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Επαναληπτικό test στο 1o, 2o & 4ο κεφάλαιο
Σωστό ή Λάθος
1. Η RNA-πολυµεράση χρειάζεται πρωταρχικό τµήµα για να ξεκινήσει.
2. Όλα τα γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες.
3. Τα mRNA των οπερονίων περνούν από το στάδιο της ωρίµανσης πριν εξέλθουν
του πυρήνα.
4. Το πολύσωµα συµµετέχει στην έναρξη της αντιγραφής του DNA.
5. Τα ριβονουκλεοπρωτεινικά "σωµατίδια" χρησιµοποιούν ως υπόστρωµα (δηλ.
πραγµατοποιούν µια αντίδραση σε αυτό) το mRNA των ευκαρυωτικών
κυττάρων.
6. Οι αδελφές χρωµατίδες παραµένουν ενωµένες µετά την διαίρεση του κυττάρου.
7. Οι DNA πολυµεράσες µπορούν να επιδιορθώσουν τα λάθη της αντιγραφής, να
αποµακρύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα και να συνδέσουν τα συνεχή κοµµάτια
της νεοσυντιθέµενης αλυσίδας.
8. Τα ριβοσώµατα των βακτηρίων µπορούν να µεταφράσουν ένα ώριµο mRNA.
9. Τα ρυθµιστικά γονίδια των οπερονίων βρίσκονται πριν από τον υποκινητή.
10. Η κυτταρική διαφοροποίηση συνίσταται σε αδυναµία µετάφρασης όλων των
γονιδίων σε ένα και µόνο κύτταρο.
11. Η διάρκεια ζωής ενός µορίου mRNA στο κυτταρόπλασµα εξαρτάται από το είδος
του µορίου αυτού.
12. Στα ώριµα ερυθροκύτταρα δεν γίνεται πρωτεϊνοσύνθεση.
13. Οι DNA-ελικάσες καταλύουν φωσφοδιεστερικούς δεσµούς.
14. Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυµητό τµήµα DNA
γίνεται µε την βοήθεια ειδικών µορίων ανιχνευτών.
15. H cDNA βιβλιοθήκη περιέχει αντίγραφα των πρόδροµων µορίων mRNA.
16. Η γονιδιωµατική βιβλιοθήκη περιλαµβάνει µόνο τις περιοχές του γονιδιώµατος
που εκφράζονται.
17. Με την PCR τα µόρια του DNA που θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε κόβονται σε
ειδικές περιοχές.
18. Η εισαγωγή του ανασυνδυασµένου DNA στο κύτταρο ξενιστή καλείται
κλωνοποίηση.
19. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιµοποιούνται πλασµίδια, βακτήρια και ιοί.
Ερωτήσεις σύντοµης ανάπτυξης
1. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η έκφραση
ενός ευκαρυωτικού γονιδίου που εντοπίζεται σε ένα βακτηριακό
κλώνο µιας γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης. Τι συµβαίνει σε περίπτωση
cDNA βιβλιοθήκης;
2. Για ποιους λόγους ένα ανθρώπινο RNA µπορεί να µεταφραστεί σε
ένα βακτήριο;
3. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα βακτήρια ξενιστές στα
οποία θα εισαχθούν τα ανασυνδυασµένα πλασµίδια;
4. Ποιες περιοχές ενός ευκαρυωτικού DNA δεν µεταφράζονται σε
αµινοξέα;
5. ∆ώστε τους ορισµούς α) κυτταρική διαφοροποίηση β) κλώνος γ)
µετασχηµατισµός.

Καλή Επιτυχία!!!

