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Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Θετικών Σπουδών 

18-4-2017 

ΘΕΜΑ Α  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Μονογονιδιακός χαρακτήρας δεν είναι:  

α) η β-θαλασσαιμία, β) ο αλφισμός, γ) η κυστική ίνωση, δ) ο καρκίνος  

2. Κατά την διαδικασία της αντιγραφής ένα νουκλεοτίδιο με ουρακίλη μπορεί 

να αφαιρεθεί μετά την  επίδραση:  

α) της DNA πολυμεράσης, β) των επιδιορθωτικών ενζύμων, γ) του πριμοσώ-

ματος, δ) όλων των  παραπάνω 

3. Κατά την διαδικασία της κλωνοποίησης ζώων ο πυρήνας σωματικού κυττά-

ρου τοποθετείται:  

α) σε βακτήριο ξενιστή, β) σε σπερματοζωάριο, γ) σε γονιμοποιημένο ωάριο, 

δ) σε απύρηνο ωάριο  

ΘΕΜΑ Β  

1. Στις στήλες του πίνακα να συμπληρώσετε με (+) όσα τμήματα του γονιδιώ-

ματος των οργανισμών  μεταγράφονται ή δεν μεταγράφονται, μεταφράζονται 

ή δεν μεταφράζονται. 
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Εξώνια     

5’ αμε-

τάφρα-

στη πε-

ριοχή  

    

2. Σε ένα ινίδιο χρωματίνης γίνονται 2 αναστροφές. 

α) πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί έσπασαν και  πόσοι δημιουργήθηκαν;  

β ποιοι παράγοντες μπορεί να τις προκάλεσαν ;  

ΘΕΜΑ Γ 

 Στο σχήμα απεικονίζεται μια θηλιά που έχει σχηματιστεί κατά τη μεταγραφή 

ενός μορίου DNA καθώς και η φορά προς την οποία μετατοπίζεται η RNA πολυμε-

ράση. Αν το τελευταίο ριβονουκλεοτίδιο που έχει τοποθετηθεί κατά τη μεταγραφή 

φέρει C, να απαντήστε στα παρακάτω  

1.  ποια είναι τα άκρα του μορίου DNA, ποιος είναι ο κωδικός και ο μη κωδικός 

κλώνος;  

2.  πού βρίσκεται ο υποκινητής (θέση 1 ή 2 ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

1 δ,  2 α,  3 δ 

ΘΕΜΑ Β 
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2. α) ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών που σπάνε και δημιουργού-

νται εξαρτάται από το σημείο στο οποίο γίνονται οι 2 αναστροφές. Αν γίνονται σε 

ενδιάμεσα τμήματα του ινιδίου θα σπάσουν και θα δημιουργηθούν 8 δεσμοί (4 στο 

κάθε θραύσμα που αναστρέφεται). Αν γίνονται το ένα ενδιάμεσα και το άλλο στην 

άκρη τότε θα σπάσουν και θα δημιουργηθούν 6 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί (4 στο 

ενδιάμεσο τμήμα και 2 στο ακραίο τμήμα), ενώ αν και οι 2 αναστροφές γίνουν σε 

ακραία τμήματα τότε θα σπάσου και θα δημιουργηθούν 4 φωσφοδιεστερικοί δε-

σμοί (2 στο κάθε θραύσμα)  

β) οι αναστροφές ανήκουν στις δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, οι οποίες 

είναι αποτέλεσμα διαφόρων μηχανισμών κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου 

και μπορεί να προκληθούν από την δράση μεταλλαξογόνων παραγόντων όπως ακτι-

νοβολίες ή χημικές ουσίες. 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Κατά την μεταγραφή η RNA πολυμεράση τοποθετεί ριβονουκλεοτίδια απέ-

ναντι από τα δεοξυριβονουλεοτίδια του DNA σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρω-

ματικότητας και τα συνδέει με 3΄5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό. Έτσι η μεταγραφή έχει 

προσανατολισμό 5΄3’. Το μόριο του RNA που συντίθεται είναι συμπληρωματικό 

προς την μια αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του γονιδίου. Αυτή η αλυσίδα εί-

ναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Η συμπληρωματική αλυσίδα του 

γονιδίου που δεν μεταγράφεται ονομάζεται κωδική. Η κωδική αλυσίδα έχει την ίδια 

αλληλουχία και προσανατολισμό με το νεοσυντιθέμενο RNA. Με δεδομένο λοιπόν 

ότι η RNA πολυμεράση κινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά (από το 2 προς το 1) 

και το τελευταίο ριβονουκλεοτίδιο που τοποθετείται στο RNA είναι η C, συμπεραί-

νουμε ότι η κωδική αλυσίδα είναι η πάνω με προσανατολισμό το 5΄ στα δεξιά της 

εικόνας (στην πλευρά της RNA πολυμεράσης). Η μη κωδική είναι η κάτω με προσα-

νατολισμό το 3΄επίσης στα δεξιά της εικόνας (η RNA πολυμεράση κινείται από το 3΄ 

προς το 5΄ της μη κωδικής για να ακολουθηθεί ο κανόνας αντιπαραλληλίας μεταξύ 

των συμπληρωματικών αλυσίδων) 

2. Ο υποκινητής αποτελεί ρυθμιστικό στοιχείο της μεταγραφής και είναι αλλη-

λουχία δεοξυριβονουκλεοτιδίων πριν από κάθε γονίδιο, όπου συνδέεται η RNA πο-

λυμεράση και της επιτρέπει να ξεκινήσει σωστά την μεταγραφή. Ο υποκινητής βρί-

σκεται πάντα στο 3΄άκρο της μη κωδικής αλυσίδας του DNA, οπότε εδώ βρίσκεται 

στο σημείο 2. 
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