
                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

1.  Υποθέστε ότι θα χρησιµοποιήσετε ένα πλασµίδιο που διαθέτει ένα
γονίδιο ανθεκτικότητας ως φορέα κλωνοποίησης.
α. Σε ποιες περιπτώσεις θα το επιλέγατε;
β. Τι περιορισµούς θα είχατε για την ενδονουκλεάση που θα επιλέγατε;
 γ. Τι περιορισμούς  θα είχατε στα κύτταρα που θα διαλέγατε για να
µετασχηµατίσετε  µε το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο;

2. Το απλοειδές ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται από 3 χ 109  ζεύγη
βάσεων και 23 χρωµοσώµατα. Αν το επεξεργασθείτε µε την
ενδονουκλεάση Sau3A που αναγνωρίζει την αλληλουχία
                           5΄… GATC…  3΄
                           3΄… CTAG…  5΄
 θα είχατε 106 τµήµατα.
α. Πόσες φορές συναντάµε την παραπάνω αλληλουχία στο απλοειδές
ανθρώπινο γονιδίωµα;
 β. Θα είχατε περισσότερα ή λιγότερα τµήµατα αν το επεξεργαζόσασταν
µε την EcoRI;

3.  Σε ένα φυτό παρατηρούνται, µεταξύ άλλων, οι εξής χαρακτήρες:
Καρπός µεγάλος που ελέγχεται από το γονίδιο Μ και καρπός µικρός που
ελέγχεται από το γονίδιο µ. Καρπός πλούσιος σε υδατάνθρακες που
ελέγχεται από το γονίδιο Υ και καρπός φτωχός σε υδατάνθρακες που
ελέγχεται από το γονίδιο υ.
 Έχετε στη διάθεσή σας ένα αµιγές στέλεχος µε καρπό µεγάλο και φτωχό
σε υδατάνθρακες, καθώς και ένα αµιγές στέλεχος µε καρπό µικρό και
πλούσιο σε υδατάνθρακες.
α. Να διασταυρώσετε τα παραπάνω στελέχη και να βρείτε τους
γονότυπους και φαινότυπους των απογόνων της F1 και F2 γενιάς.
 β. Να αιτιολογήσετε τη φαινοτυπική αναλογία των ατόµων της F2
γενιάς.
γ. Έχοντας στη διάθεσή σας τα φυτά της F2 γενιάς, να αιτιολογήσετε πώς
µπορείτε να αποµονώσετε αµιγή στελέχη µε φαινότυπο καρπό µεγάλο
και πλούσιο σε υδατάνθρακες, κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις.



4. Μία μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης σε ένα γονίδιο που
κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη οδηγεί σε ασθένεια που εκδηλώνεται κατά την
εφηβεία. Η μετάλλαξη αυτή τροποποιεί την αλληλουχία του
φυσιολογικού γονιδίου με αποτέλεσμα το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο
να κόβεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI στο σημείο
αυτό. Προκειμένου το ζευγάρι που απεικονίζεται στο γενεαλογικό δέντρο
της Εικόνας , να διαπιστώσει αν τα παιδιά του θα εμφανίσουν την
ασθένεια στην εφηβεία, αναζήτησε γενετική συμβουλή και τους
προτάθηκε να κάνουν στα παιδιά τους γενετικό έλεγχο.

Στον έλεγχο αυτό λαμβάνεται DNA από δείγμα σάλιου. Τμήματα DNA
μήκους 1000 ζευγών βάσεων (ζ.β.) που περιέχουν το σημείο της
μετάλλαξης, πολλαπλασιάζονται επιλεκτικά με αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης (PCR).
 Στα μόρια DNA που προκύπτουν επιδρούμε με EcoRI. Tα αποτελέσματα
που λαμβάνονται έχουν ως εξής:
Άτομο ΙΙ1: τμήματα DNA μήκους 600 ζ.β. και τμήματα DNA μήκους
400 ζ.β.
Άτομο ΙΙ2: μόνο τμήματα DNA μήκους 1000 ζ.β.
 i. Να διερευνήσετε τον τύπο κληρονομικότητας της ασθένειας και να
τεκμηριώσετε την απάντησή σας. Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση
φυλοσύνδετης επικρατούς κληρονομικότητας.
 ii. Να γράψετε τους γονότυπους των παιδιών της οικογένειας  και να
αναφέρετε ποιο/ποια παιδί/παιδιά θα εμφανίσει/εμφανίσουν τα
συμπτώματα της ασθένειας.
 iii.  Αν οι γονείς υποβληθούν στον ίδιο γενετικό έλεγχο, να γράψετε το
αναμενόμενο μήκος των τμημάτων DNA που θα προκύψουν για κάθε
γονέα.
 iv.  Δίνεται το τμήμα της αλληλουχίας της κωδικής αλυσίδας του
φυσιολογικού αλληλόμορφου του γονιδίου στο οποίο περιλαμβάνονται



το κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης και το σημείο της μετάλλαξης.
...CGAACGATGCCAGTCTCAATTCACGGA...
 α. Να γράψετε την αλληλουχία του αντίστοιχου τμήματος της κωδικής
αλυσίδας του μεταλλαγμένου αλληλόμορφου.
 β.  Ποια είναι η επίπτωση της μετάλλαξης στη δομή και στη
λειτουργικότητα   της παραγόμενης πρωτεΐνης;

5.   Σε ένα είδος εντόμου το σώμα του μπορεί να έχει έναν από τους εξής
χρωματισμούς: κίτρινο χρώμα, άσπρο χρώμα και μαύρο χρώμα. Στο ίδιο
έντομο ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση της πρωτεΐνης Α, ενώ
το μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του δεν συνθέτει την πρωτεΐνη αυτή.
Διασταυρώνονται θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που
παράγουν την πρωτεΐνη Α, με αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος
που παράγουν την πρωτεΐνη Α και γεννήθηκαν οι εξής απόγονοι:
80 θηλυκά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν
την πρωτεΐνη Α
40 θηλυκά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την
πρωτεΐνη Α
40 θηλυκά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την
πρωτεΐνη Α
40 αρσενικά άτομα με κίτρινο χρώμα σώματος που παράγουν την
πρωτεΐνη Α
 20 αρσενικά άτομα με μαύρο χρώμα σώματος που παράγουν την
πρωτεΐνη Α
 και  20 αρσενικά άτομα με άσπρο χρώμα σώματος που παράγουν την
πρωτεΐνη Α.

i. Να βρείτε τον τρόπο κληρονόμησης των δύο χαρακτήρων  και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας
 ii. Να γράψετε τους γονότυπους των γονέων .   Δίνεται ότι για τα
παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel.  Δεν
απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.
 iii.  Ένα άλλο χαρακτηριστικό στο έντομο αυτό είναι το μήκος των
κεραιών. Το αλληλόμορφο που ελέγχει το μεγάλο μήκος κεραιών είναι
επικρατές, ενώ αυτό που ελέγχει το μικρό μήκος είναι υπολειπόμενο.
Διαθέτουμε δύο αμιγείς πληθυσμούς, ο ένας με μεγάλες κεραίες και ο
άλλος με μικρές κεραίες.
 Πώς θα διαπιστώσετε αν το γονίδιο είναι αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο,
πραγματοποιώντας την κατάλληλη ή τις κατάλληλες διασταυρώσεις;



6.  Σε ένα είδος ποντικιού, εμφανίζονται τρεις φαινότυποι, ο Α, ο Β και ο
Γ, για το «είδος τριχώματος». Από συνεχείς διασταυρώσεις δύο
ποντικιών γεννήθηκε ένας μεγάλος αριθμός απογόνων. Οι απόγονοι
αυτοί καταμετρήθηκαν όσον αφορά το «είδος τριχώματος» και
καταγράφηκε η αναλογία 50% για τον φαινότυπο Α, 25% για τον
φαινότυπο Β και 25% για τον φαινότυπο Γ.  Επισημαίνεται ότι το «είδος
τριχώματος» είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας και ότι το φύλο στα
ποντίκια καθορίζεται όπως στον άνθρωπο.
 i. Με βάση τους πιθανούς τύπους κληρονόμησης του χαρακτήρα «είδος
τριχώματος» να γράψετε τους γονότυπους των ατόμων που
διασταυρώθηκαν σε κάθε μία περίπτωση . Να γράψετε τις αντίστοιχες
διασταυρώσεις.
 Στο ίδιο είδος ποντικιού ένα ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων καθορίζει
τη σύνθεση ή όχι του ενζύμου Ε2. Το αλληλόμορφο Α συνθέτει το
ένζυμο Ε2 που επιτρέπει την αποτύπωση χρωστικής στο τρίχωμα, ενώ το
μεταλλαγμένο αλληλόμορφό του α ευθύνεται για τη μη σύνθεση του
ενζύμου Ε2 και προκαλεί αλφισμό. Το ένζυμο Ε2 συμμετέχει στην ίδια
μεταβολική οδό με το ένζυμο Ε1 που μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε
τυροσίνη, όπως φαίνεται στο σχήμα . Να θεωρήσετε ότι το μονοπάτι
αυτό αποτελεί τη μοναδική μεταβολική οδό σύνθεσης της μελανίνης.

 Το αλληλόμορφο Φ συνθέτει το ένζυμο Ε1, ενώ το μεταλλαγμένο
αλληλόμορφό του φ ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε1.
Διασταυρώνουμε δύο φυσιολογικά ποντίκια ετερόζυγα και για τους δύο
χαρακτήρες.
 ii. Να βρείτε τις φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων, αιτιολογώντας
τις απαντήσεις σας,
α) αν τα ποντίκια δεν προσλαμβάνουν καθόλου τυροσίνη με τη διατροφή
τους  και
 β) αν προσλαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα τυροσίνης με τη
διατροφή τους.
  Επισημαίνεται ότι: τα ζεύγη των γονιδίων βρίσκονται σε διαφορετικά
χρωμοσώματα.



7.  Στο σχήμα  δίνεται η αλληλουχία ενός υποθετικού γονιδίου
προκαρυωτικού οργανισμού, το οποίο κωδικοποιεί ένα μικρό πεπτίδιο.

i. Αν η μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου αντιγράφεται με συνεχή τρόπο,
να βρείτε σε ποια από τις δύο θέσεις (Α ή Β) βρίσκεται η θέση έναρξης
της αντιγραφής    και  να  αιτιολογήσετε  την  απάντησή  σας .

ii. Αν υποθέσουμε ότι κατά την αντιγραφή του 16ου νουκλεοτιδίου της
δεδομένης αλληλουχίας η DNA-πολυμεράση ενσωματώνει κατά λάθος,
χωρίς να διορθώνεται, απέναντι από το νουκλεοτίδιο της κυτοσίνης το
νουκλεοτίδιο της θυμίνης, να γράψετε τις αλληλουχίες των δίκλωνων
τμημάτων που θα προκύψουν μετά το τέλος της αντιγραφής.

iii. Θεωρώντας ότι το σφάλμα δεν έχει επιδιορθωθεί μετά το τέλος της
αντιγραφής και ότι το κύτταρο διαιρείται, να διερευνήσετε την πιθανή
επίπτωση του σφάλματος στο παραγόμενο πεπτίδιο σε καθένα από τα
δύο θυγατρικά κύτταρα.


