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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. δ 

Α2. δ 

Α3. β 

Α4. γ 

Α5. Α 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

I→Α 

II→Ε 

III→ΣΤ 

IV→Β 

V→Ζ 

VI→Γ 

VII→Δ 

Β2.  

Η εικόνα 1 αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό κύτταρο. Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς 
το mRNA αρχίζει να μεταφράζεται σε πρωτεΐνη πριν ακόμη ολοκληρωθεί η μεταγραφή 
του. Αυτό είναι δυνατό, επειδή δεν υπάρχει πυρηνική μεμβράνη. 

  



Β3.  

Η χοριακή γοναδοτροπίνη απομονώνεται από εγκυμονούσα. Στη συνέχεια, χορηγείται 
με ένεση σε ποντίκι. Το αντιγόνο προκαλεί ανοσολογική αντίδραση και αρχίζει η 
παραγωγή αντισωμάτων από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα. Μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα (15 ημέρες) απομακρύνεται ο σπλήνας από τον ποντικό και απομονώνονται 
τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα Β-λεμφοκύτταρα συντήκονται με καρκινικά κύτταρα και 
παράγονται τα υβριδώματα. Η σύντηξη των Β- λεμφοκυττάρων με καρκινικά κύτταρα 
είναι απαραίτητη διότι τα Β-λεμφοκύτταρα δεν επιβιώνουν εκτός οργανισμού και δεν 
διατηρούνται σε καλλιέργειες. Αυτή την ιδιότητα την αποκτούν μετά τη σύντηξη με 
καρκινικά κύτταρα. Τα υβριδώματα παράγουν τα μονοκλωνικά αντισώματα. Τα 
υβριδώματα φυλάσσονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κατάψυξη (-80οC) και 
είναι δυνατό να παράγουν οποιαδήποτε στιγμή το συγκεκριμένο μονοκλωνικό αντίσωμα 
σε μεγάλες ποσότητες. 

Β4. 

Ως γονιδιωματική βιβλιοθήκη ορίζεται ονομάζεται το σύνολο των βακτηριακών κλώνων 
που περιέχει το συνολικό γονιδίωμα ενός οργανισμού δότη σε τμήματα. Επομένως, η 
γονιδιωματική βιβλιοθήκη που κατασκευάζεται από το ηπατικό κύτταρο ενός 
οργανισμού θα είναι ίδια με τη γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός μυικού κυττάρου του ίδιου 
οργανισμού. 

Ως cDNA βιβλιοθήκη ονομάζεται το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει τα 
αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα ενός 
συγκεκριμένου ιστού. Έχουν το πλεονέκτημα απομόνωσης μόνο των αλληλουχιών των 
γονιδίων που μεταφράζονται σε αμινοξέα, δηλαδή των εξωνίων. Συνεπώς, μια cDNA 
βιβλιοθήκη θα περιέχει μόνο αντίγραφα των mRNA των γονιδίων που εκφράζονται σε 
συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο. Έτσι, η βιβλιοθήκη ενός μυικού κυττάρου θα περιέχει 
διαφορετικούς κλώνους από τη βιβλιοθήκη ενός ηπατικού κυττάρου, καθώς εκφράζονται 
διαφορετικά γονίδια σε κάθε κυτταρικό τύπο. Όμως, υπάρχουν και γονίδια που 
εκφράζονται σε όλους τους κυτταρικούς τύπος, όπως τα γονίδια των ιστονών, tRNA, 
DNA-RNA πολυμερασών κτλ., οπότε οι δύο cDNA βιβλιοθήκες θα έχουν και κάποιους 
κοινούς κλώνους. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Ένας αριθμός μηχανισμών ελέγχουν ποια γονίδια θα μεταγραφούν ή/και με ποια τα- 
χύτητα θα γίνει η μεταγραφή. To DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων δεν οργανώνεται σε 
οπερόνια αλλά κάθε γονίδιο έχει το δικό του υποκινητή και μεταγράφεται αυτόνομα. Η 
RNA πολυμεράση λειτουργεί (όπως και στους προκαρυωτικούς οργανισμούς) με τη 



βοήθεια πρωτεϊνών, που ονομάζονται μεταγραφικοί παράγοντες. Μόνο που στους 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς οι μεταγραφικοί παράγοντες παρουσιάζουν τεράστια 
ποικιλία. Κάθε κυτταρικός τύπος περιέχει διαφορετικά είδη μεταγραφικών παραγόντων. 
Διαφορετικός συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων ρυθμίζει τη μεταγραφή κάθε 
γονιδίου. Μόνο όταν ο σωστός συνδυασμός των μεταγραφικών παραγόντων προσ- 
δεθεί στον υποκινητή ενός γονιδίου, αρχίζει η RNA πολυμεράση τη μεταγραφή ενός 
γονιδίου. Έτσι, αφού το γονίδιο της ΑΑΤ εισάγεται μετά τον υποκινητή της καζεΐνης θα 
εκφράζεται στα μαστικά κύτταρα, όπου εκφράζεται και το γονίδιο της καζεΐνης. 

Γ2. 

Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI κόβει την αλληλουχία: 

5’ GAATTC 3’ 

3’ CTTAAG 5’ 

μεταξύ του G και Α με προσανατολισμό 5’→ 3’. 

Έτσι το τμήμα που προέκυψε μετά τη δράση της EcoRI έχει άκρα : 

 

5’ AATTCCGCAAATTAA 3’ 

          3’ GGCGTTTAATT 5’ 

Το παραπάνω τμήμα δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί με τη βοήθεια πλασμιδίου καθώς έχει 
μόνο ένα μονόκλωνο άκρο. 

Γ3. 

Ο γονότυπος του κάθε ατόμου που μελετάται φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

ΑΤΟΜΟ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ 
Γ1 0 ii 
Σ1 ΑΒ IAIB 
Σ2 Α IAIA ή ΙΑi 
Π1 0 ii 
Π2 Β  IBIB ή ΙΒi 
 

Με βάση τους γονότυπους το παιδί Π2 είναι του άντρα Σ1 και το παιδί Π1 είναι του 
άντρα Σ2. 

  



Γ4. 

Όταν στο θρεπτικό υλικό της Ε. coli υπάρχει μόνο λακτόζη, ο ίδιος ο δισακχαρίτης 
προσδένεται στον καταστολέα και δεν του επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστή. Τότε η 
RNA πολυμεράση είναι ελεύθερη να αρχίσει τη μεταγραφή. Η λακτόζη εντέλει λειτουργεί 
ως επαγωγέας της μεταγραφής του οπερονίου της. Τα τρία δομικά γονίδια 
μεταγράφονται σε ένα μόριο mRNA. Το mRNA μεταφράζεται σε τρία ένζυμα, καθώς 
περιέχει κωδικόνια έναρξης και λήξης για κάθε ένζυμο. 

Επομένως, με την προσθήκη λακτόζης στο θρεπτικό υλικό θα ξεκινήσει η μεταγραφή 
των γονιδίων του οπερονίου. Η αύξηση των RNA που παρατηρείται στη γραφική 
παράσταση οφείλεται στη μεταγράφη των δομικών γονιδίων. 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. 

Κωδική αλυσίδα του γονιδίου είναι η πάνω, καθώς σε αυτήν παρατηρείται κωδικόνιο 
έναρξης. Επειδή το πρώτο αμινοξύ της πολυπεπτιδικής αλυσίδας απομακρύνεται, η 
τριπλέτα βάσεων που θα αλλάξει από GAG σε GTG στο αλληλόμορφο βs είναι η 7η. 
Σύμφωνα με αυτά το αλληλόμορφο βs είναι το Ι και το φυσιολογικό είναι το ΙΙΙ. 

Δ2. 

Το αλληλόμορφο ΙΙ έχει υποστεί μετάλλαξη προσθήκης μιας C ανάμεσα στην Τ και G 
του κωδικονίου έναρξης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία έναρξης της 
μετάφρασης και τη μη παραγωγή της β αλυσίδας. Η β-θαλασσαιμία είναι αποτέλεσμα 
έλλειψης της αλυσίδας β της αιμοσφαιρίνης, οπότε το αλληλόμορφο ΙΙ θα προκαλεί β-
θαλασσαιμία. 

Δ3. 

α. Η θέση έναρξης της αντιγραφής είναι στο Υ 

β. Συνεχώς αντιγράφεται η Α και ασυνεχώς η Β 

γ. Το πρωταρχικό τμήμα iii. 

  



Δ4.  

Ο φορέας της β-θαλασσαιμίας θα έχει γονότυπο Bβ ενώ ο φορέας της 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας θα έχει γονότυπο Bβs. Η διασταύρωση τους θα είναι: 

P: Ββ x Ββs 

Γαμέτες Β βs 
Β BB Ββs 
β Ββ ββs 
 

 


