
                      ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄

                 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. ∆υο µόρια DNA  µήκους  25.000 ζευγών βάσεων το καθένα, γίνονται
µονόκλωνα το ένα στους  800 C και το άλλο στους  700 C . Επίσης το ένα
περιέχει περισσότερους  φ.φ.δ από το άλλο.
α. που οφείλεται η διαφορά στη σταθερότητα στην υψηλή θερµοκρασία;
β. πόσους φ.φ.δ περιέχει το κάθε ένα µόριο και που οφείλεται η διαφορά
τους;

2. Γνωρίζουµε πως το DNA ενός ευκαρυωτικού κυττάρου είναι πολύ πιο
µεγάλο από το αντίστοιχο ενός βακτηρίου. Σε ποιο από τα δυο γίνεται
ταχύτερα η διαδικασία της αντιγραφής και γιατί;

3. Ποια µόρια παράγονται κατά την µεταγραφή; Περιγράψτε με συντοµία
τα µόρια αυτά.

4. α. Συµπληρώστε το σχήµα. Να γράψετε 3 κανόνες σύμφωνα με τους
οποίους δώσατε την απάντησή σας.

β. Μετά το πρώτο άνοιγµα της θηλιάς αντιγραφής ακολούθησαν
διαδοχικές επιµηκύνσεις. Πόσες φορές επιµηκύνθηκε η παραπάνω θηλιά
µετά το πρώτο άνοιγµα και πόσα συνολικά πρωταρχικά τµήµατα
δηµιουργήθηκαν;

5. Πόσα λάθος νουκλεοτίδια τοποθετούνται κατά την αντιγραφή και
πόσα παραµένουν µετά την λήξη της στο DNA του ζυγωτού του
ανθρώπου; Το ζυγωτό είναι απόλυτα φυσιολογικό σε ποσότητα DNA.



6. Σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα διαθέτετε τα µόρια DNA που
απεικονίζονται παρακάτω, DNA πολυµεράσες και ελευθέρα
δεσοξυριβονουκλεοτίδια. Ποια από αυτά θα καταλήξουν σε δίκλωνο
DNA και ποια από αυτά όχι; να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

7 α. Γράψτε το τµήµα όλων των  mRNA που μπορούν να
κωδικοποιήσουν το παρακάτω ολιγοπεπτίδιο με χρήση του γενετικού
κώδικα.
 β. Ποιο πεπτίδιο θα παραµείνει αν αφαιρεθεί το πρώτο αμινοξύ  κατά
την µεταµεταφραστική επεξεργασία;
HΟΟC - µεθειονίνη - βαλίνη - τρυπτοφάνη - µεθειονίνη - NH2

8. Στη Drosophila το χρώµα των µατιών (κόκκινο, λευκό) ελέγχεται από
το ζεύγος των αλληλοµόρφων γονιδίων (Α, α), ενώ το µήκος των φτερών
(µακρές, κοντές) από το ζεύγος των αλληλοµόρφων (Β, β).
Από τη διασταύρωση αρσενικού µε κόκκινα µάτια και µακρά φτερά µε
θηλυκό που έχει λευκά µάτια και κοντά φτερά, όλοι οι απόγονοι της F1
γενιάς είχαν µακρά φτερά, αλλά όλοι οι θηλυκοί απόγονοι είχαν κόκκινα
µάτια και όλοι οι αρσενικοί λευκά. Τα γονίδια (Α,α) και (Β,β) είναι
ανεξάρτητα.
Ποιος είναι ο γονότυπος των γονέων και ποια η φαινοτυπική αναλογία
των απογόνων στην F2 γενιά, που προκύπτει από τη διασταύρωση των
ατόµων της F1 ;



9. Στο παρακάτω γενεαλογικό δένδρο οι απόγονοι έχουν προκύψει ενώ
έχει προηγηθεί µια µόνο χρωµοσωµική µετάλλαξη. Ποια θα µπορούσε
να είναι αυτή;

10. Στα ηπατικά κύτταρα του ανθρώπου παράγεται µια πρωτεΐνη που
αποτελείται από 150 αµινοξέα και µια πεπτιδική αλυσίδα.
Το 50o αµινοξύ καθώς και το 150ο είναι η τρυπτοφάνη ενώ το 51ο είναι η
µεθειονίνη. ∆υο ερευνητές µελετούν την σύσταση 2 µεταλλαγµένων
γονιδίων. Ο πρώτος παρατηρεί ότι η πεπτιδική αλυσίδα που συντίθεται
από το γονίδιο που µελετά αποτελείται από τα πρώτα 49 αµινοξέα ενώ ο
δεύτερος ότι η πεπτιδική αλυσίδα που συντίθεται από το δεύτερο
µεταλλαγµένο γονίδιο αποτελείται από τα πρώτα 149 αµινοξέα. Ποιες
πιθανές µεταλλάξεις µπορεί να συνέβησαν στο παραπάνω γονίδιο;


