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ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  

   ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Στουσ ποντικοφσ το χρϊμα του τριχϊματοσ μπορεί να είναι καφζ ι 

λευκό και το μικοσ του τριχϊματοσ κοντό ι μακρφ. Το καφζ χρϊμα και 
το κοντό τρίχωμα ελζγχονται από αυτοςωμικά επικρατι γονίδια. Ζνασ 
αρςενικόσ ποντικόσ Ι διαςταυρϊνεται με τρία διαφορετικά κθλυκά ΙΙ, ΙΙΙ 
και ΙV. Από κάκε διαςταφρωςθ πιραμε ςυνολικά  80 απογόνουσ. 
● Από τθ διαςταφρωςθ του ποντικοφ Ι με το κθλυκό ΙΙ πιραμε, μεταξφ 
άλλων, 10 απογόνουσ με λευκό χρϊμα και μακρφ τρίχωμα. 
● Από τθ διαςταφρωςθ του ποντικοφ Ι με το κθλυκό ΙΙΙ πιραμε, μεταξφ 
άλλων, 5 απογόνουσ με λευκό χρϊμα και μακρφ τρίχωμα. 
● Από τθ διαςταφρωςθ του ποντικοφ Ι με το κθλυκό ΙV πιραμε, μεταξφ 
άλλων, 20 απογόνουσ με λευκό χρϊμα και μακρφ τρίχωμα. 
Δίνεται ότι οι απόγονοι κάκε διαςταφρωςθσ κατατάςςονται, με βάςθ το 
φαινότυπό τουσ, ςε τζςςερισ φαινοτυπικζσ ομάδεσ. Επίςθσ οι αρικμθ-
τικζσ αναλογίεσ των απογόνων, που ανικουν ςε κάκε φαινοτυπικι 
ομάδα, ςυμφωνεί με τισ φαινοτυπικζσ αναλογίεσ των νόμων του 
Mendel. 
Να προςδιορίςετε το γονότυπο και το φαινότυπο των ποντικϊν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
και ΙV. Να επιβεβαιϊςετε τα ςυμπεράςματά ςασ με κατάλλθλεσ δια-
ςταυρϊςεισ. 

2.Δίνεται το παρακάτω τμιμα mRΝΑ, ςτο οποίο βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ 

διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ: 
 
              . . .ΑUΑΑΑGUGCAAUCUCΑΑΑΑUCΑCGGΑUUUΑΑΑ. . . 
 
Ζνα από τα μόρια tRΝΑ που πιραν 
μζροσ ςτθ μετάφραςθ, αυτοφ του 
mRΝΑ, ζφερε το αντικωδικόνιο 
3ϋUUU 5ϋ. Στο tRΝΑ αυτό, κάποια 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, είναι 
ςυνδεδεμζνα 10 αμινοξζα. Το tRΝΑ 
που κα μεταφζρει το επόμενο αμιν-
οξφ, είναι αυτό του ςχιματοσ: 



α. Να ςθμειϊςετε τα 5ϋ και 3ϋ άκρα ςτο παραπάνω τμιμα mRΝΑ. 
β. Να βρείτε το ςυνολικό αρικμό αμινοξζων του ςχθματιηόμενου πε-
πτιδίου. Πόςα νουκλεοτίδια αποτελοφν ςυνολικά το τμιμα του γονιδίου 
που μεταφράηεται ςτο πεπτίδιο; 
 

3. Δίνεται θ παρακάτω αλλθλουχία βάςεων: 

 
                   ...ΑGC  GΑΑ ΤΤC ΑΤG ΤΑΤ. .. αλυσίδα Ι 
                   ...ΤCG   CΤΤ ΑΑG ΤΑC ΑΤΑ. .. αλυσίδα II 
 
θ οποία αποτελεί τμιμα ενόσ γονιδίου. Στο τμιμα αυτό του DΝΑ ςυμ-
βαίνει μια μετάλλαξθ αντικατάςταςθσ βάςθσ. Συγκεκριμζνα το ηευγάρι 
βάςεων που επιςθμαίνεται αντικακίςταται από το ηευγάρι Τ=Α. Τα άτο-
μα που είναι ομόηυγα για το μεταλλαγμζνο αλλθλόμορφο γονίδιο, 
εμφανίηουν φυςιολογικό φαινότυπο. 
α. Να γράψετε το τμιμα του mRΝΑ που προκφπτει από τθ μεταγραφι 
του παραπάνω τμιματοσ DΝΑ. Να ςθμειϊςετε επίςθσ τα 5ϋ και 3ϋ άκρα 
του. 
β. Μια άλλθ μετάλλαξθ που ςυνζβθ, ςε ζνα ςθμείο, ςτο παραπάνω τμι- 
μα DΝΑ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τα ετερόηυγα άτομα και για τα δφο μεταλ-
λαγμζνα αλλθλόμορφα, να παράγουν δφο διαφορετικά πεπτίδια Ι και ΙΙ. 
Το πεπτίδιο Ι διαφζρει από το πεπτίδιο II. 
γ. Κατά τθ ςφνκεςθ του πεπτιδίου ΙΙ, μετά τθν αποςφνδεςθ από το 
ριβόςωμα του tRΝΑ που μετζφερε το αμινοξφ, που κωδικοποιεί το τρίτο 
κωδικόνιο του παραπάνω τμιματοσ DΝΑ, δεν ειςζρχεται ςτο ριβόςωμα 
άλλο μόριο tRΝΑ. Σε τι διαφζρουν τα πεπτίδια Ι και II  από το φυςιο-
λογικό πεπτίδιο; 
δ. Ποιον τφπο κλθρονομικότθτασ ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο γονίδιο αν 
γνωρίηετε ότι τα αρςενικά άτομα ςυνκζτουν μόνο το ζνα από τα δφο 
πεπτίδια. Να κάνετε χριςθ του γενετικοφ κϊδικα. 
 


