
      ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄

1. Ένα πλασμίδιο το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως φορέας
κλωνοποίησης τελικά από μια μετάλλαξη που έγινε κρίθηκε ακατάλληλο.
Ποιες μεταλλάξεις θα μπορούσαν να συμβούν ώστε να γίνει ακατάλληλο
ένα πλασμίδιο;

2. Σε ποιες περιπτώσεις στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου  DNA
είναι απαραίτητη η συμπληρωματικότητα των αζωτούχων βάσεων;

3.  Να περιγράψετε τις διαδικασίες στις οποίες βρίσκει εφαρμογή η
ιχνηθέτηση.

4. Σε ένα ανθρώπινο χρωμόσωμα  εντοπίστηκε η αλληλουχία GAATTC 2
φορές μεταξύ μιας παρεμβαλλόμενης αλληλουχίας 1000 ζευγών  βάσεων.
Ένα πλασμίδιο έχει μήκος 25000ζευγών βάσεων  και περιέχει την
παραπάνω αλληλουχία μια φορά.
i. Το ανθρώπινο χρωμόσωμα απομονώνεται από κύτταρο στο οποίο έχει
προηγηθεί αντιγραφή και επωάζεται με EcoRI.
Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και πόσοι δεσμοί υδρογόνου σπάζουν;
ii. Επωάζονται τα πλασμίδια με EcoRI. Πόσα θραύσματα προκύπτουν
από κάθε πλασμίδιο; Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και πόσοι δεσμοί
υδρογόνου σπάζουν σε κάθε πλασμίδιο;
iii. Επωάζονται τα πλασμίδια με τα θραύσματα που προέκυψαν από το
ανθρώπινο χρωμόσωμα παρουσία DNA δεσμάσης. Πόσοι
φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και πόσοι δεσμοί υδρογόνου δημιουργούνται
σε κάθε πλασμίδιο; Από πόσες βάσεις είναι δυνατόν να αποτελείται κάθε
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο;

5. Η αλληλουχία των βάσεων που βρίσκεται στο παρακάτω πλαίσιο
αντιστοιχεί σε ένα υποθετικό γονίδιο. Το τμήμα του γονιδίου που
περιλαμβάνεται ανάμεσα στα δύο βέλη αποσπάται από το χρωμόσωμα
και εισάγεται στο ομόλογό του γειτονικά του αντίστοιχου τμήματος έτσι
ώστε να προκύψει διπλασιασμός. Από πόσα αμινοξέα θα αποτελείται το
πεπτίδιο που θα κατασκευαστεί κατά τη μετάφραση της γενετικής
πληροφορίας του γονιδίου μετά τον διπλασιασμό;



6. Ένα ζευγάρι με ομάδα αίματος Α και φυσιολογική όραση έχει ένα γιο
με ομάδα αίματος O και αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο.
Ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο παιδί τους να είναι μια κόρη με
ομάδα αίματος Ο και με φυσιολογική όραση;

7. Στη διασταύρωση μεταξύ αμιγών κίτρινων και γκρίζων φρουτόμυγων
πάρθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Α. Τα αλληλόμορφα για το γκρίζο και το κίτρινο χρώμα είναι
ισοεπικρατή.
Β. Το αλληλόμορφο για το γκρίζο χρώμα είναι φυλοσύνδετο
υπολειπόμενο.
 Γ. Το αλληλόμορφο για το γκρίζο χρώμα είναι φυλοσύνδετο επικρατές.
Δ. Το αλληλόμορφο για το κίτρινο χρώμα είναι αυτοσωμικό
υπολειπόμενο.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κάνοντας διασταυρώσεις αν είναι
απαραίτητο.

8. Στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο τα άτομα Ι2 και ΙΙ1 πάσχουν από
ασθένεια που οφείλεται σε αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο. Οι
πιθανότητες να πάσχουν και τα δύο δίδυμα ΙΙ2 και ΙΙ3 είναι:
Α. 0%      Β. 25%        Γ. 50%          Δ. 75%



9. Το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο απεικονίζει την κατανομή μιας
ασθένειας που κληρονομείται με αυτοσωμική υπολειπόμενη
κληρονομικότητα. Χρησιμοποιούμε τα σύμβολα «Λ» για το επικρατές
φυσιολογικό αλληλόμορφο και «λ» για το υπολειπόμενο τροποποιημένο.
i. Ο γονότυπος του ατόμου 1 ως προς την ασθένεια είναι:
Α. ΛΛ    Β. Λλ     Γ. ΛΛ ή Λλ    Δ. λλ
ii. Η πιθανότητα ώστε το παιδί των 3 και 4 να πάσχει από την ασθένεια
είναι: Α. 1/4    Β. 2/4    Γ. 3/4    Δ. 4/4
iii. Η πιθανότητα ώστε το παιδί των ατόμων 3 και 4 να είναι φορέας της
ασθένειας είναι:
 Α. 1/4    Β. 2/4    Γ. 3/4    Δ. 4/4

10.  Α. Ποια από τις αλληλουχίες DNA του πίνακα ΔΕΝ μπορεί να
βρεθεί σε αλληλουχία συμπληρωματικού DNA (cDNA);
 Α. I και II.    Β. I και IV.     Γ. II και IV.     Δ. IV μόνο.

Β. Κατά την έκφραση των γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης στην E.
Coli, όταν γίνεται παρουσία λακτόζης παράγονται:
Α. 1 μόριο mRNΑ και 3 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
Β. 2 μόρια mRNΑ και 4 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
Γ. 3 μόρια mRNΑ και 3 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
Δ. 4 μόρια mRNΑ και 4 είδη πολυπεπτιδικών αλυσίδων


