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ΘΕΜΑ Α 
Α1. β 
Α2. α 
Α3. δ 
Α4. α 
Α5. γ 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Στα κύτταρα που βρύςκονται ςτη μετϊφαςη τησ μύτωςησ θα υπϊρχουν 48 
διπλαςιαςμϋνα χρωμοςώματα/96 μόρια DNA του πυρόνα. Αντύςτοιχα, τα 
κύτταρα τα οποια προκύπτουν από τη Μεύωςη Ι θα διαθϋτουν 24 διπλαςιαςμϋνα 
χρωμοςώματα/48 μόρια DNA.  
Β2. Παρϊλληλα, η υπερβολικϊ κατανϊλωςη οινοπνεύματοσ... οκτώ φορϋσ 
μεγαλύτερο ςε αυτούσ παρϊ ςτα μη εξαρτημϋνα απο το αλκοόλ ϊτομα. (ςελύδα 
63 ςχολικού βιβλύου). 
Β3. i) Σε αντύξοεσ ςυνθόκεσ.. μεταβολικούσ ρυθμούσ. (ςελύδα 13-14 ςχολικού 
βιβλύου). 
      ii) Σε ςυνθόκεσ ϋλλειψησ γλυκόζησ, παρουςύα λακτόζησ, το βακτόριο E.coli 
ρυθμύζει την παραγωγό ενζύμων που διαςπούν τη λακτόζη ςε γλυκόζη και 
γαλακτόζη. Αυτό επιτυγχϊνεται μϋςω του οπερονύου τησ λακτόζησ, το οπούο 
αποτελεύται από τα δομικϊ γονύδια (κωδικοποιούν τα ϋνζυμα που θα 
διαςπϊςουν τη λακτόζη) καθώσ και ςτοιχεύα που ρυθμύζουν τη μεταγραφό τουσ 
(ρυθμιςτικό γονύδιο, υποκινητόσ, χειριςτόσ). Όταν ςτο θρεπτικό υλικό υπϊρχει 
μόνο λακτόζη, τότε ο ύδιοσ ο διςακχαρύτησ....ενεργοποιεύ τη διαδικαςύα για την 
αποικοδόμηςη τησ. (ςελύδα 45 ςχολικού βιβλύου). 
     iii) Στο γονιδύωμα των προκαρυωτικών οργανιςμών... ςε κοινό ϋλεγχο τησ 
ϋκφραςησ τουσ. Έτςι οριςμϋνα βακτόρια μπορούν να επιβιώςουν ακόμα και ςε 
περιβϊλλον απο το οπούο λεύπουν αμινοξϋα. (ςελ. 45 ςχολικού βιβλύου). 
Β4. Ο αλφιςμόσ οφεύλεται...ενώ ϊλλα εμφανύζουν μειωμϋνη ενεργότητα. (ςελύδα 
98 ςχολικού βιβλύου). Σε γονιδιακό επύπεδο αυτό εύναι αποτϋλεςμα 
διαφορετικών μεταλλϊξεων ςτο ύδιο γονύδιο (πολλαπλϊ αλληλόμορφα), ενώ οι 
διαφορετικϋσ μεταλλϊξεισ ϋχουν και διαφορετικό αντύκτυπο ςτο φαινότυπο, 
ςυμβϊλλοντασ ςτην εμφϊνιςη τησ ετερογϋνειασ. 
 
Β5. Οι περιοχϋσ ενόσ προκαρυωτικού κυττϊρου που μεταγρϊφονται αλλϊ δε 
μεταφρϊζονται εύναι οι 3’ και 5’ αμετϊφραςτεσ περιοχϋσ, το κωδικόνιο λόξησ, 
καθώσ και τα γονύδια τα οπούα μεταγρϊφονται ςε tRNA και rRNA. 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Τα εύδη τησ ανοςοβιολογικόσ απόκριςησ για κϊθε καμπύλη αντιγόνου εύναι: 
-Καμπύλη Α: Πρωτογενόσ ανοςοβιολογικό απόκριςη. 
-Καμπύλη Β: Πρωτογενόσ ανοςοβιολογικό απόκριςη (μϋςω χορόγηςησ 
εμβολύου). 
-Καμπύλη Γ: Δευτερογενόσ ανοςοβιολογικό απόκριςη. 
Γ2. Απο τον πύνακα 3 μπορούμε να υπολογύςουμε τη ςυνολικό βιομϊζα του κϊθε 
εύδουσ. Συγκεκριμϋνα: 
-Π: 20.000 x 0.25 = 5.000 kg. 
-K: 5 x 10.000= 50.000 kg. 
-Λ: 10 x 5 = 50 kg. 
-Σ: 200 x 2.5 = 500 kg. 
Γνωρύζοντασ λοιπόν ότι η το κατώτερο τροφικό επύπεδο ϋχει την περιςςότερη 
βιομϊζα και ότι απο το ϋνα τροφικό επύπεδο περνϊει μόλισ το 10% τησ βιομϊζασ 
του επόμενου τροφικού επιπϋδου, προκύπτει η ακόλουθη πυραμύδα βιομϊζασ:

 
Απο τον πύνακα 3 γνωρύζουμε τουσ πληθυςμούσ του κϊθε εύδουσ. Απο την 
πυραμύδα βιομϊζασ γνωρύζουμε οτι το Κ εύναι το πρώτο τροφικό επύπεδο, το Π το 
δεύτερο κ.ο.κ.. Επομϋνωσ, προκύπτει η ακόλουθη πυραμύδα πληθυςμού:

 
Γ3. Γνωρύζουμε οτι τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλϊςτεσ χαρακτηρύζονται ώσ 
ημιαυτόνομα οργανύδια, δηλαδό το γενετικό υλικό των....ςτο DNA του πυρόνα 
(ςελύδα 25 ςχολικού βιβλύου). Επομϋνωσ διακρύνουμε τισ εξόσ περιπτώςεισ: 
-Το υπεύθυνο γονύδιο εντοπύζεται ςτα μιτοχόνδρια. Επομϋνωσ, η αςθενόσ μητϋρα 
θα κληρονομόςει το μεταλλαγμϋνο αλληλόμορφο ςε όλουσ τουσ απογόνουσ, 
επομϋνωσ θα πϊςχουν όλοι. 
-Το υπεύθυνο γονύδιο εντοπύζεται ςε χρωμόςωμα του πυρόνα. Απο την υπόθεςη 
γνωρύζουμε οτι η ςυχνότητα εμφϊνιςησ εύναι ύδια ςτα αρςενικϊ και θηλυκϊ 
ϊτομα, επομϋνωσ το χαρακτηριςτικό θα ελϋγχεται από αυτοςωμικϊ 
αλληλόμορφα. Επομϋνωσ, η μητϋρα θα εύναι ομόζυγη για το μεταλλαγμϋνο 
αλληλόμορφο. Απο την υπόθεςη γνωρύζουμε οτι ο πατϋρασ εύναι φυςιολογικόσ, 
αλλϊ δεν γνωρύζουμε τον ακριβό γονότυπο του. Επομϋνωσ, ο πατϋρασ μπορεύ: 



 

 

 α) Να εύναι ομόζυγοσ για το φυςιολογικό αλληλόμορφο. Στην περύπτωςη 
αυτό κανϋνασ απο τουσ απογόνουσ δεν θα εμφανύζει την αςθϋνεια. 
 β) Να εύναι ετερόζυγοσ για το μεταλλαγμϋνο αλληλόμορφο. Στην 
περύπτωςη αυτό κϊθε παιδύ θα ϋχει 50% πιθανότητα να εμφανύζει την αςθϋνεια 
(υπενθυμύζουμε οτι κϊθε κύηςη εύναι ανεξϊρτητο γεγονόσ). 
Γ4. Γνωρύζουμε οτι ο μηχανιςμόσ τησ αντιγραφόσ χαρακτηρύζεται ώσ 
ημιςυντηρητικόσ, δηλαδό κϊθε αλυςύδα λειτουργεύ ςαν καλούπι για τη ςύνθεςη 
μιασ νϋασ ςυμπληρωματικόσ αλυςύδασ. Έτςι τα δύο θυγατρικϊ μόρια που 
προκύπτουν εύναι πανομοιότυπα με το μητρικό και καθϋνα αποτελεύται από μύα 
παλιϊ και μύα καινούρια αλυςύδα. Εφόςον η αρχικό αλυςύδα αποτελεύται από μη-
ραδιενεργό ϊζωτο (14Ν), κϊθε νϋα αλυςύδα που προκύπτει θα περιϋχει 
ραδιενεργό ϊζωτο (15Ν). Μετϊ απο τρεύσ αντιγραφϋσ θα προκύψουν οχτώ (8) 
μόρια DNA, εκ των οπούων τα 6 θα αποτελούνται εξ’ολοκλόρου από ραδιενεργό 
ϊζωτο (15Ν), ενώ τα ϊλλα δύο θα περιϋχουν και την αλυςύδα με το μό-ραδιενεργό 
ϊζωτο (14Ν). 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Το γονύδιο που κωδικοποιεύ το mRNA εύναι το γονύδιο Α. Το γονύδιο που 
προκύπτει απο τη μεταγραφό του παραπϊνω γονιδύου θα εύναι: 
mRNA: 5’-GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC-3’ 
Δ2. Το γονύδιο που κωδικοποιεύ το tRNA εύναι το γονύδιο Γ. Η αλυςύδα που 
μεταγρϊφεται εύναι η αλυςύδα 1, καθώσ ςτην αλυςύδα 2 εντοπύζεται η τριπλϋτα 
TAC του αντικωδικονύου. Με το τϋλοσ τησ μεταγραφόσ του γονιδύου, η 
ςυγκεκριμϋνη αλληλουχύα να εντοπύζεται ςτο tRNA ώςτε να μπορϋςει να 
ςυνδεθεύ με το αντύςτοιχο κωδικόνιο του mRNA. Επομϋνωσ η μεταγραφόμενη 
(μη-κωδικό) αλυςύδα θα εύναι η αλυςύδα 1. 
Δ3. Το γονύδιο που κωδικοποιεύ το rRNA εύναι το γονύδιο Β. Η αλυςύδα που 
μεταγρϊφεται θα εύναι η αλυςύδα 2, καθώσ ςτην αλυςύδα 2 εντοπύζεται η 
αλληλουχύα των 5 νουκλεοτιδύων που εντοπύζονται ςτην 5΄αμετϊφραςη περιοχό 
του mRNA (5’-GGAAC-3’). Το rRNA που θα προκύψει θα πρϋπει να ειναι 
ςυμπληρωματικό ώσ προσ την παραπϊνω αλληλουχύα, επομϋνωσ αυτό η αλυςύδα 
θα εύναι η μεταγραφόμενη. 
Δ4. 
i) Για την καταςκευό του αναςυνδυαςμενου πλαςμιδύου θα χρηςιμοποιηθεύ τοςο 
η περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη EcoRI (θα κόψει το γονύδιο), όςο και η 
περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη ΠΕ-Ι (για να κόψει το πλαςμύδιο). 
ii) Οι αλληλουχύεσ των ϋξι ζευγών βϊςεων που θα εμφανιςτεύ εκατϋρωθεν του 
τμόματοσ του γονιδύου, ςτην περιοχό ςύνδεςησ των μονόκλωνων ϊκρων μετϊ 
την ενςωμϊτωςό του ςτο πλαςμύδιο με τη δρϊςη τησ DNA δεςμϊςησ θα εύναι: 
5’-CAATTC-3’  και  5’-GAATTG-3’ 
3’-GTTAAG-5’          3’-CTTAAC-5’ 
 
iii) Η επύδραςη τησ Π.Ε. Ι δεν θα ϋχει κανϋνα αντύκτυπο ςτο αναςυνδυαςμϋνο 
πλαςμύδιο. Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι, οι αλληλουχύεσ που θα υπϊρχουν 
εκατϋρωθεν του γονιδύου ςτο αναςυνδυαςμϋνο πλαςμύδιο δεν εύναι αυτϋσ που 
αναγνωρύζονται απο την Π.Ε.-1, με αποτϋλεςμα να μην τισ αναγνωρύζει. 
 

 


