
Πώ ς  ν α  π ε τ ύ χ ε τ ε  σ τ ι ς  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  
1. Ποια τα πειράματα του Griffith με τους πνευμονόκοκκους και ποιο το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε; 
2. Να περιγράψετε το πείραμα που εξήγησε τον μετασχηματισμό των αδρών πνευμονόκοκκων σε λείους. Τι σημαίνει ότι 

ήταν μια διαδικασία in vitro; 
3. Ποια βιοχημικά δεδομένα υποστήριζαν ότι γενετικό υλικό είναι το DNA;  
4. Τι είναι ιχνηθέτηση; Πως χρησιμοποιήθηκε για την απόδειξη ότι γενετικό υλικό είναι το DNA; 
5. Από τι αποτελείται ένα νουκλεοτίδιο; Με ποιο τρόπο δημιουργείται μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα; Πως περιγράφεται 

το μήκος της; 
6. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της διπλής  έλικας του DNA σύμφωνα με τους Watson και Crick 
7. Ποιες είναι συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού υλικού; 
8. Τι είναι γονιδίωμα; Ποια κύτταρα λέγονται απλοειδή και ποια διπλοειδή; Να δώσετε κατάλληλα παραδείγματα. 
9. Ποια η συμβολή της χαρτογράφησης στην γονιδιακή θεραπεία και ποια στην μαζική παραγωγή προϊόντων χρήσιμων 

για τον άνθρωπο; 
10. Το πλασμίδιο: που το συναντάμε, ποιος ο φυσιολογικός του ρόλος και ποιες οι δυνατότητες χρησιμοποίησής του στην 

Βιοτεχνολογία. 
11. Να αναφέρετε μεταλλάξεις σε ένα πλασμίδιο που θα το καθιστούσαν ακατάλληλο για φορέα κλωνοποίησης. 
12. Διαφορές γενετικού υλικού προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων στην μορφή, το μήκος και την θέση μέσα στο 

κύτταρο. 
13. Πότε και πως σχηματίζονται τα ινίδια της χρωματίνης στον πυρήνα ενός  ευκαρυωτικού κυττάρου; 
14. Να περιγράψετε τις μορφές του γενετικού υλικού ενός  ευκαρυωτικού κυττάρου κατά την διάρκεια του κυτταρικού κύ-

κλου. 
15. Περιγράψτε τις απαραίτητες ενέργειες για την μελέτη των χρωμοσωμάτων ενός ευκαρυωτικού κυττάρου. 
16. Γιατί μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες χαρακτηρίζονται ημιαυτόνομα οργανίδια; 
17.  Ποιο το είδος και η μορφή του γενετικού υλικού των ημιαυτόνομων οργανιδίων και των ιών; 
18.  Πως φαντάστηκαν τον μηχανισμό της αντιγραφής οι Watson και Crick σύμφωνα με την συμπληρωματικότητα των βά-

σεων; Πως τον ονόμασαν και γιατί; Τι απέδειξε η σύγχρονη έρευνα; 
19. Θέσεις έναρξης της αντιγραφής: αριθμός και ρόλος τους. 
20. Οι DNA πολυμεράσες και ο ρόλος τους κατά την αντιγραφή. 
21. Ο ρόλος των επιδιορθωτικών ενζύμων και της DΝΑ δεσμάσης κατά την αντιγραφή . 
22. Οι πορείες της γενετικής πληροφορίας σύμφωνα με τον Crick και τις σημερινές απόψεις. Ποιος ο ρόλος της αντιγρα-

φής, της μεταγραφής και της μετάφρασης. 
23. Από πού προέρχεται κάθε μόριο tRNA; Ποιος είναι ο ρόλος του; Πόσα αμινοξέα μπορεί να μεταφέρει κάθε μόριό του 

και που οφείλεται αυτό; Με ποια άλλα μόρια μπορεί να συνδεθεί ένα μόριο tRNA και πώς; 
24.  Τι είναι RNA πολυμεράση, υποκινητής και μεταγραφικοί παράγοντες; Πως συνεργάζονται για την έναρξη της μετα-

γραφής; 
25. Τι συμβαίνει από την στιγμή που θα προσδεθεί η RNA πολυμεράση στον υποκινητή, μέχρι να φτάσει στις αλληλουχίες 

λήξης της μεταγραφής; Ποια είναι η κωδική και ποια η μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου; 
26. Να περιγράψετε την διαδικασία μετατροπής του πρόδρομου mRNA σε ώριμο. Από τι αποτελείται το τελευταίο; 
27. Τι εννοούμε χαρακτηρίζοντας τον γενετικό κώδικα σχεδόν καθολικό και εκφυλισμένο; 
28. Ποια τα κωδικόνια έναρξης και λήξης στο mRNA και στο γονίδιο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
29. Να περιγράψετε τι συμβαίνει κατά την έναρξη της μετάφρασης. 
30. Να περιγράψετε τι συμβαίνει στα τρία επίπεδα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης των ευκαρυωτικών κυττάρων μετά 

την μεταγραφή ενός γονιδίου. 
31. Δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες: Τι μέρος του γενετικού υλικού αφορούν. Πως δημιουργούνται; Από πού προέρχο-

νται; Τι αποτέλεσμα έχουν; 
32. Πως η θερμοκρασία και το pH επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών; 
33. Να περιγράψετε την χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων ως ανοσοδιαγνωστικών. 
34. Ποια τα βήματα για την παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα;  
35. Οι ενέργειες του Μέντελ και τα πλεονεκτήματα του μπιζελιού που οδήγησαν στην «ανακάλυψη» των νόμων της κληρο-

νομικότητας. 
36. Τα γενετικά αίτια του καρκίνου και η κληρονομικότητά του 
37. Οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες μπορούν να παραχθούν από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια και από διαγονιδιακά ζώ-

α. Τι χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση από τον άνθρωπο δότη, από πού και με ποιο τρόπο το παραλαμβάνουμε; 
38. Τι είναι οι θαλασσαιμίες; Ποια θεωρείται δυσμενέστερη και γιατί; 
39.  
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