
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1-2-4 ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ

Θέμα-Α

Να σημειώσετε με σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις. Μον. 2χ5
Να τεκμηριώσετε την επιλογή σας.            Μον. 3χ5
Α1. Για την κατασκευή καρυότυπου ανθρώπινου κυττάρου επιλέγουμε
κύτταρα γαμέτες.
Α2. Η λακτόζη δρα ως επαγωγέας της διάσπασης της γλυκόζης από το
οπερόνιο.
Α3. Στο οπερόνιο της λακτόζης η πρωτείνη καταστολέας προσδένεται
ισχυρά στον υποκινητή.
Α4. Το πολύσωμα είναι ένα σύμπλοκο  ριβοσωμάτων και mRNAτο οποίο
συναντάμε μόνο στα βακτήρια.
Α5. Στον άνθρωπο η παρουσία δυο Χ χρωμοσωμάτων καθορίζει το
θηλυκό φύλο .
Θέμα-Β
Β1. Ένα μόριο DNA στη μεσόφαση (ινίδιο χρωματίνης)  έχει συνολικά
40.292 νουκλεοτίδια. Εάν το µόριο αρχίζει και τελειώνει µε
νουκλεόσωµα και εάν µεταξύ 2 συνεχόµενων νουκλεοσωμάτων υπάρχει
DNA µήκους 54 ζευγών βάσεων να βρείτε πόσα µόρια ιστονών περιέχει
το ινίδιο αυτό.                                                           Μον.8
Β2. Μόριο DNA περιέχει 5 ⋅105 νουκλεοτίδια . Αν η µια αλυσίδα του
αποτελείται από 15% Α, 25% Τ και 35% G, να υπολογίσετε:
 α. το συνολικό αριθµό δεσμών υδρογόνου
β. το συνολικό αριθµό φωσφοδιεστερικών δεσμών.        Μον. 9
Β3.

Μον. 8



Θέμα-Γ

Γ1. Τι είναι οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες;          Μον.5

Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία DNA:
3’ACCCCTAGGTAACTTAAGCCGATGAAGTGACCGTATTCCTAGGTTTCTTAAGAG’5
5’TGGGGATCCATTGAATTCGGCTACTTCACTGGCATAAGGATCCAAAGAATTCTGC3΄

Αν η συγκεκριμένη αλληλουχία επωαστεί με την περιοριστική
ενδονουκλεάση BamH1, που αναγνωρίζει την αλληλουχία που φαίνεται
στο πλαίσιο και κόβει όπως υποδηλώνουν τα σύμβολα «˄»,

 θα πάρουμε:
Α. ένα τμήμα
Β. δύο τμήματα
 Γ. τρία τμήματα
Δ. τέσσερα τμήματα
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.         Μον. 7
Γ2.  Από την παραπάνω αλληλουχία επιθυμούμε να απομονώσουμε και
να κλωνοποιήσουμε το τμήμα
5’ATGCCAGTGAAGTAG3’.
Μετά από επώαση της συγκεκριμένης αλληλουχίας με EcoRI,
καταλληλότερος ανιχνευτής για την ανίχνευση του τμήματος, το οποίο
περιέχει τη συγκεκριμένη αλληλουχία είναι:
A. 3’TTAAGAAACC5’
B. 3’CTTTGGATCC 5’
 Γ. 3’CGGCTACTTC5’
Δ. 3’AGGTAACTTA 5’
Μον. 6
Γ3. Να γράψετε επτά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορεί
να κατασκευάσει ένα ευκαρυωτικό κύτταρο ώριμο mRNA. Μον. 7



Θέμα-Δ

Δ5. Από τι αποτελείται το ριβόσωμα; Ποια άλλη δομή του ευκαρυωτικού κυττάρου
έχει παρόμοια σύσταση; Μονάδες 6

Good Luck!


