Επαναληπτικό Διαγώνισμα Βιολογίας Θετικού Προσανατολισμού
κεφαλαίων 1,2,4 &7
Ζήτημα 1.
Α. Επιλέξτε την ορθή απάντηση:
1. κατά την μεταγραφη των γονιδιων του οπερονιου της λακτοζης
δημιουργουνται…………………. mRNA
Α. 1, β. 2, γ. 3, δ.4

(5 μονάδες)

2. Από τα ………διαφορετικα κωδικονια , …………κωδικοποιουν αμινοξεα και
………οδηγουν στον τερματισμο της πρωτεινοσυνθεσης.
Α. 180, 20, 4 β. 20, 17, 3 γ. 20, 17, 4, δ. 64, 61, 3

(5 μοναδες)

3. Σωστο – Λαθος:
Α. Για να κατασκευστει μια cDNA βιβλιοθηκη απομονωνεται το ολικο mRNA από
κυτταρα που εκφραζουν το γονιδιο που θελουμε να μελετησουμε.
Β. Η μεταβολή του πληθυσμού σε συνάρτηση με τον χρόνο μιας συνεχούς
καλλιέργειας φυσιολογικών κυττάρων E.coli,εμφανίζει καμπύλη διαύξησης.
Γ. Στην αντιγραφή του βακτηριακου DNA συμμετέχουν 2 DNA πολυμερασες.
Δ. Ένα φυσιολογικο ανθρωπινο σωματικο κυτταρο εχει στον πυρηνα του 24* 10
9 βασεις κατά την μεταφαση της μιτωσης του.
Ε. κατά την πεψη ενός κυκλικου μοριου DNA από την EcoRI σπαζουν
περισσοτεροι φωσφοδιεστερικοι δεσμοι από ότι ενός γραμμικου μοριου DNA.
Δινεται ότι το κάθε μοριο διαθετει 4 θεσεις αναγνωρισης της EcoRI.
μοναδες)

(15

Ζητημα 2
Α. Γιατι τα κυτταρα ενός πολυκυτταρου οργανισμου, παροτι εχουν όλα τα ιδια
γονιδια διαφερουν στην μορφη και την λειτουργια τους; (5 μοναδες)
Β. Ένα διπλοειδες κυτταρο υφισταται μιτωση και στη συνεχεια τα θυγατρικα
κυτταρα υφιστανται μειωση.
Σχεδιαστε ένα κοινο διαγραμμα οπου θα φαινονται οι μεταβολες της ποσοτητας
του γενετικου υλικου του ενός κυτταρου σε σχεση με το χρονο. Αιτιολογηστε
την απαντηση σας.

Δινεται ότι το γενετικο υλικο του πυρηνα του κυτταρου, κατά την μεταφαση της
μιτωσης του, εχει μηκος 4* 10 8 ζευγη βασεων. (10 μοναδες)
Γ. Στο παρακατω σχημα φαινεται η διχαλα αντιγραφης ενός πλασμιδιου. Αφου
μεταφερετε το σχημα στο τετραδιο σας, συμπληρωστε τον προσανατολισμο των
αλυσιδων στα ακρα της διχαλας, καθως και τον προσανατολισμο της
αντιγραφης σε κάθε αλυσιδα. Τελος, να χαρακτηρισετε τον τροπο συνθεσης των
νεων αλυσιδων του DNA.

Αιτιολογηστε συντομα την απαντηση σας. (2+2+2+4 = 10 μοναδες)
Ζητημα 3
Μια συνεχης καλλιεργεια βακτηριων E. coli περιεχει εξαρχης δυο στελεχη
βακτηριων. Τα βακτηρια που ανηκουν στο ένα στελεχος διαθετουν ένα
πλασμιδιο το οποιο περιεχει ένα γονιδιο ανθεκτηκοτητας στο αντιβιοτικο
καναμυκινη. Τα βακτηρια που ανηκουν στο άλλο στελεχος διαθετουν ένα
διαφορετικο πλασμιδιο που φερει ένα διαφορετικο γονιδιο ανθεκτικοτητας
στην καναμυκινη ( το οποιο κωδικοποιει την ιδια πρωτεινη με το γονιδιο
ανθεκτικοτητας του πρωτου πλαδμιδιου), και ένα γονιδιο ανθεκτικοτητας στην
πενικιλινη.
Τα βακτηρια της καλλιεργειας αναπτυσονται σε ζυμωτηρα στον οποιο
προσθετουμε την χρονικη στιγμη τ1 χ ποσοτητα καναμυκινης, την στιγμη τ2 y/2
ποσοτητα πενικιλινης και την στιγμη τ3 y ποσοτητα πενικιλινης.

Το ακολουθο διαγραμμα δειχνει τις μεταβολες στον πληθυσμο των
μικροοργανισμων σε σχεση με τον χρονο.

Α. Να εξηγησετε γιατι, παροτι και τα δυο στελεχη διαθετουν ένα γονιδιο
ανθεκτικοτητας στην καναμυκινη, μετα την προσθηκη του αντιβιοτικου στο
θρεπτικο υλικο την χρονικη στιγμη τ1, παρουσιαζεται μερικη μειωση του
πληθυσμου των βακτηριων. (5 μοναδες)
Β. Να χαρακτηρισετε κάθε φαση της καλλιεργειας όπως εμφανιζεται στο
διαγραμμα και να αιτιολογησετε την απαντηση σας. (5 μοναδες)
Γ. Να εξηγησετε γιατι τα βακτηρια της καλλιεργειας «αντιδρουν» διαφορετικα
αναμεσα στις δυο περιπτωσεις προσθηκης πενικιλινης.(5 μοναδες)
Δ. Σε μια νεα δημιουργια της καλλιεργειας, προσθετουμε μικροτερες ποσοτητες
καναμυκινης και πενικιλινης σε σχεση με τις αρχικες. Πιστευετε ότι αυτό θα
επηρεασει τον ρυθμο αναπτυξης των βακτηριων της καλλιεργειας; Να
αιτιολογησετε την απαντηση σας. Σχεδιαστε το νέο πιθανο διαγραμμα του
ρυθμου αναπτυξης των βακτηριων συμφωνα με την απαντηση σας. Υποθεστε
ότι οι προσθηκες των αντιβιοτικων εγιναν στις ιδιες αντιστοιχες στιγμες όπως
φαινονται στο διαγραμμα που σας δοθηκε. (2+3+5=10)
Ζητημα 4
Τρια δειγματα πλασμιδιακου DNA πεπτονται με διαφορες περιοριστικες
ενδονουκλεασες και στη συνεχεια αναλυονται σε πηκτωμα αγαροζης. Τα
αποτελεσματα είναι αυτά που φαινονται στις εικονες. Γνωριζετε ότι κανενα
πλασμιδιο δεν εχει δυο ιδιες θεσεις αναγνωρισης. Επισης είναι γνωστο ότι το
πλασμιδιο 1 εχει μηκος 20.000 ζευγη βασεων, το πλασμιδιο 2 εχει μηκος 15.000
ζευγη βασεων και το πλασμιδιο 3 εχει μηκος 10.000 ζευγη βασεων.

Σημείωση: Στο τρίτο πηκτωμα αγαροζης με την σειρά που δίνονται στο πρώτο
πλασμιδιο η ζώνη στις 10.000 ζεύγη νουκλεοτιδιων είναι διπλάσια σε πάχος από
όλες τις υπολοίπων των τεσσάρων πηκτωματων αγαροζης.
Α. Σχεδιαστε τον περιοριστικο χαρτη καθε πλασμιδιου (για το πλασμιδιο 1 αρκει
μια εκδοχη). Δεν απαιτηται αιτιολογηση. (6 μοναδες).

Β. Δινεται η αλληλουχια ενός υποθετικου γονιδιου του πλασμιδιου 2 που
κωδικοποιει τη συνθεση μιας πρωτεινης.
Αλυσιδα1. …TCGACGGGTACGCTATGCGCCGTTTTGTAAAAACGAGGACTTTG…
Αλυσιδα 2….ΑGCTGCCCATGCGATACGCGGCAAAACATTTTTGCTCCTGAAAC…
Η υπογραμμιση δηλωνει την 5΄αμεταφραστη περιοχη .
1. ποια αλυσιδα είναι η κωδικη και ποια η μη κωδικη και σημειωστε τα
5΄και 3΄ακρα της κάθε αλυσιδας. Αιτιολογηστε την απαντηση σας.
(μοναδες 5).
2. Ο υποκινητης του παραπανω γονιδιου αποτελειται από 120 βασεις. Από
αυτές, το 15% είναι αδενινες. Να βρειτε τα ποσοστα και τους αριθμους
των υπολοιπων. (μοναδες 3).
Γ. Δινεται το ακολουθο γονιδιο το οποιο κωδικοποιει τη συνθεση μιας
πρωτεινης του ανθρωπου:
5’
AGCGAATTCGCTCTGCAG…GGATCC…GCTAT…ATG…GAATTC…TAGCTGCAG…GGA
TCC3’
3’
TCGCTTAAGCGAGACGTC…CCTAGG…CGATA…TAC…CTTAAG…ATCGACGTC…CCT
AGG5’
3’ ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΑΛΜ
Οπου ΑΛΜ= Αλληλουχιες ληξης της Μεταγραφης. Οι ΑΛΜ βρισκονται στις
αλληλουχίες που ακολουθουν αμεσως μετα την 3' αμεταφραστη περιοχη του
δοθεντος γονιδιου. Η αλληλουχία του υποκινητή είναι η υπογραμμισμένη στα
αριστερά αλληλουχία του γονιδίου που δίνεται.
Να προσδιορισετε ποια/ποιες περιοριστικη/ες ενδονουκλεαση/ες μπορει/ουν
να χρησιμοποιηθει/ουν για την πεψη του γονιδιου, ώστε στη συνεχεια να
ενθεθει ακεραιο σε καποιο από τα πλασμιδια του προηγούμενου ερωτήματος
και να μπορει να εκφραζεται επιτυχως. Να αιτιολογηθει η απαντηση σας.
Δ. Να προσδιορισετε ποιο/α πλασμιδιο/α θα μπορουσε/αν να
χρησιμοποιηθει/ουν ως φορεας/εις κλωνοποιησης για το γονιδιο του
προηγουμενου ερωτηματος, με βαση την απαντηση σας στο προηγουμενο
ερωτημα. Να εξηγησετε επισης ποιες άλλες προυποθεσεις θα πρεπει να
πληροι/ουν αυτό/α το/τα πλασμιδιο/α ώστε να μπορει να χρησιμοποιηθει
επιτυχως ως φορεας κλωνοποιησης.
(μοναδες 2+4=6)
Δίνονται:

Θέση αναγνώρισης της PstI……………… Θέση αναγνώρισης της BamHI
5’ CTGCAG3’…………………………………………………………5’GGATCC3’
3’ GACGTC5’ …………………………………………………………3’CCTAGG5’

Δημιουργημένο απο την α’ φοιτήτρια της Ιατρικής Κωνσταντίνα
Ραουζαίου

