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1. Στο 95% του ανθρώπινου DNA(σαβούρα), ο χειριστής στο οπερόνιο,
τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την δημιουργία tRNA ,rRNA ,snRNA,
οι 5  ́-  3  ́αμετάφραστες περιοχές, τα γονίδια που δεν εκφράζονται σε
κάποιο κυτταρικό τύπο(π.χ. η ινσουλίνη δεν παράγεται στα μυϊκά
κύτταρα), οι αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, τα κωδικόνια λήξης, οι
υποκινητές.
2. DNA, mRNA , rRNA ,tRNA .
3. Η DNA πολυμεράση, τα επιδιορθωτικά ένζυμα, ο εκφυλισμένος
γενετικό κώδικας.
4. Σχολικό βιβλίο σελ. 45.
5. Σχολικό βιβλίο σελ. 65.
6. Σχολικό βιβλίο σελ. 22.
7. Μετά από 3 διαιρέσεις το κάθε μόριο θα γίνουν 23=8 άρα συνολικά
άρα συνολικά 16 μόρια DNA 32 αλυσίδες. Ανεξάρτητα από το πόσες
διαιρέσεις θα γίνουν οι αρχικές αλυσίδες για τα 2 μόρια θα είναι 4 άρα οι
28 θα είναι με ραδιενεργό υλικό. Κάθε αλυσίδα έχει 10000 νουκλεοτίδια
σύνολο 280.000.
Το θείο δεν υπάρχει στο DNA.
8. Θα βρείτε 2 κωδικόνια έναρξης και 2 κωδικόνια λήξης.
Κάθε ριβόσωμα έχει 2 θέσεις για την εισδοχή των tRNA (π.χ. όταν
συνδέεται το τρίτο tRNA απομακρύνεται το πρώτο) επειδή έχετε 2
γονίδια θα πάρετε δυο περιπτώσεις.
9. α) Σχολικό βιβλίο σελ. 64.
β) Σε κάθε κυτταρικό τύπο υπάρχουν μηχανισμοί που κωδικοποιούνται
από τα ίδια γονίδια όπως π.χ. τα ένζυμα της αντιγραφής.
10. Η DNA πολυμεράση, τα επιδιορθωτικά ένζυμα , το snRNA .
11. Σχολικό βιβλίο σελ. 38 και 40.
12. Θα υπολογίσετε τους δεσμούς υδρογόνου σε κάθε μόριο. Όσο
περισσότερους δεσμούς έχει τόσο πιο ανθεκτικό είναι και
αποδιατάσσεται σε υψηλότερη θερμοκρασία.
13. Η μη κωδική και η μεταγραφόμενη είναι το ίδιο άρα η ζητούμενη
αλυσίδα είναι ίδια με την δοσμένη. Η Α και η Β έχουν την αλληλουχία
που θέλουμε αλλά η Β έχει λήξη επομένως σωστή είναι η Α.
14. 1. Β
      2. Δ
15. 3  ́TACGAGGTTCA 5΄
16. Η 1 ασυνεχώς, η 2 συνεχώς, η θέση έναρξης αριστερά , ο υποκινητής
δεξιά.
Για απορίες επικοινωνείτε.


