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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 19 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1.: β 

Α2.: α  

Α3.: δ 

Α4.: α 

Α5.: γ 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1.  

 
Αριθμός 

τρωμοσωμάτων 
Αριθμός 

μορίων DNA 
πσρήνα 

Μετάυαση μίτωσης 48 96 

Θσγατρικό κύτταρο ποσ προκύπτει 
από την Μείωση I 

24 48 

 

Β2.  
Κεθάθαζμ 1μ, Βζμθμβία Γεκζηήξ Παζδείαξ, ζεθ. 63 ζπμθζημύ αζαθίμο: «Η αηεηαθδεΰδδ πμο πανάβεηαζ ηαηά 

ημκ ηαηααμθζζιό ημο μζκμπκεύιαημξ πνμλεκεί ηαηαζηνμθέξ ζηα ηύηηανα ηςκ δζάθμνςκ ζζηώκ ηαζ 

επμιέκςξ δζαηαναπέξ ζε όθα ζπεδόκ ηα ζοζηήιαηα ημο ακενώπζκμο μνβακζζιμύ...Σμ πεπηζηό ζύζηδια 

επζαανύκεηαζ επίζδξ, ηαεώξ ημ μζκόπκεοια πνμηαθεί αύλδζδ ηςκ εηηνίζεςκ ημο ζημιάπμο ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα θθεβιμκή. Πανάθθδθα, δ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ μζκμπκεύιαημξ εθαηηώκεζ ηδκ ζηακόηδηα ημο 

θεπημύ εκηένμο κα απμννμθά ηζξ ενεπηζηέξ μοζίεξ πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ ηνμθή ιαξ. οκέπεζα ημο 

βεβμκόημξ αοημύ είκαζ δ θεμνά ημο ήπαημξ, ημ μπμίμ, ακηί κα απμεδηεύεζ ηζξ πνςηεΐκεξ ηαζ ημοξ 

οδαηάκεναηεξ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ από ηα δπαηζηά ηύηηανα, απμεδηεύεζ θίπδ, ιε απμηέθεζια ηδ 

δζόβηςζή ημο. Η ζοκεπζγόιεκδ ηαηακάθςζδ μζκμπκεύιαημξ από έκακ αθημμθζηό ηαηαθήβεζ ζοπκά ζε 

εηθοθζζιό ημο δπαηζημύ ζζημύ, ιζα ηαηάζηαζδ πμο μκμιάγεηαζ ηίννςζδ ημο ήπαημξ, δ μπμία, ακ ηαζ δεκ 

πενζμνίγεηαζ ζημοξ αθημμθζημύξ, πανμοζζάγεηαζ ςζηόζμ ζε πμζμζηό μηηώ θμνέξ ιεβαθύηενμ ζ' αοημύξ 

πανά ζηα ιδ ελανηδιέκα από ημ αθημόθ άημια...Σμ αθημόθ όιςξ ζοζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ αύλδζδ ηδξ 

πζεακόηδηαξ κα εηδδθςεμύκ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηανηίκμο όπςξ ημο ήπαημξ.» 

 

Β3. i) Κεθάθαζμ 1
μ
, Βζμθμβία Γεκζηήξ Παζδείαξ, ζεθ. 13-14 ζπμθζημύ αζαθίμο, «ε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 

όπςξ ζε αηναίεξ εενιμηναζίεξ ή οπό ηδ δνάζδ αηηζκμαμθζώκ, πμθθά ααηηήνζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε 
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ακεεηηζηέξ ιμνθέξ, ηα εκδμζπόνζα. Σα εκδμζπόνζα είκαζ αθοδαηςιέκα ηύηηανα ιε ακεεηηζηά ημζπώιαηα 

ηαζ παιδθμύξ ιεηααμθζημύξ νοειμύξ. Όηακ μζ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ λακαβίκμοκ εοκμσηέξ, ηα 

εκδμζπόνζα αθαζηάκμοκ δίκμκηαξ ημ ηαεέκα έκα ααηηήνζμ.» 

ii) εθ. 44 ζπμθζημύ αζαθίμο: «Οζ ανπζηέξ ιεθέηεξ ηδξ νύειζζδξ… πεζνζζηήξ». 

     εθ. 45 ζπμθζημύ αζαθίμο: «Όηακ ζημ ενεπηζηό οθζηό οπάνπεζ ιόκμ θαηηόγδ… ηδ θεζημονβία ηςκ 3 

βμκζδίςκ». 

 

iii) οκεέημοκ αοηά ηα αιζκμλέα ιέζς ιεηααμθζηώκ μδώκ. Σα έκγοια πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ ιεηααμθζηέξ 

μδμύξ αζμζύκεεζδξ αιζκμλέςκ , ηςδζημπμζμύκηαζ από βμκίδζα, μνβακώκμκηαζ ζε μπενόκζα. 

    εθ. 45 ζπμθζημύ αζαθίμο: «ημ βμκζδίςια ηςκ πνμηανοςηζηώκ… έηθναζήξ ημοξ.»  

 

Β4.: εθ. 98 ζπμθζημύ αζαθίμο: «Ο αθθζζιόξ μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ… ιεζςιέκδ εκενβόηδηα». Η 

εηενμβέκεζα μθείθεηαζ ζηδκ ύπανλδ πμθθαπθώκ αθθδθμιμνθώκ ζημκ ακενώπζκμ πθδεοζιό. εθ. 81 

ζπμθζημύ αζαθίμο: «Δίκαζ βκςζηό όηζ ζηα δζπθμεζδή… ήπζα ή ζμαανή» (ζδιείςζδ: κα ακηζηαηαζηαεεί ημ 

«όπςξ ζοιααίκεζ ζηδ α-εαθαζζαζιία» ιε ημ «όπςξ ζοιααίκεζ ζημκ αθθζζιό». 

διείςζδ: Θα ιπμνμύζε  μ ιαεδηήξ κα ακηθήζεζ ζημζπεία ηδξ απάκηδζδξ από ηδκ Δζη. 6.4 ζε. 98 ζπμθζημύ 

αζαθίμο όπμο θαίκεηαζ πςξ ηα άημια πμο πάζπμοκ από θαζκοθηεημκμονία, ακ δεκ θαιαάκμοκ από ηδκ 

ηνμθή ημοξ ηονμζίκδ, ειθακίγμοκ αθθζζιό, όπζ θόβς ιεηάθθαλδξ ημο βμκζδίμο πμο ηςδζημπμζεί  ημ έκγοιμ 

πμο πνμακαθένεδηε, αθθά επεζδή ιπθμηάνεηαζ  δ ιεηααμθζηή μδόξ ζύκεεζδξ ηδξ ιεθακίκδξ. 

 

Β5.:   

 5΄ ηαζ 3΄ αιεηάθναζηεξ πενζμπέξ 

 Γμκίδζα πμο ιεηαβνάθμκηαζ ζε tRNA 

 Γμκίδζα πμο ιεηαβνάθμκηαζ ζε rRNA 

 Κςδζηόκζα θήλδξ 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.: Ο ακενώπζκμξ μνβακζζιόξ έπεζ ηδκ ζηακόηδηα κα ακαβκςνίγεζ μπμζαδήπμηε λέκδ πνμξ αοηόκ μοζία ηαζ 

κα ακηζδνά πανάβμκηαξ ελεζδζηεοιέκα ηύηηανα ηαζ ηοηηανζηά πνμσόκηα (π.π. ακηζζώιαηα), ώζηε κα ηδκ 

ελμοδεηενώζεζ. Η ζηακόηδηα αοηή ημο μνβακζζιμύ μκμιάγεηαζ ακμζία. Η λέκδ μοζία πμο πνμηαθεί ηδκ 

ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ μκμιάγεηαζ ακηζβόκμ. Ωξ ακηζβόκμ ιπμνεί κα δνάζεζ έκαξ μθόηθδνμξ 

ιζηνμμνβακζζιόξ (π.π. ζόξ, ααηηήνζμ η.ά.), έκα ηιήια αοημύ ή ημλζηέξ μοζίεξ πμο πανάβμκηαζ απ’ αοηόκ. 

Δπίζδξ ςξ ακηζβόκα ιπμνμύκ κα δνάζμοκ δ βύνδ, δζάθμνεξ θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ, ζοζηαηζηά ηνμθώκ, 

ηύηηανα ή μνόξ από άθθα άημια ή γώα η.ά. Η ακηίδναζδ ημο ακμζμαζμθμβζημύ ιαξ ζοζηήιαημξ ζηδκ 

είζμδμ ηάεε ακηζβόκμο ζοκζζηά ηδκ ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ, δ μπμία δζαηνίκεηαζ ζε πνςημβεκή ηαζ 

δεοηενμβεκή. Η πνςημβεκήξ ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ εκενβμπμζείηαζ ηαηά ηδκ πνώηδ επαθή ημο 

μνβακζζιμύ ιε έκα ακηζβόκμ. ύιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ ηαιπύθδ Α απεζημκίγεζ ακηζβόκα πμο ιμθύκμοκ 

ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ, εβηαείζηακηαζ ζημκ μνβακζζιό ημο ακενώπμο (θμίιςλδ). Αοηό ζοκεπάβεηαζ πςξ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ μνβακζζιόξ δεκ έπεζ λακαεηηεεεί ζημ εκ θόβς ακηζβόκμ, άνα μ ακενώπζκμξ μνβακζζιόξ εα 

πναβιαημπμζήζεζ εκενβδηζηή ακμζία ηαζ ιάθζζηα πνςημβεκή ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ. Η ηαιπύθδ Β 

απεζημκίγεζ ακηζβόκα (πζεακόκ ειαόθζμ ή αθθενβζμβόκμ), ηα μπμία ηδ ζηζβιή ηδξ ιόθοκζδξ έπμοκ ιέβζζηδ 

ηζιή ζοβηέκηνςζδξ πμο ιέκεζ ζηαεενή βζα ηάπμζμ δζάζηδια ηαζ ζηαδζαηά θείκεζ, βεβμκόξ πμο οπμδδθώκεζ 
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ακηζιεηώπζζδ ηαζ ελμοδεηένςζδ ημο ακηζβόκμο από ημ ακμζμαζμθμβζηό ιαξ ζύζηδια, άνα μ ιδπακζζιόξ 

αοηόξ βζα αηόιδ θμνά εκενβμπμζείηαζ, άνα πνόηεζηαζ βζα πνςημβεκή ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ. Η ηαιπύθδ 

Γ απεζημκίγεζ πμθύ ιζηνή ζοβηέκηνςζδ ακηζβόκςκ, πμο ζε ιζηνό πνμκζηό δζάζηδια από ηδ ιόθοκζδ 

ηαηαζηνέθμκηαζ από ημκ μνβακζζιό, βεβμκόξ πμο οπμδδθώκεζ ύπανλδ ικδιμκζηώκ ηοηηάνςκ ηαζ 

ακηζζςιάηςκ ήδδ ζημκ μνβακζζιό. Άνα πνόηεζηαζ βζα δεοηενμβεκή ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ.  Η 

δεοηενμβεκήξ ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ εκενβμπμζείηαζ ηαηά ηδκ επαθή ημο μνβακζζιμύ ιε ημ ίδζμ 

ακηζβόκμ βζα δεύηενδ (ή επόιεκδ) θμνά. ηδκ πενίπηςζδ αοηή εκενβμπμζμύκηαζ ηα ηύηηανα ικήιδξ, λεηζκά 

αιέζςξ δ έηηνζζδ ακηζζςιάηςκ ηαζ έηζζ δεκ πνμθαααίκμοκ κα ειθακζζημύκ ηα ζοιπηώιαηα ηδξ αζεέκεζαξ. 

 

 

Γ2. Γζα ηδκ απεζηόκζζδ ηδξ ηνμθζηήξ αθθδθελάνηδζδξ ιπμνμύιε κα ηαηαζηεοάζμοιε ιζα αθοζίδα ηδξ 

μπμίαξ ηα αέθδ εα δείπκμοκ ηδ νμή εκένβεζαξ ακάιεζα ζημοξ μνβακζζιμύξ πμο έπμοκ ζπέζδ 

ηαηακαθζζηόιεκμο - ηαηακαθςηή. Σέημζεξ ζπέζεζξ ιεηαλύ ηςκ μνβακζζιώκ εκόξ μζημζοζηήιαημξ 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ ηνμθζηέξ αθοζίδεξ.  

Δθόζμκ πνόηεζηαζ βζα ηνμθζηή αθοζίδα, θμζπόκ, ηαζ πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεοαζημύκ μζ ηνμθζηέξ 

ποναιίδεξ, ηαζ ηάεε είδμξ μνβακζζιμύ απμηεθεί ηαζ ακήηεζ απμηθεζζηζηά ζε έκα ηνμθζηό επίπεδμ, δδθαδή 

επάθθδθα μνεμβώκζα ζε ηαεέκα από ηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ όθμζ μζ μνβακζζιμί πμο ηνέθμκηαζ 

απέπμκηαξ «ίδζμ ανζειό αδιάηςκ» από ημκ ήθζμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα:  

• Σμ πνώημ ηνμθζηό επίπεδμ, πμο ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ηνμθζηήξ ποναιίδαξ, είκαζ αοηό ηςκ παναβςβώκ. 

• Σμ δεύηενμ ηνμθζηό επίπεδμ είκαζ αοηό ηςκ ηαηακαθςηώκ πνώηδξ ηάλδξ.  

• Σμ ηνίημ ηνμθζηό επίπεδμ είκαζ αοηό ηςκ ηαηακαθςηώκ δεύηενδξ ηάλδξ η.μ.η.  

 

Άνα οπμθμβίγμκηαξ ηδ αζμιάγα ζοκμθζηά όθςκ ηςκ μνβακζζιώκ πμο ακήημοκ ζε ηάεε ηνμθζηό επίπεδμ (ηδξ 

λδνήξ ιάγαξ ηςκ μνβακζζιώκ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ), εα ανεεεί ηαζ ημ είδμξ ηάεε μνβακζζιμύ: 

Βζμιάγα μνβακζζιώκ Π: 20.000 x 0,25 = 5000 Kg 

Βζμιάγα μνβακζζιώκ Κ: 5 x 10.000 = 50.000 Kg  

Βζμιάγα μνβακζζιώκ Λ: 10 x 5 = 50 Kg  

Βζμιάγα μνβακζζιώκ : 200 x 2,5 = 500 Kg 

 

Η εκένβεζα, ιε ηδ ιμνθή ηδξ πδιζηήξ εκένβεζαξ πμο ειπενζέπεηαζ ζηδκ ηνμθή ηςκ μνβακζζιώκ, πενκάεζ από 

ημ ηαηώηενμ ηνμθζηό επίπεδμ (ηςκ παναβςβώκ) ζημ ακώηενμ. Έπεζ οπμθμβζζηεί όηζ ιόκμ ημ 10% πενίπμο 

ηδξ εκένβεζαξ εκόξ ηνμθζημύ επζπέδμο πενκάεζ ζημ επόιεκμ, ηαεώξ ημ 90% ηδξ εκένβεζαξ πάκεηαζ. Αοηό 

μθείθεηαζ ζημ όηζ:  

• Έκα ιένμξ ηδξ πδιζηήξ εκένβεζαξ ιεηαηνέπεηαζ ιε ηδκ ηοηηανζηή ακαπκμή ζε ιδ αλζμπμζήζζιεξ ιμνθέξ 

εκένβεζαξ (π.π. εενιόηδηα).  

• Γεκ ηνώβμκηαζ όθμζ μζ μνβακζζιμί.  

• Ονζζιέκμζ μνβακζζιμί πεεαίκμοκ.  

• Έκα ιένμξ ηδξ μνβακζηήξ ύθδξ απμαάθθεηαζ ιε ηα ηόπνακα ηαζ ηα μύνα (απεηηνίζεζξ), ηα μπμία 

απμζημδμιμύκηαζ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ίδζα πηςηζηή ηάζδ (ηδξ ηάλδξ ημο 90%) πμο πανμοζζάγεηαζ ζηζξ 

ηνμθζηέξ ποναιίδεξ εκένβεζαξ ειθακίγεηαζ ηαζ ζηζξ ηνμθζηέξ ποναιίδεξ αζμιάγαξ, ηαεώξ, όηακ ιεζώκεηαζ δ 

εκένβεζα πμο πνμζθαιαάκεζ ηάεε ηνμθζηό επίπεδμ από ημ πνμδβμύιεκό ημο, είκαζ θμβζηό κα ιεζώκεηαζ ηαζ 

δ πμζόηδηα ηδξ μνβακζηήξ ύθδξ πμο ιπμνμύκ κα ζοκεέζμοκ μζ μνβακζζιμί ημο ηαζ ζοκεπώξ ιεζώκεηαζ δ 

αζμιάγα ημο. 
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ύιθςκα ιε ηα παναπάκς, μζ παναβςβμί είκαζ μζ Κ, μζ Π είκαζ μζ ηαηακαθςηέξ α ηάλδξ, μζ  είκαζ μζ 

ηαηακαθςηέξ α ηάλδξ ηαζ μζ Λ μζ ηαηακαθςηέξ β ηάλδξ.  

Έηζζ μζ ποναιίδεξ αζμιάγαξ ηαζ πθδεοζιμύ είκαζ:  

 

            Πσρακίδα βηοκάδας                                                  Πσρακίδα πιεζσζκού 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ3. 
1

δ
 πενίπηςζδ:  Σμ βμκίδζμ αοηό κα ανίζηεηαζ  ζημ ιζημπμκδνζηό DNA  

εθ. 25 ζπμθζημύ αζαθίμο: «Toγοβςηό ηςκ ακςηένςκ μνβακζζιώκ….. είκαζ  ιδηνζηή». Δθόζμκ δ βοκαίηα 

ειθακίγεζ ηδκ αζεέκεζα εα ιεηααζαάζεζ ζ’ όθμοξ ημοξ απμβόκμοξ ηδξ ημ ιεηαθθαβιέκμ ιζημπμκδνζαηό  

βμκίδζμ. 

2
δ
  πενίπηςζδ: Σμ βμκίδζμ αοηό κα ανίζηεηαζ ζημ πονδκζηό DNA (ζεθ. 25 ζπμθ. αζαθίμο: μζ πενζζζόηενεξ 

όιςξ πνςηεΐκεξ …….πονήκα) 

α) Ακ μ ηύπμξ ηθδνμκμιζηόηδηαξ είκαζ αοημζςιζηόξ οπμθεζπόιεκμξ. 

 

οιαμθζζιόξ βμκζδίςκ:  

 

A: θοζζμθμβζηό βμκίδζμ 

α: βμκίδζμ οπεύεοκμ βζα ηδκ αζεέκεζα 

 

Γμκόηοπμξ βοκαίηαξ: αα 

Γμκόηοπμξ άκδνα: ΑΑ ή Αα 

 

Ρ:  αα x AA 

ΓΑΜΔΣΔ:  α   ,     Α     

F1:   Aα  ,   

Φαζκμηοπζηή ακαθμβία (Φ.Α):  100% οβζείξ 

ή 

Ρ: αα   x Aα 

 

ΓΑΜΔΣΔ    α    , Α α 

F1: Aα  ,   αα 

 

ΦΑ: 1 ΤΓΙΔ: 1 ΠΑΥΔΙ 

Άνα ½ πζεακόηδηα κα πάζπεζ ηάπμζμξ απόβμκμξ 

 

α) Ακ μ ηύπμξ ηθδνμκμιζηόηδηαξ είκαζ αοημζςιζηόξ επζηναηήξ 

50 kg  Λ 

500 kg   

5000 kg  Π 

  50000 kg  Κ 

10  Λ 

200   

20000    Π 

5  Κ 
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οιαμθζζιόξ βμκζδίςκ: 

 

Α: βμκίδζμ οπεύεοκμ βζα ηδκ αζεέκεζα 

α:θοζζμθμβζηό βμκίδζμ 

 

Γμκόηοπμξ βοκαίηαξ: ΑΑ ή Αα 

Γμκόηοπμξ άκδνα: αα 

Ρ: ΑΑ    x αα 

ΓΑΜΔΣΔ  Α α 

F1: Aα  

Φ.Α. 100% πάζπμοκ 

 

Ρ: Aα   x αα 

ΓΑΜΔΣΔ   Α α       α 

F1: Aα   ,   αα 

Φ.Α. 1 ΠΑΥΔΙ  1 ΤΓΙΔ 

Άνα ½ πζεακόηδηα κα πάζπεζ 

 

 

 

Γ4.: Ανζειόξ ιμνίςκ DNA ιεηά από 3 ηύηθμοξ ακηζβναθήξ = 2
3 

= 8 . Από αοηά ηα 2 ιόνζα εα έπμοκ ιία 

αθοζίδα ιε ιδ ναδζεκενβό άγςημ ηαζ ιία αθοζίδα ιε ναδζεκενβό άγςημ, εκώ ηα οπόθμζπα 6 εα έπμοκ 2 

αθοζίδεξ ιε ναδζεκενβό άγςημ. Άνα πμζμζηό ιμνίςκ πμο έπμοκ απμηθεζζηζηά ναδζεκενβό άγςημ = 75% . 

εθ. 31 ζπμθζημύ αζαθίμο: «Κάεε αθοζίδα θεζημονβεί ζακ ηαθμύπζ… διζζοκηδνδηζηόξ». Η ακηζβναθή DNA 

πενζβνάθεηαζ ιαεδιαηζηά ιε βεςιεηνζηή πνόμδμ πμο έπεζ θόβμ 2(1 => 2 => 4 η.μ.η. ) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.: Σμ βμκίδζμ Α 

rnRNA:  

5΄GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC3΄ 

 

Γ2.: Σμ βμκίδζμ Γ 

Σμ ακηζηςδζηόκζμ ημο tRNA ηδξ ιεεεζμκίκδξ είκαζ ημ 3΄UAC5΄ (ζοιπθδνςιαηζηό ηαζ ακηζπανάθθδθμ ιε ημ 

ηςδζηόκζμ έκανλδξ 5΄AUG3΄ ημο mRNA). οκεπώξ δ ηςδζηή αθοζίδα ημο βμκζδίμο πμο ημ ηςδζημπμζεί έπεζ 

ηδκ αθθδθμοπία 3΄TAC5΄ ηαζ δ ιδ-ηςδζηή (ιεηαβναθόιεκδ) έπεζ ηδκ αθθδθμοπία 5΄ATG3΄. Σα παναπάκς 

ζηακμπμζμύκηαζ ζημ βμκίδζμ Γ ακ ηα άηνα είκαζ ηα παναηάης:  

Αθοζίδα 1: 5΄ACTATGCACTTCCGGCCAA3΄  

Αθοζίδα 2: 3΄TGATACGTGAAGGCCGGTT5΄ 

 

Μεηαβναθόιεκδ αθοζίδα είκαζ δ αθοζίδα 1. 
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Γ3.: Σμ βμκίδζμ Β 

Σμ mRNA πμο βνάραιε ζημ ενώηδια Γ1. Έπεζ 5΄ αιεηάθναζηδ πενζμπή: 5΄GAAUUCGGAAC3΄. Καηά 

ηδκ έκανλδ ηδξ ιεηάθναζδξ ημ mRNA ιέζς ιίαξ αθθδθμοπίαξ πμο έπεζ ζηδκ 5΄αιεηάθναζηδ πενζμπή ημο, 

ζοκδέεηαζ ιε ημ rRNA ηδξ ιζηνήξ νζαμζςιζηήξ οπμιμκάδαξ ιε αάζδ ημκ ηακόκαξ ηδξ 

ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ. Σμ ζοιπθδνςιαηζηό rRNA ηδξ 5΄αιεηάθναζηδξ πενζμπήξ είκαζ: 

3΄CUUAAGCCUUG5΄. 

οκεπώξ δ ζοιπθδνςιαηζηή πενζμπή πμο ακηζζημζπεί ζημ rRNA είκαζ δ 3΄CCUUG5΄ (από εηθώκδζδ 5 

κμοηθεμηίδζα). Ακ ηα άηνα ημο βμκζδίμο Β είκαζ: 

3΄CTTATACGCAATGTTCCTAAA5΄ 

5΄GAATATGCGTTACAAGGATTT3΄ 

ιε ηςδζηή αθοζίδα ηδκ αθοζίδα 1 ηαζ ιδ-ηςδζηή αθοζίδα ηδκ αθοζίδα 2, πανάβεηαζ ιε ιεηαβναθή ημο έκα 

ιόνζμ rRNA:  

3΄CUUAUACGCAAUGUUCCUAAA5΄ πμο δζαεέηεζ ηδκ αθθδθμοπία 3΄CCUUG5΄. οκεπώξ δ 

ιεηαβναθόιεκδ αθοζίδα ημο βμκζδίμο Β είκαζ δ αθοζίδα 2, πμο εκημπίγεηαζ δ ζοιπθδνςιαηζηή αθθδθμοπία 

5΄GGAAC3΄. 

 

     

Γ4.: i) Γζα ηδκ πέρδ ημο βμκζδίμο εα πνδζζιμπμζδεεί δ πενζμνζζηζηή εκδμκμοηθεάζδ EcoRI ηαζ βζα ηδκ 

πέρδ ημο πθαζιζδίμο δ πενζμνζζηζηή εκδμκμοηθεάζδ ΠΔ-Ι . 

 

 ii) Οζ αθθδθμοπίεξ ιήημξ 6 γεοβώκ αάζεςκ πμο ειθακίγμκηαζ εηαηένςεεκ ημο ηιήιαημξ ημο βμκζδίμο ζηδκ 

πενζμπή ζύκδεζδξ ηςκ ιμκόηθςκςκ άηνςκ ιεηά ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ ζημ πθαζιίδζμ είκαζ:  

5΄CAATTC   GAATTG3΄ 

3΄GTTAAG   CTTAAC5΄ 

 

iii) Η ΠΔ- I δεκ ακαβκςνίγεζ ζημ ακαζοκδοαζιέκμ πθαζιίδζμ ηδκ αθθδθμοπία ακαβκώνζζδξ ηδξ ιεηά ηδ 

ζύκδεζδ ηςκ ιμκόηθςκςκ άηνςκ ημο ηιήιαημξ ημο βμκζδίμο ιε ηα άηνα ημο πθαζιζδίμο.  

 

 

τοιηαζκός Θεκάηωλ: 

Σα εέιαηα ηαζ μζ αζηήζεζξ πμο αθμνμύκ ηδ Βζμθμβία Γ.Π. είκαζ ζαθή ηαζ πςνίξ ζδζαίηενδ δοζημθία. Οζ 

ιαεδηέξ έπνεπε κα έπμοκ ελαζηδεεί ζε δζαβνάιιαηα πμο αθμνμύκ ηδκ εκόηδηα «Ακμζία» ηαζ ζε αζηήζεζξ 

ιε ηνμθζηέξ ποναιίδεξ. Σα οπόθμζπα εέιαηα ηδξ Βζμθμβίαξ Πνμζακαημθζζιμύ έπμοκ ηθζιαημύιεκμ ααειό 

δοζημθίαξ ηαζ απαζημύκ ααεζά ηαηακόδζδ ηδξ ύθδξ. Τπάνπμοκ ιζηνέξ παβίδεξ ηαζ πνεζάγεηαζ ζδζαίηενδ 

πνμζμπή ζηα ενςηήιαηα Γ3., Γ2. Καζ Γ3. Σα εέιαηα βεκζηά απεοεοκόκημοζακ ζε ηαθά πνμεημζιαζιέκμοξ 

οπμρδθίμοξ. 
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σγγραθή Απαληήζεωλ: 

Παπαδάθε Ζρώ 

Οηθολοκίδοσ Δσγελία 


