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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.Δίνεται το παρακάτω μόριο ώριμου m-RNA το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή  cDNA βιβλιοθήκης. :  
 
5΄-CGAUCAAUUCC…………………………………AAAAAAAAAAAA-3΄ 
 
Το πρωταρχικό τμήμα που πρέπει να συνδεθεί στο μόριο του ώριμου mRNA 
για να δράσει το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση είναι:  
Α. 5΄–GCGATC–3΄  
Β. 3΄–CGCTAG–5΄  
Γ. 5΄–ΑΑΑΑΑΑ–3΄  
Δ. 3΄–TTTTTT–5       (μονάδες 5)  
 
Α2. Μία πιθανή αλληλουχία κωδικονίων mRNA που κωδικοποιεί την 
πεπτιδική αλληλουχία Φαινυλαλανίνη- ισολευκίνη- τυροσίνη- κυστεΐνη είναι: 
 
Α..5’ UUC – AUA – UAC - UGU 3’  
Β. 3’ AAU – GAC – GUC - AUA 5’  
Γ. 5’ AUG – CUG – CAG - UAU 3’ 
Δ. 5’ AAA – AAT – ATA - ACA 3’     (μονάδες 5) 
 
Α3.Επικρατής χαρακτήρας στο µοσχοµπίζελο είναι:  
Α. το πράσινο χρώµα σπέρµατος  
Β. η ακραία θέση άνθους 
Γ. το κοντό φυτό  
Δ το ιώδες χρώµα άνθους       (μονάδες 5) 
 
Α4.Κατά την αντιγραφή της ασυνεχούς αλυσίδας παρατηρείται το  
ακόλουθο στιγμιότυπο: 
5΄CCCGAATTCGAATTCGGGG 3΄ 
3΄GGGCTUAAGCUTAAGCCCC 5΄ 
               1              2 
Με έντονα γράμματα και υπογραμμισμένο αποτυπώνεται το πρωταρχικό 
τμήμα. Μετά την αντικατάσταση του πρωταρχικού τμήματος από DNA και την 
ολοκλήρωση της αντιγραφής, η DNA δεσμάση: 
Α. έδρασε στη θέση 1  
Β. έδρασε στη θέση 2 
Γ. έδρασε στη θέση 1 και στη θέση 2 
Δ. δεν έδρασε καθόλου      (μονάδες 5) 
    
 
Α5.Η αποδιάταξη του DNA επιτυγχάνεται με  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ 
: 
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Α. αύξηση της θερμοκρασίας 
Β. το ένζυμο DNA δεσμάση  
Γ. ραδιενεργά σημασμένα μόρια- ανιχνευτές  
Δ. τη χρήση περιοριστικών ενδονουκλεασών 
         (μονάδες 5) 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 
Να ονομάσετε  τις διαδικασίες 1 , 2 και 3 του κεντρικού δόγματος στη στήλη Ι 
κα μετά να αντιστοιχήσετε τη στήλη Ι  με τα περιεχόμενα της στήλης ΙΙ 
 

 
 
                             ΣΤΗΛΗ Ι                   ΣΤΗΛΗ ΙΙ   
 

 
1. 

Α. αλληλουχίες λήξης της 
μεταγραφής 

Β. υποκινητής 

Γ. κωδικόνιο έναρξης 

 
2. 

Δ. πριμόσωμα 

Ε. "θηλιά" στη θέση έναρξης  

Ζ. αντικωδικόνιο 

 
3. 

Η. ριβόσωμα 

Θ. επιδιορθωτικά  ένζυμα 

Ι. πολύσωμα 

 
         (μονάδες 6) 
B2. 

Από δύο  βακτήρια (Α και Β), του ίδιου κλώνου απομονώνουμε από το καθένα 
το  μοναδικά πλασμίδιο που περιέχουν και τα χρησιμοποιούμε ως φορείς 
κλωνοποίησης για ένα συνεχές ευκαρυωτικό γονίδιο. 
 Στο πλασμίδιο του βακτηρίου Α εισάγουμε  το ευκαρυωτικό γονίδιο α, μαζί με 
τον υποκινητή του, σε θέση που δεν βρίσκεται κοντά σε κάποιο από τα 
γονίδια του πλασμιδίου και στη συνέχεια το εισάγουμε πάλι στο βακτήριο Α. 
Στο πλασμίδιο  του βακτηρίου  Β εισάγουμε  το ευκαρυωτικό γονίδιο β, χωρίς 
υποκινητή, με κατάλληλο προσανατολισμό μεταξύ ενός βακτηριακού γονιδίου 
και του υποκινητή του και στη συνέχεια το εισάγουμε πάλι στο βακτήριο Β. 
Σε ποιο από τα δύο βακτήρια είναι πιθανό να παραχθεί η ευκαρυωτική 
πρωτεϊνη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   
         (μονάδες 6) 
 
Β3. 
Στο κυτταρόπλασμα ενός κυττάρου παρατηρήθηκε ότι ένα m-RNA 
μεταφράστηκε από  20 ριβοσώματα και δημιουργήθηκαν 20 πεπτίδια. Στο  
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κυτταρόπλασμα ενός άλλου κυττάρου παρατηρήθηκε ότι ένα m-RNA 
μεταφράστηκε από  20 ριβοσώματα επίσης αλλά  δημιουργήθηκαν 60 
πεπτίδια. 
α.Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο τα κύτταρα μπορούν να παράγουν από ένα 
αντίγραφο του γονιδίου το πεπτίδιο σε όσα αντίγραφα χρειάζονται. 
β. Να αιτιολογήσετε τη διαφορά που παρατηρείται στον αριθμό των πεπτιδίων 
που παράχθηκαν μεταξύ 1ου και 2ου κυττάρου. 
    (μονάδες 6) 
 
Παρακάτω δίνεται η  μη κωδική αλυσίδα του 10ου από τα 13 εξώνια ενός 
φυσιολογικού γονιδίου που κωδικοποιεί ένα ένζυμο.. Στην  αλληλουχία αυτή 
περιλαμβάνονται  μόνο πλήρεις τριπλέτες  
 

GCTTACGGCACCGTTAGGACTAAACGA 
Β4. 
Να γράψετε την κωδική αλυσίδα του εξωνίου  με τον προσανατολισμό της και 
να αιτιολογήσετε την επιλογή που κάνατε.          (μονάδες 4+3) 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Γ1. 
Σε ένα είδος τρωκτικών το χρώμα του τριχώματος μπορεί να είναι γκρι 
ή μαύρο και ελέγχεται από ένα ζεύγος αλληλόμορφων γονιδίων. 

Στο αλληλόμορφο γονίδιο για το μαύρο χρώμα ανιχνεύεται δύο φορές 

η αλληλουχία που αναγνωρίζεται από την περιοριστική EcoRI ενώ στο 

αλληλόμορφο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το γκρί χρώμα η 

αλληλουχία ανιχνεύεται μία φορά. 

Απομονώσαμε από το DNA ενός μαύρου ποντικού(Ι) και ενός γκρι 
ποντικού (ΙΙ) τμήματα DNA μήκους 15000 ζευγών βάσεων που 

αντιστοιχούν στο εν λόγω γονίδιο, επιδράσαμε με την EcoRI οπότε 

προέκυψαν τα αποτελέσματα: 
 

Άτομο Μήκος τμημάτων  DNA μετά από επεξεργασία με EcoRI 
I μαύρο 5.000 ζ.β. 4.000 ζ.β. 6.000 ζ.β.  

 

IΙ γκρι  : 5.000 ζ.β. 4.000 ζ.β. 6.000 ζ.β. 9.000 ζβ 
 

 
Ποια είναι η αναμενόμενη φαινοτυπική αναλογία των απογόνων από 

τη διασταύρωση των ποντικών (Ι) και (ΙΙ); 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
             (μονάδες 8) 
Γ2.  
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Η παρακάτω αλληλουχία νουκλεοτιδίων αντιστοιχεί σε τμήμα μιας από 

τις δύο αλυσίδες ενός ασυνεχούς γονιδίου το οποίο κωδικοποιεί τα 

τρία τελευταία αμινοξέα της αντίστοιχης πρωτεΐνης. 
 
(Ι)     ATCCAATGGGTAAAGACGTCC  (II) 

 

α. Να γράψετε το τμήμα του δίκλωνου DNA, να προσδιορίσετε την 

κωδική, τη μη κωδική αλυσίδα, να τοποθετήσετε τα κατάλληλα άκρα 

και να αιτιολογήσετε  την απάντησή σας. 

                                                                                                  (μονάδες 4) 

β. Εάν η αλληλουχία των τριών τελευταίων αμινοξέων της πρωτεΐνης 

είναι: HOOC-Gly-Asp-Pro   να γράψετε το εσώνιο του γονιδίου (χωρίς 

αιτιολόγηση). 

κωδικόνια :  

(Gly) γλυκίνη :  GGG  

(Asp) ασπαρτικό :  GAU          

(Pro) προλίνη :     CCU             

             (μονάδες 5) 

γ. Να αιτιολογήσετε σε ποια θέση (Ι) ή (ΙΙ)  της αλληλουχίας των 

νουκλεοτιδίων  βρίσκεται ο υποκινητής του γονιδίου.                                                                                                     

              (μονάδες  3) 
 
 
Γ3.  
Έχετε στη διάθεσή σας ένα άτομο μοσχομπίζελου με φαινότυπο " ψηλό με 
λεία σπέρματα" . Αν αυτό είναι το μοναδικό φυτό που έχετε στη διάθεσή σας , 
να  εξηγήσετε, πως θα διαπιστώσετε τον γονότυπό του. Να γράψετε τις 
απαραίτητες  διασταυρώσεις που θα σας οδηγήσουν στο συμπέρασμά σας. 
                (μονάδες 5) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Η παρακάτω αλληλουχία βάσεων αποτελεί τμήμα ανθρώπινου 
χρωμοσώματος και αντιστοιχεί σε γονίδιο που κωδικοποιεί το πεπτίδιο: 
 
H2N-met-leu-ser-phe-val-COOH 
 
CACGGAGTGTGTTT CACCAGCTTTC ACCACGTAAATTT 
GTGCCTCACACAAAGTGGTCGAAAGTGGTGCATTTAAA 
 
Δίνονται οι αντιστοιχήσεις: 
met:AUG   leu:CUU    ser:UCG    phe:UUU    val:GUG 
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Δ1. Το παραπάνω γονίδιο ενώ αποτελείται από εβδομήντα έξι νουκλεοτίδια 
κωδικοποιεί ένα πεπτίδιο με πέντε μόνο αμινοξέα.Να βρείτε  πέντε λόγους 
που να εξηγούν αυτή τη διαφορά.     (μονάδες 5) 
 
Δ2.  
i) Να εντοπίσετε την κωδική, την μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου και να 
τοποθετήσετε τα κατάλληλα άκρα.     (μονάδες 3) 
 
 
ii) Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του γονιδίου που θα 
δημιουργήσουμε in vitro προκειμένου να παράξουμε το εν λόγω πεπτίδιο από 
μετασχηματισμένα βακτήρια με το γονίδιο αυτό.   (μονάδες 3) 
 
 
Για να κατασκευάσουμε το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που απαιτείται για την 
παραγωγή του πεπτιδίου από τα μετασχηματισμένα βακτήρια, 
χρησιμοποιούμε ειδικά ένζυμα που μπορούν και προσθέτουν μονόκλωνα 
άκρα σε γονίδια όπως αυτό του προηγούμενου ερωτήματος. 
 
Δ3.  
Με δεδομένο ότι για τη δημιουργία του ανασυνδυασμένου  πλασμιδίου θα 
χρησιμοποιηθεί η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI να ξαναγράψετε το 
γονίδιο του προηγούμενου ερωτήματος τοποθετώντας του τα κατάλληλα 
μονόκλωνα άκρα, που είναι απαραίτητα για την δημιουργία του 
ανασυνδυασμένου πλασμιδίου με τη βοήθεια της DNA δεσμάσης. 
         (μονάδες 3) 
 
Το παρακάτω πλασμίδιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί  ως φορέας 
κλωνοποίησης με σκοπό να ενσωματώσουμε το in vitro κατασκευασμένο 
γονίδιο με τα άκρα που έχουμε προσθέσει και να παραχθεί μετά το 
μετασχηματισμό βακτηριακού κυττάρου το επιθυμητό πεπτίδιο.  

 

 
Με το Υ συμβολίζουμε τον υποκινητή ενός γονιδίου του 
πλασμιδίου και διακρίνουμε επίσης την θέση που αναγνωρίζεται 

από την EcoRI καθώς και την κατεύθυνση της μεταγραφής του 

γονιδίου. 

Κατεύθυνση 
μεταγραφής 

5'GAATTC3' 

3'CTTAAG5' 

 

5'GGATCC3' 

3'CCTAGG5' 

 

BamHI  

 

EcoRI  

 

 

Υ 
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Δ4. 
Να γράψετε τις αλληλουχίες των πιθανών  ανασυνδυασμένων 

πλασμιδίων  που θα προκύψουν μετά τη δράση της DNA δεσμάσης  
και να εξηγήσετε ποιο είναι κατάλληλο για τον μετασχηματισμό 

βακτηρίου ώστε να παραχθεί  το επιθυμητό πεπτίδιο.     (μονάδες 

6) 

 

Μία άλλη τεχνική για τον ανασυνδυασμό των πλασμιδίων 
προτείνει το κόψιμο του πλασμιδίου με δύο διαφορετικές 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες σε γειτονικές θέσεις προκειμένου να 

ενσωματωθεί  το επιθυμητό γονίδιο. Στην περίπτωση του πλασμιδίου 

μας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  εκτός από την EcoRI και η 

περιοριστική ενδονουκλεάση BamHI που αναγνωρίζει την αλληλουχία 5' 

GGATCC 3' σε δίκλωνο DNA και κόβει μεταξύ των βάσεων G και  G 

και στις δυο αλυσίδες. 

 

Δ5. 

Να γράψετε την αλληλουχία του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου στην 

περίπτωση αυτή .(Θυμηθείτε ότι πάντοτε έχουμε στη διάθεσή μας τα 

ειδικά ένζυμα που προσθέτουν όποια μονόκλωνα άκρα επιθυμούμε  στο 

γονίδιο μας )  .              (μονάδες 2) 

 

Δ6 
Με βάση και την απάντηση του προηγούμενου ερωτήματος ποια 
προβλήματα που αφορούν  τον ανασυνδυασμό των πλασμιδίων 
νομίζετε ότι προσπαθεί να λύσει η χρησιμοποίηση  δύο 
διαφορετικών περιοριστικών ενδονουκλεασών; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.                                                        
(μονάδες 3) 

 


