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Διαγώνισµα 1-2-4  

Θέµα 1ο           

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1. Στη στήλη ΙΙ του παρακάτω πίνακα, εµφανίζονται οι πιθανές λειτουργίες ενός 
πλασµιδικού φορέα κλωνοποίησης και στην στήλη Ι εµφανίζονται οι ιδιότητες 
του.  

Αντιστοιχήστε τις ιδιότητες µε τις λειτουργίες.

Στήλη 1  

α. Θέση Περιορισµού 
β. Θέση Έναρξης της Αντιγραφής 
γ. Υποκινητής 
δ. Γονίδιο Ανθεκτικότητας σε 
ορισµένο αντιβιοτικό  

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη ΙΙ  

i. Για την έκφραση του ετερόλογου 
γονιδίου  

ii. Επιτρέπει την ένθεση του 
ετερόλογου γονίδιου  

iii. Κωδικοποιεί́ για ένζυµα που κόβει 
DNA  

iv. Επιτρέπει την επιλογή́ των 
µετασχηµατισµένων ξενιστών  

v. Επιτρέπει τον διπλασιασµό του 
πλασµιδίου  

vi. Επιτρέπει τον διπλασιασµό του 
ξενιστή  

vii. Θέση σύνδεσης του ριβοσώµατος  

2. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η µεταγραφή, η ωρίµανση και η µετάφραση 
ενός τµήµατος DNA.  

Αντιστοιχήστε τους αριθµούς των κυτίων µε τους ακόλουθους όρους.  

Κάθε αριθµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µία φορά.  
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i. 5 ́cap  
ii. Κωδικός 

κλώνος 
γονιδίου  

iii. Εσώνιο 
iv. Πρόδροµο mRNA  

v. 3 ́ cap  

vi. Αµινοξύ  

vii. Κωδικόνιο 

 viii. Ώριµο mRNA  

ix. Μη-κωδικός κλώνος  

x. Αντικωδικόνιο  

xi. Εξώνιο 
xii. Πολύ-Α-ουρά  

xiii. tRNA  

 

 

 

 

 

 

 



Διαγώνισμα 1-2-4 (β) 

www.nikimargariti.com 

3 

3.  

Ένα γραµµικό µόριο µήκους α ζ.β. διαθέτει µια µοναδική θέση έναρξης της 
αντιγραφής στο µέσο του. Τι θα συνέβαινε εάν σχηµατιζόντανε µόνο µία 
λειτουργική́ δίχαλα σε κάθε άκρο του γραµµικού αυτού µορίου δίκλωνου DNA;  

 
 

α. Καµία αλλαγή δεν θα συνέβαινε στην αντιγραφή. 
β. Η αντιγραφή θα συνέβαινε µόνο στο ένα από τα δύο τµήµατα του 
χρωµοσώµατος.  

γ. Η αντιγραφή θα ολοκληρωνόταν µόνο στον συνεχή κλώνο. 
δ. Η αντιγραφή θα διαρκούσε τον διπλάσιο χρόνο.  

4. Το πλήθος των ζευγών των οµόλογων χρωµοσωµάτων, µετά την ολοκλήρωση 
της µείωσης Ι σε ένα µειοκύτταρο είναι:  

α. ίσο µε το πλήθος τους στο µειοκύτταρο κατά τη φάση G1.  

β. ίσο µε το πλήθος τους στο µειοκύτταρο κατά τη φάση G2.  
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γ. δεν υπάρχει κανένα ζεύγος οµόλογων χρωµοσωµάτων. 
δ. ίσο µε το ήµιση του διπλοειδούς αριθµού χρωµοσωµάτων.  

5. Μίτωση συµβαίνει: 
α. στους διπλοειδείς προκαρυώτες. 
β. στους απλοειδείς µονοκύτταρους ευκαρυώτες.  

γ. σε όλα τα σωµατικά µας κύτταρα. 
δ. σε κανένα από τα παραπάνω.  

6. Η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης των βακτηρίων συµβαίνει: 
α. στη µεταγραφή, τη µετάφραση και περιορισµένα στη µετα-µετάφραση. 
β. στη µεταγραφή, τη µετα-µεταγραφή και τη µετάφραση. 
γ. για όλα τα στάδια του δόγµατος της Βιολογίας που λαµβάνουν χώρα σε αυτά.  

δ. σε κανένα από τα παραπάνω.  

7. Σε ένα γονίδιο ισχύει ο λόγος:   

στο mRNA που προκύπτει από τη µεταγραφή αυτού του γονιδίου ισχύει ο λόγος: 

 

από αυτά τα δεδοµένα συµπεραίνουµε: 
α. Το mRNA είναι µονόκλωνο και µετά την µεταγραφή του, υφίσταται 
τροποποιήσεις. 
β. Το mRNA κωδικοποιείται οπωσδήποτε µε καλούπι τον ένα κλώνο DNA του 
γονιδίου. γ. Το γονίδιο είναι πάντα δίκλωνο και το mRNA πάντα µονόκλωνο. 
δ. Δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε κατά πόσο το RNA συντίθεται µε καλούπι τον 
έναν ή και τους δύο κλώνους του DNA του γονιδίου.  

8. Διαθέτετε το παρακάτω γονίδιο: Το οποίο θέλετε να ενισχύσετε in vitro, ποιες θα 
είναι οι τεχνητές ολιγονουκλεοτιδικές αλληλουχίες που θα σχεδιάζατε; 

 α. 1 και 3. β. 2 και 4. γ. 1 και 4. δ. 2 και 3.  

 

9. Έχει προταθεί ότι µία ασθένεια του αυτιού, ελέγχεται από ένα γονίδιο που 
εδράζεται στο DNA των µιτοχονδρίων. Ποια από τις παρακάτω παρατηρήσεις θα 
µπορούσε να αποτελέσει ισχυρή απόδειξη αυτής της πρότασης;  

α. Πατεράδες µε την ασθένεια αποκτούν πάντα όλα τα παιδιά τους µε την ασθένεια. 
β. Άνδρες και γυναίκες φέρουν την ασθένεια σε ίση ποσότητα. 
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γ. Μητέρα που νοσεί κληροδοτεί την ασθένεια σε όλα τα παιδιά της, ενώ όταν νοσεί 
ο πατέρας ποτέ κανένα παιδί του δε νοσεί, εφόσον δεν νοσεί η µητέρα. 
δ. Όταν νοσεί µόνο ο πατέρας, τότε νοσούν µόνο οι κόρες του.  

10. Τα οµόλογα χρωµοσώµατα: 
α. υπάρχουν σε όλους τους γαµέτες των διπλοειδών οργανισµών. 
β. βρίσκονται στον µεσοφασικό πυρήνα των διπλοειδών κυττάρων, πάντα το ένα 
δίπλα στο άλλο ή το ένα απέναντι από το άλλο. 
γ. διαθέτουν στους ίδιους γενετικούς τόπους τα ίδια γονίδια που ελέγχουν την ίδια 
ιδιότητα του κυττάρου µε τον ίδιο τρόπο. 
δ. µε τη µορφή ινιδίων χρωµατίνης φέρουν το κεντροµερίδιο στην ίδια θέση.  

11. Κατά την έναρξη της µετάφρασης: 
α. είναι απαραίτητος ο σωστός συνδυασµός µεταγραφικών παραγόντων. 
β. δηµιουργείται το σύµπλεγµα έναρξης αποτελούµενο από το mRNA, τη µικρή 
ριβοσωµική υποµονάδα και το tRNAmet. 
γ. το ριβόσωµα αποτελούµενο από τις δύο υποµονάδες του, προσδένεται στο mRNA 
στην 5 ́ αµετάφραστη περιοχή του, χάρη στην συµπληρωµατικότητα που αυτή 
εµφανίζει µε το rRNA του ριβοσώµατος. 
δ. το tRNA που µεταφέρει το πρώτο αµινοξύ είναι αυτό µε αντικωδικόνιο 3 ́UAC5 ́.  

12. Η µεταγραφή ενός γονιδίου: 
α. συµβαίνει σε τρία στάδια: έναρξη – επιµήκυνση - τερµατισµός. 
β. ενός ευκαρυωτικού οργανισµού που κωδικοποιεί για tRNA πραγµατοποιείται από 
οποιαδήποτε από τις τρεις RNA πολυµεράσες του κυττάρου. 
γ. τερµατίζεται όταν η RNA πολυµεράση συναντήσει το κωδικόνιο λήξης. 
δ. προκαρυωτικού κυττάρου δεν µπορεί να συµβαίνει ταυτόγχρονα µε την 
µετάφρασή του.  

13. Σε ένα κυτταρικό τύπο ενός ευκαρυωτικού πολυκύτταρου οργανισµού: 
α. η µεταγραφή λαµβάνει χώρα πολλές φορές ενώ η αντιγραφή και η µετάφραση 
µόνο µία στη ζωή του κυττάρου. 
β. υπάρχουν µεταγραφικοί παράγοντες, που υπάρχουν σε όλους τους κυτταρικούς 
τύπους αυτού του οργανισµού. 
γ. υπάρχουν γονίδια, που δεν υπάρχουν σε κανέναν άλλο τύπο κυττάρων αυτού 
του οργανισµού. 
δ. εκφράζεται το γονίδιο της DNA ελικάσης, το οποίο όµως, διαφέρει από το 
γονίδιο της DNA ελικάσης, ενός άλλου ατόµου του ίδιου είδους.  

14. Στο πείραµα οπού αποδείχθηκε ο µετασχηµατισµός των βακτηρίων, ο παράγοντας 
µετασχηµατισµού δεν θα µπορούσε να είναι το mRNA, διότι: 

α. είναι θερµοευαίσθητο, αν και εισέρχεται στα αδρά βακτήρια και παράλληλα 
µεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά. 

β. είναι το ίδιο θερµοανθεκτικό µε το DNA, αλλά δεν εισέρχεται στα αδρά κύτταρα 
πνευµονόκοκκου 

γ. είναι λιγότερο θερµοανθεκτικό από το DNA, ακόµη όµως και αν είχε την 
δυνατότητα της εισαγωγής στα αδρά στελέχη, δεν θα µεταβιβαζότανε από γενεά σε 
γενεά. 
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δ. είναι το ιδιο θερµοανθεκτικό µε το DNA, και αν και εισέρχεται στα αδρά βακτήρια, 
θα ήταν αδύνατον κατά την βιοψία των νέκρων ποντίκων, που εµβολιάστηκαν µε το 
µίγµα θερµοθανατωµένων νέκρων λείων και ζωντανών αδρών, να παρατηρούνταν 
ζωντανά λεία βακτήρια πνευµονόκοκκου. 

15. Η R. Franklin τράβηξε την περίφηµη φωτογραφία της 51, µε την οποία 
αποδεικνύεται: 
 
α. η συµπληρωµατικότητα των αζωτούχων βάσεων και η αντιπαραλληλία των 
κλώνων του µορίου DNA 
β. το ζευγάρωµα πουρίνης – πυριµιδίνης στο υδρόφοβο εσωτερικό µιας δεξιόστροφης 
διπλής έλικας στο µόριο του DNA. 
γ. Ο in vivo µηχανισµός αντιγραφής και έκφρασης του DNA 
δ. Ο λόγος Α+Τ/G+C ότι είναι χαρακτηριστικός του είδους του µορίου DNA και ότι ο 
λόγος Α+C/T+G =1, σε κάθε µόριο DNA οργανισµού. 
 
  

 
 

Θέµα 2
ο  

1. 

α. Συµπληρώστε τα παρακάτω σχήµατα 1 και 2, µε τους σωστούς προσανατολισµούς 
για τους κλώνους των νουκλεοτιδικών αλυσίδων που εικονίζονται:  
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β. Ποιες διαφορές υπάρχουν µεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων 
που αφορούν το σχήµα 1;  

γ. Ποια ένζυµα και µε ποια διαδοχικη σειρα θα δράσουν στο σηµείο που δείχνει το 
βέλος στο σχήµα 2; 

2. Δίνεται το παρακάτω mRNA, να γράψετε την αλληλουχία του γονιδίου από το 
οποίο προέκυψε καθώς και την πεπτιδική αλυσίδα που αυτό κωδικοποιεί.  

mRNA: AACGUGAUGGUACCUACCUUUUCAUGGUGACCUUGAU 

I. Στο γονίδιο να οριστεί η θέση του υποκινητή και να διακριθεί η κωδική 
αλυσίδα. 
Να χρησιµοποιηθεί ο γενετικός κώδικας για την εύρεση του πεπτιδίου.  

II. Ποιός είναι ο προσανατολισµός του δοθέντος mRNA;  
Αιτιολογήστε την απάντησή της.  
 

3.Δηµιουργήσατε την γονιδιωµατική βιβλιοθήκη του E.coli. Ο πλασµιδιακός φορέας 
κλωνοποίησης που χρησιµοποιήσατε περιλαµβάνει ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε 
tetR και ένα άλλο σε kamR. Το γονίδιο kamR διαθέτει µοναδική θέση BamHI. 
Ανανζητάτε να εντοπίσετε την αποικία µε ακέραιο το οπερόνιο βιοσύνθεσης της Trp. 
Ως ξενιστής χρησιµοποιήθηκε ένα µεταλλαγµένο στέλεχος E.coli, το οποίο αδυνατεί 
να αυξηθεί απουσία τρυπτοφάνης.  

Η υγρή βακτηριακή καλλιέργεια που µετασχηµατίστηκε, αρχικά αναπτύχθηκε σε 
θρεπτικό υλικό (στέρεο) πλούσιο σε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Στη συνέχεια 
δηµιουργήθηκαν τα παρακάτω αντίγραφα τρυβλία. 



Διαγώνισμα 1-2-4 (β) 

www.nikimargariti.com 

8 

 

 

Να απαντήσετε της παρακάτω ερωτήσεις:  

α. Ποια/ες αποικία/ες διαθέτουν τον µη ανασυνδυασµένο φορέα; 
β. Ποια/ες αποικία/ες διαθέτουν τον ανασυνδυασµένο φορέα; 
γ. Ποια/ες αποικία/ες θα επέλεγες για να µελετήσεις περαιτέρω το οπερόνιο Trp; 

δ. Εξηγήστε την µη αναµενοµένη εµφάνιση των δυο αποικιών, στο δεύτερο κατά 
σειρά τρυβλίο.  

 

 

Θέµα 3
ο  

1.Ένας ερευνητής µελετάει το παθολογικό αλληλόµορφο ενός γονιδίου που ευθύνεται 
για µία γενετική νόσο. Προκειµένου να προσδιορίσει πως αυτή η µετάλλαξη µπορεί 
να επηρεάζει το mRNA και την πρωτεΐνη που κωδικοποιεί αυτό το γονίδιο, ο 
ερευνητής, δηµιούργησε δύο cDNA βιβλιοθήκες, µία για το φυσιολογικό 
αλληλόµορφο του γονιδίου και µία από το παθολογικό αλληλόµορφό του.  

 

 

Το σχήµα δεν δίνεται υπό κλίµακα! Όπου j.β σηµαίνει ζ.β. 

I. Με τη χρήση ραδιοσηµασµένου ανιχνευτή, ο ερευνητής θέλει να εντοπίσει την 
αποικία, σε κάθε βιβλιοθήκη, που φέρει το επιθυµητό γονίδιο. Με ποιο 
κριτήριο, θα σχεδιάσει τον ανιχνευτή του;  

II. Ο ανιχνευτής υβρίδισε µε τους κατάλληλους κλώνους και στις δύο 
βιβλιοθήκες. Ο ερευνητής αφού αποµόνωσε τα πλασµίδια φορείς και τα 
επώασε µε το περιοριστικό ένζυµο που χρησιµοποίησε για τον ανασυνδυασµό, 
στη συνέχεια «έτρεξε» τα δείγµατά του, σε πήκτωµα αγαρόζης και πήρε τα 
παρακάτω αποτελέσµατα:  
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Ποια είναι η πιο πιθανή́ εξήγηση των παρατηρούµενων αποτελεσµάτων της πέψης;  

 

2. Δίνεται το παρακάτω δίκλωνο τµήµα DNA, το οποίο αντιγράφεται in vitro.  

5 ́ TAA GTA TAC TAA ACG AAT ΤCA TAT TAT 3 ́ 3 ́ ATT CAT ATG ATT TGC TTA AGT ATA ATA 5 ́  

α. Εξηγήστε ποια υλικά είναι αυτά που απαιτούνται  για την in vitro αντιγραφή 
αυτού του µορίου DNA.  

β. Εάν µπορείτε να συνδέσετε in vitro µέχρι 5 ελεύθερα δεοξονουκλεοτίδια σε µία 
αλυσίδα µονόκλωνου DNA. Πόσες διαφορετικές τέτοιες αλυσίδες σχηµατίζονται και 
πόσες από αυτές απαιτούνται για την παραπάνω αντιγραφή: Ποιες θα είναι αυτές οι 
αλυσίδες;  

γ. Πόσα µόρια DNA θα προκύψουν, εάν η διαδικασία της αντιγραφής λάβει χώρα 10 
φορές;  

δ. Πόσοι οµοιοπολικοί δεσµοί θα δηµιουργηθούν κατά τη διαδικασία της 
αντιγραφής αυτής;  

ε. Πόσα τµήµατα DNA θα προκύψουν, αν µετά το τέλος των 10 κύκλων αντιγραφής 
προσθέσουµε στο µίγµα το ένζυµο ΕcoRI;  

στ. Αν ακολουθήσουµε την ίδια διαδικασία για το µόριο DNA που υπάρχει παρακάτω:  

3 ́ TAA GTA TAC TAA ACG AAT TCA TAT TAT 5 ́ 

5 ́ ATT CAT ATG ATT TGC TTA AGT ATA ATA 3 ́ 

Πόσα τµήµατα DNA θα προκύψουν, αν µετά το τέλος των 10 κύκλων αντιγραφής, 
προσθέσουµε στο µίγµα το ένζυµο ΕcoRI;  

Θέµα 4
ο  
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1. Στο βακτήριο F. fabricatus, o µεταβολισµός της ραφινόζης εξαρτάται από το 
raf οπερόνιο, που φαίνεται παρακάτω:  

 

Το οπερόνιο αυτό κωδικοποιεί τα παρακάτω ένζυµα, που µετέχουν στο παρατιθέµενο 
µεταβολικό µονοπάτι της ραφινόζης:  

 

Το γονίδιο rafw εκφράζεται συνεχώς. Το οπερόνιο βρίσκεται σε καταστολή απουσία 
ραφινόζης και ενεργοποιείται παρουσία ραφινόζης, από το προϊόν (πρωτεΐνη w) του 
γονιδίου rafw. 

Υπάρχει ένας τεχνητός επαγωγέας του raf οπερονίου, που ονοµάζεται GIG και ένα 
τεχνητό υπόστρωµα για το ένζυµο που κωδικοποιείται από το γονίδιο rafx. Το 
τεχνητό αυτό υπόστρωµα ονοµάζεται STRN και γίνεται κόκκινο παρουσία του ενζύµου 
x (προϊόν γονιδίου rafx).  

α. Ορισµένα µεταλλαγµένα στελέχη του βακτηρίου F. fabricatus φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα.  

Ποιοι θα είναι οι φαινότυποι τους (Κόκκινο ή Λευκό), όταν αναπτύσσονται παρουσία 
STRN, µε και χωρίς, την προσθήκη GIG;  

(Συµπληρώστε µε Κ για το κόκκινο και µε Λ για το λευκό χρώµα αποικιών).  

ΣΤΕΛΕΧΗ  

1.Φυσιολογικό 
2. Μ1 (απουσία Υο) 
3. Μ2 (µεταλλαγµένος χειριστής (χ), δεν συνδέεται µαζί του η πρωτεΐνη w)  

4. Μ3 (η πρωτεΐνη w δεν συνδέεται µε τον επαγωγέα) 
5. Μ4 (κωδικόνιο λήξης πρόωρο, στην αρχή του δοµικού γονιδίου rafx) 
6. M5 (η πρωτεΐνη w είναι πάντα συνδεδεµένη µε τον χειριστή)  

+GIG (Με) -GIG (χωρίς) 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
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β. Τι φαινότυπο ως προς την έκφραση του οπερονίου που εξετάζεται, θα εµφανίζουν 
τα παρακάτω στελέχη του βακτηρίου που έχουν µετασχηµατιστεί καταλλήλως; 

Κατά το µετασχηµατισµό́ τους, εκτός από το raf οπερόνιο που διέθεταν, δέχονται 
επιπλέον τµήµατά του οπερονίου της ραφινοζης, ή δεχονται ολόκληρο το raf 
οπερόνιο ξανά.  

Τα µετασχηµατισµένα στελέχη αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό µε ή χωρίς 
ραφινόζη, ως µια πηγή́ C για το βακτήριο. Η εναλλακτική πηγή άνθρακα, όταν 
υπάρχει, δεν επηρεάζει την έκφραση του συγκεκριµένου οπερονίου. (Σηµειώστε Ναι, 
αν εκφράζεται οπερόνιο, Όχι αν δεν εκφράζεται).  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

1. Φυσιολογικό/Φυσιολογικό 
2. Μ1/ Μ2 (απουσία Υο / µεταλλαγµένος χειριστής, αδυναµία πρόσδεσης πρωτεΐνης 
w) 
3. Μ2/ Μ3 (µεταλλαγµένος χειριστής / αδυναµία σύνδεσης της πρωτεΐνης w µε τον 
επαγωγέα) 
4. Μ3/ Μ5 (αδυναµία σύνδεσης της πρωτεΐνης w µε τον επαγωγέα / πρωτεΐνη w 
πάντα συνδεδεµένη µε χειριστή) 
5. Μ4/ Μ1 (πρόωρο κωδικόνιο λήξης στην αρχή του rafx / απουσία Υο) 

6. Μ5/ Μ4 (πρωτεΐνη w πάντα συνδεδεµένη µε χειριστή / πρόωρο κωδικόνιο λήξης 
στην αρχή του rafx)           

+Ραφινόζη - Ραφινόζη 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 

Καλή επιτυχία 

 

 

 

 

 

 


