
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗΣ Γ΄ ΚΕΦ-1-2-4 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

Προγραμματισμός των επόμενων ημερών: Την Κυριακή 29/3 θα 

αναρτήσω τις απαντήσεις (αν έχετε απορίες επικοινωνείτε). Την Τετάρτη 

1/4 θα αναρτήσω διαγώνισμα 2 ωρών στα κεφάλαια 1,2,4 ,το οποίο 

παρακαλώ να το έχετε έτοιμο έως την Κυριακή 5-4-2020. Στη συνέχεια 

θα κάνουμε επανάληψη τα κεφάλαια 5-6. 

Στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι για εξετάσεις αμέσως μετά τις 

διακοπές του Πάσχα και όταν με το καλό βρεθούμε από κοντά να 

κάνουμε τις προσομοιώσεις με πιο δύσκολα θέματα. Προς το παρόν 

σημαντικό είναι να συντηρηθούμε σε μια καλή κατάσταση και να μην 

παραμελήσουμε την καθημερινή μας μελέτη.  

Καλή δύναμη . 

 

1. Ποια τμήματα του DNA δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα; 

2. Ποια είδη νουκλεϊκών οξέων συναντάμε σε ένα μιτοχόνδριο; 

3. Ποιοι μηχανισμοί ή ιδιότητες της λειτουργίας του γενετικού υλικού 

των κυττάρων αποτρέπουν την δημιουργία λαθών κατά την αντιγραφή ; 

4. Ποια γονίδια οργανώνονται σε οπερόνια; Πώς επιτυγχάνεται η 

καταστολή στο οπερόνιο της λακτόζης; 

5. Τι είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) , ποιες πρακτικές 

εφαρμογές έχει; 

6. Από τι αποτελείται το νουκλεόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του; 

7. Δύο μόρια DΝΑ αποτελούνται το καθένα από 10.000 ζεύγη 

αζωτούχων βάσεων με 14Ν.  Τα  μόρια  μεταφέρονται 

  σε  περιβάλλον  με  ραδιενεργά  νουκλεοτίδια  που περιέχουν  
15Ν και αντιγράφονται τρεις φορές. 
α. Πόσες αλυσίδες και πόσα νουκλεοτίδια με ραδιενεργό 15Ν θα 
υπάρχουν στα μόρια DΝΑ που θα προκύψουν;  
β. Ένα από τα μόρια που προέκυψαν από τον πρώτο διπλασιασμό 
μεταφέρεται σε περιβάλλον με ραδιενεργό 35S, όπου και διπλασιάζεται 
δύο φορές. 
 Πόσες αλυσίδες και πόσα νουκλεοτίδια με ραδιενεργό 35S  θα 
υπάρχουν στα μόρια που θα προκύψουν; 
8. Περίπτωση δυο γονιδίων: 

 Δίνεται η αλληλουχία βακτηριακού τμήματος DNA: 

TTAGAGATGGCGGAGCATCAGCAGTGATAG 
AATCTCTACCGCCTCGTAGTCGTCACTATC 



α. Να γράψετε τα mRΝΑ, τα αντικωδικόνια και τα πεπτίδια που 
προκύπτουν. 
β. Όταν η αμινομάδα του 4ου αμινοξέος σχηματίζει πεπτιδικό  
δεσμό, να βρείτε πόσοι και ποιοι δεσμοί σπάνε; 
9. Δυο cDNA βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν για ένα ανθρώπινο ηπατικό 
κύτταρο και ένα μυϊκό.  
α. Ποια συστατικά χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία τους; 
β. Μεταξύ των κλώνων που προέκυψαν υπήρχαν αρκετοί όμοιοι και για 
τις δυο βιβλιοθήκες. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό. 
10. Ποια ένζυμα έχουν τη δυνατότητα να διασπούν τους 
φωσφοδιεστερικούς δεσμούς που αναπτύσσονται ανάμεσα στα 
νουκλεοτίδια των νουκλεϊκών οξέων; Ποιος είναι ο ρόλος του κάθε 
ενζύμου; 
11. Τι είναι ο γενετικός κώδικας; Να εξηγήσετε γιατί είναι κώδικας 
τριπλέτας. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως σχεδόν 
καθολικός και ποια είναι η πρακτική σημασία αυτής της ιδιότητας του; 
12. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω μόρια DNA κατά σειρά αύξουσας 

αποδιάταξης μετά από επίδραση στα μόρια μεγάλης ποσότητας 

θερμότητας.  

Α. 5’-AAGTTCTCTGAA-3’ 

     3’-TTCAAGAGACTT-5’  

Β. 5’-AGTCGTCAATGCGG-3’  

     3’-TCAGCAGTTACGCC-5’  

Γ. 5’-GGACCTCTCAGG-3’  

    3’-CCTGGAGAGTCC-5’ 

 

13. Η μη κωδική αλυσίδα του 10ου εξωνίου του γονιδίου της κυστικής 

ίνωσης , που έχει 24 εξώνια, έχει την αλληλουχία βάσεων: 

GCTTACGGCACCGTTAGGACTAAACGA 

 Όλα τα νουκλεοτίδια του εξωνίου είναι τριπλέτες.  

1. Η μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι:  

 Α. 5’ GCTTACGGCACCGTTAGGACTAAACGA 3  ́ 

 Β. 3’ GCTTACGGCACCGTTAGGACTAAACGA 5΄ 

 Γ. 5’ CGAATGCCGTGGCAATCCTGATTTGCT 3΄  

 Δ. 3’ CGAATGCCGTGGCAATCCTGATTTGCT 5΄ 

 2. Να αιτιολογήσετε την επιλογή που κάνατε. 

 

14. Στο σχήμα απεικονίζεται η αρχή της αντιγραφής σε μια θηλιά DNA, 

καθώς και η αλληλουχία των βάσεων της σκιασμένης περιοχής (περιοχή 

1).  



 
 

1. Η αλυσίδα της περιοχής 1 που αντιστοιχεί στον κλώνο που 

αντιγράφεται συνεχώς είναι:  

Α. πάντοτε η (α)  

Β. πάντοτε η (β)  

Γ. εναλλάξ η (α) ή η (β)  

Δ. τυχαία η (α) ή η (β)  

2. Ο κλώνος του DNA που θα συντεθεί ασυνεχώς στην περιοχή 1 είναι: 

Α. 5’ …CTGACTGACA… 3’ 

 Β. 5’ …GACTGACTGT… 3’ 

 Γ. 3’ …CTGACTGACA… 5’  

Δ. 3’ …GACTGACTGT… 5’ 

 

15. Το αμινοξύ προλίνη μεταφέρεται από το tRNA που φέρει το 

αντικωδικόνιο 3’ GGU 5’. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται 

τμήμα του tRNA της προλίνης το οποίο περιλαμβάνει και το αντίστοιχο 

αντικωδικόνιο. Συμπληρώστε τον πίνακα με το τμήμα της κωδικής 

αλυσίδας του DNA που αντιστοιχεί στο τμήμα του tRNA της προλίνης 

και σημειώστε τον προσανατολισμό του. 

 
16. Δίνεται το παρακάτω τμήμα βακτηριακού DNA το οποίο βρίσκεται 

αμέσως μετά τη θέση έναρξης της αντιγραφής και περιέχει τη γενετική 

πληροφορία για ένα εξαπεπτίδιο. 

 
 1:5’GTTGAATTGTTGTTATGTTGTTAAGTCGGGCATTGAATTCTCTTTAAGAG 3’ 

 2:3’CAACTTAACAACAATACAACAATTCAGCCCGTAACTTAAGAGAAATTCTC5’  
 

Το παραπάνω τμήμα DNA αντιγράφεται, και κατά τη διαδικασία της 

αντιγραφής δημιουργούνται τα παρακάτω πρωταρχικά τμήματα: 

 

 α 5’ GAGAAUUC 3’ 

 β 5’ UUAACAAC 3’  

 γ 5’ GUUGAAUU 3’ 



 

 Να προσδιορίσετε ποια αλυσίδα αντιγράφεται, με συνεχή και ποια με 

ασυνεχή τρόπο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 Σε ποια πλευρά του τμήματος αυτού βρίσκεται η θέση έναρξης της 

αντιγραφής;  

Σε ποια πλευρά του τμήματος αυτού πρέπει να βρίσκεται ο υποκινητής 

του γονιδίου; 

  


