Βιολογία Κατεύθυνσης, κεφάλαια 1 και 2
_______________________________________________________
ΘΕΜΑ 1ο

Να κυκλώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η ποσότητα του DNA είναι :
α. σε κάθε οργανισµό και σε όλα τα κύτταρα σταθερή
β. ανάλογη, κατά κανόνα, µε την πολυπλοκότητα του οργανισµού
γ. η ίδια, σε σωµατικά κύτταρα και σε γαµέτες ανώτερου οργανισµού
δ. η ίδια σε συγγενικά είδη οργανισµών
Μονάδες 5
2. Η τριάδα βάσεων 3΄-TGA-5΄ της µεταγραφόµενης αλυσίδας του DNA
καθορίζει την ένταξη της θρεονίνης στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Ο
συνδυασµός που δίνει τις σωστές τριάδες βάσεων για τη θρεονίνη στο
mRNA και το tRNA είναι :
α. ACT, UGA
β. ACU, UGA
γ. UCU, AGA
δ. UCU, ACU
Μονάδες 5
3. Αν µια αλυσίδα του DNA έχει λόγο A+G/T+C=2/3, τότε ο ίδιος λόγος
στη συµπληρωµατική αλυσίδα είναι :
α. 2/3
β. 3/2
γ. 2
δ. 3
Μονάδες 5
4. Ο φωσφοδιεστερικός δεσµός :
α. είναι ένας ετεροπολικός δεσµός
β. συνδέει δύο συµπληρωµατικά δεοξυριβονουκλεοτίδια
γ. είναι δεσµός 5΄- 3΄
δ. συνδέει τα νουκλεοτίδια µιας αλυσίδας µεταξύ τους

5. Από ριβονουκλεοτίδια αποτελείται :
α. το πρωταρχικό τµήµα
β. η RNA πολυµεράση
γ. ο υποκινητής
δ. το πριµόσωµα
ΘΕΜΑ 2ο
1. Να αναλύσετε τα σηµεία του µοντέλου της διπλής έλικας.

Μονάδες 5

Μονάδες 5
Μονάδες 6

2. Ποιες κυτταρικές δοµές είναι νουκλεοπρωτεϊνικές και ποιος ο ρόλος
τους;
Μονάδες 9
3. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη
µελέτη του καρυότυπου ενός οργανισµού.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο
1. Η αιµοσφαιρίνη Α του ανθρώπου αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές
αλυσίδες, εκ των οποίων οι 2 α αλυσίδες είναι όµοιες µεταξύ τους και
αποτελούνται από 141 αµινοξέα η καθεµιά και οι 2 β αλυσίδες είναι
όµοιες µεταξύ τους και αποτελούνται από 146 αµινοξέα η καθεµιά.
α) Να βρείτε πόσα είδη mRNA είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των 4
πολυπετιδικών αλυσίδων.
Μονάδες 2
β) Από πόσες βάσεις αποτελείται η αλληλουχία mRNA που αντιστοιχεί
στις παραπάνω αλυσίδες;
Μονάδες 4
γ) Το κύτταρο θα µπορούσε να κάνει πολλές φορές µεταγραφή του
γονιδίου για να παράγει πολλές φορές τη µια πολυπεπτιδκή αλυσίδα.
Υπάρχει άλλη επιλογή πιο οικονοµική;
Μονάδες 4

2. Ο ποντικός περιέχει σε κάθε σωµατικό του κύτταρο 40 χρωµοσώµατα.
Αν ο φυλοκαθορισµός του είδους γίνεται ανάλογα µε το ανθρώπινο
είδος, να υπολογίσετε :
α) τον αριθµό των φυλετικών χρωµοσωµάτων που υπάρχουν σε κάθε
γαµέτη του
β) τον αριθµό των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων των ωαρίων του
γ) τον αριθµό των χρωµοσωµάτων που περιέχονται σε ένα ηπατικό
κύτταρο
δ) τον αριθµό των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων στα διπλοειδή
κύτταρά του
ε) τον αριθµό των χρωµοσωµάτων ενός κυττάρου που προκύπτει από
τη διαίρεση του γονιµοποιηµένου ωαρίου του
Μονάδες 15
ο
ΘΕΜΑ 4
∆ίνεται τµήµα µορίου DNA ενός ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει το
παρακάτω ασυνεχές γονίδιο :

Αλυσίδα Ι AGGACC GAATTCATGTTTCCCCAGGTTTAAGAATTC GGGGT
Αλυσίδα ΙΙ TCCTGG CTTAAGTACAAAGGGGTCCAAATTCTTAAG CCCCA
Υποκινητής

Αλληλουχίες λήξης
της µεταγραφής

το οποίο είναι υπέυθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου, που δεν
έχει υποστεί καµία τροποποίηση :
ΗOOC – βαλίνη – φαινυλαλανίνη – µεθειονίνη –NH2
1. Να γράψετε την κωδική και τη µη κωδική αλυσίδα του γονιδίου και να
ορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα τους αιτιολογώντας την απάντηση σας.
Μονάδες 6
2. Να γράψετε τις αλληλουχίες του πρόδροµου και του ώριµου mRNA
αιτιολογώντας την απάντηση σας.
Μονάδες 6
3. Να αναφέρετε τις διαδικασίες κατά την πορεία από το γονίδιο στο
πεπτίδιο και τις περιοχές του κυττάρου όπου πραγµατοποιούνται.
Μονάδες 4
4. Να γράψετε τα αντικωδικώνια των tRNA και να υπολογίσετε τον
αριθµό των δεσµών του υδρογόνου που έχουν σπάσει µεταξύ των
κωδικονίων και των αντικωδικονίων όσων tRNA έχουν µεταφέρει
αµινοξέα για τη δηµιουργία του παραπάνω πεπτιδίου.
Μονάδες 9

∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίες αµινοξέων και κωδικονίων από το
γενετικό κώδικα :
Βαλίνη ! GUU
Μεθειονίνη: ! AUG
Φαινυλαλανίνη ! UUU

