελ.35: Ο όρος κωδικόνιο…………….κωδικόνιο λήξης. Ο κωδικός κλώνος ενός γονιδίου  που 
μεταγράφεται σε mRNA πρέπει στο 5΄άκρο να διαθέτει κωδικόνιο έναρξης AΤG, στη συνέχεια βήμα 
τριπλέτας (γενετικός κώδικας τριπλέτας, συνεχής, μη επικαλυπτόμενος) και τέλος κωδικόνιο λήξης 
ΤΑΑ ή ΤΑG ή TGA στο 3΄άκρο. Ο μη κωδικός (μεταγραφόμενος) κλώνος πρέπει στο 3΄άκρο 
αντίστοιχα να διαθέτει τριπλέτα TAC, στη συνέχεια βήμα τριπλέτας και τέλος τριπλέτα ΑΤΤ ή ATC ή 
ΑCT στο 5΄άκρο. 
Το γονίδιο Α σύμφωνα με τα παραπάνω μεταγράφεται σε mRNA το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 
σύνθεση πεπτιδίου με πέντε αμινοξέα. 

mRNA : 5΄GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC3΄ 

 
Δ2.      

Γονίδιο Γ 

                 μη κωδική 
αλυσίδα 1:  5΄ACTATGCACTTCCGGCCAA3΄ 

 

 αλυσίδα 2: 3΄TGATACGTGAAGGCCGGTT5΄ 
                  κωδική 

 
Το γονίδιο Γ μεταγράφεται σε tRNA το οποίο διαθέτει το αντικωδικόνιο 3΄UAC 5΄και μεταφέρει στο 
ριβόσωμα το αμινοξύ μεθειονίνη. Στο μη κωδικό κλώνο του γονιδίο υπάρχει η αλληλουχία 5΄ATG 3΄ 
και στον κωδικό 3΄TAC5΄. 
Αντίστοιχη λύση μπορεί να υπάρξει και με το γονίδιο Β 

Γονίδιο  Β 

   κωδική 
         αλυσίδα 1:  3΄ CTTATACGCAATGTTCCTAAA5΄  
 

         αλυσίδα 2:  5΄  GAATATGCGTTACAAGGATTT3΄  
   μη κωδική 

 
ή θεωρώντας την αλυσίδα 1 ως μη κωδική 

Γονίδιο  Β 

   μη κωδική 
         αλυσίδα 1:  5΄ CTTATACGCAATGTTCCTAAA3΄  
 

         αλυσίδα 2:  3΄  GAATATGCGTTACAAGGATTT5΄  
   κωδική 

 
 

UΑ 

UΓ 

UΒ 

UΒ 



Δ3.      
 

Γονίδιο  Β 

κωδική 
           5΄ CTTATACGCAATGTTCCTAAA3΄: αλυσίδα 1 
 

  3΄  GAATATGCGTTACAAGGATTT5΄: αλυσίδα 2 
μη κωδική 

 
Το γονίδιο Β που μεταγράφεται σε rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος, διαθέτει μια 
περιοχή που είναι αντιπαράλληλη και έχει συμπληρωματικότητα με το 5΄αμετάφραστο άκρο του 
παραπάνω mRNA. 
Το mRNA συνδέεται με το rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος γιατί διαθέτει στην 
5΄αμετάφραστη περιοχή του αλληλουχία συμπληρωματική και αντιπαράλληλη 5΄GGAAC3΄ με 
αλληλουχία βάσεων 3΄CCUUG5΄ που υπάρχει στο rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος. 
Το rRNA αυτό μεταγράφεται από την αλυσίδα 2 (μη κωδική) του γονιδίου Β που διαθέτει 
συμπληρωματική και αντιπαράλληλη  αλληλουχία 5΄GGAAC3΄. Η αλυσίδα 1 (κωδική) του γονιδίου 
Β διαθέτει επίσης την συμπληρωματική και αντιπαράλληλη  αλληλουχία 3΄CCTTG5΄ 
 
Αντίστοιχη λύση μπορεί να υπάρξει και με το γονίδιο Γ 

 Γονίδιο Γ 

κωδική 
5΄ACTATGCACTTCCGGCCAA3΄: αλυσίδα 1 

 

 3΄TGATACGTGAAGGCCGGTT5΄: αλυσίδα 2 
 μη κωδική 

 
Το γονίδιο Γ που μεταγράφεται σε rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος, διαθέτει μια 
περιοχή που είναι αντιπαράλληλη και έχει συμπληρωματικότητα με το 5΄αμετάφραστο άκρο του 
παραπάνω mRNA. 
Το mRNA συνδέεται με το rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος γιατί διαθέτει στην 

5΄αμετάφραστη περιοχή του αλληλουχία συμπληρωματική και αντιπαράλληλη 5΄CGGAA3΄ με 

αλληλουχία βάσεων 3΄GCCUU5΄ που υπάρχει στο rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος. 
Το rRNA αυτό μεταγράφεται από την αλυσίδα 2 (μη κωδική) του γονιδίου Β που διαθέτει 
συμπληρωματική και αντιπαράλληλη  αλληλουχία 5΄CGGAA3΄. Η αλυσίδα 1 (κωδική) του γονιδίου 
Β διαθέτει επίσης την συμπληρωματική και αντιπαράλληλη  αλληλουχία 3΄GCCTT5΄ 
 
 
Δ4i. 
Στο δίκλωνο τμήμα που περιλαμβάνει το γονίδιο Α έχουμε: 

5΄GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC3΄ 
          3΄CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG5΄ 

Kατάλληλη περιοριστική ενδονουκλεάση είναι η EcoRI όπως φαίνεται γιατί αναγνωρίζει με 
προσανατολισμό 5΄→ 3΄ πριν από το κωδικόνιο έναρξης ATG στο 5΄άκρο του κωδικού κλώνου και 
μετά από το κωδικόνιο λήξης TGA την ειδική αλληλουχία 6 βάσεων 
 
  

5΄GAATTC3΄ 
3΄CTTAAG5΄ 

 
 

UΒ 

UΓ 



και κόβει μεταξύ G και Α αφήνοντας μονόκλωνα άκρα στα άκρα του δίκλωνου τμήματος που 
περιλαμβάνει το γονίδιο Α: 
 

5΄AATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAG3΄ 

                   3΄GCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAA5΄ 
 
Για το φορέα θα επιλέξουμε την περιοριστική ενδονουκλεάση ΠΕ-Ι που δρα μέσα στο γονίδιο 
ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη και αφήνει μονόκλωνα άκρα στο φορέα που είναι συμπληρωματικά 
με τα μονόκλωνα άκρα του τμήματος του οποίου επιθυμούμε την κλωνοποίηση. 
 
  

                                      ΠΕ Ι  5΄CAATTG3΄ 
 3΄GTTAAC5΄ 

 
 
 

       5΄C3΄       5΄AATTG3΄ 
       3΄GTTAA5΄     3΄C5΄ 
 
 
 
 
 

Κατά συνέπεια μετά την ανάμιξή τους παρουσία DNA δεσμάσης θα συντεθεί ανασυνδυασμένο DNA. 
Δ4ii. Στο ανασυνδυασμένο DNA οι αλληλουχίες που εμφανίζονται εκατέρωθεν του τμήματος του 
γονιδίου είναι οι εξής: 

5΄CAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTG3΄ 

          3΄GTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAC5΄ 
Δ4iii. Στο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο δεν υπάρχει δράση της ΠΕ-Ι αφού δεν υπάρχει η ειδική 
αλληλουχία που αυτή μπορεί να αναγνωρίσει με προσανατολισμό 5΄→ 3΄.   

γονίδιο 
ανθεκτικότητας 

σε στρεπτομυκίνη 


