
 

KΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

Το Γενετικό Υλικό 
 

 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 

στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 
 
1. Η ποσότητα του DNA 

α. είναι ίδια σε όλους τους απλοειδείς οργανισµούς 
β. είναι σταθερή σε όλους τους διπλοειδείς οργανισµούς 
γ. µεταβάλλεται στα κύτταρα των διαφόρων ιστών ενός οργανισµού 
δ. διαφέρει στα κύτταρα οργανισµών που ανήκουν σε διαφορετικά είδη. 

 

2. Στους διπλοειδείς οργανισµούς 
 α. το γονιδίωµα των σωµατικών κυττάρων υπάρχει σε ένα αντίγραφο 
 β. το γονιδίωµα των γαµετών υπάρχει σε δύο αντίγραφα 

γ. τα σωµατικά κύτταρα περιέχουν διπλάσια ποσότητα DNA από τους γαµετες 
δ. ισχύουν όλα όσα περιγράφονται στα α, β, γ. 

 

3. Το RNA αποτελείται από  
 α. πεπτίδια, που συνδέονται µεταξύ τους µε πεπτιδικό δεσµό 
 β. αµινοξέα, που συνδέονται µεταξύ τους µε πεπτιδικό δεσµό 
 γ. νουκλεοτίδια, που συνδέονται µε φωσφοδιεστερικό δεσµό 
 δ. διαφορετικά µόρια πεντοζών, που συνδέονται µε αζωτούχες βάσεις. 
 

4. Γονιδίωµα είναι 
 α. το σύνολο των αλληλοµόρφων γονιδίων ενός απλοειδούς κυττάρου 
 β. το γενετικό υλικό των απλοειδών ή των διπλοειδών κυττάρων 
 γ. το µόριο του DNA ενός απλοειδούς κυττάρου 
 δ. τµήµα ενός µορίου DNA µε καθορισµένη ακολουθία νουκλεοτιδίων. 
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5. Ο όρος αλληλουχία βάσεων 
 α. εκφράζει την ακολουθία των νουκλεοτιδίων σε ένα νουκλεϊκό οξύ 
 β. εκφράζει την ακολουθία των πεντοζών µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας 
 γ. αναφέρεται στον αριθµό φωσφοδιεστερικών δεσµών 
 δ. αναφέρεται στην ακολουθία των φωσφορικών οµάδων 
 

6. Οι γαµέτες είναι απλοειδή κύτταρα γιατί 
 α. το γενετικό τους υλικό υπάρχει σε ένα µόνο αντίγραφο 
 β. το γονιδίωµα τους είναι µονόκλωνο  
 γ. η δοµή τους είναι όµοια µε των προκαρυωτικών κυττάρων 
 δ. το γονιδίωµά τους υπάρχει σε δύο µόνο αντίγραφα. 
 

7. Το πλασµίδιο των βακτηρίων είναι 
 α. το γονιδίωµά τους  
 β. ένα επί πλέον κυκλικό µόριο DNA 

γ. τµήµα του κυκλικού µορίου του DNA 
 δ. κυκλικό DNA, µεγαλύτερο από το γονιδίωµα τους. 
 

8. Οι αδελφές χρωµατίδες 
 α. ενώνονται στο κεντροµερίδιο 
 β. παράγονται στο στάδιο µεταγραφής του DNA 
 γ. παραµένουν ενωµένες µετά τη διαίρεση του κυττάρου 

δ. συσπειρώνονται κατά το τέλος της µίτωσης για να αποκτήσουν τη µορφή 
των ινιδίων της χρωµατίνης. 

 

9. Τα ινίδια χρωµατίνης 
 α. είναι ορατά στο οπτικό µικροσκόπιο κατά τη µεσόφαση 
 β. αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες 
 γ. διπλασιάζονται κατά τη µετάφαση της µιτωτικής διαίρεσης 
 δ. αποτελούνται από δύο αδελφές χρωµατίδες ενωµένες στο κεντροµερίδιο. 
 

10.Τα φυλετικά χρωµοσώµατα 
 α. εντοπίζονται µόνο στα γεννητικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισµών 
 β. διατάσσονται πάντοτε σε ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων 
 γ. είναι ορατά στα σωµατικά κύτταρα κατά τη µεσόφαση 
 δ. υπάρχουν τόσο στα σωµατικά όσο και στα γεννητικά κύτταρα. 
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– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 
1. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η αντιγραφή του DNA γίνεται κατά τη 

µεσόφαση. 
 

(    ) 

2. Το γονιδίωµα περιέχει το σύνολο των γονιδίων ενός κυττάρου. (    ) 

3. Το γονιδίωµα των σωµατικών κυττάρων του ανθρώπου αποτε-
λείται από 46 µόρια DNA. 

 
(    ) 

4. Ένα γονίδιο αποτελείται από πολλά νουκλεοσώµατα. (    ) 

5. Στα απλοειδή κύτταρα, τα οµόλογα χρωµοσώµατα είναι µορφο-
λογικά όµοια. 

 
(    ) 

6. Στους άνδρες τα φυλετικά χρωµοσώµατα των σωµατικών κυττά-
ρων είναι οµόλογα. 

 
(    ) 

7. Με τον καρυότυπο µπορούµε να µελετήσουµε τη µορφή και τον 
αριθµό των χρωµοσωµάτων. 

 
(    ) 

8. Κατά τη µεσόφαση της µίτωσης οι αδερφές χρωµατίδες είναι 
ορατές στο οπτικό µικροσκόπιο. 

 
(    ) 

9. Στα πλασµίδια εντοπίζονται γονίδια ανθεκτικότητας σε αντι-
βιοτικά. 

 
(    ) 

10. Ένα µιτοχόνδριο περιέχει πολλά µόρια κυκλικού DNA.  (    ) 

11. Η ποσότητα του DNA σε ένα κύτταρο είναι σταθερή. (    ) 

12. Το πλασµίδιο περιέχει γενετικό υλικό, που ρυθµίζει τις λειτουρ-
γίες του DNA και δεν περιέχει γονίδια. 

 
(    ) 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Η χηµική σύσταση του γενετικού υλικού των ιών είναι ……….…………  ή 
………………………… 

2. Το DNA  …………………………, δηλαδή κατασκευάζει αντίγραφο του 
εαυτού του. 

3. Τα χαρακτηριστικά ενός οργανισµού καθορίζονται από τις γενετικές 
πληροφορίες, που περιέχουν τµήµατα του DNA µε καθορισµένη ακολουθία 
βάσεων, ……………………..…… . 

4. Το γενετικό υλικό του κυττάρου ονοµάζεται ………………………… . 
5. Στα φυτικά κύτταρα το γενετικό υλικό εντοπίζεται εκτός από τον πυρήνα, 

………………………… και ………… ……………………… .   
6. Η βασική µονάδα οργάνωσης της χρωµατίνης είναι  ………………… . 
7. Το νουκλεόσωµα αποτελείται από τµήµα µορίου ……………… µήκους 146 

ζευγών βάσεων και από  8 µόρια πρωτεϊνών, που ονοµάζονται …………… . 
8. Τα νουκλεοσώµατα πακετάρονται σχηµατίζοντας ινίδια  ………………… .   
9. Τα ινίδια χρωµατίνης αναδιπλώνονται και σχηµατίζουν θηλιές, οι οποίες µε 

τη σειρά τους αναδιπλώνονται και σχηµατίζουν ………………… . 
 
 
– Να διατάξετε τις παρακάτω δοµές µε σειρά αυξανόµενου µεγέθους: 
 

α. Εξώνιο  
β. Γονίδιο  
γ. Θυµίνη  
δ. Κωδικόνιο  
ε. Καρυότυπος 

στ. Χρωµόσωµα 
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– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 
Ι ΙΙ 
 
 

Α. ...... Ινίδια χρωµατίνης 
 
Β. ...... Νουκλεοσώµατα 
 
Γ. ...... Ιστόνες 
 
∆. ...... Χρωµοσώµατα 
 

 

1. Κατά τη µεσόφαση µπορούµε να τα 
διακρίνουµε µε τη βοήθεια του 
οπτικού µικροσκοπίου. 

2. Πρωτεΐνες των νουκλεοσωµάτων. 
3. Αντιγράφονται κατά τη διάρκεια της 

µίτωσης. 
4. Αποτελούνται από δύο αδελφές χρω-

µατίδες ενωµένες στο κεντροµερίδιο. 
5. Πακετάρονται και σχηµατίζουν ινί-

δια χρωµατίνης. 
6. Μόρια DNA του µεσοφασικού 

πυρήνα πακεταρισµένα µε πρωτεΐνες. 
 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... DNA 
 
Β. ...... SnRNA 
 
Γ. ...... Αδελφές χρωµατίδες 
 
∆. ...... Πρωτεΐνες 
 

 
1. Κεντροµερίδιο 
2. Ουρακίλη 
3. Ιστόνες 
4. Γλυκόζη 
5. Θυµίνη 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 
µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 

 

καρυότυπος χρωµατίνη γονίδιο χρωµόσωµα 
νουκλεόσωµα ιστόνες κεντροµερίδιο αλληλουχία 

βάσεων 
πλασµίδιο µεσόφαση µεταγραφή γονιδίωµα 
µετάφαση ηµιαυτόνοµο 

οργανίδιο 
  

 
 

– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

1. Τι σηµαίνει 5΄ → 3΄ προσανατολισµός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας; 
2. Ποιους οµοιοπολικούς δεσµούς γνωρίζετε στο µόριο του DNA; 
3. Τι σηµαίνει συµπληρωµατικότητα των βάσεων του DNA; 
4. Γιατί τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες χαρακτηρίζονται ηµιαυτόνοµα 

οργανίδια; 
5. Πού βασίζεται η άποψη ότι τα µιτοχόνδρια προέρχονται εξελικτικά από τα 

προκαρυωτικά κύτταρα; 
6. Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου είναι ορατά τα χρωµοσώµατα µε τη 

βοήθεια του οπτικού µικροσκοπίου; 
7. Ποια είναι τα συµπεράσµατα των Hershey και Chase από την ιχνηθέτηση 

φάγων Τ2 µε ραδιενεργό 35S και µε ραδιενεργό 32P; 
8. Στους ανώτερους οργανισµούς η προέλευση των µιτοχονδριακών γονιδίων 

είναι µητρική. Πού οφείλεται αυτό; 
9. Ποια είναι η σηµασία της συµπληρωµατικότητας των βάσεων; 
10. Να εξηγήσετε γιατί οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του DNA είναι 

αντιπαράλληλες και όχι παράλληλες. 
11. Σε τι διαφέρει το γενετικό υλικό των σωµατικών κυττάρων από εκείνο των 

γεννητικών κυττάρων; 
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– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 

 
1. Να περιγράψετε το πείραµα του Griffith. Ποια είναι τα συµπεράσµατα στα 

οποία κατέληξε; 
2. Πώς οι Mac-Cleod, Avery και McCarthy ερµήνευσαν το θάνατο ποντικών ύ-

στερα από ένεση που τους έκαναν χρησιµοποιώντας µίγµα από νεκρούς πνευ-
µονιόκοκκους µε “κάλυµµα” και ζωντανούς πνευµονιόκοκκους χωρίς “κάλυµ-
µα”; 

3. Σε τι διαφέρει το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων από εκείνο 
των προκαρυωτικών; 

4. Σε τι διαφέρει το γονίδιο από το γονιδίωµα; 
5. Ποια είναι η σηµασία του διπλασιασµού του DNA; 
6. Σε µερικά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό µόριο DNA, υπάρχουν ένα 

ή περισσότερα πλασµίδια. Ποια είναι η σηµασία τους; 
7. Να αναφέρετε τις διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα: 

α) στο χρωµόσωµα και στα ινίδια χρωµατίνης, 
β) στο γονίδιο και στο νουκλεόσωµα. 

8. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του γενετικού υλικού. 
 
 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
– Εάν εργάζεσθε στο κυτταρολογικό εργαστήριο ενός νοσοκοµείου και σας 

ζητηθεί να απεικονίσετε τον καρυότυπο κάποιου ασθενούς: 
α) Ποια κύτταρα θα χρησιµοποιήσετε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
β) Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου θα πρέπει να βρίσκονται τα κύτταρα 

αυτά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
γ) Ποιες χηµικές ουσίες θα χρησιµοποιήσετε κατά την εργαστηριακή σας µε-

λέτη; Ποιος είναι ο ρόλος τους; 
δ) Τι πληροφορίες θα σας προσφέρει ο καρυότυπος; 
ε) Είναι δυνατόν να εντοπίσετε κληρονοµικές ασθένειες µε τον καρυότυπο; 

Να αναφέρετε δύο απ’ αυτές. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

Αντιγραφή, Έκφραση και Ρύθµιση  
της Γενετικής Πληροφορίας 

 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Το οπερόνιο είναι µια οµάδα γονιδίων που, εκτός από τα δοµικά γονίδια, περιέ-
χει 

 α. τον υποκινητή και το ρυθµιστικό γονίδιο 
 β. το χειριστή και το ρυθµιστικό γονίδιο 
 γ. το ρυθµιστικό γονίδιο, τον υποκινητή και το χειριστή  
 δ. τον υποκινητή και το χειριστή. 
 

2. Στο ρυθµιστικό µηχανισµό διάσπασης της λακτόζης ο καταστολέας του οπε-
ρονίου της λακτόζης είναι 

 α. µια αλληλουχία δεοξυριβονουκλεοτιδίων 
 β. µια αλληλουχία αµινοξέων 
 γ. το mRNA που προέρχεται από τη µεταγραφή του ρυθµιστικού γονιδίου  
 δ. ο δισακχαρίτης λακτόζη. 
 

3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελείται από DNA; 
 α. οι µεταγραφικοί παράγοντες 
 β. ο υποκινητής  
 γ. το πριµόσωµα 
 δ. η DNA πολυµεράση. 
 

4. Ποιο από τα παρακάτω αποτελείται από RNA; 
 α. ο υποκινητής  
 β. ο χειριστής  
 γ. τα πρωταρχικά τµήµατα  
 δ. η RNA πολυµεράση.  

 16



 

5. Η γενετική πληροφορία µεταφέρεται στα ριβοσώµατα µε: 
 α. πρωτεΐνες  
 β. DNA  
 γ. RNA  
 δ. λιπίδια. 
 
6. Τα µόρια µε τα οποία µεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες από κύτταρο 

σε κύτταρο, σε έναν οργανισµό είναι:  
 α. πρωτεΐνες  
 β. DNA  
 γ. RNA  
 δ. τίποτε από τα πιο πάνω. 
 
7. Τα µόρια µε τα οποία µεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες από ένα 

οργανισµό στους απογόνους του είναι: 
 α. πρωτεΐνες  
 β. DNA  
 γ. RNA  
 δ. λιπίδια και πολυσακχαρίτες. 
 

8. Ο τύπος του RNA, που βρίσκεται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση στο κύτταρο, 
είναι το 

 α. mRNA 
 β. tRNA  
 γ. rRNA  
 δ. snRNA 
 

9. Στα προκαρυωτικά κύτταρα έχουν εντοπιστεί  
 α. mRNA, snRNA, tRNA 
 β. m RNA, rRNA, snRNA 
 γ. tRNA, rRNA , mRNA 
 δ. snRNA, tRNA, rRNA. 

 
10. Από το µικρό πυρηνικό (SnRNA), µε κατάλληλες πρωτεΐνες,  
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 α. συρράπτονται τα εσώνια  
 β. κόβονται τα εξώνια και συρράπτονται τα εσώνια του rRNA  
 γ. προκαλείται η ωρίµανση του tRNA 
 δ. κόβονται τα εσώνια και ενώνονται τα εξώνια. 
 

11. Οι υποκινητές είναι ειδικές περιοχές του DNA, που 
 α. γίνεται η πρόσδεση της DNA πολυµεράσης  
 β. αποτελούν το σηµείο έναρξης της αντιγραφής του DNA 
 γ. γίνεται η πρόσδεση της RNA πολυµεράσης  
 δ. βρίσκονται πριν από το ρυθµιστικό γονίδιο. 
 

12. Οι µεταγραφικοί παράγοντες 
 α. είναι ρυθµιστικά στοιχεία αντιγραφής του DNA  
 β. είναι ειδικές περιοχές του DNA που πρόκειται να γίνει η µεταγραφή 
 γ. επιτρέπουν στην RNA πολυµεράση τη σωστή έναρξη της µεταγραφής 
 δ. είναι πρωτεΐνες, οι οποίες ρυθµίζουν τη µεταγραφή του DNA. 
 

13. Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται 
 α. σε µια τριάδα νουκλεοτιδίων του γονιδίου και του mRNA 
 β. µόνο σε µια τριάδα νουκλεοτιδίων έναρξης ή λήξης του mRNA 
 γ. στα συνώνυµα αµινοξέα του γονιδίου 
 δ. στα αµινοξέα που κωδικοποιούνται από τρία νουκλεοτίδια του mRNA. 
 

14. Η πρώτη τριάδα των νουκλεοτιδίων του mRNA είναι η  
 α. AGU 
 β. AUG 
 γ. UGA 
 δ. UAG  
 

15. Στην πρώτη τριάδα των νουκλεοτιδίων του mRNA προσδένεται το 
µεταφορικό RNA, που µεταφέρει την  

 α. κυστεΐνη  
 β. λευκίνη 
 γ. αλανίνη 
 δ. µεθειονίνη. 
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16. Κατά την επιµήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας τα διαδοχικά αµινοξέα 
συνδέονται µεταξύ τους µε 

 α. πεπτιδικό δεσµό  
 β. ιοντικούς δεσµούς  
 γ. υδροφόβους δεσµούς 
 δ. δυνάµεις Van der Waals. 
 

17. Κατά την πρωτεϊνοσύνθεση το ριβόσωµα µετακινείται από 
 α. το 5΄ προς το 3΄ άκρο του mRNA 
 β. το 3΄ προς το 5΄ άκρο του mRNA 
 γ. το κωδικόνιο UAG προς το κωδικόνιο AUG του m RNA 
 δ. το κωδικόνιο AGU προς το κωδικόνιο UAG του m RNA. 
 

18. Στο βακτήριο E. coli, επαγωγέας για τη µεταγραφή των γονιδίων που κωδι-
κοποιούν τη σύνθεση των ενζύµων για τη διάσπαση της λακτόζης, είναι  

 α. η λακτόζη  
 β. η πρωτεΐνη – καταστολέας  
 γ. ο υποκινητής 
 δ. ένα ρυθµιστικό γονίδιο. 
 

19. Στην E. coli, το mRNA, που προκύπτει κατά τη µεταγραφή του οπερονίου 
της λακτόζης, 

 α. µεταφράζεται σε τρία ένζυµα απαραίτητα για τη διαδικασία αποικοδόµησης 
της  

 β. µεταφράζεται σε πρωτεΐνη καταστολέα της λακτόζης 
 γ. ενεργοποιείται από τον επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης 
 δ. µεταφράζεται σε RNA πολυµεράση του οπερονίου της λακτόζης. 
 

20. Για να γίνει η µεταγραφή του οπερονίου της λακτόζης πρέπει να 
 α. συνδεθεί ο επαγωγέας µε την πρωτεΐνη καταστολέα  
 β. διεγερθεί η ενζυµική αντίδραση της RNA πολυµεράσης στον υποκινητή 
 γ. εισέλθει η λακτόζη στο κύτταρο της E. coli 
 δ. συνδεθεί µε τον καταστολέα το ρυθµιστικό γονίδιο. 
 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
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1. Κάθε κωδικόνιο του tRNA έχει αντικωδικόνιο στο mRNA. (    ) 

2. Στα κωδικόνια λήξης αντιστοιχούν τα αµινοξέα βαλίνη, αλανίνη 
ή µεθειονίνη. 

 
(    ) 

3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα η έναρξη της σύνθεσης ενός 
δευτέρου µορίου πρωτεΐνης µπορεί να αρχίσει πριν ολοκληρωθεί 
η σύνθεση του πρώτου µορίου της πρωτεΐνης. 

 
 

(    ) 

4. Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς το οπερόνιο της λακτόζης κωδι-
κοποιεί τα ένζυµα που συµµετέχουν στη διάσπαση της λακτόζης. 

 
(    ) 

5. Στο οπερόνιο της λακτόζης της E. coli περιλαµβάνονται τα δοµι-
κά γονίδια, το ρυθµιστικό γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. 

 
(    ) 

6. Στην E. coli το ρυθµιστικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης, 
κωδικοποιεί τη σύνθεση του καταστολέα της λακτόζης. 

 
(    ) 

7. Στην E. coli η µεταγραφή του οπερονίου της λακτόζης διακόπτε-
ται όταν διασπαστεί όλη η λακτόζη. 

 
(    ) 

8. Στα διαφοροποιηµένα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού 
µεταγράφονται διαφορετικά γονίδια. 

 
(    ) 

9. Στα προκαρυωτικά κύτταρα η πρωτεΐνη αρχίζει να µεταφράζεται 
πριν ολοκληρωθεί η µεταγραφή του αντίστοιχου γονιδίου σε 
mRNA. 

 
(    ) 

10. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η ύπαρξη της πυρηνικής µεµβράνης 
έχει ως συνέπεια να ολοκληρώνεται η µεταγραφή και η µεταφορά 
του m RNA στο κυτταρόπλασµα, πριν αρχίσει η διαδικασία της 
µετάφρασης. 

 
 
 

(    ) 
11. Το ποσό του RNA σε ένα κύτταρο είναι σταθερό γιατί σχηµατίζε-

ται από το DNA. 
 

(    ) 
12. Κατά τον διπλασιασµό του DNA, η DNA πολυµεράση αναγνωρί-

ζει και τοποθετεί τα νουκλεοτίδια στη σωστή τους θέση. 
 

(    ) 
13. Κατά τη διαδικασία της ωρίµανσης, το DNA γίνεται µικρότερο. (    ) 
14. Στα κύτταρα του ανθρώπου, το mRNA αρχίζει να µεταφράζεται 

πριν ολοκληρωθεί η µεταγραφή του. 
 

(    ) 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Το πολύσωµα είναι ένα σύµπλεγµα ριβοσωµάτων και ………………… .  
2. Μία πρωτεΐνη, που ονοµάζεται ελικάση, είναι απαραίτητη για τη διάσπαση 

των δεσµών υδρογόνου µεταξύ των ………………… βάσεων του µητρικού 
µορίου DNA. 

3. Η DNA πολυµεράση µπορεί να συνθέτει DNA µόνο κατά την κατεύθυνση 
………………… . Γι’ αυτό το λόγο η µία από τις νεοσυντιθέµενες πολυνου-
κλεοτιδικές αλυσίδες είναι συνεχής και η άλλη ………………… . 

4. Στην ………………… πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα γίνεται σύνδεση µικρών 
τµηµάτων  DNA  µεταξύ τους.  

5. Το ένζυµο ……… ………………… είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση των µι-
κρών τµηµάτων της νεοσχηµατιζόµενης πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας του 
DNA. 

6. Το ώριµο mRNA µεταφέρεται από ………………… στα ………………… 
όπου γίνεται ………………… . 

7. ………………… γονίδιο µεταγράφεται σε mRNA, το οποίο µεταφράζεται σε 
πρωτεΐνη καταστολέα. 

8. Η πρωτεΐνη καταστολέας προσδένεται …… ..…………… . Στην περίπτωση 
αυτή αναστέλλεται η µεταγραφή του  mRNA  από τα δοµικά γονίδια 
………………… της λακτόζης. 

9.  Όταν η λακτόζη εισέλθει στο κύτταρο της E. coli δρά ως  ………………… 
και συνδέεται µε τον καταστολέα.  

10.  Με την αναστολή της δράσης του καταστολέα είναι δυνατή ……………… 
του οπερονίου της λακτόζης. 
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– Να τοποθετήσετε τις παρακάτω προτάσεις στην κατάλληλη σειρά ανάλο-
γα µε τη λειτουργία τους: 

α) Η RNA πολυµεράση αρχίζει τη µεταγραφή των γονιδίων του οπερονίου της 
λακτόζης. 

β) Στο εσωτερικό των κυττάρων µιας καλλιέργειας E. coli που έχει ως πηγή άνθρα-
κα γλυκόζη, η πρωτεΐνη-καταστολέας είναι προσδεδεµένη ισχυρά στον χειριστή. 

γ) Στην καλλιέργεια προστίθεται θρεπτικό υλικό, που έχει ως πηγή άνθρακα, λακτόζη. 
δ) Το θρεπτικό υλικό αρχίζει να εξαντλείται. 
ε) Η λακτόζη ενώνεται µε τον καταστολέα. 
 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

Ι ΙΙ 
 
 

Α. ...... DNA -πολυµεράση 
 
Β. ...... DNA δεσµάση 
 
Γ. ...... Πρωταρχικά 

τµήµατα 
 
∆. ...... Πριµόσωµα 
 
Ε. ...... Επιδιορθωτικά 

ένζυµα 
 
Ζ. ...... DNA ελικάση 
 

1. Σπάζουν τους δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των 
συµπληρωµατικών βάσεων. 

2. Συντελεί στην ελικοειδή µορφή του µορίου 
του DNA. 

3. Τοποθετεί τα νουκλεοτίδια το ένα δίπλα στο 
άλλο στην αναπτυσσόµενη πολυνουκλεο-
τιδική αλυσίδα. 

4. Μικρά τµήµατα DNA που συνθέτουν µικρά 
τµήµατα RNA στις θέσεις έναρξης της 
αντιγραφής. 

5. Συµβάλλουν µαζί µε την DNA πολυµεράση, 
στον περιορισµό των λαθών κατά την 
αντιγραφή του DNA. 

6. Πολλά ένζυµα µαζί που συνθέτουν µικρά τµή-
µατα RNA στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής.  

7. Συνδέει τµήµατα της ασυνεχούς αλυσίδας του 
DNA. 

8. Μικρά τµήµατα RNA  στις θέσεις έναρξης της 
αντιγραφής συµπληρωµατικά προς τις 
µητρικές αλυσίδες του DNA. 
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Ι ΙΙ 
 
 

Α. ...... Πολύσωµα 
 
Β. ...... Ώριµο m RNA 
 
Γ. ...... Οπερόνιο 
 
∆. ...... Ρυθµιστικό γονίδιο 
 

 
1. Περιλαµβάνει τα δοµικά γονίδια, το 

ρυθµιστικό γονίδιο, τον υποκινητή και 
το χειριστή. 

2. Φέρει κωδικοποιηµένη την πληροφο-
ρία για τη σύνθεση της του κατα-
στολέα της µεταγραφής των δοµικών 
γονιδίων. 

3. Κόβει τα εσώνια και ενώνει τα εξώνια. 
4. Αποδεσµεύει την πρωτεΐνη καταστο-

λέα από το χειριστή του οπερονίου. 
5. Σύµπλεγµα ριβοσωµάτων µαζί µε το 

mRNA. 
6. ∆εν περιέχει εσώνια. 
 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Υποκινητής ρυθµιστικό 
γονίδιο 

DNA 
πολυµεράση 

χειριστής 

οπερόνιο DNA δεσµάση καταστολέας πριµόσωµα 
επιδιορθωτικά 

ένζυµα 
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– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

 

1. Γιατί και οι δύο αλυσίδες του DNA αντιγράφονται πάντα µε 
προσανατολισµό 5΄ → 3΄; 

2. Σε ποιες λειτουργίες του κυττάρου εµφανίζεται η συµπληρωµατικότητα των 
βάσεων; 

3. Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής, της µεταγραφής και της 
µετάφρασης της γενετικής πληροφορίας; 

4. Να αναφέρετε την πρωτεΐνη που καταλύει την µεταγραφή. 
5. Πώς ονοµάζεται το DNA που δε µεταφράζεται σε αµινοξέα; 
6. Πώς ονοµάζεται το RNA που περιέχει τα εσώνια και τα εξώνια; 
7. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία της µετατροπής του προδρόµου mRNA σε 

mRNA; 
8. Ποια είναι τα µέρη του γονιδίου που δεν περιέχονται στο ώριµο RNA; 
9. Γιατί ο µηχανισµός διπλασιασµού του DNA ονοµάζεται ηµισυντηρητικός; 

10. Για ποιους λόγους οι ερευνητές χρησιµοποιούν προκαρυωτικά κύτταρα για 
τη µελέτη της αντιγραφής του DNA ; 

11. Να συγκρίνετε τις θέσεις έναρξης της αντιγραφής του DNA στα 
ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά κύτταρα. 

12. Το DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων, παρά το γεγονός ότι είναι 1000 
φορές περίπου µεγαλύτερο από το DNA των προκαρυωτικών κυττάρων, 
αντιγράφεται πολύ πιο γρήγορα. Να δώσετε µια εξήγηση για το γεγονός 
αυτό. 

13. Με ποιο τρόπο αποφεύγονται τα λάθη κατά την αντιγραφή του DNA ;  
14. Να παραστήσετε σχηµατικά τη σύγχρονη περιγραφή του κεντρικού δόγµατος 

της Βιολογίας. 
15. Πού εντοπίζονται οι διαφορές ανάµεσα στο κεντρικό δόγµα της Βιολογίας 

όπως το διατύπωσε ο F. Crick και όπως διατυπώνεται σήµερα; 
16. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα. 
17. Τι σηµαίνει: “ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής και µη επικαλυπτόµενος”; 
18. Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη συνώνυµων κωδικονίων; 
19. Ποιος είναι ο ρόλος του tRNA;  
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20. Ποιες ειδικές θέσεις σύνδεσης του tRNA γνωρίζετε, στις οποίες το tRNA 
συνδέεται µε άλλα µόρια; 

21. Η έναρξη της µετάφρασης γίνεται πάντοτε µε την ίδια τριάδα βάσεων. Θα 
πρέπει λοιπόν όλες οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες να έχουν ως πρώτο το ίδιο 
αµινοξύ. Να εξηγήσετε γιατί δε συµβαίνει αυτό. 

22. Ποιος είναι ο ρόλος του ριβοσώµατος στο µηχανισµό σύνθεσης των πρωτεϊνών; 
23. Ποιος είναι ο ρόλος της DNA πολυµεράσης; 
24. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην επαγωγή και στην καταστολή του οπερονίου; 

 
 

– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 

1. Να διατυπώσετε το κεντρικό δόγµα της Βιολογίας: 
α) όπως το περιέγραψε ο F. Crick το 1958 
β) όπως περιγράφεται σήµερα. 

2. Για ποιο σκοπό γίνεται: 
α) η αντιγραφή του DNA; 
β) η µεταγραφή και η µετάφραση της γενετικής πληροφορίας του DNA; 

3. Ποιους τύπους RNA γνωρίζετε και ποια είναι η λειτουργία τους; 
4. Πού βασίζεται το γεγονός ότι η ανθρώπινη ινσουλίνη µπορεί να παραχθεί in 

vitro και από βακτηριακά κύτταρα; 
5. Να εξηγήσετε το ρόλο των παρακάτω όρων στο οπερόνιο της λακτόζης της  

E. coli: υποκινητής, ρυθµιστής γονίδιο, χειριστής, πρωτεΐνη-καταστολέας. 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Εάν σε µία καλλιέργεια E.coli υπάρχει στο θρεπτικό υλικό ως πηγή άνθρακα: 
α) µόνο γλυκόζη 
β) µόνο λακτόζη  

– Να αναφέρετε, σε κάθε περίπτωση, τις λειτουργίες του βακτηρίου που θα 
ενεργοποιηθούν για τη διάσπασή της. 

2. Κατά τη µελέτη του πολλαπλασιασµού των κυττάρων σε µια καλλιέργεια E. 
coli, ένας φοιτητής έκανε τις εξής παρατηρήσεις: 
α) Στη φάση της µετάφασης µόνο τα µισά χρωµοσώµατα ήταν διαµορφωµένα. 
β) Οι µικροσωληνίσκοι των ινιδίων της ατράκτου είχαν τις ίδιες πρωτείνες µε 

τους µικροσωληνίσκους στα ανθρώπινα κύτταρα. 
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γ) Κατά τη διάρκεια της διαίρεσης δεν παρατηρήθηκαν ούτε χρωµοσώµατα  
ούτε άτρακτος. 

δ) Ορισµένα κύτταρα είχαν διαιρεθεί χωρίς να έχει γίνει διαίρεση του γενε-
τικού  τους υλικού. 

– Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι η σωστή παρατήρηση, που έκανε ο φοιτητής; 
3. Ένας επιστήµονας, που ερευνούσε τη δοµή µιας πρωτεΐνης, ανακάλυψε ότι 

τα αµινοξέα που την αποτελούσαν ήταν πολύ λιγότερα από τις τριπλέτες του 
γονιδίου, που την κωδικοποιούσε. Είναι σωστή η ανακάλυψή του αυτή ή όχι 
και γιατί; 

4. Μια ποσοτική ανάλυση, που έγινε σε µόριο DNA, έδειξε ότι περιέχει αδενίνη 
σε ποσοστό 20% σε σχέση µε τις υπόλοιπες αζωτούχες βάσεις. Να υπολογί-
σετε τα ποσοστά των υπολοίπων βάσεων. 

5. Ένα ώριµο µόριο mRNA αποτελείται από 96 νουκλεοτίδια. 
α) Να υπολογίσετε τον αριθµό των αµινοξέων της πεπτιδικής αλυσίδας, που 

κωδικοποιεί αυτό το mRNA. 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

6. Μια πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελείται από 100 αµινοξέα. 
α) Να υπολογίσετε από πόσα τουλάχιστον νουκλεοτίδια αποτελείται το 

mRNA που κωδικοποιεί αυτή την πολυπεπτιδική αλυσίδα. 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

7. Η ακολουθία των βάσεων ενός τµήµατος µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας 
ενός µορίου DNA είναι: 

… TTTAAAAAGTACGGCAGCGCGTCCCACATCTTTAAA … 
α) Να γράψετε τη συµπληρωµατική αλυσίδα του DNA και να υπολογίσετε 

το σύνολο των δεσµών υδρογόνου που σχηµατίζονται. 
β) Να γράψετε την ακολουθία των βάσεων του mRNA που µπορεί να 

µεταγραφεί από το παραπάνω τµήµα της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. 
γ) Ποια θα είναι η σειρά των βάσεων στη θέση του αντικωδικωνίου των 

tRNA, που θα συνδεθούν µε τα αντίστοιχα κωδικώνια του mRNA. 
δ) Πόσα αµινοξέα κωδικοποιούνται από το mRNA που προαναφέρθηκε; 
ε) Σε ποιες περιοχές του κυττάρου γίνονται όλες οι διαδικασίες, που αναφέρ-

θηκαν παραπάνω; 
 στ) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της κωδικοποίησης ενός αµινοξέος από πε-

ρισσότερα του ενός κωδικώνια; 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

Ιοί 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 

στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 
 
1. Η λυσοζύµη είναι ένα ένζυµο µε το οποίο ο βακτηριοφάγος 
 α. διασπά το κυτταρικό τοίχωµα του βακτηρίου 
 β. συνθέτει την πρωτεϊνική του κεφαλή 
 γ. απελευθερώνει το γενετικό υλικό από την κεφαλή του 
 δ. ενσωµατώνεται στο DNA του βακτηρίου.  
 
2. Κατά τον κύκλο της ζωής των βακτηριοφάγων, στο κύτταρο-ξενιστή εισέρχεται 
 α. ολόκληρος ο βακτηριοφάγος 
 β. η κεφαλή και το γενετικό υλικό του βακτηριοφάγου 
 γ. µόνο το DNA του βακτηριοφάγου 
 δ. µόνο το RNA του βακτηριοφάγου. 
 
3. Κατά το λυσιγονικό κύκλο 
 α. ο φάγος ελευθερώνεται µαζί µε το τµήµα του κυτταρικού τοιχώµατος του 

βακτηρίου 
 β. το DNA του ρετροϊού ενσωµατώνεται στο DNA του βακτηρίου 
 γ. το DNA του ιού αποµακρύνεται από το κύτταρο ξενιστή 
 δ. το DNA του φάγου ενσωµατώνεται µε το DNA του βακτηρίου. 
 
4. Κατά τον κύκλο της ζωής ενός ρετροϊού, στο κύτταρο- ξενιστή εισέρχεται 
 α. ολόκληρος ο ρετροϊός 
 β. µόνο το DNA του 
 γ. µόνο το RNA του 
 δ. το DNA µαζί µε τµήµα του καψιδίου του. 

 27



 

5. Ο µεµβρανώδης φάκελος ενός ιού  
 α. έχει δοµή όµοια µε της κυτταρικής µεµβράνης του ξενιστή κυττάρου 
 β. έχει τη δοµή του κυτταρικού τοιχώµατος των µικροοργανισµών 
 γ. δοµείται από πρωτεϊνικά µόρια 
 δ. έχει σαν κύριο συστατικό του την κυτταρίνη. 
 
6. Με φαγοκυττάρωση εισέρχονται στο κύτταρο ξενιστή  
 α. µόνο οι βακτηριοφάγοι 
 β. µόνο οι ρετροϊοί 
 γ. οι ιοί των φυτών, των ζώων και των βακτηρίων 
 δ. οι ιοί των φυτών και των ζώων. 
 
7. Οι ιοί των φυτών 
 α. ονοµάζονται ιοειδή 
 β. περιέχουν συνήθως DNA  
 γ. αντιγράφονται από την κυτταρική RNA-πολυµεράση 
 δ. περιέχουν µόνο DNA. 
 
8. Ο ΗΙV παρασιτεί στα 
 α. Β-λεµφοκύτταρα 
 β. ουδετερόφιλα 
 γ. µακροφάγα 
 δ. Τ-λεµφοκύτταρα. 
 
9. Πώς ονοµάζονται τα κυκλικά µονόκλωνα RNA που απορυθµίζουν τη λει-

τουργία των φυτικών κυττάρων; 
 α. Πλασµίδια 
 β. Εξώνια  
 γ. Εσώνια 
 δ. Ιοειδή 
  
 

10. Οι ιοί είναι 
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 α. µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί 
 β. µονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί 
 γ. ακυτταρικές µορφές ζωής 
 δ. πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί  
 
11. Το γενετικό υλικό των ιών µπορεί να είναι 
 α. δίκλωνο DNA  
 β. µονόκλωνο DNA  
 γ. µονόκλωνο RNA  
 δ. όλα όσα περιγράφονται στα α, β, γ.  
 
12. Κατά τη διάρκεια του λυσιγονικού κύκλου ζωής των φάγων 
 α. το DNA του κυττάρου ξενιστή παράγει τις πρωτεΐνες του ιικού περιβλή-

µατος  
 β. το DNA του φάγου καταστρέφεται  
 γ. η αντίστροφη µεταγραφάση προκαλεί τη λύση του κυττάρου 
 δ. το DNA τους ενσωµατώνεται στο DNA του κυττάρου ξενιστή και 

αναπαράγεται µαζί του. 
 
13. Κατά τη διάρκεια του λυτικού κύκλου ζωής των βακτηριοφάγων 
 α. η αντίστροφη µεταγραφάση συνθέτει RNA µε καλούπι DNA 
 β. παράγεται λυσοζύµη που διασπά το βακτηριακό κυτταρικό τοίχωµα 
 γ. σχηµατίζονται υβρίδια DNA ιού και RNA βακτηρίου 
 δ. διπλασιάζεται το DNA του κυττάρου ξενιστή. 
 
14. Οι ρετροϊοί έχουν ένα ένζυµο, την αντίστροφη µεταγραφάση, το οποίο 
 α. συµµετέχει στη µεταγραφή του DNA τους 
 β. συνθέτει DNA χρησιµοποιώντας ως καλούπι το RNA του ιού 
 γ. προκαλεί τη λύση του κυττάρου ξενιστή 
 δ. αντιδρά µε τους υποδοχείς στην επιφάνεια της µεµβράνης του κυττάρου 

ξενιστή 
15. Οι πρωτεΐνες της ουράς των φάγων 
 α. προκαλούν τη λύση του κυττάρου και την απελευθέρωση νέων φάγων 
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 β. βοηθούν στην αντιγραφή του DNA τους  
 γ. συµµετέχουν στην ενσωµάτωση του DNA τους στο DNA των βακτηρίων 
 δ. αντιδρούν µε τους υποδοχείς της µεµβράνης των βακτηρίων. 
 

16. Οι πρωτεΐνες του καψιδίου των ιών παράγονται 
 α. στα ριβοσώµατα του ιού 
 β. στα ριβοσώµατα του κυττάρου ξενιστή 
 γ. σε ειδικά ριβοσώµατα που δηµιουργούνται εξαιτίας της εισόδου του ιού 

στο κύτταρο ξενιστή 
 δ. εκτός του κυττάρου ξενιστή. 
 

17. Μέσα στο καψίδιο του ιού του AIDS υπάρχει 
 α. DNA, RNA και αντίστροφη µεταγραφάση 
 β. RNA και DNA 
 γ. RNA και αντίστροφη µεταγραφάση 
 δ. DNA και αντίστροφη µεταγραφάση. 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1. Το µέγεθος των ιών είναι µεγαλύτερο απ’ αυτό των βακτηρίων. (    ) 
2. Το γενετικό υλικό των ιών είναι DNA ή RNA. (    ) 
3. Οι ιοί είναι µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί. (    ) 
4. Οι ιοί που χρησιµοποιούν ως κύτταρα ξενιστές τα βακτήρια ονο-

µάζονται φάγοι. 
 

(    ) 
5. Στα ριβοσώµατα, που περιέχουν τα κύτταρα των ιών, γίνεται η 

παραγωγή των απαραίτητων πρωτεϊνών τους. 
 

(    ) 
6. Κατά τον λυσιγονικό κύκλο ενός φάγου παράγεται το ένζυµο 

λυσοζύµη το οποίο διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων. 
 

(    ) 
7. Στους ρετροϊούς το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση συνθέτει 

DNA έχοντας ως καλούπι το RNA του ιού. 
 

(    ) 
8. Τα ιοειδή είναι γονίδια του DNA των φάγων, υπεύθυνα για την 

παραγωγή των πρωτεϊνών του περιβλήµατος. 
 

(    ) 
9. Ο ιός του AIDS ανήκει στην κατηγορία των ρετροϊών. (    ) 

10. Οι ιοί είναι υποχρεωτικά παράσιτα. (    ) 
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11. Οι ιοί ανιχνεύονται αµέσως µετά την είσοδό τους στο κύτταρο 
ξενιστή. 

 
(    ) 

12. Μέσα στο καψίδιο του ιού του AIDS περιέχεται RNA και το 
ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση. 

 
(    ) 

 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Οι ρετροϊοί έχουν το ένζυµο ……….…………  ……….…………  µε τη 
βοήθεια του οποίου συνθέτουν DNA µε καλούπι ……….…………  .  

2. Τα ιοειδή αποτελούνται από µικρά κυκλικά µόρια γυµνού ……….…………  
……….…………  και προκαλούν καταστροφικές ιώσεις στα φυτά.  

3. Κατά το λυτικό κύκλο ……….…………  παράγεται το ένζυµο 
……….…………, το οποίο διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων. 

4. Οι ιοί που χρησιµοποιούν ως κύτταρα ξενιστές βακτήρια ονοµάζονται 
……….………… . 

5. Ο ιός του AIDS είναι RNA ιός, ανήκει στην κατηγορία …………………  
και καταστρέφει …… ….………… του ανοσοποιητικού συστήµατος.  

6. Κατά τον ……….…………  κύκλο των φάγων το DNA τους ενσωµατώνεται 
στο DNA των βακτηρίων.  

7. Ο ιός της πολιοµυελίτιδας προσβάλλει ……….…………  κύτταρα.  
 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 

Α. ...... Ρετροϊός 

Β. ...... Φάγος 

Γ. ...... Ιοειδές 

1. Μονόκλωνο κυκλικό µόριο RNA. 
2. Μονοκύτταρος οργανισµός. 
3. Ιός βακτηρίου. 
4. RNA ιός. 

 
Ι ΙΙ 
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Α. ...... Λυτικός κύκλος 
 
Β. ...... Λυσιγονικός κύκλος 
 
Γ. ...... Αναπαραγωγή ρετροϊού 
 

1. Αντιστροφή µεταγραφάση. 
2. ∆ιπλασιασµός DNA βακτηρίου. 
3. Παραγωγή πολλών φάγων στα κύτ-

ταρα που µολύνονται. 
4. Ενσωµάτωση του DNA του φάγου 

στο DNA του βακτηρίου. 
 
 

Ι ΙΙ 

Α. ...... Κύτταρα φυτών 

Β. ...... Λεµφοκύτταρα 

Γ. ...... Επιθηλιακά κύτταρα της  
 αναπνευστικής οδού 

1. Ιός AIDS 
2. Ιός γρίπης 
3. Ιός πολιοµυελίτιδας 
4. Ιοειδή 

 
 

Ι ΙΙ 

Α. ...... Ιός ευλογιάς 

Β. ...... Ρετροϊός 

Γ. ...... Ιός πολιοµυελίτιδας 

1. Πλασµίδιο 
2. ∆ίκλωνο DNA 
3. ∆ίκλωνο RNA 
4. Μονόκλωνο RNA 

 
 

Ι ΙΙ 

Α. ...... ∆ίκλωνο DNA 

Β. ...... ∆ίκλωνο RNA 

Γ. ...... Ρετροϊός 

1. Ευλογιά 
2. ∆ιάρροια 
3. ΑΙDS 
4. Φυµατίωση 
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– Να τοποθετήσετε τις παρακάτω προτάσεις στην κατάλληλη σειρά ανάλο-
γα µε τη λειτουργία τους: 

 

1. 
α) Το RNA διασπάται µε ειδικό ένζυµο και µε καλούπι το DNA παράγεται η 

δεύτερη αλυσίδα DNA. 
β) Το καψίδιο του ιού αποικοδοµείται και το RNA του ιού χρησιµεύει για τη 

σύνθεση µιας συµπληρωµατικής αλυσίσας DNA από το ένζυµο 
αντίστροφη µεταγραφάση. 

γ) Το δίκλωνο DNA ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα του κυττάρου ξενιστή 
και µεταγράφεται σε mRNA 

δ) ∆ηµιουργείται ένα υβρίδιο DNA-RNA. 
 

2. 
α) Απελευθέρωση λυσοζύµης 
β) Σύνθεση πρωτεϊνών του φάγου 
γ) Αντιγραφή του DNA του φάγου 
δ) Ένωση ουράς του φάγου µε τους υποδοχείς της µεµβράνης του βακτηρίου 
ε) Απελευθέρωση φάγων 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Λυτικός κύκλος βακτηριοφάγος ρετροϊός ιοειδές 
αντίστροφη 

µεταγραφάση 
καψίδιο λυσιγονικός 

κύκλος 
δίκλωνο RNA 

 
 
– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 

(10-20 λέξεις): 
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1. Ποια είναι η δοµή των βακτηριοφάγων;  
2. Με ποιο τρόπο οι βακτηριοφάγοι εισέρχονται στα κύτταρα των βακτηρίων;  
3. Ποιες ασθένειες γνωρίζετε που οφείλονται σε ιούς DNA; 
4. Ποιες ασθένειες γνωρίζετε που οφείλονται σε ιούς RNA; 
5. Γιατί αλλάζει ο µεταβολισµός του κυττάρου ξενιστή, όταν αυτό µολυνθεί 

από έναν ιό;  
6. Γιατί κατά την αναπαραγωγή των ιών είναι απαραίτητη η µεσολάβηση του 

κυττάρου ξενιστή;  
 
 
– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 
1. Να γράψετε τους λόγους για τους οποίους οι ιοί αποτελούν σηµαντικά 

εργαλεία στα χέρια των ερευνητών της Γενετικής Μηχανικής.  
2. Να περιγράψετε το λυτικό κύκλο ζωής ενός βακτηριοφάγου.  
3. Να γράψετε τα γενικά χαρακτηριστικά των ιών.  
4. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ του λυτικού και του λυσιγονικού κύκλου 

ζωής ενός βακτηριοφάγου;  
5. Να περιγράψετε τον κύκλο ζωής ενός ρετροϊού.  
6. Γιατί ο ιός της πολιοµυελίτιδας προκαλεί µεγαλύτερη βλάβη από τον ιό που 

προκαλεί ένα κοινό κρυολόγηµα;  
7. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως ακυτταρικές µορφές ζωής;  
8. Να σχεδιάσετε ένα πείραµα, το οποίο να αποδεικνύει ότι οι πρωτεΐνες της 

ουράς ενός φάγου δεν εισέρχονται στο βακτήριο, όταν αυτό µολυνθεί από 
το φάγο.  
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