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ΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Ζ ή τ η µ α 1ο
Α. 1.
2.
3.
4.
5.

γ
α
γ
α
β

Β. Α. νουκλεοτίδια, δεοξυριβόζη, φωσφορική οµάδα, υδροξύλιο, αζωτούχος βάση, Α, Τ, C,G.
Β. αποθήκευση, µεταβίβαση, διατήρηση, έκφραση.
Γ. πυρήνα, διπλοειδή.
∆. κυκλικό, πρωτόζωα, γραµµικό.

Ζ ή τ η µ α 2ο
Α. 1. Σωστό: «Η συµπληρωµατικότητα….µητρικό µόριο» σελ. 17 σχ. βιβλίου.
2. Σωστό: «Η έκφραση in vitro….σωλήνα» σελ. 14 σχ. βιβλίου.
3. Λάθος: «Το DNA …..(RNA -ιοί)» σελ. 17 σχ. βιβλίο.
4. Σωστό: Το 23ο ζεύγος χρωµοσωµάτων στα θηλυκά άτοµα αποτελείται από 2X χρωµοσώµατα, ενώ
στα αρσενικά από ένα Χ και ένα Υ χρωµόσωµα. Η παρουσία του Υ χρωµοσώµατος στον άνθρωπο καθορίζει το αρσενικό φύλο, ενώ η απουσία του το θηλυκό φύλο. Το Υ χρωµόσωµα είναι µικρότερο σε µέγεθος από το Χ χρωµόσωµα και επίσης το ζυγωτό των ανώτερων
πολυκύτταρων οργανισµών διαθέτει µιτοχόνδρια τα οποία είναι µητρικής προέλευσης.
5. Σωστό: Μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα µε ν µονοµερή (νουκλεοτίδια) εµφανίζει 4ν διαφορετικές
πιθανές αλληλουχίες, ενώ µια πολυπεπτιδική αλυσίδα µε ν µονοµερή (αµινοξέα) εµφανίζει 20ν διαφορετικές πιθανές αλληλουχίες των µονοµερών της.
Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά νουκλεοτίδια για το DNA (Α, Τ,C, G), ενώ
για τα µονοµερή των πρωτεϊνών υπάρχουν 20 διαφορετικά αµινοξέα.
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Β. 1. Οµόλογα ονοµάζονται τα χρωµοσώµατα που έχουν το ίδιο µέγεθος, το ίδιο σχήµα, την ίδια θέση
κεντροµεριδίου, την ίδια διαζώνωση και εµφανίζουν στον ίδιο γενετικό τόπο ίδιους ή διαφορετικούς αλληλόµορφους ενός γονιδίου που ελέγχει µία ιδιότητα του οργανισµού. Το ένα από τα δύο
είναι πατρικής και το άλλο µητρικής προέλευσης σε ένα διπλοειδή οργανισµό.
2. Τα ποντίκια που εµβολιάστηκαν µε το περιεχόµενο του δοκιµαστικού σωλήνα Β νόσησαν από πνευµονία και πέθαναν. Αυτό συνέβη διότι η πεπτιδάση καταστρέφει τις πρωτεΐνες, άρα το DNA µένει
ανέπαφο και λειτουργικό. Έτσι, το DNA µετασχηµάτισε τα µη-παθογόνα βακτήρια και τους προσέδωσε παθογένεια.

Ζ ή τ η µ α 3ο
Α. Ένα τέτοιο πείραµα είναι το πείραµα του Griffith. «Το 1928 …..πως γίνεται αυτό» σελ. 13, σχ. βιβλίο.
Β. «Η ανακάλυψη …..5΄ άκρο της » σελ. 15 - 17, σχ. βιβλίο.
Γ. Σελ. 14 σχ. βιβλίο.

Ζ ή τ η µ α 4ο
Θέτουµε έστω x ο αριθµός των φωσφοδιεστερικών δεσµών. Τότε έχουµε:
2Τ + 3G = x +12 (1) και 2T + 2G = x + 2 (2)
Οπότε λύνουµε το σύστηµα και βρίσκουµε G=10. Επειδή στο δίκλωνο µόριο DNA ισχύει: Α=Τ και G=C
άρα Α=Τ=G=C=10.

326 ___________________________________________________________________________________________Α
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

biologia325-326.qxd

14/6/2007

3:48

Page 327

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Ζ ή τ η µ α 1ο
Α. 1.
2.
3.
4.
5.
Β1. Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

γ
ε
β
γ
β
Σ
Λ
Λ
Σ
Σ

Β2. Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

συνεχής, mRNA
πολύσωµα
µεταγραφικοί παράγοντες, υποκινητής
πριµόσωµα, πρωταρχικά τµήµατα
mRNA, πολυπεπτιδικές αλυσίδες

Ζ ή τ η µ α 2ο
Α. «Η DNA πολυµεράση επιδιορθώνει επίσης λάθη που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής.
Μπορεί δηλαδή...τοποθετεί σωστά» σελ. 29 - 30 σχ. βιβλίο.
Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί «το κύτταρο...1010!» σελ. 30 σχ. βιβλίο.
Β. Η DNA ελικάση είναι ένα ένζυµο δηλαδή µια πρωτεΐνη. Για να βιοσυνθέσει το κύτταρο την DNA ελικάση πρέπει να εκφράσει το γονίδιο που την κωδικοποιεί. Εποµένως τα βιολογικά µακροµόρια που
συµµετέχουν για τη βιοσύνθεσή της είναι:
Νουκλεϊκά οξέα
• Το γονίδιο που κωδικοποιεί για την DNA ελικάσης.
• Το mRNA που προκύπτει από τη µεταγραφή του γονιδίου της DNA ελικάσης.
• Το snRNA ως συστατικό των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωµατιδίων που επιτελούν την ωρίµανση
του mRNA, διότι πρόκειται για ευκαρυωτικό κύτταρο.
• Το rRNA ως συστατικό των ριβοσωµάτων.
• Τα tRNAs ως απαραίτητα για τη µετάφραση του mRNA.
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Πρωτεΐνες
• RNA πολυµεράση και µεταγραφικοί παράγοντες.
• Ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια.
• Ριβοσώµατα.
• Παράγοντας απελευθέρωσης.
• Ένζυµα που θα πραγµατοποιήσουν τις µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις (πεπτιδάσες).

Ζ ή τ η µ α 3ο
Α. «Τα κύτταρα…όλων των κυττάρων». σελ. 40, σχ. βιβλίο.
Β. «Ο γενετικός κώδικας...πρωτεΐνες ». σελ. 35, σχ. βιβλίο.
Και επιπλέον να αναφερθεί ότι «Τα ριβοσώµατα...πρωτεϊνών» σελ. 36, σχ. βιβλίο.
Τα προβλήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν οφείλονται στο γεγονός ότι τα βακτήρια δεν επιτελούν
µετα-µεταγραφική και εκτεταµένη µετα-µεταφραστική ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης, οπότε δε µπορούν να αποκόψουν τα εσώνια των ευκαρυωτικών πρόδροµων mRNAs και ακόµη δε µπορούν να πραγµατοποιήσουν όλες τις µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις που απαιτούνται ώστε να καταστήσουν την πρωτεΐνη λειτουργική, ξεκινώντας από το πρόδροµο µόριό της.

Ζ ή τ η µ α 4ο
Α. Ι. Η κωδική αλυσίδα είναι η κάτω. Η αλληλουχία των κωδικονίων της που µεταφράζονται είναι:
5΄
ATG - ACG - TAT - TAT3΄
ΙΙ. 4
ΙΙΙ. 3΄ UAC 5΄ 3΄ UGC 5΄ 3΄ ΑUA 5΄ 3΄ ΑUA 5΄ (αντικωδικόνια των tRNAs)
Tα tRNAs είναι 4 από αυτά όµως µόνο 3 είναι διαφορετικά.
ΙV. Η2Ν µεθειονίνη - θρεονίνη - τυροσίνη - τυροσίνη COOH
B. To µόριο του DNA αποτελείται από 79,2 x 108 : 660 = 12 x 106 ζεύγη νουκλεοτιδίων.
Αφού όλες οι πρωτεΐνες είναι ίδιες και αποτελούνται από 400 αµινοξέα, το mRNA και συγκεκριµένα το
πλαίσιο ανάγνωσης που µπορούµε να υπολογίσουµε θα αποτελείται από 1.200 νουκλεοτίδια (3 x 400).
Άρα το αντίστοιχο µέρος του γονιδίου είναι 1.200 ζεύγη βάσεων, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη µας τα υπόλοιπα µέρη ενός γονιδίου αλλά και το υπόλοιπο µέρος του γονιδιώµατος του οργανισµού. Έχουµε:
(12 x 106) : (12 x 102) = 104 γονίδια βρίσκονται στο µόριο του DNA.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Ζ ή τ η µ α 1ο
Α. 1.
2.
3.
4.
5.

δ
δ
ε
δ
β

B. A.
B.
Γ.
∆.
Ε.

Σ, τουλάχιστον ενός τµήµατος του DNA που αναζητούµε.
Λ
Σ
Σ
Λ, εφόσον απαιτεί εκτεταµένες µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις.

Ζ ή τ η µ α 2ο
Α. • Μία θέση έναρξης της αντιγραφής.
• Μία µοναδική θέση αναγνώρισης από µία ορισµένη περιοριστική ενδονουκλεάση, σε τέτοιο σηµείο
ώστε να διευκολύνει την επιλογή των µετασχηµατισµένων κυττάρων - ξενιστών.
• ∆υνατότητα να επιλέγεται, ώστε να επιλέγονται τα µετασχηµατισµένα κύτταρα ξενιστές π.χ να διαθέτει δύο γονίδια ανθεκτικότητας σε δύο διαφορετικά αντιβιοτικά.
Βλέπε και ορολογία στον όρο φορέας κλωνοποίησης, σελ. 203.
Β. Α. mRNA, αντίστροφη µεταγραφάση, mRNA - cDNA.
Β. mRNA, cDNA, DNA πολυµεράση.
Γ. πλασµίδιο, λ-φάγος, εσώνια, πολυπεπτιδίων.
Γ. α.
β.
γ.
δ.
ε.

2
3
1
2
∆ε θα κοπεί το µόριο του DNA, διότι οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες (EcoRI) αναγνωρίζουν µόνο δίκλωνα µόρια DNA.
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Ζ ή τ η µ α 3ο
Α. Βλέπε σχ. βιβλίο σελ.57, ή στο παρόν βιβλίο την ορολογία στους αντίστοιχους όρους.
Β. Βλέπε ένθετο σχ. βιβλίου σελ.184, ή στο παρόν βιβλίο αντίστοιχο ένθετο, σελ. 207.

Ζ ή τ η µ α 4ο
Αποµόνωση µυκητιακού DNA ιχνηθέτηση διαθέσιµου tRNA αποδιάταξη µε θέρµανση του µυκητιακού
DNA υβριδοποίηση του γονιδίου (µη κωδική αλυσίδα) µε το ιχνηθετηµένο tRNA εντοπισµός και αποµόνωση του επιθυµητού γονιδίου από το γονιδίωµα του µύκητα (εφόσον το γονίδιο δεν περιέχει θέση αναγνώρισης από την EcoRI) πέψη του πλασµιδίου µε την EcoRI κατασκευή ανασυνδυασµένου πλασµιδίου µε ένθεση του επιθυµητού γονιδίου στο πλασµίδιο εντός του γονιδίου της tetR µετασχηµατισµός βακτηρίων ξενιστών που βρίσκονται σε υγρή καλλιέργεια επίστρωση της υγρής βακτηριακής καλλιέργειας σε στερεό θρεπτικό υλικό µε αµπικιλλίνη µεταφορά δείγµατος της κάθε αποικίας που αναπτύχθηκε στο πρώτο θρεπτικό υλικό, σε δεύτερο θρεπτικό υλικό που περιέχει τετρακυκλίνη. Τα κύτταρα που δεν ανέπτυξαν αποικίες στο δεύτερο τρυβλίο είναι τα µετασχηµατισµένα µε το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο αποµόνωση των επιθυµητών αποικιών από το πρώτο θρεπτικό υλικό και
επίστρωσή τους σε νέο στερεό θρεπτικό υλικό χωρίς αντιβιοτικό επώαση του τρυβλίου για την ανάπτυξη των αποικιών και φύλαξη του τρυβλίου µε τα επιθυµητά βακτήρια σε χαµηλή θερµοκρασία.

Μετά την αποµόνωση του γονιδιώµατος του µύκητα, η κλωνοποίηση του επιθυµητού γονιδίου, θα µπορούσε να γίνει και µε την µέθοδο PCR, εάν βέβαια υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισµός στο εργαστήριο.
Θα ήταν δυνατόν µε την χρήση της αντίστροφης µεταγραφάσης να µετατρέψουµε το ίδιο το tRNA µόριο σε δίκλωνο DNA και να το κλωνοποιήσουµε. Ωστόσο µε αυτόν τον τρόπο διακινδυνεύουµε να µην
πάρουµε το ακριβές αντίγραφο του γονιδίου, λόγω της χαµηλής πιστότητας της αντίστροφης µεταγραφάσης.
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