
3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                            Βιολογία θετ. προσανατολισμού 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθενός από τα παρακάτω θέματα και δίπλα του το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1. Το συνολικό γενετικό υλικό ενός παγκρεατικού κυττάρου που θα χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή μιας cDNA βιβλιοθήκης σε σχέση με αυτό του κυττάρου δότη θα είναι:  

Α. ίσο  
Β. λιγότερο  
Γ. περισσότερο  
Δ. άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο   

 
2. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τις θέσεις τριών 

διαφορετικών περιοριστικών ενδονουκλεασών σε ένα 

πλασμίδιο. Στην περίπτωση που το πλασμίδιο επωαστεί με την 

περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI, ο αριθμός των κομματιών 

που θα προκύψουν θα είναι: 

Α. 2   Β. 3  Γ. 4 Δ. 7 
 
3. Η ανθρώπινη ινσουλίνη για θεραπευτικούς σκοπούς σήμερα παράγεται:  

Α. από καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων  
Β. από κύτταρα φυκών  
Γ. με μεθόδους συνθετικής οργανικής χημείας  
Δ. από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια 
 

4. Τα υβριδώματα είναι υβριδικά κύτταρα που παράγονται με σύντηξη:  

Α. ιού με ανθρώπινα κύτταρα  
Β. κυττάρου με άλλα κύτταρα  
Γ. μικροοργανισμού με λεμφοκύτταρα  
Δ. λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα 
  

5. Η cDNA βιβλιοθήκη που κατασκευάστηκε με δότη ένα παγκρεατικό κύτταρο έχει ποσότητα 

DNA, σε σχέση με αυτή του κυττάρου δότη:  

Α. ίση  
Β. λιγότερη  
Γ. περισσότερη  
Δ. άλλοτε λιγότερη και άλλοτε περισσότερη 
   

6. Διαγονιδιακά φυτά και ζώα προέρχονται από:  

Α. ανταλλαγή γονιδίων με διασταυρώσεις  
Β. γενετική τροποποίηση με εισαγωγή γονιδίων συνήθως άλλου είδους  
Γ. μικροέγχυση DNA σε ωάριά τους  
Δ. τίποτε από τα παραπάνω  

 
7. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη είναι ένα:  

Α. σύνολο τμημάτων του DNA που προέρχεται από κάποιο κύτταρο - δότη.  
Β. σύνολο βακτηριακών κλώνων.  
Γ. σύνολο κλώνων μετασχηματισμένων βακτηρίων, που περιέχει το σύνολο των τμημάτων του 
DNA ενός κυττάρου - δότη.  
Δ. σύνολο διαιρούμενων ευκαρυωτικών κυττάρων. 

   
8. Για τις ανάγκες βιοτεχνολογικής παρασκευής μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης (π.χ. 
προϊνσουλίνης) χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 
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 Πλασμίδιο που ανάμεσα σε άλλα περιέχει, γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη και το 
οπερόνιο της λακτόζης. Μέσα στο πλασμίδιο και συγκεκριμένα στο 1ο δομικό γονίδιο του 

οπερονίου περιέχεται η αλληλουχία
'5'3

'3'5

CTTAAG

GAATTC  μια και μοναδική φορά.  

 Το ένζυμο EcoR1 

 Γενετικό υλικό από ανθρώπινα κύτταρα 

 Απαραίτητα ένζυμα 
Αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 α. Ποια ανθρώπινα κύτταρα πρέπει να επιλέξουμε και γιατί; 
 β. Τι γενετικό υλικό αυτών πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και γιατί; 
 γ. Πως θα κλωνοποιήσουμε το γενετικό υλικό που ευθύνεται για τη σύνθεση της 
προϊνσουλίνης;  
 δ. Εφόσον χρησιμοποιήσουμε το ένζυμο EcoR1 να εντοπίσετε σε ποιο σημείο του πλασμιδίου 
θα ενσωματωθεί το ανθρώπινο γενετικό υλικό. Να σημειώσετε την αλληλουχία και τον 
προσανατολισμό που πρέπει να έχουν τα άκρα του «ξένου» γενετικού υλικού που θα εισαχθεί στο 
πλασμίδιο. 
 ε. Αν στο θρεπτικό υλικό στο οποίο θα αναπτύξουμε τα μετασχηματισμένα με το 
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο βακτήρια προσθέσουμε: 
 i). αντιβιοτικό αμπικιλλίνη 
 ii). αντιβιοτικό πενικιλίνη 
 iii). αντιβιοτικά αμπικιλλίνη και πενικιλίνη 
 iv). λακτόζη 
 v). γλυκόζη, 
να διερευνήσετε πότε θα παραχθεί η ζητούμενη πρωτεΐνη συμπληρώνοντας με ένα (+) ή ένα (–) 
τον πίνακα και να 
δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
 
 
Κατά τη διάρκεια της σύγκρισης γενετικού υλικού 
τριών διαφορετικών οργανισμών, S1, S2 και S3 
τμήματα DNA από κάθε οργανισμό, τεμαχίστηκαν 
σε μικρότερα τμήματα. Τα τμήματα DNA κάθε 
δείγματος τοποθετήθηκαν στις υποδοχές 
(πηγαδάκια) συσκευής ηλεκτροφόρησης για να 
«τρέξουν» σε πήκτωμα αγαρόζης υπό την 
επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Ο πίνακας 
παρουσιάζει την εικόνα του πηκτώματος μέσα 
στο οποίο έχουν «τρέξει» τμήματα DNA. Οι 
θέσεις των τμημάτων DNA μετά το τέλος της 
διαδικασίας σημειώνονται με έντονες μαύρες 
γραμμές για κάθε δείγμα στην αντίστοιχη στήλη.  
9. Τα δείγματα με τη μεγαλύτερη ομοιότητα 
ως προς το μάρτυρα είναι τα:  
Α. S1  Β. S2  Γ. S3  Δ. S2 και S3  
 
10. Ο τεμαχισμός του DNA γίνεται:  
Α. με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση για όλα τα δείγματα  
Β. με διαφορετική περιοριστική ενδονουκλεάση για κάθε δείγμα  
Γ. με θέρμανση για όλα τα δείγματα  
Δ. με την ίδια DNA ελικάση για όλα τα δείγματα  
 
11. Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β, χορηγείται:  

θρεπτικό υλικό αμπικιλλίνη πενικιλίνη αμπικιλλίνη, πενικιλίνη 

λακτόζη    

γλυκόζη    

πηγαδάκια  S1 S2 S3 μάρτυρας (-)πόλος 

15      
14 ―     
13      
12  ―  ―  
11   ― ―  
10  ―    

9 ―     
8  ― ― ―  
7   ―   
6   ―   
5 ―     
4  ―  ―  
3 ―     
2      
1      
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Α. η αυξητική ορμόνη  Β. ο παράγοντας IΧ Γ. η α1-αντιθρυψίνη Δ. ο παράγοντας VIII  
 
12. Η εικόνα αναπαριστά μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων φυτών. 
Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι πιο σωστή σύμφωνα με τα δεδομένα του σχήματος;  

 
Α. Ένα κύτταρο φύλλου που απομονώθηκε, μετατράπηκε σε ζυγωτό το οποίο αναπτύχθηκε σε νέο 
φυτό με αλλεπάλληλες μιτωτικές διαιρέσεις. 
Β. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων φυτών ντομάτας τα οποία είναι 
κλώνοι του αρχικού φυτού.  
Γ. Το κύτταρο που απομονώθηκε από το φύλλο παρήγαγε οκτώ κύτταρα, καθένα από τα οποία έχει 
τη μισή γενετική πληροφορία του αρχικού κυττάρου.  
Δ. Το νέο φυτό ντομάτας δεν θα είναι ικανό να αναπαράγεται αμφιγονικά επειδή δημιουργήθηκε 
με μιτωτικές διαιρέσεις.  
 
13. Έστω ένα πλασμίδιο το οποίο εκτός από γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη, διαθέτει 
και ένα δεύτερο το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα στην τετρακυκλίνη. Εντός του γονιδίου της 
τετρακυκλίνης βρίσκεται η αλληλουχία που αναγνωρίζει η E.coRI την οποία χρησιμοποιούμε για τη 
δημιουργία ενός ανασυνδυασμένου πλασμιδίου. Τα μετασχηματισμένα βακτήρια με το 
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο:  
Α. είναι ανθεκτικά στην αμπικιλίνη και στην τετρακυκλίνη  
Β. είναι ανθεκτικά στην αμπικιλίνη, αλλά όχι στη τετρακυκλίνη  
Γ. είναι ανθεκτικά στην τετρακυκλίνη, αλλά όχι στην αμπικιλίνη  
Δ. δεν είναι ανθεκτικά σε κανένα αντιβιοτικό  
 
14. Στην κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης  
Α. απαιτούνται πριμοσώματα  
Β. είναι απαραίτητη η RNA πολυμεράση  
Γ. απαιτούνται επιδιορθωτικά ένζυμα  
Δ. δεν απαιτείται κανένα από τα παραπάνω   
 
15. Αν σε έναν πληθυσμό, η κλωνοποίηση είναι η μόνη μέθοδος αναπαραγωγής των 
οργανισμών, τότε ο πληθυσμός:  
Α. μπορεί να προσαρμόζεται ευκολότερα στις αλλαγές του περιβάλλοντος  
Β. έχει πολύ μικρές πιθανότητες για ποικιλομορφία  
Γ. θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς  
Δ. θα παρουσιάζει συχνές μεταλλάξεις 
 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι στον οργανισμό των αρκούδων «Πάντα» παράγονται ισχυρά 
αντιβιοτικά που προστατεύουν αυτά τα ζώα (είδος απειλούμενο με εξαφάνιση) από λοιμώξεις. Η 
απομόνωση και χρήση των υπεύθυνων γονιδίων πιθανόν θα οδηγήσει σε παραγωγή 
αποτελεσματικών αντιβιοτικών για την προστασία και του ανθρώπινου πληθυσμού. Με βάση  
αυτή την πληροφορία να αξιολογήσετε ως σωστές (σημειώνοντας με Σ), είτε λανθασμένες 
(σημειώνοντας με Λ) τις παρακάτω προτάσεις:  
16. Τα υπεύθυνα γονίδια μπορούμε να τα εντοπίσουμε μόνο σε κύτταρα επιλεγμένων ιστών 
αυτών των ζώων.  
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17. Αν θελήσουμε να παραγάγουμε μαζικά αυτά τα αντιβιοτικά από το γάλα κάποιου 
διαγονιδιακού θηλαστικού είναι απαραίτητο να απομονώσουμε τα υπεύθυνα γονίδια από 
κατάλληλη c DNA βιβλιοθήκη.  
18. Ένας λόγος που ίσως προτιμήσουμε να παραγάγουμε πρωτεϊνικής σύστασης ουσίες με 
χρήση διαγονιδιακών θηλαστικών και όχι βακτηρίων είναι ότι αυτά τα διαγονιδιακά ζώα είναι πιο 
πιθανόν να διαθέτουν πολύ πιο κοινές με αυτές των Πάντα διαδικασίες γονιδιακής ρύθμισης μετά 
τη μετάφραση, σε σχέση με τα βακτήρια.  
19. Η εισαγωγή των υπεύθυνων γονιδίων σε φυτικά κύτταρα θα μπορούσε να οδηγήσει στη 
σύνθεση από διαγονιδιακά φυτά αυτών των αντιβιοτικών.  
 

20. Δημιουργούμε σε βιοαντιδραστήρα καλλιέργεια του μικροοργανισμού    Escherichia    coli.    
Η καλλιέργεια βρίσκεται σε άριστες 
συνθήκες θερμοκρασίας και με 
υπερεπάρκεια οξυγόνου. Ως θρεπτικό 
υλικό χρησιμοποιήθηκε καθορισμένη 
ποσότητα μίγματος των 
μονοσακχαριτών γλυκόζη και 
αραβινόζη που αποτελούν τροφή για 
τον μικροργανισμό. Ποια από τις 
καμπύλες αναπαριστά καλύτερα την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας; 
  

21. Για να αυξηθεί η επιτυχία της 
μεταμόσχευσης ενός οργάνου, ο δέκτης 
του οργάνου πρέπει να λάβει ειδική 
φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός των φαρμάκων αυτών είναι, στον δέκτη του μοσχεύματος: 
Α.  να μην επηρεαστεί η ανοσολογική απόκριση 
Β.  να μειωθεί η ανοσολογική απόκριση 
Γ.  να εξουδετερωθούν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας του δέκτη 
Δ.  να εξουδετερωθούν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας του δότη 
 
22. Για να αντιγραφεί πολλές φορές η παρακάτω  γονιδιακή αλληλουχία με την αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (PCR) απαιτείται η χρησιμοποίηση πρωταρχικών τμημάτων DNA 
(primers). 

5’ – GCGTTGACGGTATCAAAACGTTAT…....…TTTACCCTGGTGGGCTGTTCTAATC – 3’ 

Ποια από τα πρωταρχικά τμήματα θα χρησιμοποιηθούν; 
Α. 5’- GCGTTGACGGTATCA -3’ και 5’- TGGGCTGTTCTAATC -3’ 
Β. 5’- CGCAACTGCCATAGT -3’ και 5’- TGGGCTGTTCTAATC -3’ 
Γ. 5’- GCGTTGACGGTATCA -3’ και 5’- GATTAGAACAGCCCA -3’ 
Δ. 5’- TGATACCGTCAACGC -3’ και 5’- GATTAGAACAGCCCA -3’ 

 
Η πολιομυελίτιδα έχει σχεδόν εξαλειφθεί από τον ελληνικό πληθυσμό γιατί έχουν 
κατασκευαστεί ειδικά εμβόλια, χάρη στα οποία τα άτομα αποκτούν ανοσία έναντι της 
ασθένειας. Η παραδοσιακή μέθοδος παρασκευής των εμβολίων απαιτεί την αδρανοποίηση 
στελεχών του ιού της πολιομυελίτιδας, τα οποία δεν χάνουν την αντιγονικότητά τους, και 
εισαγωγή των στελεχών αυτών στον οργανισμό με εμβολιασμό. Οι επιστήμονες προκειμένου να 
μειώσουν το κόστος παραγωγής των εμβολίων, προσπαθούν να δημιουργήσουν διαγονιδιακά 
βακτήρια, τα οποία θα παράγουν μια πρωτεΐνη που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εμβόλιο 
κατά της πολιομυελίτιδας. 

Το γονίδιο που κωδικοποιεί την παραπάνω πρωτεΐνη έχει ήδη κλωνοποιηθεί στο πλασμίδιο pKR-
polio που περιέχει το γονίδιο ανθεκτικότητας στην καναμυκίνη (kanR). Προκειμένου να 
ενσωματωθεί το γονίδιο αυτό στο DNA του βακτηρίου, πρέπει να συνδεθεί με έναν 
εξειδικευμένο για το βακτήριο υποκινητή και συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA. Οι παραπάνω 
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αλληλουχίες περιέχονται στο πλασμίδιο pBAN, το οποίο φέρει το γονίδιο ανθεκτικότητας στην 
αμπικιλλίνη (ampR). 

Οι χάρτες των παρακάτω πλασμιδίων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων αναγνώρισης των 
περιοριστικών ενδονουκλεασών, καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις σε ζεύγη βάσεων 
φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις, επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 
 
23. Κατά τη διαδικασία μεταφοράς του γονιδίου από το pKR-polio στο pBAN χρειάζεται να 
κοπεί: 
Α.  το pBAN από την BglII και το pKR-polio από τη BamHI 
Β.  το pBAN από τη BamHI και το pKR-polio από τη BglII 
Γ. και τα δύο πλασμίδια από τη BamHI 
Δ.  και τα δύο πλασμίδια από την ΕcoRI 
 
Ακολούθως, μετασχηματίζονται κύτταρα E.coli με τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια. 
24. Τα μετασχηματισμένα κύτταρα θα καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό που περιέχει : 
Α.  αμπικιλλίνη Β.  καναμυκίνη Γ. αμπικιλλίνη και καναμυκίνη  Δ.  κανένα από τα δύο αντιβιοτικά 
 
25. Θέλετε να μελετήσετε τη γ-κρυσταλλίνη του ανθρώπου, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο 
φακό του ματιού. Για να αποκτήσετε επαρκή ποσότητα της πρωτεΐνης αποφασίζετε να 
κλωνοποιήσετε το γονίδιο της γ-κρυσταλλίνης με την τεχνική της cDNA βιβλιοθήκης. 
Σχετικά με τη διαδικασία της τεχνικής αυτής, να τοποθετήσετε τα παρακάτω βήματα στη σωστή 
σειρά: 
Α.  Aνασυνδυασμός σε φορέα κλωνοποίησης 
Β.  Λύση των βακτηριακών κυττάρων και απομόνωση πρωτεΐνης 
Γ. Επαγωγή έκφρασης της πρωτεΐνης 
Δ.  Απομόνωση του ολικού ώριμου mRNA από κύτταρα του φακού 
Ε.  Δημιουργία δίκλωνου DNA 
ΣΤ. Αντίστροφη μεταγραφή 
Ζ.  Επιλογή του επιθυμητού κλώνου 
Η. Μετασχηματισμός σε κύτταρα Escherichia col 

 

 
 

Η σωστή σειρά των βημάτων 
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26. Ποιο από τα παρακάτω πλασμίδια που θα προκύψουν θα επιτρέπει την παραγωγή της 
επιθυμητής πρωτεΐνης; 

 
Α.  Το πλασμίδιο 1 Β.  Το πλασμίδιο 2 Γ. Το πλασμίδιο 3 Δ. Κανένα από τα 
προηγούμενα 
 
27. Όταν η E. coli αναπτύσσεται σε θρεπτικό μέσο που 
περιέχει μίγμα γλυκόζης και λακτόζης, η ανάπτυξη του 
βακτηρίου αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

Ποιο ζεύγος γραφημάτων απεικονίζει με σωστό τρόπο τις 
μεταβολές των συγκεντρώσεων της γλυκόζης στο θρεπτικό 
μέσο και της εvεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης στα κύτταρα 
του E.coli; 

28. Ποια από τα ακόλουθα είναι λάθος; 
Α. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις που πάντοτε εντοπίζονται 
ανάμεσα στα γονίδια. 
Β. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης, το DNA μεταναστεύει προς το θετικό ηλεκτρόδιο. 
Γ.  Οι  κλώνοι  ενός  γονιδίου  που  απομονώνονται  από  cDNA  βιβλιοθήκες  περιέχουν  
αλληλουχίες υποκινητών και αμετάφραστων περιοχών. 
Δ. Η τεχνική PCR χρησιμοποιεί μια θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση επειδή σε κάθε βήμα 
ποσοτικής αύξησης το δίκλωνο DNA πρέπει να αποδιαταχθεί με θέρμανση. 
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Ε. Η πέψη του DNA με τη νουκλεάση Alu I, ένα ένζυμο περιορισμού που αναγνωρίζει μια 
αλληλουχία τεσσάρων νουκλεοτιδίων, παράγει τμήματα που έχουν όλα μήκος ακριβώς 256 
νουκλεοτίδια. 
ΣΤ.  Η γενετική  αποτύπωση  του  DNA  με  την  τεχνική  PCR  βασίζεται  στο  γεγονός  ότι  
διαφορετικοί άνθρωποι διαθέτουν διαφορετικό 
αριθμό επαναλήψεων σε ορισμένες περιοχές του 
γονιδιώματός τους. 
 
29. Στο παρατιθέμενο γράφημα απεικονίζεται ο 
τρόπος έκφρασης του  οπερονίου της λακτόζης σε δύο 
διαφορετικά στελέχη του E.coli αφού προστέθηκε 
λακτόζη σε θρεπτικό μέσο στο οποίο έχει εξαντληθεί η 
γλυκόζη. 

Στην εικόνα απεικονίζεται η 
διαδικασία της δημιουργίας 
ενός διαγονιδιακού φυτού 
στο οποίο μεταφέρεται το 
γονίδιο Χ με τη χρήση του 
πλασμιδίου Ti. 
30. Ποια εξήγηση σχετικά 
με την παραπάνω διαδικασία 
είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη 
(Λ); 
I. Οι περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες και η DNA 
δεσμάση χρησιμοποιούνται 
για τη δημιουργία του 
ανασυνδυασμένου DNA. 
II. Εφαρμόστηκαν τεχνικές καλλιέργειας του φυτικού ιστού ώστε να γίνει διαφοροποίηση 
των φυτικών δίσκων του φύλλου σε ένα φυτό. 
III. Όλο το ανασυνδυασμένο Τi πλασμίδιο με το γονίδιο Χ ενσωματώθηκε στο φυτικό γονιδίωμα. 
IV. Η εισαγωγή του γονιδίου Χ στο φυτικό γονιδίωμα μπορεί να επιβεβαιωθεί με τη χρήση PCR. 
V. Η έκφραση του εισηγμένου γονιδίου Χ στο φυτικό κύτταρο μπορεί να ελεγχθεί με τη χρήση 
της αντίστροφης μεταγραφής και PCR. 
 

31. Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά μερικές μεταβολές που συμβαίνουν σε ένα 
βακτηριακό πληθυσμό που εκτέθηκε πρόσφατα σε ένα αντιβιοτικό. 

 
 
Ποια πρόταση δίνει την καλύτερη εξήγηση για την παρουσία των βακτηρίων την 4η ημέρα; 
Α. Πολλά βακτήρια πεθαίνουν μετά από πρόσληψη πλασμιδίου από τα γειτονικά 
ανθεκτικά βακτήρια. 
Β. Ο βακτηριακός πληθυσμός δεν μπορεί να επιβιώσει στην έκθεσή του σε αυτό το αντιβιοτικό. 
Γ. Τα βακτήρια αλλάζουν εξαιτίας της έκθεσης τους στο αντιβιοτικό. 
Δ. Κάποια βακτήρια του πληθυσμού παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. 
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