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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 

 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
2005 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Δίνεται τμήμα μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει ασυνεχές γονίδιο, 
 εσώνιο 

GAATTCATGTTT CCCCAG GTTTAAGAATTC 
CTTAAGTACAAA GGGGTC CAAATTCTTAAG 

εσώνιο 
το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου, που δεν έχει 
υποστεί καμιά τροποποίηση: 

Η2Ν – Μεθειονίνη – φαινυλαλανίνη – βαλίνη – COOH  
Να γράψετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου, το πρόδρομο m-
RNA και το ώριμο m-RNA (Μονάδες 4) και να ορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα των 
παραπάνω νουκλεοτιδικών αλυσίδων αιτιολογώντας την απάντησή σας (Μονάδες 
8). Να αναφέρετε τις διαδικασίες κατά την πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο και 
τις περιοχές του κυττάρου στις οποίες πραγματοποιούνται (Μονάδες 6). Πώς 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, που να περιέχει 
το συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιώντας την περιοριστική ενδονουκλεάση 
EcoRI; (Μονάδες 7). 
Δίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων από το γενετικό 
κώδικα: 
Μεθειονίνη       AUG 
Φαινυλαλανίνη        UUU 
Βαλίνη        GUU   

Μονάδες 25 
 
2006 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA ενός προκαρυωτικού οργανισμού: 

5΄CCAGAATTCAATTCAGGACGAAAAGAATTCAAC 3΄ 
3΄GGTCTTAAGTTAAGTCCTGCTTTTCTTAAGTTG 5΄ 

Το παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. Να 
γράψετε το τμήμα DNA που προκύπτει μετά από τη δράση της EcoRI και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 
Το τμήμα του DNA που προέκυψε μετά τη δράση της EcoRI μεταγράφονται. Ποια 

αλυσίδα από αυτό το DNA μεταγράφεται και γιατί; 
Μονάδες 6 

Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει από αυτή τη μεταγραφή και 
να σημειώσετε το 5΄ και το 3΄ άκρο της. 
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Μονάδες 6 
Ποιοι οργανισμοί διαθέτουν περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ποιος είναι ο 

φυσιολογικός τους ρόλος; 
Μονάδες 5 

 
2010 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Δίνεται το παρακάτω δίκλωνο τμήμα DNA το οποίο αντιγράφεται in vitro. 

5΄TAAGTATACTAAACGAATTCATATTAT 3΄ 
3΄ATTCATATGATTTGCTTAAGTATAATA 5΄ 

Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής οι DNA πολυμεράσες ενσωματώνουν κατά λάθος 
στη θέση 12, απέναντι από το νουκλεοτίδιο Α (αδενίνη) το νουκλεοτίδιο C (κυτοσίνη), 
αντί του νουκλεοτιδίου Τ (θυμίνη). Το λάθος αυτό παραμένει και μετά το τέλος της 
αντιγραφής. 
Δ1. Να γράψετε τα δίκλωνα τμήματα DNA που θα προκύψουν μετά το τέλος της 

αντιγραφής και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 16 

Δ2. Πόσα τμήματα DNA θα προκύψουν, αν μετά το τέλος της αντιγραφής 
προσθέσουμε στο μίγμα το ένζυμο EcoRI. Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

Μονάδες 9 
 
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα βακτηριακού DNA, το οποίο κωδικοποιεί ένα 

ολιγοπεπτίδιο. 
Αλυσίδα 1:GTTGAATTCTTAGCTTAAGTCGGGCATGAATTCTC 
Αλυσίδα 2:CAACTTAAGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG 

Δ3. Το παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με το ένζυμο EcoRI, προκειμένου να 
ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο πλασμίδια Α και Β που δίνονται παρακάτω. 

 
                       5΄   3΄ 5΄ 3΄ 
 
 
  Α    Β 
 
 
Ποιο από τα δύο πλασμίδια θα επιλέξετε για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου 

πλασμιδίου (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Πόσοι 
φωσφοδιεστερικοί δεσμοί θα διασπαστούν στο πλασμίδιο που επιλέξατε και 
πόσοι θα δημιουργηθούν κατά το σχηματισμό του ανασυνδυασμένου 
πλασμιδίου (μονάδες 2); 

Μονάδες 7 
 
2012 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 

GAATTC 
CTTAAG 

CTTAAG 
GAATTC 
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Δίνεται το παρακάτω πεπτίδιο που παράγεται από ένα βακτήριο: 
HOOC-μεθειονίνη-αλανίνη-σερίνη-ασπαραγίνη-μεθειονίνη-ΝΗ2 

Δ1. Να γράψετε το τμήμα του δίκλωνου DNA που κωδικοποιεί το παραπάνω 
πεπτίδιο (μονάδες 2). Να ορίσετε το 5΄ και 3΄ άκρο κάθε αλυσίδας (μονάδες 2) 
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Να καθορίσετε την κωδική 
και τη μη κωδική αλυσίδα (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(μονάδες 5). 

Δίνονται τα κωδικόνια: 
αλανίνη        GCU,    ασπαραγίνη       AAU,     μεθειονίνη       AUG,    σερίνη      UCU. 
Το κωδικόνιο λήξης είναι το: UGA. 

Μονάδες 15 
Δ2. Μπορεί η παραπάνω αλυσίδα να κοπεί από την περιοριστική ενδονουκλεάση 

EcoRI (μονάδες 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 
Μονάδες 5 

 
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 
Δ3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA που περιέχει τα κωδικόνια που κωδικοποιούν 

τα επτά πρώτα αμινοξέα της φυσιολογικής β-πολυπεπτιδικής αλυσίδας της HbA. 
5΄… GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG … 3΄ 
3΄… CAC GTG GAC TGA GGA CTC CTC … 5΄ 

Η περιοριστική ενδονουκλεάση Ddel αναγνωρίζει την αλληλουχία 
5΄CTGAG 3΄ 
3΄GACTC 5΄ 

και κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του C και του Τ (με κατεύθυνση 5΄     3΄). Η 
αλληλουχία που αναγνωρίζει η Ddel βρίσκεται στο παραπάνω τμήμα DNA. Από 
ένα άτομο φορέα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας απομονώθηκαν τμήματα 
DNA, που περιέχουν τα κωδικόνια τα οποία κωδικοποιούν τα επτά πρώτα 
αμινοξέα της β-πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Στα τμήματα αυτά επιδράσαμε με την 
περιοριστική ενδονουκλεάση Ddel. Πόσα τμήματα DNA διαφορετικού μήκους θα 
προκύψουν μετά τη δράση της Ddel (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 7 
 
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
 
Παρακάτω σας δίνονται τέσσερις μονόκλωνες αλυσίδες DNA: 

1. 5΄-AAATGAAACCAGGATAAG-3΄ 
2. 5΄-AATTCGGGGGGC-3΄ 
3. 5΄-AATTCTTATCCTGGTTTCATTT-3΄ 
4. 5΄-AATTGCCCCCCG-3΄ 

Οι αλυσίδες αυτές τοποθετούνται σε κατάλληλο περιβάλλον υβριδοποίησης. 
Δ1. Να γράψετε τα μόρια DNA που θα προκύψουν μετά την υβριδοποίηση, τα οποία 

θα ονομάσετε υβριδοποιημένο μόριο 1 και υβριδοποιημένο μόριο 2. 
Μονάδες 2 

Δ2. Στο ένα από τα δύο υβριδοποιημένα μόρια DNA που θα προκύψουν 
εμπεριέχεται γονίδιο, το οποίο κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο. Να γράψετε το 
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mRNA που θα προκύψει (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(μονάδες 2).  

Μονάδες 3 
Δ3. Το πεπτίδιο που προκύπτει από τη μετάφραση του παραπάνω mRNA είναι: 

Η2Ν – Μεθειονίνη – Λυσίνη – Προλίνη – Γλυκίνη – COOH  
Ποιο είναι το αντικωδικόνιο του tRNA που θα τοποθετηθεί στο ριβόσωμα μετά την 

αποσύνδεση του tRNA, το οποίο μεταφέρει το αμινοξύ λυσίνη (μονάδες 2); Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 
Δ4. Στα υβριδοποιημένα μόρια 1 και 2 προστίθεται το ένζυμο DNA δεσμάση. Να 

γράψετε τα πιθανά ανασυνδυασμένα μόρια DNA που θα προκύψουν από τη 
δράση της DNA δεσμάσης, σημειώνοντας τους προσανατολισμούς των 
αλυσίδων (μονάδες 4) και αιτιολογώντας την απάντησή σας (μονάδες 4). Εάν 
στη συνέχεια προστεθεί η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI, να εξηγήσετε 
πόσα τμήματα DNA θα προκύψουν (μονάδες 4). 

Μονάδες 12 
 
2014 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 
Στην Εικόνα 1 δίνεται ένα πλασμίδιο που φέρει γονίδια ανθεκτικότητας στα 

αντιβιοτικά αμπικιλίνη και στρεπτομυκίνη, έναν υποκινητή και αλληλουχίες λήξης 
της μεταγραφής. Στις θέσεις Α, Β, Γ και Δ βρίσκονται αλληλουχίες, οι οποίες 
αναγνωρίζονται από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες α, β, γ και δ αντίστοιχα. 
Το πλασμίδιο αυτό το χρησιμοποιούμε ως φορέα για την κλωνοποίηση ενός 
ανθρώπινου συνεχούς γονιδίου με σκοπό να παράγουμε ένα ολιγοπεπτίδιο σε 
καλλιέργειες in vitro. Στα βακτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για το 
μετασχηματισμό περιέχονται όλοι οι μεταγραφικοί παράγοντες που απαιτούνται 
για τη μεταγραφή και δεν περιέχονται πλασμίδια. 

 
Εικόνα 1 

Δ1. Ποια από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες α, β, γ ή δ είναι η κατάλληλη για τη 
χρήση του πλασμιδίου αυτού ως φορέα κλωνοποίησης; (μονάδα 1) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) 

Μονάδες 4 
Δ2. Με ποιον τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε τους βακτηριακούς κλώνους που 

έχουν προσλάβει πλασμίδιο (ανασυνδυασμένο ή μη) από τους κλώνους που δεν 
έχουν προσλάβει πλασμίδιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
Στην Εικόνα 2 δίνεται τμήμα DNA το οποίο περιέχει το συνεχές ανθρώπινο γονίδιο 

που επιθυμούμε να εισαγάγουμε στο πλασμίδιο της Εικόνας 1. 
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 Αλυσίδα  Ι ΟΗ-GCCAATATTAAATGAGCATGCCGTAGGAATATTCGG 

 Αλυσίδα ΙΙ   CGGTTATAATTTACTCGTACGGCATCCTTATAAGCC 

Εικόνα 2 

Δ3. Να εντοπίσετε την κωδική αλυσίδα του γονιδίου της Εικόνας 2. (μονάδα 1) Να 
γράψετε το mRNA και να σημειώσετε τον προσανατολισμό του. (μονάδες 2) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) 

Μονάδες 7 
Δ4. Σύμφωνα με την Εικόνα 2, να γράψετε την αλληλουχία μήκους έξι ζευγών 

βάσεων που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση, την οποία 
προσδιορίσατε στο ερώτημα Δ1, για την κλωνοποίηση του γονιδίου. 

Μονάδες 5 
Δ5. Να εξηγήσετε γιατί η κλωνοποίηση του γονιδίου της Εικόνας 2 στο πλασμίδιο της 

Εικόνας 1 μπορεί να οδηγήσει 
i) στη δημιουργία βακτηριακών κλώνων που παράγουν το ολιγοπεπτίδιο και  
ii) στη δημιουργία βακτηριακών κλώνων που δεν παράγουν το ολιγοπεπτίδιο 

παρόλο που περιέχουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 
Μονάδες 6 

 
2015 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 
Στην εικόνα 2 απεικονίζεται ένα ασυνεχές γονίδιο ανθρώπινου ηπατικού κυττάρου. 

Το γονίδιο αυτό είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ολιγοπεπτιδίου της 
εικόνας 3. 

  
 

 
Εικόνα 2 

 
 
 

Εικόνα 3 
Δ1. Να εντοπίσετε και να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του εσωνίου του γονιδίου 

της εικόνας 2 (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4).  
Μονάδες 6 

Δ2. Να γράψετε το πρόδρομο μόριο του mRNA που δημιουργείται από τη μεταγραφή 
του γονιδίου της εικόνας 2 (μονάδα 1). Να γράψετε το ώριμο mRNA που 
προκύπτει από τη διαδικασία της ωρίμανσης (μονάδες 2). 

Μονάδες 3 
Ένας ερευνητής θέλει να κλωνοποιήσει το γονίδιο της εικόνας 2 για να το μελετήσει. 

Επίσης, θέλει να κλωνοποιήσει το ίδιο γονίδιο, για την παραγωγή του 
ολιγοπεπτιδίου της εικόνας 3, από βακτηριακή καλλιέργεια σε μεγάλη ποσότητα. 

Δ3. Τι είδους βιβλιοθήκη θα πρέπει να κατασκευάσει σε καθεμία περίπτωση 
(μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

5΄GCTCAGCAGTAGGCAATTCTGCTTCCACATCT 3΄ 
3΄CGAGTCGTCATCCGTTAAGACGAAGGTGTAGA 5΄ 

H2N–trp–lys–pro–tyr–cys-COOH 
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Ο ίδιος ερευνητής έχει στη διάθεσή του μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη και μία cDNA 
βιβλιοθήκη ανθρώπινων ηπατικών κυττάρων και τα δύο μόρια ανιχνευτές Α και Β 
της εικόνας 4. 

 
 
 
  

Εικόνα 4 
 

Δ4. Να διερευνήσετε την καταλληλότητα του ανιχνευτή Α και του ανιχνευτή Β να 
εντοπίζει σε κάθε μία από τις δύο βιβλιοθήκες τον βακτηριακό κλώνο που 
περιέχει το υπεύθυνο γονίδιο για τη σύνθεση του ολιγοπεπτιδίου της εικόνας 2. 

Μονάδες 6 
Δ5. Να εξηγήσετε γιατί ο αριθμός των αμινοξέων του ολιγοπεπτιδίου της εικόνας 3 

είναι διαφορετικός από τον αριθμό των κωδικονίων του ώριμου mRNA από το 
οποίο προκύπτει. 

Μονάδες 4 
Δίνονται:  
 
 
 
 
 
 
2016 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Το τμήμα βακτηριακού DNA της εικόνας 2 περιέχει γονίδιο που κωδικοποιεί 

ολιγοπεπτίδιο. Το ίδιο τμήμα DNA της εικόνας 2 μπορεί να κοπεί με μία 
περιοριστική ενδονουκλεάση Α η οποία αναγνωρίζει την αλληλουχία και κόβει 
μεταξύ G-G, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. 

 
 
 

Εικόνα 2 
 
 

 
 

Εικόνα 3 
 
Δ1. Να γράψετε το τμήμα του βακτηριακού DNA που θα προκύψει μετά τη δράση της 

περιοριστικής ενδονουκλεάσης Α (μονάδες 4). Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα 
των αλυσίδων (μονάδες 4). 

Μονάδες 8 
Δ2. Να εξηγήσετε ποια από τις αλυσίδες Ι ή ΙΙ είναι η κωδική αλυσίδα του γονιδίου. 

Μονάδες 5 

Κωδικόνια 5΄UGG 3΄ 5΄CCC 3΄ 5΄UGC 3΄ 5΄AAG 3΄ 5΄UAC 3΄ 

Αμινοξέα trp pro cys lys tyr 

5΄CAATTCT 3΄       5΄GAUGUGG 3΄ 
Ανιχνευτής Α                              Ανιχνευτής Β 

5΄GGATCC 3΄ 
3΄CCTAGG 5΄ 

Αλυσίδα Ι  GGATCCTAGATGCCTGAAACGTACATCCGGATCC 
Αλυσίδα ΙΙ CCTAGGATCTACGGACTTTGCATGTAGGCCTAGG 
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Δ3. Να γράψετε τον αριθμό των t-RNA που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάφραση 
του m-RNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου της εικόνας 2 
(μονάδες 2). Να γράψετε τα αντικωδικόνια με τα σωστά άκρα των δύο πρώτων t-
RNA που χρησιμοποιήθηκαν (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 
Δ4. Αν συμβεί αντικατάσταση βάσης στο 3ο νουκλεοτίδιο του 2ου κωδικονίου της 

κωδικής αλυσίδας και η κυτοσίνη (C) αντικατασταθεί με γουανίνη (G), ποια θα 
είναι η επίπτωση της μετάλλαξης αυτής στο γονιδιακό προϊόν; 

Μονάδες 6 
 
2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
Έστω γονίδιο Χ (ασυνεχές) που κωδικοποιεί μία φαρμακευτική πρωτεΐνη η οποία 
εκφράζεται σε ένα ανθρώπινο κυτταρικό τύπο. Επιδιώκοντας την κλωνοποίηση του 
γονιδίου αυτού, συνθέτουμε το δίκλωνο cDNA του γονιδίου όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 2. Το δίκλωνο cDNA φέρει στα άκρα του και εκτός των περιοχών του 
γονιδίου, θέσεις που αναγνωρίζουν δύο περιοριστικές ενδονουκλεάσες (Ε1 και Ε3), 
οι οποίες, όταν επιδράσουν στο δίκλωνο cDNA, αφήνουν τα μονόκλωνα άκρα που 
φαίνονται στην Εικόνα 2. 

 
Δ1. Ποιες είναι οι αλληλουχίες των 6 ζευγών βάσεων που αναγνωρίζει η κάθε μία 

από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες (Ε1 και Ε3) που χρησιμοποιήθηκαν; 
Μονάδες 6 

Δ2. Ποια από τα παρακάτω δεν υπάρχουν στο cDNA του γονιδίου Χ; 
1) υποκινητής   2) εξώνια   3) εσώνια   4) 5΄ αμετάφραστη περιοχή   5) 3΄ 
αμετάφραστη περιοχή. 

Μονάδες 4 
Δ3. Θέλουμε να ενσωματώσουμε το cDNA του γονιδίου Χ στο πλασμίδιο της 

Εικόνας 3. Το πλασμίδιο περιέχει τις θέσεις που αναγνωρίζουν οι περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4. Στις θέσεις Amp και Kan του πλασμιδίου 
βρίσκονται τα γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αμπικιλίνη και καναμυκίνη, 
αντίστοιχα. 
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Στην Εικόνα 4 που ακολουθεί απεικονίζονται οι ειδικές αλληλουχίες DNA που 
αναγνωρίζονται από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ε2 και Ε4 και με τα βέλη 
υποδηλώνονται οι θέσεις που κόβονται οι αλυσίδες. 

 
 

5΄GAATTC 3΄ 
3΄CTTAAG 5΄ 

 
 

5΄CTCGAG 3΄ 
3΄GAGCTC 5΄ 

 
 

       Εικόνα 4 
 

Ποιο ή ποια ένζυμα θα χρησιμοποιήσουμε για να κόψουμε το πλασμίδιο έτσι ώστε να 
ενσωματώσει το DNA της Εικόνας 2 και να επιτύχουμε την έκφρασή του από 
τον υποκινητή του πλασμιδίου της Εικόνας 3; (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10 
Δ4. Στη συνέχεια της διαδικασίας κλωνοποίησης του γονιδίου μετασχηματίζουμε 

κύτταρα του βακτηρίου E. coli (Escherichia coli). Τα μισά από τα κύτταρα 
καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει το αντιβιοτικό αμπικιλίνη 
(Εικόνα 5, καλλιέργεια Α) και τα άλλα μισά σε θρεπτικό υλικό που περιέχει το 
αντιβιοτικό καναμυκίνη (Εικόνα 5, καλλιέργεια Β). 

 
Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα της ανάπτυξης των καλλιεργειών Α και Β όπως αυτά 

απεικονίζονται στην Εικόνα 5. 
Μονάδες 5 

 
2017 ΗΜΕΡΗΣΙΟ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
 
Στην εικόνα 1 δίνεται η αλληλουχία της μίας αλυσίδας ενός γονιδίου ευκαρυωτικού 

κυττάρου που κωδικοποιεί ολιγοπεπτίδιο 
CGAATTCGAGTCTCACGCCCTTTGTAACTGAGTACCTCTA 

Εικόνα 1 

Ε2 

Ε4 
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Κατά τη μετατροπή του πρόδρομου m RNA αυτού του γονιδίου σε ώριμο, 
απομακρύνθηκε το εσώνιο: GCCCUUUG. 

Δ1. Η αλυσίδα της εικόνας 1 είναι η κωδική ή η μη-κωδική; (μονάδες 2) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) 

Μονάδες 5 
Δ2. Ποιος ο προσανατολισμός της αλυσίδας της εικόνας 1; (μονάδα 1) Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2) 
Μονάδες 3 

Δ3. Να γράψετε το ώριμο mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή του γονιδίου 
της εικόνας 1. (μονάδες 3) Να γράψετε ξεχωριστά την 5΄ αμετάφραστη περιοχή 
του. (μονάδες 3) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται το παραγόμενο ολιγοπεπτίδιο; 
(μονάδες 3) 

Μονάδες 9 
Δ4. Αν συμβεί έλλειψη δύο διαδοχικών βάσεων στην 5΄ αμετάφραστη περιοχή του 

γονιδίου, ποια θα είναι η πιθανή επίπτωση στην παραγωγή του ολιγοπεπτιδίου; 
Μονάδες 4 

Δ5. Είναι δυνατόν η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI να κόψει το αντίστοιχο 
γονίδιο; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) 

Μονάδες 4 
 
2017 ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
 
Στην εικόνα 1 δίνεται η αλληλουχία της μίας αλυσίδας ενός γονιδίου ευκαρυωτικού 

κυττάρου που κωδικοποιεί ολιγοπεπτίδιο 
CGAATTCGAGTCTCACGCCCTTTGTAACTGAGTACCTCTA 

Εικόνα 1 
Κατά τη μετατροπή του πρόδρομου m RNA αυτού του γονιδίου σε ώριμο, 

απομακρύνθηκε το εσώνιο: GCCCUUUG. 
Δ1. Η αλυσίδα της εικόνας 1 είναι η κωδική ή η μη-κωδική; (μονάδες 3) Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) 
Μονάδες 7 

Δ2. Ποιος ο προσανατολισμός της αλυσίδας της εικόνας 1; (μονάδες 2) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3) 

Μονάδες 5 
Δ3. Να γράψετε το ώριμο mRNA που θα προκύψει από τη μεταγραφή του γονιδίου 

της εικόνας 1. (μονάδες 3) Να γράψετε ξεχωριστά την 5΄ αμετάφραστη περιοχή 
του. (μονάδες 3) Από πόσα αμινοξέα αποτελείται το παραγόμενο ολιγοπεπτίδιο; 
(μονάδες 3) 

Μονάδες 9 
Δ4. Είναι δυνατόν η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI να κόψει το αντίστοιχο 

γονίδιο; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3) 
Μονάδες 4 

 
2018 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
Δ4. Στο σχήμα 4 απεικονίζεται πλασμίδιο που διαθέτει γονίδια ανθεκτικότητας σε δύο 

αντιβιοτικά, την αμπικιλίνη και τετρακυκλίνη και αναγράφονται εσωτερικές 
αλληλουχίες των δύο γονιδίων ανθεκτικότητας. Αφού το πλασμίδιο κοπεί με την 
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EcoRI και εισαχθεί ένα γονίδιο ξένου οργανισμού σε αυτό να εξηγήσετε ποιο από 
τα δύο αντιβιοτικά θα χρησιμοποιούσατε για τη διάκριση των 
μετασχηματισμένων βακτηριακών κλώνων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

 
Μονάδες 5 

 
2020 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) – ΗΜΕΡΗΣΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 
Δίνονται τρία γονίδια Α, Β, Γ, το καθένα από τα οποία κωδικοποιεί ένα μόριο RNA. 
Ένα από τα γονίδια κωδικοποιεί mRNA, είναι συνεχές και από την μετάφρασή του 
παράγεται ένα ολιγοπεπτίδιο. Το άλλο γονίδιο κωδικοποιεί το tRNA που μεταφέρει τη 
μεθειονίνη. Το γονίδιο που απομένει κωδικοποιεί το rRNA της μικρής υπομονάδας 
του ριβοσώματος, το οποίο rRNA συνδέεται με πέντε νουκλεοτίδια στην 5΄- 
αμετάφραστη περιοχή του mRNA από την μετάφραση του οποίου παράγεται το 
ολιγοπεπτίδιο.  

Γονίδιο Α 
αλυσίδα 1 GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC 
αλυσίδα 2 CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG 

Δ4. Επιθυμούμε να κλωνοποιήσουμε το γονίδιο Α, χρησιμοποιώντας ως φορέα 
κλωνοποίησης το πλασμίδιο του Σχήματος 1. Διαθέτουμε τρεις διαφορετικές 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες τις Ι, ΙΙ και EcoRI.  

 
Σχήμα 1 

Το πλασμίδιο φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη, γονίδιο 
ανθεκτικότητας στην στρεπτομυκίνη και δύο θέσεις αναγνώρισης από τις 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες ΠΕ-Ι και ΠΕ-ΙΙ. Η περιοριστική ενδονουκλεάση Ι 
διαθέτει θέση αναγνώρισης μέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας της αμπικιλίνης, 



Τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων κεφαλαίου 4 

www.nikimargariti.com 

11 

ενώ η περιοριστική ενδονουκλεάση ΙΙ διαθέτει θέση αναγνώρισης μέσα στο 
γονίδιο της στρεπτομυκίνης . Δίνονται οι αλληλουχίες έξι ζευγών βάσεων που 
αναγνωρίζουν και επιδρούν οι ΠΕ-Ι και ΠΕ-ΙΙ.  

 
Tα βέλη υποδεικνύουν τη θέση που δρα η κάθε περιοριστική ενδονουκλεάση 
(ΠΕ) στην αλληλουχία αναγνώρισης.  
i) Να γράψετε ποια ή ποιες ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 
ανασυνδυασμένου πλασμιδίου.  

(μονάδες 2)  
ii) Ποια/ποιες είναι η/οι αλληλουχία/ες έξι ζευγών βάσεων που 
εμφανίζεται/εμφανίζονται εκατέρωθεν του τμήματος του γονιδίου, στην περιοχή 
σύνδεσης των μονόκλωνων άκρων μετά την ενσωμάτωσή του στο πλασμίδιο με 
τη δράση της DNA δεσμάσης;  

(μονάδες 4)  
iii) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης της ΠΕ-Ι στο ανασυνδυασμένο 
πλασμίδιο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5)  
Μονάδες 11 

 
 
2020 ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 
Δίνονται τρία γονίδια Α, Β, Γ, το καθένα από τα οποία κωδικοποιεί ένα μόριο RNA. 
Ένα από τα γονίδια κωδικοποιεί mRNA, είναι συνεχές και από την μετάφρασή του 
παράγεται ένα ολιγοπεπτίδιο. Το άλλο γονίδιο κωδικοποιεί το tRNA που μεταφέρει τη 
μεθειονίνη. Το γονίδιο που απομένει κωδικοποιεί το rRNA της μικρής υπομονάδας 
του ριβοσώματος, το οποίο rRNA συνδέεται με πέντε νουκλεοτίδια στην 5΄- 
αμετάφραστη περιοχή του mRNA από την μετάφραση του οποίου παράγεται το 
ολιγοπεπτίδιο.  

Γονίδιο Α 
αλυσίδα 1 GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC 
αλυσίδα 2 CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG 

Μονάδες 5 
Δ4. Επιθυμούμε να κλωνοποιήσουμε το γονίδιο Α, χρησιμοποιώντας ως φορέα 

κλωνοποίησης το πλασμίδιο του σχήματος 3. Διαθέτουμε τρεις διαφορετικές 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες τις Ι, ΙΙ και EcoRI.  
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Σχήμα 3 

Το πλασμίδιο φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη, γονίδιο 
ανθεκτικότητας στην στρεπτομυκίνη και δύο θέσεις αναγνώρισης από τις 
περιοριστικές ενδονουκλεάσε ς ΠΕ-Ι και ΠΕ-ΙΙ. Η περιοριστική ενδονουκλεάση Ι 
διαθέτει θέση αναγνώρισης μέσα στο γονίδιο ανθεκτικότητας της αμπικιλίνης, 
ενώ η περιοριστική ενδονουκλεάση ΙΙ διαθέτει θέση αναγνώρισης μέσα στο 
γονίδιο ανθεκτικότητας της στρεπτομυκίνης. Δίνονται οι αλληλουχίες έξι ζευγών 
βάσεων που αναγνωρίζουν και επιδρούν οι ΠΕ-Ι και ΠΕ-ΙΙ.  

 
Tα βέλη υποδεικνύουν τη θέση που δρα η κάθε περιοριστική ενδονουκλεάση 
(ΠΕ) στην αλληλουχία αναγνώρισης.  
i) Να γράψετε ποια ή ποιες ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 
ανασυνδυασμένου πλασμιδίου.  

(μονάδες 2)  
ii) Ποια/ποιες είναι η/οι αλληλουχία/ες έξι ζευγών βάσεων που εμφανίζεται/ονται 
εκατέρωθεν του τμήματος του γονιδίου, στην περιοχή σύνδεσης των 
μονόκλωνων άκρων μετά την ενσωμάτωσή του στο πλασμίδιο με τη δράση της 
DNA δεσμάσης;  

(μονάδες 4)  
iii) Πώς θα γίνει η επιλογή των μετασχηματισμένων βακτηρίων – ξενιστών στη 
διαδικασία κλωνοποίησης από τα μη μετασχηματισμένα βακτήρια – ξενιστές; 

 (μονάδες 5)  
Μονάδες 11 

 
2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 
cDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Δίνεται το παρακάτω δίκλωνο DNA, που προέκυψε από ασυνεχές πυρηνικό γονίδιο 
και εμπεριέχεται σε cDNA βιβλιοθήκη. 
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Δ1. Να γράψετε τα άκρα 5΄ και 3΄ των παραπάνω αλυσίδων DNA (μονάδες 2). Ποια 
από τις δύο αλυσίδες (αλυσίδα 1 ή 2) προέκυψε με τη διαδικασία της 
αντίστροφης μεταγραφής (μονάδα 1); Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 
4).  

Μονάδες 7  
Δ2. Το παραπάνω τμήμα DNA αντιγράφεται in vitro με τη μέθοδο PCR. Θεωρήστε 

ότι για την αντιγραφή απαιτούνται πρωταρχικά τμήματα DNA μήκους 8 
νουκλεοτιδίων το καθένα. Να γράψετε την αλληλουχία των τμημάτων αυτών 
(μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2).  

Μονάδες 4  
Δ3. Σε κατάλληλο περιβάλλον, σε δοκιμαστικό σωλήνα, συνυπάρχουν αντίγραφα του 

προαναφερόμενου πυρηνικού γονιδίου και του DNA του σχήματος 4 και 
υφίστανται αποδιάταξη σε κατάλληλη υψηλή θερμοκρασία. Στη συνέχεια η 
θερμοκρασία σταδιακά μειώνεται έως ότου προκύψουν εκ νέου δίκλωνα μόρια 
DNA. Να εξηγήσετε πόσα είδη διαφορετικών μορίων DNA είναι δυνατόν να 
σχηματιστούν.  

Μονάδες 6  
Δ4. Αξιοποιώντας τον γενετικό κώδικα του πίνακα που παρατίθεται παρακάτω, να 

γράψετε την αλληλουχία των αμινοξέων του πεπτιδίου που κωδικοποιείται από 
το DNA του σχήματος 4.  

Μονάδες 2 

 
Δ5. Θεωρήστε ότι στο DNA του σχήματος 4 είναι δυνατή η πραγματοποίηση 

μετάλλαξης η οποία δεν μεταβάλλει τον αριθμό των νουκλεοτιδίων του. Το νέο 
τμήμα DNA που προκύπτει κωδικοποιεί το παρακάτω πεπτίδιο:  

Η2Ν-μεθειονίνη-λυσίνη-βαλίνη-αργινίνη-μεθειονίνη-COOH 
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Να προσδιορίσετε το είδος της μετάλλαξης (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (μονάδες 4).  

Μονάδες 6 
 
2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 
Στο σχήμα 2 απεικονίζεται μέρος της αλληλουχίας συνεχούς γονιδίου ευκαρυωτικού 
κυττάρου που κωδικοποιεί πεπτίδιο τριάντα αμινοξέων. Στο πλαίσιο Ι δίνεται η 
αλληλουχία του υποκινητή, ενώ στο πλαίσιο ΙΙ δίνεται τμήμα του γονιδίου που 
κωδικοποιεί τα αμινοξέα δεκαοκτώ (18), δεκαεννιά (19), είκοσι (20) και είκοσι ένα (21) 
του πεπτιδίου. 

 
Σχήμα 2 

 
Επίσης, στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3) δίνονται οι αλληλουχίες που αναγνωρίζουν 
οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες E1, Ε2 και Ε3. 

 
Σχήμα 3 

 
Η περιοριστική ενδονουκλεάση Ε1 κόβει, σε μία θέση, την αλληλουχία του σχήματος 
2.  
Προκειμένου να παραχθεί το πεπτίδιο των τριάντα (30) αμινοξέων σε βακτηριακό 
κύτταρο χρησιμοποιούμε ως φορέα κλωνοποίησης ένα από τα πλασμίδια του 
σχήματος 4. Στο σχήμα 4 απεικονίζονται και οι θέσεις που κόβουν οι περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες. Σημειώνεται ότι οι υποκινητές των ευκαρυωτικών γονιδίων δεν 
λειτουργούν εντός των βακτηριακών κυττάρων.  
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Σχήμα 4 

Δ4. Να εξηγήσετε ποιο από τα τέσσερα (4) πλασμίδια του σχήματος 4 θεωρείτε 
κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης (μονάδες 2). Να 
αιτιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους απορρίψατε τα υπόλοιπα πλασμίδια 
(μονάδες 6).  

Μονάδες 8 
 
2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
 
Στην εικόνα 3 απεικονίζονται 2 μόρια DNA 

 

 
Δ4. Να αναφέρετε όλα τα πιθανά μόρια DNA, που μπορούν να προκύψουν από τη 

σύνδεση των μορίων I και II της εικόνας 3, προς σχηματισμό ενός ενιαίου 
μορίου DNA. 

Μονάδες 4 
Δ5. Ένα από τα μόρια DNA που προκύπτουν περιέχει γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί 

πρωτεΐνη. Να αναφέρετε 2 μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε το 
μόριο αυτό που περιέχει το γονίδιο. 

Μονάδες 6 


