
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ PART-1

1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς μπορεί να αντιστοιχεί στον αριθμό
νουκλεοτιδίων ενός γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου που κωδικοποιεί μια
πολυπεπτιδική αλυσίδα 150 αμινοξέων.
Α. 300
Β. 453
 Γ. 906
Δ. 1500

2. Η λανθάνουσα φάση, που παρατηρείται σε καμπύλη ανάπτυξης μικροοργανισμών
σε κλειστή καλλιέργεια:
 Α. είναι αποτέλεσμα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης.
Β. οφείλεται στο ότι ο αριθμός των μικροοργανισμών που προκύπτουν από
κυτταρικές διαιρέσεις είναι ίσος με τον αριθμό αυτών που πεθαίνουν.
Γ. έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που είναι κοινή για το σύνολο των
διαφορετικών ειδών μικροοργανισμών.
Δ. οφείλεται στο ότι ο μικροοργανισμός δεν παράγει στη φάση αυτή το επιθυμητό
προϊόν.

3. Διασταύρωση θηλυκού ατόμου με μερική αχρωματοψία στο πράσινο και το
κόκκινο με φυσιολογικό αρσενικό δίνει φαινοτυπική αναλογία απογόνων.
 Α. 100% με φυσιολογική όραση.
Β. 1 με φυσιολογική όραση: 1 με μερική αχρωματοψία.
 Γ. 3 με φυσιολογική όραση: 1 με μερική αχρωματοψία.
 Δ. εξαρτάται από το περιβάλλον.

4. Σε ποια από τις παρακάτω αλληλουχίες DNA μπορεί να δράσει μια περιοριστική
ενδονουκλεάση η οποία κόβει το DNA αφήνοντας μονόκλωνα άκρα σε κάθε πλευρά;

5. Θεωρούμε ένα μόριο DNA στο οποίο μία αζωτούχος βάση A έχει ζευγαρώσει με
μία βάση C όπως στο παρακάτω σχήμα. Μετά από δύο φυσιολογικούς κύκλους
αντιγραφής, στο εργαστήριο, τα ζευγάρια των βάσεων στα μόριο DNA γι  ́αυτή τη
θέση, θα είναι:

Α. 2 AC και 2 CG
Β. 2 TT και 2 GG
Γ. 2 AT και 2 CG
Δ. 1 AA, 1 TT, 1 CC, 1 GG



6. Την πρωτεΐνη α1-αντιθρυψίνη θα την εντοπίσουμε σε βακτηριακό κλώνο cDNA
βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από ώριμο mRNA κυττάρων:
Α. ήπατος.
Β. παγκρέατος.
Γ. που έχουν προσβληθεί από ιό.
 Δ. μυελού των οστών.

7. Κατά τη διαδικασία της υβριδοποίησης δημιουργείται ένα δίκλωνο τμήμα DNA-
RNA, στο οποίο η εκατοστιαία αναλογία αδενίνης είναι 44% και θυμίνης είναι 24%.
Η εκατοστιαία αναλογία ουρακίλης στην αλυσίδα του RNA είναι:
 Α. 40%
Β. 20%
 Γ. 10%
Δ. 5%

8. Ένα κυκλικό και δίκλωνο μόριο DNA περιέχει 10 φορές την αλληλουχία της
EcoRI και 12 φορές την αλληλουχία της περιοριστικής ενδονουκλεάσης TasI. Αν η
αλληλουχία αναγνώρισης της TasI είναι η:
5΄ ΑΑΤΤ 3΄
3΄ ΤΤΑΑ 5΄
 πόσα θραύσματα DNA θα προκύψουν από την ταυτόχρονη επίδραση των δύο ειδών
περιοριστικών ενδονουκλεασών στο συγκεκριμένο δίκλωνο μόριο DNA;
 Α. 10
 Β. 12
Γ. 22
Δ. 11

9. Το γράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης τεσσάρων ειδών
βακτηρίων (Κ-1, Κ-2, Κ-3 και Κ-4) σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Με βάση τις πληροφορίες
που παρέχει το γράφημα, συμπεραίνουμε ότι:

Α. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία προκαλούν την προσαρμογή των βακτηρίων ώστε να
σχηματίσουν νέα είδη.
Β. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες επιταχύνουν την αναπαραγωγή των βακτηρίων.
 Γ. Τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 100 °C.
Δ. Κάθε είδος βακτηρίων αναπαράγεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών.



10. Πόσα "αντίγραφα" της γονιδιακής θέσης για την ADA περιέχει ένα λεμφοκύτταρο
στην αρχή της μεσόφασης, το οποίο έχει υποστεί επιτυχή ex vivo γονιδιακή θεραπεία
για τη συγκεκριμένη πάθηση;
Α. ένα
Β. δύο
Γ. τρία
Δ. δύο ή τρία.

11. Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, δηλαδή τρία νουκλεοτίδια
κωδικοποιούν ένα αμινοξύ. Αν το μόριο DNA αποτελείτο αποκλειστικά μόνο από
νουκλεοτίδια με βάσεις Α και Τ, τότε σε αυτή τη περίπτωση ο γενετικός κώδικας θα
υπαγόρευε κάθε αμινοξύ να κωδικοποιείται από …… νουκλεοτίδια προκειμένου να
κωδικοποιούνται και τα 20 αμινοξέα.
 Α. 2
 Β. 3
Γ. 4
Δ. 5

12. Στον καρυότυπο δύο ειδών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 40 μόρια DNA στο είδος
Α και 50 μόρια DNA στο είδος Β. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τι μπορούμε να
συμπεράνουμε;
 Α. Το είδος Α είναι απλοειδές και το είδος Β διπλοειδές
Β. Το είδος Α είναι διπλοειδές και το είδος Β απλοειδές.
Γ. Το είδος Α είναι ή απλοειδές ή διπλοειδές και το είδος Β απλοειδές.
 Δ. Το είδος Α είναι απλοειδές και το είδος Β ή απλοειδές ή διπλοειδές

13. Στις αιμοσφαιρίνες ατόμου φορέα β - θαλασσαιμίας ανιχνεύονται:
Α. 2 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
 Β. 2 ή 3 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
Γ. 3 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων
Δ. 4 ή 5 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων.

14. Το γενεαλογικό δέντρο του σχήματος παρουσιάζει την κληρονομικότητα ενός
φυλοσύνδετου υπολειπόμενου χαρακτηριστικού στον άνθρωπο. Υποθέτουμε ότι δεν
έχουν συμβεί άλλες μεταλλάξεις για το χαρακτηριστικό αυτό. Ποια είναι η
πιθανότητα το άτομο με το σύμβολο (?) να φέρει το χαρακτηριστικό αυτό;



Απαντήσεις:
1. Δ
2. Α
3. Β
4. Γ
5. Γ
6. Α
7. Α
8. Β
9. Δ
10. Γ
11. Δ
12. Γ
13. Δ
14. Δ

Τα περισσότερα θέματα πολλαπλής επιλογής στις εξετάσεις είναι εύκολα και τα
βρίσκει κανείς χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί κάθε
θέμα κοστίζει 5 μονάδες. Τα παραπάνω θέλουν κάποια μελέτη για να καλύψουμε τις
πιο δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να μας βάλουν. Προσπαθήστε να τα απαντάτε
σαν να ζητάνε αιτιολόγηση για να είστε σίγουροι. Είναι κάτι σαν μικρές ασκήσεις.
Αν έχετε απορίες επικοινωνείτε.
Καλή μελέτη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσο καλύτερη διάθεση έχουμε όταν μελετάμε τόσο λιγότερο
κουραζόμαστε και έχουμε καλύτερη επίδοση.


