
 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2  απαντήσεις  

ΘΕΜΑ 1 

1. α.   2. δ.    3. γ.   4. β  5. γ  

ΘΕΜΑ 2 

Α.  α. 2   β. 3 γ. 5 δ. 1 ε. 4    

 
B. Το κύτταρο με γονιδίωμα 1,6·108 ζεύγη βάσεων αποτελεί έναν γαμέτη της Drosophila, 
ο οποίος είναι απλοειδές κύτταρο και θα έχει τη μικρότερη ποσότητα γενετικού υλικού 
από όλα τα κύτταρα του διπλοειδούς οργανισμού, αφού φέρει 1 αντίγραφο του 
γονιδιώματος. Το κύτταρο με γονιδίωμα σε 3,2·108 ζεύγη βάσεων  αποτελεί ένα 
σωματικό κύτταρο που είναι διπλοειδές καθώς περιέχει τη διπλάσια από τον γαμέτη 
ποσότητα γενετικού υλικού. Το κύτταρο αυτό θα βρίσκεται στη μεσόφαση του 
κυτταρικού κύκλου πριν την αντιγραφή. Το κύτταρο με μέγεθος 6,4·108 ζεύγη βάσεων θα 
είναι σωματικό κύτταρο που βρίσκεται μετά την αντιγραφή του DNA καθώς έχει 
διπλάσια ποσότητα γενετικού υλικού από το προηγούμενο κύτταρο.  

 
Γ.  Α ιός: Έχει RNA γιατί περιέχει αζωτούχο βάση U, είναι μονόκλωνο γιατί το άθροισμα 
των C+U δεν είναι το μισό του συνόλου των βάσεων, άρα δεν υπάρχει 
συμπληρωματικότητα και είναι γραμμικό μόριο γιατί έχει ελεύθερο 5 άκρο.   

Β. ιός: Έχει DNA γιατί περιέχει αζωτούχο βάση T, είναι δίκλωνο γιατί το άθροισμα 
των C+Τ είναι το μισό του συνόλου των βάσεων, άρα υπάρχει συμπληρωματικότητα και 
είναι γραμμικό μόριο γιατί έχει ελεύθερο 5 άκρο.   

Γ. ιός: Έχει RNA γιατί περιέχει αζωτούχο βάση U, είναι μονόκλωνο γιατί το 
άθροισμα των C+U δεν είναι το μισό του συνόλου των βάσεων, άρα δεν υπάρχει 
συμπληρωματικότητα και είναι κυκλικό μόριο γιατί δεν έχει ελεύθερο 5 άκρο.   
          

Δ. παράγραφος βιβλίου 

Ε. ιχνηθέτηση: ορισμός βιβλίου,  πλασμίδιο : δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA που υπάρχει σε 

ορισμένα βακτήρια  

ΘΕΜΑ 3  

Α. Σε προκαρυωτικούς σε επίπεδο μεταγραφής με τα οπερόνια +ορισμός οπερονίου. Σε 

ευκαρυωτικούς 4 επίπεδα+ προσθήκες που έχουμε κάνει.  



 

 

Β.  Όχι, γιατί δεν γνωρίζουμε αν έχουν αφαιρεθεί μετα-μεταφραστικά κάποια αμινοξέα, την 

αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στις 5-3 αμετάφραστες περιοχές και στο κωδικόνιο λήξης. 

Ακόμη από τα αμινοξέα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο από όλα τα συνώνυμα 

κωδικόνια κωδικοποιεί το κάθε αμινοξύ, λόγω εκφυλισμού του γενετικού κώδικα. 

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε την αλληλουχία στα εσώνια που αποκόπτονται κατά την 

ωρίμανση, καθώς και τις αλληλουχίες του υποκινητή και των αλληλουχιών λήξης της 

μεταγραφής, καθώς δεν μεταγράφονται 

Γ. DNA πολυμεράση και τα 2, πριμόσωμα μόνο φτιάχνει, DNA δεσμάση μόνο φτιάχνει, 

επιδιορθωτικά ένζυμα και τα 2, RNA πολυμεράση μόνο φτιάχνει, ριβονουκλεοπρωτεινικά 

σωματίδια και τα δύο.  

Δ. παράγραφος βιβλίου 

Ε. ρόλος από το κομμάτι του βιβλίου. Στον ασυνεχή κλώνο λειτουργεί περισσότερο γιατί έχε 

να συνθέσει και στα σημεία από τις θέσεις που απομακρύνθηκαν τα πρωταρχικά τμήματα.   

ΘΕΜΑ 4 

Θεωρώ ότι το γονίδιο είναι πρόδρομο mRNA 

Εσώνια= 0,4*7200=2880β. 

Ώριμο mRNA= πρόδρομο mRNA-εσώνια=7200-2880=4320β. 

+ ωρίμανσης 

5-3 αμετάφραστες= 1/3 4320=1440β. 

Ώριμο mRNA= βάσεις κωδικονίων + 5-3 αμετάφραστες 

Βάσεις κωδικονίων= 4320-1440=2880β.  

1 κωδικόνιο έχει 3β. 

Χ;   2880 

Χ=960 κωδικόνια 

Αμινοξέα= κωδικόνια -1 (λήξης)= 960-1=959 

2 αμινοξέα ενώνονται με 1 πδ 

3      2 πδ 

ω=959   ω-1=958 πδ 

το DNA γονίδιο είναι δίκλωνο, οπότε θα έχει 2*7200=14400β. +μεταγραφής  

αν είναι κυκλικό +που 

4 νουκλεοτίδια ενώνονται με 4 φδ 



 

 

6    6φδ 

ν    ν= 14400φδ 

αν είναι γραμμικό +που 

4 νουκλεοτίδια ενώνονται με 2 φδ 

6    4φδ 

ν    ν-2= 14400-2=14398φδ 

Δ. Αν το DNA αυτό έχει την παρακάτω αλληλουχία  

Αλυσίδα 1: 5 GTTGAATTC TTA GCT TAA GTC GGG CAT GAATTCTC 3 

Αλυσίδα 2: 3 CAACTTAAG AAT CGA ATT CAG CCC GTA CTTAAGAG 5 

 

Η μη κωδική είναι η αλυσίδα 1, με προσανατολισμό όπως φαίνεται +μεταγραφής 
 


