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ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη
λέξη ή τη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
1. Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA περιέχεται σε:
α. γαμέτη
β. ευκαρυωτικό πυρήνα
γ. βακτήριο
δ. νουκλεόσωμα
Μονάδες 5
2. Η διαδικασία μεταγραφής οδηγεί στο σχηματισμό μορίων :
α. DNA
β. c DNA
γ. RNA
δ. πρωτεϊνών.
Μονάδες 5
3. Η RNA πολυμεράση προσδένεται :
α. στον υποκινητή
β. στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή
γ. στα εσώνια
δ. στις αλληλουχίες λήξης
Μονάδες 5
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4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες …
α. συμμετέχουν στην ωρίμανση του mRNA.
β. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.
γ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA.
δ. συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA.
Μονάδες 5
5. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο –
ξενιστή ονομάζεται …
α. εμβολιασμός.
β. μικροέγχυση.
γ. ιχνηθέτηση.
δ. μετασχηματισμός.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιες λειτουργίες επιτελούν τα ένζυμα DNA πολυμεράσες κατά
την αντιγραφή του DNA;
Μονάδες 6
2. Γιατί τα μιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα οργανίδια;
Μονάδες 5
3. Ποια είναι η δομή του DNA στο χώρο σύμφωνα με το μοντέλο της
διπλής έλικας των Watson και Crick;
Μονάδες 8
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4. Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το
DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου βακτηριακού mRNA.
5΄..Α G A U G A A A G C C A C G G A G C C C U G A G C A A ... 3΄
Από τη μετάφραση αυτού του mRNA προκύπτει μία πεπτιδική αλυσίδα.
1. Ποιος είναι ο αριθμός των αμινοξέων που αποτελούν αυτή την
πεπτιδική αλυσίδα; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 8)
Μονάδες 10
2. Να περιγράψετε το στάδιο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης.
Μονάδες 8
3. Να περιγράψετε το δεσμό με τον οποίο ενώνονται μεταξύ τους δύο
διαδοχικά νουκλεοτίδια σε ένα μόριο mRNA.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Δίνεται τμήμα μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει
ασυνεχές γονίδιο.
GAATTCATGTTTCCCCAGGTTTAAGAATTC
CTTAAGTACAAAGGGGTCCAAATTCTTAAG
(οι μαυρισμένες βάσεις αποτελούν εσώνια)
το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου, που
δεν έχει υποστεί καμιά τροποποίηση:
H N − Μεθειονίνη − φαινυλαλανίνη − βαλίνη − COOH
2
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Να γράψετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου, το
πρόδρομο m−RNA και το ώριμο m−RNA (Μονάδες 4) και να ορίσετε
τα 3΄ και 5΄ άκρα των παραπάνω νουκλεοτιδικών αλυσίδων
αιτιολογώντας την απάντησή σας (Μονάδες 8). Να αναφέρετε τις
διαδικασίες κατά την πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο και τις
περιοχές του κυττάρου στις οποίες πραγματοποιούνται (Μονάδες 6).
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο,
που να περιέχει το συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιώντας την
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI; (Μονάδες 7).
Δίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων από
το γενετικό κώδικα:
Μεθειονίνη → ΑUG
Φαινυλαλανίνη → UUU
Βαλίνη → GUU
Μονάδες 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ

Σελίδα 4

