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ΘΕΜΑ Α. 
 
Α1)   δ 
Α2)   γ 
Α3)   β 
Α4)   γ 
Α5)   β 
 
ΘΕΜΑ Β. 
 
Β1) Η σωστή σειρά είναι : 4, 2, 1, 6, 3, 5 
 
Β2) α)→  DNA πολυµεράση 
       β)→  πριµόσωµα 
       γ)→  DNA δεσµάση 
       δ)→  ελικάση 
       ε)→  RNA πολυµεράση 
 
Β3) Σελ 35 σχολικού: « Ο γενετικός κώδικας … τη ίδια πρωτεΐνη».  
 
Β4) ∆ιαγονιδιακά ονοµάζονται τα ζώα εκείνα στα οποία έχει τροποποιηθεί το γενετικό τους υλικό 
µε την προσθήκη γονιδίων, συνήθως από κάποιο άλλο είδος. 
 
Β5) σελ. 109 σχολικό βιβλίο : «Με τον όρο ζύµωση…και αντιβιοτικό.»   
 
ΘΕΜΑ Γ.  
 
Γ1) νουκλεόσωµα, γονίδιο, αδελφή χρωµατίδα, µεταφασικό χρωµόσωµα. 
 
Γ2)  Σελ 30 σχολικού: « Οι DNA πολυµεράσες … θέσεις έναρξης αντιγραφής». 
Τα τµήµατα Α και Γ αντιγράφονται συνεχώς ενώ τα τµήµατα Β και ∆ ασυνεχώς. 
 
Γ3) Σελ 27 σχολικού: « Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, πριν την αντιγραφή …. σελ 28…. αντιγράφεται 
πολύ γρήγορα». 
 
Γ4) Σελ 27 σχολικού: « Η συµπληρωµατικότητα των βάσεων του DNA ….. ηµισυντηρητικός» και 
σελ 16 σχολικού: « Οι δύο αλυσίδες … σελ17 … µητρικό µόριο». 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ ∆. 
 
∆1) Το κωδικόνιο έναρξης 5 AUG3′ ′  αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης 5 ATG3′ ′  της κωδικής 
αλυσίδας. 

Στην αλυσίδα ΙΙ εντοπίζω κωδικόνιο έναρξης 5 ATG3′ ′  και µε βήµα τριπλέτας κωδικόνιο λήξης 
ΤGA. Συνεπώς η αλυσίδα ΙΙ είναι η κωδική και η Ι η µη κωδική και η µεταγραφόµενη. 

Το κωδικόνιο έναρξης ATG έχει προσανατολισµό 5 ATG3′ ′  συνεπώς όλη η αλυσίδα έχει τον 
ίδιο προσανατολισµό. 

Αλυσίδα ΙΙ: προσανατολισµός 5 3′ ′→  από τα δεξιά προς τα αριστερά. 
Αλυσίδα Ι: προσανατολισµός 5 3′ ′→  από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες δηλαδή το 5′  άκρο της µιας βρίσκεται απέναντι από το 

3′  άκρο της άλλης. 
 

∆2) σελ. 32 σχολικού: «Κατά την έναρξη της µεταγραφής…..πληροφορίας ενός γονιδίου.» 
Συνεπώς το mRNA είναι : 5 AGCCAUGCAGCCCGAGACAUGAAA3′ ′  

 
∆3) Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας συνεπώς µια τριπλέτα νουκλεοτιδίων 
κωδικοποιεί ένα αµινοξύ. 

Το κωδικόνιο λήξης δεν αντιστοιχεί σε αµινοξύ. Συνεπώς το ολιγοπεπτίδιο θα αποτελείται από 
πέντε αµινοξέα. 

 
∆4) Τα αντικωδικόνια θα είναι: 

3 UAC5 , 3 GUC5 , 3 GGG5 , 3 CUC5 , 3 UGU5′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′  
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΣ ∆. 
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