
                                      
 
 
 
 
 
 
                                               Ενδεικτικές απαντήσεις 
 
Θέμα Α 
Α1. β 
Α2. α 
Α3. γ 
Α4. β 
Α5. β 
 
Θέμα Β 
 
Β1. 
 

Στήλη Ι Ν15 S35 P32 

Ιστόνη + +  
Ριβόσωμα + + + 

tRNA +  + 
 
B2.  
Όσα περισσότερα νουκλεοτίδια αποτελούν την περιοχή αναγνώρισης του 
Π.Ε., τόσο σπανιότερα συναντάται κατά μήκος ενός μορίου DNA, συνεπώς σε 
τόσο λιγότερα θραύσματα το κόβει. 
Έτσι, η Π.Ε. Χ στο 1ο μέρος θα κόψει το μόριο DNA σε περισσότερα 
κομμάτια. 
 
Β3. 

1) Με τη διαδικασία της ατμοσφαιρικής αζωτοδέσμευσης, δηλαδή τη 
διαδικασία της δέσμευσης του αζώτου της ατμόσφαιρας κατά την οποία 
το μοριακό άζωτο ενώνεται με το υδρογόνο των υδρατμών και 
σχηματίζεται αμμωνία. Η αμμωνία μεταφέρεται με τη βροχή στο 
έδαφος, όπου με τη δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων 
μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα, τα οποία αξιοποιούν στη συνέχεια οι 
παραγωγοί. 

2) Με ανακύκλωση του αζώτου που είναι δεσμευμένο στη νεκρή οργανική 
ύλη (πεσμένα φύλλα, τρίχες, νεκρά ζώα και φυτά) ή σε αζωτούχα 
προιόντα μεταβολισμού που αποβάλουν τα ζώα (κόπρανα, ούρα) 
μέσω της αποικοδόμησης. Οι αποικοδομητές του εδάφους διασπούν 
τις ουσίες αυτές με τελικό προιόν την αμμωνία. Η αμμωνία με τη δράση 
των νιτροποιητικών βακτηρίων μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα. 

 
Β4.  
Οι βλεννογόνοι του σώματος καλύπτουν κοιλότητες του οργανισμού και 
αποτελούν έναν αποτελεσματικό φραγμό στην είσοδο των μικροοργανισμών 



στο σώμα μας με τη βλέννα που εκκρίνουν, η οποία παγιδεύει τους 
μικροοργανισμούς. 
Ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού, περα από τη βλέννα που εκκρίνει 
επιπλέον διαθέτει βλεφαριδοφόρο επιθήλιο. Οι μικροοργανισμοί παγιδεύονται 
στη βλέννα και με τη βοήθεια των βλεφαρίδων του επιθηλίου απομακρύνονται 
από την αναπνευστική οδό. 
 
Θέμα Γ 
 
Γ1.  
Το νεογνό όσο θηλάζει παίρνει τα απαραίτητα αντισώματα από τη μητέρα 
μέσω του μητρικού γάλακτος (παθητική ανοσία). 
Η διάρκεια της παθητικής ανοσίας όμως είναι παροδική, αφού τα αντισώματα 
δεν ΄΄ζουν΄΄ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε παρέχει κύτταρα μνήμης. 
Για αυτό το λόγο κατά την παιδική ηλικία όταν ήρθε σε επαφή ξανά με το 
αντιγόνο ακολούθησε 1γενής ανοσοβιολογική αποκριση και εκδήλωση 
συμπτωμάτων (ενεργητική ανοσία). 
 
Γ2. 
Με βάση το τροφικό πλέγμα της εικόνας παραγωγός είναι ο οργανισμός Α, ο 
οποίος φωτοσυνθέτει, δηλαδή δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια και την αξιοποιεί 
για να παράξει γλυκόζη και άλλους υδατάνθρακες (οργανικές ουσίες). Οι 
οργανισμοί Β και Δ εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια τους 
καταναλώνοντας τον οργανισμό Α. 
 
Γ3.  
α)Η β- θαλασσαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο. 
Συμβολίζω με: 
β: φυσιολογικό αλληλόμορφο 
βθ: παθολογικό αλληλόμορφο, υπεύθυνο για τη β- θαλασσαιμία 
 
Γονότυποι: 
 
Ι1: ββθ 
Ι2: ββθ 
ΙΙ1: ββ ή ββθ 
ΙΙ2: ββ ή ββθ 
ΙΙ3: βθβθ 
ΙΙ4: ββθ 
ΙΙΙ1: βθβθ 
 
β) 1. εξετάσεις αίματος. Αυξημένα επίπεδα HbA2 αποτελεί διαγνωστικό δείκτη 
2. ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 
3. μοριακή ανάλυση της αλληλουχίας του DNA (με τη βοήθεια PCR) για 
ανίχνευση μεταλλάξεων 
 
Θέμα Δ 
 
Δ1. 



Αρχικά βρίσκω την κωδική αλυσίδα αναζητώντας το κωδικόνιο έναρξης (κ.ε) 
ATG ελέγχοντας και τις 2 αλυσίδες και από τις 2 πλευρές. Παρατηρώ κ.ε. στην 
αλυσίδα 2 από δεξιά προς αριστερά. Προχωράω με βήμα τριπλέτας και 
καταλήγω σε κωδικόνιο λήξης (κ.λ) TGA. Επομένως, κωδική αλυσίδα είναι η 
2. Η RNA πολυμεράση συνθέτει το RNA με κατεύθυνση 5’3’. Το κωδικόνιο 
έναρξης λοιπόν θα έχει προσανατολισμό 5’ AUG3’,άρα στην κωδική αλυσίδα 
5’ATG3’. Επομένως, τα άκρα 5’ και 3’ στις 2 αλυσίδες έχουν ως εξής: 
 
5’ ACGGTCACATAAGGTCAGGCATTAGC 3’ 
3’ TGCCAGTGTATTCCAGTCCGTAATCG 5’ 
 
H cDNA αλυσίδα συντέθηκε με καλούπι το ώριμο mRNA το οποίο έχει κ.ε.  
5’ AUG3’ και κ.λ. 5’ UGΑ3’ ή 5’ UΑG3’ ή 5’ UΑΑ3’, οπότε αντίστοιχα η cDNA 
θα πρέπει να φέρει την τριπλέτα 5’ ΤAC3’ και μία από τις τριπλέτες 5’ ACT3’, 
5’ ATC3’, 5’ ATT3’. Άρα η cDNA αλυσίδα είναι η 2. 
 
Δ2. 
Η PCR μας επιτρέπει να αντιγράψουμε επιλεκτικά εκατομμύρια φορές ένα 
μόριο DNA χωρίς τη μεσολάβηση ζωντανού κυττάρου. Αρχικά το τμήμα αυτό 
αποδιατάσσεται με θέρμανση και στη συνέχεια προστίθεται στο δοκιμαστικό 
σωλήνα κατάλληλα πρωταρχικά τμήματα,  συμπληρωματικά και 
αντιπαράλληλα προς το 3’ άκρο των 2 αλυσίδων του αρχικού DNA. Έτσι η 
DNA πολυμεράση πραγματοποιεί σύνθεση των θυγατρικών αλυσίδων με 
κατεύθυνση 5’3’ επιμηκύνοντας τα πρωταρχικά τμήματα. 
Η αλληλουχία των τμημάτων αυτών είναι : 
5’ GCTAATGC 3’ και 5’ ACGGTCAC 3’ 
 
Δ3.  
mRNA: 5’ GCUAAUGCCUGACCUUAUGUGACCGU 3’ 
Το mRNA προέκυψε από τη μεταγραφή της μη κωδικής αλυσίδας (αλυσίδα 1) 
με κατεύθυνση 5’3’ ξεκινώντας από το 3’ άκρο της. 
Βρίσκω το κωδικόνιο έναρξης 5’ AUG3’, προχωράω με βήμα τριπλέτας χωρίς 
να παραλείπω κάποιο νουκλεοτίδιο και καταλήγω στο κωδικόνιο λήξης 5’ 
UGΑ3’. Με τη χρήση του γενετικούκώδικα βρίσκω ότι αλληλουχία των 
αμινοξέων του πεπτιδίου είναι: 
 
H2N- Met- Pro- Asp- Leu- Met- COOH 
 


