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Ζήτηµα 1.                                                                                                   Μονάδες 25 

1. Δίνεται το παρακάτω σχήµα που αναπαριστά ένα χρωµόσωµα. 

 

Το τµήµα Α θέλουµε να κλωνοποιηθεί in vitro.  Η αντιγραφή τελειώνει κάθε φορά 
στο τέλος του µητρικού κλώνου που λειτουργεί ως καλούπι. 

Μετά από πόσους κύκλους αντιγραφής θα υπάρχει στον δοκιµαστικό σωλήνα για 
πρώτη φορά το επιθυµητό τµήµα Α. 

α. Νo x 2κ 

β. 2κ 

γ. κ 

δ.2 

ε. 3 

2. Το τµήµα Α αποτελεί γονίδιο. Το προϊόν της µεταγραφής διαθέτει 70% 
πουρίνες, από αυτές το 30% δηµιουργεί δυο δεσµούς υδρογόνου σε δίκλωνο 
µόριο. Γνωρίζετε ακόµη ότι η πουρίνη που σχηµατίζει δυο δεσµούς 
υδρογόνου και συµµετέχει στο µεταγράψιµο τµήµα, του γονιδίου Α στην µη 
κωδική αλυσίδα, αποτελεί το 20% του κλώνου αυτού, στο γονίδιο Α. 

Ο λόγος A+T/G+C του γονιδίου Α είναι (στον µη κωδικό κλώνο) στο τµήµα που 
αντιπροσωπεύεται στο προϊόν της µεταγραφής, µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 

α. περίπου 7/3 

β.1 



γ. περίπου ½ 

δ. περίπου 2/3 

ε. Δεν υπολογίζεται 

3. Για την µεταγραφή αυτού του γονιδίου απαιτήθηκε να ξετυλιχθούν 14 
νουκλεοσώµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και εκείνα στα σηµεία Μ 
και Ν, που φαίνονται στην εικόνα 1. Το µήκος του RNA που παράχθηκε 
αποτελείται από 2746 νουκλεοτίδια. Το χρωµόσωµα έχει µήκος 2 χ 106 ζ.β. 
και ξεκινάει και τελειώνει µε νουκλεόσωµα.  Ποιο είναι το πλήθος των 
ιστόνων που απαιτούνται για το πακετάρισµα του; 

α.  περίπου 2 χ 104 

β. περίπου 16 χ 104 

γ. περίπου 8 χ 104 

δ. 32 χ 104 

ε. περίπου 106 

4. Το µεταφράσιµο τµήµα του γονιδίου Α αποτελείται από 600 κωδικόνια. Η 5’ 
αµετάφραστη περιοχή του, προκαλεί τη δηµιουργία συµπλόκου έναρξης µε 
τέτοιο ρυθµό ώστε το αµέσως προηγούµενο ριβόσωµα να έχει ήδη 
µεταφράσει 10 κωδικόνια µέχρι να συνδεθεί το επόµενο µόριο tRNA σε αυτό 
. Πόσα   πλήρη ριβοσώµατα θα αποτελούν το πολύσωµα του mRNA του 
γονιδίου Α όταν το πρώτο ριβόσωµα έχει ολοκληρώσει την πολυπεπτιδική 
αλυσίδα; 

α. 60 

β.65 

γ. 66 

δ. 59 

ε. 66,6 

5. Η θέση Ε που φαίνεται στο σχήµα έχει την αλληλουχία: 

5’ --------------------GGAATTCC-------------------3’ 

3’---------------------CCTTAAGG------------------5’ 

Α. Υπάρχει η περιοριστική ενδονουλεάση MdI, η οποία αναγνωρίζει την παραπάνω 
αλληλουχία οκτώ νουκλεοτιδίων και πέµπτει τους φωσφοδιεστερικούς δεσµούς 5’-G-
G-3’ καθώς και τους 14 δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των παρεµβαλλόµενων ζευγών 



βάσεων. Πάσα διαφορετικά τµήµατα που περιέχουν το γονίδιο Α προκύπτουν µετά 
την πέψη του χρωµοσώµατος µε τα ένζυµα EcoRI και MdI, ταυτόχρονα; 

α. 1 

β.2 

γ. 3 

δ. 4 

ε. Κανένα. 

Β. Το διπλανό πλασµίδιο χρησιµοποιήθηκε ως φορέας κλωνοποίησης του τµήµατος 
Α. Πόσα διαφορετικά ανασυνδυασµένα πλασµίδια µπορούν να προκύψουν; 

Δίνεται ο φορέας κλωνοποίησης  που θα χρησιµοποιηθεί. 

 

α. 1 

β. 2 



γ. 3 

δ.4 

ε. Κανένα. 

Ζήτηµα 2.                                                                                           Μονάδες 25 

1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το 
βακτήριο Ε. coli χρησιµοποιείται ως οργανισµός µοντέλο της Μοριακής 
Βιολογίας. (µόρια 4) 

2. Εξηγήστε για ποιο λόγο προσθέτουµε αζωτούχες και φωσφορικές ενώσεις 
στις πετρελαιοκηλίδες που πρόκειται να «καθαριστούν» µε την δράση 
µικροοργανισµών οι οποίοι µεταβολίζουν το πετρέλαιο.  (µόρια 5) 

3. Κατατάξτε τα γονίδια των οργανισµών ως προς τη θέση τους στο κύτταρο και 
ως προς τη θέση του γενετικού τους τόπου. (µόρια 5) 

4. Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα µέρος µιας βιολογικής διαδικασίας που βρίσκεται 
σε εξέλιξη. 

CUCUUTCT 

GAGAAACATGCATACGAC                    Εικόνα 1 

α. Να εντοπίσετε τη βάση που ενσωµατώθηκε κατά παράβαση του κανόνα της 
συµπληρωµατικότητας.               (µόρια 2) 

β. Να γράψετε το τελικό δίκλωνο µόριο, το οποίο θα παραχθεί στο τέλος της 
διαδικασίας που απεικονίζει η εικόνα 1. (µόρια 3) 

γ. Να σηµειώσετε τον προσανατολισµό των αλυσίδων του µορίου 
αυτού.              (µόρια 1) 

5. Τα παρακάτω βήµατα περιγράφουν µια εργαστηριακή καλλιέργεια 
µικροοργανισµών. Να τοποθετήσετε τα βήµατα στη σωστή σειρά, γράφοντας 
µόνο τον αντίστοιχο αριθµό. α.προετοιµασία κατάλληλων θρεπτικών υλικών 
β. εµβολιασµός µικρής ποσότητας του µικροοργανισµού γ. αποµόνωση 
οργανισµού στο εργαστήριο δ. ανάπτυξη καλλιέργειας σε κατάλληλες 
συνθήκες ε. αποστείρωση θρεπτικών υλικών και µέσων.           (µόρια 5) 

Ζήτηµα 3.                                                                                                    Μονάδες 25 

1. Δίνονται τα παρακάτω τρία σχήµατα, δυο από αυτά αφορούν ακριβώς το ίδιο 
τµήµα ενός κλώνου ενός µορίου DNA σε διαφορετικές χρονικές στιγµές του 
κυτταρικού κύκλου ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, στο οποίο ανήκει αυτός ο 
κλώνος DNA. Το τρίτο σχήµα αφορά την ίδια ακριβώς διαδικασία µε µια από 
τις δυο διαδικασίες in vivo που δίνονται. Η διαδικασία που παριστάνεται στο 
τρίτο σχήµα πραγµατοποιείται in vitro. 



 

Α. Ποιες διαδικασίες αφορούν τα σχήµατα 1, 2 και 3; 

Β. Να ονοµάσετε τις πρωτεΐνες α,β,γ,δ και ε. 

Γ. Ποια είναι η λειτουργία του σηµείου 1 στο µόριο του DNA; 

Ποιες διαφορές γνωρίζετε µεταξύ των σηµείων 1 στο µόριο του DNA ανάµεσα στους 
προκαρυωτικούς και τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς; 

Υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δυο κατηγοριών οργανισµών που αναφέρθηκαν και 
για τις πρωτεΐνες α, που αναγνωρίζουν τα σηµεία όπως το 1; 

Δ. Τι είδους βιολογικά µακροµόρια είναι οι κλώνοι ι και ιι καθώς και ιιι; 

Ποια δοµική διαφορά εντοπίζεται µεταξύ των κλώνων ι και ιιι; 

Ε. Ποιες πρωτεΐνες έδρασαν και ποιες πρόκειται να δράσουν ακόµη εκατέρωθεν του 
σηµείου 2; 

ΣΤ. πόσες πρωτεΐνες έδρασαν στο σηµείο 3; Ονοµάστε τις πρωτεΐνες αυτές. 

Ζ. Ποιες από τις πρωτεΐνες που εµφανίζονται στα σχήµατα εκτελούν εργασίες που 
έχουν το ίδιο τελικό αποτέλεσµα; 

Η. Σε ποιο από τα τρία σχήµατα γνωρίζετε ότι ένα προκαρυωτικό ένζυµο  «διαβάζει» 
ευκαρυωτικό γενετικό υλικό; 

Θ. Ποια από τις διαδικασίες που φαίνονται στα σχήµατα εκτελείται µια φορά στο 
δεδοµένο τµήµα DNA, στην ζωή του κυττάρου; 



Ι. Εξηγήστε τις πρακτικές εφαρµογές που βρίσκει η διαδικασία η οποία εκτελείται in 
vitro.                                                                                         (µόρια 1.5, 1.5, 1, 2, 2, 1, 
2, 1, 1, 1) 

2. Σε ένα εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, επαναλήφθηκαν τα πειράµατα που 
απέδειξαν τον µετασχηµατισµό των προκαρυωτικών κυττάρων. 

Οι οργανισµοί µελετήθηκαν µε σύγχρονα µέσα και τεχνικές που µας παρέχει η 
τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA. 

Οι επιστήµονες δηµιούργησαν την γονιδιωµατική βιβλιοθήκη των δυο στελεχών του 
βακτηρίου D. pneumoniae και αποµόνωσαν το γονίδιο που κωδικοποιεί για την 
πρωτεΐνη που ευθύνεται για την δηµιουργία του καλύµµατος στα λεία στελέχη. 

Στην συνέχεια µε τεχνικές Γενετικής Μηχανικής µετασχηµάτισαν ένα πληθυσµό από 
αδρά στελέχη του βακτηρίου. Από τον πληθυσµό που µετασχηµατίστηκε και τον 
αρχικό πληθυσµό των λείων βακτηρίων, λήφθηκε δείγµα κυττάρων, στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκε PCR για την ενίσχυση του γονιδίου που ελέγχει για το κάλυµµα, 
από το γονιδίωµα των βακτηρίων. Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν και πήραµε τα εξής: 

 

Α. Ποιο από τα βακτηρία που αναλύθηκαν είναι το αδρό , ποιο το λείο και ποιο το 
µετασχηµατισµένο αδρό σε λείο;                                                                         (µόρια 
1,5) 



Β. Δίνεται ο ένας από τους δύο κλώνους του γονιδίου που ενισχύθηκε και δυο µόρια 
tRNA που µετείχαν στην µετάφραση του. 

5' 
...TCAATTAGTGTACCCTTTATGATCACCTGGGTACATTGATTAGAT...3' 

3' UUA5' και 5' GUA 3'  τα αντικωδικόνια των δυο µορίων tRNA . 

Ο κλώνος που δίνεται είναι ο κωδικός ή ο µη κωδικός του γονιδίου; 

Αιτιολογήστε την απάντηση 
σας.                                                                           (µόρια 1 και 1,5) 

Γ. Γνωρίζετε ότι µεταξύ της αλληλουχίας αναγνώρισης του mRNA από την µικρή 
ριβοσωµική υποµονάδα και του κωδικονίου έναρξης υπάρχουν τέσσερα νουκλεοτίδια 
της 5' αµετάφραστης περιοχής. Ποια θα είναι η αλληλουχία της κωδικής αλυσίδας 
του γονιδίου rRNA που θα συνδέεται µε το µόριο mRNA το οποίο θα προκύπτει κατά 
την µεταγραφή του δοθέντος 
γονιδίου;                                                                                                                  (µόρι
α 1) 

Δ. Τα αδρά στελέχη του D. pneumoniae,  που χρησιµοποιήθηκαν για να 
µετασχηµατιστούν δεν διαθέτουν πλασµίδια και είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό 
τετρακυκλίνη (tet). Οι ερευνητές είχαν στην διάθεσή τους, τους παρακάτω φορείς 
κλωνοποίησης. 

Ποιον  µπορούν επιλέξουν για να επιτύχουν τον µετασχηµατισµό; 

Αιτιολογείστε την απάντηση 
σας.                                                                            (µόρια 1 και 2,5) 

 

Όπου: Polilynker: Πολλές, διαδοχικές, αλληλεπικαλυπτόµενες, µοναδικές θέσεις 
αναγνώρισης περιοριστικών ενδονουκλεασών. Τουλάχιστον µια από αυτές είναι 
κατάλληλη για την ένθεση του επιθυµητού γονιδίου. 

Ε. Τα ανασυνδυασµένα βακτήρια καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο και πήραµε τις 
παρακάτω καµπύλες: Βιοµάζα = f(t) και Πρωτεΐνη που ευθύνεται για την δηµιουργία 
του καλύµµατος = f(t). 



 

Γνωρίζουµε ότι το γονίδιο του λείου πνευµονιόκοκκου που ανασυνδυάστηκε, 
διαθέτει µια θέση περιορισµού NdeI, εντός του µεταφράσιµου τµήµατος του. Μια 
καλλιέργεια,  όπως η παραπάνω (διάγραµµα 2), παρουσίασε την εξής εικόνα ως προς 
την παραγωγή της ετερόλογης πρωτεΐνης από τα µετασχηµατισµένα αδρά στελέχη. 

Μέτα από την αποµόνωση των κυττάρων της καλλιέργειας και στη συνέχεια την 
αποµόνωση των γονιδίων από τους πλασµιδιακούς φορείς κλωνοποίησης και 
στην  περαιτέρω πορεία πέψης του γονιδίου που ευθύνεται για το κάλυµµα των λείων 
στελεχών του πνευµονιόκοκκου από την NdeI, έδειξε ότι τα µισά γονίδια µπορούσαν 
να κοπούν και τα άλλα µισά όχι. Εξηγήστε σύντοµα το φαινόµενο. Είναι γνωστό 
ότι  η καλλιέργεια δεν εκτέθηκε σε κανέναν  εξωγενή µεταλλαξιγόνο παράγοντα 
και  θεωρούµε ότι σε κάθε κύτταρο ξενιστή εισέρχεται µόνο ένα πλασµίδιο φορέας 
κλωνοποίησης, το οποίο αντιγράφεται µόνο µια φορά εντός του ξενιστή 
του.                                                    (µόρια 2,5) 



Ζήτηµα 4ο                                                                                                   Μονάδες 25 

1. Ένα στέλεχος E. coli, µετασχηµατίζεται µε το γονίδιο που ευθύνεται για το 
κάλυµµα (κάψα) του λείου στελέχους του πνευµονόκοκκου. Για τον 
µετασχηµατισµό χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί φορείς κλωνοποίησης, 
όπως φαίνονται παρακάτω και δηµιουργηθηκαν τρεις διαφορετικες υγρες 
καλλιεργειες των µετασχηµατισµενων κυτταρων που η καθεµιά έχει 
µετασχηµατιστεί µε διαφορετικό  φορέα κλωνοποίησης. Οι καλλιέργειες 
αναπτύσσονται αρχικά σε γλυκόζη και µετά την εξάντληση της, η αύξηση της 
κάθε καλλιέργειας συνεχίζεται µε λακτόζη. Σε ποια χρονική στιγµή 
αναµένεται να εκφράζεται η ετερόλογη πρωτεΐνη σε καθεµιά από τις τρεις 
καλλιέργειες; 

 

2. 



 

2. Δίνονται οι παραπάνω καµπύλες α, β, γ που αφορούν τρεις διαφορετικές υγρές 
καλλιέργειες. Ποια από αυτές αντιστοιχεί στην αύξηση της καλλιέργειας E. coli, σε 
υγρό θρεπτικό υλικό µε πηγή άνθρακα  λακτόζη, ποια µε γλυκόζη και ποια µε 
γαλακτόζη. Γνωρίζεται ότι σε κάθε µια από τις καλλιέργειες η πηγή άνθρακα 
βρίσκεται σε ίσες συγκεντρώσεις  µε τις υπόλοιπες καλλιέργειες που εξετάζονται; 

Δίνεται ακόµη ότι το βακτήριο E. coli, µπορεί να προσλάβει και να µεταβολίσει την 
γαλακτόζη. Η γαλακτόζη εντός του κυττάρου µετατρέπεται µετά από τρία 
µεταβολικά βήµατα σε 6-φωσφόρο-γλυκόζη που αποτελεί το προϊόν και του πρώτου 
µεταβολικού βήµατος της καταβολικής οδού διάσπασης της γλυκόζης στο κύτταρο. 

 


