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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΘΕΜΑ 1Ο

Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.

1. Η σύνδεση της μεγάλης υπομονάδας του ριβοσώματος με τη μικρή είναι
το πρώτο βήμα της επιμήκυνσης κατά τη μετάφραση.

Μονάδες 2

2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα.
Μονάδες 2

3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των
χλωροπλαστών.

Μονάδες 2

4. Σε ένα σωματικό κύτταρο ανθρώπου υπάρχουν 46 ή 92 μόρια πυρηνικού
DNA.

Μονάδες 2

5. Η γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς επιτελείται σε
τέσσερα επίπεδα.

Μονάδες 2

Β. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :
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1. Μετασχηματισμός βακτηριακού κυττάρου ξενιστή είναι
α. η εισαγωγή αντισώματος.
β. η εισαγωγή DNA πλασμιδίου
γ. η εισαγωγή θρεπτικών συστατικών.
δ. η εισαγωγή αντίστροφης μεταγραφάσης.

Mονάδες 3

2. Ο καρυότυπος
α. απεικονίζει την ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων κατά ελαττούμενο
μέγεθος.
β. χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό γονιδιακών μεταλλάξεων.
γ. απεικονίζει το γενετικό υλικό κατά το στάδιο της μεσόφασης.
δ. χρησιμοποιείται μόνο για τη μελέτη φυλετικών χρωμοσωμάτων

Mονάδες 3

3. In vivo ονομάζεται η γονιδιακή θεραπεία κατά την οποία
α. τα κύτταρα τροποποιούνται έξω από τον οργανισμό και εισάγονται πάλι
σ΄ αυτόν.
β. τα κύτταρα τροποποιούνται μέσα στον οργανισμό του ασθενούς.
γ. τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο .
δ. τα κύτταρα συντήκονται με αντισώματα.

Mονάδες 3

4. Κατά τη μεταγραφή του DNA συντίθεται ένα
α. δίκλωνο μόριο DNA.
β. μονόκλωνο μόριο DNA.
γ. δίκλωνο RNA.
δ. μονόκλωνο RNA.

Mονάδες 3

5. Στο οπερόνιο της λακτόζης δεν περιλαμβάνεται:
α. χειριστής.
β. υποκινητής.
γ. snRNA.
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δ. δομικά γονίδια.
Mονάδες 3

ΘΕΜΑ 2Ο

Α. Σε μερικά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό μόριο DNA, υπάρχουν
ένα ή περισσότερα πλασμίδια. Ποια είναι η σημασία τους;

Μονάδες 7

Β. Αφού τοποθετήσετε κατά μέγεθος από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τα:
Χρωμόσωμα , νουκλεοτίδιο, γονίδιο και νουκλεόσωμα,

να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τον αριθμό ινιδίων
χρωματίνης, χρωμοσωμάτων και μορίων DNA που υπάρχουν σε διάφορα
φυσιολογικά κύτταρα της οικιακής γάτας που χαρακτηρίζεται από 38
χρωμοσώματα:

ΙΝΙΔΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ

ΧΡΩΜΟ-
ΣΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΔΕΣ ΜΟΡΙΑ
DNA

ΣΩΜΑΤΙΚΌ  ΚΥΤΤΑΡΟ
ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΣΟ-
ΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΑΣΗ
ΓΑΜΕΤΗΣ

Μονάδες 8

3. Ποια είναι η χρησιμότητα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(PCR);

Μονάδες 5

4. Πώς χρησιμοποιείται ο όρος αδερφές χρωματίδες, σε ποιο στάδιο της
κυτταρικής διαίρεσης εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης και πώς
μοιράζονται στα δύο νέα κύτταρα;

Μονάδες 5



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ Σελίδα 4

ΘΕΜΑ 3Ο

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τι είναι πριμόσωμα και ποιος ο ρόλος του στην αντιγραφή του DNA;
Μονάδες 4

2. Να αναφέρετε τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της
γονιδιωματικής βιβλιοθήκης και να εξηγήσετε τον ρόλο τους.

Μονάδες 5

3. Ποια είδη RNA παράγονται κατά τη μεταγραφή του DNA προκαρυωτικού
κυττάρου και ποιος είναι ο ρόλος τους;

Μονάδες 5

4. Να περιγράψετε το μηχανισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται στα ευκαρυω-
τικά κύτταρα η γονιδιακή έκφραση:
α) στο επίπεδο μετά τη μεταγραφή και
β) στο επίπεδο κατά τη μετάφραση

Μονάδες 7

5. Τι σημαίνει 5΄->3΄προσανατολισμός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας;
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4Ο

Δίνεται δίκλωνο μόριο DNA το οποίο περιέχει τμήμα ασυνεχούς γονιδίου
που μεταγράφεται σε mRNA

..GAAGGAGGTTGCTTAAGGGGCCCTACCAAT…-OH ελεύθερο

..CTT CCT CCAACCAATTCCCCGGGATGGTTA…
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A) Πού συναντάμε ασυνεχή γονίδια; (Μονάδες 2)

Β) Να προσδιορίσετε τα 3΄και 5΄άκρα του παραπάνω μορίου DNA (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 4)
Γ) Να γράψετε το τμήμα του πρόδρομου mRNA και του ώριμου mRNA που
προκύπτουν από τη μεταγραφή του παραπάνω μορίου DNA, χωρίς αιτιολόγηση.

(Μονάδες 2)

Δ) Πώς προκύπτει το ώριμο mRNA; (Μονάδες 3)

Ε) Μπορεί η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI να κόψει το παραπάνω τμήμα
DNA; (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 3).

ΣΤ) Ποιες κατηγορίες γονιδίων που υπάρχουν στο χρωμοσωμικό DNA ενός
κυτταρικού τύπου δεν κλωνοποιούνται σε cDNA βιβλιοθήκη; (Μονάδες 8)

Μονάδες 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


