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Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» 

 

Γενικό σχόλιο: Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένα ως προς τη δυσκολία τους και αυξημένων 
απαιτήσεων σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους. Σε κάποια ερωτήματα στο Β και Γ Θέμα θα 
μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερες επιλογές. Στο Θέμα Δ υπάρχουν δύο ισοδύναμες λύσεις. Δεν 
υπήρχε κάποιο ερώτημα με υψηλό δείκτη δυσκολίας. 

Θέμα Α 

Α1. β 

Α2. α 

Α3. δ 

Α4. α 

Α5. γ 

Θέμα Β 

Β1 

ΜΕΤΑΦΑΣΗ ΜΙΤΩΣΗΣ: 48 χρωμοσώματα, 96 μόρια DNA 

      ΘΥΓΑΤΡΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 1ης ΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ: 24 χρωμοσώματα, 48 μόρια DNA 

Β2 

σχολ. βιβλίο Γενικής Παιδείας σελ.63 

«Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος ελαττώνει την ικανότητα του λεπτού εντέρου να απορροφά 

τις θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή μας. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η φθορά του 

ήπατος, το οποίο, αντί να αποθηκεύει τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες που χρησιμοποιούνται από τα 

ηπατικά κύτταρα, αποθηκεύει λίπη, με αποτέλεσμα τη διόγκωσή του. Η συνεχιζόμενη κατανάλωση 

οινοπνεύματος από έναν αλκοολικό καταλήγει συχνά σε εκφυλισμό του ηπατικού ιστού, μια κατάσταση που 

ονομάζεται κίρρωση του ήπατος, η οποία, αν και δεν περιορίζεται στους αλκοολικούς, παρουσιάζεται 

ωστόσο σε ποσοστό οκτώ φορές μεγαλύτερο σ’ αυτούς παρά στα μη εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα.» 

 

Β3 

i) Ενδοσπόρια: 

«Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερμοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών, πολλά βακτήρια 

μετατρέπονται σε ανθεκτικές μορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωμένα κύτταρα με 

ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς.» 

Σχόλιο: Επιπλέον αν θεωρήσουμε ακραία συνθήκη την παρουσία αντιβιοτικού, μπορεί να γίνει αναφορά σε 

γονίδια ανθεκτικότητας των πλασμιδίων. 

ii) σχολ. βιβλίο Βιολογίας Προσανατολισμού σελ. 44-45 
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«Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικών οργανισμών τα γονίδια των ενζύμων που παίρνουν μέρος σε μια 

μεταβολική οδό, όπως η διάσπαση της λακτόζης ή η βιοσύνθεση διάφορων αμινοξέων, οργανώνονται σε 

οπερόνια, δηλαδή σε ομάδες που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της έκφρασής τους.» 

«Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόζη, τότε ο ίδιος ο δισακχαρίτης προσδένεται στον καταστολέα 

και δεν του επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστή. Τότε η RNA πολυμεράση είναι ελεύθερη να αρχίσει τη 

μεταγραφή. Δηλαδή η λακτόζη λειτουργεί ως επαγωγέας της μεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου. Τότε 

τα γονίδια αρχίζουν να «εκφράζονται», δηλαδή να μεταγράφονται και να συνθέτουν τα ένζυμα. Τα τρία 

ένζυμα μεταφράζονται ταυτόχρονα από το ίδιο μόριο mRNA το οποίο περιέχει κωδικόνιο έναρξης και λήξης 

για κάθε ένζυμο. Συμπερασματικά, η ίδια η λακτόζη ενεργοποιεί τη διαδικασία για την αποικοδόμησή της. 

Όταν η λακτόζη διασπαστεί πλήρως, τότε η πρωτεΐνη καταστολέας είναι ελεύθερη να προσδεθεί στο χειριστή 

και να καταστείλει τη λειτουργία των τριών γονιδίων.» 

iii) σχολ. βιβλίο Βιολογίας Προσανατολισμού σελ. 45 

«Στο γονιδίωμα… έκφρασής τους». 

Τα βακτήρια διαθέτουν γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα (τις περισσότερες φορές οργανωμένα σε ομάδες-

οπερόνια) τα οποία επιτρέπουν την βιοσύνθεση αμινοξέων, προφανώς από τα συστατικά που υπάρχουν στο 

θρεπτικό τους υλικό (μεταξύ των οποίων και άλλα αμινοξέα). 

 

B4 

Η ετερογένεια του αλφισμού οφείλεται σε πολλαπλά αλληλόμορφα που οδηγούν στη σύνθεση ενζύμων με 

μειωμένη ή με παντελή έλλειψη της δραστικότητάς τους. Τα αλληλόμορφα αυτά προκύπτουν από 

διαφορετικές μεταλλάξεις τόσο ως προς τον τύπο τους όσο ως και προς τη θέση που λαμβάνουν χώρα. 

Φαινοτυπικά αυτό οδηγεί σε διαφορές στην ποσότητα της μελανίνης που συντίθεται (από καθόλου ως λίγη). 

 

B5 

Περιοχές προκαρυωτικού DNA που μεταγράφονται αλλά δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα: 5΄αμετάφραστη 

περιοχή, 3΄αμετάφραστη περιοχή, γονίδια που μεταγράφονται σε tRNA ή rRNA. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι το Κ.Λ. μεταφράζεται (διαβάζεται ως τριπλέτα από το ριβόσωμα) αλλά δεν 

αντιστοιχεί σε αμινοξύ. 

 

 

Θέμα Γ  

Γ1 

Καμπύλη Α: Παρατηρείται αρχικά αύξηση του αντιγόνου και στη συνέχεια μείωση. Η πιο πιθανή ερμηνεία 

είναι η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση που ως γνωστόν χαρακτηρίζεται από καθυστερημένη 

παραγωγή αντισώματος. 

Καμπύλη Β: Η αρχική είσοδος μεγαλύτερου αριθμού αντιγόνων από τις υπόλοιπες καμπύλες όπως και το 

γεγονός  ότι για κάποιο χρονικό διάστημα η συγκέντρωσή του δεν αυξάνεται οδηγεί στην υπόθεση ότι 

πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση κατόπιν χορήγησης εμβολίου καθώς τα αντιγόνα που 

περιλαμβάνουν τα εμβόλια είναι αδρανή αλλά διατηρούν την αντιγονικότητά τους. 
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Καμπύλη Γ: Η είσοδος του αντιγόνου δεν συνοδεύεται από αύξησή του. Αντίθετα σε μικρό χρονικό διάστημα 

παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσής του και επακόλουθος μηδενισμός του. Το φαινόμενο μπορεί να 

θεωρηθεί ότι οφείλεται στην ύπαρξη κυττάρων μνήμης και της τάχιστης ενεργοποίησής του και κατά 

συνέπεια πρόκειται για δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση. 

 

Σχόλιο: Δεν είναι απίθανο κάποιοι μαθητές να προτείνουν την περίπτωση αλλεργιογόνου κατά την πρώτη 

επαφή για την καμπύλη Α (ευαισθητοποίηση και επακόλουθη πρωτογενής απόκριση). Επίσης ίσως κάποιοι 

ισχυριστούν ότι στην περίπτωση της καμπύλης Γ δεν γίνεται ανοσοβιολογική απόκριση αν έχει χορηγηθεί 

εγκαίρως ορός αντισωμάτων. 

 

Γ2 

Η βιομάζα του εκάστοτε τροφικού επιπέδου προκύπτει ως γινόμενο του αριθμού των ατόμων του επί τη μέση 

βιομάζα του ατόμου. Η τροφική αλυσίδα που προκύπτει είναι κατά συνέπεια η Κ→Π→Σ→Λ 

Τροφική Πυραμίδα Βιομάζας είναι (παρατηρούμε ότι αφού τα άτομα ενός τροφικού επιπέδου τρέφονται μόνο 

από το επόμενο ισχύει ο κανόνας του 10%:  

 

Τροφική Πυραμίδα Πληθυσμού (αριθμός ατόμων): 

 

Γ3 

Περίπτωση Ι: 

Το γονίδιο εδράζεται στο μιτοχονδριακό DNA. Κατά συνέπεια κληροδοτείται μόνο από τη μητέρα και σε όλα 

της τα παιδιά. Επειδή η μητέρα εμφανίζει τον φαινότυπο θα πάσχουν και όλα της τα παιδιά (θεωρώντας ότι 

βρίσκεται σε όλα τα μιτοχόνδριά της). 

Περίπτωση ΙΙ: 

Το γονίδιο εδράζεται σε χρωμόσωμα του πυρήνα. Επειδή σε επίπεδο πληθυσμού δεν παρατηρείται 

απόκλιση στη συχνότητα εμφάνισής του σε αρσενικά και θηλυκά άτομα, πρόκειται για αυτοσωμικό γονίδιο. 
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Αν το αλληλόμορφο της ασθένειας είναι επικρατές, η γυναίκα θα είναι είτε ομόζυγη (ΑΑ) είτε ετερόζυγη (Αα). 

Στο πρώτο ενδεχόμενο, όλα τα παιδιά της θα είναι ασθενείς, ενώ στο δεύτερο θα είναι το 50% (1/2). 

Αν το αλληλόμορφο της ασθένειας είναι υπολειπόμενο, τότε η γυναίκα θα είναι ομόζυγη (αα) και ο 

φυσιολογικός άντρας είτε ΑΑ είτε Αα. Στο πρώτο ενδεχόμενο κανείς απόγονος δεν θα ασθενεί ενώ στο 

δεύτερο οι μισοί (50%). 

 

Γ4. 

Η αντιγραφή γίνεται με ημισυντηρητικό τρόπο. Το περιβάλλον που γίνεται η αντιγραφή του αρχικού 

ραδιενεργού μορίου περιέχει μη ραδιενεργά νουκλεοτίδια. Κατά συνέπεια μόνο δύο από τα τελικά μόρια σε 

κάθε κύκλο θα περιέχουν ραδιενεργά νουκλεοτίδια (οι αρχικοί κλώνοι). Στο τέλος του τρίτου κύκλου 

αντιγραφής έχουμε συνολικά 8 μόρια δίκλωνου DNA, δύο από τα οποία θα διαθέτουν ένα ραδιενεργό κλώνο 

ενώ όλα τα υπόλοιπα 6 θα διαθέτουν μόνο μη ραδιενεργούς κλώνους. Επομένως το ποσοστό των 

εξολοκλήρου μη ραδιενεργών μορίων θα είναι 6/8 δηλαδή 75%. 

 

Θέμα Δ 

Δ1 

Γονίδιο Α: γονίδιο που δίνει mRNA 

Μόριο mRNA (με σκούρους χαρακτήρες τα κωδικόνια έναρξης και λήξης): 

5’GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAGAAUUCCC3’ 

  

Δ2 

Το αντικωδικόνιο του tRNA που μεταφέρει μεθειονίνη είναι (ως συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο του 

κωδικονίου) το 3’UAC5’. Η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που το παράγει πρέπει να διαθέτει την 

τριάδα 5’ATG3’. Αυτό είναι αληθές για το γονίδιο Γ και η μεταγραφόμενη αλυσίδα αυτή είναι η αλυσίδα 1 του 

γονιδίου (φαίνεται με σκούρους χαρακτήρες). 

αλυσίδα 1 5’ACTATGCACTTCCGGCCAA3’ 

αλυσίδα 2  3’TGATACGTGAAGGCCGGTT5’ 

 

Δ3 

Κατά τη μετάφραση το mRNA συνδέεται με μια αλληλουχία της 5 αμετάφραστης περιοχής του (εδώ δίνεται 

ότι έχει μήκος 5 νουκλεοτίδια) συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα μορίου rRNA της μικρής ριβοσωμικής 

υπομονάδας. 

Η αμετάφραστη περιοχή του mRNAφαίνεται παρακάτω με κίτρινο χρώμα: 

5’GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAGAAUUCCC3’ 

Το rRNA πρέπει να διαθέτει την αλληλουχία  3’CCUUG5’ και η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που το 

παράγει πρέπει να διαθέτει αντίστοιχα 5’GGAAC3’. Η συγκεκριμένη αλληλουχία εντοπίζεται στην αλυσίδα 2 

του γονιδίου Β. 

αλυσίδα 1  5’CTTATACGCAATGTTCCTAAA3’ 

αλυσίδα 2 3’GAATATGCGTTACAAGGATTT5’ 
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Εναλλακτική ερμηνεία για τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 

Τα γονίδια Β και Γ μπορεί να αντιστοιχισθούν αντίθετα. Περιληπτική παρουσίαση παρακάτω: 

 

mRNA γονιδίου Α και αμετάφραστη περιοχή: 

5’GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAGAAUUCCC3’ 

 

Γονίδιο Β: γονίδιο που δίνει tRNA (μεταγραφόμενες αλυσίδες με σκούρους χαρακτήρες) 

αλυσίδα 1  5’CTTATACGCAATGTTCCTAAA3’ 

αλυσίδα 2 3’GAATATGCGTTACAAGGATTT5’ 

ή 

αλυσίδα 1  3’CTTATACGCAATGTTCCTAAA5’ 

αλυσίδα 2 5’GAATATGCGTTACAAGGATTT3’ 

 

Γονίδιο Γ: γονίδιο που δίνει rRNA (μεταγραφόμενη αλυσίδα η 2) 

αλυσίδα 1 5’ACTATGCACTTCCGGCCAA3’ 

αλυσίδα 2  3’TGATACGTGAAGGCCGGTT5’ 

Σημείωση: δεν αναφέρεται πουθενά στο σχολικό βιβλίο ότι η αλληλουχία αναγνώρισης για τη μικρή 

υπομονάδα του ριβοσώματος αναγκαστικά εφάπτεται με το κωδικόνιο έναρξης. Εκτιμούμε ότι αν 

εμφανιστούν γραπτά με τη συγκεκριμένη προσέγγιση πρέπει να θεωρηθεί ισοδύναμη. (ενημέρωση 21/6: 

πράγματι η συγκεκριμένη οδηγία στάλθηκε ευθύς αμέσως στα εξεταστικά κέντρα για την προφορική 

εξέταση) 

Δ4 

i) Για να κλωνοποιηθεί το γονίδιο απαιτείται η ύπαρξη δύο αλληλουχιών αναγνώρισης για την περιοριστική 

ενδονουκλεάση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, εκατέρωθεν του γονιδίου και όχι εντός του. 

Από τις τρεις προτεινόμενες ενδονουκλεάσες μόνο η EcoRI μπορεί να κόψει με τις προαναφερθείσες 

προϋποθέσεις. Στο πλασμίδιο επιλέγεται η ΠΕ-Ι καθώς τέμνει εντός του γονιδίου ανθεκτικότητας στην 

αμπικιλίνη και ταυτόχρονοα αφήνει ίδια μονόκλωνα άκρα με την EcoRI. 

ii) Η «υβριδική» αλληλουχία που σχηματίζεται και στα δύο άκρα είναι: 

5’CAATTC_____________________________GAATTG3’ 

3’GTTAAG_____________________________CTTAAC5’ 

iii) Η νέα αλληλουχία δεν αναγνωρίζεται από την ΠΕ-Ι καθώς δεν ταυτίζεται με εκείνη που δόθηκε 

 

 

 


