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Τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων κεφαλαίου 4
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA

ΘΕΜΑ Α
2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
5. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες:
α. συμμετέχουν στην ωρίμανση του RNA
β. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής
γ. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA
δ. κόβουν το DNA σε καθορισμένες θέσεις
Μονάδες 5
2003 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα. (Σ-Λ)
Μονάδες 2
3. Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) επιτρέπει την επιλεκτική
αντιγραφή μορίων DNA, χωρίς τη μεσολάβηση ζωικών κυττάρων. (Σ-Λ)
Μονάδες 2
3. Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει:
α. το σύνολο του m-RNA ενός οργανισμού
β. το σύνολο του DNA ενός οργανισμού
γ. αντίγραφα ενός μόνο ανασυνδυασμένου πλασμιδίου
δ. αντίγραφα ανασυνδυασμένων κυττάρων.
Μονάδες 5
2004 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Μια cDNA βιβλιοθήκη περιέχει …
α. το σύνολο του DNA ενός οργανισμού.
β. αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται σε συγκεκριμένα
κύτταρα.
γ. αντίγραφα του mRNA ενός μόνο γονιδίου.
δ. αντίγραφα που περιέχουν κομμάτια γονιδίων και άλλα τμήματα DNA.
Μονάδες 5
2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες …
α. συμμετέχουν στην ωρίμανση του mRNA.
β. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.
γ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA.
δ. συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA.
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Μονάδες 5
5. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο – ξενιστή ονομάζεται
…
α. εμβολιασμός.
β. μικροέγχυση.
γ. ιχνηθέτηση.
δ. μετασχηματισμός.
Μονάδες 5
2005 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
3. Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυμητό τμήμα DNA
γίνεται με
α. χρήση αντιβιοτικών.
β. χρήση ειδικών μορίων ανιχνευτών.
γ. ένζυμα πρωτεϊνοσύνθεσης.
δ. χρήση βιοαντιδραστήρων.
Μονάδες 3
2005 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από
α. μύκητες.
β. βακτήρια.
γ. ιούς.
δ. φυτά.
Μονάδες 5
3. Η εισαγωγή του ανασυνδυασμένου μορίου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή
ονομάζεται
α. γονιδιωματική βιβλιοθήκη.
β. cDNA βιβλιοθήκη.
γ. βακτηριακός κλώνος.
δ. μετασχηματισμός.
Μονάδες 5
2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
3. Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR μας επιτρέπει
α. τη δημιουργία αντιγράφων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων ενός οργανισμού.
β. την αντιγραφή συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA, χωρίς μεσολάβηση
ζωντανών κυττάρων.
γ. τον προσδιορισμό όλων των σωματικών κυττάρων ενός οργανισμού.
δ. τον ανασυνδυασμό πολλών πλασμιδίων από διαφορετικά βακτήρια.
Μονάδες 5
2006 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
3. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
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α. παράγονται από ιούς.
β. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής.
γ. συμμετέχουν στην αντίστροφη μεταγραφή.
δ. παράγονται από βακτήρια.
Μονάδες 3
2006 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
3. Για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA ενώνονται τμήματα DNA διαφορετικών
οργανισμών, τα οποία κόπηκαν από την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση. Η
ένωση αυτή γίνεται με τη βοήθεια του ενζύμου
α. DNA ελικάση.
β. DNA πολυμεράση.
γ. RNA πολυμεράση.
δ. DNA δεσμάση.
Μονάδες 5
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
4. Το πλασμίδιο είναι
α. δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA.
β. δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA.
γ. δίκλωνο κυκλικό μόριο RNA.
δ. δίκλωνο γραμμικό μόριο RNA.
Μονάδες 5
2007 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
3. Ο φορέας κλωνοποίησης είναι
α. ειδικό ένζυμο που αποκόπτει γονίδια.
β. ένα μόριο DNA όπως για παράδειγμα ένα πλασμίδιο.
γ. ένας οργανισμός που έχει υποστεί κλωνοποίηση.
δ. κρατικός φορέας που ελέγχει τις κλωνοποιήσεις.
Μονάδες 3
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
2. Τα βακτηριακά ένζυμα που κόβουν το δίκλωνο DNA σε συγκεκριμένες θέσεις
ονομάζονται
α. DNA πολυμεράσες.
β. DNA δεσμάσες.
γ. περιοριστικές ενδονουκλεάσες.
δ. RNA πολυμεράσες.
Μονάδες 5
2007 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
2. Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει
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α. το ολικό «ώριμο» mRNA ενός οργανισμού.
β. όλα τα είδη RNA ενός οργανισμού.
γ. όλο το γονιδίωμα ενός οργανισμού.
δ. μόνο ορισμένα γονίδια ενός οργανισμού.
Μονάδες 5
2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες:
α. είναι απαραίτητες για την έναρξη της μεταγραφής.
β. κόβουν τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του RNA σε ειδικές θέσεις.
γ. περιορίζουν τη μεταγραφή του DNA.
δ. κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις.
Μονάδες 5
2008 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. παράγονται μόνο από μύκητες.
β. είναι απαραίτητες για τη διαδικασία της αντίστροφης μεταγραφής.
γ. παράγονται από βακτήρια.
δ. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής του DNA.
Μονάδες 5
2008 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
3. Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει
α. αντίγραφα πολλών ανασυνδυασμένων κυττάρων.
β. το σύνολο του DNA ενός οργανισμού.
γ. το σύνολο του m-RNA ενός οργανισμού.
δ. αντίγραφα ενός μόνο ανασυνδυασμένου πλασμιδίου.
Μονάδες 5
2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
5. Μετασχηματισμός βακτηριακού κυττάρου ξενιστή είναι
α. η εισαγωγή αντισώματος.
β. η εισαγωγή DNA πλασμιδίου.
γ. η εισαγωγή θρεπτικών συστατικών.
δ. η εισαγωγή αντίστροφης μεταγραφάσης.
Μονάδες 5
2009 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
2. Τα υβριδώματα μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες
α. ινσουλίνης.
β. ιντερφερονών.
γ. μονοκλωνικών αντισωμάτων.
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δ. α1-αντιθρυψίνης.
Μονάδες 5
4. Η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο
γίνεται με:
α. χρήση ειδικών μορίων ανιχνευτών.
β. χρήση αντιβιοτικών.
γ. ένζυμα πρωτεϊνοσύνθεσης.
δ. χρήση βιοαντιδραστήρων.
Μονάδες 5
2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
3. Αποδιάταξη είναι το φαινόμενο κατά το οποίο
α. κόβεται το DNA.
β. αποχωρίζονται οι κλώνοι του DNA.
γ. συνδέονται μεταξύ τους οι κλώνοι του DNA.
δ. ιχνηθετείται το DNA.
Μονάδες 5
2009 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
4. Η μεταφορά ανασυνδυασμένου μορίου DNA στο κύτταρο ξενιστή λέγεται
α. μετασχηματισμός.
β. υβριδοποίηση.
γ. αποδιάταξη.
δ. κλωνοποίηση.
Μονάδες 5
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Α4. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται
α. ιχνηθέτηση
β. μετασχηματισμός
γ. εμβολιασμός
δ. μικροέγχυση
Μονάδες 5
2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Α4. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. κόβουν το DNA σε καθορισμένες θέσεις.
β. παράγονται από βακτήρια.
γ. προστατεύουν το βακτήριο από την εισβολή ξένου DNA.
δ. όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 5
2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
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Α2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.
β. καταλύουν την ωρίμανση του mRNA.
γ. συμμετέχουν στη μετάφραση του mRNA.
δ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA.
Μονάδες 5
2011 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Α2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. συμμετέχουν στη μετάφραση του RNA.
β. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.
γ. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής.
δ. κόβουν το DNA σε καθορισμένες θέσεις.
Μονάδες 5
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε
γράμμα, έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή
αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει).
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
α. Αντιγραφή
1. πολύσωμα
β. Μεταγραφή
2. DNA πολυμεράση
γ. Ωρίμανση
3. EcoRI
δ. Μετάφραση
4. απαμινάση της αδενοσίνης
ε. Κόψιμο του DNA.
5. RNA πολυμεράση
6. μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια.
Μονάδες 5
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Α2. Η σύνθεση ενός μορίου cDNA καταλύεται από το ένζυμο
α. περιοριστική ενδονουκλεάση
β. DNA δεσμάση
γ. αντίστροφη μεταγραφάση
δ. DNA ελικάση.
Μονάδες 5
2014 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Α3. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτήριο-ξενιστή ονομάζεται
α. μικροέγχυση
β. μετασχηματισμός
γ. εμβολιασμός
δ. κλωνοποίηση.
Μονάδες 5
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2014 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Α3. Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει
α. το σύνολο του ώριμου mRNA ενός οργανισμού
β. το σύνολο του DNA ενός οργανισμού
γ. αντίγραφα ενός μόνο ανασυνδυασμένου πλασμιδίου
δ. αντίγραφα όλων των cDNA ενός κυττάρου.
Μονάδες 5
2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Α5. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. παράγονται φυσιολογικά από ευκαρυωτικά κύτταρα
β. αναγνωρίζουν και κόβουν μόρια DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες
γ. παράγονται από ιούς
δ. εισάγονται στα βακτήρια από βακτηριοφάγους.
Μονάδες 5
2015 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Α2. Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI
α. αναγνωρίζει ειδικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA
β. κόβει μονόκλωνα μόρια DNA
γ. παράγεται από ευκαρυωτικά κύτταρα
δ. αναγνωρίζει ειδικές αλληλουχίες RNA.
Μονάδες 5
Α3. Η σύνδεση μονόκλωνων συμπληρωματικών αλυσίδων DNA ονομάζεται
α. αποδιάταξη
β. μετασχηματισμός
γ. υβριδοποίηση
δ. κλωνοποίηση.
Μονάδες 5
2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Α4. Το ένζυμο EcoRI παράγεται από την έκφραση γονιδίου που
α. είναι ασυνεχές
β. εντοπίζεται σε κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA
γ. υπάρχει σε όλα τα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα
δ. εντοπίζεται φυσιολογικά σε διπλοειδές κύτταρο.
Μονάδες 5
2019 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Α4. Το ένζυμο που κόβει δίκλωνο DNA, διασπώντας 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό
είναι η
α. DNA δεσμάση
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β. EcoRI
γ. DNA ελικάση
δ. ιντερφερόνη.
Μονάδες 5
2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Α4. Σε δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA η αλληλουχία αναγνώρισης από την
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI υπάρχει πέντε φορές. Πόσα τμήματα DNA
είναι κατάλληλα για ενσωμάτωση σε πλασμίδια χωρίς περαιτέρω τροποποίηση
μετά τη δράση της;
α. 3
β. 4
γ. 5
δ. 6
Μονάδες 5
2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Π.Ε.
Α5. Ποια από τις παρακάτω αλληλουχίες μορίων νουκλεϊκών οξέων μπορεί να
αποτελέσει θέση αναγνώρισης από περιοριστική ενδονουκλεάση;
α. 5΄ GAAUUG 3΄
γ. 5΄ GGA 3΄
3΄ CUUAAC 5΄
3΄ CCT 5΄
β. 5΄ CGTACG 3΄
3΄ GCATGC 5΄

δ. 5΄ GTATAT 3΄
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
2001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
2. Να περιγράψετε τον τρόπο κατασκευής μιας cDNA βιβλιοθήκης.
Μονάδες 10
2001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες συνδέουν κομμάτια του DNA ενώ η DNA
δεσμάση κόβει κάθε αλυσίδα του DNA σε συγκεκριμένες θέσεις. (Σ-Λ)
Μονάδες 5
2003 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
1. Τι ονομάζεται υβριδοποίηση νουκλεϊκών οξέων;
Μονάδες 5
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2003 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
2. Οι περιοριστικές ______________ παράγονται από _____________ και ο
φυσιολογικός τους ρόλος είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου»
DNA.
Μονάδες 5
3. Η διαδικασία δημιουργίας κλώνων βακτηρίων ονομάζεται ____________ . Το
σύνολο των βακτηριακών κλώνων αποτελεί τη _____________ βιβλιοθήκη.
Μονάδες 5
2004 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Η διαδικασία δημιουργίας κλώνων βακτηρίων ονομάζεται _______________ .
Μονάδες 2
2004 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Β. Τι περιέχει
α. μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη;
β. μια C-DNA βιβλιοθήκη;
Μονάδες 8
2005 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
2. Τι μπορούμε να πετύχουμε με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (PCR) και ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές της;
Μονάδες 8
2006 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
2. Ποια βήματα ακολουθούνται για την κατασκευή μιας cDNA βιβλιοθήκης;
Μονάδες 8
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
1. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κλωνοποιημένου DNA
σε μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη;
Μονάδες 6
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Β4. Να ορίσετε τι είναι η γονιδιωματική βιβλιοθήκη.
Μονάδες 4
2010 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Β4. Τι είναι κλωνοποίηση;
Μονάδες 6
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2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Β3. Τι είναι:
α. γονιδιωματική βιβλιοθήκη.
β. cDNA βιβλιοθήκη.
Μονάδες 6
2011 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Β3. Ποιος είναι ο ρόλος της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI στην τεχνολογία
του ανασυνδυασμένου DNA;
Μονάδες 6
2011 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Β4. Τι μας επιτρέπει να κάνουμε η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(PCR);
Μονάδες 5
2012 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Β4.

Ποια διαδικασία
πραγματοποιηθεί;

ονομάζεται

αποδιάταξη

και

πώς

μπορεί

αυτή

να

Μονάδες 6
2015 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Β3. Σήμερα μπορούμε να κατασκευάσουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα ένα
«ανασυνδυασμένο» μόριο DNA. Τι είναι το ανασυνδυασμένο μόριο DNA;
Μονάδες 4
2016 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Β5. Να ορίσετε τα ακόλουθα:
α. Μετασχηματισμός βακτηρίων (μονάδες 2)
β. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη (μονάδες 3)
Μονάδες 5
2016 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Β5. Να ορίσετε τα ακόλουθα:
α. Μετασχηματισμός βακτηρίων (μονάδες 2)
β. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη (μονάδες 3)
γ. Φορέας κλωνοποίησης (μονάδες 6)
Μονάδες 11
2016 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
www.nikimargariti.com
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Β4. Τι είναι η αποδιάταξη και τι η υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων;
Μονάδες 4
2017 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Β4. Να συγκρίνετε μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη από ηπατικό κύτταρο με μία
γονιδιωματική βιβλιοθήκη από μυϊκό κύτταρο του ίδιου οργανισμού για την
κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν η ίδια μέθοδος και τα ίδια ένζυμα.
(μονάδες 3) Να συγκρίνετε τις αντίστοιχες cDNA βιβλιοθήκες. (μονάδες 3)
Μονάδες 6
2017 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Β4. Να γράψετε τα χαρακτηριστικά των πλασμιδίων που τα καθιστούν κατάλληλα ως
φορείς κλωνοποίησης.
Μονάδες 8
2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Β4. Να προσδιορίσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα προκύψουν
θραύσματα ίσου μήκους και σε ποιες διαφορετικού μήκους, μετά τη δράση της
EcoRI σε:
α. Δύο αδελφές χρωματίδες.
β. Δύο γονίδια, που κωδικοποιούν δύο διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες.
γ. Δύο διαφορετικά πλασμίδια από δύο διαφορετικά βακτήρια.
δ. Δύο μορίων κύριου DNA από δύο βακτήρια ενός βακτηριακού κλώνου.
(μονάδες 4)
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας (μονάδες 4)
Μονάδες 8
2020 ΗΜΕΡΗΣΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Β4. Να αναφέρετε ποια ένζυμα χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του
ανασυνδυασμένου DNA κατά τη δημιουργία γονιδιωματικής και cDNA
βιβλιοθήκης.
Μονάδες 6
2020 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Β2. Να διατυπώσετε τους ορισμούς των παρακάτω βιολογικών εννοιών:
iii) Φορέας κλωνοποίησης.
Μονάδες 3
2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Β2. Nα γράψετε τους ορισμούς των ακόλουθων διαδικασιών:
www.nikimargariti.com
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β) Υβριδοποίηση
γ) Μικροέγχυση
Μονάδες 4
Β3. Να γράψετε τις εφαρμογές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).
Μονάδες 3
2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Π.Ε.
Β2. Διαθέτουμε δοκιμαστικό σωλήνα στον οποίο περιέχονται αντίγραφα ενός
δίκλωνου μορίου DNA. Χωρίζουμε το περιεχόμενο του δοκιμαστικού σωλήνα σε
δύο ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος επιδρούμε με την περιοριστική ενδονουκλεάση
Χ της οποίας η θέση αναγνώρισης αποτελείται από 4 ζεύγη βάσεων.
Στο δεύτερο μέρος επιδρούμε με την περιοριστική ενδονουκλεάση Y της οποίας
η θέση αναγνώρισης αποτελείται από 6 ζεύγη βάσεων.
Σε ποιο από τα δύο μέρη είναι πιθανότερο να εντοπιστεί ο μεγαλύτερος αριθμός
θραυσμάτων DNA (μονάδες 2); Δικαιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 2).
Μονάδες 4
2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Β3. Στην εικόνα 1 απεικονίζεται in vitro μια βιολογική διαδικασία που βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Να γράψετε συμπληρωμένο με τους κατάλληλους προσανατολισμούς το
υβριδικό μόριο που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
(μονάδες 2).
Να αναφέρετε το ένζυμο που πραγματοποιεί τη διαδικασία της εικόνας 1
(μονάδες 2) και το είδος της βιβλιοθήκης, μέρος της οποίας είναι η παραπάνω
διαδικασία (μονάδες 2).
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
2001 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
1. Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που
οδηγούν σε μεταφορά του γενετικού υλικού από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Να
περιγράψετε τα στάδια της διαδικασίας αυτής.
Μονάδες 6

www.nikimargariti.com
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2002 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου DNA προκαρυωτικού κυττάρου.

5΄GAATTCTTAATGCAAGATCATAAAGAATTCTAG 3΄
3΄CTTAAGAATTACGTTCTAGTATTTCTTAAGATC 5΄
Το παραπάνω τμήμα DNA κόβεται με EcoRI, προκειμένου να ενσωματωθεί σε
κατάλληλο πλασμίδιο που έχει κοπεί με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση, με
τελικό σκοπό να εισαχθεί σε βακτήριο για την παραγωγή φαρμακευτικού
πολυπεπτιδίου.
Να βρείτε την αλληλουχία των αμινοξέων του πολυπεπτιδίου με χρήση του
παρατιθέμενου γενετικού κώδικα.
Μονάδες 6
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Η Βιοτεχνολογία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA, τη
χρήση της τεχνικής PCR και την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων
συνεισφέρει σε τομείς, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η Ιατρική.
1. Τι επιτρέπει η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR);
(μονάδες 4) Να αναφέρετε τρεις πρακτικές εφαρμογές της (μονάδες 3).
Μονάδες 7
2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Γ3. Δίνεται μείγμα μορίων DNA και ένας ανιχνευτής RNA.

DNA µόριο Ι

Κλώνος Ια
Κλώνος Ιβ

5΄TACCTCAATCCGTATTA 3΄
3΄ATGGAGTTAGGCATAAT 5΄

DNA µόριο ΙΙ

Κλώνος ΙΙα 3΄CCGTACGGATTGAGGAA 5΄
Κλώνος ΙΙβ 5΄GGCATGCCTAACTCCTT 3΄

Ανιχνευτής: 5΄UACGGAUUGA 3΄
Να εξηγήσετε τι είναι ανιχνευτής (μονάδες 2), να περιγράψετε τις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν προκειμένου ο ανιχνευτής να υβριδοποιήσει την κατάλληλη
αλληλουχία DNA (μονάδες 4) και να εξηγήσετε ποιος είναι ο κλώνος του DNA
που θα υβριδοποιηθεί (μονάδες 4).
Μονάδες 10
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ
Ένα πλασμίδιο, που χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης ενός τμήματος DNA,
έχει ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στο u945 αντιβιοτικό αμπικιλίνη και ένα γονίδιο
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ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη. Το γονίδιο ανθεκτικότητας στην
τετρακυκλίνη περιέχει την αλληλουχία που αναγνωρίζεται από την περιοριστική
ενδονουκλεάση EcoRI. Δημιουργούμε ανασυνδυασμένα πλασμίδια με τη χρήση
της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI. Τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια
χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό βακτηρίων που δεν είχαν κανένα
πλασμίδιο. Στη συνέχεια τα βακτήρια καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό.
Γ1. Ποια βακτήρια επιζούν, αν στο θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας προσθέσουμε το
αντιβιοτικό αμπικιλίνη (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες
5).
Μονάδες 6
Γ2. Ποια βακτήρια επιζούν, αν στο θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας προσθέσουμε το
αντιβιοτικό τετρακυκλίνη αντί της αμπικιλίνης (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας (μονάδες 5).
Μονάδες 6
2017 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Γ2. Το τμήμα DNA, που απεικονίζεται στην εικόνα 2, έχει προκύψει μετά από
επίδραση με ενδονουκλεάση EcoRI.

AATTCCGCAAATTAA
GGCGTTTAATT
Εικόνα 2
Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα του, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
(μονάδες 4) Να εξηγήσετε αν είναι δυνατόν το συγκεκριμένο τμήμα να
κλωνοποιηθεί με τη βοήθεια πλασμιδίου χρησιμοποιώντας τεχνολογία
ανασυνδυασμένου DNA. (μονάδες 2)
Μονάδες 6
2017 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ1. Προκειμένου να κλωνοποιήσουμε επιλεγμένο τμήμα DNA, κατασκευάσαμε ένα
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο, το οποίο περιλαμβάνει:
α) γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη
β) γονίδιο που κωδικοποιεί ένζυμο, το οποίο μετατρέπει την άχρωμη ουσία Α σε
έγχρωμο (μπλε) σύμπλοκο Β. Το γονίδιο αυτό περιλαμβάνει την αλληλουχία
που αναγνωρίζεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI.
Αφού πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια παραγωγής ανασυνδυασμένου μορίου
DNA (πλασμιδίου) και εισαγωγής του σε βακτήρια-ξενιστές, προέκυψαν:
i) βακτήρια χωρίς ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη.
ii) άχρωμες αποικίες με βακτήρια ανθεκτικά στη στρεπτομυκίνη.
iii) αποικίες μπλε χρώματος με βακτήρια ανθεκτικά στη στρεπτομυκίνη.
Από ποια αποικία θα επιλεγούν τα βακτήρια που περιέχουν το επιλεγμένο τμήμα
DNA; (μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)
(Χρησιμοποιήσαμε ως ξενιστές βακτήρια που δεν έχουν πλασμίδια και είναι ευαίσθητα
σε αντιβιοτικά).
Μονάδες 9
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Γ3. Τι είναι οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ποιος ο φυσιολογικός τους ρόλος;
Μονάδες 4
2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Προκειμένου να εντοπισθεί ένα από τα γονίδια του tRNA της γλυκίνης (Gly),
εργαζόμαστε με τη βοήθεια βιβλιοθήκης που έχει προκύψει από ευκαρυωτικό
γενετικό υλικό.
Γ1. Με ποιο είδος της βιβλιοθήκης πρέπει να εργαστούμε; (μονάδες 2) Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5).
Μονάδες 7
Γ3. Στο σχήμα 3 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
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
2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Μια περιοριστική ενδονουκλεάση αναγνωρίζει την αλληλουχία

5 ’-CCCGGG-3 ’
3 ’-GGGCCC-5 ’
και κόβει με κατεύθυνση 5΄ 3΄ μεταξύ του C και του G, δημιουργώντας τμήματα DNA
χωρίς να αφήνει μονόκλωνα άκρα με αζευγάρωτες βάσεις. Το τμήμα του δίκλωνου
DNA που προκύπτει βάσει της αλληλουχίας του Σχήματος 1 υφίσταται την επίδραση
της παραπάνω περιοριστικής ενδονουκλεάσης.
Γ3. Ποιος είναι ο αριθμός των τμημάτων δίκλωνου DNA που θα προκύψουν μετά τη
δράση του ενζύμου; (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)
www.nikimargariti.com
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Μονάδες 8
2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Γ4. Αν τα παραπάνω μόρια DNA βρεθούν με περίσσεια μορίων κατάλληλου
πλασμιδίου σε περιβάλλον κλωνοποίησης, να αιτιολογήσετε πόσα διαφορετικού
τύπου ανασυνδυασμένα μόρια DNA θα προκύψουν σε κάθε περίπτωση (η DNA
δεσμάση έχει την ικανότητα να συνδέει μεταξύ τους και τμήματα που δεν έχουν
μονόκλωνα άκρα).
Μονάδες 8
2019 ΗΜΕΡΗΣΙΟ
Σε ένα είδος εντόμου το σώμα του μπορεί να έχει έναν από τους εξής χρωματισμούς:
κίτρινο χρώμα, άσπρο χρώμα και μαύρο χρώμα. Στο ίδιο έντομο ένα γονίδιο είναι
υπεύθυνο για τη σύνθεση της πρωτεΐνης Α, ενώ το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του
δεν συνθέτει την πρωτεΐνη αυτή. Διασταυρώνονται θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα
σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α, με αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα
σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α και γεννήθηκαν οι εξής απόγονοι:
- 80 θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α
- 40 θηλυκά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α
- 40 θηλυκά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α
- 40 αρσενικά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α
- 20 αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α
και
- 20 αρσενικά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την πρωτεΐνη Α.
Γ3. Προκειμένου να μελετήσουμε το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Α, το
κλωνοποιούμε σε κατάλληλο πλασμίδιο φορέα (Εικόνα 3) που φέρει την
αλληλουχία του οπερονίου της λακτόζης. Το γονίδιο εισάγεται στο σημείο που
κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση Ε1. Για τον μετασχηματισμό
χρησιμοποιούμε ως βακτήρια ξενιστές στελέχη E.coli στα οποία δεν λειτουργεί το
οπερόνιο της λακτόζης και είναι ευαίσθητα στην αμπικιλίνη.

Εικόνα 3
Μετά τη διαδικασία του μετασχηματισμού, τα βακτήρια μεταφέρονται σε στερεό
θρεπτικό υλικό με γλυκόζη ως πηγή άνθρακα και αντιβιοτικό αμπικιλίνη
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(καλλιέργεια Α, Εικόνα 4). Στη συνέχεια μεταφέρουμε δείγματα από όλες τις
αριθμημένες αποικίες σε νέο στερεό θρεπτικό μέσο που περιέχει λακτόζη και
αμπικιλίνη, οπότε αναπτύσσεται η καλλιέργεια Β (Εικόνα 4).

Εικόνα 4
Να αναφέρετε τα είδη των βακτηρίων που αναπτύσσονται στις δύο παραπάνω
καλλιέργειες Α και Β (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες
4).
Μονάδες 7
2019 ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ3. Προκειμένου να μελετήσουμε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί κάποια πρωτεΐνη, το
κλωνοποιούμε σε κατάλληλο πλασμίδιο φορέα (Εικόνα 3) που φέρει τις
αλληλουχίες δύο γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αμπικιλίνη και
καναμυκίνη. Το γονίδιο εισάγεται στο σημείο που κόβει η περιοριστική
ενδονουκλεάση Ε1. Για τον μετασχηματισμό χρησιμοποιούμε ως βακτήρια
ξενιστές στελέχη E.coli τα οποία είναι ευαίσθητα και στα δύο αντιβιοτικά.

Εικόνα 3
Μετά τη διαδικασία του μετασχηματισμού, τα βακτήρια μεταφέρονται σε στερεό
θρεπτικό υλικό με αντιβιοτικό αμπικιλίνη (καλλιέργεια Α, Εικόνα 4). Στη συνέχεια
μεταφέρουμε δείγματα από όλες τις αριθμημένες αποικίες σε νέο στερεό
θρεπτικό μέσο που περιέχει το αντιβιοτικό καναμυκίνη, οπότε αναπτύσσεται η
καλλιέργεια Β (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4
Να αναφέρετε τα είδη των βακτηρίων που αναπτύσσονται στις δύο καλλιέργειες.
(μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)
Μονάδες 7
2019 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Στο σχήμα 1 δίνεται η αλληλουχία ενός υποθετικού γονιδίου προκαρυωτικού
οργανισμού, το οποίο κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο.

Σχήμα 1
Γ4. Στο σχήμα 2 απεικονίζεται ένα πλασμίδιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
φορέας κλωνοποίησης. Το πλασμίδιο αυτό περιέχει τις θέσεις που
αναγνωρίζουν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ε1, Ε2 και Ε3, των οποίων οι
αλληλουχίες αναγνώρισης είναι:

www.nikimargariti.com
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Σχήμα 2
Να εξηγήσετε ποιο από τα τρία ένζυμα (Ε1, Ε2, Ε3) είναι κατάλληλο για την
κλωνοποίηση του γονιδίου με σκοπό την παραγωγή πεπτιδίου σε βακτήρια
ξενιστές.
Μονάδες 3
2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Στο σχήμα 2 δίνεται η αλληλουχία ενός υποθετικού γονιδίου προκαρυωτικού
οργανισμού, το οποίο κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο.

Σχήμα 2
Γ4. Στο σχήμα 3 απεικονίζεται ένα πλασμίδιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
φορέας κλωνοποίησης. Το πλασμίδιο αυτό περιέχει τις θέσεις που
αναγνωρίζουν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ε1, Ε2 και Ε3, των οποίων οι
αλληλουχίες αναγνώρισης είναι:

www.nikimargariti.com
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Σχήμα 3

Να εξηγήσετε ποιο από τα τρία ένζυμα (Ε1, Ε2, Ε3) είναι κατάλληλο για την
κλωνοποίηση του γονιδίου με σκοπό την παραγωγή πεπτιδίου σε βακτήρια
ξενιστές.
Μονάδες 6
2021 ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ4. Δίνονται τα πλασμίδια Α και Β (εικόνα 2). Να γράψετε ποιο από τα δύο πλασμίδια
είναι κατάλληλο ως φορέας κλωνοποίησης (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας (μονάδες 4).

Μονάδες 5
Γ5. Το τμήμα DNA της εικόνας 3 κωδικοποιεί ένα πενταπεπτίδιο που λειτουργεί ως
ένζυμο. Το τμήμα αυτό κόβεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI.
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Το τμήμα με τα μονόκλωνα άκρα που προκύπτει από τη δράση της EcoRI εισάγεται
με το σωστό προσανατολισμό σε πλασμίδιο (Εικόνα 4) που έχει μια θέση
αναγνώρισης από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI και είναι κατάλληλο ως
φορέας κλωνοποίησης.

Στην περιοχή του πλασμιδίου που εισάγεται το γονίδιο, δημιουργείται η παρακάτω
αλληλουχία (Εικόνα 5)

Να γράψετε μια πιθανή αλληλουχία 14 νουκλεοτιδίων που να μπορεί να λειτουργήσει
ως ανιχνευτής και να ανιχνεύει το γονίδιο μόνο αν έχει τοποθετηθεί με τον σωστό
προσανατολισμό (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 5).
Μονάδες 6
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