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ΘΕΜΑ Α 

Α1. α, Α2.β, Α3. β, Α4. δ, Α5. α 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Νουκλεόσωμα: είναι η βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης. Αποτελείται από DNA 
μήκους 146ζ.β τυλιγμένου γύρω από οκταμερές πρωτεϊνών που ονομάζονται ιστόνες. 

Πολύσωμα: το σύμπλεγμα των ριβοσωμάτων με mRNA. 

Γενετικός Κώδικας: η αλληλουχίατων βάσεων...γενετικός κώδικας (σχολικό βιβλίο, σελ.38) 

Β2. ¨Το DNA ενός οργανισμού...σε ποια στάδια της ανάπτυξης.¨(σχολικό βιβλίο, σελ. 34-35) 

Β3. Νουκλεόσωμα, σε ευκαρυωτικά κύτταρα, αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της 
χρωματίνης 

Ριβόσωμα, rRNA και πρωτεΐνες, σε όλους τους τύπους κυττάρων, σημείο πραγματοποίησης της 
πρωτεΐνοσύνθεσης. 

Ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια: snRNA και πρωτεΐνες, στα ευκαρυωτικά κύτταρα, 
πραγματοποιούν ωρίμανση του mRNA. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. ̈ Κάθε μόριο tRNA … με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ¨(σχολικό βιβλίο, σελ.40). Ρόλος του είναι 
η μεταφορά των αμινοξέων στο ριβόσωμα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης. 

Γ2. ¨Τα βασικά χαρακτηριστικά ... της πολυπεπτιδικής αλυσίδας¨(σχολικό βιβλίο, σελ.39) 

Γ3. ¨Τα κύρια ένζυμα... και ασυνεχής στην άλλη¨(σχολικό βιβλίο, σελ.32-34) 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α) Ισχύουν οι σχέσεις 2Α + 2G = 2000 και 2Α + 3G = 2600. Λύνοντας το σύστημα, υπολογίζεται 
οτι Α=Τ= 400 και G=C= 600. 



β) Ένα νουκλεοσώμα αποτελείται από 8 ιστόνες, άρα οι 40 ιστόνες υπάρχουν σε 5 
νουκλεοσώματα.  

γ) Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από μία πεντόζη και μία φωσφορική ομάδα. Συνεπώς θα 
υπάρχουν 2000 πεντόζες και 2000 άτομα φωσφόρου. Επειδή είναι γραμμικό μόριο,  τα άτομα 
φωσφόρου που συμμετέχουν σε δεσμό θα είναι ν-2, δηλαδή 1998. 

Δ2. α) Στην κωδική αλυσία από αριστερά εντοπίζεται το κωδικόνιο έναρξης ATG και με βήμα 
τριπλέτας τοκωδικόνιο λήξης TGA, συνεπώς η κατεύθυνση της αλυσίδας από αριστερά είναι 
5΄--> 3΄και η πάνω αλυσίδα που είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη, θα είναι από 
αριστερά 3΄--> 5΄. 

β) Η RNA πολυμεράση δημιουργεί με καλούπι τη μη κωδική αλυσίδα συμπληρωματικό και 
αντιπαράλληλο μόριο mRNA, του οποίου η αλληλουχία είναι:  

5΄AAAAUGCAAUACUUUCUAUGAGCCGAG 3΄ 

γ) Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, συνεχής, μη επικαλυπτόμενος και 
περιλαμβάνει τα κωδικόνια έναρξης( AUG) και λήξης(UGA). Για αυτούς τους λόγους, τα 
αμινοξέα που δημιουργούνται είναι 5.  

δ) Η2Ν- μεθειονίνη-γλυκίνη- τυροσίνη-φαινυλαλανίνη-λευκίνη-COOH. 

Τα αντικωδικόνια είναι συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα προς τα κωδικόνια  μόρια tRNA 
και είναι τα εξής: 

3’UAC5’, 3’GUU5’, 3’AUG5’, 3’AAA5’, 3’GAU5’ 

Για το κωδικόνιο λήξης δεν υπάρχει αντικωδικόνιο. 

 


