
 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2  

ΘΕΜΑ 1 

Να επιλέξετε τη  σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. 

1. Η ιχνηθέτηση του DNA με σκοπό την ανίχνευση του γίνεται: 

α. με ραδιενεργό 32P  

β. με ραδιενεργό 35S 

γ. με ραδιενεργά 32P και 35S  

δ. με κανένα από τα παραπάνω 

2. Η σύνδεση μεταξύ των αλυσίδων του DNA γίνεται με: 

α. φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 3’ – 5’ 

β. ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ των αζωτούχων βάσεων 

γ. δύο δεσμούς υδρογόνου μεταξύ αδενίνης και γουανίνης και τρεις  δεσμούς 

υδρογόνου μεταξύ θυμίνης και κυτοσίνης 

δ. δεσμούς υδρογόνου μεταξύ ουρακίλης και θυμίνης και μεταξύ γουανίνης και 

κυτοσίνης 

3. Ένα τυπικό σωματικό κύτταρο μια γυναίκας αποτελείται: 

α. από 46 αυτοσωμικά χρωμοσώματα 

β. από 22 ζεύγη ομόλογων αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και από δύο ανόμοια 

φυλετικά χρωμοσώματα 

γ. από 44 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και 2 όμοια μεταξύ τους φυλετικά χρωμοσώματα 

δ. Από 23 χρωμοσώματα μεταξύ των οποίων και ένα ζεύγος Χ χρωμοσωμάτων. 

4. Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από 3109 

α. βάσεις σε ένα απλοειδές κύτταρο  



 

 

β. ζεύγη βάσεων σε ένα απλοειδές κύτταρο  

γ. βάσεις σε ένα διπλοειδές κύτταρο 

δ. ζεύγη βάσεων σε ένα διπλοειδές κύτταρο  

5. Τα αμινοξέα συνδέονται κατά τη  διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης με ένα μόριο: 

α. mRNA  

β. snRNA 

γ. tRNA  

δ. rRNA 

ΘΕΜΑ 2 

Α. Αντιστοιχείστε μια από τις έννοιες τις πρώτης στήλης με μία πρόταση από τη  δεύτερη 

στήλη 

α. οπερόνιο λακτόζης  1. πρωτεΐνη που η πρόσδεσή της με το  χειριστή 

    εμποδίζει την έναρξη της μεταγραφής του DNA 

β. λακτόζη   2. σειρά τριών γειτονικών γονιδίων της E. coli που 

    είναι υπεύθυνα για τον καταβολισμό της λακτόζης 

γ. χειριστής   3. δισακχαρίτης που μπορεί να αποτελέσει 

    θρεπτικό υλικό για της E. coli. 

δ. καταστολέας  4. μόριο που η παρουσία του μπορεί να αναστείλει  

    τη  δράση του καταστολέα 

ε. επαγωγέας  5. αλληλουχία DNA που με τη  βοήθεια του  

καταστολέα ρυθμίζει τον καταβολισμό της λακτόζης στην E. 

Coli      (5 μονάδες)  

 
B. Από τη μύγα Drosophila απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα 
οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων.  Στο πρώτο 
κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2·108 ζεύγη βάσεων, στο 
δεύτερο κύτταρο σε 1,6·108 ζεύγη βάσεων και στο τρίτο κύτταρο σε 6,4·108 ζεύγη 
βάσεων.  Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του 
γονιδιώματος των τριών κυττάρων.  (6 μονάδες) 

 
Γ. Η ανάλυση  του γενετικού υλικού 3 ιών περιελάμβανε τον προσδιορισμό  

α) του συνολικού αριθμού των νουκλεοτιδίων 

β) του αθροίσματος του αριθμού των βάσεων είτε της κυτοσίνης με θυμίνη 

(C+T) είτε της κυτοσίνης με ουρακίλη (C+U).  



 

 

Επίσης προσδιορίστηκε αν το γενετικό υλικό κάθε ιού περιελάμβανε ελεύθερο 

5΄άκρο ή όχι. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
 

Ιός Σύνολο βάσεων C+T C+U Άκρο5’ 

Α 6442 - 3171 Ναι 

Β 6478 3239 - Ναι 

Γ 9784 - 4897 Όχι  

 
           (6 μονάδες) 

Δ. Τι ονομάζουμε ημιαυτόνομα οργανίδια; (2 μονάδες) Ποιες λειτουργίες επιτελούν; (2 

μονάδες) Τι μορφή έχει το γενετικό τους υλικό; (2 μονάδες) 

Ε. Να δώσετε τους ορισμούς των εννοιών ιχνηθέτηση και πλασμίδιο (2 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ 3  

Α. Πώς γίνεται γονιδιακή ρύθμιση σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς (5 

μονάδες)  

Β. Γνωρίζοντας την αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης, μπορούμε να βρούμε την 

αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο μόριο του DNA; Αιτιολογείστε.    (5 μονάδες) 

Γ. Ποια ένζυμα γνωρίζετε που σπάνε και φτιάχνουν φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. 

Αναφορικά. (5 μονάδες)  

Δ. Περιγράψτε την έναρξη της πρωτεινοσύνθεσης (5 μονάδες) 

Ε. Ποιος είναι ο ρόλος της DNA δεσμάσης.  Σε ποιον από τους δύο αντιγραφόμενους 

κλώνους του DNA θα λειτουργεί σε περισσότερες θέσεις και γιατί. (5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 4 

Ένα γονίδιο περιέχει 7200 αζωτούχες βάσεις , το 40% των οποίων είναι εσώνια. Οι 5’- 3’ 

αμετάφραστες περιοχές αντιστοιχούν στο 1/3 του ώριμου mRNA. Να βρείτε 

Α. Τον αριθμό των αμινοξέων της πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από το γονίδιο(5 μονάδες) 

Β.  Τον αριθμό των πεπτιδικών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των αμινοξέων της 

πρωτεΐνης (5 μονάδες) 

Γ. Τον αριθμό των φωσφοδιεστερικών δεσμών που υπάρχουν στο DNA από τη μεταγραφή 

του οποίου προήλθε το mRNA που μεταφράζεται. (5 μονάδες)     



 

 

Δ. Αν το DNA αυτό έχει την παρακάτω αλληλουχία  

Αλυσίδα 1: GTTGAATTCTTAGCTTAAGTCGGGCATGAATTCTC 

Αλυσίδα 2: CAACTTAAGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG 

 

Να προσδιορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του παραπάνω τμήματος 

DNA, επισημαίνοντας τα 5΄ και 3΄ άκρα των αλυσίδων του. (4 μονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  (6 μονάδες) 

 


