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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

Σν Γελεηηθφ Τιηθφ 
 

Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάμμα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1 .Ζ πνζφηεηα ηνπ DNA 

α . είλαη ίδηα ζε φινπο ηνπο απινεηδείο νξγαληζκνχο 

β . είλαη ζηαζεξή ζε φινπο ηνπο δηπινεηδείο νξγαληζκνχο 

γ . κεηαβάιιεηαη ζηα θχηηαξα ησλ δηαθφξσλ ηζηψλ ελφο νξγαληζκνχ 

δ . δηαθέξεη ζηα θχηηαξα νξγαληζµψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά είδε . 

2.ηνπο δηπινεηδείο νξγαληζκνχο 

α . ην γνληδίσκα ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ππάξρεη ζε έλα αληίγξαθν 

β . ην γνληδίσκα ησλ γακεηψλ ππάξρεη ζε δχν αληίγξαθα 

γ . ηα ζσκαηηθά θχηηαξα πεξηέρνπλ δηπιάζηα πνζφηεηα DNA απφ ηνπο γακέηεο 

δ . ηζρχνπλ φια φζα πεξηγξάθνληαη ζηα α , β , γ . 

3. Σν RNA απνηειείηαη απφ 

α . πεπηίδηα , πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο µε πεπηηδηθφ δεζκφ 

β . ακηλνμέα , πνπ ζπλδένληαη  κεηαμχ ηνπο µε πεπηηδηθφ δεζκφ 

γ . λνπθιενηίδηα , πνπ ζπλδένληαη µε θσζθνδηεζηεξηθφ δεζκφ 

δ . δηαθνξεηηθά κφξηα πεληνδψλ , πνπ ζπλδένληαη κε αδσηνχρεο βάζεηο . 

4. Γνληδίσκα είλαη 

α . ην ζχλνιν ησλ αιιεινκφξθσλ γνληδίσλ ελφο απινεηδνχο θπηηάξνπ 

β . ην γελεηηθφ πιηθφ ησλ απινεηδψλ ή ησλ δηπινεηδψλ θπηηάξσλ 

γ . ην µφξην ηνπ DNA ελφο απινεηδνχο θπηηάξνπ 

δ . ηκήκα ελφο µνξίνπ DNA µε θαζνξηζκέλε αθνινπζία λνπθιενηηδίσλ . 

5. Ο φξνο αιιεινπρία βάζεσλ 

α . εθθξάδεη ηελ αθνινπζία ησλ λνπθιενηηδίσλ ζε έλα λνπθιετθφ νμχ 

β . εθθξάδεη ηελ αθνινπζία ησλ πεληνδψλ κηαο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο 

γ . αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ θσζθνδηεζηεξηθψλ δεζκψλ 

δ . αλαθέξεηαη ζηελ αθνινπζία ησλ θσζθνξηθψλ νκάδσλ 

6. Οη γακέηεο είλαη απινεηδή θχηηαξα γηαηί 

α . ην γελεηηθφ ηνπο πιηθφ ππάξρεη ζε έλα κφλν αληίγξαθν 

β . ην γνληδίσκα ηνπο είλαη κνλφθισλν 

γ . ε δνκή ηνπο είλαη φκνηα µε ησλ πξνθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ 

δ . ην γνληδίσκα ηνπο ππάξρεη ζε δχν µφλν αληίγξαθα . 

 



ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ  ΜΑΘΗΣΕ - ΜΑΘΗΣΡΙΕ  

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου Σελίδα 3 

7. Σν πιαζκίδην ησλ βαθηεξίσλ είλαη 

α . ην γνληδίσκα ηνπο 

β . έλα επί πιένλ θπθιηθφ µφξην DNA 

γ . ηκήκα ηνπ θπθιηθνχ µνξίνπ ηνπ DNA 

δ . θπθιηθφ DNA, κεγαιχηεξν απφ ην γνληδίσκα ηνπο . 

8. Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο 

α . ελψλνληαη ζην θεληξνκεξίδην 

β . παξάγνληαη ζην ζηάδην κεηαγξαθήο ηνπ DNA 

γ . παξακέλνπλ ελσκέλεο κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ 

δ . ζπζπεηξψλνληαη θαηά ην ηέινο ηεο κίησζεο γηα λα απνθηήζνπλ ηε κνξθή 

     ησλ ηληδίσλ ηεο ρξσκαηίλεο . 

9. Σα ηλίδηα ρξσκαηίλεο 

α . είλαη νξαηά ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην θαηά ηε κεζφθαζε 

β . απνηεινχληαη απφ DNA θαη πξσηεΎλεο 

γ . δηπιαζηάδνληαη θαηά ηε κεηάθαζε ηεο κηησηηθήο δηαίξεζεο 

δ . απνηεινχληαη απφ δχν αδειθέο ρξσκαηίδεο ελσκέλεο ζην θεληξνκεξίδην . 

10.Σα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα 

α . εληνπίδνληαη µφλν ζηα γελλεηηθά θχηηαξα ησλ πνιπθχηηαξσλ νξγαληζµψλ 

β . δηαηάζζνληαη πάληνηε ζε δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ 

γ . είλαη νξαηά ζηα ζσκαηηθά θχηηαξα θαηά ηε κεζφθαζε 

δ . ππάξρνπλ ηφζν ζηα ζσκαηηθά φζν θαη ζηα γελλεηηθά θχηηαξα . 

 

–Να ραξαθηεξίζεηε µε  (ζσζηφ ) ή µε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 

1. ηα επθαξπσηηθά θχηηαξα ε αληηγξαθή ηνπ DNA γίλεηαη θαηά ηε κεζφθαζε .  

2. Σν γνληδίσκα πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ γνληδίσλ ελφο θπηηάξνπ .   

3. Σν γνληδίσκα ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ αλζξψπνπ απνηειείηαη απφ 46 µφξηα DNA.  

4. Έλα γνλίδην απνηειείηαη απφ πνιιά λνπθιενζψκαηα .     

5. ηα απινεηδή θχηηαξα , ηα νκφινγα  ρξσκνζψκαηα είλαη κνξθνινγηθά φκνηα  

6. ηνπο άλδξεο ηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ είλαη νκφινγα .          

7. Με ηνλ θαξπφηππν κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηε κνξθή θαη ηνλ αξηζκφ ησλ  ρξσκνζσκάησλ.  

8. Καηά ηε κεζφθαζε ηεο κίησζεο νη αδεξθέο ρξσκαηίδεο είλαη νξαηέο ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην.   

9. ηα πιαζκίδηα εληνπίδνληαη γνλίδηα , ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζε αληηβηνηηθά  

10. Έλα κηηνρφλδξην πεξηέρεη πνιιά µφξηα θπθιηθνχ DNA.     

11. Δ πνζφηεηα ηνπ DNA ζε έλα θχηηαξν είλαη ζηαζεξή .     

12. Σν πιαζκίδην πεξηέρεη γελεηηθφ πιηθφ , πνπ ξπζκίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ DNA θαη δελ πεξηέρεη 

γνλίδηα .   

     



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Δημήτριος Σπανός Σελίδα 4 
 

–Να ζπκπιεξψζεηε  µε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 
 

1.Δ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ησλ ηψλ είλαη ……….………… ή ……………………… 

2.Σν DNA …………………………, δειαδή θαηαζθεπάδεη αληίγξαθν ηνπ εαπηνχ ηνπ . 

3.Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζµνχ θαζνξίδνληαη απφ ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο , πνπ πεξηέρνπλ 

ηκήκαηα ηνπ DNA µε θαζνξηζκέλε αθνινπζία βάζεσλ , …… ………………. 

4.Σν γελεηηθφ πιηθφ ηνπ θπηηάξνπ νλνκάδεηαη ………………………… . 

5.ηα θπηηθά θχηηαξα ην γελεηηθφ πιηθφ εληνπίδεηαη εθηφο απφ ηνλ ππξήλα, ………………………… θαη 

………… ……………………… . 

6. Δ βαζηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηεο ρξσκαηίλεο είλαη ………………… . 

7.Σν λνπθιεφζσκα απνηειείηαη απφ ηκήκα µνξίνπ ……………… κήθνπο 146 δεπγψλ βάζεσλ θαη απφ 8 

µφξηα πξσηετλψλ , πνπ νλνκάδνληαη …………… . 

8.Σα λνπθιενζψκαηα παθεηάξνληαη ζρεκαηίδνληαο ηλίδηα ………………… . 

9.Σα ηλίδηα ρξσκαηίλεο αλαδηπιψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ζειηέο , νη νπνίεο µε ηε ζεηξά ηνπο 

αλαδηπιψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ………………… . 

 
–Να δηαηάμεηε ηηο παξαθάησ δνκέο µε ζεηξά απμαλφκελνπ κεγέζνπο : 

α . Βμψλην β . Γνλίδην γ . Θπµίλε δ . Κσδηθφλην ε . Καξπφηππνο ζη . Υξσκφζσκα . 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η µε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάµµα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

 

Η ΗΗ 
Ώ . ...... Ελίδηα ρξσκαηίλεο 

ΐ . ...... Ννπθιενζψκαηα 

Γ . ...... Εζηφλεο 

Α. ...... Υξσκνζψκαηα 

 

1 .Καηά ηε κεζφθαζε κπνξνχκε λα ηα    δηαθξίλνπκε µε 

ηε βνήζεηα ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ . 

2.ΠξσηεΎλεο ησλ λνπθιενζσκάησλ . 

3.Ώληηγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο . 

4.Ώπνηεινχληαη απφ δχν αδειθέο ρξσκαηίδεο ελσκέλεο 

ζην θεληξνκεξίδην . 

5.Παθεηάξνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηλίδηα ρξσκαηίλεο . 

6.Μφξηα DNA παθεηαξηζκέλα µε πξσηεΎλεο . 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... DNA 

ΐ. ...... RNA 

Γ. ......Ώδειθέο ρξσκαηίδεο 

Α. ......ΠξσηεΎλεο 

1 . Κεληξνκεξίδην 

2. Οπξαθίιε 

3. Εζηφλεο 

4. Γιπθφδε 

5. Θπµίλε 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

1δ 2γ, 3γ, 4β, 5α, 6α, 7β, 8α, 9β, 10δ 

1, 2, 3, 4, 5Λ, 6, 7, 8Λ, 9, 10, 11Λ, 12Λ 

1. DΝΏ ή RNA, 2. απηνδηπιαζηάδεηαη, 3. ηα γνλίδηα, 4. γνληδίσκα, 5. ζηα κηηνρφλδξηα, ζηνπο 

ρισξνπιάζηεο, 6. ην λνπθιεφζσκα, 7 .DΝΏ, ηζηφλεο, 8. ρξσκαηίλεο, 9. ρξσκνζψκαηα. 

γ->δ ->α->β -> ζη-> ε 

Πξψηνο   πίλαθαο: Ώ-6, ΐ-5, Γ -2, Α-4 

Αεχηεξνο πίλαθαο: Ώ-5, ΐ-2, Γ -1 , Α-3 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 

 

θαξπφηππνο ρξσκαηίλε γνλίδην ρξσκφζσκα λνπθιεφζσκα 

ηζηφλεο θεληξνκεξίδην Ώιιεινπρία βάζεσλ πιαζκίδην κεζφθαζε 

κεηαγξαθή γνληδίσκα κεηάθαζε Δκηαπηφλνκν νξγαλίδην 

 

Καξπφηππνο: Ώπεηθφληζε, θαηά ζεηξά κεγέζνπο, ησλ ρξσκνζσκάησλ ελφο θπηηάξνπ 

Ννπθιεφζσκα: Βίλαη ε βαζηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηεο ρξσκαηίλεο θαη απνηειείηαη απφ νθηψ κφξηα 

πξσηετλψλ (ηζηφλεο) γχξσ απφ ηα νπνία ηπιίγεηαη DNA κήθνπο 146 δεπγψλ βάζεσλ. 

Πιαζκίδην: Μηθξφ θπθιηθφ δίθισλν κφξην DNA, πνπ θέξλεη κηθξφ πνζνζηφ ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 

ζε κεξηθά βαθηήξηα 

Υξσκαηίλε: ΝνπθιενπξσηεΎλε ηνπ ππξήλα πνπ απνηειείηαη απφ DNA, RNA θαη πξσηεΎλεο (ηζηφλεο), 

πνπ ζηε θπηηαξνδηαίξεζε ζπκππθλψλεηαη ζε ρξσκνζψκαηα. 

Ηζηφλεο: Οκάδεο πξσηετλψλ πινχζηεο ζε βαζηθά ακηλνμέα  πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ηνπ 

λνπθιενζψκαηνο θαη έρνπλ ζηεξηθηηθφ ξφιν ζην κφξην ηνπ DNA 

 

 

 

 

 

Ζκηαπηφλνκν νξγαλίδην έρεη DΝΏ πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

θσδηθνπνηεί κηθξφ αξηζκφ πξσηετλψλ. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο πξσηεΎλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ  θσδηθνπνηνχληαη απφ γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην DΝΏ ηνπ ππξήλα. Σν γεγνλφο απηφ 

δείρλεη φηη ηα νξγαλίδην απηφ δελ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη σο εκηαπηφλνκν.  

Γνλίδην: Σκήκα ηνπ DNA κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία βάζεσλ ζην νπνίν πεξηέρνληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζχλζεζε ελφο πνιππεπηηδίνπ ή ελφο κνξίνπ RNA. 

Κεληξνκεξίδην: ρεκαηηζκφο ζην ρξσκφζσκα, πνπ ζπγθξαηεί ηηο αδειθέο ρξσκαηίδεο ην θεληξφζσκα 

πξνζδέλνληαη θαηά ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε νη ίλεο ηεο αηξάθηνπ. 

 

 

 

Μεηάθαζε 

1. Ππξεληθή κεκβξάλε δελ ππάξρεη. 

2. Αηάηαμε ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηνλ ηζεκεξηλφ ηνπ θπηηάξνπ. 

3. Σα θεληξνκεξίδηα δηαηξνχληαη πξνο ην ηέινο ηεο θάζεο. 

4. Οη κηθξσιελίζθνη έιθνπλ αληίζεηα ηα θεληξνκεξίδηα. 

5. Σα ρξσκνζψκαηα  πιένλ επδηάθξηηα 

6. Μηθξή δηάξθεηα 

 

 

ΜΔΟΦΑΖ 

1. Σν DNA απηνδηπιαζηάδεηαη. 

2. Δ αλαπλνή είλαη ζε έληνλν ξπζκφ. 

3. Παξαηεξείηαη απμεκέλε βηνρεκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

4. Σα ρξσκνλεκάηηα ζρεκαηίδνπλ ην δίρηπ ρξσκαηίλεο. 

5. Δ δηάξθεηα πνιιαπιάζηα ηεο κίησζεο 
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Μεηαγξαθή: Δ κεηαθνξά ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ην DNA ζηα ξηβνζψκαηα ψζηε λα εθθξαζηεί. 

Δ ζχλζεζε ησλ t-RNA, sn-RNA θαη r-RNA πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο 

πιεξνθνξίαο θαη ηε ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ 

Υξσκφζσκα: Βπδηάθξηηε δνκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θπηηαξνδηαίξεζε θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ζπκπχθλσζε ηεο ρξσκαηίλεο. 

Αιιεινπρία ή αξηζκφο βάζεσλ: ξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κήθνπο ελφο 

λνπθιετθνχ νμένο 

Γνληδίσκα: Σν ζχλνιν ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ελφο θπηηάξνπ. πλήζσο αλαθέξεηαη ζην γελεηηθφ πιηθφ 

ηνπ ππξήλα. 

Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ (10-20 λέξειρ ) 
 

1 . Ση ζεκαίλεη 5 ΄ →3 ΄ πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο ; 

Σν πξψην λνπθιενηίδην ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο έρεη πάληα κηα ειεχζεξε θσζθνξηθή 

νκάδα ζπλδεδεκέλε ζηνλ 5 άλζξαθα ηεο πεληφδεο ηνπ θαη ην ηειεπηαίν λνπθιενηίδηφ ηεο έρεη 

ειεχζεξν ην πδξνμχιην ηνπ 3 άλζξαθα ηεο πεληφδεο ηνπ. 

2. Πνηνπο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο γλσξίδεηε ζην κφξην ηνπ DNA; 

Ο 3 .-5 θσζθνδηεζηεξηθφο δεζκφο, ν δεζκφο πνπ ζπλδέεη ηελ αδσηνχρν βάζε κε ηνλ 1.άλζξαθα 

ηεο δενμπξηβφδεο θαη ηε θσζθνξηθή νκάδα κε ηνλ 5 άλζξαθα.   Βπίζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ C-C, 

C-O, C-N, C-H, Ρ-Ο, Ν-Δ, Ο-Δ. 

3. Ση ζεκαίλεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ βάζεσλ ηνπ DNA; 

Οη αδσηνχρεο βάζεηο ηεο κηαο αιπζίδαο ζπλδένληαη κε δεζκνχο πδξνγφλνπ κε ηηο αδσηνχρεο 

βάζεηο ηεο απέλαληη αιπζίδαο κε βάζε ηνλ θαλφλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. Δ αδελίλε 

ζπλδέεηαη κφλν κε ζπκίλε θαη αληίζηξνθα, ελψ ε θπηνζίλε κφλν κε γνπαλίλε θαη αληίζηξνθα. 

4. Γηαηί ηα κηηνρφλδξηα θαη νη ρισξνπιάζηεο ραξαθηεξίδνληαη εκηαπηφλνκα νξγαλίδηα ; 

Σα κηηνρφλδξηα θαη ζη ρισξνπιάζηεο έρνπλ DΝΏ. Σν γελεηηθφ πιηθφ ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη ησλ 

ρισξνπιαζηψλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή ζρεηηθά κε ηελ 

νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε θαη ηε θσηνζχλζεζε αληίζηνηρα, θαη θσδηθνπνηεί κηθξφ αξηζκφ 

πξσηετλψλ. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο πξσηεΎλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κηηνρνλδξίσλ θαη ησλ ρισξνπιαζηψλ θσδηθνπνηνχληαη απφ γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην DΝΏ ηνπ 

ππξήλα. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ηα νξγαλίδηα απηά δελ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ππξήλα ηνπ 

θπηηάξνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη σο εκηαπηφλνκα.  

5. Πνχ βαζίδεηαη ε άπνςε φηη ηα κηηνρφλδξηα πξνέξρνληαη εμειηθηηθά απφ ηα πξνθαξπσηηθά 

θχηηαξα ; 

Σα πξνθαξπσηηθά θχηηαξα θαη ηα κηηνρφλδξηα παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο έρνπλ γελεηηθφ πιηθφ, 

πνπ είλαη δίθισλν, θπθιηθφ κφξην DΝΏ, ζπλζέηνπλ πξσηεΎλεο. 

6. ε πνηα θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ είλαη νξαηά ηα ρξσκνζψκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ νπηηθνχ 

κηθξνζθνπίνπ ; 

ηε κεηάθαζε. 
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7. Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Hershey θαη Chase απφ ηελ ηρλεζέηεζε θάγσλ Σ2 κε 

ξαδηελεξγφ 
35

S θαη κε ξαδηελεξγφ 
32

P; 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν ην DΝΏ ησλ θάγσλ εηζέξρεηαη ζηα βαθηεξηαθά θχηηαξα θαη 

είλαη ηθαλφ λα «δψζεη ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο», γηα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα παξαρζνχλ νη 

λένη θάγνη.. 

8. ηνπο αλψηεξνπο νξγαληζκνχο ε πξνέιεπζε ησλ κηηνρνλδξηαθψλ γνληδίσλ είλαη κεηξηθή . Πνχ 

νθείιεηαη απηφ ; 

Σν δπγσηφ ησλ αλψηεξσλ νξγαληζκψλ πεξηέρεη κφλν ηα κηηνρφλδξηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

σάξην. Βπνκέλσο, ε πξνέιεπζε ησλ κηηνρνλδξηαθψλ γνληδίσλ είλαη κεηξηθή. 

9. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ βάζεσλ ; 

Δ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηνλ απηνδηπιαζηαζκφ ηνπ DΝΏ, κηα ηδηφηεηα 

πνπ ην θαζηζηά ην θαηαιιειφηεξν κφξην γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο γελεηηθήο 

πιεξνθνξίαο. Κάζε αιπζίδα DΝΏ κπνξεί λα ρξεζηκεχεη σο θαινχπη γηα ηε ζχλζεζε κηαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο, ψζηε ηειηθά λα ζρεκαηίδνληαη δχν δίθισλα κφξηα DΝΏ 

παλνκνηφηππα κε ην κεηξηθφ κφξην. 

10. Να εμεγήζεηε γηαηί νη δχν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο ηνπ DNA είλαη αληηπαξάιιειεο θαη φρη 

παξάιιειεο . 

Οη δπν αιπζίδεο ηνπ DΝΏ είλαη αληηπαξάιιειεο, δει. ην 3 .άθξν ηεο κίαο είλαη απέλαληη απφ ην 5 

άθξν  ηεο άιιεο, γηα λα κπνξέζνπλ νη αδσηνχρεο ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο λα πιεζηάζνπλ κία 

ηελ άιιε γηα ην ζρεκαηηζκφ δεζκψλ πδξνγφλνπ. 

11.ε ηη δηαθέξεη ην γελεηηθφ πιηθφ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ απφ εθείλν ησλ γελλεηηθψλ 

θπηηάξσλ ; 

Σν γελεηηθφ πιηθφ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ πεξηέρεη δηπιάζηα πνζφηεηα  DΝΏ απφ εθείλν ησλ 

γελλεηηθψλ 

 

–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 
 

1 . Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα ηνπ Griffith. Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ; 

Σν 1928 ν Griffith ρξεζηκνπνίεζε δχν ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ πλεπκνληφθνθθνο (Diplococcus 

pneumoniae), ηα νπνία μερσξίδνπλ κνξθνινγηθά, φηαλ θαιιηεξγεζνχλ ζε ζξεπηηθφ πιηθφ, ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ή κε ελφο πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο. Σν ζηέιερνο πνπ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε 

ιείεο απνηθίεο θαη ήηαλ παζνγφλν, δειαδή ζθφησλε ηα πνληίθηα πνπ κφιπλε, ελψ εθείλν πνπ δελ 

είρε θάιπκκα, ζρεκάηηδε αδξέο απνηθίεο θαη δελ ήηαλ παζνγφλν.  

Ο Griffith ρξεζηκνπνίεζε πςειή ζεξκνθξαζία, γηα λα ζθνηψζεη ηα ιεία βαθηήξηα θαη κε απηά 

κφιπλε πνληηθνχο, νη νπνίνη παξέκελαλ δσληαλνί. ηαλ φκσο αλέκεημε λεθξά ιεία βαθηήξηα κε 

δσληαλά αδξά θαη κε ην κείγκα κφιπλε πνληηθνχο, ηφηε απηνί πέζαλαλ. ην αίκα ησλ λεθξψλ 

πνληηθψλ βξέζεθαλ δσληαλά ιεία βαθηήξηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Griffith 

ήηαλ ηα εμήο. Ώπφ ηα λεθξά « ιεία" βαθηήξηα πέξαζε θάπνηα νπζία ζηα «αδξά" δσληαλά θαη 
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πξνθάιεζε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ ζε «ιεία" παζνγφλα. Δ παξαπάλσ νπζία ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ «θαιχκκαηνο" ζηα αδξά βαθηήξηα. 

1928 πείξακα ηνπ Griffith 

Γσληαλά ιεία βαθηήξηα (κε θάιπκκα) παζνγφλν  Πνληηθφο (Θ) 

Γσληαλά αδξά βαθηήξηα (ρσξίο θάιπκκα) δελ είλαη παζνγφλν Πνληηθφο (Δ) 

Νεθξά ιεία βαθηήξηα (Θέξκαλζε) Πνληηθφο (Δ) 

Γσληαλά αδξά βαθηήξηα Νεθξά ιεία βαθηήξηα Πνληηθφο (Θ) 
 

2. Πψο νη Mac-Cleod, Avery θαη McCarthy εξκήλεπζαλ ην ζάλαην πνληηθψλ χζηεξα απφ έλεζε πνπ 

ηνπο έθαλαλ ρξεζηκνπνηψληαο κίγκα απφ λεθξνχο πλεπκνληφθνθθνπο κε “θάιπκκα” θαη δσληαλνχο 

πλεπκνληφθνθθνπο ρσξίο “θάιπκκα ”; 

Λφγσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ DΝΏ απφ ηνπο λεθξνχο πλεπκνληφθνθθνπο κε «θάιπκκα» πξνο ηνπο 

δσληαλνχο πλεπκνληφθνθθνπο ρσξίο «θάιπκκα". 

3. ε ηη δηαθέξεη ην γελεηηθφ πιηθφ ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ απφ εθείλν ησλ πξνθαξπσηηθψλ; 

Γελεηηθφ πιηθφ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ Γελεηηθφ πιηθφ πξνθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ 

α. 'Έρεη κεγαιχηεξν κήθνο απφ απηφ ησλ 

πξνθαξπσηηθψλ ην ζπλνιηθφ δίθισλν DΝΏ δελ είλαη 

εληαίν κφξην, αιιά απνηειείηαη απφ πνιιά 

επζχγξακκα ηκήκαηα  

β. Σν γνληδίσκα κπνξεί λα βξίζθεηαη  ζε έλα ή ζε δχν 

αληίγξαθα  

γ. Σν DΝΏ παθεηάξεηαη κε ηε βνήζεηα πξσηετλψλ, ηηο 

ηζηφλεο θαη ηηο κε-ηζηφλεο  

δ. ρεκαηίδνληαη λνπθιενζψκαηα 

α. Βίλαη έλα δίθισλν θπθιηθφ κφξην DΝΏ 

κήθνπο πεξίπνπ 1 mm. ζηα βαθηήξηα, ππάξρνπλ 

θαη ηα πιαζκίδηα, κηθξά δίθισλα θπθιηθά κφξηα 

DΝΏ 

β. Σν γνληδίσκα βξίζθεηαη πάληνηε ζε έλα 

αληίγξαθν 

γ. Αελ βξίζθνληαη ηζηφλεο θαη κε-ηζηφλεο 

δ. Αελ ζρεκαηίδνληαη λνπθιενζψκαηα 

4. ε ηη δηαθέξεη ην γνλίδην απφ ην γνληδίσκα ; 

Σν γνληδίσκα είλαη ην γελεηηθφ πιηθφ ελφο θπηηάξνπ, πνπ είλαη ην DNA. Σν γνλίδην είλαη ηκήκα 

DΝΏ κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία βάζεσλ, πνπ θέξεη ηε πιεξνθνξία γηα ηε ζχλζεζε RNA. 

5. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ δηπιαζηαζκνχ ηνπ DNA; 

Γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ θχηηαξν ζε θχηηαξν θαη απφ 

νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ.  

6. ε κεξηθά βαθηήξηα , εθηφο απφ ην θχξην θπθιηθφ κφξην DNA, ππάξρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πιαζκίδηα . Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπο ; 

Σα πιαζκίδηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ γελεηηθφ πιηθφ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη 

κε ην θχξην κφξην DΝΛ ηνπ βαθηεξίνπ, θαζψο θαη λα κεηαθέξνληαη απφ έλα βαθηήξην ζε άιιν. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηαζρεκαηίδνπλ ην βαθηήξην ζην νπνίν εηζέξρνληαη θαη ηνπ πξνζδίδνπλ 

θαηλνχξηεο ηδηφηεηεο. Σα πιαζκίδηα απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν ησλ ηερληθψλ ηεο Γελεηηθήο 

Μεραληθήο, φπσο ζα αλαιπζεί ζην θεθάιαην ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΛ 
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7. Να αλαθέξεηε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα : 

α)ζην ρξσκφζσκα θαη ζηα ηλίδηα ρξσκαηίλεο,  

β)ζην γνλίδην θαη ζην λνπθιεφζσκα  

7

α 

 

Υξσκφζσκα Ελίδην ρξσκαηίλεο 

α. Σν κεηαθαζηθφ ρξσκφζσκα απνηειείηαη 

απφ δχν     γξακκηθά κφξηα DΝΏ  

β. Βκθαλίδεη πςειφ βαζκφ ζπζπείξσζεο  

γ. Βίλαη νξαηφ κε ην νπηηθφ κηθξνζθφπην 

θαηά ηε κεηάθαζε 

α. Ώπνηειείηαη απφ έλα γξακκηθφ κφξην DΝΏ  

β. Βκθαλίδεη κηθξφ βαζκφ ζπζπείξσζεο  

γ. Βίλαη νξαηφ ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην θαηά 

ηε κεζφθαζε  

7β. Σν γνλίδην είλαη ηκήκα DΝΏ (ή RNA) κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία βάζεσλ, πνπ θέξεη ηελ 

πιεξνθνξία γηα ηε ζχλζεζε RNA. 

Σν λνπθιεφζσκα απνηειείηαη απφ DΝΏ κήθνπο 146 δεπγψλ βάζεσλ θαη απφ νθηψ κφξηα 

πξσηετλψλ, πνπ νλνκάδνληαη ηζηφλεο Σν DΝΏ είλαη ηπιηγκέλν γχξσ απφ ην νθηακεξέο ησλ 

ηζηνλψλ. 

8. Να αλαθέξεηε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ . 

πλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ είλαη:  

 Ζ απνζήθεπζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. ην DΝΏ (ή ζην RΝΏ ησλ RΝΏ ηψλ) πεξηέρνληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζκνχ θαη νη νπνίεο 

νξγαλψλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, ηα γνλίδηα.  

 Ζ δηαηήξεζε θαη ε κεηαβίβαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ θχηηαξν ζε θχηηαξν θαη απφ 

νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ, πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ηνλ απηνδηπιαζηαζκφ ηνπ DΝΏ.  

 Ζ έθθξαζε ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ζχλζεζεο ησλ 

πξσηετλψλ 
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

–Δάλ εξγάδεζζε ζην θπηηαξνινγηθφ εξγαζηήξην ελφο λνζνθνκείνπ θαη ζαο δεηεζεί λα απεηθνλίζεηε 

ηνλ θαξπφηππν θάπνηνπ αζζελνχο : 

α) Πνηα θχηηαξα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο . 

β) ε πνηα θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ηα θχηηαξα 

απηά ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο . 

γ) Πνηεο ρεκηθέο νπζίεο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά ηελ εξγαζηεξηαθή ζαο κειέηε ; Πνηνο είλαη ν 

ξφινο ηνπο ; 

δ) Ση πιεξνθνξίεο ζα ζαο πξνζθέξεη ν θαξπφηππνο ; 

ε) Δίλαη δπλαηφλ λα εληνπίζεηε θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο κε ηνλ θαξπφηππν. Να αλαθέξεηαη δχν απφ 

απηέο 

 

α. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε θχηηαξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηζηνχο πνπ δηαηξνχληαη θπζηνινγηθά, γηαηί ν 

πςειφο βαζκφο ζπζπείξσζεο ηνπ DΝΏ ζηα ρξσκνζψκαηα παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ηεο κεηάθαζεο. Βπίζεο, πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε ιήςε 

θπηηάξσλ, π.ρ. ιεκθνθχηηαξα. 

β. Σα θχηηαξα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο κεηάθαζεο. 

γ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε   

Οπζίεο κε κηηνγφλν δξάζε γηα ηελ in vitro επαγσγή ηεο δηαίξεζεο 

Οπζίεο πνπ ζηακαηνχλ ηε κίησζε ζηε θάζε ηεο κεηάθαζεο. 

Τπνηνληθφ δηάιπκα γηα λα ζπάζεη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ θαη λα απισζνχλ ηα 

ρξσκνζψκαηα. 

Βηδηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο γηα λα ρξσκαηηζηνχλ ηα ρξσκνζψκαηα θαη λα ηα παξαηεξήζνπκε ζην 

νπηηθφ κηθξνζθφπην. 

δ. Ο θαξπφηππνο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα: 

ηνλ αξηζκφ ησλ ρξσκνζσκάησλ, 

ηε κνξθνινγία ησλ ρξσκνζσκάησλ (ζρήκα, κέγεζνο, ζέζε θεληξνκεξηδίνπ), 

ην θχιν ηνπ αηφκνπ, 

ην είδνο ηνπ νξγαληζκνχ, 

αλ ην θχηηαξν είλαη απινεηδέο ή δηπινεηδέο, 

θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο, 

ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δψλεο θάζε ρξσκνζψκαηνο. 

ε. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο κε ηνλ θαξπφηππν ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ζηελ 

θαηαζθεπή ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξσκνζσκάησλ, φπσο ζχλδξνκν Down θαη Kleinefelter 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 
 

Αληηγξαθή , Έθθξαζε θαη Ρχζκηζε  

ηεο Γελεηηθήο Πιεξνθνξίαο 
 

Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1 .Σν νπεξφλην είλαη κηα νκάδα γνληδίσλ πνπ , εθηφο απφ ηα δνκηθά γνλίδηα , πεξηέρεη 

α . ηνλ ππνθηλεηή θαη ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην 

β . ην ρεηξηζηή θαη ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην 

γ . ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην , ηνλ ππνθηλεηή θαη ην ρεηξηζηή 

δ . ηνλ ππνθηλεηή θαη ην ρεηξηζηή . 

2.ην ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ δηάζπαζεο ηεο ιαθηφδεο ν θαηαζηνιέαο ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο 

είλαη 

α . κηα αιιεινπρία δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ 

β . κηα αιιεινπρία ακηλνμέσλ 

γ . ην mRNA πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαγξαθή ηνπ ξπζκηζηηθνχ γνληδίνπ 

δ . ν δηζαθραξίηεο ιαθηφδε . 

3.Πνην απφ ηα παξαθάησ απνηειείηαη απφ DNA; 

α . νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο 

β . ν ππνθηλεηήο 

γ . ην πξηκφζσκα 

δ . ε DNA πνιπκεξάζε . 

4.Πνην απφ ηα παξαθάησ απνηειείηαη απφ RNA; 

α . ν ππνθηλεηήο 

β . ν ρεηξηζηήο 

γ . ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα 

δ . ε RNA πνιπκεξάζε 

5.Ζ γελεηηθή πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη ζηα ξηβνζψκαηα κε : 

α . πξσηεΎλεο β . DNA γ . RNA δ . ιηπίδηα . 

6.Σα κφξηα κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ θχηηαξν ζε θχηηαξν , ζε έλαλ 

νξγαληζκφ είλαη : 

α . πξσηεΎλεο 

β . DNA 

γ . RNA 

δ . ηίπνηα απφ ηα πην πάλσ . 
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7.Σα κφξηα κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ έλα νξγαληζκφ ζηνπο 

απνγφλνπο ηνπ είλαη : 

α . πξσηεΎλεο 

β . DNA 

γ . RNA 

δ . ιηπίδηα θαη πνιπζαθραξίηεο . 

8.Ο ηχπνο ηνπ RNA, πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζην θχηηαξν , είλαη ην 

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

9.ηα πξνθαξπσηηθά θχηηαξα έρνπλ εληνπηζηεί 

α . mRNA, snRNA, tRNA 

β . m RNA, rRNA, snRNA 

γ . tRNA, rRNA , mRNA 

δ . snRNA, tRNA, rRNA. 

10.Απφ ην κηθξφ ππξεληθφ(SnRNA), κε θαηάιιειεο πξσηεΐλεο , 

α . ζπξξάπηνληαη ηα εζψληα 

β . θφβνληαη ηα εμψληα θαη ζπξξάπηνληαη ηα εζψληα ηνπ rRNA 

γ . πξνθαιείηαη ε σξίκαλζε ηνπ tRNA 

δ . θφβνληαη ηα εζψληα θαη ελψλνληαη ηα εμψληα . 

11 .Οη ππνθηλεηέο είλαη εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ DNA, πνπ 

α . γίλεηαη ε πξφζδεζε ηεο DNA πνιπκεξάζεο 

β . απνηεινχλ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο ηεο DNA 

γ . γίλεηαη ε πξφζδεζε ηεο RNA πνιπκεξάζεο 

δ . βξίζθνληαη πξηλ απφ ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην . 

12.Οη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο 

α . είλαη ξπζκηζηηθά ζηνηρεία αληηγξαθήο ηνπ DNA 

β . είλαη εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ DNA πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε κεηαγξαθή 

γ . επηηξέπνπλ ζηελ RNA πνιπκεξάζε ηε ζσζηή έλαξμε ηεο κεηαγξαθήο 

δ . είλαη πξσηεΎλεο , νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε κεηαγξαθή ηνπ DNA. 

13.Ο φξνο θσδηθφλην αλαθέξεηαη 

α . ζε κηα ηξηάδα λνπθιενηηδίσλ ηνπ γνληδίνπ θαη ηνπ mRNA 

β . κφλν ζε κηα ηξηάδα λνπθιενηηδίσλ έλαξμεο ή ιήμεο ηνπ mRNA 

γ . ζηα ζπλψλπκα ακηλνμέα ηνπ γνληδίνπ 

δ . ζηα ακηλνμέα πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηξία λνπθιενηίδηα ηνπ mRNA. 

14.Ζ πξψηε ηξηάδα ησλ λνπθιενηηδίσλ ηνπ mRNA είλαη ε 

α . AGU β . AUG γ . UGA δ . UAG 
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15.ηε πξψηε ηξηάδα ησλ λνπθιενηηδίσλ ηνπ mRNA πξνζδέλεηαη ην κεηαθνξηθφ RNA, πνπ 

κεηαθέξεη ηελ 

α . θπζηεΎλε 

β . ιεπθίλε 

γ . αιαλίλε 

δ . κεζεηνλίλε . 

16.Καηά ηελ επηκήθπλζε ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο ηα δηαδνρηθά ακηλνμέα ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε 

α . πεπηηδηθφ δεζκφ 

β . ηνληηθνχο δεζκνχο 

γ . πδξφθνβνπο δεζκνχο 

δ . δπλάκεηο Van der Waals. 

17.Καηά ηελ πξσηετλνζχλζεζε ην ξηβφζσκα κεηαθηλείηαη απφ 

α . ην 5 ΄ πξνο ην 3 ΄ άθξν ηνπ mRNA 

β . ην 3 ΄ πξνο ην 5 ΄ άθξν ηνπ mRNA 

γ . ην θσδηθφλην UAG πξνο ην θσδηθφλην AUG ηνπ m RNA 

δ . ην θσδηθφλην AGU πξνο ην θσδηθφλην UAG ηνπ m RNA. 

18.ην βαθηήξην E. coli, επαγσγέαο γηα ηε κεηαγξαθή ησλ γνληδίσλ , πνπ θσδηθνπνηνχλ ηε 

ζχλζεζε ησλ ελδχκσλ γηα ηε δηάζπαζε ηεο ιαθηφδεο , είλαη : 

α . ε ιαθηφδε 

β . ε πξσηεΎλε – θαηαζηνιέαο 

γ . ν ππνθηλεηήο 

δ . έλα ξπζκηζηηθφ γνλίδην . 

19.ηελ E. coli, ην mRNA, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαγξαθή ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο , 

α . κεηαθξάδεηαη ζε ηξία έλδπκα απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία απνηθνδφκεζεο ηεο 

β . κεηαθξάδεηαη ζε πξσηεΎλε θαηαζηνιέα ηεο ιαθηφδεο 

γ . ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ επαγσγέα ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο 

δ . κεηαθξάδεηαη ζε RNA πνιπκεξάζε ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο . 

20.Γηα λα γίλεη ε κεηαγξαθή ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο πξέπεη λα 

α . ζπλδεζεί ν επαγσγέαο κε ηελ πξσηεΎλε θαηαζηνιέα 

β . δηεγεξζεί ε ελδπκηθή αληίδξαζε ηεο RNA πνιπκεξάζεο ζηνλ ππνθηλεηή 

γ . εηζέιζεη ε ιαθηφδε ζην θχηηαξν ηεο E. coli 

δ . ζπλδεζεί µ ε ηνλ θαηαζηνιέα ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην . 
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–Να ραξαθηεξίζεηε κε  (ζσζηφ ) ή κε Λ (ιάζνο ) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 
 

1.Κάζε θσδηθφλην ηνπ tRNA έρεη αληηθσδηθφλην ζην mRNA.   

2.ηα θσδηθφληα ιήμεο αληηζηνηρνχλ ηα ακηλνμέα βαιίλε , αιαλίλε ή κεζεηνλίλε .          

3.ηα πξνθαξπσηηθά θχηηαξα ε έλαξμε ελφο δεπηέξνπ κνξίνπ πξσηεΎλεο κπνξεί λα αξρίζεη πξηλ 

νινθιεξσζεί ε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ κνξίνπ ηεο πξσηεΎλεο . 

4.ηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο ην νπεξφλην ηεο ιαθηφδεο θσδηθνπνηεί ηα έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηάζπαζε ηεο ιαθηφδεο .   

5.ην νπεξφλην ηεο ιαθηφδεο ηεο E. coli πεξηιακβάλνληαη ηα δνκηθά γνλίδηα , ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην , ν 

ππνθηλεηήο θαη ν ρεηξηζηήο .   

6.ηελ E. coli ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο , θσδηθνπνηεί ηε ζχλζεζε ηνπ 

θαηαζηνιέα ηεο ιαθηφδεο .   

7.ηελ E. coli ε κεηαγξαθή ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο δηαθφπηεηαη φηαλ δηαζπαζηεί φιε ε ιαθηφδε .  

8.ηα δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα ελφο πνιπθχηηαξνπ νξγαληζκνχ κεηαγξάθνληαη δηαθνξεηηθά γνλίδηα .  

9.ηα πξνθαξπσηηθά θχηηαξα ε πξσηεΎλε αξρίδεη λα κεηαθξάδεηαη πξηλ νινθιεξσζεί ε κεηαγξαθή ηνπ 

αληίζηνηρνπ γνληδίνπ ζε mRNA.  

10.ηα επθαξπσηηθά θχηηαξα ε χπαξμε ηεο ππξεληθήο κεκβξάλεο έρεη σο ζπλέπεηα λα νινθιεξψλεηαη ε 

κεηαγξαθή θαη ε κεηαθνξά ηνπ m RNA ζην θπηηαξφπιαζκα , πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο. 

11.Σν πνζφ ηνπ RNA ζε έλα θχηηαξν είλαη ζηαζεξφ γηαηί ζρεκαηίδεηαη απφ ην DNA. 

12.Καηά ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ DNA, ε DNA πνιπκεξάζε αλαγλσξίδεη θαη ηνπνζεηεί ηα λνπθιενηίδηα ζηε 

ζσζηή ηνπο ζέζε .   

13.Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο , ην DNA γίλεηαη κηθξφηεξν .   

14.ηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ , ην mRNA αξρίδεη λα κεηαθξάδεηαη πξηλ νινθιεξσζεί ε κεηαγξαθή ηνπ .  
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–Να ζπκπιεξψζεηε κε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

1. Σν πνιχζσκα είλαη έλα ζχκπιεγκα ξηβνζσκάησλ θαη ………………… . 

2. Μία πξσηεΎλε πνπ νλνκάδεηαη ειηθάζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάζπαζε ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ 

κεηαμχ ησλ ………………… βάζεσλ ηνπ κεηξηθνχ κνξίνπ DNA. 

3. Δ DNA πνιπκεξάζε κπνξεί λα ζπλζέηεη DNA κφλν θαηά ηελ θαηεχζπλζε ………………… . Γη ’ απηφ 

ην ιφγν ε κία απφ ηηο λενζπληηζέκελεο πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο είλαη ζπλερήο θαη ε άιιε 

………………… . 

4. ηελ ………………… πνιπλνπθιενηηδηθή αιπζίδα γίλεηαη ζχλδεζε κηθξψλ ηκεκάησλ 

………………… κεηαμχ ηνπο . 

5. Σν έλδπκν ……… ………………… είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζχλδεζε ησλ κηθξψλ ηκεκάησλ ηεο 

λενζρεκαηηδφκελεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο ηνπ ………… . 

6. Σν ψξηκν mRNA κεηαθέξεηαη απφ ………………….. ζηα ……….……………… φπνπ γίλεηαη 

………………… . 

7. ………………… γνλίδην κεηαγξάθεηαη ζε mRNA, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πξσηεΎλε θαηαζηνιέα . 

8. Δ πξσηεΎλε θαηαζηνιέαο πξνζδέλεηαη …… ..…………… . ηελ πεξίπησζε απηή αλαζηέιιεηαη ε 

κεηαγξαθή ηνπ mRNA απφ ηα δνκηθά γνλίδηα ……………… ηεο ιαθηφδεο . 

9. ηαλ ε ιαθηφδε εηζέιζεη ζην θχηηαξν ηεο E. coli δξα σο ………………… θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θαηαζηνιέα . 

10. Με ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ θαηαζηνιέα είλαη δπλαηή ……………… ηνπ νπεξνλίνπ ηεο 

ιαθηφδεο . 

 

–Να ηνπνζεηήζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηελ θαηάιιειε ζεηξά αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο : 

 

α) Δ RNA πνιπκεξάζε αξρίδεη ηε κεηαγξαθή ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηφδεο . 

β) ην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ κηαο θαιιηέξγεηαο E. coli πνπ έρεη σο πεγή άλζξαθα γιπθφδε , ε 

πξσηεΎλε -θαηαζηνιέαο είλαη πξνζδεδεκέλε ηζρπξά ζηνλ ρεηξηζηή . 

γ) ηελ θαιιηέξγεηα πξνζηίζεηαη ζξεπηηθφ πιηθφ , πνπ έρεη σο πεγή άλζξαθα , ιαθηφδε . 

δ) Σν ζξεπηηθφ πιηθφ αξρίδεη λα εμαληιείηαη . 

ε) Δ ιαθηφδε ελψλεηαη κε ηνλ θαηαζηνιέα. 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η κε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

 

Η ΗΗ 
Ώ. DNA -πνιπκεξάζε 

 

ΐ. DNA δεζκάζε 

 

Γ. Πξσηαξρηθά ηκήκαηα 

 

Α. Πξηκφζσκα 

 

Β. Βπηδηνξζσηηθά έλδπκα 

 

Γ. DNA ειηθάζε 

 

1.πάδνπλ ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ ζπκπιεξσκα-ηηθψλ 

βάζεσλ . 

2.πληειεί ζηελ ειηθνεηδή κνξθή ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA. 

3.Σνπνζεηεί ηα λνπθιενηίδηα ην έλα δίπια ζην άιιν ζηελ αλαπηπζζφκελε 

πνιπλνπθιενηηδηθή αιπζίδα . 

4.Μηθξά ηκήκαηα DNA πνπ ζπλζέηνπλ κηθξά ηκήκαηα RNA ζηηο ζέζεηο 

ελάξμεηο ηεο αληηγξαθήο . 

5.πκβάιινπλ ζηελ αθξίβεηα αληηγξαθήο ηνπ DNA. 

6.Πνιιά έλδπκα καδί πνπ ζπλζέηνπλ κηθξά ηκήκαηα RNA ζηηο ζέζεηο 

έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο . 

7.πλδέεη ηκήκαηα ηεο αζπλερνχο αιπζίδαο ηνπ DNA. 

8.Μηθξά ηκήκαηα RNA ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο ηνπ 

DNA. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. Πνιχζσκα 

 

ΐ. ξηκν m RNA 

 

Γ. Οπεξφλην 

 

Α. Ρπζκηζηηθφ γνλίδην 

 

1 .Πεξηιακβάλεη ηα δνκηθά γνλίδηα , ην ξπζκηζηηθφ γνλίδην , ηνλ ππνθηλεηή 

θαη ην ρεηξηζηή . 

2.Φέξεη θσδηθνπνηεκέλε ηελ πιεξνθνξία γηα ηε ζχλζεζε ηεο ηνπ 

θαηαζηνιέα ηεο κεηαγξαθήο ησλ δνκηθψλ 

γνληδίσλ . 

3.Κφβεη ηα εζψληα θαη ελψλεη ηα εμψληα . 

4.Ώπνδεζκεχεη ηελ πξσηεΎλε θαηαζηνιέα απφ ην ρεηξηζηή ηνπ νπεξνλίνπ . 

5.χκπιεγκα ξηβνζσκάησλ καδί κε ην rnRNA. 

6.Αελ πεξηέρεη εζψληα . 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1γ, 2β, 3β, 4γ, 5γ, 6β, 7β, 8γ, 9γ, 10δ, 11γ, 12δ(γ), 13α, 14β, 15δ, 16α, 17α, 18α, 19α, 20γ 

1Λ, 2Λ, 3, 4Λ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Λ, 12, 13, 14Λ 

1. mRNA, 2. ζπκπιεξσκαηηθψλ, 3. 5 => 3 ., αζπλερήο, 4. αζπλερή, DΝΏ, 5. DNA, δεζκάζε, DΝΏ, 6. 

ηνλ ππξήλα, ξηβνζψκαηα, πξσηετλνζχλζεζε, 7 ξπζκηζηηθφ, 8. ζην ρεηξηζηή, ηνπ νπεξφληνπ, 9. επαγσγέαο, 

10. ε επαγσγή (ή έθθξαζε). 

β=>δ=>.γ=>ε=>.α 

Πξψηνοπίλαθαο.Ώ-3, ΐ-Ί, Γ-8, Α-6, Β-5, Γ-1 

Αεχηεξνο πίλαθαο: Ώ-5, ΐ-6, Γ -1 , Α-2 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 

 

Τπνθηλεηήο Ρπζκηζηηθφ γνλίδην DNA πνιπκεξάζεο 

Υεηξηζηήο νπεξφλην DNA δεζκάζε 

Καηαζηνιέαο Πξηκφζσκα Βπηδηνξζσηηθά έλδπκα 

 

Τπνθηλεηήο: Πεξηνρή ηνπ DNA, πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο κπξνζηά απφ ην γνλίδην. ηνλ ππνθηλεηή πξνζ-

δέλεηαη ε RNA-πνιπκεξάζε κε ηελ βνήζεηα ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ. 

Οπεξφλην: Οκάδα γνληδίσλ (δνκηθά) ζηνπο πξνθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ ειέγρνπλ ηε ζχλζεζε 

πξσηετλψλ (έλδπκσλ). Σα γνλίδηα απηά βξίζθνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν πάλσ ζην γνληδίσκα θαη 

ππφθεηληαη ζε θνηλφ έιεγρν. 

Δπηδηνξζσηηθά έλδπκα: Οκάδα έλδπκσλ πνπ επηδηνξζψλνπλ ηα ιάζε ζηελ αθνινπζία βάζεσλ ηνπ DNA. 

Ρπζκηζηηθφ γνλίδην: γνλίδην κπξνζηά απφ ηα δνκηθά γνλίδηα ηνπ νπεξνλίνπ θαη θσδηθνπνηεί ηελ 

πξσηεΎλε θαηαζηνιέα. 

DNA δεζκάζε: Έλδπκν πνπ ζπλδέεη ηκήκαηα DNA. 

DNA - πνιπκεξάζεο: Έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηγξαθή ηνπ DNA. πλζέηνπλ DNA κε 

επηκήθπλζε ησλ πξσηαξρηθψλ ηκεκάησλ. Βπηδηνξζψλνπλ ηα ιάζε πνπ  ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο αληηγξαθήο. Ώπνκαθξχλνπλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα ηνπ RNA θαη ηα αληηθαζηζηνχλ κε ηκήκαηα 

DNA. 

Πξσηεΐλε - θαηαζηνιέαο: Ρπζκηζηηθή πξσηεΎλε πνπ ξπζκίδεη ηελ δξάζε ησλ έλδπκσλ. πλδέεηαη ζην 

ρεηξηζηή θαη εκπνδίδεη ηελ RNA πνιπκεξάζε λα αξρίζεη ηελ κεηαγξαθή ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ 

Υεηξηζηήο: Σκήκα ηνπ DNA  ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηε πξσηεΎλε θαηαζηνιέα ειέγρνληαο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νπεξνλίνπ 

Πξηκφζσκα: Βηδηθφ ζχκπινθν απφ πνιιά έλδπκα πνπ ζπλζέηεη κηθξά ηκήκαηα RNA ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο DNA ζηηο ζέζεηο έλαξμεο αληηγξαθήο. 
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Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ(10-20 λέξειρ) 

 

1. Γηαηί θαη νη δχν αιπζίδεο ηνπ DNA αληηγξάθνληαη πάληα κε πξνζαλαηνιηζκφ 5΄=>3΄; 

Οη DΝΏ πνιπκεξάζεο ιεηηνπξγνχλ κφλν πξνο θαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε, θαη ηνπνζεηνχλ ηα 

λνπθιενηίδηα ζην ειεχζεξν 3΄ άθξν ηεο δενμπξηβφδεο ηνπ ηειεπηαίνπ λνπθιενηηδίνπ θάζε 

αλαπηπζζφκελεο αιπζίδαο. Έηζη, ιέκε φηη αληηγξαθή γίλεηαη κε πξνζαλαηνιηζκφ 5΄ πξνο 3΄. 

Κάζε λενζπληηζέκελε αιπζίδα ζα έρεη πξνζαλαηνιηζκφ 5΄3΄. 

2. ε πνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ εκθαλίδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ βάζεσλ ; 

Ώληηγξαθή, Μεηαγξαθή, Μεηάθξαζε  

3. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πηζηφηεηα ηεο αληηγξαθήο , ηεο κεηαγξαθήο θαη ηεο κεηάθξαζεο ηεο  

γελεηηθήο πιεξνθνξίαο ; 

DΝΏ πνιπκεξάζεο επηδηνξζψλνπλ επίζεο ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηγξαθήο. Μπνξoχλ, δειαδή, λα «βιέπνπλ» θαη λα απνκαθξχλνπλ λνπθιενηίδηα πνπ νη ίδηεο 

ηνπνζεηνχλ, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλφλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, θαη λα ηνπνζεηνχλ ηα 

ζσζηά., πσο ηα πξντφληα ελφο εξγνζηαζίνπ ειέγρνληαη κε αξθεηνχο ηξφπνπο, γηα λα 

εμαθξηβσζεί αλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζσζηά, έηζη θαη ην θχηηαξν ειέγρεη αλ ε αιιεινπρία 

βάζεσλ ηνπ DΝΏ είλαη ζσζηή. Δ αληηγξαθή ηνπ DΝΏ είλαη απίζηεπηα αθξηβήο, κφλν έλα 

λνπθιενηίδην ζηα 100.000 κπνξεί λα ελζσκαησζεί ιάζνο. Σα ιάζε πνπ δελ επηδηνξζψλνληαη απφ 

ηηο DΝΏ πνιπκεξάζεο επηδηνξζψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ εηδηθά επηδηνξζσηηθά έλδπκα. 

Έηζη ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ πεξηνξίδεηαη ζηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο ζην έλα ζηα 10
10

 

4. Να αλαθέξεηε ηελ πξσηεΐλε πνπ θαηαιχεη ηελ κεηαγξαθή . 

Δ RNA πνιπκεξάζε. 

5. Πψο νλνκάδεηαη ην DNA πνπ δελ κεηαθξάδεηαη ζε ακηλνμέα ; 

Σν ηκήκα ηνπ DNA πνπ δελ πεξηέρεη γνλίδηα, ηα γνλίδηα πνπ παξάγνπλ tRNA, rRNA θαη ζηα 

επθαξπσηηθά θχηηαξα snRNA, ηα εζψληα θαη νη ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο, ηα θσδηθφληα ιήμεο θαη 

ζηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο ηα γνλίδηα πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εηδηθψλ 

θπηηάξσλ 

6. Πψο νλνκάδεηαη ην RNA πνπ πεξηέρεη ηα εζψληα θαη ηα εμψληα ; 

Πξφδξνκν mRNA. 

7. Πψο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ πξνδξφκνπ mRNA ζε mRNA; 

Χξίκαλζε. 

 8. Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ γνληδίνπ πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην ψξηκν RNA; 

Σα εζψληα 

 9. Γηαηί ν κεραληζκφο δηπιαζηαζκνχ ηνπ DNA νλνκάδεηαη εκηζπληεξεηηθφο ; 

Οη Watson θαη Crick θαληάζηεθαλ κηα δηπιή έιηθα ε νπνία μεηπιίγεηαη, θαη θάζε αιπζίδα 

ιεηηνπξγεί ζαλ θαινχπη γηα ηε ζχλζεζε κηαο λέαο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο. Έηζη ηα δχν 

ζπγαηξηθά κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη παλνκνηφηππα κε ην κεηξηθφ, θαη θαζέλα απνηειείηαη απφ 

κία παιηά θαη κία θαηλνχξηα αιπζίδα. Ο κεραληζκφο απηφο νλνκάζηεθε εκηζπληεξεηηθφο.  
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10. Γηα πνηνπο ιφγνπο νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνθαξπσηηθά θχηηαξα γηα ηε κειέηε ηεο 

αληηγξαθήο ηνπ DNA ; 

O κεραληζκφο ηεο αληηγξαθήο έρεη κειεηεζεί πνιχ πεξηζζφηεξν ζηα πξνθαξπσηηθά θχηηαξα, θαη 

θπξίσο ζην βαθηήξην Escherichiα coli, γηαηί ην DΝΏ ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξν θαη απινπζηέξα 

νξγαλσκέλν απφ ΣΟ DΝΏ ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ.  

11. Να ζπγθξίλεηε ηηο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA ζηα επθαξπσηηθά θαη ζηα 

πξνθαξπσηηθά θχηηαξα . 

Δ αληηγξαθή ηνπ DΝΏ αξρίδεη απφ θαζνξηζκέλα ζεκεία, πνπ νλνκάδνληαη ζέζεηο έλαξμεο ηεο 

αληηγξαθήο. Σν βαθηεξηαθφ DΝΏ, πνπ είλαη θπθιηθφ, έρεη κία κφλν ζέζε έλαξμεο ηεο 

αληηγξαθήο θαη αληηγξάθεηαη θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο ζε ιηγφηεξν απφ 30 ιεπηά. ηα 

επθαξπσηηθά θχηηαξα πξηλ ηελ αληηγξαθή, ην DΝΏ θάζε ρξσκνζψκαηνο  είλαη έλα καθξχ 

γξακκηθφ κφξην, ην νπνίν έρεη πνιπάξηζκεο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο 

12. Σν DNA ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ , παξά ην γεγνλφο φηη είλαη 1000 θνξέο πεξίπνπ 

κεγαιχηεξν απφ ην DNA ησλ πξνθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ , αληηγξάθεηαη πνιχ πην γξήγνξα . Να 

δψζεηε µηα εμήγεζε γηα ην γεγνλφο απηφ . 

ηα επθαξπσηηθά θχηηαξα πξηλ ηελ αληηγξαθή, ην DΝΏ θάζε ρξσκνζψκαηνο  είλαη έλα καθξχ 

γξακκηθφ κφξην, ην νπνίν έρεη πνιπάξηζκεο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο. Έηζη ην DΝΏ ησλ 

επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ αληηγξάθεηαη ηαπηφρξνλα απφ εθαηνληάδεο ζεκεία ζε φιν ην κήθνο ηνπ, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηκήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 

DΝΏ ησλ αλψηεξσλ επθαξπσηηθψλ νξγαληζκψλ, παξ’ φηη είλαη πεξίπνπ 1.000 θνξέο κεγαιχηεξν 

απφ ησλ πξνθαξπσηηθψλ, αληηγξάθεηαη πνιχ γξήγνξα. 

13. Με πνην ηξφπν απνθεχγνληαη ηα ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA ; 

DΝΏ πνιπκεξάζεο επηδηνξζψλνπλ επίζεο ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηγξαθήο. Μπνξoχλ, δειαδή, λα «βιέπνπλ» θαη λα απνκαθξχλνπλ λνπθιενηίδηα πνπ νη ίδηεο 

ηνπνζεηνχλ, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλφλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, θαη λα ηνπνζεηνχλ ηα 

ζσζηά., πσο ηα πξντφληα ελφο εξγνζηαζίνπ ειέγρνληαη κε αξθεηνχο ηξφπνπο, γηα λα 

εμαθξηβσζεί αλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζσζηά, έηζη θαη ην θχηηαξν ειέγρεη αλ ε αιιεινπρία 

βάζεσλ ηνπ DΝΏ είλαη ζσζηή. Δ αληηγξαθή ηνπ DΝΏ είλαη απίζηεπηα αθξηβήο, κφλν έλα 

λνπθιενηίδην ζηα 100.000 κπνξεί λα ελζσκαησζεί ιάζνο. Σα ιάζε πνπ δελ επηδηνξζψλνληαη απφ 

ηηο DΝΏ πνιπκεξάζεο επηδηνξζψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ εηδηθά επηδηνξζσηηθά έλδπκα. 

Έηζη ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ πεξηνξίδεηαη ζηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο ζην έλα ζηα 10
10

 

14. Να παξαζηήζεηε ζρεκαηηθά ηε ζχγρξνλε πεξηγξαθή ηνπ θεληξηθνχ δφγκαηνο ηεο Βηνινγίαο . 
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15. Πνχ εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην θεληξηθφ δφγκα ηεο Βηνινγίαο φπσο ην δηαηχπσζε ν 

F. Crick θαη φπσο δηαηππψλεηαη ζήκεξα ; 

Οη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζε ηνχο κε RNA , νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ DNA κε θαινχπη 

RNA θαη λα απηνδηπιαζηάδνπλ ην RNA 

16. Να αλαθέξεηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα . 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα είλαη:  

1. Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη θψδηθαο ηξηπιέηαο, δειαδή κηα ηξηάδα λνπθιενηηδίσλ, ην θσδηθφλην, 

θσδηθνπνηεί έλα ακηλνμχ.  

2. Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη ζπλερήο, δειαδή ην mRΝΏ δηαβάδεηαη ζπλερψο αλά ηξία λνπθιενηίδηα 

ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάπνην λνπθιενηίδην.  

3. Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη κε επηθαιππηφκελνο, δειαδή θάζε λνπθιενηίδην αλήθεη ζε έλα κφλν 

θσδηθφλην.  

4. Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη ζρεδφλ θαζνιηθφο. ινη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηνλ ίδην γελεηηθφ 

θψδηθα. Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ην mRΝΏ απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζε εθρπιίζκαηα θπηηθψλ, δσηθψλ ή βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ in vitro θαη λα 

παξαγάγεη ηελ ίδηα πξσηεΎλε. 

5. Ο γελεηηθφο θψδηθαο ραξαθηεξίδεηαη σο εθθπιηζκέλνο. Με εμαίξεζε δχν ακηλνμέα (κεζεηνλίλε 

θαη ηξππηνθάλε) ηα ππφινηπα 18 θσδηθνπνηνχληαη απφ δχν κέρξη θαη έμη δηαθνξεηηθά θσδηθφληα. 

Σα θσδηθφληα πνπ θσδηθνπνηνχλ ην ίδην ακηλνμχ νλνκάδνληαη ζπλψλπκα.  

6. Ο γελεηηθφο θψδηθαο έρεη θσδηθφλην έλαξμεο θαη θσδηθφληα ιήμεο. Σν θσδηθφλην έλαξμεο ζε 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο είλαη ην AUG θαη θσδηθνπνηεί ην ακηλνμχ κεζεηνλίλε. Τπάξρνπλ ηξία 

θσδηθφληα ιήμεο, ηα UAG, UGA θαη UΏΏ. Δ παξνπζία ησλ θσδηθνλίσλ απηψλ ζην κφξην ηνπ 

mRNA νδεγεί ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχλζεζεο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο. 

17. Ση ζεκαίλεη : «ν γελεηηθφο θψδηθαο είλαη ζπλερήο θαη κε επηθαιππηφκελνο»; 

Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη ζπλερήο, δειαδή ην mRΝΏ δηαβάδεηαη ζπλερψο αλά ηξία λνπθιενηίδηα 

ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάπνην λνπθιενηίδην, είλαη θαη κε επηθαιππηφκελνο, δειαδή θάζε 

λνπθιενηίδην αλήθεη ζε έλα κφλν θσδηθφλην 

18. Ση εμππεξεηεί ε χπαξμε ζπλψλπκσλ θσδηθνλίσλ ; 

Ώλ αιιάμεη κία βάζε ζην DΝΏ, πηζαλφλ ην λέν θσδηθφλην ζην mRNA λα αληηζηνηρεί πάιη ζην 

ίδην ακηλνμχ, 

19.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ tRNA; 

Κάζε κεηαθνξηθφ tRΝΏ ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ακηλνμχ θαη ην κεηαθέξεη ζηε ζέζε ηεο 

πξσηετλνζχλζεζεο 

20. Πνηεο εηδηθέο ζέζεηο ζχλδεζεο ηνπ tRNA γλσξίδεηε , ζηηο νπνίεο ην tRNA ζπλδέεηαη κε άιια 

κφξηα ; 

Κάζε κφξην tRΝΏ έρεη κηα εηδηθή ηξηπιέηα λνπθιενηηδίσλ, ην αληηθσδηθφλην, κε ηελ νπνία 

πξνζδέλεηαη, ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, κε ην αληίζηνηρν θσδηθφλην ηνπ mRΝΏ. Βπηπιένλ, 

θάζε κφξην tRΝΏ δηαζέηεη κηα εηδηθή ζέζε ζχλδεζεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ακηλνμχ.  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Δημήτριος Σπανός Σελίδα 22 
 

21. Ζ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο γίλεηαη πάληνηε κε ηελ ίδηα ηξηάδα βάζεσλ. Θα πξέπεη ινηπφλ φιεο νη 

πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο λα έρνπλ ζαλ πξψην ην ίδην ακηλνμχ; Να εμεγήζεηε γηαηί δε ζπκβαίλεη 

απηφ . 

κσο δελ έρνπλ φιεο νη πξσηεΎλεο ηνπ νξγαληζκνχ σο πξψην ακηλνμχ κεζεηνλίλε. Ώπηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί ζε πνιιέο πξσηεΎλεο, κεηά ηε ζχλζεζή ηνπο απνκαθξχλνληαη νξηζκέλα ακηλνμέα 

απφ ην αξρηθφ ακηληθφ άθξν ηνπο. 

22. Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ξηβνζψκαηνο ζην κεραληζκφ ζχλζεζεο ησλ πξσηετλψλ ; 

Κάζε ξηβφζσκα απνηειείηαη απφ δχν ππνκνλάδεο, κηα κηθξή θαη κηα κεγάιε, θαη έρεη κία ζέζε 

πξφζδεζεο ηνπ mRΝΏ ζηε κηθξή ππνκνλάδα θαη δχν ζέζεηο εηζδνρήο ησλ tRΝΏ ζηε κεγάιε 

ππνκνλάδα. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ην mRΝΏ ζπλδέεηαη κέζσ κηαο αιιεινπρίαο πνπ 

ππάξρεη ζηελ 5΄ ακεηάθξαζηε πεξηνρή ηνπ, κε ην ξηβνζσκηθφ RΝΏ ηεο κηθξήο ππνκνλάδαο ηνπ 

ξηβνζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ βάζεσλ. ζηε ζπλέρεηα ε 

κεγάιε ππνκνλάδα ηνπ ξηβνζψκαηνο ζπλδέεηαη κε ηε κηθξή. Καηά ηελ επηκήθπλζε θαη έλα 

δεχηεξν κφξην tRΝΏ κε αληηθσδηθφλην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ δεχηεξνπ θσδηθνλίνπ ηνπ mRΝΏ 

ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηάιιειε εηζδνρή ηνπ ξηβνζψκαηνο, κεηαθέξνληαο ην δεχηεξν ακηλνμχ. 

Μεηαμχ ηεο κεζεηνλίλεο θαη ηνπ δεχηεξνπ ακηλνμένο ζρεκαηίδεηαη πεπηηδηθφο δεζκφο θαη ακέζσο 

κεηά ην πξψην tRΝΏ απνζπλδέεηαη απφ ην ξηβφζσκα. Σν ξηβφζσκα θαη ην mRΝΏ έρνπλ ηψξα 

έλα tRΝΏ, πάλσ ζην νπνίν είλαη πξνζδεκέλα δχν ακηλνμέα. Έηζη αξρίδεη ε επηκήθπλζε ηεο 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο. ηε ζπλέρεηα ην ξηβφζσκα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ mRΝΏ θαηά έλα 

θσδηθφλην. Έλα ηξίην tRΝΏ, έξρεηαη λα πξνζδεζεί κεηαθέξνληαο ην ακηλνμχ ηνπ. Ώλάκεζα ζην 

δεχηεξν θαη ζην ηξίην ακηλνμχ ζρεκαηίδεηαη πεπηηδηθφο δεζκφο. 

23. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ DNA πνιπκεξάζσλ ; 

Ώπηέο πνπ επηκεθχλνπλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα θαη επηδηνξζψλνπλ ηα ζθάικαηα θαη ζε απηέο 

πνπ απνκαθξχλνπλ ηα πξσηαξρηθά ηκήκαηα θαη ηα αληηθαζηζηνχλ κε DNA. 

24. Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επαγσγή θαη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ νπεξνλίνπ; 

Καηά ηελ επαγσγή ε ιαθηφδε-επαγσγέαο ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηεΎλε-θαηαζηνιέα θαη έηζη ν 

θαηαζηνιέαο δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην ρεηξηζηή. Σφηε ε DΝΏ πνιπκεξάζε είλαη ειεχζεξε λα 

πξνζδεζεί ζηνλ ππνθηλεηή θαη λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή ησλ δνκηθψλ γνληδίσλ. ηαλ ηα δνκηθά 

γνλίδηα βξίζθνληαη ππφ θαηαζηνιή, ηφηε ν θαηαζηνιέαο πξνζδέλεηαη ηζρπξά ζην ρεηξηζηή θαη 

εκπνδίδεη ηελ ΏΝΏ πνιπκεξάζε λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξφληνπ. Βίλαη 

δειαδή αληίζεηα θαηλφκελα, κε ηελ επαγσγή εθθξάδνληαη ηα γνλίδηα ηνπ νπεξνλίνπ ελψ κε ηε 

θαηαζηνιή αδξαλνχλ 
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–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 

 

1. Να δηαηππψζεηε ην θεληξηθφ δφγκα ηεο Βηνινγίαο : 

α) φπσο ην πεξηέγξαςε ν F. Crick ην 1958 

β) φπσο πεξηγξάθεηαη ζήκεξα . 

α) Δ ζρέζε απηή ζπλνςίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα, φπνπ ηα βέιε δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κεηαθνξάο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο:  

 

Σν ζρήκα απηφ απνηειεί ην θεληξηθφ δφγκα ηεο Μνξηαθήο ΐηνινγίαο φπσο νλνκάζηεθε απφ ηνλ 

F. Crick  (1958). Δ γελεηηθή πιεξνθνξία είλαη ε θαζνξηζκέλε ζεηξά ησλ βάζεσλ, φπσο ε 

πιεξνθνξία κηαο γξαπηήο θξάζεο είλαη ε ζεηξά ησλ γξακκάησλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Δ 

πιεξνθνξία ππάξρεη ζε ηκήκαηα ηνπ DΝΏ κε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία, ηα γνλίδηα. Ώπηά, δηά 

κέζνπ ηεο κεηαγξαθήο θαη ηεο κεηάθξαζεο, θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά ησλ ακηλνμέσλ ζηελ πξσηεΎλε. 

Οη πνξείεο ηεο κεηαγξαθήο θαη ηεο κεηάθξαζεο ησλ γνληδίσλ απνηεινχλ ηε γνληδηαθή έθθξαζε.  

β) Γηα αξθεηφ θαηξφ νη εξεπλεηέο πίζηεπαλ φηη φιε ε ξνή ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο γηλφηαλ 

πξνο ηε κία κφλν θαηεχζπλζε, δειαδή φηη ην DΝΏ κεηαγξαθφηαλ ζε RΝΏ. ήκεξα είλαη γλσζηφ 

φηη κεξηθνί ηνί έρνπλ RΝΏ σο γελεηηθφ πιηθφ. Έλα έλδπκν πνπ ππάξρεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ηνχο, ε 

αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε, ρξεζηκνπνηεί σο θαινχπη ην RΝΏ, γηα λα ζπλζέζεη DΝΏ. Βπηπιένλ, 

ζε νξηζκέλνπο ηνχο ην RΝΏ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απηνδηπιαζηάδεηαη. 

Έηζη ζήκεξα ην θεληξηθφ δφγκα πεξηγξάθεηαη σο εμήο:  

 

2. Γηα πνην ζθνπφ γίλεηαη : 

α) ε αληηγξαθή ηνπ DNA; 

β) ε κεηαγξαθή θαη ε κεηάθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ DNA; 
α). Γηα ηε δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο από θύηηαξν ζε θύηηαξν θαη από 

νξγαληζκό ζε νξγαληζκό. 

β) Η κεηαγξαθή γίλεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο από ην DΝΑ ζην RNA.Η κεηάθξαζε 

γίλεηαη γηα ηε ζύλζεζε πξσηετλώλ πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ θαη θαη' 

επέθηαζε θαη ησλ νξγαληζκώλ. 

3. Πνηνπο ηχπνπο RNA γλσξίδεηε θαη πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ; 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε κνξίσλ RΝΏ πνπ παξάγνληαη κε ηε κεηαγξαθή : ην αγγειηαθφξν RΝΑ 

(mRΝΏ), ην κεηαθνξηθφ RΝΑ (tRΝΏ), ην ξηβνζσκηθφ RΝΏ (rRΝΏ) θαη ην κηθξφ ππξεληθφ 

RΝΑ (snRΝΏ). Σα ηξία πξψηα είδε ππάξρνπλ θαη ζηνπο πξνθαξπσηηθνχο θαη ζηνπο 

επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο, αιιά ην ηέηαξην ππάξρεη κφλν ζηνπο επθαξπσηηθνχο  

1. Ώγγειηαθφξν RΝΏ (mRΝΏ)Σα κφξηα απηά κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπ DΝΏ γηα ηελ 

παξαγσγή κηαο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο. 
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2. Ρηβνζσκηθφ RΝΏ (rRΝΏ). Σα κφξηα απηά ζπλδένληαη κε πξσηεΎλεο θαη ζρεκαηίδνπλ ην 

ξηβφζσκα, έλα «ζσκαηίδην» απαξαίηεην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξσηετλνζχλζεζεο.  

3. Μεηαθνξηθφ RΝΏ (tRΝΏ). Κάζε κεηαθνξηθφ RΝΏ ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ακηλνμχ θαη 

ην κεηαθέξεη ζηε ζέζε ηεο πξσηετλνζχλζεζεο.  

4. Μηθξφ ππξεληθφ RΝΏ (snRΝΏ).. Βίλαη κηθξά κφξηα RΝΏ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε πξσηεΎλεο θαη 

ζρεκαηίδνπλ κηθξά ξηβνλνπθιενπξσηετληθά ζσκαηίδηα. Σα ζσκαηίδηα απηά θαηαιχνπλ ηελ 

«σξίκαλζε» ηνπ mRΝΏ, κηα δηαδηθαζία πνπ, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, γίλεηαη κφλν ζηνπο 

επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο. 

4. Πνχ βαζίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε ηλζνπιίλε κπνξεί λα παξαρζεί in vitro θαη απφ 

βαθηεξηαθά θχηηαξα ; 

Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη ζρεδφλ θαζνιηθφο. ινη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηνλ ίδην γελεηηθφ 

θψδηθα. Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ην mRΝΏ απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζε εθρπιίζκαηα θπηηθψλ, δσηθψλ ή βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ in vitro θαη λα 

παξαγάγεη ηελ ίδηα πξσηεΎλε. Σα ξηβνζψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζέζε κεηάθξαζεο 

γηα νπνηνδήπνηε mRΝΏ. Ώπηφ εμεγεί γηαηί ηα βαθηήξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

«εξγνζηάζηα παξαγσγήο αλζξψπηλσλ πξσηετλψλ». 

5. Να εμεγήζεηε ην ξφιν ησλ παξαθάησ φξσλ ζην νπεξφλην ηεο ιαθηφδεο ηεο E. coli: ππνθηλεηήο , 

ξπζκηζηήο γνλίδην , ρεηξηζηήο , πξσηεΐλε -θαηαζηνιέαο . 
Σηνλ ππνθηλεηή πξνζδέλεηαη ε RNA πνιπκεξάζε, γηα λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή. Τν ξπζκηζηηθό γνλίδην 

κεηαγξάθεηαη ζπλερώο θαη παξάγεη ιίγα κόξηα ηνπ θαηαζηνιέα. Όηαλ απνπζηάδεη από ην ζξεπηηθό πιηθό ε 

ιαθηόδε ε πξσηεΐλε-θαηαζηνιέαο πξνζδέλεηαη ηζρπξά ζην ρεηξηζηή θαη εκπνδίδεη ηελ RNA πνιπκεξάζε λα 

αξρίζεη ηε κεηαγξαθή ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ. 
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

 

1. Δάλ ζε θαιιηέξγεηα E.coli ππάξρεη ζην ζξεπηηθφ πιηθφ , σο πεγή άλζξαθα : 

α) κφλν γιπθφδε  

β) κφλν ιαθηφδε  

Να αλαθέξεηε , ζε θάζε πεξίπησζε , ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ βαθηεξίνπ πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ γηα 

ηε δηάζπαζή ηεο . 

α) Σν νπεξφλην ηεο ιαθηφδεο δε κεηαγξάθεηαη νχηε κεηαθξάδεηαη, φηαλ απνπζηάδεη απφ ην 

ζξεπηηθφ πιηθφ ε ιαθηφδε. Σφηε ιέκε φηη ηα γνλίδηα πνπ ην απνηεινχλ βξίζθνληαη ππφ 

θαηαζηνιή. Πψο επηηπγράλεηαη ε θαηαζηνιή; Αχν είλαη ηα ξπζκηζηηθά κφξηα: κηα αιιεινπρία 

DΝΏ, πνπ νλνκάδεηαη ρεηξηζηήο θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ππνθηλεηή θαη ηνπ πξψηνπ γνληδίνπ, 

θαη κηα ξπζκηζηηθή πξσηεΐλε-θαηαζηνιέαο. ηαλ απνπζηάδεη ε ιαθηφδε ν θαηαζηνιέαο 

πξνζδέλεηαη ηζρπξά ζην ρεηξηζηή θαη εκπνδίδεη ηελ RΝΏ πνιπκεξάζε λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή 

ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ. Ο θαηαζηνιέαο θσδηθνπνηείηαη απφ έλα ξπζκηζηηθφ γνλίδην, πνπ 

βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηνλ ππνθηλεηή. Σν ξπζκηζηηθφ γνλίδην κεηαγξάθεηαη ζπλερψο θαη παξάγεη 

ιίγα κφξηα ηνπ θαηαζηνιέα. Σα κφξηα απηά πξνζδέλνληαη ζπλερψο ζην ρεηξηζηή.  

β) ηαλ ζην ζξεπηηθφ πιηθφ ππάξρεη κφλν ιαθηφδε, ηφηε ν ίδηνο ν δηζαθραξίηεο πξνζδέλεηαη ζηνλ 

θαηαζηνιέα θαη δελ ηνπ επηηξέπεη λα πξνζδεζεί ζην ρεηξηζηή. Σφηε ε RΝΏ πνιπκεξάζε είλαη 

ειεχζεξε λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή. Αειαδή ε ιαθηφδε ιεηηνπξγεί σο επαγσγέαο ηεο κεηαγξαθήο 

ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ. Σφηε ηα γνλίδηα αξρίδνπλ λα «εθθξάδνληαη», δειαδή λα 

κεηαγξάθνληαη θαη λα ζπλζέηνπλ ηα έλδπκα. Σα ηξία έλδπκα κεηαθξάδνληαη ηαπηφρξνλα απφ ην 

ίδην κφξην mRΝΏ ην νπνίν πεξηέρεη θσδηθφληα έλαξμεο θαη ιήμεο γηα θάζε έλδπκν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ίδηα ε ιαθηφδε ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απνηθνδφκεζή ηεο. 

2. Καηά ηε κειέηε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζε κηα θαιιηέξγεηα E.coli, έλαο θνηηεηήο 

έθαλε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο : 

α) ηε θάζε ηεο κεηάθαζεο κφλν ηα κηζά ρξσκνζψκαηα ήηαλ δηακνξθσκέλα  

β) Οη κηθξνζσιελίζθνη ησλ ηληδίσλ ηεο αηξάθηνπ είραλ ηηο ίδηεο πξσηεΐλεο κε ηνπο 

κηθξνζσιελίζθνπο ζηα αλζξψπηλα θχηηαξα . 

γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαίξεζεο δελ παξαηεξήζεθαλ νχηε ρξσκνζψκαηα νχηε άηξαθηνο . 

δ) Οξηζκέλα θχηηαξα είραλ δηαηξεζεί ρσξίο λα έρεη γίλεη δηαίξεζε ηνπ γελεηηθνχ ηνπο πιηθνχ . 

Πνηα , θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη ε ζσζηή παξαηήξεζε, πνπ έθαλε ν θνηηεηήο; 

σζηή παξαηήξεζε είλαη ε γ 

3. Έλαο επηζηήκνλαο , πνπ εξεπλνχζε ηε δνκή κηαο πξσηεΐλεο, αλαθάιπςε φηη ηα ακηλνμέα πνπ ηελ 

απνηεινχζαλ ήηαλ πνιχ κηθξφηεξα ζε αξηζκφ απφ ηηο ηξηπιέηεο ηνπ γνληδίνπ, πνπ ηελ 

θσδηθνπνηνχζε. Δίλαη ζσζηή ε αλαθάιπςή ηνπ απηή ή φρη θαη γηαηί; 
Τν ηκήκα ηνπ DNA πνπ δελ πεξηέρεη γνλίδηα, ηα γνλίδηα πνπ παξάγνπλ tRNA , rRNAθαη ζηα επθαξπσηηθά 

θύηηαξα snRNA, ηα εζώληα θαη νη ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο, ηα θσδηθόληα ιήμεο θαη ζηνπο πνιπθύηηαξνπο 

νξγαληζκνύο ηα γνλίδηα πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εηδηθώλ θπηηάξσλ  

4. Μηα πνζνηηθή αλάιπζε , πνπ έγηλε ζε κφξην DNA, έδεημε φηη πεξηέρεη αδελίλε 

ζε πνζνζηφ 20% ζε ζρέζε µε ηηο ππφινηπεο αδσηνχρεο βάζεηο. Να ππνινγίζεηε ηα πνζνζηά ησλ 

ππνινίπσλ βάζεσλ. 
20% Α = Τ => 20%> G + C = 60% G = C => 30% C θαη 30% G 

 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Δημήτριος Σπανός Σελίδα 26 
 

5.Έλα µφξην mRNA απνηειείηαη απφ 100 λνπθιενηίδηα . 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ακηλνμέσλ ηεο πεπηηδηθήο αιπζίδαο, πνπ θσδηθνπνηεί απηφ ην 

mRNA.  

β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Από ηα 100 λνπθιενηίδηα ηνπ mRNA αθαηξνύληαη 3 λνπθιενηίδηα πνπ ζπληζηνύλ ην θσδηθόλην ιήμεο, 

επνκέλσο ηα θσδηθόληα ζην mRNA είλαη 97/3 = 32. 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη έλα θσδηθόλην ηνπ mRNA αληηζηνηρεί ζε έλα ακηλνμύ, ε πεπηηδηθή αιπζίδα ζα 

απνηειείηαη από 32 ακηλνμέα. 

6. Μηα πνιππεπηηδηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ 100 ακηλνμέα . 

α)Να ππνινγίζεηε απφ πφζα ηνπιάρηζηνλ λνπθιενηίδηα απνηειείηαη ην mRNA πνπ θσδηθνπνηεί 

απηή ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. 

β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Δίλαη γλσζηό όηη έλα θσδηθόλην ηνπ mRNA αληηζηνηρεί ζε έλα ακηλνμύ, άξα ην mRNA ζα απνηειείηαη από 

100Φ3 = 300 λνπθιενηίδηα. Λακβάλνληαο ππόςε θαη ην θσδηθόλην ιήμεο, ην mRNA ζα απνηειείηαη από 303 

ηνπιάρηζηνλ λνπθιενηίδηα. 

7. Ζ αθνινπζία ησλ βάζεσλ ελφο ηκήκαηνο κηαο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο ελφο κνξίνπ DNA 

είλαη : 

… TTTAAAAAGTACGGCAGCGCGTCCCACATCTTTAAA … 

α) Να γξάςεηε ηε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα ηνπ DNA θαη λα ππνινγίζεηε ην ζχλνιν ησλ 

 δεζκψλ πδξνγφλνπ πνπ ζρεκαηίδνληαη. 

β) Να γξάςεηε ηελ αθνινπζία ησλ βάζεσλ ηνπ mRNA πνπ κπνξεί λα κεηαγξαθεί απφ ην 

παξαπάλσ ηκήκα ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο.  

γ) Πνηα ζα είλαη ε ζεηξά ησλ βάζεσλ ζηε ζέζε ηνπ αληηθσδηθσλίνπ ησλ tRNA, πνπ ζα 

ζπλδεζνχλ µ ε ηα αληίζηνηρα θσδηθψληα ηνπ mRNA.  

δ) Πφζα ακηλνμέα θσδηθνπνηνχληαη απφ ην mRNA πνπ πξναλαθέξζεθε; 

ε) ε πνηεο πεξηνρέο ηνπ θπηηάξνπ γίλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ; 

ζη) Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θσδηθνπνίεζεο ελφο ακηλνμένο απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

θσδηθψληα; 
α. AAATTTTTCATGCCGTCGCGCAGGGTGTAGAAATTT... ππάξρνπλ 21 δεύγε Α-Τ θαη 15 δεύγε C-G, 

άξα νη δεζκνί πδξνγόλνπ είλαη 21Φ2+15Φ3=87. 

β. AAAUUUUUCAUGCCGUCGCGCAGGGUGUAGAAAUUU. .. 

γ. UAC, GGC, AGC, GCG, UCC, CAC. 

δ. 6 ακηλνμέα καδί κε ηε κεζεηνλίλε. 

ε. Σηα επθαξπσηηθά θύηηαξα ε αληηγξαθή θαη κεηαγξαθή γίλεηαη ζηνλ ππξήλα, ζηα κηηνρόλδξηα θαη ζηνπο 

ρισξνπιάζηεο, ελώ ζηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα γίλεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα. Η κεηάθξαζε γίλεηαη ζηα 

ξηβνζώκαηα, πνπ ζηα επθαξπσηηθά θύηηαξα βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αγσγώλ ηνπ 

«αδξνύ» ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ, ειεύζεξα ζην θπηηαξόπιαζκα, ζηα κηηνρόλδξηα θαη ζηνπο ρισξν-

πιάζηεο. Σηα πξνθαξπσηηθά ηα ξηβνζώκαηα βξίζθνληαη ειεύζεξα ζην θπηηαξόπιαζκα. 

ζη. Αλ γίλεη αληηθαηάζηαζε κηαο βάζεο από θάπνηα άιιε, ην λέν θσδηθόλην ζην mRNA πηζαλόλ λα 

αληηζηνηρεί ζην ίδην ακηλνμύ, κε απνηέιεζκα λα κελ αιιάμεη ε δηακόξθσζε ηνπ πξσηετληθνύ κνξίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: 
 

Σερλνινγία ηνπ Αλαζπλδπαζκέλνπ DNA 
 
Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάμμα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1. Πψο νλνκάδνληαη ηα θπθιηθά µφξηα DNA πνπ αλαπαξάγνληαη αλεμαξηήησο; 

α. Αηαθεθνκκέλα γνλίδηα 

β. Βζψληα 

γ. Ρπζκηζηηθά γνλίδηα 

δ. Πιαζκίδηα 

2. Απνδηάηαμε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν 

α. σξηκάδεη ην πξφδξνκν RNA 

β. κεηαθξάδεηαη ην DNA 

γ. απνρσξίδνληαη νη θιψλνη ηνπ DNA 

δ. ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη θιψλνη ηνπ DNA 

3. Πψο νλνκάδνληαη ηα βαθηεξηαθά έλδπκα πνπ ηεκαρίδνπλ ην DNA ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο; 

α. Πνιπκεξάζεο 

β. Αεζκάζεο 

γ. Πεξηνξηζηηθέο ελδνθινπλεάζεο 

δ. Κηλάζεο 

4. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο 

α. θφβνπλ ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ βάζεσλ Ώ θαη G 

β. θφβνπλ ηηο πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο ηνπ µνξίνπ ηνπ DNA ζε εηδηθέο 

ζέζεηο 

γ. ελψλνπλ ηκήκαηα ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA µε 3-8 λνπθιενηίδηα 

δ. ελζσκαηψλνπλ ην DNA ηνπ δφηε ζε εηδηθή ζέζε ηνπ θνξέα θισλνπνίεζεο. 

5. Σν έλδπκν ECνRI θφβεη ηελ αιπζίδα ηνπ γνληδηψκαηνο ελφο επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ ζηηο ζέζεηο 

κεηαμχ G θαη Α. Έηζη πξνθχπηνπλ 

α. ρηιηάδεο ηκήκαηα ηνπ DNA µε ηνλ ίδην αξηζκφ λνπθιενηηδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ µε ην 

πιαζκίδην θνξέα 

β. πνιιά ηκήκαηα ηνπ DNA απφ ηα νπνία µφλν έλα κπνξεί λα ζπλδεζεί µε ην 

πιαζκίδην θνξέα 

γ. πνιιά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ DNA πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ µε ην πιαζκίδην 

θνξέα 

δ. δχν ηκήκαηα ηνπ DNA µε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ λνπθιενηηδίσλ απφ ηα νπνία 

µφλν ην έλα κπνξεί λα ζπλδεζεί µε ην πιαζκίδην θνξέα. 
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6. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θφβνπλ: 

α. ην πιαζκίδην ζε θαηάιιειε ζέζε 

β. ην αλαζπλδπαζκέλν DNA ζε θαηάιιειε ζέζε 

γ. ην γνληδίσκα ηνπ επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ ζε θαηάιιειε ζέζε 

δ. ζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα α, β, γ. 

7. Μεξηθά πιαζκίδηα θέξνπλ γνλίδην πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ επαηζζεζία ησλ βαθηεξίσλ ζε θάπνην 

αληηβηνηηθφ. Απηφ εμππεξεηεί 

α. ηελ θισλνπνίεζε ησλ βαθηεξίσλ ζηα νπνία έρεη εηζαρζεί απηφ ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην 

β. ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζην βαθηήξην μεληζηή 

γ. ηελ θισλνπνίεζε ησλ βαθηεξίσλ πνπ δε θέξνπλ ην πιαζκίδην 

δ. ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ µε ηε κέζνδν ηεο 

αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο. 

8. Πψο νλνκάδεηαη ην µφξην ηνπ DNA πνπ ζπληίζεηαη µε µήηξα ην mRNA θαη 

ηελ παξνπζία ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο; 

α. αλαζπλδπαζκέλν DNA  β. cDNA, 

γ. γνληδησκαηηθφ DNA  δ. ρξσκνζσκηθφ DNA. 

9. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο 

α. πεξηνξίδνπλ ηε κεηαγξαθή γνληδίσλ 

β. είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έλαξμε ηεο αληηγξαθήο 

γ. κεηαγξάθνπλ ην DNA ησλ ηψλ ζε RNA 

δ. θφβνπλ ην DNA ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο. 

10. Μηα γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηέρεη 

α. αληίγξαθα ελφο µφλν αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζµηδίνπ 

β. αληίγξαθα ηνπ ζπλνιηθνχ γνληδηψκαηνο ελφο νξγαληζκνχ 

γ. αληίγξαθα ηνπ mRNA ηνπ νξγαληζκνχ δφηε 

δ. ηα απαξαίηεηα έλδπκα γηα ηελ παξαγσγή αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. 

11. Ζ απνδηάηαμε ηνπ DNA γίλεηαη µε 

α. ηε ρξήζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ 

β. αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

γ. ξαδηελεξγά ζεκαζκέλα µφξηα ηνπο αληρλεπηέο 

δ. ην έλδπκν DNA δεζκάζε. 
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–Να ραξαθηεξίζεηε µε  (ζσζηφ ) ή µε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 

1. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο είλαη γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ έλδπκα, ηα νπνία θφβνπλ ην DNA 

ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.       

2. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο αιιεινπρίεο δίθισλνπ DNA θαη ην θφβνπλ ζε 

νξηζκέλε ζέζε.        

3. Δ απνκφλσζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ επέηξεςε ζηνπο εξεπλεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ 

ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA.      

4. Χο θνξέαο θισλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη DNA επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ.   

5. Χο θνξείο θισλνλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζκίδηα, βαθηεξηνθάγνη θαη ηνί. 

6. Με ηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA κπνξνχκε λα εξεπλήζνπκε αιιά θαη λα 

ηξνπνπνηήζνπκε ην γελεηηθφ πιηθφ.       

7. Σν αλαζπλδπαζµέλν µφξην DNA απνηειείηαη απφ DNA ελφο νξγαληζκνχ θαη RNA άιινπ νξγαληζκνχ. 

8. Σν έλδπκν ECνRΕ αλαγλσξίδεη θαη θφβεη ηελ αιιεινπρία βάζεσλ GAATTC κεηαμχ Ώ θαη G.   

9. Δ επίδξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο έρεη σο απνηέιεζκα φια ηα θνκκάηηα 

DNA, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξάζε ηεο, λα έρνπλ ην ίδην κήθνο θαη λα θσδηθνπνηνχλ ηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο.     

10. Σα ηρλεζεηεκέλα µφξηα αληρλεπηέο πεξηέρνπλ ζπµπιεξσκαηηθέο αιιεινπρίεο βάζεσλ µε ην 

θισλνπνηεκέλν DNA.        

11. Δ δηαδηθαζία δεµηνπξγίαο πβξηδίσλ DNA - RNA νλνκάδεηαη κεηαζρεκαηηζκφο.  

12. Με ηε κέζνδν ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο PCR αληηγξάθνπκε εηδηθέο αιιεινπρίεο DNA in vitro.   

        

–Να ζπκπιεξψζεηε  µε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 
 

1. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο αλαζπλδπαζµέλνπ DNA ηα έλδπκα ………………… 

………………… θφβνπλ ην DNA ηνπ δφηε θαη ηνπ θνξέα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

2. Σν ζχλνιν ησλ βαθηεξηαθψλ θιψλσλ πνπ πεξηέρνπλ νιφθιεξν ην DNA ηνπ δφηε νλνκάδεηαη 

………………… …………………. 

3. Σν έλδπκν ECνRΕ, πνπ απνκνλψζεθε απφ ην βαθηήξην Β.coli, φηαλ ζπλαληά ηελ αιιεινπρία βάζεσλ 

………………, θφβεη ηελ αιπζίδα κεηαμχ ησλ G, Ώ. 

4. Με ηε κέζνδν PCR αληηγξάθνπκε επηιεθηηθά εηδηθέο αιιεινπρίεο ………… . 

5. Σν mRNA ρξεζηκνπνηείηαη σο θαινχπη γηα ηε ζχλζεζε cDNA µε ηε βνήζεηα ηνπ ελδχκνπ 

………………… …………………. 

6. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA, ην DNA ηνπ δέθηε θαη ην DNA ηνπ 

δφηε ελψλνληαη µε ηε βνήζεηα ηνπ ελδχκνπ …………… …………………… . 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η µε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάµµα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

Η ΗΗ 
 

Ώ. . Πεξηνξηζηηθέο Βλδνλνπθιεάζεο 

ΐ. ..DNA δεζκάζε 

Γ. ..Πιαζµίδηα 

 

1.Κπθιηθά µφξηα DNA ησλ βαθηεξίσλ 

2.ΠξσηεΎλεο πνπ πεξηβάιινπλ ην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θάγσλ. 

3.Κφβνπλ ην DNA ζε εηδηθέο ζέζεηο 

4.Έλδπκα πνπ ζπλδένπλ θνκκάηηα DNA µε ζπκπιεξσκαηηθά 

άθξα. 

 

Η ΗΗ 
 

Ώ....... Ώλαζπλδπαζκέλν DNA 

ΐ....... Πιαζµίδηα 

Γ. ..... Πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε 

 

1. Έλδπκν ECνRΕ. 

2. Τβξηδνπνηεί DNA - RNA. 

3. Φνξείο θισλνπνίεζεο. 

4. Μφξην µε γνλίδηα απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο. 

 

Η ΗΗ 
 

Ώ ...... Τβξηδνπνίεζε 

ΐ....... Ώπνδηάηαμε 

Γ....... Μεηαζρεκαηηζκφο 

1.Βηζαγσγή πιαζκηδίσλ ζε βαθηήξηα. 

2.χλδεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θιψλσλ DNA - DNA. 

3. Ώπνκφλσζε ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ. 

4.Αηάζπαζε δεζκψλ Δ κεηαμχ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ βάζεσλ. 

 

Η ΗΗ 
Ώ.Γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε 

ΐ.cDNA βηβιηνζήθε 

Γ.Μεηαζρεκαηηζκφο 

1.Αηαδηθαζία εηζφδνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA ζηα βαθηήξηα. 

2. Πεξηέρεη ηα αληίγξαθα ηνπ ψξηκνπ mRNA. 

3. Ώληίγξαθα πβξηδίσλ DNA-RNA 

4. Πεξηέρεη ζπλνιηθφ DNA ηνπ νξγαληζκνχ δφηε. 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

1δ,  2γ,  3γ, 4β,  5γ,  6δ, 7α,  8β,  9δ,  10β,  11β 

1Λ, 2, 3, 4Λ, 5, 6, 7 Λ, 8Λ, 9Λ, 10, 11 Λ, 12 

1. πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο,  

2. Γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε,  

3. –GAATTC- 

       -CTTAAG- 

4. DΝΏ,  

5. Ώληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. 

6. DΝΏ δεζκάζε.  

1νο  πίλαθαο: Ώ-3, ΐ-4, Γ -1 

2νο  πίλαθαο: Ώ-4, ΐ-3, Γ -1  

3νο  πίλαθαο: Ώ-2, ΐ-4, Γ -1  

4νο  πίλαθαο: Ώ-4, ΐ-2, Γ -1 
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ΐ . ΒΡΧΣΔΒΕ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 

 

cDNA βηβιηνζήθε πβξηδνπνίεζε Ώπνδηάηαμε 

κεηαζρεκαηηζκφο πιαζκίδην αλαζπλδπαζµέλν DNA 

πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε DNA δεζκάζε Γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε 

cDNA βηβιηνζήθε: πιινγή θισλνπνηεκέλσλ ηκεκάησλ DNA πνπ είηε αληηπξνζσπεχνπλ νιφθιεξν ην 

γνληδίσκα (γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε) ή αληηπξνζσπεχνπλ DNA αληίγξαθα ηνπ νιηθνχ mRNA πνπ 

παξάγεηαη απφ έλα θχηηαξν ε ηζηφ (cDNA βηβιηνζήθε). 

Τβξηδνπνίεζε: Δ ζχλδεζε δχν κνλφθισλσλ αιπζίδσλ DNA, κε πδξνγνληθνχο δεζκνχο, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλφλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ βάζεσλ 

Απνδηάηαμε ηνπ DNA: Καηαζηξνθή ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA κε δηάζπαζε ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ 

πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο δχν ζπκπιεξσκαηηθέο αιπζίδεο. 

Μεηαζρεκαηηζκφο: Δ γελεηηθή αιιαγή ησλ ηδηνηήησλ ελφο βαθηεξηαθνχ θπηηάξνπ κεηά απφ εηζαγσγή 

DNA ζην γνληδίσκά ηνπ (Ο ίδηνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κεηαηξνπή ησλ 

θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ ελφο επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ ζε θαξθηληθά). 

Πιαζκίδην: Μηθξφ θπθιηθφ δίθισλν κφξην DNA, πνπ θέξλεη κηθξφ πνζνζηφ ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 

ζε κεξηθά βαθηήξηα. 

Αλαζπλδπαζκέλν DNA: Οπνηνδήπνηε κφξην DNA πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζχλδεζε θνκκαηηψλ DNA 

ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ή δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν αλαζπλδπαζκέλν DNA 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θισλνπνίεζε γνληδίσλ, ζηελ γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ, θαη γεληθά 

γηα ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ ηερληθψλ ηεο Μνξηαθήο ΐηνινγίαο.  

Πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε: Έλα έλδπκν πνπ θφβεη ην DNA ζε ζέζεηο φπνπ ππάξρεη κηα κηθξή ζπ-

γθεθξηκέλε αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ 

DNA. 

DNA δεζκάζε: Έλδπκν πνπ ζπλδέεη ηκήκαηα DNA 

Μηα γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηέρεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ απφ θισλνπνηεκέλα θνκκάηηα 

ρξσκνζσκηθνχ DNA, ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί κε δξάζε θάπνηαο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο 
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Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ (10-20 λέξειρ) 

 

1. Πνχ βξίζθεη εθαξκνγέο ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA; 

Δ ηερλνινγία απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ παξαγσγή ζεηξάο πξντφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία θπηψλ 

θαη δψσλ κε «βειηησκέλεο» ηδηφηεηεο 

2. Ση ραξαθηεξίδνπκε σο “Γελεηηθή Μεραληθή” θαη πνηνπο ζηφρνπο εμππεξεηεί απηή; 

Οη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο επεκβαίλεη ζην γελεηηθφ πιηθφ, απνηεινχλ ηελ Γελεηηθή 

Μεραληθή. Δ Γελεηηθή Μεραληθή άλνημε ηνλ δξφκν γηα λέεο, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο 

εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε δχν ζεκειησδψλ ζηφρσλ 

ηνπ αλζξψπνπ:  

α. ηεν καηανόεζε ηων μςζηεπίων ηερ δωήρ και ηερ εξέλιξερ πάνω ζηε γε και,  

β. ηε βεληίωζε ηερ ςγείαρ και ηων ηπόπος διαβίωζερ ηος. Η βεληίωζε αςηή επιηςγσάνεηαι με ηιρ 

εθαπμογέρ ηερ Γενεηικήρ Μεσανικήρ ηόζο ζηεν Ιαηπική όζο και ζηεν Γεωπγία και ηεν Κηενοηποθία 

3. Γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ίδηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε γηα λα θφςνπκε ην DNA ηνπ 

πιαζµηδίνπ θνξέα θαη ην DNA ηνπ δφηε; 

Γηα λα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά άθξα ην DNA ηνπ δφηε θαη ηα άθξα ηνπ πιαζκηδίνπ θνξέα, ψζηε 

λα ζρεκαηίζνπλ δεζκνχο πδξνγφλνπ, θαη κε ηε βνήζεηα ηεο DΝΏ δεζκάζεο ην αλαζπλδπαζκέλν 

κφξην DNA. 

4. Πψο ζα κπνξνχζακε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ έλα θπηφ έρεη κνιπλζεί απφ ξεηξντφ; 

α. Να εληνπίζνπκε ζην θπηφ  ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε, ην νπνίν ζε θπζηνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ ππάξρεη ζηα θχηηαξα. 

β. Με εηδηθφ αληρλεπηή, ζπκπιεξσκαηηθφ γηα ηελ αιιεινπρία ηνπ γελεηηθνχ   πιηθνχ ηνπ ηνχ αλ 

ηελ γλσξίδακε 

5.Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο DNA δεζκάζεο ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ 

DNA; 

πλδέεη ηα θνκκάηηα ηνπ DNA πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο πεξηνξηζηηθήο 

ελδνλνπθιεάζεο θαη ελψλεη  ην θνκκάηη απφ ην DNA ηνπ δφηε κε ην πιαζκίδην. 
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–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 

 

1. Να γξάςεηε δχν κεζφδνπο παξαγσγήο αληηγξάθσλ κηαο αιιεινπρίαο λνπθιενηηδίσλ ελφο µνξίνπ 

DNA. ε ηη πιενλεθηεί ε µία έλαληη ηεο άιιεο; 

α)θισλνπνίεζε β) Δ κέζνδνο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR) καο επηηξέπεη λα 

αληηγξάςνπκε επηιεθηηθά, εθαηνκκχξηα θνξέο, εηδηθέο αιιεινπρίεο DNA απφ έλα ζχλζεην κείγκα 

κνξίσλ DNA, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε δσληαλνχ θπηηάξνπ 

2. Να πεξηγξαθνχλ ηα ζηάδηα ηεο θισλνπνίεζεο αλαζπλδπαζµέλνπ DNA, ηνπ βαθηεξηνθάγνπ ι. 

Μία απφ ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνθιεάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε EcoRI πνπ 

απνκνλψζεθε απφ ην βαθηήξην Escherichia coli Σν έλδπκν απηφ φπνηε ζπλαληά ηελ αιιεινπρία: 

5΄-GΏΏΣΣC-3΄ 

3΄-CΣΣΏΏG-5΄ 

ζην γνληδίσκα, θφβεη θάζε αιπζίδα κεηαμχ ηνπ G θαη ηνπ Ώ (κε θαηεχζπλζε 5΄3΄)αθήλνληαο 

κνλφθισλα άθξα απφ αδεπγάξσηεο βάζεηο ζηα θνκκέλα άθξα. Σα άθξα απηά κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ δεζκνχο πδξνγφλνπ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο άιισλ θνκκαηηψλ DΝΏ πνπ 

έρνπλ θνπεί κε ην ίδην έλδπκν. Δ αιιεινπρία GAATTC ππάξρεη δηάζπαξηε ζηα γνληδηψκαηα ησλ 

νξγαληζκψλ. Έηζη ην γνληδίσκα ελφο αλψηεξνπ επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί λα θνπεί ζε 

ρηιηάδεο θνκκάηηα κε ηελ πεξηνξηζηηθή απηή ελδνλνπθιεάζε. ηε ζπλέρεηα ηα θνκκάηηα απηά 

ελζσκαηψλνληαη ζε εηδηθνχο θνξείο. Οη πην ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη θνξέσλ είλαη ηα πιαζκίδηα, 

θαη  ην DΝΏ θάγσλ. Οη βαθηεξηνθάγνπ ι πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνξείο θισλνπνίεζεο έρνπλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία κηα κφλν θνξά θαη κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ κεγαιχηεξα 

θνκκάηηα μέλνπ DNA . To DNA  ηνπο θφβεηαη απφ ηελ ΒcνRΕ ζε απηή ηε ζέζε θαη δεκηνπξγείηαη 

έλα γξακκηθφ κφξην DNA κε κνλνθισλα άθξα. Σα δχν είδε DΝΏ, ηνπ βαθηεξηνθάγνπ ι θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ αλακηγλχνληαη, θαη επεηδή έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά άθξα, ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηε κεζνιάβεζε ελφο ελδχκνπ, ηεο DΝΑ δεζκάζεο. ( Δ DΝΏ δεζκάζε θπζηνινγηθφ είλαη έλα απφ 

ηα έλδπκα ηεο αληηγξαθήο πνπ ζπλδέεη θνκκάηηα ηνπ DΝΏ) θαη δεκηνπξγνχληαη 

αλαζπλδπαζκέλνη βαθηεξηνθάγνη ι, νη νπνίνη κνιχλνπλ βαθηήξηα μεληζηέο.  

3. Να εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε απνκφλσζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ 

θαη ησλ θνξέσλ θισλνπνίεζεο ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο. 

νη πεξηνξηζηηθέο  ελδνλνπθιεάζεο επέηξεςαλ ηελ απνκφλσζε ηκεκάησλ ηνπ DNA θαη ε 

απνκφλσζε ησλ θνξέσλ θισλνπνίεζεο επέηξεςε ηελ εηζαγσγή ησλ ηκεκάησλ απηψλ ζε θχηηαξα 

4. Να γξάςεηε ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA. 

Μία απφ ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνθιεάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε EcoRI πνπ 

απνκνλψζεθε απφ ην βαθηήξην Escherichia coli Σν έλδπκν απηφ φπνηε ζπλαληά ηελ αιιεινπρία: 

5΄-GΏΏΣΣC-3΄ 

3΄-CΣΣΏΏG-5΄ 
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ζην γνληδίσκα, θφβεη θάζε αιπζίδα κεηαμχ ηνπ G θαη ηνπ Ώ (κε θαηεχζπλζε 5΄3΄)αθήλνληαο 

κνλφθισλα άθξα απφ αδεπγάξσηεο βάζεηο ζηα θνκκέλα άθξα. Σα άθξα απηά κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ δεζκνχο πδξνγφλνπ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο άιισλ θνκκαηηψλ DΝΏ πνπ 

έρνπλ θνπεί κε ην ίδην έλδπκν. Δ αιιεινπρία GAATTC ππάξρεη δηάζπαξηε ζηα γνληδηψκαηα ησλ 

νξγαληζκψλ. Έηζη ην γνληδίσκα ελφο αλψηεξνπ επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί λα θνπεί ζε 

ρηιηάδεο θνκκάηηα κε ηελ πεξηνξηζηηθή απηή ελδνλνπθιεάζε. ηε ζπλέρεηα ηα θνκκάηηα απηά 

ελζσκαηψλνληαη ζε εηδηθνχο θνξείο. Οη πην ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη θνξέσλ είλαη ηα πιαζκίδηα, 

θαη  ην DΝΏ θάγσλ. Σα πιαζκίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνξείο θισλνπνίεζεο έρνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία κηα κφλν θνξά. Έηζη ηα πιαζκίδηα θφβνληαη απφ ηελ ΒcνRΕ ζε απηή 

ηε ζέζε θαη δεκηνπξγείηαη έλα γξακκηθφ κφξην DNA κε κνλνθισλα άθξα. Σα δχν είδε DΝΏ, ηνπ 

πιαζκηδίνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ αλακηγλχνληαη, θαη επεηδή έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά άθξα, 

ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε κεζνιάβεζε ελφο ελδχκνπ, ηεο DΝΑ δεζκάζεο. ( Δ DΝΏ δεζκάζε 

θπζηνινγηθφ είλαη έλα απφ ηα έλδπκα ηεο αληηγξαθήο πνπ ζπλδέεη θνκκάηηα ηνπ DΝΏ) θαη 

δεκηνπξγνχληαη αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα. 

5. Γηαηί ηα πιαζκίδηα θνξείο ηνπ DNA ηνπ δφηε εηζάγνληαη ζε βαθηήξηα μεληζηέο ηα νπνία δελ 

έρνπλ πιαζκίδηα θαη είλαη επαίζζεηα ζε αληηβηνηηθά; 

Δ επηινγή ησλ βαθηεξίσλ πνπ δέρζεθαλ αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο ηνπο παξνπζία αληηβηνηηθνχ, επεηδή ην αλαζπλδηαζκέλν πιαζκίδην πεξηέρεη έλα 

γνλίδην πνπ ηνπο πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηβηνηηθφ. 

6. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ κηαο γνληδησκαηηθήο θαη κηαο cDNA βηβιηνζήθεο; 

ε γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ DNA ηνπ νξγαληζκνχ αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ εθθξάδεηαη ή φρη ελψ ε cDNA βηβιηνζήθε ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ DNA θπηηάξνπ πνπ 

παξάρζεθε κε βάζε ην mRNA θαη δελ έρεη εζψληα. 

7. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο cDNA βηβιηνζήθεο. 

Γηα λα θαηαζθεπαζηεί κία cDNA βηβιηνζήθε, απνκνλψλεηαη ην νιηθφ «ψξηκν» mRNA απφ 

θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην. Σν mRNA ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαινχπη γηα 

ηελ ζχλζεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA (cDNA: complementary DNA). Δ ζχλζεζε 

ηνπ cDNA γίλεηαη απφ ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. Παξάγνληαη έηζη πβξηδηθά κφξηα 

cDNA - mRNA. Σν mRNA δηαζπάηαη κε θαηάιιειεο ρεκηθέο νπζίεο ή απνδηαηάζζεηαη κε 

ζέξκαλζε θαη ηα cDNA ρξεζηκεχνπλ ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηα ζπκπιεξσκαηηθήο 

αιπζίδαο DNA. Σν απνηέιεζκα είλαη  

ε δεκηνπξγία δίθισλσλ κνξίσλ DNA. Σα δίθισλα κφξηα DNA εηζάγνληαη ζε πιαζκίδηα ή 

βαθηεξηνθάγνπο θαη θισλνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ηεο πξσηεΎλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ ζην 

θχηηαξν-μεληζηή. 
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8. ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA πνηνο είλαη ν ξφινο: 

α) ησλ πιαζκηδίσλ β) ησλ βαθηεξίσλ γ) ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ 

δ) ηεο DNA δεζκάζεο 

α. Σα πιαζκίδηα είλαη νη θνξείο θισλνπνίεζεο, κε ηνπο νπνίνπο ελψλνληαη ηα θνκκάηηα ηνπ DΝΏ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ-δφηε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην αλαζπλδπαζκέλν κφξην DNA. 

β. ηα βαθηήξηα κεηαθέξνληαη ηα αλαζπλδπαζκέλα κφξηα DΝΏ θαη ηα κεηαζρεκαηίδνπλ. Κάζε 

βαθηήξην πξνζιακβάλεη έλα κφλν κφξην DΝA θαη κεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ, δεκηνπξγεί έλα 

βαθηεξηαθφ θιψλν 

γ. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο είλαη έλδπκα, πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο αιιεινπρίεο ηνπ 

δίθισλνπ DNA θαη θφβνπλ θάζε αιπζίδα ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε αθήλνληαο κνλφθισλεο νπξέο 

απφ αδεπγάξσηα λνπθιενηίδηα ζηα θνκκέλα άθξα. 

δ. Δ  DNA δεζκάζε ζπλδέεη ηα θνκκάηηα ηνπ DNA πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο 

πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο θαη ελψλεη  ην θνκκάηη απφ ην DNA ηνπ δφηε κε ην πιαζκίδην. 

9. Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε αλίρλεπζε θιψλσλ απφ γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε; 

Δ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηρλεζεηεκέλσλ αληρλεπηψλ 

κνξίσλ DNA ε RNA πνπ πεξηέρνπλ αιιεινπρίεο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ην θισλνπνηεκέλν 

DNA. Οη αληρλεπηέο αλακεηγλχνληαη κε ην DNA ηεο βηβιηνζήθεο (ην νπνίν έρεη απνδηαηαρζεί) 

θαη πβξηδνπνηνχλ κφλν ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπο DNA 

10. Με πνηα κέζνδν εηζάγνληαη ζε βαθηήξηα ηα πιαζκίδηα µε ην αλαζπλδπαζµέλν DNA; Πψο 

απνκνλψλνληαη ηα βαθηήξηα απηά απφ ηα ππφινηπα, πνπ δελ δέρζεθαλ ην αλαζπλδπαζµέλν DNA; 

Γηα λα κπεη έλα πιαζκίδην κέζα ζην βαθηήξην, ηα ηνηρψκαηα ηνπ βαθηεξίνπ γίλνληαη παξνδηθά 

δηαπεξαηά ζε καθξνκφξηα, κεηά απφ θαηάιιειε θαηεξγαζία. (κεηανρεκαηηζκφο).  

Δ επηινγή ησλ βαθηεξίσλ πνπ δέρζεθαλ αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο ηνπο παξνπζία αληηβηνηηθνχ, επεηδή ην αλαζπλδηαζκέλν πιαζκίδην πεξηέρεη έλα 

γνλίδην πνπ ηνπο πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηβηνηηθφ. 

11. Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο cDNA βηβιηνζήθεο. 

Γηα λα θαηαζθεπαζηεί κία cDNA βηβιηνζήθε,  

1. απνκνλψλεηαη ην νιηθφ mRNA απφ θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην.  

2. Σν mRNA ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA 

Δ ζχλζεζε ηνπ cDNA γίλεηαη απν ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε.  

3. Παξάγνληαη πβξηδηθά κφξηα cDNA - mRNA.  

4. Σν mRNA δηαζπάηαη κε θαηάιιειεο ρεκηθέο νπζίεο ή απνδηαηάζεηαη κε ζέξκαλζε  

5. ηα cDNA ρξεζηκεχνπλ ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηα ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA θαη 

ην απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία δίθισλσλ κνξίσλ DNA.  

6. Σα δίθισλα κφξηα DNA εηζάγνληαη ζε πιαζκίδηα ή βαθηεξηνθάγνπο θαη θισλνπνηνχληαη κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.  
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Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ηεο πξσηεΎλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ 

ζην θχηηαξν μεληζηή. 

12. Απφ φζα γλσξίδεηε πνηνο λνκίδεηε φηη είλαη ν θπζηνινγηθφο ξφινο ηνπ πιαζµηδίνπ ζε έλα 

βαθηήξην; 

ε πνιιά βαθηήξηα, εθηφο απφ ην θχξην θπθιηθφ κφξην DΝΛ, ππάξρνπλ θαη ηα πιαζκίδηα. Σα 

πιαζκίδηα είλαη δίθισλα, θπθιηθά κφξηα DΝΛ κε δηάθνξα κεγέζε. Πεξηέρνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

γελεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη απνηεινχλ ην 1 - 2% ηνπ βαθηεξηαθνχ DΝΛ. Έλα βαθηήξην κπνξεί λα 

πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα πιαζκίδηα, ηα νπνία αληηγξάθνληαη αλεμάξηεηα απφ ην θχξην κφξην 

DΝΛ ηνπ βαθηεξίνπ. Μεηαμχ ησλ γνληδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πιαζκίδηα ππάξρνπλ γνλίδηα 

αλζεθηηθφηεηαο ζε αληηβηνηηθά θαη γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά γελεηηθνχ πιηθνχ απφ 

έλα βαθηήξην ζε άιιν. Σα πιαζκίδηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ γελεηηθφ πιηθφ ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην θχξην κφξην DΝΛ ηνπ βαθηεξίνπ, θαζψο θαη λα κεηαθέξνληαη απφ έλα 

βαθηήξην ζε άιιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηαζρεκαηίδνπλ ην βαθηήξην ζην νπνίν εηζέξρνληαη θαη 

ηνπ πξνζδίδνπλ θαηλνχξηεο ηδηφηεηεο 

13. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιαζκηδίσλ 

ζηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA; 

Δ θισλνπνίεζε ζε πιαζκίδηα είλαη ζρεηηθά απιή θαη γη’ απηφ ηα πιαζκίδηα απνηεινχλ ην 

ζπλεζέζηεξν θνξέα θισλνπνίεζεο γηα νξγαληζκνχο κε κηθξφ γνληδίσκα. 

14. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηψλ ζηελ 

ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζµέλνπ DNA; 

Έλαο άιινο θνξέαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηαηί κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κεγαιχηεξα 

θνκκάηηα μέλνπ DΝΏ, είλαη ν βαθηεξηνθάγνο ι. Δ ζηξαηεγηθή ηεο θισλνπνίεζεο είλαη ε ίδηα κε 

απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα πιαζκίδηα  

15. Θέινπκε λα κειεηήζνπκε ην γελεηηθφ πιηθφ ελφο ξεηξντνχ. Μπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε 

κέζνδν PCR; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Σν γελεηηθφ πιηθφ ελφο ξεηξντνχ είλαη κνλφθισλν RNA δελ κπνξνχκε λα ην κειεηήζνπκε φπσο 

είλαη, κε ηελ κέζνδν PCR. Μπνξνχκε φκσο λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν PCR, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

κεηαηξέςνπκε ην RNA ηνπ ξεηξντνχ ζε DΝΏ κε ηε βνήζεηα ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο, 

16. Έλα γνλίδην ελζσκαηψζεθε ζε έλα πιαζκίδην θαη ζην κεηαζρεκαηηζκέλν βαθηεξηαθφ θχηηαξν 

δελ εθθξαδφηαλ ην γνλίδην. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε κεξηθνχο ιφγνπο γη’ απηφ ην γεγνλφο; 

α. λα κελ έρεη ηνλ θαηάιιειν ππνθηλεηή  

β. λα κελ έγηλε ζσζηφο ζπλδπαζκφο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην βαθηεξηαθφ θχηηαξν 

γ. λα έρεη εζψληα πνπ δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη ην βαθηήξην θαη λα δίλεη άιιε πξσηεΎλε.    

17.Πψο απνκνλψλνληαη ηα βαθηήξηα, ζηα νπνία έρεη εηζρσξήζεη αλαζπλδπαζµέλν DNA απφ ηα 

ππφινηπα βαθηήξηα; 

Με ηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ 
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

1. ε έλα επθαξπσηηθφ θχηηαξν έλα γνλίδην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή κηαο πξσηεΐλεο 148 

ακηλνμέσλ. Αλ ην ίδην γνλίδην θισλνπνηεζεί ζ’ έλα βαθηεξηαθφ πιεζπζκφ, ζα παξαρζεί ε 

αθξηβήο πξσηεΐλε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Αελ μέξνπκε  αλ ζα εθθξαζηεί ην γνλίδην. 

α. Ώλ ην γνλίδην πεξηέρεη εζψληα, ε κεηάθξαζε ηνπ πξφδξνκνπ mRNA πνπ πξνθχπηεη ζα δψζεη κηα 

πξσηεΎλε κε πεξηζζφηεξα απφ 148 ακηλνμέα, αθνχ δελ ππάξρεη «δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ζην 

βαθηεξηαθφ θχηηαξν. 

β. Ώλ ην γνλίδην δελ πεξηέρεη εζψληα,, ε κεηάθξαζε ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ mRNA ζα δψζεη ηελ αθξηβή 

πξσηεΎλε, αλ δελ γίλεηαη απνθνπή, ηκήκαηνο ηεο πξσηεΎλεο  

γ. ε πνιιέο πξσηεΎλεο, κεηά ηε ζχλζεζή ηνπο απνκαθξχλνληαη νξηζκέλα ακηλνμέα απφ ην αξρηθφ 

ακηληθφ ηνπο άθξν, νπφηε αλ ζπκβεί απηφ ζα πάξνπκε άιιε πξσηεΎλε.  

2. Σν δηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα θνκκάηη ηνπ µνξίνπ ηνπ DNA: 

α) Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά πιαίζηα µε ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο ζσζηέο βάζεηο. 

β) Να ζρεκαηίζεηε ηφμα, πνπ ζα δείρλνπλ ηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο πνπ αλνίγνπλ, 

φηαλ γίλεηαη απνδηάηαμε ησλ θιψλσλ. 

γ) Να δψζεηε ηελ νλνκαζία ησλ ελδχκσλ πνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο “θφιαο” 

αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ DNA ηνπ ηδίνπ θιψλνπ. 

 α. πκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ βάζεσλ Ώ-T θαη G-C 

β. νη δεζκνί πνπ αλνίγνπλ είλαη, νη δεζκνί πδξνγφλνπ, δχν αλάκεζα ζηε Ώ θαη ηε T θαη ηξεηο  

αλάκεζα ζηε G θαη C 

γ. DΝΏ δεζκάζεο  

3. Παξαηεξήζεθε φηη νη θιψλνη ελφο µνξίνπ DNA απνρσξίδνληαη ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 1000νC. Οη 

παξαηεξήζεηο έδεημαλ φηη νη θιψλνη παξακέλνπλ αλέπαθνη. Απηφ ην θαηλφκελν νη εξεπλεηέο ην 

νλφκαζαλ απνδηάηαμε ηεο λνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο. 

α)  Πψο δξα ε ζεξκνθξαζία ζην DNA γηα λα γίλεη ε απνδηάηαμε ησλ θιψλσλ ηνπ; 

β) Παξαηεξήζεθε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε απνδηάηαμε ησλ θιψλσλ είλαη θαηλφκελν 

αληηζηξεπηφ. Πνηα ζεκαληηθή κέζνδνο γηα ηε ζχγρξνλε Βηνινγία αλαθαιχθηεθε, πνπ βαζίδεηαη 

αθελφο ζηελ ηδηφηεηα ηεο απνδηάηαμεο ησλ θιψλσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ ηδηφηεηα ηεο επαλέιημήο 

ηνπο. 

α. Αηαζπά ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ πνπ ζπλδένπλ ηηο δχν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο, 

       β. Δ κέζνδνο ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο.(PCR) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
Μελδειηθή θιεξνλνκηθφηεηα 

 
Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 
–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάµµα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα πεηξάκαηα ηνπ Mendel ήηαλ επηηπρή ήηαλ φηη 

α. ρξεζηκνπνίεζε ακηγή ζηειέρε κνζρνκπίδεισλ γηα ηελ ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε 

β. κειέηεζε ηαπηφρξνλα πνιιέο ηδηφηεηεο ηνπ κνζρνκπίδεινπ 

γ. πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν θιεξνλφκηζεο ελφο γνληδίνπ 

δ. πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν θιεξνλφκηζεο δχν γνληδίσλ. 

2. Όηαλ δχν αιιειφµνξθα γνλίδηα εθθξάδνληαη ζην θαηλφηππν ησλ εηεξφδπγσλ αηφκσλ 

νλνκάδνληαη 

α. επηθξαηή 

β. πνιιαπιά αιιειφµνξθα 

γ. ζπλεπηθξαηή 

δ. αηειψο επηθξαηή. 

3. Ζ κεξηθή αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν είλαη µία αζζέλεηα πνπ ειέγρεηαη απφ 

α. αηειψο επηθξαηή γνλίδηα 

β. ππνιεηπφκελα θπινζχλδεηα γνλίδηα 

γ. δχν αιιειφµνξθα γνλίδηα 

δ. πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα. 

4. ηα νκφινγα ρξσκνζψκαηα, αιιειφµνξθα ιέγνληαη ηα γνλίδηα πνπ 

α. θαιχπηνπλ ηελ έθθξαζε άιισλ γνληδίσλ 

β. βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηφηεηα 

γ. πξνθαινχλ πξφσξν ζάλαην 

δ. βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ειέγρνπλ δηαθνξεηηθή ηδηφηεηα. 

5. Έλα άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο νκφδπγν επηθξαηέο φηαλ, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα, έρεη 

α. δχν επηθξαηή αιιειφµνξθα 

β. δχν ππνιεηπφκελα αιιειφµνξθα 

γ. έλα επηθξαηέο θαη έλα ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν 

δ. δχν ζπλεπηθξαηή αιιειφµνξθα. 

6. Ζ β-ζαιαζζαηκία είλαη µία αζζέλεηα πνπ ειέγρεηαη απφ 

α. ππνιεηπφκελα θπινζχλδεηα γνλίδηα 

β. πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα 

γ. δχν αιιειφµνξθα γνλίδηα 

δ. αηειψο επηθξαηή γνλίδηα. 
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7. Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειφκνξθν ζην Τ νλνκάδνληαη 

α. ζλεζηγφλα 

β. θπινζχλδεηα 

γ. ππνιεηπφκελα 

δ. θπιεηηθά. 

8. Ζ αηκνξξνθηιία θαη ε αρξσκαηνςία είλαη αζζέλεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη 

α. ζπρλφηεξα ζηα αξζεληθά άηνκα 

β. µφλν ζηα ζειπθά άηνκα 

γ. ζε φινπο ηνπο απνγφλνπο αλεμαξηήησο θχινπ 

δ. µφλν ζηα αξζεληθά άηνκα. 

9. Καηά ηε δηαζηαχξσζε ειέγρνπ έλα άηνκν άγλσζηνπ γνλφηππνπ δηαζηαπξψλεηαη µε έλα άηνκν 

α. νκφδπγν γηα ην επηθξαηέο αιιειφκνξθν γνλίδην 

β. εηεξφδπγν γηα ην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν γνλίδην 

γ. εηεξφδπγν γηα ην επηθξαηέο αιιειφκνξθν γνλίδην 

δ. νκφδπγν γηα ην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν γνλίδην. 

10. Σα θπινζχλδεηα γνλίδηα βξίζθνληαη ζην 

α. Υ ρξσκφζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειφµνξθα ζην Τ ρξσκφζσκα 

β. Τ ρξσκφζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειφµνξθα ζην Υ ρξσκφζσκα 

γ. Τ ρξσκφζσκα θαη είλαη ζλεζηγφλα 

δ. Τ ρξσκφζσκα θαη ηα αιιειφκνξθά ηνπο βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα. 
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–Να ραξαθηεξίζεηε µε  (ζσζηφ ) ή µε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 

 

1. Ο Mendel πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαηά ηελ νπνία, ζε 

θάζε πείξακα, κειέηεζε µία ή δχν δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κνζρνκπίδεινπ.   

2. Ο γνλφηππνο ελφο αηφκνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθξάηεζε ή φρη ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ.                

3. Οη δηαζηαπξψζεηο πνπ κειεηνχλ ηνλ ηξφπν θιεξνλφκηζεο ελφο  ραξαθηεξηζηηθνχ νλνκάδνληαη 

δηαζηαπξψζεηο κνλνυβξηδηζκνχ.      

4. Σα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νκάδα αίκαηνο ζχκθσλα µε ην ζχζηελα ΏΐΟ είλαη δχν αιιειφµνξθα 

γνλίδηα.         

5. Σν γελεαινγηθφ δέληξν είλαη ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ µειψλ κηαο 

νηθνγέλεηαο γηα πνιιέο γελεέο.    

6. Δ αηκνξξνθηιία Ώ είλαη µία αζζέλεηα πνπ ειέγρεηαη απφ απηνζσκηθά ππνιεηπφκελα γνλίδηα.  

7. ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ θιεξνλνκηθψλ ραξαθηήξσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε 

µαο φηη θάζε θχεζε είλαη έλα αλεμάξηεην γεγνλφο, ην νπνίν δε ζρεηίδεηαη µε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

θπήζεσλ.      

8. Σα µέιε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη θπζηνινγηθά έρνπλ πάληνηε θπζηνινγηθνχο απνγφλνπο.     

9. Ο Mendel επέιεμε γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ ην κνζρνκπίδειν θαη ζπλεπψο νη λφκνη πνπ πξφηεηλε ηζρχνπλ 

µφλν γηα ηνπο θπηηθνχο νξγαληζµνχο.    

10. Δ β-ζαιαζζαηκία είλαη µία αζζέλεηα πνπ ειέγρεηαη απφ πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα   

 
–Να ζπκπιεξψζεηε  µε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 
 

1. Σα γελεαινγηθά δέληξα βνεζνχλ ζηε …………. θαζνδήγεζε θαη ζηε κειέηε ………………. . 

2. Δ αηκνξξνθηιία θαη ε αρξσκαηνςία είλαη αζζέλεηεο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ……………… 

…………….. γνλίδηα θαη εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα ……….. άηνκα θαη πνιχ ζπάληα ζηα …………. 

άηνκα. 

3. Οη γνλείο νη νπνίνη είλαη εηεξφδπγνη θαη έρνπλ ……………. θαηλφηππν κπνξεί λα κεηαβηβάζνπλ 

……………….. αιιειφκνξθν γνλίδην ζηνπο απνγφλνπο ηνπο θαη νλνκάδνληαη ………….. . 

4. Καηά ηε δηαζηαχξσζε ………….. έλα άηνκν άγλσζηνπ ……………….δηαζηαπξψλεηαη µε έλα άηνκν 

νκφδπγν γηα ……………….. αιιειφκνξθν γνλίδην. 

5. Σα θπινζχλδεηα γνλίδηα βξίζθνληαη ……….. ρξσκφζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειφµνξθα …………. 

ρξσκφζσκα θαη ν ηξφπνο πνπ θιεξνλνκνχληαη νλνκάδεηαη ………………….. θιεξνλνκηθφηεηα. 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η µε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάµµα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

 

Η ΗΗ 
Ώ. Ώηκνξξνθηιία Ώ 

ΐ. Πνιιαπιά αιιειφµνξθα 

Γ. .Αηαζηαχξσζε ειέγρνπ 

 

1. ΐ-ζαιαζζαηκία. 

2. Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα. 

3. Πξφσξνο ζάλαηνο. 

4. Άηνκν άγλσζηνπ γνλφηππνπ δηαζηαπξψλεηαη µε νκφδπγν 

ππνιεηπφκελν άηνκν. 

 

Η ΗΗ 
Ώ...... Οκφδπγν άηνκν 

ΐ...... Βηεξφδπγν άηνκν 

Γ...... Βπηθξαηέο γνλίδην 

Α...... Τπνιεηπφκελν γνλίδην 

 

1. Καιχπηεη ηελ έθθξαζε ηνπ αιιεινκφξθνπ ηνπ. 

2. Αηαθνξεηηθά αιιειφµνξθα γνλίδηα 

3. Μειέηε ηνπ ηξφπνπ θιεξνλφκηζεο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ. 

4. Καιχπηεηαη ε έθθξαζή ηνπ απφ ην αιιειφκνξθφ ηνπ. 

5. Ίδηα αιιειφµνξθα γνλίδηα. 

 

Η ΗΗ 
Ώ.... Φπινζχλδεηα γνλίδηα 

ΐ. Μεξηθή αρξσκαηνςία                          

……ζην θφθθηλν 

Γ... ΐ-ζαιαζζαηκία 

Α... Οκφινγα ρξσκνζψκαηα 

 

1. Πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα. 

2. ΐξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειφµνξθα ζην Τ 

ρξσκφζσκα. 

3. Τπνιεηπφκελα απηνζσκηθά γνλίδηα 

4. πρλφηεξε ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πνιχ ζπάληα ζηα ζειπθά άηνκα. 

5. πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ζεηξά γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηφηεηα. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... πλεπηθξαηή 

ΐ. ...... Ώιιειφκνξθα γνλίδηα 

Γ. ...... Οκφδπγν επηθξαηέο άηνκν 

Α. ...... Γνλφηππνο 

 

1. Έρεη δχν επηθξαηή αιιειφµνξθα γνλίδηα. 

2. ΐξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηφηεηα. 

3. Σν ζχλνιν ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ ελφο νξγαληζµνχ. 

4. Βθθξάδνληαη ζην θαηλφηππν ησλ εηεξφδπγσλ αηφκσλ. 

5. Πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα. 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 
1 α, 2γ, 3β, 4β, 5α, 6β, 7β, 8α, 9δ, 10α  

1 , 2Λ, 3, 4Λ, 5Λ, 6Λ, 7, 8Λ, 9Λ, 10 

1.γελεηηθή, θιεξνλφκεζεο, 2.ππνιεηπφκελα, θπινζχλδεηα, αξζεληθά, ζειπθά, 3.Φπζηνινγηθφ, ην 

ππνιεηπφκελν, θνξείο, 4. ειέγρνπ, γνλφηππνπ, ην ππνιεηπφκελν, 5. ζην Υ, ζην Y, θπινζχλδεηε. 

Πξψηνο πίλαθαο: Ώ-2, ΐ-1 , Γ-4 , Αεχηεξνο πίλαθαο: Ώ-5, ΐ-2, Γ -1 , Α-4  

Σξίηνο πίλαθαο: Ώ-2, ΐ-4, Γ-1 , Α-5, Σέηαξηνο πίλαθαο: Ώ-4, ΐ-2, Γ-1 , Α-3 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 
 

Αηαζηαχξσζε ειέγρνπ πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα γελεαινγηθφ δέληξν 

ππνιεηπφκελν γνλίδην θπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα 

 

Γηαζηαχξσζε ειέγρνπ: δηαζηαχξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ γνλφηππνπ ελφο 

νξγαληζκνχ 

Πνιιαπιά αιιειφκνξθα: ηα δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα γνλίδηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηα άηνκα 

ελφο πιεζπζκνχ θαη ν αξηζκφο ηνπο θπκαίλεηαη απφ ηξία θαη πάλσ γηα κία γελεηηθή ζέζε. ηνλ άλζξσπν 

γηα παξάδεηγκα, πνιιαπιά αιιειφκνξθα είλαη ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηηο νκάδεο αίκαηνο 

Γελεαινγηθφ δέλδξν: ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο γηα πνιιέο γεληέο ζηελ 

νπνία θαίλνληαη νη γάκνη, ε ζεηξά ησλ γελλήζεσλ, ην θχιιν ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν θαηλφηππνο 

ηνπο ζε θάπνην θιεξνλνκηθφ ραξαθηήξα 

Τπνιεηπφκελν γνλίδην: έλα γνλίδην πνπ εθθξάδεηαη κφλν ζηα άηνκα δηπινεηδψλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη 

νκφδπγα γηα ην ζπγθεθξηκέλν αιιειφκνξθν φρη φκσο θαη ζε εθείλα πνπ είλαη εηεξφδπγα:  

Φπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα: ν ηξφπνο θιεξνλφκεζεο ηδηνηήησλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ γνλίδηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο  

Φπιεηηθά ρξσκνζψκαηα: δεπγάξη ρξσκνζσκάησλ πνπ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ θαζνξίδνπλ ην θχιν. ηνλ άλζξσπν ε παξνπζία ηνπ Τ 

ρξσκνζψκαηνο θαζνξίδεη ην αξζεληθφ άηνκν, ε απνπζία ηνπ ην ζειπθφ. ηα ζειπθά άηνκα έρνπκε ΥΥ 

ρξσκνζψκαηα ελψ ζηα αξζεληθά ΥΤ.  

 

 

  



ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ  ΜΑΘΗΣΕ - ΜΑΘΗΣΡΙΕ  

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου Σελίδα 45 

Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ (10-20 λέξειρ ) 
 
1. Γηαηί ν Mendel ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Γελεηηθήο; 

Δ πξψηε φκσο επηζηεκνληθή κειέηε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο έγηλε ην 19
ν
 αηψλα απφ ηνλ 

Ώπζηξηαθφ κνλαρφ Gregor Mendel. πνπ δηθαίσο ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Γελεηηθήο. 

2. Να εμεγήζεηε γηαηί φηαλ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη ζηελνί ζπγγελείο, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

είλαη θνξείο ηεο ίδηαο αζζέλεηαο, πνπ θιεξνλνκείηαη µε απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηξφπν. Πψο 

ζπκβνιίδεηαη απηφ ζην γελεαινγηθφ δέληξν; 

Δ πηζαλφηεηα θαη νη δχν ζχδπγνη λα είλαη θνξείο ηεο ίδηαο αζζέλεηαο πνπ θιεξνλνκείηαη κε 

απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηξφπν είλαη πνιχ κηθξή. Ώπμάλεηαη φκσο ζε πεξίπησζε πνπ ζη δχν 

ζχδπγνη είλαη ζηελνί ζπγγελείο, φπσο αδέιθηα ή μαδέιθηα. Ώπηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ηα άηνκα κε 

θνηλνχο πξνγφλνπο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηα ίδηα ππνιεηπφκελα αιιειφκνξθα ζε ζρέζε κε 

άηνκα κε ζπγγεληθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αηκνκεημία ζπκβνιίδεηαη ζην γελεαινγηθφ 

δέλδξν κε δηπιή γξακκή 

3. Ση νλνκάδεηαη γνλφηππνο θαη ηη θαηλφηππνο; 

Ο γνλφηππνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ν 

θαηλφηππνο αθνξά ην ζχλνιν ησλ ραξαθηήξσλ ζη νπνίνη απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ηνπ γνλφηππνπ 

ελφο νξγαληζκνχ, φπσο είλαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε βηνρεκηθή ζχζηαζε 

4. Να εμεγήζεηε γηαηί ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ θιεξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ 

άλζξσπν εκθαλίδεη πνιιέο δπζθνιίεο. 

Ώπηφ ζπκβαίλεη, επεηδή νη άλζξσπνη έρνπλ κηθξφ αξηζκφ απνγφλσλ, ελψ ε θάζε γεληά έρεη κεγάιε 

δηάξθεηα, Πεξίπνπ 20-30 ρξφληα. Βπηπιένλ ζηνλ άλζξσπν δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ 

δηαζηαπξψζεηο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ έθαλε ν Mendel, ρξεζηκνπνηψληαο ην κνζρνκπίδειν. 

5. ε πνηα πεξίπησζε δχν αιιειφµνξθα γνλίδηα ιέγνληαη ζπλεπηθξαηή; 

Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζηα εηεξφδπγα άηνκα εθθξάδνληαη θαη ηα δχν αιιειφκνξθα ζην 

θαηλφηππν ηα γνλίδηα νλνκάδνληαη ζπλεπηθξαηε. 

6. Γηα πνην ιφγν ηα νκφδπγα ππνιεηπφκελα άηνκα γηα ζλεζηγφλα γνλίδηα δελ επηβηψλνπλ κέρξη ηε 

γέλλεζε; 

Έλα ηέηνην άηνκν δελ επηβηψλεη κέρξη ηε γέλλεζε θαη ζπλεπψο ν αληίζηνηρνο θαηλφηππνο ράλεηαη. 

Σν αιιειφκνξθν πνπ πξνθαιεί πξφσξν ζάλαην νλνκάδεηαη ζλεζηγφλν. Σα ζλεζηγφλα 

αιιειφκνξθα πξνθαινχλ απηφκαηεο απνβνιέο, δειαδή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο θχεζεο. ηαλ 

έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα έρνπλ ν θαζέλαο απφ έλα ππνιεηπφκελν ζλεζηγφλν αιιειφκνξθν γηα 

ην ίδην γνλίδην, θάζε απφγνλνο ηνπο έρεη 25% πηζαλφηεηα λα είλαη νκφδπγνο γηα απηά θαη ζπλεπψο 

λα κελ επηβηψλεη κέρξη ηε γέλλεζε 

7. Με πνην ηξφπν ν Mendel δεκηνχξγεζε ακηγή ζηειέρε κνζρνκπίδεινπ; 

κε απηνγνληκνπνίεζε 

8. Πνηεο δηαζηαπξψζεηο νλνκάδνληαη δηαζηαπξψζεηο κνλνυβξηδηζκνχ θαη πνηεο δηπβξηδηζκνχ; 

Μνλνυβξηδηζκφο: δηαζηαχξσζε αηφκσλ πνπ δηαθέξνπλ θαηά κία ηδηφηεηα  

Αηυβξηδηζκφο: δηαζηαχξσζε αηφκσλ πνπ δηαθέξνπλ θαηά δχν ηδηφηεηεο  
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9. Πνηα δηαζηαχξσζε ειέγρνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Mendel γηα λα κειεηήζεη ην χςνο ηνπ 

κνζρνκπίδεινπ; 

Ο Mendel πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη αλ έλα ςειφ θπηφ είρε γνλφηππν ΦΦ(νκφδπγν) ή Φς 

(εηεξφδπγν) πξαγκαηνπνίεζε επηπιένλ δηαζηαπξψζεηο.  

Αηαζηαχξσζε ςειά θπηά άγλσζηνπ γνλφηππνπ κε θνληά (ςς) θπηά.  

ηαλ έλα ςειφ θπηφ πνπ δηαζηαπξσλφηαλ κε έλα θνληφ (ςς) θπηφ έδηλε ςεινχο θαη θνληνχο 

απνγφλνπο, ηφηε ν Mendel ήμεξε φηη ην θπηφ ήηαλ Φς (εηεξφδπγν),  

ς ς 

Φ Φς Φς 

ς ςς ςς 

ελψ αλ έδηλε κφλν ςειά θπηά, ήηαλ ΦΦ (νκφδπγν).  

ς ς 

Φ Φς Φς 

Φ Φς Φς 

Δ δηαζηαχξσζε ελφο αηφκνπ άγλσζηνπ γνλφηππνπ κε έλα άηνκν νκφδπγν γηα ην ππνιεηπφκελν 

αιιειφκνξθν γνλίδην νλνκάδεηαη δηαζηαχξσζε ειέγρνπ.  

Σν νκφδπγν ππνιεηπφκελν άηνκν έρεη πάληνηε έλα κφλν γνλφηππν πνπ θαζνξίδεη θαη ην 

θαηλφηππν, δειαδή έλα θνληφ θπηφ είλαη πάληνηε ςς 

10. Γηαηί ηα πνιιαπιά αιιειφµνξθα γνλίδηα κπνξεί λα αιιάμνπλ ηηο αλαινγίεο ησλ λφκσλ ηνπ 

Mendel; 

Σα πνιιαπιά αιιειφκνξθα κπνξεί λα αιιάδνπλ ηηο αλαινγίεο ησλ λφκσλ ηνπ Mendel, επεηδή 

δεκηνπξγνχλ πνιιά είδε θαηλνηχπσλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ πνπ γίλνληαη. 

11. Οη αλαινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιιαπιά 

αιιειφµνξθα γνλίδηα δελ ζπκθσλνχλ µε ηηο αλαινγίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη λφκνη ηνπ Mendel. 

Να εμεγήζεηε ην γεγνλφο. 

Βίλαη γλσζηφ φηη ζηα δηηηινεηδή θχηηαξα ππάξρνπλ δχν αιιειφκνξθα γηα κία νξηζκέλε γελεηηθή 

ζέζε, ελψ έλα απινεηδέο θχηηαξν, φπσο έλαο γακέηεο, έρεη κφλν έλα. Βληνχηνηο, εάλ εμεηάζνπκε 

έλα πιεζπζκφ αηφκσλ κπνξεί λα βξνχκε πεξηζζφηεξα απφ δχν αιιειφκνξθα γηα κία γελεηηθή 

ζέζε. Βάλ ζηνλ πιεζπζκφ ππάξρνπλ ηξία ή πεξηζζφηεξα αιιειφκνξθα γηα κία γελεηηθή ζέζε, 

Σφηε απηά νλνκάδνληαη πνιιαπιά αιιειφκνξθα. Σα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νκάδα αίκαηνο 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ΏΐΟ είλαη επίζεο πνιιαπιά αιιειφκνξθα. Σα πνιιαπιά αιιειφκνξθα 

κπνξεί λα αιιάδνπλ ηηο αλαινγίεο ησλ λφκσλ ηνπ Mendel, επεηδή δεκηνπξγνχλ πνιιά είδε 

θαηλνηχπσλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ πνπ γίλνληαη. 
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–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 
 

1. Γηα πνηνπο ιφγνπο ν Mendel επέιεμε ην κνζρνκπίδειν γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ; 

 Ώλαπηχζζεηαη πνιχ εχθνια  

 εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιφηεηα ζε πνιινχο ραξαθηήξεο ηνπ 

 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, πέξα απφ ηελ απηνγνληκνπνίεζε. ε νπνία 

ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά. ’ απηήλ, ε γχξε απφ ηνπο ζηήκνλεο ελφο άλζνπο πέθηεη ζηνλ χπεξν ηνπ 

ίδηνπ άλζνπο, ελψ ζηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε ε γχξε απφ ηνπο ζηήκνλεο ελφο άλζνπο κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί κε εηδηθφ εξγαιείν ζηνλ χπεξν ηνπ επηζπκεηνχ άλζνπο.  

 δίλεη κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

2. Γηαηί νη αζζέλεηεο πνπ ειέγρνληαη απφ ππνιεηπφκελα θπινζχλδεηα γνλίδηα εκθαλίδνληαη ζπρλά 

ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πνιχ ζπάληα ζηα ζειπθά άηνκα; 

Έλα ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην γνλίδην εθθξάδεηαη θαηλνηππηθά ζε φια ηα αξκεληθά άηνκα πνπ 

θέξνπλ ην γνλίδην αιιά κφλν ζε εθείλα ηα ζειπθά πνπ είλαη νκφδπγα γηα ην ππνιεηπφκελν 

γνλίδην. πλεπψο, νη αζζέλεηεο πνπ ειέγρνληαη απφ ππνιεηπφκελα θπινζχλδεηα γνλίδηα 

εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πάξα πνιχ ζπάληα ζηα ζειπθά άηνκα 

3. Να πεξηγξάςεηε ηε ζεηξά πεηξακάησλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ν Mendel βαζίζηεθε θαη 

πξφηεηλε ην δεχηεξν λφκν. 

ε κηα δεχηεξε ζεηξά πεηξακάησλ ν Mendel κειέηεζε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα δχν δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηήξσλ. Οη ραξαθηήξεο πνπ επέιεμε ήηαλ ην ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπ ζπέξκαηνο. Σν 

ζρήκα ηνπ ζπέξκαηνο κπνξεί λα είλαη ιείν ή ξπηηδσκέλν (θαζνξίδεηαη απφ ηα αιιειφκνξθα Λ,ι) 

θαη ην ρξψκα είλαη θίηξηλν ή πξάζηλν (θαζνξίδεηαη απφ ηα αιιειφκνξθα Κ,θ). ηαλ ν Mendel 

δηαζηαχξσζε ακηγή θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα κε θπηά πνπ είραλ ξπηηδσκέλα θαη 

πξάζηλα ζπέξκαηα. φινη νη απφγνλνη είραλ ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα. Έβγαιε ζπλεπψο ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην αιιειφκνξθν πνπ θαζνξίδεη ην ιείν ζρήκα ζπέξκαηνο είλαη επηθξαηέο έλαληη 

ηνπ ξπηηδσκέλνπ, θαη, αληίζηνηρα, απηφ πνπ θαζνξίδεη ην θίηξηλν ρξψκα είλαη επηθξαηέο ηνπ 

πξάζηλνπ.  

ηε ζπλέρεηα, δηαζηαχξσζε ηα θπηά ηεο F1 (γνλφηππνο ΚθΛι) κεηαμχ ηνπο. Ο Mendel 

παξαηήξεζε ηέζζεξηο ηχπνπο ζπεξκάησλ ζηελ F2 γεληά: ιεία θαη θίηξηλα, ιεία θαη πξάζηλα, 

ξπηηδσκέλα θαη θίηξηλα, θαζψο θαη ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα ζε αλαινγία 9:3:3:1 

ΚΛ Κι θΛ θι 

ΚΛ ΚΚΛΛ ΚΚΛι ΚθΛΛ ΚθΛι 

Κι ΚΚΛι ΚΚιι ΚθΛι Κθιι 

θΛ ΚΚΛΛ θΚΛι θθΛΛ ΚθΛι 

θι θΚΛι θΚιι θθιΛ θθιι 
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ΐαζηδφκελνο ζε απηά ηα απνηειέζκαηα ν Mendel πξφηεηλε ην δεχηεξν λφκν ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ, πνπ αλαθέξεη φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη έλα ραξαθηήξα δελ 

επεξεάδεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ γνληδίνπ πνπ ειέγρεη έλαλ άιιν ραξαθηήξα. ήκεξα είλαη 

γλσζηφ φηη απηφ ηζρχεη κφλν γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκoιφγσλ 

ρξσκνζσκάησλ. Ο αλεμάξηεηνο δηαρσξηζκφο ησλ γνληδίσλ γίλεηαη, επεηδή ηα ρξσκνζψκαηα θάζε 

γνλέα ζπλδπάδνληαη κε ηπραίν ηξφπν θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ γακεηψλ. Οη δηαζηαπξψζεηο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ κειεηάηαη ν ηξφπνο θιεξνλφκεζεο δχν ραξαθηήξσλ νλνκάδνληαη 

δηαζηαπξψζεηο δηπβξηδηζκνχ. ηηο δηαζηαπξψζεηο απηέο θάζε γνλέαο παξάγεη ίζν αξηζκφ 

γακεηψλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ: ΛΚ, Λθ, ιΚ θαη ιθ. Σν ηεηξάγσλν ηνπ Punnett γη’ απηή 

ηε δηαζηαχξσζε πξνζδηνξίδεη ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ αηφκσλ, φπσο 

αθξηβψο ηνπο πξνζδηφξηζε ν Mendel 

4. ε πνηνπ ηχπνπ δηαζηαπξψζεηο νη γνλνηππηθέο θαη νη θαηλνηππηθέο αλαινγίεο είλαη νη ίδηεο; Γηαηί 

ζπκβαίλεη απηφ; 

α. Πεξίπησζε γνληδίσλ κε ζρέζε επηθξαηή -ππνιεηπνκέλνπ: 

 δηαζηαχξσζε κεηαμχ δχν νκφδπγσλ αηφκσλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο κία ηδηφηεηα ΏΏ Υ αα, 

 δηαζηαχξσζε ειέγρνπ Ώα ρ αα. 

β. Πεξίπησζε γνληδίσλ αηειψο επηθξαηή ή ζπλεπηθξαηή: 

 δηαζηαχξσζε κεηαμχ δχν εηεξφδπγσλ αηφκσλ: Κ
1
Κ

2
 Υ Κ

1
Κ

2
 , 

 δηαζηαχξσζε κεηαμχ ελφο νκφδπγνπ θαη ελφο εηεξφδπγνπ: Κ
1
Κ

1
 Υ Κ

1
Κ

2
 

γ. Πεξίπησζε γνληδίσλ πνιιαπιψλ αιιειφκνξθσλ: 

 δηαζηαχξσζε κεηαμχ εηεξφδπγσλ αηφκσλ Ε
Ώ
Ε

Ώ 
Υ Ε

ΐ
Ε

ΐ
 

δ. Πεξίπησζε θπινζχλδεησλ γνληδίσλ:  

 δηαζηαχξσζε κεηαμχ ελφο αξζεληθνχ πνπ πάζρεη Υ
α
Τ θαη ελφο ζειπθνχ θνξέα. Υ

Ώ
Υ

α  

5. Όηαλ έλαο αηκνξξνθηιηθφο άληξαο παληξεπηεί κηα θπζηνινγηθή γπλαίθα, φινη νη ζειπθνί 

απφγνλνί ηνπο ζα είλαη ππνρξεσηηθνί θνξείο. Πψο αηηηνινγείηαη απηφ; 

ια ηα θνξίηζηα ζα πάξνπλ ην Υ
α
 απφ ηνλ παηέξα ηνπο Τπνζέηνπκε φηη ε θπζηνινγηθή κεηέξα 

είλαη νκφδπγε Υ
Ώ
Υ

Ώ
. Άξα ηα θνξίηζηα ζα είλαη εηεξφδπγα, (θνξείο)  Υ

Ώ
Υ

α
 

6. ηελ αηκνξξνθηιία Α πνηνη είλαη νη πηζαλνί γνλφηππνη ζηα αξζεληθά θαη πνηνη ζηα ζειπθά άηνκα; 

Πνηνη είλαη νη αληίζηνηρνη θαηλφηππνη; 

Δ αηκνξξνθηιία Ώ είλαη κηα θιαζηθή θπινζχλδεηε δηαηαξαρή, ζηελ νπνία ην αίκα δελ πήδεη 

θπζηνινγηθά ιφγσ έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα VIII, κηαο αληηαηκνξξνθηιηθήο πξσηεΎλεο. Σν γνλίδην 

πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο είλαη ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε Υ
α
. Σν θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ζπκβνιίδεηαη κε Υ

Ώ
. Βπεηδή ηα αξζεληθά 

άηνκα έρνπλ έλα Υ ρξσκφζσκα ελψ ηα ζειπθά έρνπλ δχν, ζα ππάξρνπλ δχν πηζαλνί γνλφηππνη 

ζηα αξζεληθά Υ
Ώ
Τ , Υ

α
Τ θαη ηξεηο ζηα ζειπθά Υ

Ώ
 Υ

Ώ
, Υ

Ώ
 Υ

α
 θαη Υ

α
 Υ

α 
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7. Να θαηαζθεπάζεηε ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett ζην νπνίν ζα θαίλνληαη νη πηζαλνί γελεηηθνί 

ζπλδπαζκνί ζηελ κεξηθή αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν φηαλ ν παηέξαο είλαη θπζηνινγηθφο θαη ε 

κεηέξα θνξέαο. 

Δ δηαζηαχξσζε είλαη: Υ
Α
Υ

δ
   Υ   Υ

Α
Τ 

Υ
Α
 Τ 

Υ
Α
 Υ

Α
Υ

Α
 Υ

Α
Τ 

Υ
δ
 Υ

Α
Υ

δ
 Υ

δ
Τ 

8. Πνηεο ηδηφηεηεο πξέπεη λα έρνπλ νη νξγαληζκνί ψζηε λα είλαη θαηάιιεινη γηα πεηξακαηηθέο 

δηαζηαπξψζεηο; 

α. λα αλαπηχζζνληαη πνιχ εχθνια,  

β. λα εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιφηεηα ζε πνιινχο ραξαθηήξεο,  

γ.λα δίλνπλ κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ, ψζηε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. 

δ. Ώπηνγνληκνπνίεζε θαη δπλαηφηεηα ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο  
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

1. Έλα θχηηαξν απνηειείηαη απφ 3 δεχγε νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ηα γνλίδηα Κθ, Λι, Μµ. Πφζα είδε γαµεηψλ ζα ζρεκαηίζεη απηφ ην θχηηαξν θαη 

πνηα; 

Σα είδε ησλ γακεηψλ είλαη 8        

ΚΛΜ, ΚΛκ, ΚιΜ, Κικ, θΛΜ, θΛκ, θιΜ, θικ. 

2. Έλαο δηπινεηδήο νξγαληζκφο µε 5 δεχγε αλεμάξηεησλ γνληδίσλ έρεη γνλφηππν ΑαΒΒΓγδδΔε. 

Πφζα είδε γαµεηψλ ζα ζρεκαηίζεη θαη πνηα ζα είλαη απηά; 

Θα ζρεκαηηζηνχλ 8 είδε γακεηψλ:  

ΏΓΒΐδ, ΏγΒΐδ, αΓΒΐδ, αγΒΐδ, ΏΓεΐδ, αΓεΐδ, αγεΐδ. 

3. Να δψζεηε φινπο ηνπο πηζαλνχο γαµέηεο (είδε θαη αξηζκεηηθέο αλαινγίεο) ησλ αλζξψπσλ µε 

ηνπο παξαθάησ γνλφηππνπο: ΥΥΤΑα, ΥΤΒβ, ΥΥΓγ. 

ΥΥΤΏ α:   ΥΤΏ,  ΥΤα,  ΥΏ, Υα,   ΥΥΏ,  ΥΥα,  ΤΏ,  Τα 

   ΥΤΐβ:     Υΐ, Υβ,    Τΐ,     Τβ. 

    ΥΥΓγ:     ΥΓ,  Υγ. 

4. Ο Γηάλλεο έρεη νκάδα αίκαηνο Ο, αιιά ν παηέξαο ηνπ αλήθεη ζηελ Α νκάδα θαη ε κεηέξα  ζηε Β. 

α) Να δείμεηε µε έλα ζρεδηάγξακκα πψο ν Γηάλλεο θιεξνλφκεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ ηελ νκάδα 

αίκαηνο. 

β) Πνηεο ζα είλαη νη πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο ηεο αδεξθήο ηνπ θαη ηνπ αδεξθνχ ηνπ; Να 

ζρεδηάζεηε ην πηζαλφ γελεαινγηθφ δέληξν ηεο νηθνγέλεηαο. 

Οη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ είλαη: παηέξαο Ε
Ώ
η κεηέξα: Ε

ΐ
η ,  παηδί: ίί 

    α) 25% 

    β) Ώ, ΐ, Ώΐ, Ο 

5. Ο αιθηζκφο είλαη ε απνπζία ρξσζηηθήο απφ ην δέξκα, ηα µάηηα θαη ηα καιιηά. Σα άηνκα πνπ 

έρνπλ θιεξνλνκήζεη απηφ ην γελεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δελ παξάγνπλ ρξσζηηθή. Σν δηάγξακκα 

απνηειεί ην γελεαινγηθφ δέλδξν κηαο νηθνγέλεηαο, άηνκα ηεο νπνίαο έρνπλ θιεξνλνκήζεη απηφ ην 

γελεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σα ηεηξάγσλα είλαη αξζεληθά άηνκα, νη θχθινη ηα ζειπθά άηνκα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σα ρξσκαηηζκέλα ηεηξάγσλα θαη θχθινη είλαη ηα άηνκα πνπ 

δελ παξάγνπλ ηε ρξσζηηθή, ελψ ηα ππφινηπα έρνπλ θαηλφηππν θπζηνινγηθφ. 

α) Ση ελλννχκε µε ηε θξάζε φηη ν θαηλφηππνο είλαη θπζηνινγηθφο; β) Ση 

ζπκπεξαίλεηε απφ ην γελεαινγηθφ δέλδξν, ην γνλίδην ηνπ αιθηζκνχ είλαη 

επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν; γ) Να θαηαγξάςεηε ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο 

ησλ (1-8). δ) Δάλ ην άηνκν 8, παληξεπηεί θάπνην αιθηθφ άηνκν πνηα είλαη ε 

πηζαλφηεηα ην πξψην ηνπο παηδί λα είλαη αιθηθφ;  

α. Αελ εθδειψλεη ζην θαηλφηππνο ηνπ ηελ αζζέλεηα. 

β. Σν άηνκν 4 εθδειψλεη ην ραξαθηήξα, ελψ νη γνλείο ηνπ (1 ,2) είλαη θπζηνινγηθά άηνκα. Άξα 

ππνιεηπφκελν 

γ.1:(Ώα),2:(Ώα),3:(ΏΏ ή Ώα),4 (αα),5(Ώα),6(Ώα),7(αα), 8(Ώα). 

δ. Δ πηζαλφηεηα είλαη 1 /2.  

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, ην γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ηνλ αιθηζκφ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη θπινζχλδεην ππνιεηπφκελν γνλίδην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 
Μεηαιιάμεηο 

Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 
–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάμμα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1. Οη κεηαιιάμεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

α. ηε δεκηνπξγία γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο 

β. ηε δεκηνπξγία θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ 

γ. ηελ εκθάληζε πνιιψλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ 

δ. φια φζα πεξηγξάθνληαη ζηα α, β, γ. 

2. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, είλαη 

ιαλζαζκέλεο; 

α. Σα εξπζξνθχηηαξα πεξηέρνπλ ηελ HbS αληί ηεο HbA. 

β. Οθείιεηαη ζε ειιείςεηο ή πξνζζήθεο βάζεσλ. 

γ. Σν έθην ακηλνμχ ηεο β-αιπζίδαο αληί γηα γινπηακηληθφ είλαη βαιίλε. 

δ. Σν πέκπην ακηλνμχ ηεο α-αιπζίδαο αληί γηα γινπηακηληθφ είλαη ιεπθίλε. 

3. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο κεηαιιάμεσλ ζε πεξηνρέο γνληδίσλ ζην γελεηηθφ πιηθφ είλαη 

ππνδεθαπιάζηα ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο κεηαιιάμεσλ ζην ππφινηπν 95% γηαηί 

α. νη πεξηνρέο εθηφο γνληδίσλ είλαη πεξηζζφηεξεο 

β. νη θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο βξίζθνληαη θάησ απφ εμειηθηηθή πίεζε 

γ. νη πεξηνρέο εθηφο γνληδίσλ δε βξίζθνληαη θάησ απφ εμειηθηηθή πίεζε 

δ. νη πεξηνρέο εθηφο γνληδίσλ βξίζθνληαη θάησ απφ εμειηθηηθή πίεζε 

4. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο δελ αθνξά ηελ α-ζαιαζζαηκία; 

α. Βίλαη απνηέιεζκα έιιεηςεο νιφθιεξνπ ηνπ γνληδίνπ α. 

β. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ειιείςεηο ζε έλα, δχν, ηξία ή θαη ζηα ηέζζεξα γνλίδηα α. 

γ. Σα άηνκα κε α-ζαιαζζαηκία εκθαλίδνπλ αλζεθηηθφηεηα ζην πξσηφδσν ηεο εινλνζίαο. 

δ. Δ έιιεηςε ηεο α-αιπζίδαο επεξεάδεη φιεο ηηο αηκνζθαηξίλεο. 

5. Σα άηνκα, πνπ εκθαλίδνπλ ηξηζσκία 13 θαη 18, εκθαλίδνπλ βαξχηεξα ζπκπηψκαηα απφ απηά πνπ 

πάζρνπλ απφ ζχλδξνκν Down επεηδή ηα ρξσκνζψκαηα 

α. 13 θαη 18 είλαη απηνζσκηθά 

β. 13 θαη 18 είλαη κεγαιχηεξα θαη κε πεξηζζφηεξα γνλίδηα 

γ. 13 θαη 18 είλαη κηθξφηεξα αιιά πεξηέρνπλ ζεκαληηθφηεξα γνλίδηα 

δ. 13 θαη 18 είλαη θπινζχλδεηα. 
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–Να ραξαθηεξίζεηε κε  (ζσζηφ ) ή κε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
 

1. Οη κεηαιιάμεηο δεκηνπξγνχλ έλα δηαθνξεηηθφ θαηλφηππν.     

2. Δ ρξσκνζσκηθή αλσκαιία ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο γνληδηαθήο κεηάιιαμεο. 

3. ιεο νη κεηαιιάμεηο κεηαβηβάδνληαη απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε.    

4. Μφλν νη κεηαιιάμεηο ησλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ κεηαβηβάδνληαη απφ ηε κηα γεληά  

ζηελ άιιε.           

 5. Δ δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία νθείιεηαη ζε κία ρξσκνζσκηθή αλσκαιία  

 6. Δ αιιαγή ηεο ζηεξενδηάηαμεο ηεο αηκνζθαηξίλεο HbA ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή 

 αλαηκία νθείιεηαη ζε κία κεηάιιαμε.       

 7. Σν γεγνλφο φηη ν γελεηηθφο θψδηθαο είλαη εθθπιηζκέλνο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα  

  εκθάληζεο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ κηαο κεηάιιαμεο.      

 8. Οη κεγάιεο έθηαζεο αιιαγέο ζην γνληδίσκα απνηεινχλ ηηο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο.  

 9. ιεο νη κεηαιιάμεηο είλαη βιαβεξέο.        

10. Δ κνλαδηθή κνλνζσκία πνπ βξέζεθε ζηνλ άλζξσπν είλαη ην ζχλδξνκν Turner.  

11. Δ έιιεηςε γνληδίσλ α επεξεάδεη φιεο ηηο αηκνζθαηξίλεο.     

12. Ο θαξθίλνο θιεξνλνκείηαη σο κελδειηθφο ραξαθηήξαο.      

13. Σα πξσηννγθνγνλίδηα ππάξρνπλ θπζηνινγηθά ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα.  

14. Δ α-ζαιαζζαηκία είλαη ζνβαξφηεξε απφ ηε β-ζαιαζζαηκία δηφηη ε α αιπζίδα είλαη 

      ζπζηαηηθφ φισλ ησλ αηκνζθαηξηλψλ.        

15. Μεηαιιάμεηο παξαηεξνχληαη κφλν ζηηο πεξηνρέο ηνπ DNA πνπ θσδηθνπνηνχλ  

      πξσηεΎλεο.           
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η κε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Ώλεππινεηδία 

ΐ. ...... Μνλνζσκία 

Γ. ...... Σξηζσκία 

 

1. χλδξνκν Turner. 

2. χλδξνκν Kleinefelter. 

3. χλδξνκν cri du chat. 

4. χλδξνκν Down. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... α-ζαιαζζαηκία 

ΐ. ...... Αξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 

Γ. ...... β-ζαιαζζαηκία 

Α. ...... Ώιθηζκφο 

1. Έιιεηςε ή πξνζζήθε βάζεσλ. 

2. Ώληηθαηάζηαζε κηαο βάζεο. 

3. Έιιεηςε νιφθιεξνπ γνληδίνπ 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... β-ζαιαζζαηκία 

ΐ. ...... Βηεξφδπγε β-ζαιαζζαηκία 

Γ. ...... Αξεπαλνθπηηαξηθή 

1. Ώληηθαηάζηαζε γινπηακηληθνχ απφ βαιίλε. 

2. Αε ζρεκαηίδεηαη κειαλίλε. 

3. Ώπμεκέλε ζχλζεζε HbΏ2. 

4. Έιιεηςε HbΏ. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Αξεπαλνθπηηαξηθή 

ΐ. ...... Βηεξφδπγνη β-ζαιαζζαηκίαο 

Γ. ...... Φαηλπιθεηνλνπξία 

Α. ...... Ώιθηζκφο 

1. Βξπζξνθχηηαξα δξεπαλνεηδνχο ζρήκαηνο ζε ζπλζήθεο 

έιιεηςεο Ο2. 

2. πζζψξεπζε θαηλπιαιαλίλεο. 

3. Ώπνπζία HbΏ θαη ζχλζεζε HbΏ2. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... χλδξνκν Down 

ΐ. ...... Αξεπαλνθπηηαξηθή 

Γ. ...... Φαηλπιθεηνλνπξία 

1. Πξνζδηνξηζκφο HbS ζηα εξπζξνθχηηαξα. 

2. Ώκληνπαξαθέληεζε κειέηε θαξπφηππνπ. 

3. Λήςε ρνξηαθψλ ιαρλψλ. 

4. Μέηξεζε ζπγθέληξσζεο ελδχκνπ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1δ,2βδ,3β,4γ,5β 
1Λ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Λ, 6Σ, 7Σ, 8Σ, 9Λ, 10Σ, 11Σ, 12Λ, 13Σ, 14Σ, 15Λ 

 Πξώηνο πίλαθαο:  Α-1,2θαη 4, Β-1, Γ-4  

Γεύηεξνο πίλαθαο:  Α-3, Β-2, Γ -1 

 Τξίηνο πίλαθαο.  Α-4, Β-3, Γ -1 

Τέηαξηνο πίλαθαο:  Α-1, Β-3, Γ -2  

Πέκπηνο πίλαθαο:  Α-2, Β-1, Γ -4 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ 

 

ζχλδξνκν Down θαηλπιθεηνλνπξία δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία αιθηζκφο 

έιιεηςε HbΏ αλεππινεηδία  εηεξφδπγε β-ζαιαζζαηκία Μνλνζσκία 

ηξηζσκία ζχλδξνκν Turner ζχλδξνκν Kleinefelter  

χλδξνκν Down (ηξηζσκία 21):  αξηζκεηηθή ρξσκνζσκηθή αλσκαιία  πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ελφο 

επηπιένλ ρξσκνζψκαηνο 21 ζηνλ θαξπφηππν. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ εκθαλίδνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε, ραξαθηεξηζηηθέο δπζκνξθίεο ζην πξφζσπν θαη δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε.   

Φαηλπιθεηνλνπξία (PKU): Ώζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ πνπ ζηα θπζηνινγηθά 

άηνκα κεηαηξέπεη ην ακηλνμχ θαηλπιαιαλίλε ζε ηπξνζίλε. ηα άηνκα πνπ είλαη νκφδπγα γηα ην 

ππνιεηπφκελν γνλίδην ππάξρεη ζπζζψξεπζε θαηλπιαιαλίλεο ε νπνία παξεκπνδίδεη ηε θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ κε ζπλέπεηα ηελ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία: Γελεηηθή αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε γνληδηαθή κεηάιιαμε. Σελ 

παξνπζηάδνπλ άηνκα πνπ θέξνπλ ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην βs ζε νκφδπγε θαηάζηαζε θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα αζζελή άηνκα λα παξάγνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε HbS αληί ηεο θαλνληθήο HbA. Δ 

κεηάιιαμε πξνθαιεί αιιαγή ζηε ζηεξνδηάηαμε ηεο αηκνζθαηξίλεο, κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο 

κνξθήο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ηα νπνία ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγφλνπ παίξλνπλ ην δξεπαλνεηδέο 

ζρήκα.    

Αιθηζκφο: Ώπνπζία ρξσζηηθήο κειαλίλεο, απφ ην δέξκα, ηα καιιηά θαη ηεο ίξηδαο ζηνπο νθζαικνχο 

ελφο νξγαληζκνχ. Κιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο θαη νθείιεηαη 

ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ρξσζηηθήο. 

Έιιεηςε ΖbΑ πξνθαιεί ζνβαξή αλαηκία  

Αλεππινεηδία: Δ χπαξμε αξηζκνχ ρξσκνζσκάησλ πνπ δελ είλαη πνιιαπιάζηνο ηνπ απινεηδνχο αξηζκνχ. 

Δ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή αλεππινεηδίαο ζηνλ άλζξσπν είλαη ε ηξηζσκία 

Σα εηεξφδπγα άηνκα-θνξείο ηεο β-ζαιαζζαηκία εκθαλίδνπλ ήπηα αλαηκία θαη απμεκέλε ζχλζεζε 

ΔbΏ2. Δ αζζέλεηα θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο.  

Μνλνζσκία. Δ χπαξμε, ζε δηπινεηδέο θχηηαξν, ελφο αληηγξάθνπ απφ θάπνην δεχγνο ρξσκνζσκάησλ. Δ 

κνλνζσκία είλαη ζπλήζσο ζαλαηεθφξα γηα ηνλ νξγαληζκφ , δηφηη ηα ρξσκνζψκαηα κε ηα γνλίδηα πνπ 

πεξηέρνπλ κε εμαίξεζε ηα θπιεηηθά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε δχν δφζεηο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

αλάπηπμε ηνπ δπγσηνχ. 

Σξηζσκία: Δ χπαξμε, ζε δηπινεηδέο θχηηαξν, ηξηψλ αληηγξάθσλ ελφο ρξσκνζψκαηνο, αληί ησλ θπζην-

ινγηθψλ δχν. 

χλδξνκν Turner: χλδξνκν πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ελφο κφλν θπιεηηθνχ ρξσκνζψκαηνο, ηνπ X, 

ζε ζειπθά άηνκα. 

χλδξνκν Kleinefelter: χλδξνκν πνπ νθείιεηαη ζηε χπαξμε ζε αξζεληθά άηνκα ελφο επηπιένλ Υ 

ρξσκνζψκαηνο (ΥΥΤ). 
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Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ (10-20 λέξειρ ) 
 

 1. ε πνηεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο αιιαγήο θαηαηάζζνληαη νη κεηαιιάμεηο; 

Οη γελεηηζηέο θαηαηάζζνπλ ηηο κεηαιιάμεηο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Σηο γνληδηαθέο θαη ηηο 

ρξσκνζσκηθέο. Ο ηππηθφο απηφο δηαρσξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηεο αιιαγήο. Ώλ απηή 

αθνξά κηθξφ αξηζκφ βάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκβαίλεη αληηθαηάζηαζε, πξνζζήθε ή έιιεηςε, ηφηε 

νλνκάδεηαη γνληδηαθή κεηάιιαμε. Ώλ αθνξά αιιαγέο ζε κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ρξσκνζψκαηνο, 

νλνκάδεηαη ρξσκνζσκηθή αλσκαιία. 

 2. Πνηψλ θπηηάξσλ νη κεηαιιάμεηο θιεξνλνκνχληαη; 

Μφλν νη κεηαιιάμεηο ησλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ, κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ απφ ηε κηα γεληά 

ζηελ επφκελε 

 3. Πνηα δηαθνξά εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη 

ζηα θπζηνινγηθά; 

Δ δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην έθην ακηλνμχ ηεο β-πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, φπνπ ην γινπηακηληθφ 

νμχ αληηθαζίζηαηαη απφ βαιίλε. Δ κεηαιιαγκέλε αηκνζθαηξίλε ζπκβνιίδεηαη σο ΔbS. 

 4. Πνχ νθείιεηαη ε αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία; 

Δ αιιαγή ζηελ αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ είλαη απνηέιεζκα κίαο γνληδηαθήο κεηάιιαμεο ζηελ 

ηξηπιέηα πνπ θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθφ νμχ. ηε θσδηθή αιπζίδα ηνπ DΝΏ δειαδή, αιιάδεη 

κηα βάζε θαη ην θπζηνινγηθφ θσδηθφλην GAG, πνπ θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθφ νμχ, 

αληηθαζίζηαληαη απφ ην GTG, πνπ θσδηθνπνηεί ηε βαιίλε. Ώπηή ε κεηάιιαμε νδεγεί ζε αιιαγή 

ηεο ζηεξενδηάηαμεο ηεο αηκνζθαηξίλεο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ, ηα νπνία ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγφλνπ παίξλνπλ ραξαθηεξηζηηθφ 

δξεπαλνεηδέο ζρήκα. 

 5. ε πνηα πεξίπησζε ε HbΑ2 απνηειεί δηαγλσζηηθφ δείθηε; 

Σα εηεξφδπγα άηνκα- θνξείο- εκθαλίδνπλ ήπηα αλαηκία θαη απμεκέλε ζχλζεζε ΔbΏ2, ε νπνία 

απνηειεί δηαγλσζηηθφ δείθηε 

 6. Να αλαθέξεηε δχν αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε κεηαιιάμεηο θαη νη νπνίεο θιεξνλνκνχληαη κε 

απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο. 

Δ θαηλπιθεηνλνπξία (PKU) είλαη κία αζζέλεηα ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε ηνπ 

έλδπκνπ πνπ ζηα θπζηνινγηθά άηνκα κεηαηξέπεη ην ακηλνμχ θαηλπιαιαλίλε ζε ηπξνζίλε, κε 

απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε θαηλπιαιαλίλεο. ηα άηνκα πνπ είλαη νκφδπγα γηα ην ππνιεηπφκελν 

κεηαιιαγκέλν γνλίδην παξεκπνδίδεηαη ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ 

ηνπ εγθέθαινπ, κε ζπλέπεηα ηε δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε. Βάλ ε αζζέλεηα αληρλεπζεί λσξίο, 

θαηά ηε λενγληθή ειηθία, ηφηε ε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ’ φξνπ δσήο, θαηάιιεινπ δηαηηνινγίνπ κε πεξηνξηζκέλε 

πνζφηεηα θαηλπιαιαλίλεο.  
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Ο αιθηζκφο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο ελδχκνπ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο ρξσζηηθήο κειαλίλεο. ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αιθηζκφ ππάξρεη έιιεηςε ηεο ρξσζηηθήο 

ζην δέξκα, ζηα καιιηά θαη ζηελ ίξηδα ηνπ νθζαικνχ. Ο αιθηζκφο εκθαλίδεη εηεξνγέλεηα, δειαδή 

άιια άηνκα εκθαλίδνπλ παληειή έιιεηςε ελεξγφηεηαο ηνπ ελδχκνπ, ελψ άιια εκθαλίδνπλ 

κεησκέλε ελεξγφηεηα.  

 7. Ση νλνκάδνληαη ζησπειέο κεηαιιάμεηο; 

Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζ’ έλα γνλίδην θαη δελ νδεγνχλ ζε αιιαγή ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

ακηλνμέσλ ηεο δεκηνπξγνχκελεο πξσηεΎλεο, ιφγσ εθθπιηζκνχ ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα, 

νλνκάδνληαη ζησπειέο κεηαιιάμεηο. 

 8. Γηαηί ζηα νκφδπγα άηνκα κε β-ζαιαζζαηκία εκθαλίδεηαη αχμεζε ηεο HbF; 

ηα νκφδπγα άηνκα παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αχμεζε ηεο ΔbF, ε νπνία ππνθαζηζηά 

κεξηθψο ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔbΏ. 

 9. Γηαηί ε κνλνζσκία είλαη ζπλήζσο ζαλαηεθφξνο γηα ηνλ νξγαληζκφ; 

Δ κνλνζσκία είλαη ζπλήζσο ζαλαηεθφξνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, δηφηη ηα ρξσκνζψκαηα κε ηα 

γνλίδηα πνπ πεξηέρνπλ, κε εμαίξεζε ηα θπιεηηθά, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε δχν «δφζεηο», γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ δπγσηνχ. 

10. Πψο δεκηνπξγνχληαη γακέηεο κε αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηνπ 

θπζηνινγηθνχ; 

Ώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεησηηθήο δηαίξεζεο δελ πξαγκαηνπνηεζεί θπζηνινγηθά ν δηαρσξηζκφο 

ησλ νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ, έλα θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη κε-δηαρσξηζκφο. ηφηε 

δεκηνπξγνχληαη γακέηεο κε αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ. 

11. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηάγλσζεο ησλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ; 

Δ έγθαηξε δηάγλσζε κηαο γελεηηθήο αζζέλεηαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, έηζη πνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη ζη επηπινθέο ηεο αζζέλεηαο φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο (PKU). Ο έιεγρνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ θνξέσλ, 

φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο θαη ησλ ζαιαζζαηκηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο δεκηνπξγίαο απνγφλσλ πνπ πάζρνπλ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο. Ώθφκα, ζηελ πεξίπησζε δηάγλσζεο γελεηηθψλ 

αλσκαιηψλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο 

θχεζεο.  

12. ε ηη βνεζά ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο; 

Δ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ λενγλψλ γηα ηελ θαηλπιθεηνλνπξία έρεη κεηψζεη 

ζεκαληηθά ηηο πεξηπηψζεηο δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο απφ απηή ηελ αζζέλεηα. Ο έιεγρνο γηα ηε 

θαηλπιθεηνλνπξία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο θαηλπιαιαλίλεο 

ζην αίκα ησλ λενγέλλεησλ.  

13. ε πνηα πεξίπησζε ε ΖbA2 απνηειεί δηαγλσζηηθφ δείθηε; 

ηα εηεξφδπγα άηνκα-θνξείο πνπ εκθαλίδνπλ ήπηα αλαηκία θαη απμεκέλε ζχλζεζε ΔbΏ2, ε νπνία 

απνηειεί δηαγλσζηηθφ δείθηε 
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14. Πνηεο απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε κεηαιιάμεηο θιεξνλνκνχληαη κε απηνζσκηθφ 

ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο; 

Δ δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία,  

ε β-ζαιαζζαηκία  

ε θαηλπιθεηνλνπξία, ν αιθηζκφο,  

ε θπζηηθή ίλσζε. 

15. Γηαηί κηα απφ ηηο δηαγλσζηηθέο ηερληθέο γηα ηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία είλαη ε παξαηήξεζε 

ηεο κνξθνινγίαο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο Ο2; 

Δ δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία είλαη κία απφ ηηο ιίγεο γελεηηθέο αζζέλεηεο ηεο  δπλαηφηεηα 

δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ. Μηα απφ απηέο 

είλαη ε παξαηήξεζε ηεο κνξθνινγίαο ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγφλνπ. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην άηνκν πάζρεη, ηα εξπζξνθχηηαξά ηνπ παίξλνπλ δξεπαλνεηδέο ζρήκα 

(δνθηκαζία δξεπάλσζεο). Γηα ηε δηάγλσζε ηεο δξεπαλνθππαξηθήο αλαηκίαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεο ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξίλεο ΔbS ζηα εξπζξνθχηηαξα 

φπσο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ β
s 

16. Γηαηί ηα άηνκα κε κειαγρξσκαηηθή μεξνδεξκία εκθαλίδνπλ πνιιαπιάζηα ζπρλφηεηα θαξθίλσλ 

ηνπ δέξκαηνο; 

Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κειαγρξσκαηηθή μεξνδεξκία εκθαλίδνπλ πνιιαπιάζηα ζπρλφηεηα 

θαξθίλσλ ηνπ δέξκαηνο, Κπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ εθηίζεληαη ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά άηνκα. Βίλαη γλσζηφ φηη ε αζζέλεηα δεκηνπξγείηαη απφ αληθαλφηεηα 

επηδηφξζσζεο βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία ιφγσ κεηάιιαμεο ησλ 

γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα επηδηνξζσηηθά έλδπκα.  

 

 

 

 

 

–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 
 

1. ε θάπνηεο πεξηνρέο, φπνπ εκθαληδφηαλ παιαηφηεξα ε εινλνζία, ε ζπρλφηεηα εηεξφδπγσλ αηφκσλ 

κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη β-ζαιαζζαηκία είλαη απμεκέλε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Δ ζπρλφηεηα ησλ εηεξφδπγσλ αηφκσλ κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη β-ζαιαζζαηκία είλαη 

απμεκέλε ζε πεξηνρέο φπσο νη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Απηηθήο θαη Ώλαηνιηθήο Ώθξηθήο θαη 

ηεο Ν. Ώ. Ώζίαο, φπνπ εκθαληδφηαλ εινλνζία. Δ απμεκέλε ζπρλφηεηα νθείιεηαη ζηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ζηελ πξνζβνιή απφ ην πξσηφδσν πνπ πξνθαιεί ηελ εινλνζία, επεηδή 

ηα εξπζξνθχηηαξά ηνπο δελ επλννχλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ. πλεπψο, ε πξνζηαζία πνπ 

πξνζδίδεη ε κεηάιιαμε σο πξνο ηελ εινλνζία απνηειεί έλα πιενλέθηεκα, πνπ ηνπο παξέρεη 

απμεκέλε πηζαλφηεηα επηβίσζεο θαη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο.  
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2. Πψο αλαζηέιιεηαη ε δξάζε ησλ νγθνθαηαζηαιηηθψλ γνληδίσλ θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο απηήο 

ηεο αλαζηνιήο; 

Σα νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα είλαη γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε, 

θαηαζηέιινληάο ηελ, φπνηε είλαη απαξαίηεην. Δ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπο πνπ είλαη ζπλήζσο 

απνηέιεζκα κεηάιιαμεο, θπξίσο έιιεηςεο, αθαηξεί απφ ην θχηηαξν ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη νδεγεί ζε θαξθηλνγέλεζε. 

3. Να εμεγήζεηε γηαηί άηνκα ζηα νπνία έρνπλ ζπκβεί ακνηβαίεο κεηαηνπίζεηο εκθαλίδνπλ θίλδπλν 

απφθηεζεο απνγφλσλ κε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο; 

Σαπηφρξνλα φκσο εκθαλίδνπλ θίλδπλν απφθηεζεο απνγφλσλ κε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, 

επεηδή θαηά ην δεπγάξσκα ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηε κεησηηθή δηαίξεζε πξνθχπηνπλ θαη κε-

θπζηνινγηθνί γακέηεο. 

4. Γηαηί κηα κεηάιιαμε, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην ελεξγφ θέληξν, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή 

ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ ελδχκνπ; 
Τν ελεξγό θέληξν ελόο ελδύκνπ γεληθά εμαξηάηαη από ηελ πξσηνηαγή δνκή Γνληδηαθή κεηάιιαμε πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ελόο ακηλνμένο πνπ ζπκκεηέρεη ε πιεπξηθή ηνπ νκάδα ζηε δεκηνπξγία  ηνπ 

ελεξγνύ θέληξνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγόηεηα ηνπ ελδύκνπ. 

5. Πνηεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεηε ηε 

θαηλπιθεηνλνπξία θαη ηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ζε έλα βξέθνο θαη ζε κηα γπλαίθα έγθπν; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Γηα ην βξέθνο. 

Φαηλπιθεηνλνπξία: Τπνινγηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο θαηλπιαιαλίλεο ζην αίκα ησλ 

λενγέλλεησλ.  

Γξεπαλνθππαξηθή αλαηκία Μηα απφ απηέο είλαη ε παξαηήξεζε ηεο κνξθνινγίαο ησλ εξπζξψλ 

θπηηάξσλ ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγφλνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην άηνκν πάζρεη, ηα 

εξπζξνθχηηαξά ηνπ παίξλνπλ δξεπαλνεηδέο ζρήκα (δνθηκαζία δξεπάλσζεο). Γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

δξεπαλνθππαξηθήο αλαηκίαο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο αηκνζθαηξίλεο ΔbS ζηα εξπζξνθχηηαξα φπσο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ 

β
s
. Βπίζεο κε αλάιπζε DΝΑ (PCR). 

Γηα κηα έγθπν γπλαίθα. 

Ακληνπαξαθέληεζε γηα ηελ αλάιπζε DΝΏ θαη ηελ βηνρεκηθή αλάιπζε νξηζκέλσλ πξσηετλψλ θαη 

ελδχκσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο. 

Λήςε ρνξηαθψλ ιαρλψλ. Σα θχηηαξα απφ ηηο ρνξηαθέο ιάρλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξσκνζσκάησλ (θαξπφηππνο) φζν θαη γηα βηνρεκηθέο αλαιχζεηο θαη αλάιπζε 

DΝΏ φπσο ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία.  
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

1. Έλα αξζεληθφ άηνκν έρεη 47 ρξσκνζψκαηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ εκθαλίζηεθαλ 

θαηά ηελ εθεβεία. α) ε ηη είδνπο ρξσκνζσκηθή αλσκαιία νθείιεηαη ν θαηλφηππνο; β) Πφζα 

απηνζσκηθά θαη πφζα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα έρεη ην παξαπάλσ άηνκν; 
α. Τν ζύλδξνκν είλαη ην Kleinefelter θαη είλαη κηα αξηζκεηηθή ρξσκνζσκηθή αλσκαιία (θαη ζπγθεθξηκέλα 

αλεππινεηδία (ηξηζσκία) . 

β. Τα άηνκα κε ζύλδξνκν Kleinefelter έρνπλ θπζηνινγηθό αξηζκό απηνζσκηθώλ ρξσκνζσκάησλ (44) θαη 

ηξία θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα, ηα ΦΦΥ, αληί ηνπ θπζηνινγηθνύ δεύγνπο ΦΥ. 

2.  Σα απνηειέζκαηα κηαο εμέηαζεο γηα αηκνζθαηξηλνπάζεηεο έδεημαλ φηη: 

α) Ζ HbΑ2 ήηαλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. β) Ζ HbF εκθαλίδεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο. γ) Ζ 

HbΑ απνπζηάδεη εληειψο. δ) HbS εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 85-97%. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: α) Απφ πνηα αηκνζθαηξηλνπάζεηα πάζρεη 

ην άηνκν; β) Πψο δεκηνπξγείηαη αηκνζθαηξηλνπάζεηα απηή; 
α. Τν άηνκν πάζρεη από δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. 

β. . Σν 1949, ν Linus Pauling θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθάιπςαλ φηη ε αηκνζθαηξίλε ησλ 

ελειίθσλ, ΔbΏ, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο, δχν α θαη δχν β, δηέθεξε 

ζηα θπζηνινγηθά άηνκα ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ έπαζραλ απφ δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία.  

Δ δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην έθην ακηλνμχ ηεο β-πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, φπνπ ην γινπηακηληθφ 

νμχ αληηθαζίζηαηαη απφ βαιίλε. Δ κεηαιιαγκέλε αηκνζθαηξίλε ζπκβνιίδεηαη σο ΔbS. Δ αιιαγή 

ζηελ αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ είλαη απνηέιεζκα κίαο γνληδηαθήο κεηάιιαμεο ζηελ ηξηπιέηα πνπ 

θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθφ νμχ. ηε θσδηθή αιπζίδα ηνπ DΝΏ δειαδή, αιιάδεη κηα βάζε θαη 

ην θπζηνινγηθφ θσδηθφλην GAG, πνπ θσδηθνπνηεί ην γινπηακηληθφ νμχ, αληηθαζίζηαληαη απφ ην 

GTG, πνπ θσδηθνπνηεί ηε βαιίλε. Ώπηή ε κεηάιιαμε νδεγεί ζε αιιαγή ηεο ζηεξενδηάηαμεο ηεο 

αηκνζθαηξίλεο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ηα 

νπνία ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγφλνπ παίξλνπλ ραξαθηεξηζηηθφ δξεπαλνεηδέο ζρήκα. 

3.  Έλα ρξσκφζσκα ζε έλα ζσκαηηθφ θχηηαξν παζαίλεη αλαζηξνθή ζε έλα ηνπ άθξν ζην 1/3 ηνπ 

ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ. Πφζα γνλίδηα ζα επεξεαζηνχλ απφ απηή ηε κεηάιιαμε; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Η ιεηηνπξγία ησλ γνληδίσλ δελ ζα επεξεαζηεί. 

4.  ε κία αλαζηξνθή φια ηα γνλίδηα είλαη παξφληα. Γηαηί ε αλαζηξνθή απηή ζεσξείηαη κεηάιιαμε; 

Ώιιάδεη ε κνξθή ηνπ ρξσκνζψκαηνο. Βπηπιένλ , θαηά ηε κείσζε δεκηνπξγνχληαη γακέηεο κε 

έιιεηςε ή πιεφλαζκα γελεηηθνχ πιηθνχ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 
Αξρέο θαη Μεζνδνινγία ηεο Βηνηερλνινγίαο 

 
Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1. Ζ Βηνηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο εηζάγνληαη λέεο ηδηφηεηεο ζηνπο 

νξγαληζκνχο. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

α. έλδπκα ειηθάζεο 

β. πιαζκίδηα 

γ. ηνεηδή 

δ. νιφθιεξν ην γνληδίσκα ησλ βαθηεξίσλ. 

2. Χο βηνηερλνινγηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη ε 

α. εηζαγσγή λέσλ γνληδίσλ ζηα θπηά 

β. δηαδηθαζία ζχλζεζεο ρεκηθψλ εληνκνθηφλσλ 

γ. δηαδηθαζία παξαγσγήο πεηξειαίνπ 

δ. δηαδηθαζία παξαζθεπήο πιαζηηθψλ. 

3. Με ηε Βηνηερλνινγία κπνξεί λα παξαρζνχλ πξντφληα φπσο 

α. κπίξα, θξαζί, ηπξί, καγηά 

β. ρεκηθά εληνκνθηφλα 

γ. αζπηξίλε 

δ. θαχζηκα ελεξγεηαθά πιηθά. 

4. Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη 

α. πάληα βιαβεξνί γηα ηνλ άλζξσπν 

β. πάληα σθέιηκνη γηα ηνλ άλζξσπν 

γ. νξηζκέλνη είλαη βιαβεξνί θαη νξηζκέλνη είλαη σθέιηκνη 

δ. πάληνηε παζνγφλνη. 

5. Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα βαθηήξηα 

α. ππάξρνπλ θπζηνινγηθά ειεχζεξα ζηε θχζε 

β. είλαη απηά ζηα νπνία ν άλζξσπνο έρεη εηζαγάγεη λέεο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο 

γ. παξάγνπλ ηηο ίδηεο πξσηεΎλεο κε ηνλ άλζξσπν 

δ. δελ απαηηνχλ απνζηείξσζε γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 

6. Ζ αλζξψπηλε ηλζνπιίλε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαβεηηθνί πξνέξρεηαη απφ 

α. αλζξψπηλα θχηηαξα 

β. θχηηαξα ζειαζηηθψλ 

γ. ηελ εξγαζηεξηαθή ζχλζεζε ησλ ακηλνμέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ 

δ. γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα βαθηήξηα. 
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7. Ζ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Βηνηερλνινγία, απαηηεί 

α. δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ πιψλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα 

β. παξνπζία ππνρξεσηηθά νμπγφλνπ 

γ. ζεξκνθξαζίεο ππνρξεσηηθά πνιχ ςειέο 

δ. ξH πάληα κεηαμχ 6-8. 

8. ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φισλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο: 

α. νη πδαηάλζξαθεο 

β. ην λεξφ 

γ. νξκφλεο 

δ. πξσηεΎλεο. 

9. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηεο Βηνηερλνινγίαο πεξηιακβάλνληαη 

α. νη βελδίλεο 

β. ηα ρεκηθά εληνκνθηφλα 

γ. ην θξαζί 

δ. ην θπζηθφ θανπηζνχθ 

10. Σα εηεξφηξνθα βαθηήξηα ηεο Βηνηερλνινγίαο πξνκεζεχνληαη ηνλ άλζξαθα απφ 

α. ηηο πξσηεΎλεο 

β. ηνπο πδαηάλζξαθεο 

γ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο 

δ. ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ησλ ακηλνμέσλ. 

11. Με ηηο ηερληθέο ηεο Βηνηερλνινγίαο εηζάγνληαη λέεο ηδηφηεηεο ζηνπο νξγαληζκνχο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη 

α. νιφθιεξν ην γνληδίσκα ηνπ δφηε 

β. ην γνλίδην πνπ επηζπκνχκε λα θισλνπνηήζνπκε 

γ. ην επηζπκεηφ γνλίδην ζπλδεδεκέλν ζε έλα θνξέα 

δ. ην γνληδίσκα ηνπ δφηε θαη ζπγθεθξηκέλν γνλίδην. 

12. Σξνπνπνπνηεκέλνο γελεηηθά νξγαληζκφο ζεκαίλεη φηη έρεη 

α. δηαζηαπξσζεί κε έλα άιιν νξγαληζκφ κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο 

β. εηζαρζεί ζην DNA ηνπ φιν ην DNA απφ έλα άιιν νξγαληζκφ, πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην ίδην 

είδνο κε απηφλ 

γ. εηζαρζεί ζην DNA ηνπ θάπνην γνλίδην, πνπ ηνπ πξνζθέξεη λέεο ηδηφηεηεο 

δ. εηζαρζεί ζην DNA ηνπ θάπνην γνλίδην ζπλδεδεκέλν πάλσ ζε έλα εηδηθφ θνξέα. 
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–Να ραξαθηεξίζεηε κε  (ζσζηφ ) ή κε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 
 

1. Ο Παζηέξ ππήξμε ν πξσηνπφξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο ΐηνηερλνινγίαο 

2. Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη πάληα επηθίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν.     

3. Με ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ κπνξνχκε λα πάξνπκε πνιιά  

    ρξήζηκα πξντφληα, φπσο πνηά θαη ηξφθηκα.      

4. Δ ΐηνηερλνινγία είλαη έλαο δηεπηζηεκνληθφο θιάδνο (ζπλδπαζκφο Βπηζηήκεο  

    θαη Σερλνινγίαο).          

5. Δ Μηθξνβηνινγία απνηειεί ηε βάζε ηεο ΐηνηερλνινγίαο.     

6. Γηα λα παξαρζεί ην αλαζπλδπαζκέλν DNA ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη θνξείο,  

    φπσο πιαζκίδηα θαη ηνί.          

7. Μία απφ ηηο πην παιηέο βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο είλαη ε παξαγσγή ςσκηνχ.   

8. Δ δχκσζε είλαη βηνηερλνινγηθή δηαδηθαζία.       

9. Βθζεηηθή είλαη ε θάζε αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαηά ηελ νπνία ν πιεζπζκφο δελ απμάλεηαη.  

10. ηηο θιεηζηέο θαιιηέξγεηεο νη κηθξννξγαληζκνί βξίζθνληαη ζπλερψο ζε εθζεηηθή  

     θάζε αλάπηπμεο           

11. Δ παξαγσγή ηεο πεληθηιίλεο γίλεηαη ζηνπο βηναληηδξαζηήξεο.    

  

–Να ζπκπιεξψζεηε  κε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 
 

1. Δ αλζξψπηλε ηλζνπιίλε παξάγεηαη απφ …………… ηξνπνπνηεκέλα βαθηήξηα. 

2. Με ηε βνήζεηα ηεο ΐηνηερλνινγίαο εηζάγνληαη λέεο ……….. ηδηφηεηεο ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. 

3. Δ πεγή άλζξαθα γηα ηνπο απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο είλαη ……… ηεο αηκφζθαηξαο. 

4. Καηά ηε ιαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ κηθξνβίσλ ν πιεζπζκφο παξακέλεη 

……………… . 

5. ηε ζπλερή θαιιηέξγεηα νη κηθξννξγαληζκνί βξίζθνληαη ζπλερψο ζε …………………. θάζε 

αλάπηπμεο. 

6. ηελ θιεηζηή θαιιηέξγεηα νη θάζεηο αλάπηπμεο είλαη ε ιαλζάλνπζα, ε εθζεηηθή, ε ζηαηηθή θαη ε θάζε 

……………. . 

7. ηελ εθζεηηθή θάζε αλάπηπμεο ν αξηζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ απμάλεηαη ………………  

8. ηε …………….. θάζε αλάπηπμεο ν πιεζπζκφο ησλ κηθξνβίσλ δελ απμάλεηαη ιφγσ ηεο εμάληιεζεο 

ηνπ ζξεπηηθνχ πιηθνχ. 

9. Γηα ηα αλαεξφβηα βαθηήξηα ε παξνπζία ηνπ νμπγφλνπ είλαη παξάγνληαο ……………….. . 

10. Οη βηναληηδξαζηήξεο επηηξέπνπλ ………… ησλ ζπλζεθψλ κηαο θαιιηέξγεηαο. 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η κε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Ώεξφβηνη νξγαληζκνί 

ΐ. ..Πεγή αδψηνπ γηα θαιιηέξγεηεο 

κηθξννξγαληζκψλ 

Γ. ...... ΐηνκάδα 

Α. ...... ΐηναληηδξαζηήξαο 

Β. ...... Γχκσζε 

Γ. ...... Βκβνιηαζκφο 

1.Αηαδηθαζία αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζε πγξφ  ζξεπηηθφ 

πιηθφ. 

2. Ώπαηηνχλ ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ. 

3. πζθεπέο δχκσζεο. 

4. Ώκκσληαθά ή ληηξηθά ηφληα. 

5. Σα πξντφληα ηεο δχκσζεο. 

 

 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... πλερήο θαιιηέξγεηα 

ΐ. ...... Φπγνθέληξεζε 

Γ. ...... Λαλζάλνπζα θάζε  

            αλάπηπμεο 

Α. ...... Πεληθηιίλε 

1. Μέζνδνο δηαρσξηζκνχ πγξψλ. 

2. Ο πιεζπζκφο ησλ νξγαληζκψλ ηεο θαιιηέξγεηαο ζηαζεξφο. 

3. Παξάγεηαη απφ κχθεηεο. 

4.Καιιηέξγεηεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη ζπλερψο κε …ζξεπηηθφ πιηθφ. 

5. Ο πιεζπζκφο ησλ νξγαληζκψλ απμάλεηαη εθζεηηθά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1β, 2α, 3α, 4γ, 5β, 6δ, 7α, 8β, 9γ, 10β, 11β, 12γ  
1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Σ, 5Σ, 6Σ, 7Σ, 8Σ, 9Λ, 10Λ, 11 Σ 
1. γελεηηθά, 2. επηζπκεηέο, 3. C02, 4. ζηαζεξόο, 5. εθζεηηθή, 6. ζαλάηνπ, 7. εθζεηηθά, 8.ζηαηηθή, 9. ηνμηθόο, 1 0. 
ξύζκηζε / έιεγρν. 

Πξώηνο πίλαθαο.  Α-2, Β-4, Γ-5, Γ-3, Δ-1  

Γεύηεξνο πίλαθαο:  Α-5,   Β-1 ,  Γ -2,  Γ-3 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 

 

ΐηνηερλνινγία βηναληηδξαζηήξαο Καιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκψλ 

δχκσζε Λαλζάλνπζα θάζε αλάπηπμεο εθζεηηθή θάζε αλάπηπμεο 

Βηνηερλνινγία: πλδπαζκφο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί απφ ηελ κειέηε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ παξαγσγή ζε επξεία θιίκαθα 

ρξήζηκσλ πξντφλησλ 

Βηναληηδξαζηήξαο: Ανρείν κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κία βηνινγηθή αληίδξαζε ζπλήζσο δχ-

κσζε ή βηνκεηαηξνπή. Σν κέγεζνο ησλ αληηδξαζηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δχκσζε δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο απφ 3 ιίηξα (βηναληηδξαζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο) κέρξη κεξηθέο ρηιηάδεο ιίηξα (βηναληηδξαζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

βηνκεραλία γηα παξαγσγή πξντφλησλ). 

Οη επηζηήκνλεο είραλ ήδε αξρίζεη απφ ηα κέζα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκψλ 

Εχκσζε: Καηαβνιηθή πνξεία θαηά ηελ νπνία νμεηδψλνληαη νξγαληθέο νπζίεο ρσξίο ηελ παξνπζία 

νμπγφλνπ. 

Καηά ηε ιαλζάλνπζα θάζε ν πιεζπζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή 

θαιιηέξγεηα παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο. Ώπηφ νθείιεηαη ζην φηη νη κηθξννξγαληζκνί ρξεηάδνληαη θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο θαη λα αξρίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη. 

ηε ζπλέρεηα, νη κηθξννξγαληζκνί δηαηξνχληαη κε ηαρχ ξπζκφ, επεηδή ε θαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη θάησ 

απφ άξηζηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, ξΔ, ζπγθέληξσζεο Ο2 θαη ζην πιηθφ θαιιηέξγεηαο ππάξρνπλ άθζνλα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ώπηή ε θάζε αλάπηπμεο νλνκάδεηαη εθζεηηθή, επεηδή ν αξηζκφο ησλ κη-

θξννξγαληζκψλ απμάλεηαη εθζεηηθά 

 

Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ(10-20 λέξειρ): 
 

1. Να αλαθέξεηε ηηο ηερληθέο πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο Βηνηερλνινγίαο. 

Δ ΐηνηερλνινγία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη ζε ηερληθέο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. 

2. Πψο πξνκεζεχνληαη ηνλ άλζξαθα νη απηφηξνθνη κηθξννξγαληζκνί; 

Ώπφ ην C02 ηεο αηκφζθαηξαο 

3. Πνηεο είλαη νη πεγέο ηνπ άλζξαθα γηα ηνπο εηεξφηξνθνπο κηθξννξγαληζκνχο; 

Αηάθνξεο νξγαληθέο ελψζεηο, φπσο πδαηάλζξαθεο (πρ. γιπθφδε, κειάζα). 

4. Να αλαθέξεηε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζπλεηζθέξεη ε Βηνηερλνινγία 

Δ ηαηξηθή, ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε βηνκεραλία θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

5. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ρξφλν δηπιαζηαζκνχ ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Δ δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ην ξΔ, ην 02 θαη ε ζεξκνθξαζία. 
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6. Ση είλαη νη βηναληηδξαζηήξεο; 

πζθεπέο γηα θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκψλ ζε κεγάιε θιίκαθα. 

7. Να νλνκάζεηε ηηο ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνχληαη νη κηθξννξγαληζκνί ζε βηνκεραληθή 

θιίκαθα. 

ΐηναληηδξαζηήξεο ή δπκσηήξεο 

8. Να νλνκάζεηε ηνλ πξσηνπφξν επηζηήκνλα πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

βαθηεξίσλ. 

Louis Pasteur 

9. Πψο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζε πγξφ ζξεπηηθφ πιηθφ. 

Γχκσζε. 

10. Να αλαθέξεηε ηα πξντφληα ηεο δχκσζεο. 

Σα πξντφληα ηεο δχκσζεο είλαη είηε ηα ίδηα ηα θχηηαξα πνπ νλνκάδνληαη βηνκάδα είηε 

 πξντφληα ησλ θπηηάξσλ, φπσο πξσηεΎλεο θαη αληηβηνηηθά. 

11. Να αλαθέξεηε ζε ηη δηαθέξνπλ νη θιεηζηέο θαιιηέξγεηεο απφ ηηο αλνηρηέο. 

Κιεηζηή θαιιηέξγεηα: ' απηφ ηνλ ηχπν δχκσζεο ηνπνζεηείηαη ζην βηναληηδξαζηήξα νξηζκέλε 

πνζφηεηα απνζηεηξσκέλνπ ζξεπηηθνχ πιηθνχ, ε νπνία εκβνιηάδεηαη κε αξρηθή θαιιηέξγεηα 

κηθξννξγαληζκψλ. Δ θαιιηέξγεηα ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ επηζπκεηνχ πξντφληνο. ηελ 

θιεηζηή θαιιηέξγεηα νη θάζεηο αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ είλαη ε ιαλζάλνπζα, ε εθζεηηθή, ε 

ζηαηηθή θαη ε θάζε ζαλάηνπ. 

πλερήο θαιιηέξγεηα: ' απηφ ηνλ ηχπν θαιιηέξγεηαο νη κηθξννξγαληζκνί ηξνθνδνηνχληαη ζπλερψο 

κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σαπηφρξνλα, απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα θχηηαξα θαη άρξεζηα 

πξντφληα.  

12. Με πνηεο ηερληθέο παξαιακβάλνληαη ηα πξντφληα ηεο δχκσζεο; 

Σειηθή  θαηεξγαζία είλαη ε δηεξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ πξντφληνο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ην 

βηναληηδξαζηήξα. Ώξρηθά, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ πγξψλ απφ ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θχηηαξα. Ώπηφ γίλεηαη ζπλήζσο κε δηήζεζε ή κε θπγνθέληξεζε. Σν επη-

ζπκεηφ πξντφλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηα ζηεξεά ή πγξά ζπζηαηηθά. Ώπφ φπνπ παξαιακβάλεηαη κε ηε 

ρξήζε θαηαιιήισλ κεζφδσλ. 

Σα πξντφληα ηεο δχκσζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κφλν φηαλ είλαη απφιπηα θαζαξά, δειαδή 

φηαλ δελ έρνπλ πξνζκείμεηο 

13. Να αλαθέξεηε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απνζηεηξψλνληαη νη ζπζθεπέο θαιιηέξγεηαο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θαιιηέξγεηαο κηθξννξγαληζκψλ. 

Γηα λα κε γίλεη κφιπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο 
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14. Πνηα πιηθά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ζε ηη ρξεζηκεχεη ην 

θάζε έλα απφ απηά; 

Τιηθφ Υξεζηκφηεηα 

Τδαηάλζξαθεο (κειάζα, γιπθφδε) Πεγή C γηα ηνπο εηεξφηξνθνπο κηθξννξγαληζκνχο 

Ώκκσληαθά,ληηξηθά ηφληα πξσηεΎλε 
απφ αιεχξη ζφγηαο 

Πεγή Ν 

Μεηαιιηθά ηφληα Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ζην θχηηαξν 

θαη σο ζπζηαηηθά δηαθφξσλ κνξίσλ 

Φσζθνξηθά ηφληα Πεγή Ρ 

C02 Πεγή C γηα ηνπο απηφηξνθνπο 

Ομπγφλν Γηα ηηο βηνινγηθέο νμεηδψζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο 

ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά αεξφβηνπο κηθξννξγαληζκνχο 

Νεξφ Γηα ηε δηάιπζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

Άγαξ Γηα ηελ θαηαζθεπή ζηεξενχ ζξεπηηθνχ πιηθνχ 

Ομχ ή βάζε Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ξΔ 

 

–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 
 

1. Πψο θαζνξίδεηαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ελφο κηθξννξγαληζκνχ; 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ελφο πιεζπζκνχ κηθξννξγαληζκψλ, δειαδή ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν 

δηαηξνχληαη ηα θχηηαξά ηνπ,  θαζνξίδεηαη απφ ην ρξφλν δηπιαζηαζκνχ. Κάζε είδνο 

κηθξννξγαληζκνχ έρεη ραξαθηεξηζηηθφ ρξφλν δηπιαζηαζκνχ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ρξφλν δηπιαζηαζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ην ξΔ, ην Ο2 θαη ε ζεξκνθξαζία. 

2. Να αλαθέξεηε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε πβξηδνπνίεζε θαηά ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο δηαγνληδηαθψλ θπηψλ. 

α. ηνλ εληνπηζκφ ησλ γνληδίσλ ηνπ Σί πνπ πξνθαινχλ φγθνπο ζηα θπηά, νχησο ψζηε απηά λα 

απελεξγνπνηεζνχλ 

β. ηνλ εληνπηζκφ ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ ηνμίλε απφ ην βαθηήξην Bacillus 

thuringiensis. 

γ. Ώλ έρεη ελζσκαησζεί ην αλαζπλδπαζκέλν Σί ζην γνληδίσκα ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ, δει. αλ 

πξνέθπςε δηαγνληδηαθφ θπηφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 
Δθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή 

Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1. Οη ηερληθέο, πνπ αθνξνχλ ηνλ αλαζπλδπαζκφ ηνπ DNA, ζπκβάιινπλ 

α. ζηελ παξαγσγή πξσηετλψλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 

β. ζηελ παξαγσγή πξσηετλψλ κε κηθξφ θφζηνο 

γ. ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο βηνινγηθήο δξάζεο ησλ πξσηετλψλ 

δ. ζε φια φζα πεξηγξάθνληαη ζηα α, β, γ. 

2. Ζ ηλζνπιίλε παξάγεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη κε κηθξφ θφζηνο απφ 

α. εθρχιηζε ηζηψλ ηνπ παγθξέαηνο ησλ βννεηδψλ 

β. βαθηήξηα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA 

γ. κχθεηεο κε ζχγρξνλεο ρεκηθέο κεζφδνπο δηαρσξηζκνχ 

δ. ηνλ εξπζξφ κπειφ ησλ νζηψλ κε εθρχιηζε. 

3. Σα αληηζψκαηα είλαη 

α. πξσηεΎλεο β. λνπθιετθά νμέα γ. πδαηάλζξαθεο δ. ιηπίδηα. 

4. Σα κνλνθισληθά αληηζψκαηα παξάγνληαη απφ 

α. έλα θιψλν Σ ιεκθνθπηηάξσλ 

β. κηα νκάδα φκνησλ ΐ ιεκθνθπηηάξσλ 

γ. θπηηαξνηνμηθά Σ ιεκθνθχηηαξα 

δ. καθξνθάγα θχηηαξα. 

5. Σα κνλνθισληθά αληηζψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Ηαηξηθή 

α. σο δηαγλσζηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε αζζελεηψλ 

β. σο εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα 

γ. ελαληίνλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

δ. ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα α, β, γ. 

6. Πψο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ ηνχ ζηα ιεκθνθχηηαξα; 

α. Γνληδηαθή ζεξαπεία β. Μεηακφζρεπζε γ. Βπηκφιπλζε  δ. Βκβνιηαζκφο. 

7. Με ηε «γνληδηαθή ζεξαπεία» 

α. παξάγνληαη κνλνθισληθά αληηζψκαηα 

β. γίλεηαη πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο γελεηηθήο βιάβεο 

γ. γίλεηαη παξαγσγή αληηβηνηηθψλ 

δ. γίλεηαη αλίρλεπζε νπζηψλ νη νπνίεο δξνπλ σο αληηγφλα. 

8. Σα πβξηδψκαηα είλαη 

α. πβξίδηα θαιακπνθηνχ 

β. ζχκπιεγκα αληηζσκάησλ κε θαξθηληθά θχηηαξα 

γ. θαξθηληθά θχηηαξα 

δ. θχηηαξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζχληεμε ΐ ιεκθνθπηηάξσλ κε θαξθηληθά θχηηαξα. 
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–Να ραξαθηεξίζεηε κε  (ζσζηφ ) ή κε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 
 

1. Δ «γνληδηαθή ζεξαπεία» ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA.  

2. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA παξάγνληαη πνιιέο πξσηεΎλεο αιιά ζε 

κηθξέο πνζφηεηεο θαη κε κεγάιν θφζηνο.     

3. Δ «γνληδηαθή ζεξαπεία», φηαλ εθαξκφδεηαη ζην δπγσηφ θχηηαξν, δε κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγφλνπο.  

4. Δ «γνληδηαθή ζεξαπεία», φηαλ εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλα ζσκαηηθά θχηηαξα αζζελψλ, δε 

κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγφλνπο.      

5. Σα αληηζψκαηα είλαη πξσηετληθά κφξηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα ΐ ιεκθνθχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο.        

6. Έλαο θιψλνο ΐ ιεκθνθπηηάξσλ κπνξεί λα παξάγεη πνιιά δηαθνξεηηθά αληηζψκαηα 

7. Σν αληίζσκα, πνπ παξάγεηαη απφ έλαλ θιψλν ΐ ιεκθνθπηηάξσλ, νλνκάδεηαη κνλνθισληθφ.    

8. Με ηε γνληδηαθή ζεξαπεία αληηκεησπίδνληαη αζζέλεηεο, πνπ νθείινληαη ζε κηθξννξγαληζκνχο νη νπνίνη 

είλαη αλζεθηηθνί ζηα εκβφιηα.      

9. Σα εκβφιηα ππνκνλάδεο ζηεξίδνληαη ζηελ παξαγσγή κφλν νξηζκέλσλ πξσηετλψλ ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ, πνπ έρνπλ αληηγνληθή δξάζε.      

10. Βx vivo γνληδηαθή ζεξαπεία, είλαη ν ηξφπνο ζεξαπείαο θαηά ηνλ νπνίν ηα θχηηαξα ελφο νξγαληζκνχ 

ηξνπνπνηνχληαη κε έμππλνπο θνξείο κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.  

11. Δ ΐηνηερλνινγία ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία πνιιψλ αζζελεηψλ 

12. Δ ηλζνπιίλε είλαη κηα νξκφλε, ε νπνία παξάγεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη κε κηθξφ θφζηνο απφ ηελ 

εθρχιηζε ηζηψλ παγθξέαηνο ησλ βννεηδψλ.     

13. Σα κνλνθισληθά αληηζψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαγλσζηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε αζζελεηψλ.   

14. Σα ΐ ιεκθνθχηηαξα, φηαλ ζπληερζνχλ κε θαξθηληθά θχηηαξα, δίλνπλ πβξηδηθά θχηηαξα, ηα 

πβξηδψκαηα, ηα νπνία παξάγνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κνλνθισληθά αληηζψκαηα.  

15. Σα κνλνθισληθά αληηζψκαηα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζηξνθή θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, δηφηη 

ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ δελ ππάξρνπλ αληηγφλα. 

16. Δ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αθαίξεζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ 

θαηαζηξνθή απηψλ, κε ηε ρνξήγεζε ησλ θαηάιιεισλ κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ.   

17. Δ ρεκηθή ζχλζεζε αληηβηνηηθψλ είλαη επθνιφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε απφ ηελ κηθξνβηαθή ζχλζεζε 

απηψλ.         

18. Σν DNA δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εκβφιην.     

19. Σα αληηβηνηηθά παξάγνληαη απφ ηα ΐ ιεκθνθχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.   
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–Να ζπκπιεξψζεηε  κε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

1. Σν αληίζσκα, πνπ παξάγεηαη απφ κηα νκάδα φκνησλ ΐ ιεκθνθπηηάξσλ, νλνκάδεηαη ……... 

2. Δ πεξηνρή ηνπ αληηγφλνπ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη απφ έλα κφλν αληίζσκα,  νλνκάδεηαη ….. 

3. Δ ζχληεμε ΐ ιεκθνθπηηάξσλ κε θαξθηληθά θχηηαξα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θπηηάξσλ, ηα 

νπνία νλνκάδνληαη ……………… . 

4. Σα πβξηδψκαηα κπνξνχλ λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ………………………… 

5. Οη αληηγνληθέο ηδηφηεηεο ησλ παζνγφλσλ νξγαληζκψλ νθείινληαη ζε πξσηεΎλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο. Σα εκβφιηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξαγσγή κφλν απηψλ ησλ πξσηετλψλ νλνκάδνληαη 

εκβφιηα ……… . 

6. Γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ελαληίνλ ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο ΐ ρξεζηκνπνηνχληαη εκβφιηα ……… 

7. Με ηε ……………… ζεξαπεία εηζάγνληαη ζηνπο αζζελείο θπζηνινγηθά αιιειφκνξθα ηνπ 

κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ. 

8. Ο ηχπνο γνληδηαθήο ζεξαπείαο θαηά ηνλ νπνίν ηα ιεκθνθχηηαξα ηξνπνπνηνχληαη έμσ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ νλνκάδεηαη …… ……………… . 

9. Σα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ έλα θιψλν ΐ ιεκθνθπηηάξσλ νλνκάδνληαη ………… 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η κε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Μνλνθισληθφ αληίζσκα 

ΐ. ...... Τβξηδψκαηα 

Γ. ...... Ώληηγνληθφο θαζνξηζηήο 

1. χληεμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε ΐ ιεκθνθχηηαξα. 

2. Βηδηθή πεξηνρή ηνπ αληηγφλνπ. 

3. Βμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο ηνπ DNA. 

4. ΠξσηεΎλεο πνπ παξάγνληαη απφ φκνηα ΐ ιεκθνθχηηαξα. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Βκβφιηα ππνκνλάδεο 

ΐ. ...... Γνληδηαθή ζεξαπεία 

Γ. ...... Αηακφιπλζε 

1. Αηφξζσζε γελεηηθήο βιάβεο κε εηζαγσγή ζηνπο αζζελείο ησλ 

θπζηνινγηθψλ αιιεινκφξθσλ ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ. 

2. Παξαγσγή ησλ πξσηετλψλ πνπ έρνπλ αληηγνληθή δξάζε. 

3. Αηαδηθαζία εηζαγσγήο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ ηνχ ζηα 

ιεκθνθχηηαξα. 

4. χληεμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε ΐ ιεκθνθχηηαξα. 

 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Ελζνπιίλε 

ΐ. ...... Εληεξθεξφλεο 

Γ. ...... Ώπμεηηθή νξκφλε 

1. Θεξαπεία ζπαζκέλσλ νζηψλ. 

2. Μεηαβνιηζκφο πδαηαλζξάθσλ. 

3. Ώληηκεηψπηζε αλαηκηψλ. 

4. Ώληηηθέο πξσηεΎλεο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1δ, 2β, 3α, 4β, 5δ, 6γ , 7β, 8δ. 

1, 2Λ, 3Λ, 4, 5, 6Λ, 7, 8Λ, 9, 10Λ, 11, 12Λ, 13, 14, 15Λ, 16Λ, 17Λ, 18Λ, 19Λ 

1. κνλνθισληθφ,  

2. αληηγνληθφο θαζνξηζηήο,  

3. πβξηδψκαηα,  

4. κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ,  

5. ππνκνλάδεο,  

6. ππνκνλάδεο,  

7. γνληδηαθή,  

8. ex λίλν,  

9. κνλνθισληθά. 

Πξψηνο πίλαθάο:  Ώ-4, ΐ-1, Γ-2 

Αεχηεξνο πίλαθαο:  Ώ-2, ΐ-1, Γ-3 

Σξίηνο πίλαθαο:  Ώ-2, ΐ-4, Γ-1 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 

Ελζνπιίλε ηληεξθεξφλεο Γνληδηαθή ζεξαπεία Μνλνθισληθά αληηζψκαηα 

θιψλνο Τβξηδψκαηα Ώπμεηηθή νξκφλε Ώληηγνληθφο θαζνξηζηήο 

Δ ηλζνπιίλε είλαη κηα νξκφλε, πνπ απνηειείηαη απφ 51 ακηλνμέα θαη παξάγεηαη απφ εηδηθά θχηηαξα ηνπ 

παγθξέαηνο. Δ νξκφλε απηή ξπζκίδεη ην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη εηδηθφηεξα ην πνζνζηφ ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα. 

Οη ηληεξθεξφλεο είλαη αληηηθέο πξσηεΎλεο, πνπ παξάγνληαη απφ θχηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνχο. 

Δ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζεξαπείαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA νλνκάδεηαη 

γνληδηαθή ζεξαπεία θαη έρεη σο ζηφρν λα «δηνξζψζεη» ηε γελεηηθή βιάβε εηζάγνληαο ζηνπο αζζελείο 

θπζηνινγηθά αιιειφκνξθα ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ 

Μνλνθισληθφ αληίζσκα: Ώληίζσκα πνπ παξάγεηαη απφ έλα θιψλν ΐ-ιεκθνθπηηάξσλ γη' απηφ έρεη 

εμεηδίθεπζε γηα έλα κφλν αληηγνληθφ θαζνξηζηή. 

Κάζε είδνο αληηζψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη έλαλ αληηγνληθφ θαζνξηζηή παξάγεηαη απφ κηα νκάδα φκνησλ 

ΐ-ιεκθνθπηηάξσλ, πνπ απνηεινχλ έλαλ θιψλν.  

Τβξίδσκα: Τβξηδηθή θπηηαξηθή ζεηξά πνπ παξάγεηαη απφ ζχληεμε ελφο θαξθηληθνχ θπηηάξνπ κε έλα 

ιεκθνθχηηαξν. Σα θχηηαξα ηεο ζεηξά απηήο είλαη αζάλαηα (ηδηφηεηα πνπ ηελ θιεξνλνκνχλ απφ ηα 

θαξθηληθά θχηηαξα) θαη παξάγνπλ κνλνθισληθφ αληίζσκα (ηδηφηεηα πνπ ηελ θιεξνλνκνχλ απφ ηα 

ιεκθνθχηηαξα). 

Δ απμεηηθή νξκφλε παξάγεηαη ζηελ ππφθπζε ηνπ αλζξψπνπ θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπ. Δ απνπζία ηεο νξκφλεο απηήο νδεγεί ζε λαληζκφ. 

Αληηγνληθφο θαζνξηζηήο: Σν ηκήκα ηνπ αληηγφλνπ ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη απφ έλα αληίζσκα. 

 
Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ (10-20 λέξειρ) 
 

1. ε πνηα ηερληθή ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηεξίδεηαη ε «γνληδηαθή ζεξαπεία»; Να αλαθέξεηε ηξεηο 

αζζέλεηεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ γνληδηαθή ζεξαπεία. 

Πξφζθαηα, έλαο λένο ηνκέαο ηεο ΐηνηερλνινγίαο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, ε γνληδηαθή ζεξαπεία, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA ζηε ζεξαπεία πνιιψλ 

ζνβαξψλ γελεηηθψλ αζζελεηψλ φπσο ε θπζηηθή ίλσζε, ην ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο 

αλεπάξθεηαο (AIDS)  θαη δηάθνξνη ηχπνη θαξθίλνπ. Βπηπιένλ γνληδηαθή ζεξαπεία πνπ αθνξά ηελ 

έιιεηςε ηνπ έλδπκνπ απακηλάζε ηεο αδελνζίλεο (ADA). 

2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηξεηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Βηνηερλνινγία γηα ηελ παξαζθεπή 

απνηειεζκαηηθψλ εκβνιίσλ, κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ θαη άιισλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Σερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΏ, κέζνδνο PCR, αληρλεπηέο DNA 
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3. Πνηα είλαη ε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο; 

Δ ηλζνπιίλε απνηειείηαη απφ 51 ακηλνμέα. Βπίζεο, απνηειείηαη απφ δχν κηθξά πεπηίδηα, Ώ θαη ΐ, 

πνπ ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε δηζνπιθηδηθνχο δεζκνχο.Δ νξκφλε ηλζνπιίλε ξπζκίδεη ην 

κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη εηδηθφηεξα ην πνζνζηφ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα.  

4. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο παξαγσγήο ηλζνπιίλεο, κε ηελ ηερλνινγία ηνπ 

αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ παξαγφηαλ ζην παξειζφλ; 

Αηαηίζεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, ε παξαγσγή ηεο δελ είλαη πνιχ αθξηβή, θαη δελ είλαη 

ρξνλνβφξα επίζεο δελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο 

5. Γηαηί ζήκεξα είλαη δπλαηή ε επξεία ρξήζε ησλ ηληεξθεξνλψλ, ζε ζρέζε κε παιηφηεξα; 

Οη ηληεξθεξφλεο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο αληηηθνί θαη πηζαλφλ σο αληηθαξθηληθνί 

παξάγνληεο. Παξάγνληαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο ζην ζψκα θαη γη' απηφ δελ ήηαλ ε επξεία ρξήζε 

ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. κσο, κεηά ηελ θισλνπνίεζε νξηζκέλσλ γνληδίσλ ηληεξθεξνλψλ, 

είλαη ζήκεξα δπλαηή ε παξαγσγή ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, κε παξφκνηα κέζνδν παξαγσγήο κε 

απηή ηεο  ηλζνπιίλεο.  

6. Ση είλαη ηα κνλνθισληθά αληηζψκαηα; Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε εξγαζηεξηαθή παξαγσγή ηνπο; 

Σα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ έλα θιψλν ΐ-ιεκθνθππάξσλ νλνκάδεηαη κνλνθισληθά. Σα 

κνλνθισληθά αληηζψκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ Εαηξηθή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαγλσζηηθά 

γηα ηελ αλίρλεπζε αζζελεηψλ ή σο εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα ελαληίνλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ή 

αθφκε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ.  Ήηαλ, επνκέλσο, ζεκαληηθφ λα γίλεη δπλαηή ε παξαγσγή ηνπο ζην 

εξγαζηήξην ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. 

7. Ση είλαη ηα “πβξηδψκαηα”; 

Βπεηδή ηα ΐ-ιεκθνθχηηαξα δελ επηβηψλνπλ γηα πνιχ έμσ απφ ην ζψκα θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. Σελ ηδηφηεηα απηή ηελ απνθηνχλ χζηεξα απφ ζχληεμε κε 

θαξθηληθά θχηηαξα. Σα πβξηδηθά θχηηαξα πνπ παξάγνληαη νλνκάδνληαη πβξηδψκαηα θαη κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελφο κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο 

8. Γηα ηελ παξαζθεπή κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη πβξηδψκαηα θαη φρη Β 

ιεκθνθχηηαξα. Να αηηηνινγήζεηε ην γεγνλφο απηφ. 

Σα ΐ-ιεκθνθχηηαξα δελ επηβηψλνπλ γηα πνιχ έμσ απφ ην ζψκα θαη δελ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε 

θπηηαξνθαιιηέξγεηεο 

9. Πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ ζηελ Ηαηξηθή; 

Χο αλνζνδηαγλσζηηθά, σο ζεξαπεπηηθά θαη γηα ηελ επηινγή νξγάλσλ ζπκβαηψλ γηα 

κεηακφζρεπζε. 

10. Να αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα κνλνθισληθά αληηζψκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εμνπδεηέξσζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. 

Θεξαπεπηηθά. Σα αληηζψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεξαπεπηηθά. Δ πην ελδηαθέξνπζα 

εθαξκνγή ηνπο αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Σα θαξθηληθά θχηηαξα έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπο κεγάιε πνηθηιία αληηγφλσλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηα θπζηνινγηθά θχηηαξα ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαη νλνκάδνληαη θαξθηληθά αληηγφλα. Έηζη κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κνλνθισληθά 

αληηζψκαηα ελαληίνλ απηψλ ησλ αληηγφλσλ. Σα κνλνθισληθά αληηζψκαηα είλαη πνιχ εηδηθά κφλν γηα ηα 
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θαξθηληθά θχηηαξα θαη κπνξνχλ λα «γίλνπλ κεηαθνξείο» ηζρπξψλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ. 

ηαλ εηζαρζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, βξίζθνπλ θαη πξνζβάιινπλ ηνπο θαξθίλνπο-ζηφρνπο. Σα 

αληηθαξθηληθά θάξκαθα, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα αληηζψκαηα, δξνπλ θαηεπζείαλ ζηα θαξθηληθά 

θχηηαξα θαη ηα θαηαζηξέθνπλ. Βπηηξέπνπλ έηζη ηε ζεξαπεία κε απνθπγή ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

θαη ησλ δπζάξεζησλ επηπηψζεσλ ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. 

11. Πνην πιενλέθηεκα έρεη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε κνλνθισληθά 

αληηζψκαηα, ζε ζρέζε κε ηε ρεκεηνζεξαπεία θαη ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε; 

Ώπνθεχγνληαη νη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο. 

12. Πνχ ζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ θαηά ηελ αλίρλεπζε νπζηψλ, πνπ 

είλαη ππεχζπλεο γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο; 

Ώλαγλσξίδνπλ εηδηθά έλαλ αληηγνληθφ θαζνξηζηή. 

13. Πνχ ζηεξίδεηαη ε ρξήζε ησλ κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ θαη πνηεο είλαη νη εθαξκνγέο ηεο; 

Ώλαγλσξίδνπλ εηδηθά έλαλ αληηγνληθφ θαζνξηζηή. Έρνπλ πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο αλνζνδηαγλσζηηθά, σο ζεξαπεπηηθά, θαη γηα ηελ επηινγή νξγάλσλ 

 ζπκβαηψλ γηα κεηακφζρεπζε. 

14. Ση είλαη ε «γνληδηαθή ζεξαπεία» θαη πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο; 

Οη γλψζεηο απηέο έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζεξαπείαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ 

αλαζπλδπαζκέλνπ DNA θαη νλνκάδεηαη γνληδηαθή ζεξαπεία. Ώπηή έρεη σο ζηφρν λα «δηνξζψζεη» ηε 

γελεηηθή βιάβε εηζάγνληαο ζηνπο αζζελείο θπζηνινγηθά αιιειφκνξθα ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ. 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο είλαη, εθηφο απφ ηελ 

θισλνπνίεζε ηνπ ππεχζπλνπ γνληδίνπ, θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θπηηάξσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηε βιάβε 

απφ ηελ αζζέλεηα. 

15. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ex vivo θαη in vivo γνληδηαθήο ζεξαπείαο; 

ηελ eρ λίλν γνληδηαθή ζεξαπεία ηα θχηηαξα ηξνπνπνηνχληαη γελεηηθά έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

εηζάγνληαη πάιη ζε απηφλ, ελψ ζηελ in λίλν ηα θπζηνινγηθά γνλίδηα ελζσκαηψλνληαη ζε κφξηα-

θνξεία, φπσο αδελνίνί θαη εηζάγνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

16. Ση ζεκαίλεη ε έθθξαζε “ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο”; 

Βληνπηζκφο ηεο ζέζεο ησλ γνληδίσλ ζηα ρξσκνζψκαηα θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

βάζεσλ ηνπ DNA. 

17. Να γξάςεηε ηέζζεξηο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκβάιιεη ε νινθιήξσζε ηεο ραξηνγξάθεζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. 

Μειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα 

ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ , κειέηε εμέιημεο ηνπ αλζξσπίλνπ 

γνληδηψκαηνο θαη καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ. 
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–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 
 

1. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηλζνπιίλεο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ «αλαζπλδπαζκέλνπ 

DNA». 

Μηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο αλζξψπηλεο ηλζνπιίλεο ζηα 

βαθηήξηα είλαη ε παξαγσγή ηνπ πξφδξνκνπ κνξίνπ ηεο ζε κηα βαθηεξηαθή θαιιηέξγεηα θαη ε 

κεηαηξνπή ηεο ζε ηλζνπιίλε κε ελδπκηθή θαηεξγαζία. Δ κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

cDNA βηβιηνζήθεο απφ ηα θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο ζηα νπνία εθθξάδεηαη ην γνλίδην ηεο 

ηλζνπιίλεο θαη ηελ επηινγή ηνπ θιψλνπ πνπ πεξηέρεη ην γνλίδην. πλνπηηθά ηα ζηάδηα 

θισλνπνίεζεο θαη απνκφλσζεο ηνπ γνληδίνπ ηεο ηλζνπιίλεο είλαη: 

• Ώπνκφλσζε ηνπ ζπλνιηθνχ mRNA, απφ θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ παγθξέαηνο. 

• Καηαζθεπή δίθισλσλ κνξίσλ DNA θαη ελζσκάησζε ηνπο ζε πιαζκίδηα. 

• Μεηαζρεκαηηζκφο βαθηεξίσλ κε ηα αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα θαη πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο ζε 

πγξφ ζξεπηηθφ πιηθφ. 

• Βπηινγή ησλ βαθηεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ην γνλίδην ην νπνίν θσδηθνπνηεί ην πξφδξνκν κφξην ηεο 

ηλζνπιίλεο. 

• Ώλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ απηψλ ζε βηναληηδξαζηήξα γηα παξαγσγή ηνπ πξφδξνκνπ κνξίνπ ηεο 

ηλζνπιίλεο. Δ πξντλζνπιίλε ζπιιέγεηαη θαη κε θαηάιιειν έλδπκν, πνπ αθαηξεί ην ελδηάκεζν 

πεπηίδην, κεηαηξέπεηαη ζε ηλζνπιίλε. 

2. Πψο παξαγφηαλ παιαηφηεξα ε ηλζνπιίλε; ε πνηα ηερληθή ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηεξίδεηαη ε 

παξαγσγή ηεο ζήκεξα; 

Πξηλ απφ ην 1982 νη θχξηεο πεγέο ηλζνπιίλεο ήηαλ ην πάγθξεαο απφ ρνίξνπο θαη απφ βννεηδή. Δ 

ηλζνπιίλε παξαγφηαλ απφ ηελ εθρχιηζε απηψλ ησλ ηζηψλ κε κηα δαπαλεξή θαη πνιχπινθε 

δηαδηθαζία θαη επηπιένλ, επεηδή είρε κηθξέο δηαθνξέο ζηε ζχζηαζε ησλ ακηλνμέσλ ηεο απφ ηελ 

αλζξψπηλε, πξνθαινχζε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 

ήκεξα κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο αλζξψπηλεο 

ηλζνπιίλεο ζηα βαθηήξηα είλαη ε παξαγσγή ηνπ πξφδξνκνπ κνξίνπ ηεο ζε κηα βαθηεξηαθή 

θαιιηέξγεηα θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε ηλζνπιίλε κε ελδπκηθή θαηεξγαζία. 

3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ηληεξθεξνλψλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία παξάγνληαη ζήκεξα; 

Οη ηληεξθεξφλεο είλαη αληηηθέο πξσηεΎλεο, πνπ παξάγνληαη απφ θχηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ 

ηνχο. Οη πξσηεΎλεο απηέο, επάγνπλ ηελ παξαγσγή άιισλ πξσηετλψλ απφ ηα γεηηνληθά πγηή 

θχηηαξα νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηψλ ζ' απηά. Οη ηληεξθεξφλεο είλαη 

νηθνγέλεηα ζπγγελψλ πξσηετλψλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε ρεκηθή θαη βηνινγηθή 

ελεξγφηεηα ηνπο ζε ηξεηο νκάδεο: ηηο ηληεξθεξφλεο α, β θαη γ. 

Οη ηληεξθεξφλεο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο αληηηθνί θαη πηζαλφλ σο αληηθαξθηληθνί 

παξάγνληεο. Παξάγνληαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο ζην ζψκα θαη γη' απηφ δελ ήηαλ ε επξεία ρξήζε 

ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. κσο, κεηά ηελ θισλνπνίεζε νξηζκέλσλ γνληδίσλ ηληεξθεξνλψλ, 
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είλαη ζήκεξα δπλαηή ε παξαγσγή ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, κε παξφκνηα κέζνδν παξαγσγήο κε 

απηή ηεο  ηλζνπιίλεο.  

4. Απφ πνηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ καο παξάγνληαη ηα αληηζψκαηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο; 

Σα αληηζψκαηα είλαη πξσηετληθά κφξηα, πνπ παξάγνληαη απφ ηα ΐ-ιεκθνθχηηαξα ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, φηαλ έλα αληηγφλν (παζνγφλνο κηθξννξγαληζκφο, ηφο ή μέλν πιηθφ) 

πξνζβάιεη ηνλ νξγαληζκφ. Σα αληηζψκαηα αληηδξνχλ κε ην αληηγφλν θαη ην εμνπδεηεξψλνπλ. 

5. Να πεξηγξάςεηε ηελ ηερληθή παξαγσγήο κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ. 

Έλα επηιεγκέλν αληηγφλν ρνξεγείηαη κε έλεζε ζε πνληίθη θαη πξνθαιεί αλνζνινγηθή αληίδξαζε κε 

απνηέιεζκα λα αξρίζεη ε παξαγσγή αληηζσκάησλ απφ εμεηδηθεπκέλα ΐ-ιεκθνθχηηαξα. Όζηεξα απφ 

δχν εβδνκάδεο αθαηξείηαη ν ζπιήλαο θαη απνκνλψλνληαη ηα ΐ-ιεκθνθχηηαξα. Σα θχηηαξα απηά 

ζπληήθνληαη κε θαξθηληθά θχηηαξα θαη παξάγνληαη ηα πβξηδψκαηα πνπ παξάγνπλ κνλνθισληθά α-

ληηζψκαηα. Σα πβξηδψκαηα κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ 

θαηάςπμε (-80° C) θαη λα παξάγνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ζπγθεθξηκέλν κνλνθισληθφ αληίζσκα ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο. 

6. Γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη κνλνθισληθά αληηζψκαηα ζηελ επηινγή νξγάλσλ ζπκβαηψλ γηα ηε 

κεηακφζρεπζε; 

Γηα ηελ επηινγή νξγάλσλ ζπκβαηψλ γηα κεηακφζρεπζε. Σα θχηηαξα ησλ νξγάλσλ έρνπλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπο εηδηθά αληηγφλα επηθαλείαο, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ εηδηθά κνλνθισληθά 

αληηζψκαηα. Με ηα κνλνθισληθά αληηζψκαηα κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ νξγάλσλ δσξεηψλ, γηα 

λα δηαπηζησζεί αλ ηαηξηάδνπλ αλνζνινγηθά κε ηα αληίζηνηρα ησλ αζζελψλ. Έηζη, είλαη δπλαηφλ λα 

απνθεπρζεί ε απφξξηςε θαη νη κεηακνζρεχζεηο λα είλαη επηηπρείο. 

7. Πνχ θαη πφηε εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ε γνληδηαθή ζεξαπεία; Πνηα δηαδηθαζία 

αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε; 

Δ γνληδηαθή ζεξαπεία εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην επηέκβξην ηνπ 1990 ζε έλα ηεηξάρξνλν 

θνξίηζη πνπ έπαζρε απφ αλεπάξθεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ αζζέλεηα απηή νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ απακηλάζε ηεο αδελνζίλεο (ADA), πνπ παίξλεη κέξνο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

πνπξηλψλ ζηα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Δ έιιεηςε νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ πνπ 

παξάγεη ην έλδπκν απηφ. Δ αζζέλεηα εκθαλίδεη απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο. Οη 

αζζελείο πάζρνπλ απφ ρξφληεο κνιχλζεηο, έρνπλ πξνδηάζεζε γηα αλάπηπμε θαξθίλνπ ζε πνιχ κηθξή 

ειηθία θαη πνιινί πεζαίλνπλ χζηεξα απφ ιίγνπο κήλεο δσήο. Βίλαη γλσζηή ε πεξίπησζε ελφο παηδηνχ 

πνπ έδεζε ελλέα ρξφληα ζε έλαλ πιαζηηθφ ζάιακν, γηα λα εκπνδηζηεί ε επαθή ηνπ κε ηνχο, επεηδή ην 

αλνζνπνηεηηθφ ηνπ ζχζηεκα δελ κπνξνχζε λα ηνπο θαηαπνιεκήζεη. 

Δ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία ηεο ADA ήηαλ ε εμήο: 

 Λεκθνθχηηαξα ηνπ θνξηηζηνχ παξαιακβάλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. 
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 Σν θπζηνινγηθφ γνλίδην ηεο απακηλάζεο ηεο αδελνζίλεο ελζσκαηψλεηαη ζε έλα θνξέα-ηφ (ν νπνίνο έρεη 

θαηαζηεί αβιαβήο) κε ηηο ηερληθέο ηνπ αλαζπδπαζκέλνπ DNA. 

 Ο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο ηφο εηζάγεηαη ζηα ιεκθνθχηηαξα  

 Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ιεκθνθχηηαξα εηζάγνληαη κε ελδνθιέβηα έλεζε ζην παηδί θαη παξάγνπλ ην 

έλδπκν ADA. 

8. Γηαηί ε γνληδηαθή ζεξαπεία πνπ γίλεηαη ζην γνληδίσκα ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ δελ κεηαβηβάδεηαη 

ζηνπο απνγφλνπο; ε πνηα πεξίπησζε κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζηνπο απνγφλνπο θαη λα είλαη 

κφληκε; 

Με ηηο κεζφδνπο ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο δε γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ ζε 

φια ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ αιιά ελζσκάησζε ηνπ θπζηνινγηθνχ αληηγξάθνπ ηνπ ζην γνληδίσκα 

ζπγθεθξηκέλσλ  ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ. πλεπψο δελ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγφλνπο.  
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

1. Ζ «γνληδηαθή ζεξαπεία» εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1990 ζε έλα θνξηηζάθη, πνπ έπαζρε 

απφ αλεπάξθεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηνπ ελδχκνπ ADA. α) 

Πνχ νθείιεηαη ε έιιεηςε απηή; β) Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ έιιεηςε ηνπ ADA; γ) Να 

πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε γνληδηαθή ζεξαπεία ηεο ADA. 

α) Δ αζζέλεηα απηή νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ απακηλάζε ηεο αδελνζίλεο (ADA), πνπ 

παίξλεη κέξνο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ πνπξηλψλ ζηα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Δ έιιεηςε 

νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ πνπ παξάγεη ην έλδπκν απηφ. Δ αζζέλεηα εκθαλίδεη απηνζσκηθφ 

ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο.  

β) Οη αζζελείο πάζρνπλ απφ ρξφληεο κνιχλζεηο, έρνπλ πξνδηάζεζε γηα αλάπηπμε θαξθίλνπ ζε πνιχ 

κηθξή ειηθία θαη πνιινί πεζαίλνπλ χζηεξα απφ ιίγνπο κήλεο δσήο. Βίλαη γλσζηή ε πεξίπησζε ελφο 

παηδηνχ πνπ έδεζε ελλέα ρξφληα ζε έλαλ πιαζηηθφ ζάιακν, γηα λα εκπνδηζηεί ε επαθή ηνπ κε ηνχο, 

επεηδή ην αλνζνπνηεηηθφ ηνπ ζχζηεκα δελ κπνξνχζε λα ηνπο θαηαπνιεκήζεη. 

γ) Δ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία ηεο ADA ήηαλ ε εμήο: 

 Λεκθνθχηηαξα ηνπ θνξηηζηνχ παξαιακβάλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. 

 Σν θπζηνινγηθφ γνλίδην ηεο απακηλάζεο ηεο αδελνζίλεο ελζσκαηψλεηαη ζε έλα θνξέα-ηφ (ν νπνίνο έρεη 

θαηαζηεί αβιαβήο) κε ηηο ηερληθέο ηνπ αλαζπδπαζκέλνπ DNA. 

 Ο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο ηφο εηζάγεηαη ζηα ιεκθνθχηηαξα  

 Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ιεκθνθχηηαξα εηζάγνληαη κε ελδνθιέβηα έλεζε ζην παηδί θαη παξάγνπλ ην 

έλδπκν ADA. 

2. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ζαο απφ ηε Γελεηηθή Μεραληθή, λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα βνεζνχζαηε λα ζεξαπεπζεί έλα άηνκν πνπ πάζρεη απφ κεζνγεηαθή αλαηκία. 

 

Κχηηαξα κπεινχ ησλ νζηψλ απφ ηνλ αζζελή παξαιακβάλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζε 

θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. 

Σν θπζηνινγηθφ γνλίδην γηα ηε κεζνγεηαθή αλαηκία ελζσκαηψλεηαη ζε έλα θνξέα-ην (Ο νπνίνο 

έρεη θαηαζηεί αβιαβήο) κε ηηο ηερληθέο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. 

Ο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο ηφο εηζάγεηαη ζηα θχηηαξα κπεινχ ησλ νζηψλ κε κηα δηαδηθαζία πνπ 

νλνκάδεηαη δηακφιπλζε. 

Σα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θχηηαξα κπεινχ ησλ νζηψλ εηζάγνληαη κε ζηνλ αζζελή θαη παξάγνπλ 

ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα ηεο αηκνζθαηξίλεο. Σα ηξνπνπνηεκέλα θχηηαξα δελ δνπλ γηα πάληα 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ρξεηάδνληαη ζπλερήο έγρπζε ηέηνησλ θπηηάξσλ. κσο, ηα άηνκα 

κπνξνχλ λα δνπλ θπζηνινγηθά θάλνληαο ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα απηή ηε ζεξαπεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

Δθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηε Γεσξγία θαη ζηελ Κηελνηξνθία 
 

Α . ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 
–Να βάιεηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ή ζηε θξάζε πνπ 

ζπκπιεξψλεη ζσζηά ηελ πξφηαζε : 

1. Πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη δηαγνληδηαθνί; 

α. νξγαληζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ειεγρφκελεο δηαζηαπξψζεηο 

β. νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εηζαρζεί δηάθνξεο νξκφλεο 

γ. νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή αιιαγή κε ηηο ηερληθέο ηεο Γελ. Μερ. 

δ. νξγαληζκνί πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε ην θαηάιιειν αληηγφλν in vitro. 

2. Σν βαθηήξην Agrobacterium tumefaciens 

α. είλαη έλα επηθίλδπλν βαθηήξην γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

β. παξάγεη κηα ηζρπξή ηνμίλε δξαζηηθή ζηα πξφβαηα 

γ. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία δηαγνληδηαθψλ θπηψλ 

δ. δεη θπξίσο ζην λεξφ θάησ απφ αεξφβηεο ζπλζήθεο. 

3. Σν πιαζκίδην Σi 

α. πξνέξρεηαη απφ ην βαθηήξην Bacilus thuringiensis 

β. είλαη έλα θπθιηθφ DNA ηνπ βαθηεξίνπ Β. Coli 

γ. ελζσκαηψλεηαη ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ δψσλ 

δ. απνκνλψλεηαη απφ ην Agrobacterium tumefaciens. 

4. Γηα λα ηξνπνπνηεζνχλ γελεηηθά ηα θπηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

α. πιαζκίδηα απφ νπνηνδήπνηε βάθηιν 

β. ηερλεηφ DNA 

γ. πιαζκίδην ηνεηδνχο 

δ. πιαζκίδην ηνπ Agrobacterium tumefaciens, πνπ ζπκβηψλεη κε θπηά. 

5. Σν πιαζκίδην Σi 

α. είλαη παξάγνληαο αλζεθηηθφηεηαο ελφο βαθηεξίνπ 

β. πξνθαιεί φγθνπο ζηα θπηά κε ηα νπνία ζπκβηψλεη 

γ. παξάγεη ηνμίλεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην θπηφ 

δ. εηζάγεηαη κε κηθξνέγρπζε ζηα θχηηαξα θπηψλ. 

6. Σα δηαγνληδηαθά δψα 

α. πξνέξρνληαη απφ ηε δηαζηαχξσζε επηιεγκέλσλ δψσλ 

β. πξνέξρνληαη απφ δψα ησλ νπνίσλ ην δπγσηφ έρεη ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε 

γ. κνηάδνπλ κε ηε «ζεηή» κεηέξα, ζηε κήηξα ηεο νπνίαο αλαπηχρζεθαλ 

δ. κνηάδνπλ κφλν κε ηε κεηέξα απφ ηελ νπνία πξνήιζε ην σάξην. 
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7. Γηα λα ηξνπνπνηεζεί ην γελεηηθφ πιηθφ κηαο αγειάδαο εηζάγεηαη «μέλν» γνλίδην ζε 

α. σάξην ηνπ ζειπθνχ δψνπ 

β. ζπεξκαηνδσάξην 

γ. δπγσηφ 

δ. καζηηθά θχηηαξα. 

 

–Να ραξαθηεξίζεηε κε  (ζσζηφ ) ή κε Λ (ιάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο : 
 

1. Οη νξγαληζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζηαπξψζεηο νλνκάδνληαη δηαγνληδηαθνί. 

2. Σα θπηά πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε νλνκάδνληαη δηαγνληδηαθά.   

3. Σν πιαζκίδην Ση πεξηέρεηαη ζην βαθηήξην Agrobacterium tumefaciens.    

4. Σα δηαγνληδηαθά θπηά δελ κεηαβηβάδνπλ ηηο λέεο ηδηφηεηεο ζηνπο απνγφλνπο.   

5. Δ εηζαγσγή μέλνπ DNA ζηα θχηηαξα ελφο δψνπ επηηπγράλεηαη κε ηε κέζνδν  

ηεο κηθξνέγρπζεο ζηα σάξηα ελφο δψνπ.        

6. Σν δηαγνληδηαθφ δψν κνηάδεη κε ηε “ζεηή” κεηέξα, ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε ην έκβξπν 

7. Σα δηαγνληδηαθά δψα κπνξνχλ λα παξάγνπλ αλζξψπηλεο πξσηεΎλεο     

8. Σν πιαζκίδην Ση ελζσκαηψλεηαη ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ.   

9. Έρνπλ παξαρζεί ληνκάηεο πνπ αληέρνπλ ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο    

10. Έρνπλ εηζαρζεί γνλίδηα ζηα θπηά, πνπ ηα θαζηζηνχλ αλζεθηηθά ζηα δηδαληνθηφλα.  

 
–Να ζπκπιεξψζεηε  κε ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 
 
1. Σα θπηά ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε νλνκάδνληαη …….........…… . 

2. Σν Agrobacterium tumefaciens ζπκβηψλεη κε ηα θπηά θαη ηνπο κεηαθέξεη έλα κηθξφ θπθιηθφ κφξην 

DNA …………………… . 

3. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο εηζαγσγήο "μέλνπ" DNA ζηα θχηηαξα δψνπ είλαη ε 

………………………………. 

4. Οη αλζξψπηλεο πξσηεΎλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα βαθηήξηα δελ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε απηέο πνπ 

παξάγεη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, γηαηί ηα βαθηήξηα δελ δηαζέηνπλ ηνπο κεραληζκνχο ……………… ησλ 

επθαξπσηηθψλ νξγαληζκψλ. 

5. Οη δηαγνληδηαθέο αγειάδεο δεκηνπξγνχληαη κε ……………….. ζην δπγσηφ θχηηαξν. 

6. Σα ηξνπνπνηεκέλα γελεηηθά θπηά είλαη ……………….. ζε δηάθνξα έληνκα. 
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–Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Η κε ηηο έλλνηεο ή ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΗΗ . Γηα ην ζθνπφ απηφ λα γξάςεηε δίπια απφ θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Η 

ηνλ αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη απφ ηε ζηήιε ΗΗ (π .ρ . Α -1 ) 

Η ΗΗ 
Ώ. ...... Μηθξνέγρπζε 

ΐ. ...... Γπγσηφ 

Γ. ...... Agrobacterium tumefaciens 

Α. ...... Πιαζκίδην Ση 

Β. ...... Ελζνπιίλε 

Γ. ...... Εληεξθεξφλε 

1. ΠξσηεΎλε πνπ ξπζκίδεη ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο 

2. Μέζνδνο εηζαγσγήο μέλνπ γνληδίνπ ζε έλα θχηηαξν. 

3. Κπθιηθφ DNA πξνεξρφκελν απφ ην Agrobacterium 

tumefaciens. 

4. ΐαθηήξην ηνπ εδάθνπο. 

5. Γνληκνπνηεκέλν σάξην. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1γ,2γ,3δ,4δ,5β,6β,7γ 

1Λ, 2, 3, 4Λ, 5Λ, 6Λ, 7Σ, 8, 9, 10 

1. δηαγνληδηαθά,  

2. πιαζκίδην Σί,  

3. κηθξνέγρπζε,  

4. ηξνπνπνίεζεο,  

5. κηθξνέγρπζε,  

6. αλζεθηηθά. 

Ώ-2,ΐ-5,Γ-4,Α-3,Β-1 
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Β . ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

–Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηνπο παξαθάησ φξνπο δηαηππψλνληαο απφ κία πξφηαζε πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ έλλνηα θάζε φξνπ : 

Πιαζκίδην Ση κηθξνέγρπζε Σξνπνπνηεκέλα γελεηηθά θπηά 

Agrobacterium tumefaciens  Αηαγνληδηαθφο νξγαληζκφο 

Σν βαθηήξην Agrobacterium tumefaciens, ην νπνίν δεη ζην έδαθνο, δηαζέηεη ηε θπζηθή ηθαλφηεηα λα 

κνιχλεη θπηηθά θχηηαξα κεηαθέξνληαο ζ' απηά έλα πιαζκίδην πνπ νλνκάδεηαη Ti (Ti = tumor inducing 

factor). To πιαζκίδην Ti ελζσκαηψλεηαη ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ, θαη δεκηνπξγεί 

εμνγθψκαηα (φγθνπο) ζην ζψκα ησλ θπηψλ 

Μηθξνέγρπζε: Μέζνδνο κεηαθνξάο DNA κε ηε βνήζεηα κηθξνβειφλαο ζηνλ ππξήλα ελφο δσηθνχ ή 

θπηηθνχ θπηηάξνπ. 

Γηαγνληδηαθνί νξγαληζκνί: είλαη νη θπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηερληθέο 

Γελεηηθήο Μεραληθήο θαη πεξηέρνπλ γνλίδηα απφ άιιν νξγαληζκφ, ζπλήζσο δηαθνξεηηθνχ είδνπο. 

Σα θπηά πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή αιιαγή κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ Γελεηηθήο Μεραληθήο 

νλνκάδνληαη δηαγνληδηαθά ε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα 

Να απαντήσετε σύντομα σε κάθε μία από τιρ παπακάτω επωτήσειρ (10-20 λέξειρ ) 
1. Να νλνκάζεηε ην πιαζκίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία δηαγνληδηαθψλ θπηψλ. 

Πιαζκίδην Σί. 

2. ε πνηα θχηηαξα εθαξκφδεηαη ε κηθξνέγρπζε. 

ην γνληκνπνηεκέλν σάξην (δπγσηφ) ησλ δψσλ 

3. Ση ζεκαίλεη δηαγνληδηαθφο νξγαληζκφο; 

ν θπηηθφο ή δσηθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηερληθέο Γελεηηθήο Μεραληθήο θαη 

πεξηέρεη γνλίδηα απφ άιιν νξγαληζκφ, ζπλήζσο δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

4. Να νλνκάζεηε έλα βαθηήξην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο δηαγνληδηαθψλ 

θπηψλ. 

Agrobacterium tumefaciens. 

5. Να αλαθέξεηε ηα έλδπκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ 

πιαζκηδίνπ, πνπ ζα εηζαρζεί ζηα θπηηθά θχηηαξα. 

Πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, DΝΏ δεζκάζε. 

6. Ση είλαη ην δπγσηφ; 

Σν γνληκνπνηεκέλν σάξην 

7. Πνηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξεη ζηα δηαγνληδηαθά δψα ε «ζεηή» κεηέξα ζηελ 

νπνία αλαπηχρζεθε ην έκβξπν; 

Καλέλα, γηαηί ην δηαγνληδηαθφ δψν πξνέθπςε απφ σάξην θαη ζπεξκαηνδσάξην άιισλ αηφκσλ. 

8. Γηαηί ζεσξήζεθε επηθίλδπλε ε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ εληνκνθηφλσλ; 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έγηλε θαηαλνεηφ φηη ήηαλ επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

θαη πξνθαινχζαλ κεγάιε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. 

9. Πνχ αλαπηχζζεηαη ην δπγσηφ κεηά ηε κηθξνέγρπζε; 

ηε κήηξα ελήιηθνπ δψνπ. 
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–Να απαντήσετε στιρ παπακάτω επωτήσειρ με μία παπάγπαυο (20-40 λέξειρ ): 

1. Να πεξηγξάςεηε ηε κέζνδν κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα παξάγνπκε θπηά αλζεθηηθά ζηα έληνκα. 

Σν βαθηήξην Agrobacterium tumefaciens, ην νπνίν δεη ζην έδαθνο, δηαζέηεη ηε θπζηθή 

ηθαλφηεηα λα κνιχλεη θπηηθά θχηηαξα κεηαθέξνληαο ζ' απηά έλα πιαζκίδην πνπ νλνκάδεηαη Ti 

(Ti = tumor inducing factor). Σo πιαζκίδην Ti ελζσκαηψλεηαη ζην γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηθψλ 

θπηηάξσλ, θαη δεκηνπξγεί εμνγθψκαηα (φγθνπο) ζην ζψκα ησλ θπηψλ. Οη εξεπλεηέο, αθνχ 

απνκφλσζαλ ην πιαζκίδην απφ ην βαθηήξην θαηφξζσζαλ λα απελεξγνπνηήζνπλ ηα γνλίδηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηνπο φγθνπο ηνπνζεηψληαο ζην πιαζκίδην ην γνλίδην πνπ ζα πξνζδψζεη ζην 

θπηφ κία επηζπκεηή ηδηφηεηα. Σν αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην εηζάγεηαη ζε θπηηθά θχηηαξα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε εηδηθέο θαιιηέξγεηεο ζην εξγαζηήξην. Σα ηξνπνπνηεκέλα απηά θπηηθά 

θχηηαξα ηειηθά δίλνπλ έλα λέν θπηηθφ νξγαληζκφ, πνπ πεξηέρεη θαη εθθξάδεη ην μέλν γνλίδην.  

Σν βαθηήξην Bacillus thuringiensis, πνπ δεη ζην έδαθνο, παξάγεη κηα ηζρπξή ηνμίλε, ε νπνία 

κπνξεί λα θαηαζηξέςεη πνιιά είδε εληφκσλ θαη ζθσιήθσλ θαη είλαη 80.000 θνξέο πην ηζρπξή απφ 

πνιιά εληνκνθηφλα. Σα βαθηήξηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ε-

ληφκσλ. Ώξρηθά πνιιαπιαζηάδνληαη ζην εξγαζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα ςεθάδνληαη ζηνλ αγξφ. κσο ε 

ηερληθή απηή είλαη αξθεηά δαπαλεξή, επεηδή ηα βαθηήξηα δελ επηβηψλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη θαηά ζπλέπεηα ρξεηάδνληαη ζπλερείο ςεθαζκνί. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

απνκφλσζεο ηνπ γνληδίνπ ηνπ βαθηεξίνπ πνπ παξάγεη ηελ ηνμίλε, θαη κεηαθνξάο ηνπ ζηα θπηά. Δ 

κεηαθνξά ζηα θπηά έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πιαζκηδίνπ Ti ηνπ Agrobacterium tumefaciens. Σα 

ηξνπνπνηεκέλα γελεηηθά θπηά ζα είλαη έηζη αλζεθηηθά ζηα δηάθνξα έληνκα 

2. Να πεξηγξάςεηε ηα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο θαξκαθεπηηθήο αλζξψπηλεο 

πξσηεΐλεο απφ δηαγνληδηαθφ δψν. 

Σα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο θαξκαθεπηηθήο πξσηεΎλεο αλζξψπηλεο 

πξνέιεπζεο απφ έλα δηαγνληδηαθφ δψν είλαη ηα παξαθάησ: 

• Ώπνκφλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ θαξκαθεπηηθή πξσηεΎλε πνπ καο 

ελδηαθέξεη. 

• Μηθξνέγρπζε ηνπ γνληδίνπ ζηνλ ππξήλα ελφο γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ ηνπ δψνπ. 

• Σνπνζέηεζε ηνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ σαξίνπ ζηε κήηξα ελήιηθνπ δψνπ γηα θπνθνξία.  

• Γέλλεζε ηνπ δηαγνληδηαθνχ δψνπ.  

• Αηαζηαπξψζεηο κε ζθνπφ λα πεξάζεη ε ηξνπνπνηεκέλε γελεηηθή πιεξνθνξία ζηνπο απνγφλνπο. 

• Παξαγσγή, απνκφλσζε θαη θαζαξηζκφο ηεο θαξκαθεπηηθήο πξσηεΎλεο. 

3. Να γξάςεηε ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ δηαγνληδηαθψλ νξγαληζκψλ. 

Βίλαη θαλεξφ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε δηαγνληδηαθψλ θπηψλ θαη δψσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο θπηηθήο 

θαη δσηθήο παξαγσγήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ. Ώπηά επηγξακκαηηθά είλαη ηα παξαθάησ: 
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 Βπηινγή θαη πξνζζήθε κφλν επηζπκεηψλ ηδηνηήησλ κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ησλ παιαηψλ 

επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Σαρχηαηε παξαγσγή βειηησκέλσλ θπηψλ θαη δψσλ ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο. 

Βπηπιένλ ζε πξσηεΎλεο πνπ παξάγνληαη απφ δηαγνληδηαθά δψα είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηηο 

πξσηεΎλεο ηνπ  αλζξψπνπ θαη είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ηνπο απφ ην γάια ησλ δψσλ. 

4. Να πεξηγξάςεηε ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ γηα ηελ παξαγσγή δηαγνληδηαθήο αγειάδαο. 

• Ώπνκφλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ θαξκαθεπηηθή πξσηεΎλε πνπ καο 

ελδηαθέξεη. 

• Μηθξνέγρπζε ηνπ γνληδίνπ ζηνλ ππξήλα ελφο γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ ηνπ δψνπ. 

• Σνπνζέηεζε ηνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ σαξίνπ ζηε κήηξα ελήιηθνπ δψνπ γηα θπνθνξία.  

• Γέλλεζε ηνπ δηαγνληδηαθνχ δψνπ.  

5. Να γξάςεηε γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο πξσηεΐλεο, πνπ παξάγνληαη απφ δηαγνληδηαθά δψα. 

Δ Ελζνπιίλε, νη ηληεξθεξφλεο, ε ΏΣΣ, ν παξάγνληαο IX θαη ε απμεηηθήνξκφλε  

6. Να γξάςεηε ηη γλσξίδεηε γηα ηελ θισλνπνίεζε; 

Δ δεκηνπξγία ηεο Dolly δελ πξνμέλεζε έθπιεμε ζηνπο βηνιφγνπο φζν ζηνλ ππφινηπν θφζκν, 

επεηδή είρε πξνεγεζεί θισλνπνίεζε ακθηβίσλ απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Παξφκνηα 

ηερληθή ή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ θισλνπνίεζε ζειαζηηθψλ.  

Δ θισλνπνίεζε φκσο είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ δηαγνληδηαθψλ δψσλ. Με 

θισλνπνίεζε κπνξνχλ εχθνια λα παξαρζνχλ πνιιά παλνκνηφηππα δψα θαη έηζη αθφκε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηνπ θαξκάθνπ.  

Δ θισλνπνίεζε κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ εμαθάληζε δηάθνξσλ 

δψσλ ηνπ πιαλήηε καο. ηηο θαηαςχμεηο πνιιψλ δσνινγηθψλ θήπσλ ππάξρνπλ θαηεςπγκέλα 

σάξηα θαη ζπεξκαηνδσάξηα ή έκβξπα δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ. Ππξήλεο απφ 

απηά ηα θχηηαξα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε απχξελα σνθχηηαξα ηνπ είδνπο πνπ καο ελδηαθέξεη 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα θπνθνξεζνχλ ζην ίδην ή ζε ζπγγεληθφ είδνο δψνπ. 

Δ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θιψλσλ βαθηεξίσλ νλνκάδεηαη θισλνπνίεζε. Σν ζχλνιν ησλ 

βαθηεξηαθψλ θιψλσλ πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ DΝΏ ηνπ νξγαληζκνχ δφηε θαη απνηειεί κηα 

γνληδησκνηηθή βηβιηνζήθε.  

Δ θισλνπνίεζε ζε πιαζκίδηα είλαη ζρεηηθά απιή θαη γη’ απηφ ηα πιαζκίδηα απνηεινχλ ην 

ζπλεζέζηεξν θνξέα θισλνπνίεζεο γηα νξγαληζκνχο κε κηθξφ γνληδίσκα. 

Ώλ ζέινπκε λα θισλνπνηήζνπκε κφλν ηα γνλίδηα πνπ εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θχηηαξα, ηφηε 

θαηαθεπάδνπκε ηηο cDNA βηβιηνζήθεο.        

Δ κέζνδνο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR) καο επηηξέπεη λα αληηγξάςνπκε 

επηιεθηηθά, εθαηνκκχξηα θνξέο, εηδηθέο αιιεινπρίεο DNA απφ έλα ζχλζεην κείγκα κνξίσλ DNA, 

ρσξίο ηε κεζνιάβεζε δσληαλνχ θπηηάξνπ 
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Γ . ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΗΔ 

«Ζ δηαζηαχξσζε αλάκεζα ζην ςάξη, πνπ νλνκάδεηαη θππξίλνο, θαη ζην ςάξη πέζηξνθα είλαη πνιχ 

ζπάληα ζηε θχζε ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ. Οη γελεηηζηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ John 

Hopkins ησλ Ζ.Π.Α. θαηάθεξαλ λα εηζαγάγνπλ ζε έλα απγφ ηνπ θππξίλνπ έλα γνλίδην ηεο 

πέζηξνθαο, πνπ ξπζκίδεη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σν βάξνο ηνπ θππξίλνπ, 

ν νπνίνο πξνήιζε απφ απηφ ην απγφ, απμήζεθε πνιχ γξήγνξα ιφγσ ηεο νξκφλεο πνπ πήξε απφ ηελ 

πέζηξνθα. Έλα ρξφλν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ην ςάξη δχγηδε 20% παξαπάλσ απφ ηα αδέξθηα ηνπ. Οη 

βηνιφγνη βξήθαλ αθφκε φηη έλα κέξνο ηνπ ρξσκαηνζψκαηνο ελφο ζειαζηηθνχ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε 

έλα άιιν είδνο θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί κηα ηζηνξηθή 

απφθαζε γηα ηνλ θιάδν ηεο Βηνηερλνινγίαο: δφζεθε ε άδεηα απφ ηελ επηηξνπή δενληνινγίαο θαη 

εζηθήο λα απειεπζεξσζνχλ δηαγνληδηαθά δψα ζηε ιίκλε Σζειάπηθ ηνπ Καλαδά.» 

 

Κείκελν απφ ηελ εθεκεξίδα «Βμπξέο» ησλ Δ.Π.Ώ. (21 Ώπξηιίνπ1989) 

 

1) Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα εηζάγνπλ ην 

γνλίδην ηεο πέζηξνθαο ζηνλ θππξίλν. 

2) ην άξζξν αλαθέξεηαη: “…έλα κέξνο ηνπ ρξσκαηνζψκαηνο…” ηη αθξηβψο ελλνεί ν 

δεκνζηνγξάθνο; 

3) Να νξίζεηε ζε ηη δηαθέξνπλ νη νξγαληζκνί πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζηε ιίκλε απφ απηνχο πνπ 

ππάξρνπλ θπζηνινγηθά ζηε ιίκλε. 

4) Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηή ηελ απειεπζέξσζε ησλ δηαγνληδηαθψλ νξγαληζκψλ ζηε ιίκλε; 

5) Γηαηί, θαηά ηε γλψκε ζαο, ππάξρεη θαη εζηθή επηηξνπή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηέηνησλ 

νξγαληζκψλ ζηε θχζε; 

 

1. α. Ώπνκφλσζε ηνπ γνληδίνπ ηεο πέζηξνθαο, πνπ ξπζκίδεη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ θππξίλνπ β. 

Μηθξνέγρπζε ηνπ γνληδίνπ ζηνλ ππξήλα ελφο γνληκνπνηεκέλνπ σάξηνπ ηνπ θππξίλνπ γ. Γέλλεζε 

ηνπ δηαγνληδηαθνχ δψνπ 

 2. Έλα γνλίδην. 

 3. Οη νξγαληζκνί πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζηε ιίκλε ήηαλ δηαγνληδηαθνί θππξίλνη, δειαδή γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ γελεηηθήο κεραληθήο. 

 4. Οη δηαγνληδηαθνί θππξίλνη ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβηβάζνπλ ην παξαπάλσ γνλίδην ζηα άηνκα ηνπ 

θπζηθνχ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο γελεηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο θαη ηε 

δηαηαξαρή ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 

 5. Δ απειεπζέξσζε ησλ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (Γ.Σ.Ο.) ζην πεξηβάιινλ ρσξίο 

έιεγρν, πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρή ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 

 


