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 «Κεφάλαια 1,2, 4» 
 
 

Θέμα 1ο   
 
 

Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή  απάντηση. 
 
 

1. Τα πιαζκίδηα: 
α. είλαη δίθισλα θπθιηθά κόξηα DNA κε δηάθνξα κεγέζε 
β. απαληνύλ ζε όινπο ηνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο 
γ. θέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξσηείλεο κε αληηγνληθή δξάζε 
δ. απνηεινύλ βαζηθό ζπζηαηηθό λνπθιενζώκαηνο                                          

κνλάδεο 5 
  
2. Σηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα έρνπλ εληνπηζηεί 
α . mRNA, snRNA, tRNA 
β . m RNA, rRNA, snRNA 
γ . tRNA, rRNA , mRNA 
δ . snRNA, tRNA, rRNA. 

κνλάδεο 5                                                                    
 
3. Τν πξόδξνκν mRNA ζηα επθαξπσηηθά θύηηαξα είλαη: 
α. ίζν ζε κέγεζνο κε ην ώξηκν mRNA. 
β. κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο από ην ώξηκν mRNA.  
γ. κηθξόηεξν ζε κέγεζνο από ην ώξηκν mRNA.  
δ. ίζν ζε κέγεζνο κε ην λνπθιεόζσκα 

κνλάδεο 5 
 
4. Τα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ηνπ αλζξώπνπ απαληώληαη: 
α. κόλν ζηνπο γακέηεο 
β. κόλν θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία 
γ. κόλν θαηά ηα κεζόθαζε 
δ. ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο                                            κνλάδεο 5 
 
 
5. Η επηινγή ελόο βαθηεξηαθνύ θιώλνπ πνπ πεξηέρεη ην επηζπκεηό ηκήκα DNA 
γίλεηαη κε : 
α. ρξήζε αληηβηνηηθώλ 
β. ρξήζε εηδηθώλ κνξίσλ αληρλεπηώλ  
γ. έλδπκα πξσηεηλνζύλζεζεο  
δ. ρξήζε βηναληηδξαζηήξσλ                                                                                    

Μνλάδεο 5 
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Θέμα 2ο  
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 
 
1. Να πεξηγξαθνύλ ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ 

κνλάδεο 5 
 
2. Πνηα ηα έλδπκα ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ θαζελόο? 

κνλάδεο 10 
 
3. Πνηα νξγαλίδηα νλνκάδνληαη εκηαπηόλνκα θαη γηαηί?  

κνλάδεο 5 
 
4. Από ηη απνηειείηαη  ην λνπθιεόζσκα θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ?  

κνλάδεο 5 
   
 

Θέμα 3ο 
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 

 
1.Πιεζπζκόο βαθηεξίσλ E.coli αλαπηύζζεηαη ζε ζξεπηηθό πιηθό κε ιαθηόδε. Όηαλ 
εμαληιεζεί ε ιαθηόδε πξνζζέηνπκε γιπθόδε. Πεξηγξάςηε ην κεραληζκό ιεηηνπξγίαο 
ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηόδεο πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο γιπθόδεο.   

 
Μνλάδεο 8  

 
2.   Η ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ηερληθέο πνπ 
νδεγνύλ ζε κεηαθνξά ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ από ηνλ έλαλ νξγαληζκό ζηνλ άιιν. 
Να πεξηγξάςεηε  συνοπτικά  ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 
 

Μνλάδεο 8 
 
3. Τν mRNA ελόο γνληδίνπ πνπ  κεηαθξάδεηαη ζηα ξηβνζώκαηα, απνηειείηαη από 700 
λνπθιενηίδηα, ελώ ε πνιππεπηηδηθή αιπζίδα πνπ ζπληίζεηαη, απνηειείηαη από 146 
ακηλνμέα, ζηε βηνινγηθά ιεηηνπξγηθή ηεο κνξθή. 
 
Να εμεγήζεηε πνύ κπνξεί λα νθείιεηαη ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ηνπ 
αξηζκνύ λνπθιενηηδίσλ ηνπ mRNA πνπ κεηαθέξεηαη ζηα ξηβνζώκαηα γηα λα 
εθθξαζηεί θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ακηλνμέσλ ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, αθνύ είλαη 
γλσζηό όηη ηξία λνπθιενηίδηα θσδηθνπνηνύλ έλα ακηλνμύ.  
 

Μνλάδεο 9 
 

Θέμα 4ο 
 
Γίλεηαη ην πεπηίδην: 
 

Η2Ν – Μεζεηνλίλε – Αιαλίλε – Τπξνζίλε – COOH, 
 
πνπ θσδηθνπνηείηαη από ην παξαθάησ ηκήκα κνξίνπ DNA επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ: 
 

5΄  AAGAATTCATGGCCAACTGGACATATTGAGAATTCC 3΄ 
 

              3΄  TTCTTAAGTACCGGTTGACCTGTATAΑCTCTTAAGG  5΄ 
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Α) Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ηνπ πξόδξνκνπ mRNA πνπ πξνθύπηεη κεηά ηε 
κεηαγξαθή ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο DNA (κνλάδεο 2), ηελ αιιεινπρία ηνπ ώξηκνπ 
mRNA (κνλάδεο 2) θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλάδεο 6) 
 

κνλάδεο 10 
  

Β) Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ηνπ εζσλίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην παξαπάλσ ηκήκα ηνπ 
κνξίνπ DNA  
 

κνλάδεο 4  
 
Γ) Να γξάςεηε ηα αληηθσδηθόληα ησλ tRNAs  κε ηε ζεηξά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
κεηάθξαζε. 

 
κνλάδεο 4  

 
Γ) Αλ ζέιακε κε ηε ρξήζε ηεο E.coRI λα δεκηνπξγήζνπκε αλαζπλδπαζκέλν 
πιαζκίδην πνηα είλαη ε αιιεινπρία ηνπ DNA πνπ ζα ππάξρεη ζίγνπξα κέζα ζην 
αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην? 

 
κνλάδεο 7 

 
Γίλνληαη νη παξαθάησ αληηζηνηρίζεηο ακηλνμέσλ θαη θσδηθνλίσλ από ην γελεηηθό 
θώδηθα: 
 
Αιαλίλε    GCC           /             Τπξνζίλε  UAU 
 
 

Καλή επιτυχία  !! 


