
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 
 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   
Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Α1. Ένα mRNA μεταφράζεται από ένα ριβόσωμα. Σε κάποια στιγμή της μετάφρασης έχουν 

δημιουργηθεί δέκα πεπτιδικοί δεσμοί. Τα ζεύγη νουκλεοτιδίων που έχουν – μέχρι αυτή τη στιγμή- 

συνδεθεί με δεσμούς υδρογόνου είναι:  

α. 11 

β. 27 

γ. 33 

δ. 30 

 

Α2. Σε μη διαχωρισμό χρωματίδων απαραίτητα στη 2η μειωτική διαίρεση του ενός γονέα οφείλεται 

το σύνδρομο: 

α. Down 

β. Turner 

γ. Klinefelter 

δ. XYY 

 

Α3. Σε ένα φυσιολογικό κύτταρο που απομονώθηκε από το φύλλο ενός ανώτερου φυτικού 

οργανισμού είναι δυνατόν να ανιχνεύονται: 

α. μόνο γραμμικά μόρια DNA 

β. γραμμικά μόρια DNA ίσου μεγέθους και κυκλικά μόρια DNA επίσης ίσου μεγέθους 

γ. γραμμικά μόρια DNA σε διάφορα μεγέθη και κυκλικά μόρια DNA επίσης διάφορα μεγέθη 

δ. γραμμικά μόρια DNA σε διάφορα μεγέθη και κυκλικά μόρια DNA ίσου μεγέθους 

  

Α4. Σε ένα ανθρώπινο κύτταρο συνέβη σοβαρή μετάλλαξη. Ο προσδιορισμός των αζωτούχων 

βάσεών του έδειξε ωστόσο ότι δεν μεταβλήθηκε η εκατοστιαία σύστασή τους. Η μετάλλαξη αυτή 

είναι: 

α.  προσθήκη βάσεων, ο αριθμός των οποίων είναι πολλαπλάσιος του 3 

β.  διπλασιασμός 

γ.  αναστροφή 

δ.  έλλειψη 

 

Α5. Σε καρυότυπο ανθρώπου εντοπίζονται 180 βραχίονες. Το κύτταρο είναι δυνατό να προέρχεται 

από: 

α. φυσιολογικό αρσενικό άτομο  

β. άτομο με σύνδρομο Down 

γ. άτομο με σύνδρομο Turner 

δ. άτομο με σύνδρομο Klinefelter                                                                                 (Μονάδες 25)                         
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ 2ο:   

 
Α.  Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό καθεμίας από τις φράσεις της στήλης Ι με ένα μόνο από τα 

δύο γράμματα, Α ή Β, της στήλης ΙΙ. 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. Σε ένα ηπατικό και ένα μυϊκό ανθρώπινο κύτταρο 

είναι ίδιες.  

 

2. Για την κατασκευή της απαιτείται η χρήση 

αντίστροφης μεταγραφάσης. 

Α. 

Γονιδιωματική 

βιβλιοθήκη 

3. Περιέχει αλληλουχίες γονιδίων tRNA.  

4. Αποτελείται από περισσότερους βακτηριακούς 

κλώνους. 

 

5. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανθρώπινων 

πρωτεϊνών σε βακτηριακά κύταρα. 

Β. 

cDNA βιβλιοθήκη 

6. Περιέχει αποκλειστικά μεταφράσιμο DNA.  

7. Περιέχει αλληλουχίες υποκινητών   

8. Περιέχει αλληλουχίες εσωνίων  

 

                                                                                                                                    (Μονάδες 4) 

Β. Στην εικόνα φαίνεται μισή θηλιά αντιγραφής (ΘΕΑ = θέση έναρξης αντιγραφής) του κύριου 

μορίου DNA ενός στελέχους Ε. coli. Τα βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση με την οποία 

συντίθενται οι νέες αλυσίδες. 

 

Γ 

Α 

Δ 

Β 

Λ 
ΤΑΑCTCGGGTACATGTAT CCCGTGATATTTGTGTGT  CACATCTCACATAGCATA 

Ν 

M 

 Κ  

ΘΕΑ 

ATTGAGCCCATGTACATAGGGCACTATAAACACACAGTGTAGAGTGTATCGTAT 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του σχήματος, να αντιστοιχίσετε τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Κ, Λ, 

Μ και Ν με τα 5΄ και 3΄ άκρα των αλυσίδων.  

2. Στο τμήμα αυτό περιέχεται γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση ενζύμου. Να εξηγήσετε πόσοι 

πεπτιδικοί δεσμοί υπάρχουν στο ένζυμο, δεδομένου ότι το πεπτίδιο από το οποίο παράγεται δεν 

υφίσταται τροποποιήσεις μετά τη σύνθεσή του. 

3. Κατά τη σύνθεση του τμήματος ΓΔ συνέβη λάθος και η 9η βάση του είναι G αντί Τ. Το λάθος δεν 

επιδιορθώθηκε από τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του κυττάρου. Να εξηγήσετε ποιες θα είναι 

οι συνέπειες για το κύτταρο αυτό και τα θυγατρικά κύτταρα που προέκυψαν μετά τη διαίρεσή του, 

σχετικά με την ικανότητα σύνθεσης του ενζύμου.  

     (Μονάδες 4+3+6) 

Γ. 

1. Πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε ένα έμβρυο 10 εβδομάδων 

και πώς σε ένα νεογνό; 

2. Γιατί ο καρκίνος δεν κληρονομείται ως απλός μενδελικός χαρακτήρας; Με ποια αίτια σχετίζεται η 

πολυπλοκότητα της ασθένειας του καρκίνου; 

(Μονάδες 5+3) 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   

 
Α. Να συγκρίνετε μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη από ηπατικό κύτταρο με μια γονιδιωματική 

βιβλιοθήκη από μυϊκό κύτταρο του ίδιου οργανισμού, για την κατασκευή των οποίων 

χρησιμοποιήθηκαν η ίδια μέθοδος και τα ίδια ένζυμα. Να συγκρίνεται επίσης τις αντίστοιχες cDNA 

βιβλιοθήκες. 

                                    (Μονάδες 5) 

Β. Ποιες από τις παρακάτω δευτεροταγείς δομές είναι δυνατόν να έχουν σχηματιστεί από 

αναδίπλωση μορίου RNA; Να εξηγήσετε σύντομα την απάντησή σας. (οι γραμμές μέσα σε κάθε δομή 

αντιστοιχούν στους δεσμούς υδρογόνου) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       (Μονάδες 8) 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ. Δίνεται η αλληλουχία DNA, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει μικρό τμήμα (μέσα σε αγκύλες) 

που πρόκειται να κλωνοποιηθεί με σκοπό τη μελέτη των βάσεων της: 

5’CAATTGGAATTCA[ATGGCAATTGCATGA]CAATTGAATTCAA3’ 

3’GTTAACCTTAAGT[TACCGTTAAC GTACT] GTTAACTTAAGTT5’ 

Η περιοριστική ενδονουκλεάση MsfI αναγνωρίζει την αλληλουχία: 

5’…CAATTG…3’ 

3’…GTTAAC…5’ 

Την οποία κόβει μεταξύ C και A με κατεύθυνση 5→3.  

Το πλασμίδιο είναι κατάλληλος φορέας και για τα δύο ένζυμα EcoRI και MsfI.  

1) Να εξηγήσετε ποια περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI ή MsfI είναι κατάλληλη για την 

κλωνοποίηση του εν λόγω τμήματος DNA. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

2) Εάν στο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που δημιουργήθηκε με την περιοριστική ενδονουκλεάση που 

επιλέξατε επιδράσει η άλλη ενδονουκλεάση, σε πόσες θέσεις θα κοπεί το πλασμίδιο, πόσοι 

φωσφοδιεστερικοί και πόσοι δεσμοί υδρογόνου θα σπάσουν; 

3) Εάν στο πυρηνικό DNA  ανθρώπινου κυττάρου που βρίσκεται στην αρχή της μεσόφασης η MsfI 

αναγνωρίζει συνολικά 2000 θέσεις: 

I. Πόσα θραύσματα θα προκείψουν από την επίδρασή της; 

II. Πόσοι κλώνοι βακτηρίων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα σχηματιστούν, εάν κάθε 

κατάλληλο θραύσμα εισέλθει σε ένα πλασμίδιο και κάθε ανασυνδυασμένο πλασμίδιο 

εισέλθει σε ένα βακτήριο; 

 

 

                            (Μονάδες 2+5+2+3)  

                          

ΘΕΜΑ 4ο:   

 
Α. Δίνεται η αλληλουχία της μίας αλυσίδας τμήματος DNA, που περιέχει φυσιολογικό επικρατές 

γονίδιο, με τον υποκινητή του: 

CTTAAGCAAGATAAATTTCTCCTCAGTAGAATTACCAACTTAAGAATATCC 

Το ολιγοπεπτίδιο που κωδικοποιείται είναι το παρακάτω : 

HOOC - lys- pro – thr – NH2 

Ο υποκινητής του γονιδίου περιλαμβάνει την περιοχή: 5’ TATAA 3’  

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Επίσης δίνονται τα αντικωδικόνια των tRNAs που μεταφέρουν  

lys:3’UUU5’, pro:3’GGA5’, thr:3’UGA5’.  

Στο παραπάνω γονίδιο υπάρχει ένα εσώνιο. 

Α.1 Να γράψετε την συμπληρωματική αλυσίδα του DNA, να ορίσετε τα 5’ και 3’ άκρα  και να βρείτε 

ποια αλυσίδα είναι η κωδική και ποια η μη κωδική.  

Α.2 Να γράψετε το mRNA που παράγεται κατά τη μεταγραφή και το τμήμα του mRNA που παίρνει 

μέρος στη μετάφραση.  

 

Α.3 Να βρεθεί και αιτιολογηθεί τμήμα της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου που κωδικοποιεί το rRNA 

της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας, η οποία συνδέεται στο mRNA που προκύπτει κατά τη σύνθεση 

του παραπάνω ολιγοπεπτιδίου.  

 

Α.4 Αν η κωδική αλυσίδα, του αρχικού γονιδίου, αντιγράφεται με συνεχή τρόπο, να προσδιοριστεί η 

Θέση Έναρξης της Αντιγραφής (αριστερά ή δεξιά από το γονίδιο) καθώς και το πρωταρχικό τμήμα, 

μήκους 8 βάσεων, της συνεχούς αλυσίδας.   

 

Α.5 Να βρείτε το σημείο, στο τμήμα του DNA που περιέχει το παραπάνω γονίδιο, στο οποίο μπορεί 

να έγινε μια γονιδιακή μετάλλαξη (αντικατάσταση βάσης), που να οδήγησε σε κάθε μία από τις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) δεν έγινε μεταγραφή του γονιδίου  

β) γίνεται  σύνδεση της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας στο mRNA, αλλά δεν σχηματίζεται 

σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης  

γ) κατά τη μετάφραση, παράγεται πεπτίδιο με 1 περισσότερο αμινοξύ από το φυσιολογικό  

δ)  κατά τη μετάφραση, παράγεται πεπτίδιο με 1 λιγότερο αμινοξύ από το φυσιολογικό. 

(Μονάδες 3+2+5+3+4 ) 

ηΑ.6 Το παραπάνω φυσιολογικό γονίδιο κλωνοποιείται σε γονιδιωματική βιβλιοθήκη. Έχετε στη 

διάθεσή σας τις τρεις παρακάτω περιοριστικές ενδονουκλεάσες: 

α) Περιοριστική Α, που αναγνωρίζει την αλληλουχία 5’TTAA3’   

                                                                                        3’AATT5’ 

και κόβει μεταξύ Τ-Τ 

β) Περιοριστική Β, που αναγνωρίζει την αλληλουχία 5’AATT3’   

                                                                                       3’TTAA5’ 

και κόβει μεταξύ Α-Α 

γ) EcoRI 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Επίσης έχετε στη διάθεσή σας δύο τεχνητά πλασμίδια. Το πρώτο περιέχει ένα γονίδιο ανθεκτικότητας 

στην αμπικιλίνη καθώς και ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στην στρεπτομυκίνη. Το δεύτερο περιέχει 

ένα γονίδιο ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη  και το οπερόνιο της λακτόζης. Η αλληλουχία που 

αναγνωρίζει η Περιοριστική Α βρίσκεται στο γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη, στο πρώτο  

πλασμίδιο. Η αλληλουχία που αναγνωρίζει η Περιοριστική Β βρίσκεται στο γονίδιο ανθεκτικότητας 

στην αμπικιλίνη και σε μία ακόμα θέση εκτός των γονιδίων, στο πρώτο  πλασμίδιο, καθώς και στο 

1ο δομικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης και σε 2 άλλα σημεία εκτός γονιδίων, στο δεύτερο 

πλασμίδιο. Τέλος η αλληλουχία που αναγνωρίζει η EcoRI βρίσκεται σε μία μόνο θέση εκτός και των 

δύο γονιδίων, στο πρώτο  πλασμίδιο, καθώς και στο 1ο δομικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης, 

στο δεύτερο πλασμίδιο.  

Για το μετασχηματισμό χρησιμοποιούμε βακτήρια ξενιστές στα οποία δεν λειτουργεί το οπερόνιο 

της λακτόζης και είναι ευαίσθητα σε όλα τα αντιβιοτικά. 

Να βρείτε και να εξηγήσετε: 

Ποιο πλασμίδιο θα χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης και ποια είναι η καταλληλότερη 

περιοριστική ενδονουκλεάση;  Πώς θα απομονωθούν τα βακτήρια με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; 

      (Μονάδες 8) 

     

       

   

        

  

 

            

        

Καλή επιτυχία 

 

 

 
 


