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ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2, 4 
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Θέμα 1ο 
  
 Να επιλέξετε ΤΗΝ ή ΤΙΣ σωστές προτάσεις: 
  
1. Για το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων ισχύει ότι: 
α) Σε κάθε κύτταρο το συνολικό DNA είναι ένα μόριο 
β) Σε όλα τα στάδια του κυτταρικού κύκλου έχει σταθερή μορφή 
γ) Τα ινίδια χρωματίνης και τα χρωμοσώματα έχουν την ίδια χημική σύσταση  
δ) Η χρωματίνη αναδιπλώνεται δίνοντας χαρακτηριστικές δομές, τα 
νουκλεοσώματα 
  
2. Για το ώριμο RNA γνωρίζουμε ότι: 
α) Έχει πάντα πρώτη τριπλέτα την UGA 
β) Περιέχει μόνο εξώνια 
γ) Όλες του οι περιοχές μεταφράζονται σε αμινοξέα 
δ) Δεν περιέχει ποτέ συνώνυμα αμινοξέα. 
  
3. Τα snRNAs τα συναντούμε: 
α) Στα οργανίδια του κυττάρου 
β) Στο προκαρυωτικό κύτταρο 
γ) Στον πυρήνα του κυττάρου κατά την αντιγραφή του DNA 
δ) Σε τίποτε από τα παραπάνω 
  
4. Στο οπερόνιο της λακτόζης του βακτηρίου E.coli:΅ 
α) Παρουσία λακτόζης ο καταστολέας δεν παράγεται  
β) Η λακτόζη δρα ως επαγωγέας 
γ) Η πρωτεΐνη καταστολέας προσδένεται στο χειριστή 
δ) Για τα τρία δομικά γονίδια γονίδιο υπάρχει ένας κοινός υποκινητής.  
  
5. Αν ένα μόριο νουκλειϊνικού οξέος περιέχει 800G, 800T, 600A και 600C 
και υπάρχουν  σ’ αυτό 2800 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί, τότε είναι: 
α) βακτηριακό DNA 
β) γενετικό υλικό RNA ιού 
γ) DNA ανθρώπινου χρωμοσώματος 

 

 



δ) γενετικό υλικό ιού με κυκλικό, μονόκλωνο DNA 
(Μονάδες 10) 

  
Θέμα 2ο 
  
Δώστε τους ορισμούς για τους παρακάτω όρους: 
  
Πριμόσωμα, γονιδιακή έκφραση, μεταγραφικοί παράγοντες, κυτταρική 
διαφοροποίηση, γονίδιο,  αλληλόμορφα γονίδια, ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, 
υποκινητής, περιοριστικές ενδονουκλεάσες, ανασυνδυασμένο DNA.   

(Μονάδες 25)  
  
Θέμα 3ο 
  
Α. Σε της διαδικασίες in vivo και in vitro εφαρμόζεται ο κανόνας της 
συμπληρωματικότητας των αζωτούχων βάσεων; 

(Μονάδες 12.5) 
Β. Να εντοπίσετε τις διαφορές μεταξύ μιας ανθρώπινης γονιδιωματικής και 
μιας cDNA βιβλιοθήκης 

i) ως προς την  διαδικασία κατασκευής τους 
ii) ως προς τις αλληλουχίες ανθρώπινου DNA που περιέχουν  

Επίσης να συγκρίνετε τη δημιουργία βιβλιοθηκών με την μέθοδο PCR. 
(Μονάδες 12.5) 

  
Θέμα 4ο 
  
Α. Η αλληλουχία αμινοξέων μιας πρωτεΐνης δύο διαφορετικών οργανισμών 
που επιτελεί την ίδια λειτουργία και στους δύο οργανισμούς βρέθηκε όμοια 
κατά 80%. Όμως τα αντίστοιχα γονίδια βρέθηκε να έχουν ομοιότητα κατά 
40%. Να δώσετε μια πιθανή εξήγηση για αυτή τη διαφορά ομοιότητας.  

(Μονάδες 20) 
  
Β. Μόριο DNA δίκλωνο αυτοδιπλασιάζεται σε περιβάλλον με ραδιενεργό 
φώσφορο και στην συνέχεια τα δύο θυγατρικά μόρια μεταφέρονται σε 
περιβάλλον με ραδιενεργό θείο και ξαναδιπλασιάζονται.  
Πόσες πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες θα σχηματιστούν  και τι σύσταση θα 
έχουν; 

(Μονάδες 20) 
  
  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

  


