
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1: α 
Α2: γ 
Α3: δ 
Α4: β 
Α5: γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1: σελ. 120 σχολικού: << Για την επιλογή……έως και….. να είναι επιτυχείς.>>. 
 
Β2: σελ. 136 σχολικού: << Το 1997, όταν οι ερευνητές……έως και….. η οποία γέννησε την 
Dolly.>>. 
 
Β3: σελ. 30 σχολικού: << Οι DNA πολυµεράσες . . . . έως και . . . . θα είναι αντιπαράλληλες.>>. 
 
Β4: σελ. 108 σχολικού: << Όπως όλοι οι υπόλοιποι οργανισµοί,……έως και….. συστατικά 
διαφόρων µορίων.>>. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. 
Ο µικροοργανισµός Α είναι προαιρετικά αερόβιος, διότι αναπτύσσεται και σε υψηλή και σε χαµηλή 
συγκέντρωση οξυγόνου. 

Ο µικροοργανισµός ∆ είναι υποχρεωτικά αερόβιος, διότι σε χαµηλή συγκέντρωση οξυγόνου 
µειώνεται. 

Ο µικροοργανισµός Γ είναι υποχρεωτικά αερόβιος, διότι δεν αναπτύσσεται παρουσία οξυγόνου 
καθόλου.  

Σελ. 108 σχολικού : « Η παρουσία ή απουσία .…. είναι τοξικό»(υποχρεωτικά αναερόβιοι). 
 
Γ2. 
Η µεταβολή της συγκέντρωσης του οξυγόνου γίνεται στην εκθετική φάση καλλιέργειας, διότι ο 
αριθµός των µικροοργανισµών αυξάνεται εκθετικά. 
 
Γ3.  
Οι µικροοργανισµοί διαιρούνται µε ταχύ ρυθµό, επειδή η καλλιέργεια πραγµατοποιείται κάτω από 
άριστες συνθήκες θερµοκρασίας, pH, συγκέντρωσης Ο2 και υπάρχουν άφθονα θρεπτικά συστατικά. 



 

 

Γ4. 

Σελ. 109 σχολικού :<< Με τον όρο ζύµωσης εννοούµε…. έως και…. πρωτεΐνες και αντιβιοτικά.>>.  
 
ΘΕΜΑ ∆. 
 
∆1. 
Κατά τη σύνθεση µιας πρωτεΐνης το πρώτο αµινοξύ είναι η µεθειονίνη που βρίσκεται στο αµινικό 
άκρο της. 
Άρα έχουµε: 
Η2Ν-µεθειονίνη-ασπαραγίνη-σερίνη-αλανίνη-µεθειονίνη-COOH. 
Σύµφωνα µε το γενετικό κώδικα το mRNA θα είναι: 
 
5′ -AUG-AAU-UCU-GCU-AUG-UGA-3′  

Το mRNA προέρχεται από τη µεταγραφή της µη κωδικής αλυσίδας µε την οποία είναι 
αντιπαράλληλο. Άρα θα έχουµε: 
Κωδική αλυσίδα:       5′ -ATG-AAT-TCT- GCT-ATG-TGA-3′  
Μη-κωδική αλυσίδα: 3′ -TAC-TTA-AGA-CGA-TAC-ACT-5′  
Η κωδική αλυσίδα είναι συµπληρωµατική και αντιπαράλληλη της µη-κωδικής. ∆ηλαδή απέναντι 
από το 3′  άκρο της µίας βρίσκεται το 5′  άκρο της άλλης. 
 
∆2. 
Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI κόβει δίκλωνο DNA όταν βρίσκει την αλληλουχία :  
5′ -GAATTC-3′  
3′ -CTTAAG-5′  
H παραπάνω αλληλουχία εντοπίζεται στο τµήµα DNA που δίνεται και άρα κόβεται από EcoRI. 
 
∆3. 
Σελ. 36 σχολικού: << Κατά την έναρξη της πρωτεινοσύνθεσης . . . έως και σελ.37 . . . συνδέεται µε 
τη µικρ.>>. 
Σελ. 37 σχολικού:<< Σηµειώνεται ότι . . . έως και . . . δύο αντίγραφα ενός γονιδίου.>>. 
 
Επιµέλεια 
Χάλκος ∆. 
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