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Α)                                                                                                             ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

1. Ποιο από τα παρακάτω πλασµίδια είναι κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως 
φορέας κλωνοποίησης σε ζυµοµύκητα cDNA βιβλιοθήκης του αλόγου; 

 

Υπόµνηµα: όπου Υ = Υποκινητής, ΑΛΜ= Αλληλουχίες Λήξης της Μεταγραφής, 

ΘΕΑ= Θέση Έναρξης της Αντιγραφής, TetR = γονίδιο ανθεκτικότητας στο 
αντιβιοτικό τετρακυκλινη, Killer= γονίδιο που κωδικοποιεί για µια τοξική 
πρωτεΐνη για τον ξενιστή, lacZ  = γονίδιο που κωδικοποιεί για την β-
γαλακτοζιδαση, Polylinker= πολλές διαφορετικές µοναδικές διαδοχικές 
αλληλεπικαλυπτόµενες θέσεις περιορισµού. Κάθε polylinker εδώ είναι 
διαφορετικός από τους άλλους. 

1ο πλασµιδιο: οι υποκινητές είναι οι φυσικοί υποκινητές των αναφεροµένων 
γονίδιων. 



 

 

2ο πλασµιδιο: ο πρώτος υποκινητής είναι γονίδιου της ζύµης, ο δεύτερος 
υποκινητής είναι ο φυσικός υποκινητής του γονίδιου lacZ. 

3o  πλασµιδιο: όλοι οι υποκινητές και οι ΑΛΜ ανήκουν στη ζύµη. 

4ο πλασµιδιο: οι ΑΛΜ στα δεξιά ανήκουν στο γονίδιο της ανθεκτικότητας στην 
τετρακυκλινη και όλοι οι υποκινητες ανήκουν στη ζυµη. 

2. Πόσα γονίδια υπάρχουν στο παρακάτω τµήµα γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης 
του βακτηρίου Treponema Pallidum. Ορίστε τα τµήµατα που τα αποτελούν. 

 

Ο Υποκινητής δεξιά είναι ο Υ1 και βρίσκεται στην περιοχή Β του χρωµοσώµατος 

Τ και Ρ Συντηρηµένες αλληλουχίες 

α) Δύο γονίδια: γονίδια: (Υ1 : Γ + Δ, Υ2 : Ε + Δ + Γ + Β + Α + Ω) 

β) Δύο γονίδια: γονίδια: (Υ1 : Γ + Δ, Υ2 : Η + Θ) 

γ) Δύο γονίδια: γονίδια: (Υ1 : Β + Α + Ω, Υ2 : Ζ + Ε + Δ) 

δ) Δύο γονίδια: γονίδια: (Υ2 : Η + Θ, Υ1 : Α + Ω) 

3. Ο ρυθµός της κυτταρικής διαφοροποίησης στο σύνολο του οργανισµού από 
την εµβρυική ηλικία µέχρι τα βαθιά γεράµατα θα µπορούσε να αποδοθεί µε το 
γράφηµα: 



 

 

 

Σηµείωση: Τα διαγράµµατα δεν δίνονται υπό κλίµακα. 

4. Η αντιγραφή ενός κυκλικού µορίου DNA µπορεί να γίνεται σύµφωνα µε ότι 
γνωρίζετε από το σχολικό βιβλίο. 



 

 

 

ε) Με όλους τους παραπάνω τρόπους. 

στ) Με τους δύο πρώτους αναλόγως το είδος του κυκλικού µορίου. 

5. Δίνονται τα παρακάτω δύο γραµµικά µόρια DNA: 

 



 

 

Σηµείωση: από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι τα θραύσµατα Α1, Α2, Α3 και Β1, 
Β2, Β3. 

Τα µόρια DNA πέπτονται από δύο διαφορετικές Π.Ε την EcoRI και ένα περιοριστικό 
ένζυµο που αναγνωρίζει την αλληλουχία     5΄ C TTAAG 3΄ 

                                                                                               3΄ GAATT C 5΄ 

και κόβει µεταξύ του C και Τ σε κάθε κλώνο. 

Εν συνεχεία τα δύο αυτά κοµµένα µόρια αναµειγνύονται παρουσία του ενζύµου DNA 
δεσµάση. Μπορούν να δηµιουργηθούν οι συνδυασµοί: 

α) Α1 + Α3, Β1 + Β3, Α2 + Β2 

β) Α1 + Β3, Β1 + Α3, Α2 + Β2  

γ) Α1 + Β1, Α3 + Β3, Α2 + Β2 

δ) Α1 + Α3, Β1 + Β3 

Β) Χαρακτηρίστε ως Σ ή Λ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις: 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

1. Σε ένα βακτήριο έχει συµβεί λάθος κατά την αντιγραφή του DNA του (κυρίως 
µόριο), το οποίο δεν επιδιορθώθηκε στη ΘΕΑ και δεν αναγνωρίζεται από τις 
DNA ελικάσες, η µετάλλαξη αυτή είναι θνησιγόνος. 

2. Σε ένα ευκαρυωτικό χρωµόσωµα έγινε το ίδιο λάθος, όπως παραπάνω, σε ένα 
σηµείο του χρωµοσώµατος, είναι η µετάλλαξη αυτή θανατηφόρα; 

3. Τα ευκαρυωτικά χρωµοσώµατα σε κάθε µίτωση είναι πιο κοντά από τα 
αντίστοιχα της προηγούµενης µίτωσης στην ίδια κυτταρική σειρά, αυτό 
συµβαίνει και µε το βακτηριακό DNA. 

4. Στο διπλανό σχήµα για την ενίσχυση του τµήµατος Α µε PCR τα κατάλληλα 
τεχνητά ολιγονουκλεοτίδια είναι το ζευγάρι 1-3. 

 

5. Εάν ένα ευκαρυωτικό γονίδιο έχει 4 εσώνια, από το γονίδιο αυτό προκύπτουν έως 
8 διαφορετικά ώριµα mRNA. 
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1) Σε µία άσκηση ενός πανεπιστηµιακού εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας µία 
οµάδα φοιτητών προσπαθεί να δηµιουργήσει τη γονιδιωµατική βιβλιοθήκη του 
βακτηρίου Lactobacillus sp. 

Οι φοιτητές διαθέτουν ένα φορέα κλωνοποίησης πλασµίδιο που φέρει γονίδια 
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά Στρεπτοµυκίνη (StrR) και Αµπικιλλίνη (AmpR). Το 
τελευταίο φέρει και τη µοναδική θέση ανασυνδυασµού. Τα βακτήρια-ξενιστές είναι 
ένα κατάλληλο στέλεχος E.coli. 

Στην εργασία τους οι φοιτητές έγραψαν: 

«Μετά τον ανασυνδυασµό των φορέων κλωνοποίησης από τα θραύσµατα του DNA 
του Lactobacillus sp. επακολούθησε ο µετασχηµατισµός των βακτηρίων-ξενιστών. 
Μετά τον µετασχηµατισµό, υπήρχαν 3 κατηγορίες βακτηρίων E.coli. 

α) Τα µη µετασχηµατισµένα που δεν φέρουν ανθεκτικότητα ούτε σε Str, ούτε σε 
Amp. 

β) Τα µετασχηµατισµένα 

1. Με το µη ανασυνδυασµένο φορέα κλωνοποίησης που έχουν ανθεκτικότητα 
και στα δύο αντιβιοτικά. 

2. Με τον ανασυνδυασµένο φορέα κλωνοποίησης που φέρουν ανθεκτικότητα 
µόνο στο αντιβιοτικό Str. 

Ο διαχωρισµός των βακτηρίων που αποτελούν τη βιβλιοθήκη από τα υπόλοιπα 
κύτταρα E.coli θα γίνει ως εξής: 

Τα ζητούµενα βακτήρια  E.coli είναι τα µετασχηµατισµένα µε το ανασυνδυασµένο 
πλασµίδιο. 

Στην την υγρή βακτηριακή καλλιέργεια των ξενιστών που χρησιµοποιήθηκαν για το 
µετασχηµατισµό τους, υπήρχε το αντιβιοτικό Str, οπότε τα µόνα βακτήρια που 
επέζησαν ήταν τα µετασχηµατισµένα. Από αυτή την υγρή καλλιέργεια επιλέγουµε 
κάποια βακτήρια και τα καλλιεργούµε µεµονωµένα σε υγρό θρεπτικό υλικό. Στη 
συνέχεια χωρίζουµε τους απογόνους σε δύο ίσα µέρη και σε κάποια βακτήρια από τα 
δύο αυτά µέρη χορηγούµε αµπικιλλίνη. Αν πεθάνουν κάποια, συµπεραίνουµε ότι 
προέρχονται από την οµάδα που µας ενδιαφέρει, δηλαδή τα µετασχηµατισµένα µε το 
ανασυνδυασµένο πλασµίδιο.» 

Εξηγήστε γιατί οι φοιτητές µηδενίστηκαν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. 

µονάδες 5 

2) Εργάζεστε σε µία φαρµακευτική βιοµηχανία και ενδιαφέρεστε να 
δηµιουργήσετε  το εµβόλιο κατά ενός νέου ιού. Ξεκινάτε ψάχνοντας στο γονιδίωµα 



 

 

του ιού, ώστε να βρείτε τα/το γονίδιο που κωδικοποιεί για µία κατάλληλη πρωτεΐνη 
αντιγονικό καθοριστή του ιού. 

Εξηγήστε το είδος της βιβλιοθήκης του ιικού DNA που θα δηµιουργήσετε, 
γονιδιωµατική ή cDNA; 

3) Δίνεται το παρακάτω µόριο RNA προϊόν της µεταγραφής ενός βακτηρίου. Το 
µόριο αυτό είναι λειτουργικό. 

 

α) Τι είδους γονίδιο το κωδικοποιεί αυτό το µόριο RNA; (3) 

β) Γράψτε το τµήµα του γονιδίου που το κωδικοποιεί και αφορά την περιοχή 3. 
Προσδιορίστε την κωδική αλυσίδα του γονιδίου και τον προσανατολισµό των 
κλώνων του. (4) 

γ) Τι είδους δεσµοί σταθεροποιούν αυτή τη δοµή του µορίου RNA εντός της περιοχής 
2; Ποιο ένζυµο καταλύει τη δηµιουργία αυτών των δεσµών; (2) 

δ) Στην περιοχή 1 δίνεται ένα τµήµα της αλληλουχίας της. Μπορούµε να 
υπολογίσουµε τα % των βάσεων %Α, %U, %C και %G στην απέναντι πλευρά της 
περιοχής 1 από αυτήν που δίνεται η ακολουθία; (3) 

ε) Απαντήστε στο ίδιο ερώτηµα αν η ακολουθία αυτή της περιοχής 1 ήταν εντός της 
περιοχής 2. (3) 
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Α) Παρακάτω δίνονται τα τµήµατα δύο διαφορετικών γονιδίων. Το γονίδιο 1 
κωδικοποιεί για µία πρωτεΐνη που εκφράζεται πάντα σε υψηλό ρυθµό. Το γονίδιο 2 
εκφράζεται µόνο σε ένα κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο του οργανισµού. 

Συνέβη αναδιάταξη γονιδίων και το τµήµα του γονιδίου 2 που δίνεται τοποθετήθηκε 
κοντά στον υποκινητή του γονιδίου 1. Δηµιουργήθηκαν 4 διαφορετικές αναδιατάξεις. 
Εξηγήστε σε ποια από όλες εκφράστηκε το τµήµα του γονιδίου ② και για ποιο λόγο 
δεν εκφράστηκε σωστά ή καθόλου στις άλλες πιθανές αναδιατάξεις. 



 

 

Σηµείωση: Η αλληλουχία που δίνεται Italics και υπογραµµισµένη αποτελεί τον 
υποκινητή. Τα νούµερα δηλώνουν το πλήθος των νουκλεοτιδίων.  Στο γονίδιο ② η 
υπογράµµιση δηλώνει το πλαίσιο ανάγνωσης του γονιδίου. Στο γονίδιο ① τα bold 
ζεύγη βάσεων δηλώνουν τις 4 πιθανές θέσεις αναδιάταξης του γονιδίου ②. Το τµήµα 
του γονιδίου ② τοποθετείται κάθε φορά αµέσως µετά τη θέση 83, 136, 155, 183 του 
γονιδίου ①. 

 

Β) Το φυσιολογικό γονίδιο ① αντιγράφεται. Από τη θέση 80 έως τη θέση 140 
υπάρχει θέση έναρξης της αντιγραφής. 

Δίνονται τα παρακάτω πρωταρχικά τµήµατα: 

1. 5΄ AGAGAGAAGA 3΄ 
2. 5΄ CUCCCCCGCG 3΄ 
3. 5΄ GAUAUAAUCU 3΄ 
4. 5΄ CCAUACAUAG 3΄ 

τα οποία είναι τα πρώτα πρωταρχικά τµήµατα που τοποθετούνται από τα 
πριµοσώµατα. Γνωρίζετε ότι το πριµόσωµα τοποθετεί πρωταρχικό τµήµα 10 
νουκλεοτιδίων κάθε 30 νουκλεοτίδια από το 5΄ άκρο του ακριβώς προηγούµενου 
πρωταρχικού τµήµατος. 

• Να βρεθούν τα δύο επόµενα πρωταρχικά τµήµατα που θα τοποθετήσουν τα 
πριµοσώµατα. (10) 

• Σε ποιο κλώνο, στον πάνω ή στον κάτω, κινείται η DNA πολυµεράση 
χρησιµοποιώντας τον ως καλούπι που τοποθέτησε το 29ο νουκλεοτίδιο στον 
κλώνο που συντίθεται ασυνεχώς και το νουκλεοτίδιο αυτό ήταν η Τ. (3) 

ΖΗΤΗΜΑ 4Ο  



 

 

 Σε δύο διαφορετικά βακτηριακά στελέχη E.coli µελετήθηκε η κινητική της 
παραγωγής της β-γαλακτοσιδάσης, παρουσία και απουσία λακτόζης. Όταν δεν 
υπήρχε λακτόζη, τα βακτήρια αναπτύσσονταν σε γαλακτόζη. 

 

Για την ερµηνεία της καµπύλης ① δηµιουργήθηκαν οι γονιδιωµατικές βιβλιοθήκες 
των δύο στελεχών. Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες και για τα δύο στελέχη. Η χρήση αυτών των Π.Ε. επιτρέπει την κοπή 
του γονιδιώµατος του E.coli µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργείται θραύσµα µε 
ακέραιο το τµήµα που περιλαµβάνει από τον υποκινητή του ρυθµιστικού γονιδίου 
µέχρι και τις αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής των δοµικών γονιδίων. 

Από τη σύγκριση των αλληλουχιών των οπερονίων των δύο στελεχών δεν 
παρατηρήθηκε καµία διαφορά µεταξύ τους. 

Η σύγκριση έγινε µε πέψη µε ορισµένο πλήθος και είδος περιοριστικών 
ενδονουκλεάσεων που πέπτουν εντός του αποµονωµένου τµήµατος. 

Σηµειωση:το παρακάτω σχήµα δεν αφορά το PCR. 



 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα ηλεκτροφορισης αφορουν τη γονιδιωµατική 
βιβλιοθήκη  για τους κλώνους που περιέχουν το οπερόνιο στις  βιβλιοθήκες Α και Β. 

Κάθε  µια από τις πέψεις i, ii, iii  έγινε µε διαφορετικό σύνολο περιοριστικών 
ενζύµων. 

Ακολούθησε PCR µέθοδος στα γονιδιώµατα των στελεχών: 

1. PCR για την ενίσχυση του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης. 
2. PCR για την ενίσχυση του χειριστή. 
3. PCR για την ενίσχυση του ρυθµιστικού γονιδίου. 

Κατόπιν επακολούθησε πέψη των προϊόντων της PCR για τη σύγκριση των 
αλληλουχιών αυτών των δύο στελεχών. 

Ακόµη είχε γίνει υβριδοποίηση των γονιδιωµατικών βιβλιοθηκών των δύο στελεχών 
για τον εντοπισµό των αποικιών των παραπάνω περιοχών του οπερονίου. 

Τα αποτελέσµατα του PCR είναι: Για την ενίσχυση των περιοχών DNA: 



 

 

 

iii 



 

 

 

Ακόµη είχε γίνει υβριδοποίηση των γονιδιωµατικών βιβλιοθηκών των δύο στελεχών 
για τον εντοπισµό των αποικιών των παραπάνω περιοχών του οπερονίου. 

Τα αποτελέσµατα της υβριδοποίησης είναι: 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω πειραµατική διαδικασία, απαντήστε: 



 

 

α) Για ποιο λόγο οι επιστήµονες δηµιούργησαν γονιδιωµατικές και όχι cDNA 
βιβλιοθήκες των δύο στελεχών; 

β) Για ποιο λόγο δηµιούργησαν τις δύο διαφορετικές βιβλιοθήκες χρησιµοποιώντας 
τα ίδια ένζυµα; 

γ) Για ποιο λόγο συνέκριναν τις αλληλουχίες των δύο οπερονίων των δύο στελεχών; 
Πώς γίνεται η σύγκριση µε την πέψη; 

δ) Για ποιο λόγο έγινε PCR των συγκεκριµένων περιοχών του γονιδιώµατος που 
ανήκουν στο οπερόνιο των δύο στελεχών από ολόκληρο το γονιδίωµα; 

ε) Για ποιο λόγο συνέκριναν ως προς την αλληλουχία τα προϊόντα του PCR, που 
έγινε για στοχευµένα τµήµατα του οπερονίου, αφού είχαν συγκρίνει ήδη αυτές τις 
περιοχές εντός των βιβλιοθηκών; 

στ) Για ποιο λόγο µετά το πρώτο PCR έγινε υβριδοποίηση των βιβλιοθηκών των δύο 
στελεχών για τον εντοπισµό των συγκεκριµένων αλληλουχιών; 

ζ) Ερµηνεύστε για ποιο λόγο το στέλεχος B    εµφανίζει αυτή τη συµπεριφορά 
παρουσία γαλακτόζης. 

 


