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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,4  

 

ΖΗΤΗΜΑ 1 Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (3Χ5) 

 

1. Για την κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης δεν χρησιμοποιούνται τα ένζυμα: 

a. DNA πολυμεράση 

b. Περιοριστική ενδονουκλεάση 

c. DNA δεσμάση  

d.  Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό 

2.  Για το ώριµο mRNA γνωρίζουµε ότι: 

     a. συντίθεται στον πυρήνα 

     b. έχει πρώτο αμινοξύ τη μεθειονίνη 

     c. Όλες του οι περιοχές µεταφράζονται σε αµινοξέα 

     d. Δεν περιέχει ποτέ συνώνυµα κωδικόνια 

     e. Τα b και c είναι σωστά 

3.   Η γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς: 

     α. γίνεται σε δύο στάδια 

     b.γίνεται σε 3 στάδια 

     c. συμβάλει στη δημιουργία διαφορετικών κυτταρικών τύπων 

     d. είναι ίδια με των προκαρυωτικών 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες  

(4Χ2.5) 

1. Η μεταφορά ενός δίκλωνου DNA σε περιβάλλον με ραδιενεργό θείο και η in vitro 

αντιγραφή του στο περιβάλλον αυτό, μεταβάλλει την αναλογία ραδιενεργών και μη 

ραδιενεργών στοιχείων στα θυγατρικά μόρια  σε σχέση με αυτό 

2. Κάθε αντικωδικόνιο στο tRNA έχει κωδικόνιο στο mRNA 

3. Στον άνθρωπο το Χ χρωμόσωμα καθορίζει το θηλυκό άτομο και το Υ χρωμόσωμα το 

αρσενικό 

4. Η σύνδεση του μορίου ανιχνευτή με συμπληρωματική αλληλουχία του 

κλωνοποιημένου DNA ονομάζεται κλωνοποίηση 

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 

 

Α. Ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο αποτελεί μονομερές ενός μορίου DNA που απομονώθηκε 

από τον πυρήνα ευκαρυωτικού κυττάρου 

 ι) Με πόσους και ποιους δεσμούς είναι δυνατόν το νουκλεοτίδιο αυτό να συνδέεται με άλλα 

μονομερή του μορίου(5) 

ιι) ποιος είναι ο ρόλος των δεσμών αυτών στη διαμόρφωση του μορίου;  (5) 

 

Β. Ένας εξελικτικός βιολόγος ερευνά την εξελικτική σχέση μεταξύ δύο σπονδυλόζωων του 

Α και του Β. Για το σκοπό αυτό ζητά τη συνδρομή ενός βιοχημικού, δίνοντάς του δείγμα των 

ιστών τους. Η απάντηση από τη βιοχημική ανάλυση ήταν πως ο οργανισμός Α περιέχει στα 
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μεσοφασικά του κύτταρα, αρχή μεσόφασης, ποσότητα DNA ίση με 4.109  ζεύγη βάσεων και 

πως ο οργανισμός Β περιέχει στα μεταφασικά του κύτταρα ποσότητα DNA ίση με  7.109 

ζεύγη βάσεων 

i. Μπορεί ο εξελικτικός με βάση αυτά τα δεδομένα να αποφανθεί για το ποιο 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα;(3) 

ii. Ποια η ποσότητα DNA στους γαμέτες των δύο οργανισμών; Αιτιολογήστε..(4) 

 

Γ. Περιγράψτε τον τρόπο κατασκευής του καρυότυπου καθώς και τον καρυότυπου ενός 

φυσιολογικού ανθρώπου  (8) 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο  

 

Α.  Περιγράψτε ένα πείραμα που να αποδεικνύει ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό (5) 

Β. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός κυττάρου ή σε διάφορες εργαστηριακές τεχνικές είναι    

    πολλές φορές απαραίτητο να συμβεί αποχωρισμός των αλυσίδων του δίκλωνου μορίου   

    DNA . Σε ποιες περιπτώσεις γνωρίζεται να συμβαίνει αποχωρισμός αλυσίδων δίκλωνου  

    DNA και ποιοι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τον αποχωρισμό αυτόν; (12)  

Γ. Να περιγράψετε τις λειτουργίες του γενετικού υλικού και να τις συσχετίσετε με τις  

    διαδικασίες ροής της γενετικής πληροφορίας όπως αυτές περιγράφονται στο κεντρικό    

    δόγμα. (8) 

 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο   

  

Έστω το παρακάτω γονίδιο του ανθρώπου: 

 

ATGCTTAAGGAATGTTCGTCCCACGGACATACCTGGTGA  

TACGAATTCCTT ACAAGCAGGGTGCCTGTATGGACCACT  

 
Tο γονίδιο αυτό εκφράζεται αποκλειστικά στα μυϊκά κύτταρα του ανθρώπου και είναι 

υπεύθυνο για την παραγωγή του παρακάτω πεπτιδίου: 

 

NH2- μεθειονίνη-σερίνη- βαλίνη-ισολευκίνη-προλίνη-COOH 

Α) Να γράψετε το πρόδρομο και το ώριμο  mRNA  σημειώνοντας και αιτιολογώντας τα 5’ 

και 3 άκρα των αλυσίδων του γονιδίου (10) 

  

Β)Έχετε στη διάθεσή σας τη cDNA βιβλιοθήκη των μυϊκών κυττάρων του ανθρώπου 

καθώς και τους δύο παρακάτω ανιχνευτές 

                      1ος 5’ ACCAGGT 3’ 

                      2ος 5’ UUCGUCC 3’ 

Να εξηγήσετε ποιον από τους δύο ανιχνευτές θα χρησιμοποιούσατε για να εντοπίσετε τον 

αντίστοιχο κλώνο της cDNA βιβλιοθήκης, ώστε να το χρησιμοποιήσετε για; Την παραγωγή 

του πεπτιδίου αυτού. Αιτιολογήστε… 

(Δίνεται: CCUπρολίνη, ΑUUισολευκίνη, UCCσερίνη, GUGβαλίνη)      (15) 


