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Λύσεις   
 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. 
Δ. 3΄–TTTTTT–5       (μονάδες 5)  
 
Α2.  
 
Α..5’ UUC – AUA – UAC - UGU 3’     (μονάδες 5) 
   
 
Α3.  
Δ το ιώδες χρώμα άνθους       (μονάδες 5) 
 
Α4. 
Α. έδρασε στη θέση 1       (μονάδες 5) 
    
 
Α5. 
Α. αύξηση της θερμοκρασίας     (μονάδες 5) 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
                             ΣΤΗΛΗ Ι                   ΣΤΗΛΗ ΙΙ   
 

 
1.ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ (Δ, Ε, Θ) 

Α. αλληλουχίες λήξης της 
μεταγραφής 

Β. υποκινητής 

Γ. κωδικόνιο έναρξης 

 
2.ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Α, Β) 

Δ. πριμόσωμα 

Ε. "θηλιά" στη θέση έναρξης  

Ζ. αντικωδικόνιο 

 
3. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ( Γ, Ζ,Η) 

Η. ριβόσωμα 

Θ. επιδιορθωτικά  ένζυμα 

Ι. πολύσωμα 

 
         (μονάδες 6) 
B2. 

Ο μηχανισμός της μεταγραφής είναι ίδιος στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς 
οργανισμούς. Η μεταγραφή καταλύεται από ένα ένζυμο, την RNA πολυμεράση.  Η RNA 
πολυμεράση προσδένεται σε ειδικές περιοχές του DNA, που ονομάζονται υποκινητές, με τη 
βοήθεια πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταγραφικοί παράγοντες. Οι υποκινητές βρίσκονται 
πάντοτε πριν από την αρχή κάθε γονιδίου. Κατά την έναρξη της μεταγραφής ενός γονιδίου η 
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RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα της διπλής 
έλικας του DNA. Στη συνέχεια, τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα 
δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον κανόνα της 
συμπληρωματικότητας των βάσεων. ΟΙ βακτηριακοί μεταγραφικοί παράγοντες θα 
αναγνωρίσουν τον βακτηριακό υποκινητή και η RNA πολυμεράση θα μεταγράψει το 
γονίδιο στο βακτήριο Β ενώ ο ευκαρυωτικός υποκινητής δεν θα βρει κατάλληλους 
μεταγραφικούς παράγοντες για να μεταγράψει το  ευκαρυωτικό γονίδιο στο βακτήριο Α. 
       (μονάδες 6) 
 
Β3. 
α. Το γονίδιο μεταγράφεται και προκύπτουν πολλά μόρια mRNA τα οποία μπορούν και 
μεταφράζονται πολλές φορές ή ταυτόχρονα από πολλά ριβοσώματα, με αποτέλεσμα να 
προκύπτουν πολλά πεπτίδια  
β. Να αιτιολογήσετε τη διαφορά που παρατηρείται στον αριθμό των πεπτιδίων που 
παράχθηκαν μεταξύ 1ου και 2ου κυττάρου. 
Αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο μόριο mRNA έφερε τη γενετική πληροφορία για τη σύνθεση 
περισσότερων πεπτιδίων, κατι που μπορει να συμβαινει όταν τα γονίδια οργανώνονται σε 
οπερόνια με κοινό υποκινητή. Στο οπερόνιο π.χ της λακτόζης ενα μοριο mRNA 
μεταφράζεται και δινει 3 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, άρα 20 ριβοσώματα εαν μεταράσουν το 
μόριο αυτό θα προκύψουν 60 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 
 
    (μονάδες 6) 
Β4. 
 

      GCTTACGGCACCGTTAGGACTAAACGA 
                        3'     CGAATGCCGTGGCAATCCTGATTTGCT  5' ΚΩΔΙΚΗ 
 
Η κωδική αλυσίδα ειναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με την μη κωδική. Επειδή όλα 
τα νουκλεοτίδια ανήκουν σε πλήρεις τριπλέτες αν είχε το 5' άκρο αριστερά τα κωδικόνια θα 
ήταν CGA, ATG, CCG, TGG, CAA, TCC, TGA ,το οποίο αποτελεί κωδικόνιο λήξης και δεν 
μπορεί να βρίσκεται σε ενα ενδιάμεσο εξώνιο (10ο) . Αρα το 5' άκρο της κωδικής είναι δεξιά 
όπως φαίνεται στο σχήμα  
 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Γ1. 

Ποια είναι η αναμενόμενη φαινοτυπική αναλογία των απογόνων από τη 

διασταύρωση των ποντικών (Ι) και (ΙΙ); 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Επειδή η ΠΕ EcoRI  υπάρχει 2 φορές στο αλληλόμορφο το υπεύθυνο για το μαύρο χρώμα 

το γονίδιο θα κόβεται σε 3 τμήματα . Επειδή στο άτομο Ι από την επίδραση της EcoRI 
πήραμε μόνο 3 μήκη τμημάτων 5.000 , 4.000 και 6.000 ζ, το άτομο πρέπει να διαθέτει  μόνο 
το αλληλόμορφο για το μαύρο χρώμα . 
Το άτομο ΙΙ  διαθέτει και το αλληλόμορφο για το γκρι χρωμα που κοβεται από την ΠΕ 1 
φορά και προκύπτουν τα τμήματα 9.000 ζ και 6.000 ζβ αλλά και το αλληλόμορφο για το 
μαύρο χρώμα που κόβεται σε 3 κομμάτια 5.000 , 4.000 και 6.000 ζ, από την ΠΕ , οπότε 
προκύπτουν 4 διαφορετικά μηκη τμημάτων 5.000, 4.000, 6.000 και 9.000 ζβ.. Επειδή το 
χρώμα του είναι γκρι, το αλληλόμορφο για το γκρι χρώμα είναι επικρατες. 
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Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με την υπόθεση : 
α) το γονίδιο για το χρώμα τρωκτικών είναι αυτοσωμικό και έχουμε Γ = γκρι και γ = μαύρο 
οπότε  
      Ι    γγ Χ ΙΙ Γγ  
         γαμέτες : γ    και Γ  , γ   
Απόγονοι             Γγ και γγ  
  1 γκρι :1 μαύρο  
 
β) Το γονίδιο για το χρώμα τρωκτικών είναι φυλοσύνδετο  
ΧΓ= γκρι και Χγ = μαύρο  
με επικρτές αυτό για το γκρί. 
Το άτομο Ι  Χγ Υ με μαυρο χρώμα και το  άτομο ΙΙ ΧΓ Χγ με γρι χρώμα  
                               Χγ Υ   χ      ΧΓ Χγ 
γαμέτες           Χγ ,        Υ    και      ΧΓ                Χγ 

 

 απόγονοι    ΧΓ Χγ         Χγ Χγ ΧΓ Υ      Χγ Υ 
  
   1 γκρι :1 μαύρο            
       (μονάδες 8) 
Γ2.  

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)   3'  ATCCAATGGGTAAAGACGTCC 5'(II) 

        5' TAGGTTACCCATTTCTGCAGG  3' 

 

α. Η κωδική αλυσίδα είναι η πάνω γιατί  με 5' άκρο δεξιά γιατί μόνον έτσι μπορεί να 

προκύψουν τα κωδικόνια των 3 αμινοξέων, το εσώνιο και το κωδικόνιο λήξης . 

                                                                                                  (μονάδες 4) 

β. Το εσώνιο σημειώνεται με κίτρινο χρώμα 

  

             (μονάδες 5) 

γ. Ο υποκινητής βρίσκεται δεξιά στη σελίδα  στη θεση ΙΙ γατί εκεί θα μπορούσε να 

προσδεθεί η RNA πολυμεράση και να μεταγράψει με καλούπι τη μη κωδική που θα 

διαάσει από το 3' προς 5' άκρο . Η κωδική αλυσίδα έχει το 5' άκρο της πιο κοντά στη 

θέση του υποκινητή ως συμπληρωματοκή και αντιπαράλληλη με την μη κωδική. 

              (μονάδες  3) 
 
Γ3.  
                (μονάδες 5) 
 
Αυτογονιμοποίηση του ατόμου με γονότυπο Ψ_ Λ_   
 
ΨΨΛλ  χ ΨΨΛλ       απόγονοι ψηλά με λεία και ψηλά με ρυτιδωμένα  
 
ΨΨΛΛ χ  ΨΨΛΛ      μόνο απόγονοι ψηλά με λεία 
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ΨψΛλ  χ  ΨψΛλ     απόγονοι ψηλά με λεία και ψηλά με ρυτιδωμένα κοντά με      
 λεία και κοντά με ρυτιδωμένα  
 
 
ΨψΛΛ χ  ΨψΛΛ       απόγονοι ψηλά με λεία και κοντά με λεία  
 
 
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 
 
 
ωριμο mRNA ...5'.....AUG ...CUU...UCG...UUU...GUG....KΛ....3' 
 
 πιθανή κωδική  5' ......ATG ..CTT....TCG....TTT..GTG...ΚΛ......3' 
 
Δ1. 
 

1. μεταγράφεται μόνο η μια αλυσίδα (μη κωδική) 
2. ενα κωδικόνιο αποτελείται από 3 νουκλεοτίδα αλλά κωδικοποιεί 1 αμινοξύ 
3. δεν κωδικοποιούν αμινοξέα όλες οι αλληλουχίες, υπάρχουν και περιοχές που δε 

μεταφράζονται και ονομάζονται εσώνια. 
4. Υπάρχουν κωδικόνια λήξης που δεν αντιστοιχούν σε αμινοξέα 
5. δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα οι 3' και 5' αμετάφραστες περιοχές. 
6. Απομάκρυνσή αμινοξέων από το αμινικό άκρο 

 
  (μονάδες 5) 
 
Δ2.  
 
 
3' CACGGAGTGTGTTT CACCAGCTTTC ACCACGTAAATTT  5' ΚΩΔΙΚΗ  
5' GTGCCTCACACAAAGTGGTCGAAAGTGGTGCATTTAAA  3' ΜΗ ΚΩΔΙΚΗ 
 
 
 
ωριμο mRNA ...5'.....AUG ...CUU...UCG...UUU...GUG....KΛ....3' 
 
 πιθανή κωδική  5' ......ATG ..CTT....TCG....TTT..GTG...ΚΛ......3' 
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ii)         (μονάδες 3) 
 
ωριμο mRNA ...5'.....UUUAAAUGCUUUCGUUUGUG.UGAGGCAC 3'   
 
cDNA        3'     AAATTTACGAAAGC AAACACACTCCGTG  5' 
       5'     TTT AAATGCTTTCG TTT GTGTGAGGCAC 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. 
 
    3'          G AAATTTACGAAAGC AAACACACTCCGTG  CTTAA   5' 
    5' AATTC TTT AAATGCTTTCG TTT GTGTGAGGCACG             3' 

 
       (μονάδες 3) 

 

 
Δ4. 
ανασυνδυασμένο πλασμιδιο Ι  
 

Y GAATT  C GTG CCT CAC ACA AAC GAA AGC ATTTAAAGAATTC 

Y CTTAAG  CAC GGA GTG TGT TT G CTTTCG T AATT T CTTAA G 

 
ανασυνδυασμένο πλασμιδιο ΙΙ 
 

Y GAATT C TTT AAATGCTTTCG TTT GTGTGAGGCAC GAATTC 

Y CTTAAG  AAATTTACGAAAGC AAACACACTCCGTG CTTAA G 

 

Κατεύθυνση 
μεταγραφής 

5'GAATTC3' 
3'CTTAAG5' 

 

5'GGATCC3' 
3'CCTAGG5' 

 

BamHI  
 

EcoRI  
 

 

Υ 
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το ΙΙ κατάλληλο για παραγωγη του πεπτιδίου γιατί το γονίδιο έχει τοποθετηθεί με 
τον κατάλληλο προσανατολισμό ώστε να υπάρχει ο υποκινητής πριν το Κωδικόνιο 
έναρξης . 
 
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. 

 

cDNA γονίδιο με κατάλληλα μονόκλωνα άκρα  

 
    3'          G AAATTTACGAAAGC AAACACACTCCGTG  C CTAG   5' 
    5' AATTC TTT AAATGCTTTCG TTT GTGTGAGGCACG             3' 

 

 

 

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) 

 

Ανασυνδυασμένο πλασμίδιο με 2ΠΕ 

Y GAATT  C GTG CCT CAC ACA AAC GAA AGC ATTTAAAGGATCC 

Y CTTAAG  CAC GGA GTG TGT TT G CTTTCG T AATT T CCTAG G 

 
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.    

 

Η χρησιμοποίηση δυο περιοριστικών ενδονουκλεασών προσπαθεί να λύσει: 

α) το πρόβλημα της ενσωμάτωσης του γονιδίου με λάθος προσανατολισμό. Αν ειναι 2 

διαφορετικά τα μονόκλωνα άκρα με τα οποία μπορεί να ζευγαρώσει το κομμένο 

τμήμα θα προσανατολίζεται σωστά ως προς τον υποκινητή του γονιδίου και θα 

ενσωματώνεται μόνο με τον τρόπο που θα επιτρέπει την έκφρασή του. 

β) Τα πλασμίδια μετά την επεξεργασία τους με τις 2 ΠΕ δεν θα είναι πιθανό να 

ξαναγίνουν κυκλικά    χωρίς να έχουν ενσωματώσει το επιθυμητό τμήμα. Έτσι 

αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας του ανασυνδυασμού. 
                                              (μονάδες 3) 
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