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   Θέµα 1O 
Α). Να γράψετε τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. Μια µόνο επιλογή είναι σωστή. 

 
1. Στο σχήµα φαίνεται ένας αναδιπλωµένος κλώνος µονόκλωνου DNA ιού. Οι οριζόντιες γραµµές 

δείχνουν τους δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των συµπληρωµατικών βάσεων. Ποιο από τα δύο σχήµατα 

(Α και Β) δείχνει τη σωστή αναδίπλωση του DNA;  

 

  α. το Α    

  β. το Β 

  γ. τα Α και Β                                                                          

  δ. κανένα                                                         

 

2. Για την ανίχνευση της αλληλουχίας: 

 
που περιέχεται σε γονιδιωµατική βιβλιοθήκη κατάλληλος είναι ο: 

α.   

β. 

γ. 

δ. 

 

3. Ραδιενεργός  32Ρ και ραδιενεργό  35S είναι δυνατό να ενσωµατωθούν αντίστοιχα: 
α.  σε ένα υποκινητή του γονιδίου και µια περιοριστική ενδονουκλεάση 

β.  στην DNA πολυµεράση και σε ένα πλασµίδιο 

γ.  στην RNA πολυµεράση και την αιµοσφαιρίνη 

δ.  στον χειριστή του οπερονίου της λακτόζης και στη λακτόζη 

Φάσµα  
       & Group  
προπαρασκευή για 
Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

 

Σ           µαθητικό φροντιστήριο 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  −−−−  ���� 210 50 20 990 – 210 50 27 990 
25ης Μαρτίου 74  – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  −−−−  ���� 210 50 50 658 – 210 50 60 845 
 
   



 

 

4. Ένα ηπατικό και ένα παγκρεατικό κύτταρο του ίδιου οργανισµού περιέχουν: 
α.  τον ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων και διαφορετικά γονίδια 

β.  ίδια γονίδια και ίδιες πρωτεΐνες 

γ.  ίδια γονίδια και διαφορετικούς υποκινητές 

δ.  ίδιους υποκινητές και διαφορετικούς µεταγραφικούς παράγοντες 

 

5. Σε ένα ανασυνδυασµένο πλασµίδιο που σχηµατίστηκε µε την επίδραση της EcoRI, η αλληλουχία που 

αναγνωρίζει η συγκεκριµένη περιοριστική ενδονουκλεάση υπάρχει: 
α.  καµία φορά 

β.  µία φορά 

γ.  δύο φορές 

δ.  τέσσερεις φορές 

                                                                                               15 ΜΟΝ 

 

Β) Να γράψετε τις λέξεις που συµπληρώνουν τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ο φωσφοδιεστερικός δεσµός σχηµατίζεται µεταξύ του  _____ του  _  ____  της πεντόζης του 

πρώτου νουκλεοτιδίου και της ____  ____  που είναι συνδεδεµένη στον _  ______της πεντόζης του 

εποµένου.  

2. Η µέθοδος ______  _____  _____  µας επιτρέπει να αντιγράψουµε επιλεκτικά, εκατοµµύρια φορές, 

_____  _______  DNA από ένα σύνθετο µείγµα µορίων DNA, χωρίς τη µεσολάβηση  ____  ____ . 

3. Ο όρος  _____  ____  χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα  ______ χρωµοσώµατα κατά το χρονικό 

διάστηµα που είναι συνδεδεµένα στο  ______ . 

4. Ο  ______ αφορά το σύνολο των χαρακτήρων οι οποίοι αποτελούν την έκφραση του  ____  ενός 

οργανισµού, όπως η εξωτερική εµφάνιση και η  _____  ____ . 

5. Ένα άτοµο µε ίδια  _______  γονίδια για µια συγκεκριµένη ιδιότητα ονοµάζεται  ______ ενώ ένα 

άτοµο µε δύο διαφορετικά  _____ γονίδια ονοµάζεται  _______ .        

                                                                                                   10 ΜΟΝ 

 

Θέµα 2O 

Α)  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές, εάν τις θεωρείτε σωστές, και τις λάθος 

να εξηγήσετε γιατί είναι λάθος. 

 

1. Όταν δεν υπάρχει γαλακτόζη στο περιβάλλον της E. coli, το οπερόνιο δεν µεταφράζεται, βρίσκεται 

δηλαδή υπό καταστολή. 

2. Στην κατασκευή της γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για την επιλογή του 

βακτηριακού κλώνου που περιέχει ένα επιθυµητό γονίδιο. 

3. Όλα τα φυσιολογικά σπερµατοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων στον πυρήνα 

τους, ενώ ο αριθµός των νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να διαφέρει. 

4. Για την κλωνοποίηση του γονιδίου που κωδικοποιεί ένα rRNA κατασκευάζουµε cDNA βιβλιοθήκη. 

5. Η µεταγραφή ξεκινά από την τριπλέτα 3΄-TAC-5΄ της µεταγραφόµενης αλυσίδας του ενός γονιδίου. 
6. Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, η µία αλυσίδα λειτουργεί ως κωδική και η άλλη ως µη κωδική. 

                                                                                                    12 ΜΟΝ 

 

 

 

 



 

 

Β) Μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο γραπτό σας και συµπληρώστε τον µε (+) και (-), ανάλογα µε 

    το εάν τα κύτταρα διαθέτουν ή όχι τα συγκεκριµένα αυτά χαρακτηριστικά. 

 

 Ευκαρυωτικά κύτταρα Προκαρυωτικά κύτταρα 

Υποκινητές   

Πρωταρχικά τµήµατα RNA   

Διακεκοµµένα  γονίδια   

Περιοριστικές  ενδονουκλεάσες   

Κυτταρική διαφοροποίηση   

Πολύσωµα   
snRNA   
DNAπολυµεράση   
Πλασµίδια   
Οπερόνια    

                                                                                                     5 ΜΟΝ 

 

Γ) Περιγράψτε την κατασκευή καρυοτύπου.                                                                                  8 ΜΟΝ 

 

 

Θέµα 3O 

Α)  Γνωρίζοντας την αλληλουχία των αµινοξέων µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας, µπορούµε να 

     προσδιορίσουµε την ακριβή αλληλουχία των βάσεων στο ώριµο mRNA που είναι υπεύθυνο για τη 

     σύνθεσή της;                                                                                     8 ΜΟΝ 

Β) Στη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς,  συµµετέχουν διάφορα είδη 

    βιολογικών µορίων όπως: 

    - ένζυµα που τροποποιούν την πολυπεπτιδική αλυσίδα που έχει παραχθεί 

    - ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια 

    - µεταγραφικοί παράγοντες 

    - ριβονουκλεάσες (ένζυµα που αποικοδοµούν το RNA) 

    1. Σε ποιό από τα επίπεδα ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης συµµετέχει καθένα από τα παραπάνω 

        βιολογικά µόρια;                                                                                                                   2 ΜΟΝ 

    2. Στους προκαρυωτικούς οργανισµούς που αποσκοπεί η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης;     2 ΜΟΝ 

    3. Πόσα διαφορετικά µόρια mRNA και πόσες διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες συντίθενται κατά 

        την πλήρη έκφραση του οπερονίου της λακτόζης;                                              2 ΜΟΝ 

 

Γ) Οι αλληλουχίες βάσεων που αναγράφονται παρακάτω αποτελούν στιγµιότυπο σε θέση έναρξης της 

     αντιγραφής ενός τµήµατος DNA ευκαρυωτικού κυττάρου: 

 

Θυγατρική αλυσίδα    U G A A U T C C A T G A    

Μητρική αλυσίδα G T G A C T T A A G G T A C T G C A 

1. Ποιο είναι το µήκος του πρωταρχικού τµήµατος και πόσοι δεσµοί υδρογόνου θα σπάσουν κατά την 

           αποµάκρυνσή του; Εξηγήστε.                                                                4 ΜΟΝ  

2. Αφού αντιγράψετε την αλληλουχία στο τετράδιό σας, να σηµειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα των 

αλυσίδων και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          4 ΜΟΝ 



 

3. Να εξηγήσετε γιατί ο µηχανισµός της αντιγραφής ονοµάζεται ηµισυντηρητικός;                    3 ΜΟΝ 

Θέµα 4O 

Α)  Η  αλληλουχία βάσεων που ακολουθεί αποτελεί ασυνεχές γονίδιο που κωδικοποιεί µικρό πεπτίδιο.  

 

 
 

Το µικρό πεπτίδιο που παράγεται από το εν λόγω γονίδιο αποτελείται κατά τη σύνθεσή του από την 

αλληλουχία αµινοξέων:  

                               HOOC- gly-trp-phe-lys-met-NH2   

i.  Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει αµέσως µετά τη µεταγραφή του γονιδίου, να  

σηµειώσετε τον προσανατολισµό του και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                6 ΜΟΝ 

i.  Να  γράψετε την αλληλουχία του mRNA που µεταφέρεται στα ριβοσώµατα προκειµένου να γίνει η  

µετάφραση και η σύνθεση του πεπτιδίου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                           6 ΜΟΝ 

iii.  Περιγράψτε την διαδικασία µε την οποία το mRNA που παράγεται από την µεταγραφή ενός γονιδίου 

ευκαρυωτικού κυττάρου µετατρέπεται σε µόριο έτοιµο για να µεταφραστεί. Πώς λέγονται τα σωµατίδια που 

επιτελούν τη λειτουργία αυτή και ποια είναι η σύστασή τους;                                                         5 ΜΟΝ 

 

Β)  Το πλασµίδιο που απεικονίζεται στο σχήµα θα χρησιµοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης για το 

παραπάνω γονίδιο, µε τη χρήση µίας περιοριστικής ενδονουκλεάσης. Στο σχήµα απεικονίζονται επίσης δύο 

γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά που φέρει το πλασµίδιο, οι υποκινητές τους, η θέση έναρξης 

αντιγραφής του και οι θέσεις που τέµνουν το πλασµίδιο οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ν και Ζ.   

 
  

 i. Αντλώντας  πληροφορίες από το σχήµα, να εξηγήσετε ποια περιοριστική ενδονουκλεάση  (Ν  ή  Ζ)  είναι  

κατάλληλη για την κατασκευή του ανασυνδυασµένου πλασµιδίου.                                                4 ΜΟΝ 

ii. Επίσης, να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται τα βακτήρια που µετασχηµατίζονται µε το εν 

λόγω πλασµίδιο από εκείνα που δεν δέχθηκαν καθόλου πλασµίδιο.                                             4 ΜΟΝ 



 

 
 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ 

ΔΟΘΟΥΝ   ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ! 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

 

 

  
Έχουν πει πως ανακάλυψη είναι ένα τυχαίο γεγονός που 

συναντά ένα προετοιµασµένο µυαλό. 
 

Albert von Szent-Gyorgyi, 1893-1986, Ούγγρος φυσιολόγος 

 

 


