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ΘΕΜΑ  1Ο  
 
Α.   1.!β 
       2.!α 
       3.!β 
 
Β.   
       Στήλη   I                                                            Στήλη II 
 
µεταφασικό χρωµόσωµα                                       κεντροµερίδιο 
  
υποχρεωτικά αερόβιοι µικροοργανισµοί                οξυγόνο 
 
mRNA                                                                    ωρίµανση 
 
κλειστή καλλιέργεια                                                εκθετική φάση  ανάπτυξης 
 
άγαρ                                                                      πολυσακχαρίτης από φύκη 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  
 
Α.  
1. αµινοξέα / παγκρέατος / υδατανθράκων / αίµα 
2. ωρίµανση / εσώνια 

 
Β. 
1. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στη σελίδα  21: 
      § Τα µιτοχόνδρια  και οι χλωροπλάστες έχουν το δικό τους γενετικό υλικό 
 
2. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στη σελίδα 18 : 

« Στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο . . . . . .   και άλλα είδη πρωτεϊνών , οι µη-
ιστόνες» 
 

3. Η απάντηση βρίσκεται στο Σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στις σελίδες 37,38: 
«Σηµειώνεται ότι πολλά µόρια mRNA��. ή από δύο αντίγραφα ενός 
γονιδίου» 
 
ΘΕΜΑ 3Ο  
 
Α. 
 
1. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στη σελίδα 119: 
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«Τα αντισώµατα είναι πρωτεινικά µόρια��..ένα κλώνο Β- λεµφοκυττάρων 
ονοµάζεται µονοκλωνικό» 
 

2. Η απάντηση  βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στη σελίδα 120: 
«Θεραπευτικά ���..των δυσάρεστων επιπτώσεων της 
χηµειοθεραπείας» 

 
Β. 
 
1. Η απάντηση βρίσκεται σο σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στις σελίδες 
    131-132:      § Το Agrobacterium  µπορεί να µεταφέρει γονίδια στα φυτά 
(όλη η παράγραφος) 
 
2. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο και ειδικότερα στη σελίδα 133: 
          § Η τροποποίηση του γενετικού υλικού των  ζώων είναι δυνατή µε  
      διαφορές τεχνικές ( όλη η παράγραφος)  
 
ΘΕΜΑ 4Ο  
 
ATG-  CGA-  CCT-  TCA-  CGA-  CTT-  TAA     αλυσίδα  I 
|  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  | |     | | | 

     TAC - GCA - GGA �AGT � GCT �GAA- ATT     αλυδίδα II 
 
α)  Για να βρούµε ποια από τις δυο αλυσίδες  έχει προσανατολισµό 3΄  !   5΄ και 
     ποια 5΄  !     3΄  , θα πρέπει να δούµε το προιόν µεταγραφής κάθε µιας από  
     αυτές. 
     Εάν λοιπόν, θεωρήσουµε την αλυσίδα Ι , ως µεταγραφόµενη , τότε το mRNA 
     που προκύπτει δεν έχει ούτε κώδ. έναρξης , ούτε κώδ. λήξης , µε όποια 
     φορά και αν διαβαστεί       
 
mRNA    UAC- GCU- GGA- AGU- GCU- GAA- AUU 
 
Άρα , η µεταγραφόµενη αλυσίδα , είναι η αλυσίδα II  και µάλιστα έχει κατεύθυνση 
3΄  !   5΄  .  Ενώ η αλυσίδα Ι έχει κατεύθυνση 5΄ !3΄ 
 
β) Το mRNA  που προκύπτει λοιπόν από τη µεταγραφόµενη αλυσίδα ΙΙ , θα είναι: 
     
mRNA    5΄ AUG- CGA- CCU- UCA- CGA � CUU- UAA 3΄ 
                    K.E.                                                        K.Λ.  
 
γ) Τα  tRNA που θα πάρουν µέρος στη µετάφραση του παραπάνω mRNA θα είναι: 
     
    UAC, GCU, GGA, AGU, GCU,  GAA 
 
Στο κωδικόνιο λήξης δεν αντιστοιχεί tRNA. 
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