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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου και 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
! Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 
1. Η µετάφραση του m-RNA ξεκινάει; 

a. Από την αλληλουχία AUG που βρίσκεται πλησιέστερα στο 5΄ άκρο του µορίου 
b. Από οποιαδήποτε αλληλουχία AUG κατά µήκος του mRNA 
c. Από το σηµείο πρόσδεσης του mRNA µε τη µικρή υποµονάδα του ριβοσώµατος 
d. Από την αλληλουχία AUG, που είναι η πρώτη αλληλουχία νουκλεοτιδίων κάθε mRNA 

 

2. Τι από τα ακόλουθα πρέπει να συµβεί προκειµένου να συνεχιστεί η επιµήκυνση ενός 
πολυπεπτιδίου; 

a. να αποδεσµευτεί το µόριο του t-RNA που προσδέθηκε τελευταίο µε το ριβόσωµα. 
b. να σχηµατιστεί πεπτιδικός δεσµός µεταξύ των δύο τελευταίων αµινοξέων. 
c. να αποδεσµευτεί το αµινοξύ από  το t-RNA που προσδέθηκε τελευταίο µε το ριβόσωµα  
d. Όλα τα προηγούµενα. 

 

3. Το αντικωδικόνιο είναι τµήµα του: 
a. DNA 
b. t-RNA 
c. m-RNA 
d. ριβοσώµατος. 

 

4. Ο µέγιστος αριθµός διαφορετικών t-RNA που µπορεί να υπάρχουν σε ένα κύτταρο είναι: 
a. 4 
b. 16 
c. 61 
d. 32 

 

5. Το πριµόσωµα είναι: 
a. Σύµπλοκο που σχετίζεται µε την πρωτεϊνοσύνθεση 
b. Σύµπλοκο που σχετίζεται µε την αντιγραφή του DNA 
c. Σύµπλοκο που σχετίζεται µε την ωρίµανση του mRNA 
d. Σύµπλοκο που αποτελείται από ένα µόριο mRNA και ριβοσώµατα 

 

6. Για το ώριµο mRNA γνωρίζουµε ότι: 
a. Έχει πάντα πρώτο κωδικόνιο το AUG 
b. Περιέχει µόνο εξώνια 
c. Όλες του οι περιοχές µεταφράζονται σε αµινοξέα 
d. ∆εν περιέχει ποτέ συνώνυµα κωδικόνια 

 
7. Τα snRNA τα συναντάµε: 

a. Στα ηµιαυτόνοµα οργανίδια του κυττάρου 
b. Στο προκαρυωτικό κύτταρο 
c. Στον πυρήνα του κυττάρου 
d. Στο κυτταρόπλασµα του ευκαρυωτικού κυττάρου 
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8. Από τη µεταγραφή της αλυσίδας DNA µε αλληλουχία νουκλεοτιδίων 3΄GAACTG�ATT5΄ 
το mRNA που θα προκύψει θα έχει στο πρώτο του νουκλεοτίδιο: 

a. Α  
b. U 
c. T 
d. C 

 

9. Ο επαγωγέας της λακτόζης συνδέεται µε : 
a. τη λακτόζη 
b. τον χειριστή 
c. τον καταστολέα 
d. το ρυθµιστικό γονίδιο. 

 

10. Ο χειριστής, του οπερόνιου της λακτόζης,είναι µία αλληλουχία του DNA που:  
a. βρίσκεται µεταξύ του υποκινητή και του πρώτου δοµικού γονιδίου στο οπερόνιο της 

λακτόζης 
b. προσδένεται ο καταστολέας όταν απουσιάζει ο επαγωγέας  
c. προσδένεται η RNA πολυµεράση 
d. προσδένεται ο επαγωγέας 
e. τα i και ii 

 

11. Με τον όρο γονιδιακή έκφραση αναφερόµαστε: 
a. Στη µεταγραφή του RNA 
b. Στη µετάφραση των γονιδίων 
c. Στη µεταγραφή και τη µετάφραση των γονιδίων 
d. Στη σύνθεση όλων των RNA 

 

12. Το µικρό πυρηνικό RNA: 
a. Κόβει τα εσώνια και συνδέει τα εξώνια 
b. Κόβει τα εξώνια και συνδέει τα εσώνια 
c. Συµβάλλει στην ωρίµανση του DNA 
d. Τίποτα από τα προηγούµενα 

 

13. Αν η µη κωδική αλυσίδα του DNA έχει λόγο G+C / A+T =3/5,  ο λόγος G+C/A+T στο 
αντίστοιχο mRNA που θα προκύψει από µεταγραφή είναι: 

a. 3/5 
b. 5/3 
c. 5 
d. 3 

 

Β. 

1. Να συµπληρώσετε τον πίνακα σηµειώνοντας + και � αντίστοιχα για αυτά που συµµετέχουν 
/δε συµµετέχουν στην έκφραση ενός γονιδίου, σε ευκαρυωτικό κύτταρο και την E.coli: 

 

 Υποκινητής Μεταγραφικοί 
παράγοντες 

Χειριστής Ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 
σωµατίδια 

Ριβοσώµατα tRNA 

Ευκαρυωτικό        
Κύτταρο E.coli       
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 ΘΕΜΑ 2ο 
!  ∆ώστε σύντοµες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  
 

1. Τι εννοούµε λέγοντας ότι ο γενετικός κώδικας είναι εκφυλισµένος και τι µη 
επικαλυπτόµενος; 

2. Τι είναι τα οπερόνια;  
3. Τι είναι το οπερόνιο της λακτόζης και ποια είναι η δοµή του; 
4. Τι εξυπηρετεί η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στους πολυκύτταρους οργανισµούς; 
5. Πώς επιτυγχάνεται η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης, σε αυτούς, στο επίπεδο της 

µεταγραφής και πώς στο επίπεδο µετά τη µεταγραφή; 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
Α. 
Να αναφέρετε τρία ένζυµα που καταλύουν τη δηµιουργία φωσφοδιεστερικού δεσµού µεταξύ 
νουκλεοτιδίων. Σε ποια λειτουργία του κυττάρου χρησιµοποιούνται και µε ποιο τρόπο; 
Β. 
Να συµπληρώσετε τις βάσεις στον παρακάτω πίνακα, και να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας: 
 

Μεταγραφόµενη CGT    AUU ∆ίκλωνο 
µόριο DNA Κωδική   CCC   

m-RNA    AUG  
t- RNA  UAA    

 
ΘΕΜΑ 4ο 
Α. 
Το τµήµα DNA που ακολουθεί περιλαµβάνει τα γονίδια Α και Β. Στο µόριο σηµειώνεται η 
θέση των υποκινητών των δύο γονιδίων. Ποια θα είναι η κωδική αλυσίδα για το γονίδιο Α και 
ποια για το γονίδιο Β; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 
 

5΄                                                                                        3΄                                              
 
             3΄                                                                                        5΄       
Β. 
Ένα γονίδιο έχει µήκος 3500 ζευγών βάσεων και κωδικοποιεί της σύνθεση πρωτεϊνης 399 
αµινοξέων. Αν οι αµετάφραστες περιοχές του ώριµου mRNA έχουν µήκος 305 νουκλεοτιδίων, 
να υπολογιστούν: 

a. το % ποσοστό των εσωνίων στο πρόδροµο mRNA 
b. τα ζεύγη βάσεων που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της µετάφρασης. 

 
 
 
 

Υποκινητής 
γονιδίου Β

Υποκινητής 
γονιδίου Α 


