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Προτεινόμενα Θέματα 

Βιολογία Θετικών Σπουδών 

13-5-2017 

ΘΕΜΑ Α 

1. Τα πρωταρχικά τμήματα αποτελούνται από: α) μονόκλωνο DNA β) δίκλωνο 

DNA γ) μονόκλωνο RNA  δ) δίκλωνο RNA 

2. Για να εντοπίσουμε μια αλληλουχία DNA σε μια γονιδιωματική ή cDNA βι-

βλιοθήκη χρησιμοποιούμε: α) την τεχνική της υβριδοποίησης β) cDNA γ) την 

τεχνική του ανασυνδυασμού δ) ειδικά ένζυμα ανιχνευτές 

3. Για να τροποποιηθεί το γενετικό υλικό ενός ζώου με τη μέθοδο της μικροέγ-

χυσης πρέπει το ξένο γονίδιο να εισαχθεί σε α) ωάριο β) σπερματοζωάριο γ) 

ζυγωτό δ) μαστικά κύτταρα θηλυκού ζώου 

ΘΕΜΑ Β 

1. Πως μπορούν δύο συνδεδεμένα γονίδια (βρίσκονται στο ίδιο ζεύγος ομόλογων 

χρωμοσωμάτων και κληρονομούνται μαζί) να γίνουν ανεξάρτητα; (βρίσκονται 

σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων) 

2. Οι ιοί, χρησιμοποιούνται σήμερα από την Γενετική Μηχανική με ποικίλους 

τρόπους. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιοί αποδεικνύονται 

χρήσιμοι για τις μεθόδους και τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής. 

3. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της πρώτης στήλης με τις φράσεις της δεύτερης 

στήλης  

 

Α. κάθε νέο μόριο που προκύπτει α-

ποτελείται από μια παλιά και μια νέα 

αλυσίδα  

1. RNA 

Β. ευκαρυωτικά κύτταρα  2. DNA πολυμεράσες 

Γ. ένζυμα που απομακρύνουν τα 

πρωταρχικά τμήματα RNA και τα 

αντικαθιστούν με DNA 
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10 

Δ. αριθμός λαθών κατά την αντιγρα-

φή στους ευκαρυωτικούς οργανι-

σμούς  
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Ε. συνδέει τα κομμάτια της ασυνε-

χούς αλυσίδας  

5. DNA 

ΣΤ. πρωταρχικά τμήματα 6. Πριμόσωμα 

Ζ. σύμπλοκο ενζύμων 7. Ημισυντηρητικός τρόπος αντιγρα-

φής  

 8. Πολυάριθμες θέσεις έναρξης της 

αντιγραφής  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Το πλασμίδιο του σχήματος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης 

του τμήματος DNA που προέρχεται από βακτήριο και περιέχει γονίδιο και τον υποκι-

νητή του. Τα σημεία 1, 2, 3 υποδεικνύουν τις θέσεις αναγνώρισης 3 περιοριστικών 

ενδονουκλεασών  στο πλασμίδιο και το γονίδιο αντίστοιχα, τα amp(αμπικιλίνη) και 

str (στρεπτομικίνη)  υποδεικνύουν τα γονίδια ανθεκτικότητας που διαθέτει το πλα-

σμίδιο, ενώ το ΘΕΑ αποτελεί την θέση έναρξης της αντιγραφής του πλασμιδίου. 
                                                                                                      1 
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                                                                                                          3 
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                                                                                         2 

α) Ποια από τις ενδονουκλεάσες 1, 2, 3 είναι κατάλληλη για την κλωνοποίηση του 

γονιδίου και τη μελέτη αποκλειστικά της αλληλουχίας του; 

β) Ποια από τις ενδονουκλεάσες 1, 2, 3 είναι κατάλληλη για την κλωνοποίηση του 

γονιδίου και την παραγωγή της πρωτεΐνης  που αυτό κωδικοποιεί; 

γ) Ποιο αντιβιοτικό θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση για την επιλογή των μετα-

σχηματισμένων βακτηρίων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α  
 1γ 2α 3γ 

ΘΕΜΑ Β 

1. Δυο συνδεδεμένα γονίδια μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα , αν συμβεί μετατό-

πιση ( δομική χρωμοσωμική ανωμαλία). Κατά την μετατόπιση το χρωμοσω-

μικό τμήμα που προήλθε από θραύση ενός χρωμοσώματος συνδέεται μ’ ένα 

χρωμόσωμα διαφορετικού ομόλογου ζευγαριού. 
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 ΒΒ ΖΖ  ΒΒ ΖΖ ΒΒ ΖΖ 

 ΓΓ ΗΗ ΓΓ ΗΗ ΓΓ ΗΗ 

ΔΔ  ΔΔ   ΔΔ 

 

 Τα συνδεδεμένα γονίδια Α-Δ, Β-Δ και Γ-Δ έγιναν εξαιτίας της μετατόπισης 

ανεξάρτητα 

     Γ         Υ 
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2. Το γενετικό υλικό των ιών, πχ φάγος λ, χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποί-

ησης στην κατασκευή βιβλιοθηκών. 

Κάποιοι RNA ιοί αποτελούν δότες του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφάση, 

απαραίτητη στην κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης. 

Στην ex vivo  γονιδιακή για την ανοσολογική ανεπάρκεια το φυσιολογικό    

γονίδιο ενσωματώνεται σε ιό-φορέα, ο οποίος εισάγεται στα κύτταρα του α-

σθενούς . 

Στην in vivo γονιδιακή θεραπεία για την κυστική ίνωση το φυσιολογικό γονί-

διο ενσωματώνεται σε αδενοϊό, ο οποίος εισέρχεται στον οργανισμό με ψεκα-

σμό και μολύνει τα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος. 

Για την εργαστηριακή παραγωγή ιντερφερονών επιλέγονται κύτταρα τα οποία 

μολύνονται από ιούς ώστε να παραχθεί και να απομονωθεί από αυτά το 

mRNA. 

3. Α7, Β8, Γ2, Δ3, Ε4, ΣΤ1, Ζ6 

ΘΕΜΑ Γ 

Πλασμίδια χρησιμοποιούνται ως φορείς κλωνοποίησης πρέπει να διαθέτουν ένα του-

λάχιστον γονίδιο ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό, προϋπόθεση που το συγκεκριμένο 

πλασμίδιο πληροί και επιπλέον να κόβεται μια φορά από την περιοριστική ενδονου-

κλεάση που θα χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον η κλωνοποίηση ενός γονιδίου και η μελέτη 

της αλληλουχίας του δεν επιβάλλει την ταυτόχρονη μεταφορά και κλωνοποίηση υπο-

κινητή του όπως συμβαίνει με την περίπτωση που είναι επιθυμητή η έκφραση του 

γονιδίου σε βακτηριακό κύτταρο και η σύνθεση της αντίστοιχης πρωτεΐνης . Οπότε α) 

Η περιοριστική ενδονουκλεάση 2 απορρίπτεται διότι κόβει το πλασμίδιο σε 2 σημεία, 

το ένα εκ των οποίων είναι η θέση η έναρξης της αντιγραφής (και μόνο στη θέση έ-

ναρξης να το έκοβε πάλι θα αποκλειόταν διότι  θα του στερούσε την ιδιότητα της α-

νεξάρτητης αντιγραφής μέσα στο βακτήριο). Η 3 κόβει το γονίδιο πριν από την αρχή 

και μετά το τέλος  του και το πλασμίδιο σε μια θέση , οπότε μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί 

β) Για την παραγωγή της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί το γονίδιο είναι κατάλληλη η 1 

που δεν καταστρέφει την αλληλουχία του υποκινητή . 

γ) Στην περίπτωση Α θα χρησιμοποιηθεί η στρεπτομυκίνη για την απομόνωση των 

μετασηματισμένων βακτηρίων διότι η θραύση του πλασμιδίου από την 3 και η ενσω-

μάτωση του γονιδίου σε αυτό έχει καταστρέψει την αλληλουχία του γονιδίου της α-

μπικιλίνης. Αντίθετα στην περίπτωση Β είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 

από τα 2 αντιβιοτικά καθώς η περιοριστική ενδονουκλεάση 1 κόβει το πλασμίδιο σε 

σημεία που δεν επηρεάζουν τα γονίδια ανθεκτικότητας στα 2 αντιβιοτικά.  
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