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ΘΕΜΑ 1ο:   

 
Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Α1. Η περιοριστική ενδονουκλεάση DdeI αναγνωρίζει 4000 θέσεις στο πυρηνικό DNA ενός ωαρίου 

γυναίκας. Μετά την επίδρασή της στο συνολικό DNA του ωαρίου, οαριθμός των θραυσμάτων που 

προκύπτουν είναι:  

α. 4001 

β. 4023 

γ. λιγότερα από 4023 

δ. περισσότερα από 4023 

 

Α2. Το πρόβατο Tracy έφερε γενετικό υλικό από: 

α. ένα πρόβατο 

β. τρία πρόβατα 

γ. δύο πρόβατα 

δ. δύο πρόβατα και άνθρωπο 

 

Α3. Από τη διασταύρωση δύο διαγονιδιακών ζώων, που καθένα τους φέρει ένα γονίδιο για τον 

ανθρώπινο παράγοντα ΙΧ στο 4ο χρωμόσωμά του, η πιθανότητα να γεννηθεί απόγονος που παράγει 

την ουσία αυτή είναι: 

α. 1/8 

β. 1/4 

γ. 3/8 

δ. 100% 

 

Α4. Για την παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης από βακτήρια δεν χρησιμοποιείται: 

α. περιοριστική ενδονουκλεάση  

β. πλασμίδιο 

γ. το γονίδιο της προινσουλίνης 

δ. DNA δεσμάση 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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Α5. Ινίδιο χρωματίνης τέμνεται από την EcoRI σε 6 θραύσματα. Η επίδραση της περιοριστικής 

ενδονουκλεάσης οδήγησε στη θραύση: 

α. 12 φωσφοδιεστερικών δεσμών 

β. 48 δεσμών υδρογόνου 

γ. 60 φωσφοδιστερικών δεσμών 

δ. 40 δεσμών υδρογόνου 

                      (Μονάδες 25)                          

 

ΘΕΜΑ 2ο:   

 
Α. Ποια σειρά βημάτων ακολουθούμε για να καλλιεργήσουμε ένα ετερότροφο και αναερόβιο 

μικροοργανισμό σε στερεό θρεπτικό υλικό στο εργαστήριο; 

                                                                                                                                    (Μονάδες 7) 

Β. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω εννοιών: διαγονιδιακά ζώα, ζύμωση, γονιδιακή 

θεραπεία, χαρτογράφηση.   

(Μονάδες 8) 

Γ. Με ποια διαδικασία είναι δυνατή η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανθρώπινης ιντερφερόνης από 

βακτήρια; (σύντομη περιγραφή) 

(Μονάδες 5) 

Δ. Η φαινυλκετονουρία είναι μια γενετική ασθένεια που οφείλεται σε αδυναμία του ενζύμου 

υδροξυλάση της   φαινυλαλανίνης   να   μεταβολίσει   το   αμινοξύ   φαινυλαλανίνη   σε   τυροσίνη.   

Η   συχνότητα   της ασθένειας στην Ελλάδα εκτιμάται περίπου 1:10000 γεννήσεις. 

Η ανίχνευση της νόσου γίνεται συνήθως με μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου σε δείγμα 

αίματος των νεογνών. Από εσάς όμως, ζητείται να παρασκευάσετε μονοκλωνικό αντίσωμα από 

κύτταρα ποντικού που θα μπορεί να ανιχνεύσει σε ερευνητικές μελέτες την υδροξυλάση της 

φαινυλαλανίνης σε εκχύλισμα ιστών στο εργαστήριο.  

Να περιγράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να παρασκευάσετε το συγκεκριμένο 

μονοκλωνικό αντίσωμα που προαναφέρθηκε.  

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   

 
Α. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η θεραπεία γενετικών ασθενειών με 

την προσθήκη γονιδίων σε σωματικά κύτταρα. 

(Μονάδες 6) 

Β. Ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης 

ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο; 

                       (Μονάδες 6) 
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Γ. Μία περιοριστική ενδονουκλεάση τέμνει το απλοειδές γονιδιώμα του ανθρώπου σε 600 

σημεία. 

1. πόσα θραύσματα δημιουργεί; 

2. πόσα από αυτά είναι δυνατό να ενωθούν αμέσως σε πλασμίδια;  

       (Μονάδες 5) 

Δ. Σε ένα εργαστήριο κατασκευάστηκε με την βοήθεια της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA, 

ένας βακτηριακός κλώνος που παράγει και εκκρίνει μια ανθρώπινη πρωτεΐνη. Τα βακτήρια αυτά 

είναι χρήσιμα και για άλλα δύο προϊόντα, ένα αντιβιοτικό που επίσης εκκρίνουν αλλά και τη βιομάζα 

τους. Οι μικροοργανισμοί καλλιεργήθηκαν σε βιομηχανική κλίμακα και στο παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζεται η μεταβολή των προϊόντων τους σε σχέση με το χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα απαντήστε στα ερωτήματα:  

1. Τι είδους καλλιέργεια απεικονίζει το παραπάνω διάγραμμα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.  

2. Με ποιους τρόπους και σε ποια φάση της καλλιέργειας θα παραλάβουμε καθένα από τα παραπάνω 

προϊόντα;   

    

                              (Μονάδες 4+4) 

ΘΕΜΑ 4ο:   

 
Α. Στο σχήμα απεικονίζεται δίκλωνο DNA που συντέθηκε κατά το σχηματισμό cDNA βιβλιοθήκης. 

Να εξηγήσετε ποιο από τα βέλη α, β, γ, δ υποδηλώνει την κατεύθυνση της αντίστροφής μεταγραφής 

και να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του mRNA από το οποίο δημιουργήθηκε η αλληλουχία αυτή, 

σημειώνοντας τα άκρα του.          

(Μονάδες 5) 

  (α)  (β)  

5' G C A T G C A G A A T T C G A A T T G A G T T A  3' 

3' C G T A C G T C T T A A G C T T A A C T C A A T  5' 

 (γ) (δ)  
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Β. Μεταλλαγμένο στέλεχος E. coli δεν παράγει ένα μικρό πεπτίδιο (έστω Α) το οποίο πρέπει να 

προστίθεται στο θρεπτικό υλικό προκειμένου το στέλεχος να επιβιώνει.  

Από φυσιολογικό στέλεχος απομονώνεται το γονίδιο για το πεπτίδιο Α και συνδέεται με το πλασμίδιο 

της εικόνας. Πλασμίδιο και γονίδιο κόβονται με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση.  

 

 

Με τα πλασμίδια μετασχηματίζονται βακτήρια από το μεταλλαγμένο στέλεχος, τα οποία αρχικά 

καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό με το Α και σχηματίζονται οι αποικίες: 

 

 

Στη συνέχεια δημιουργούνται τρία αντίγραφα της αρχικής καλλιέργειας που διατηρούνται σε 

συνθήκες όπως φαίνονται στο σχήμα: 

Tetr 

Y 

Kan  

Γονίδιο Α 

 
ΘΕΑ  

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
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Ποιες από τις αποικίες 1 έως 7 περιέχουν βακτήρια: 

1. Με πλασμίδιο μη ανασυνδυασμένο 

2. Χωρίς πλασμίδιο  

3. Με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο χωρίς τη δυνατότητα παραγωγής του Α  

4. Με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο και τη δυνατότητα παραγωγής του Α. 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

       (Μονάδες 20)  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

«CAM SCANNER»  

 

 

 

 

 

E-MAIL: 
xionidouelsa@hotmail.com ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΣΑ 

                               

            

        

Καλή επιτυχία!!! 
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