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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

I. Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας 

 
1. Να περιγράψετε µε λίγα λόγια τον ηµισυντηρητικό τρόπο αυτοδιπλασιασµού του DNA. 

2. Γιατί ο µηχανισµός αυτοδιπλασιασµού του DNA χαρακτηρίζεται ηµισυντηρητικός; 

3. Γιατί επελέγη η Escherichia coli για τις πρώτες έρευνες σχετικά µε τον 
αυτοδιπλασιασµό του γενετικού υλικού; 

4. Πώς επιτυγχάνεται η γρήγορη αντιγραφή του DNA των ανώτερων ευκαρυωτικών 
οργανισµών; 

5. Ποια είναι η βιολογική σηµασία του αυτοδιπλασιασµού του DNA; 

6. Ποια σχέση έχουν µεταξύ τους και µε το αρχικό τα µόρια που προκύπτουν από την 
αντιγραφή του DNA; 

7. Με ποια διαδικασία µεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες του DNA στις πρωτεΐνες; 

8. Τι γνωρίζετε για την ακρίβεια του µηχανισµού αντιγραφής του DNA στα κύτταρα; 
πληροφορίας; 

9. Ποιος είναι ο ρόλος των DNA πολυµερασών στη διαδικασία της αντιγραφής της 
γενετικής πληροφορίας; 

10. Να αναφέρετε τα ένζυµα που συµµετέχουν στον αυτοδιπλασιασµό του DNA και το 
ρόλο που έχει το καθένα από αυτά στη συγκεκριµένη διαδικασία. 

11. Τι είναι οι θέσεις έναρξης αντιγραφής; Πόσες θέσεις έναρξης αντιγραφής υπάρχουν 
σε ένα µόριο DNA; 

12. Τι είναι το πριµόσωµα και ποιος είναι ο ρόλος του; 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης αυτού του κεφαλαίου ο µαθητής θα πρέπει να µπορεί: 
• Να περιγράφει το κεντρικό δόγµα της βιολογίας, δηλαδή τον τρόπο ροής της γενετικής 

πληροφορίας. 
• Να περιγράφει τον µηχανισµό αντιγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης του DNA 
• Να εξηγεί το ρόλο του γενετικού κώδικα στην πρωτεϊνοσύνθεση και να τις ιδιότητές του. 
• Να εξηγεί τη σηµασία ύπαρξης ρυθµιστικών µηχανισµών για τον έλεγχο της γονιδιακής 

έκφρασης. 
• Να περιγράφει τους µηχανισµούς ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης στους 

ευκαρυωτικούς οργανισµούς 
• Να διακρίνει τις διαφορές στους µηχανισµούς ρύθµισης ανάµεσα στους προκαρυωτικούς 

και στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. 
Βιβλίο καθηγητή
 Σελίδα 2 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

13. Ποιο ένζυµο καταλύει τη σύνθεση των πρωταρχικών τµηµάτων RNA και ποιο τα 
αντικαθιστά µε τα κατάλληλα δεσοξυριβονουκλεοτίδια; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας 

 Σελίδα 3 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

14. Γιατί η µία αλυσίδα ενός µορίου DNA αντιγράφεται συνεχώς ενώ η συµπληρωµατική 
της ασυνεχώς; 

15. Ποιος είναι ο ρόλος της DNA δεσµάσης στον αυτοδιπλασιασµό του DNA; 

16. Πώς εξηγείται η µεγάλη ταχύτητα αντιγραφής του DNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα; 

17. Τι ονοµάζουµε γονιδιακή έκφραση; 

18. Τι ονοµάζεται µεταγραφή της γενετικής πληροφορίας; 

19. Τι είναι απαραίτητο για τη µεταγραφή; 

20. Τι εκφράζει το κεντρικό δόγµα της βιολογίας; 

21. Τι είναι η αντίστροφη µεταγραφή και ποιος είναι ο ρόλος της; 

22. Πώς διατυπώνεται σήµερα το κεντρικό δόγµα της βιολογίας και γιατί; 

23. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα γονίδια του ανθρώπινου γονιδιώµατος που 
µεταγράφεται; 

24. Ποια είναι τα είδη RNA που παράγονται µε τη µεταγραφή; 

25. Τι είναι το SnRNA και ποιος είναι ο ρόλος του; 

26. Τι είναι οι υποκινητές και τι οι µεταγραφικοί παράγοντες; 

27. Να περιγράψετε συνοπτικά τον τρόπο δράσης της RNA πολυµεράσης. 

28. Ποιος είναι ο προσανατολισµός της µεταγραφής; 

29. Τι είναι οι αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής; 

30. Σε τι διαφέρει η γλώσσα µε την οποία είναι καταγραµµένη η γενετική πληροφορία στο 
µόριο του DNA από αυτή του mRNA; 

31. Τι εξυπηρετεί η µεταγραφή της γενετικής πληροφορίας από το µόριο του DNA στο 
µόριο του mRNA; 

32. Τι ονοµάζουµε κωδική αλυσίδα του µορίου DNA; 

33. Γιατί κάποια γονίδια χαρακτηρίζονται ως ασυνεχή ή διακεκοµµένα; 

34. Τι ονοµάζουµε πρόδροµο mRNA; 

35. Να περιγράψετε µε λίγα λόγια τη διαδικασία της µεταγραφής. 

36. Με ποια διαδικασία δηµιουργείται το ώριµο mRNA από τα πρόδροµα mRNA; 

37. Τι ονοµάζουµε αµετάφραστες περιοχές ενός ώριµου µορίου mRNA; 

38. Τι ονοµάζουµε γενετικό κώδικα; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
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 Σελίδα 4 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

39. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα; 

40. Γιατί δεν θα ήταν δυνατόν ένα νουκλεοτίδιο ή µια δυάδα νουκλεοτιδίων να 
κωδικοποιούν ένα αµινοξύ; 

41. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίστηκε ως κώδικας τριπλέτας; 

42. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται σχεδόν καθολικός; 

43. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται εκφυλισµένος; 

44. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται συνεχής; 

45. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται µη επικαλυπτόµενος; 

46. Ποια είναι τα κωδικόνια έναρξης και λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; 

47. Τι ονοµάζεται πλαίσιο ανάγνωσης της γενετικής πληροφορίας; 

48. Ποια είναι η δοµή των ριβοσωµάτων; 

49. Τι είναι το κωδικόνιο; 

50. Ποιο κωδικόνιο mRNA είναι συµπληρωµατικό του αντικωδικονίου ACG και ποιο είναι 
το αντίστοιχο κωδικόνιο DNA; 

51. Τι είναι το αντικωδικόνιο; 

52. Ποιος είναι ο ρόλος της 5΄ αµετάφραστης περιοχής ενός µορίου mRNA; Ποιο 
αντικωδικόνιο θα έχει το tRNA που συνδέεται µε το κωδικόνιο έναρξης της 
πρωτεϊνοσύνθεσης; 

53. Ποιο αντικωδικόνιο θα έχει το tRNA που συνδέεται µε το κωδικόνιο έναρξης της 
πρωτεϊνοσύνθεσης; 

54. Ποιοι είναι οι απαραίτητοι παράγοντες για την πρωτεϊνοσύνθεση; 

55. Ποια είναι τα διαδοχικά στάδια της µετάφρασης της γενετικής πληροφορίας και τι 
συµβαίνει σε καθένα από αυτά; 

56. Ποιο είναι το πρώτο κωδικόνιο ενός µορίου mRNA και ποιο αµινοξύ κωδικοποιεί;  

57. Γιατί δεν έχουν όλες οι πρωτεΐνες ως πρώτο τη µεθειονίνη; 

58. Τι ονοµάζουµε σύµπλοκο έναρξης; 

59. Πότε συνδέονται η µικρή και η µεγάλη υποµονάδα του ριβοσώµατος κατά τη διάρκεια 
της µετάφρασης της γενετικής πληροφορίας; 

60. Πώς γίνεται η επιµήκυνση της πεπτιδικής αλυσίδας κατά τη µετάφραση της γενετικής 
πληροφορίας; 

61. Πώς ολοκληρώνεται η σύνθεση µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας; 
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 Σελίδα 5 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

62. Τι ονοµάζεται πολύσωµα; 

63. Πώς καταφέρνει ένα κύτταρο να παράγει µεγάλα ποσά µιας πρωτεΐνης σε µικρό 
χρονικό διάστηµα; 

64. Τι είναι τα οπερόνια; 

65. Τι είναι το οπερόνιο της λακτόζης; 

66. Πότε εκφράζονται τα γονίδια του οπερόνιου της λακτόζης και µε ποιο τρόπο 
ελέγχεται η έκφρασή τους;; 

67. Πώς επιτυγχάνεται η καταστολή των γονιδίων του οπερόνιου της λακτόζης στην 
Ε.coli; 

68. Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους γίνεται η ρύθµιση της γονιδιακής 
έκφρασης στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 

69. Τι θα πρέπει να συµβεί ώστε να αρχίσει η µεταγραφή ενός γονιδίου σε κάποιο 
ευκαρυωτικό κύτταρο; 

70. Αν ένα µόριο DNA διπλασιαστεί σε περιβάλλον µε ραδιενεργό άζωτο πόσες αλυσίδες 
DNA µε ραδιενεργό άζωτο θα υπάρχουν µετά τον δεύτερο αυτοδιπλασιασµό; 

71. Γιατί δεν θα µπορούσαν και οι δύο αλυσίδες του DNA να αντιγράφονται ταυτόχρονα 
συνεχώς; 

72. Ποια διαδικασία παριστάνουν τα βέλη 1, 2, 3, 4 και 5 στο κεντρικό δόγµα της 
βιολογίας όπως αυτό διατυπώνεται σήµερα; 

73. Ποιο µπορεί να είναι το προϊόν της µεταγραφής ενός γονιδίου ανθρώπινου κυττάρου; 

74. Να συγκρίνεται το µηχανισµό της αντιγραφής και της µεταγραφής σε ένα ευκαρυωτικό 
κύτταρο. 

75. Γιατί είναι δυνατή η έναρξη της  µετάφρασης της γενετικής πληροφορίας στα 
προκαρυωτικά κύτταρα, πριν ακόµα ολοκληρωθεί η µεταγραφή της; 

76. Ποια σχέση έχει ένα κωδικόνιου του DNA µε το αντίστοιχό του  στο m-RNA; 

77. Εάν η αλληλουχία των βάσεων σε ένα τµήµα m-RNA είναι 5΄�.AUCCGAUAU�.3΄ 
ποια θα είναι η αλληλουχία των βάσεων της κωδικής και της µεταγραφόµενης 
αλυσίδας του αντίστοιχου τµήµατος DNA ; 

78. Σε τι διαφέρει ο αυτοδιπλασιασµός του γενετικού υλικού στους προκαρυωτικούς και 
στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς ; 

 
DNA                RNA                 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

1 2 

3 4 

5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
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 Σελίδα 6 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

79. Πώς, οι γενετικές πληροφορίες που είναι καταγραµµένες στο µόριο του DNA, 
µπορούν και κατευθύνουν τη σύνθεση των πρωτεϊνών στα ριβοσώµατα; 

80. Πώς γίνεται δυνατή η ταυτόχρονη σύνθεση πολλών µορίων της ίδιας πρωτεΐνης στο 
κύτταρο; 

81. Ένα πρόδροµο m-RNA έχει την αλληλουχία: 

 

 

 

 

Το πρώτο του εξώνιο αποτελείται από 249 νουκλεοτίδια, Ακολουθούν: εσώνιο µε 39 
νουκλεοτίδια, εξώνιο µε 564 νουκλεοτίδια και εσώνιο µε 162 νουκλεοτίδια. 

Να γράψετε την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του ώριµου m-RNA που θα προκύψει 
τελικά µετά την διαδικασία ωρίµανσης και σηµειώστε σε αυτό τα κωδικόνια έναρξης και 
λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης καθώς και τις αλληλουχίες του ώριµου m-RNA που δεν θα 
µεταφραστούν. 

82. Να ονοµάσετε τις περιοχές α, β, γ, δ, ε και στ του οπερόνιου της λακτόζης. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος της περιοχής α; 

83. Σε ποιες κυτταρικές λειτουργίες εφαρµόζεται ο κανόνας της συµπληρωµατικότητας 
και µε ποιο τρόπο; 

84. Γιατί η πιθανότητα λάθους κατά τη  µεταγραφή είναι αυξηµένη έναντι της πιθανότητας 
λάθους κατά τη διάρκεια της αντιγραφής της γενετικής πληροφορίας; 

85. Να περιγράψετε τη διαδικασία µετάφρασης της γενετικής πληροφορίας. 

86. Να σχολιάστε τη σοβαρότητα που έχουν τα λάθη που συµβαίνουν κατά την αντιγραφή 
και αυτά που συµβαίνουν κατά τη µεταγραφή της γενετικής πληροφορίας. 

87. Σε ποια φάση του κύκλου ζωής του κυττάρου γίνεται ο αυτοδιπλασιασµός του DNA; 

88. Ποια µπορεί να είναι η τύχη των πολυπεπτιδικών αλυσίδων που συντίθενται στα 
ριβοσώµατα, µετά τη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης; 

89. Να αναφέρετε 2 οµοιότητες στη δοµή και τη σύνθεση των πρωτεϊνών και των 
νουκλεϊνικών οξέων. 

90. Τι µπορούµε να συµπεράνουµε από τη διαπίστωση ότι ο γενετικός κώδικας είναι ο 
ίδιος σχεδόν σε όλα τα κύτταρα πάνω στη γη; 

 
α β γ δ ε

 

5΄����AUCAUCGAUCAAUGCCAAUCUUUACGCCG..����AAUCCC����..CCCAGG 

GCG����ACCUAUAAACCG�..���AUCCCUGGUAUUCCUUAACCU����..AAU�.3΄ 

231 30 

552 150 33 
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91. Εάν το ποσοστό της αδενίνης στο DNA είναι 36%, ποιο είναι το ποσοστό της 
γουανίνης σε αυτό το µόριο; 

92. Οι ριβονουκλεοπρωτεΐνες είναι σύνθετα µόρια (συµπλέγµατα) που δηµιουργούνται από 
µόρια RNA και πρωτεΐνες. Να αναφέρετε δύο τέτοια συµπλέγµατα και το ρόλος τους 
στη λειτουργία του κυττάρου.  

93. Σχεδιάστε στο µόριο του DNA που ακολουθεί, µία περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη 
σύνθεση µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Σηµειώστε τη θέση του υποκινητή, της 
αλληλουχίας λήξης της µεταγραφής, τον προσανατολισµό των αλυσίδων του DNA, τη 
θέση που θα έχουν τα κωδικόνια έναρξης και λήξης της µετάφρασης. Αιτιολογείστε σε 
κάθε περίπτωση. 

 

 

94. Κάνουµε µία καλλιέργεια αµοιβάδας σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ραδιενεργό 
ουρακίλη και µετά από 2 ώρες παρατηρούµε ότι ο πυρήνας της γίνεται ραδιενεργός. 
Σε αµοιβάδα που προέρχεται από άλλη καλλιέργεια που αναπτύσσεται σε κανονικό 
θρεπτικό υλικό, αφαιρούµε τον πυρήνα και µεταφέρουµε σε αυτή πυρήνα αµοιβάδας 
από την πρώτη καλλιέργεια που είναι ραδιενεργός. Την αµοιβάδα αυτή στη συνέχεια 
την τοποθετούµε σε θρεπτικό υλικό που δεν έχει ραδιενεργά στοιχεία. Παρατηρούµε 
ότι µετά από µερικές ώρες ο πυρήνας παύει να είναι ραδιενεργός και γίνεται 
ραδιενεργό το κυτταρόπλασµα. Να εξηγήσετε γιατί παρατηρήθηκαν οι µεταβολές 
αυτές. 

Ι. Αργύρης: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

95. ∆ύο πρωτεΐνες που αποτελούνται από 110 αµινοξέα η καθεµία και έχουν την ίδια 
σύσταση σε αµινοξέα (ποσοτικά και ποιοτικά) µπορεί να είναι διαφορετικές; 

96. ∆ύο πρωτεΐνες ίδιου µήκους µε την ίδια αλληλουχία αµινοξέων έχουν συντεθεί 
υποχρεωτικά από mRNA που έχουν την ίδια αλληλουχία νουκλεοτιδίων; 

97. Σε ποιες αζωτούχες βάσεις αντιστοιχούν οι αριθµοί 1, 2, 3  

Ρ 
| 
πεντόζη ─ Α = 1 ─ πεντόζη 
|                            | 
Ρ                             Ρ        
πεντόζη ─ 2 ≡ C ─ πεντόζη 
|                            | 
Ρ                             Ρ 
πεντόζη ─ Τ ═ 3 ─ πεντόζη 
|                             
Ρ                             

a. Τι παριστάνουν οι συµβολισµοί ═ και ≡ ; 
 

 Σελίδα 7 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

Βιβλίο αξιολόγησης 
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 Σελίδα 8 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Έχετε ένα τµήµα DNA και το µεταγράφετε σε mRNA. Ξεχωρίζετε το DNA από το 
mRNA και στη συνέχεια αποχωρίζετε τις δύο αλυσίδες του DNA. Τοποθετείτε τα τρία 
δείγµατα σε τρεις δοκιµαστικούς σωλήνες και κάνετε χηµική ανάλυση που δίνει τα 
εξής αποτελέσµατα:  
Ποια αλυσίδα του DNA ήταν η  µεταγραφόµενη κατά τη σύνθεση αυτού του mRNA; 

 

 
2. Το µοριακό βάρος ενός ενζύµου είναι 8218. Αν το µέσο µοριακό βάρος ενός αµινοξέος 

είναι 100 να υπολογίσετε τον αριθµό των νουκλεοτιδίων του mRNA που κωδικοποιεί 
τη σύνθεση αυτού του ενζύµου. 

 
3. Το 35% των βάσεων ενός δίκλωνου µορίου DNA είναι θυµίνη. Αν η κάθε αλυσίδα του 

µορίου αυτού αποτελείται από 20.000 νουκλεοτίδια, να υπολογίσετε τον αριθµό των 
νουκλεοτιδίων µε θυµίνη και των νουκλεοτιδίων µε γουανίνη που συµµετέχουν στο 
συγκεκριµένο µόριο DNA. 

 
4. Ένα γονίδιο έχει µήκος 3.500 ζεύγη βάσεων και κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη 399 

αµινοξέων. Αν οι αµετάφραστες περιοχές του ώριµου mRNA έχουν συνολικό µήκος 
305 νουκλεοτίδια να υπολογιστούν:  
α) Το % ποσοστό των εσωνίων,  
β) Τα ζεύγη βάσεων που δηµιουργούνται κατά τη µετάφραση. 

 
5. ∆ίνεται η αλληλουχία βάσεων στον ένα κλώνο ενός µορίου DNA:  

3΄ ATTACAAGTCATTTATAATAGGTAAAAC 5΄  
α. Να βρείτε την αλληλουχία του άλλου κλώνου.  
β. Ποια αλυσίδα είναι η µεταγραφόµενη και γιατί;  
γ. Να γράψετε το mRNA που προκύπτει.  
δ. Ποια τα αντικωδικόνια στα tRNA που θα απαιτηθούν για τη µετάφραση;  
ε. Πόσα και ποια αµινοξέα θα περιέχει το πεπτίδιο;  
στ. Πόσα και ποια µόρια RNA χρειάζονται για τη µετάφραση; 
 

6. Να υπολογίσετε το πλήθος των πεντοζών και των αζωτούχων βάσεων στο µόριο 
mRNA που κατά τη µετάφραση δίνει πεπτιδική αλυσίδα, η οποία στη λειτουργική της 
µορφή έχει 150 αµινοξέα, ενώ στην πρόδροµη µορφή έχει 155 αµινοξέα. Πόσα tRNA 
πήραν µέρος κατά τη σύνθεση της αλυσίδας και πόσα µόρια νερού κέρδισε το κύτταρο;  
Σηµείωση:Να µην υπολογίσετε τις αµετάφραστες περιοχές. 
 

7. Η µία αλυσίδα µορίου DNA έχει µήκος 25.000 βάσεων. Οι 3.000 από αυτές είναι 
θυµίνη, οι 4.000 γουανίνη και οι 2.000 αδενίνη. Να υπολογίσετε τον συνολικό αριθµό 
κάθε είδους βάσης στο δίκλωνο µόριο DNA. Να υπολογίσετε τον αριθµό των 
φωσφοδιεστερικών δεσµών που αναπτύσσονται µεταξύ των νουκλεοτιδίων αυτού του 
µορίου DNA. 

 

 A% G% C% T% U% 
Αλυσίδα 1 DNA 19.1 26.0 31.0 23.9 0 
Αλυσίδα 2 DNA 24.2 30.8 25.7 19.3 0 

 mRNA 19.0 25.9 30.8 0 24.3 
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8. Η µεταγραφόµενη αλυσίδα ενός µορίου DNA έχει την ακόλουθη σύσταση: 20% Α, 
35%C, 15%Τ και 30%G. Ποια θα είναι η σύσταση του mRNA που θα δηµιουργηθεί; 
Ποια θα είναι η % σύσταση της αντίστοιχης κωδικής αλυσίδας του DNA  

 
9. Η µία αλυσίδα δίκλωνου µορίου DNA για τη διάσπασή της στα νουκλεοτίδια που την 

αποτελούν απαιτεί 459 µόρια νερού. Ποιο είναι το µήκος του συγκεκριµένου µορίου 
DNA εκφρασµένο σε ζεύγη βάσεων; 

 
10. Ένα δίκλωνο τµήµα DNA αποτελείται από 14 νουκλεοτίδια. Να υπολογίσετε πόσα από 

αυτά περιέχουν τη βάση αδενίνη, γνωρίζοντας ότι συνολικά σχηµατίζονται 17 δεσµοί 
υδρογόνου στο συγκεκριµένο τµήµα DNA. 

 
11. Γνωρίζοντας ότι η β αλυσίδα της αιµοσφαιρίνης αποτελείται από 146 αµινοξέα, πόσα 

νουκλεοτίδια περιλαµβάνει το τµήµα του DNA το υπεύθυνο για την σύνθεσή της και 
πόσα είναι τα νουκλεοτίδια των κωδικονίων του ώριµου mRNA που κωδικοποιούν την 
αλυσίδα αυτή.              

 
12. ∆ίνεται η αλληλουχία της κωδικής αλυσίδας ενός τµήµατος DNA: 
 
 
 
 
 

a. Ποια θα είναι η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων της συµπληρωµατικής της; 
b. Ποια θα είναι η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του m-RNA που θα προκύψει 

από τη µεταγραφή; 
c. Ποιο θα είναι το πρώτο ριβονουκλεοτίδιο που θα χρησιµοποιηθεί; 
d. Πόσα αµινοξέα θα έχει, αµέσως µετά τη σύνθεσή του το πολυπεπτίδιο που 

θα συντεθεί; 
 
13. Εάν θέλαµε να συνθέσουµε in vitro τη συµπληρωµατική DNA αλυσίδα της  
 
 

ποιο από τα ακόλουθα πρωταρχικά τµήµατα RNA θα επιλέγαµε και γιατί; 
 
 
 
 
14. Η αλληλουχία νουκλεοτιδίων, της διπλής έλικας ενός µορίου DNA, που ακολουθεί 

περιλαµβάνει την πληροφορία για τη σύνθεση ενός πεπτιδίου. 

 
a. Ποια είναι η µεταγραφόµενη αλυσίδα; 
b. Σηµειώστε τον προσανατολισµό των δύο αλυσίδων. 
c. Ποια θα είναι η αλληλουχία του mRNA που θα προκύψει από τη µεταγραφή; 
d. Γράψτε την αλληλουχία των αµινοξέων του πεπτιδίου που κωδικοποιείται από 

αυτό το mRNA και σηµειώστε το αµινικό και το καρβοξυλικό άκρο. 

5΄ �.ACCATGAATATG..�����..���..ATGGCGΤGAGTACCA�3΄ 
 

99 νουκλεοτίδια 

5΄GUCAAC 3΄ ,  5΄  AAGGCC  3΄ ,  5΄  CCGGAA 3΄  ,   5΄  CAACUG 3΄  
        α                              β                          γ                             δ 

5΄ CAGTTGAATTAGCTAGCAATTCCGG 3΄ 

Αλυσίδα Ι

Αλυσίδα ΙΙ

AAACTAATAGTCAGAACCCATCTTG 
TTTGATTATCAGTCTTGGGTAGAAC 
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15. Το διάγραµµα που ακολουθεί παριστάνει τµήµα ενός µορίου DNA. Κάθε διάστηµα 

αντιστοιχεί σε µήκος 100 ζ.β. 
 
 

 
 
 
 
a. Το τµήµα αυτό του DNA προέρχεται από ευκαρυωτικό ή προκαρυωτικό κύτταρο. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
b. Ποιο θα είναι το µήκος του mRNA που θα προκύψει από τη µεταγραφή του; 
c. Πόσα αµινοξέα θα έχει το πεπτίδιο που θα συντεθεί από τη µετάφραση του 

αντίστοιχου mRNA; 
 
16. Γιατί το µήκος ενός γονιδίου αντιστοιχεί σε τεράστιες πεπτιδικές αλυσίδες σε σχέση 

µε αυτές που τελικά συντίθενται κατά τη µετάφραση του mRNA;  
 
17. Συµπληρώστε στον πίνακα το σύµβολο + για τη διαδικασία που επαληθεύει την 

πρόταση. 
 

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
Ξεκινάει από το AUG   
Απαιτεί αλυσίδα DNA   
Απαιτεί αλυσίδα RNA   
Ξεκινάει από τον υποκινητή   
Απαιτεί κάποια πολυµεράση   
Στα ευκαρυωτικά κύτταρα γίνεται στον πυρήνα   

 
18. Ένα τµήµα βακτηριακού DNA περιλαµβάνει 40.000 νουκλεοτίδια και είναι υπεύθυνο 

για τη σύνθεση µίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός 
κωδικονίων του mRNA που θα προκύψει από τη µεταγραφή αυτού του τµήµατος DNA 
και ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός αµινοξέων που θα περιλαµβάνει η πολυπεπτιδική 
αλυσίδα που θα συντεθεί από αυτό το mRNA; 

 
19. Στο σχήµα που ακολουθεί: 
 
 
 
 
 
 
 

a. Ποια διαδικασία περιγράφεται; 
b. Σηµειώστε τα 5΄και 3΄άκρα των νουκλεοτιδικών αλυσίδων που 

απεικονίζονται. 
c. Πώς ονοµάζεται η κάθε µία; 

 

100 ζ.β.

ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ                                                      ΕΣΩΝΙΟ                                                                                                         3΄ ΑΜΕΤ.ΠΕΡ.
                          5΄ΑΜΕΤ.ΠΕΡ.                                                                             Ε Σ Ω Ν Ι Ο  
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20. Πόσα νουκλεοτίδια περιλαµβάνουν τα κωδικόνια που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση 
µίας πρωτεΐνης µήκους 150 αµινοξέων; 

 
21. Να συγκρίνετε τη διαδικασία της µεταγραφής στα ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά 

κύτταρα. 
 
22. Να δείξετε, µε τη βοήθεια των ανάλογων σχεδιαγραµµάτων τα ακόλουθα: 

a. Η αντιγραφή του DNA είναι ηµισυντηρητική. 
b. Η αντιγραφή γίνεται µε ηµιασυνεχή τρόπο. 

 
23. Τι κατά τη γνώµη σας δεν λειτούργησε σωστά κατά την αντιγραφή ενός µορίου DNA 

εάν: 
a. Τα τµήµατα της αλυσίδας που συντίθεται ασυνεχώς δεν είναι συνδεµένα; 
b. Οι αλυσίδες που συντέθηκαν έχουν πάνω τους µικρές αλληλουχίες 

ριβονουκλεοτιδίων; 
c. ∆εν αρχίζει η αντιγραφή; 

 
24. Ένα τµήµα βακτηριακού DNA έχει την ακόλουθη αλληλουχία βάσεων: 

3΄ ATAGTAAGTACGATCAGTACCGGCGΤAAATGATT 5΄ 
5΄ TATCATTCATGCTAGTCATGGCCGCΑTTTACTAA 3΄ 
α) Ποια θα είναι η αλληλουχία των βάσεων και ο προσανατολισµός του mRNA που θα 
προκύψει από τη µεταγραφή αυτού του τµήµατος DNA ; 
β) Πόσα κωδικόνια θα περιλαµβάνει το mRNA που θα προκύψει; 
Πόσα αµινοξέα θα περιλαµβάνει η πεπτιδική αλυσίδα που θα συντεθεί  από αυτό το 
m-RNA αµέσως µετά τη σύνθεσή της; 
γ) Ποια θα είναι τα αντικωδικόνια των tRNA που θα χρησιµοποιηθούν; 
δ) Πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί θα αναπτυχθούν µεταξύ των αµινοξέων της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας που θα συντεθεί; 
 

25. Τα νουκλεοτίδια ενός δίκλωνου τµήµατος DNA συνδέονται µεταξύ τους µε 12 
φωσφοδιεστερικούς δεσµούς. Ποιο είναι το µήκος του DNA εκφρασµένο σε ζεύγη 
βάσεων; 

 
26. Τα νουκλεϊκά οξέα και οι πρωτεΐνες συντίθενται στο κύτταρο µε αντιδράσεις 

πολυµερισµού, κατά τις οποίες, µε τη βοήθεια των κατάλληλων ενζύµων συνδέονται 
µεταξύ τους τα αντίστοιχα για κάθε µακροµόριο µονοµερή. Στα µακροµόρια που 
ακολουθούν να σηµειώσετε τη θέση του πρώτου και του τελευταίου µονοµερούς, 
χρησιµοποιώντας τη λέξη ΠΡΩΤΟ και τη λέξη ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ αντίστοιχα. Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
27. Η κωδική αλυσίδα ενός γονιδίου βακτηριακού κυττάρου έχει την αλληλουχία: 
 

AAGATATACAGTTACCATAAAGTATATGTACAAGCCATG 
 

Να προσδιορίσετε την αλληλουχία των αµινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που 
κωδικοποιεί; 

 
28. Η κωδική αλυσίδα ενός γονιδίου βακτηριακού κυττάρου έχει την αλληλουχία: 
 

AAGATATACAGTTACCATAA������AGTATATGTACAAGCCATG 122 
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Να υπολογίσετε πόσα αµινοξέα θα περιλαµβάνει η πολυπεπτιδική αλυσίδα που θα 
συντεθεί δεδοµένου ότι αυτή περιλαµβάνει περισσότερα από 40 αµινοξέα. 

 
29. Μία πεπτιδική αλυσίδα έχει την αλληλουχία αµινοξέων που ακολουθεί: 
 

Μεθειονίνη-σερίνη-ασπαραγίνη-τυροσίνη-γλυκίνη-µεθειονίνη�������. 
a. Ποια θα είναι η αντίστοιχη αλληλουχία κωδικονίων του mRNA που 

µεταφράστηκε; 
b. Πόσοι δεσµοί υδρογόνου σπάνε, κατά την πρωτεϊνοσύνθεση,  µετά τη 

δηµιουργία πεπτιδικού δεσµού µεταξύ µεθειονίνης-σερίνης; 
c. Με ποιο αµινοξύ έχει σχηµατίσει πεπτιδικό δεσµό η τυροσίνη, µέσω της 

αµινοµάδας της; 
d. Ποιο αµινοξύ θα µεταφέρει το tRNA που θα συνδεθεί στο ριβόσωµα, µετά τη 

δηµιουργία πεπτιδικού δεσµού µεταξύ ασπαραγίνης-τυροσίνης; 
∆ίνεται ότι: 

ΣΕΡΙΝΗ ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ ΤΥΡΟΣΙΝΗ ΓΛΥΚΙΝΗ 
AGT AAC TAT GGC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Κατά τον ηµισυντηρητικό τρόπο αντιγραφής του DNA: 

a. κάθε αλυσίδα αντιγράφει τον εαυτό της 
b. κάθε αλυσίδα χρησιµεύει ως καλούπι για τη σύνθεση της συµπληρωµατικής της 
c. προκύπτει ένα θυγατρικό µόριο DNA πανοµοιότυπο µε το αρχικό 
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d. προκύπτουν δύο θυγατρικά µόρια DNA συµπληρωµατικά µεταξύ τους 
 

2. Η αντιγραφή του DNA ξεκινάει από: 
a. µία θέση έναρξης αντιγραφής στα προκαρυωτικά κύτταρα 
b. από µία θέση έναρξης αντιγραφής στα ευκαρυωτικά κύτταρα 
c. από τυχαία σηµεία κατά µήκος του µορίου 
d. από πολλές θέσεις έναρξης αντιγραφής διαδοχικά 

 
3. Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA είναι απαραίτητο να ξετυλιχθούν οι δύο 

αλυσίδες στις θέσεις αντιγραφής µε τη βοήθεια του ενζύµου: 
a. πριµόσωµα 
b. DNA πολυµεράση 
c. DNA ελικάση 
d. DNA δεσµάση 
 

4. Για να λειτουργούν ως αξιόπιστος γενετικός κώδικας τα µόρια του DNA θα πρέπει 
να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά εκτός από: 
a. την ικανότητα να σχηµατίζουν συµπληρωµατικά ζευγάρια βάσεων µε άλλα 

δεσοξυριβονουκλεοτίδια. 
b. την ικανότητα να σχηµατίζει συµπληρωµατικά ζευγάρια βάσεων µε άλλα 

ριβονουκλεοτίδια. 
c. το να διαθέτει ιστόνες συνδεδεµένες µε τη διπλή έλικα. 
d. το να σχηµατίζει µία σταθερή διπλή έλικα όταν δεν αντιγράφεται ή µεταγράφεται. 

 
Χρησιµοποιείστε τον κατάλογο των ενζύµων που ακολουθεί για να απαντήσετε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις µπορεί να χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία 
φορές. 
I. ελικάση 
II. δεσµάση 
III. πολυµεράση 
IV. πριµόσωµα 
5. Καταλύει την παραγωγή µιας νέας αλυσίδας DNA.   ��� 
6. Προκαλεί τον αποχωρισµό των αλυσίδων του DNA κατά την αντιγραφή.  ��.                              
7. Συνδέει σταθερά τα κοµµάτια του DNA.                        ��� 
8. Παράγει µικρά κοµµάτια RNA                                 ��� 
 
9. Τι απαιτείται για την έναρξη της σύνθεσης µίας νέας αλυσίδας DNA; 

a. RNA. 
b. DNA 
c. Πρωτεΐνες 
d. Πριµόσωµα 
 

10. Στο DNA, ο χαρακτηρισµός 3΄- 5΄ αναφέρεται: 
a. στους δεσµούς που σχηµατίζονται µεταξύ διαδοχικών νουκλεοτιδίων; 
b. στα άτοµα του άνθρακα και του αζώτου στους δακτυλίους των αζωτούχων βάσεων; 
c. στους δεσµούς µεταξύ των αζωτούχων βάσεων και της δεσοξυριβόζης; 
d. στους δεσµούς µεταξύ αδενίνης- θυµίνης και κυτοσίνης-γουανίνης; 

 
11. Ποιο ένζυµο απαιτείται για την έναρξη της επιµήκυνσης της αλυσίδας του DNA στην 

κατεύθυνση 5΄- 3΄ ; 
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a. Πριµόσωµα 
b. DNA δεσµάση 
c. DNA πολυµεράση 
d. Ελικάση 

 
12. Υποθέστε ότι κάποιος προµηθεύτηκε µία ζωντανή καλλιέργεια E. coli, που έχει την 

ικανότητα να αναπαράγεται σε θρεπτικό υλικό στο οποίο έχει προστεθεί ραδιενεργή 
θυµίνη. Τι θα παρατηρούσαµε µετά την πρώτη διχοτόµηση του κυττάρου; 
a. Το ένα µόνο από τα θυγατρικά κύτταρα θα είχε ραδιενεργό DNA. 
b. Κανένα από τα θυγατρικά κύτταρα δεν θα είχε ραδιενεργό DNA. 
c. Η ραδιενέργεια θα µεταφέρονταν από την θυµίνη και στις τέσσερις βάσεις. 
d. Και τα δύο θυγατρικά κύτταρα θα είχαν ραδιενεργό DNA. 

 
13. Προσπαθώντας να ανακαλύψουν οι Hershey και Chase ποιο µακροµόριο ήταν το 

γενετικό υλικό των οργανισµών εκµεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι: 
a. το DNA δεν περιέχει θείο ενώ οι πρωτεΐνες περιέχουν. 
b. το DNA περιέχει φώσφορο ενώ οι πρωτεΐνες όχι. 
c. το DNA περιέχει µεγαλύτερη ποσότητα φωσφόρου από τις πρωτεΐνες. 
d. το DNA δεν περιέχει θείο ενώ οι πρωτεΐνες περιέχουν και το DNA περιέχει 

φώσφορο ενώ οι πρωτεΐνες όχι. 
 

14. Ποιο από τα ακόλουθα σηµεία δε συµφωνεί µε το µοντέλο των Watson-Crick για το 
DNA; 
a. Οι δύο αλυσίδες της διπλής έλικας του DNA είναι αντιπαράλληλες. 
b. Ο σκελετός της έλικας σχηµατίζεται από τα σάκχαρα και τις φωσφορικές οµάδες των 

νουκλεοτιδίων. 
c. Ο σκελετός της έλικας σχηµατίζεται από τα σάκχαρα και τις αζωτούχες βάσεις των 

νουκλεοτιδίων. 
d. Η αδενίνη είναι συµπληρωµατική της θυµίνης και η γουανίνη της κυτοσίνης. 

 
15. Η συνεχής επιµήκυνση του ενός κλώνου του DNA κατά την αντιγραφή: 

a. απαιτεί τη δράση της DNA δεσµάσης και της DNA πολυµεράσης. 
b. συνδέει συνεχώς µεταξύ τους µικρά τµήµατα DNA που συνθέτονται συνεχώς. 
c. απαιτεί τη σύνθεση µικρών τµηµάτων DNA που στη συνέχεια συνδέονται µεταξύ 

τους. 
d. απαιτεί τη δράση του mRNA. 

 
16. Σε ανάλυση της σύστασης του DNA σε νουκλεοτίδια προκειµένου να βρεθεί ποιες 

από τις βάσεις έχουν την ίδια συγκέντρωση, ποιο από τα ακόλουθα θα έπρεπε να 
προκύψει; 
a. Α=C 
b. A=G 
c. A+C=G+T 
d. A+T=G+C 

17. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λάθος για την DNA πολυµεράση; 
a. συνδέει µεταξύ τους τις συµπληρωµατικές βάσεις. 
b. δρα µόνο στην κατεύθυνση 5΄- 3΄. 
c. υπάρχει και στα ευκαρυωτικά και τα προκαρυωτικά κύτταρα. 
d. µπορεί και διορθώνει λάθη που συµβαίνουν κατά την αντιγραφή. 
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18. Όταν ένα δίκλωνο µόριο DNA θερµανθεί, αποδιατάσεται σε δύο µονόκλωνα µόρια. 
Αυτό συµβαίνει γιατί: 
a. µετουσιώνονται οι πρωτεΐνες που συγκροτούν την διπλή έλικα και οι δύο αλυσίδες 

πλέον δεν µπορούν να παραµείνουν συνδεδεµένες. 
b. η θέρµανση ωθεί την έλικα να γίνει ευθύγραµµη σπάζοντας τις συνδέσεις µεταξύ των 

νουκλεοτιδίων. 
c. η θέρµανση σπάει τους δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των συµπληρωµατικών βάσεων.. 
d. θέρµανση µετουσιώνει τις αζωτούχες βάσεις και εµποδίζει έτσι την ανάπτυξη 

δεσµών υδρογόνου µεταξύ των δύο αλυσίδων. 
 

19. Εάν χρησιµοποιηθεί ραδιενεργό S σε καλλιέργεια βακτηρίων που θα χρησιµοποιηθεί 
για τον πολλαπλασιασµό φάγων, το ραδιενεργό S θα εµφανιστεί αργότερα: 
a. στο ιικό DNA 
b. στο βακτηριακό RNA. 
c. στο ιικό RNA 
d. στο ιικό περίβληµα 

 
20. Ποια δεν είναι λειτουργία της DNA πολυµεράσης; 

a. Να ξετυλίγει την έλικα του DNA κατά την αντιγραφή; 
b. Να συνδέει τα σπασµένα άκρα των αλυσίδων του DNA  
c. Να προσθέτει νουκλεοτίδια στο άκρο του δηµιουργούµενου κλάδου του DNA. 
d. Να επιδιορθώνει λάθη που συνέβησαν κατά την αντιγραφή. 

 
21. Η DNA δεσµάση: 

a. δρα κατά την επιµήκυνση του 5΄- 3΄ κλώνου. 
b. δρα κατά την επιµήκυνση του 3΄- 5΄ κλώνου. 
c. δρα κατά την επιδιόρθωση λαθών στο µόριο του DNA. 
d. δρα κατά την επιµήκυνση του κλώνου 3΄- 5΄ και κατά την επιδιόρθωση του DNA. 

 
22. Μία απλή αντικατάσταση βάσης στην τρίτη θέση θα έχει µεγαλύτερη επίπτωση στο 

κωδικόνιο: 
a. GΤΤ 
b. AΤΤ 
c. AΤG 
d. CCC 

 
23. Ποιο αµινοξύ διαθέτει τα λιγότερα κωδικόνια; 

a. Λευκίνη 
b. Προλίνη 
c. Τρυπτοφάνη 
d. Γλουταµινικό οξύ 
 

24. Το ένζυµο που σπάει τους υδρογονοδεσµούς µεταξύ των συµπληρωµατικών αλυσίδων 
του DNA προκειµένου να αρχίσει η αντιγραφή ονοµάζεται; 
a. πριµόσωµα 
b. ελικάση 
c. DNA πολυµεράση 
d. DNA δεσµάση 
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25. Τι από τα ακόλουθα πρέπει να συµβεί προκειµένου να συνεχιστεί η επιµήκυνση ενός 
πολυπεπτιδίου; 

a. να αποδεσµευτεί το µόριο του t-RNA που προσδέθηκε τελευταίο µε το ριβόσωµα. 
b. να σχηµατιστεί πεπτιδικός δεσµός µεταξύ των δύο τελευταίων αµινοξέων. 
c. να µετατοπιστεί κατάλληλα το ριβόσωµα 
d. Όλα τα προηγούµενα. 

 
26. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό για το tRNA; 

a. Ζυγίζει περισσότερο από το mRNA. 
b. Υπάρχει τουλάχιστον ένα για κάθε αµινοξύ. 
c. Είναι ένα ένζυµο απαραίτητο για την πρωτεϊνοσύνθεση. 
d. Βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα. 

 
27. Η πρωτεϊνοσύνθεση γίνεται στα κύτταρα: 

a. κατά µήκος της κωδικής αλυσίδας του DNA. 
b. κατά µήκος µιας αλυσίδας tRNA. 
c. κατά µήκος µιας αλυσίδας mRNA. 
d. σε όλο το µήκος ενός χρωµοσώµατος. 

 
28. Το κωδικόνιο AUG ονοµάζεται: 

a. υποκινητής; 
b. εκκινητής; 
c. προαγωγέας; 
d. τίποτα  από τα προηγούµενα. 

 
29. Η DNA δεσµάση είναι ένα ένζυµο που: 

a. χρησιµοποιείται για τη διόρθωση λαθών στο µόριο του DNA. 
b. χρησιµοποιείται για να συνδέει µεταξύ τους δίκλωνα κοµµάτια DNA. 
c. Και τα δύο προηγούµενα. 
d. Κανένα από τα προηγούµενα. 
 

30. Ποιο είναι το πρώτο που χρειάζεται για να αρχίσει η σύνθεση ενός νέου κλώνου 
DNA; 
a. DNA 
b. πρωτεΐνες 
c. RNA 
d. Ελικάση 
 

31. Τι είναι σωστό για τον κώδικα τριπλετών του DNA; 
a. Κάθε κωδικόνιο κωδικοποιεί τρία αµινοξέα. 
b. Κάθε γονίδιο κωδικοποιεί τρεις πρωτεΐνες. 
c. Κάθε τριπλέτα έχει αρκετές σηµασίες. 
d. Κάθε αµινοξύ µιας πρωτεΐνης κωδικοποιείται από τρεις βάσεις του DNA. 
 

32. Το αντικωδικόνιο είναι τµήµα του: 
a. DNA 
b. t-RNA 
c. m-RNA 
d. ριβοσώµατος. 
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33. Όταν το ριβόσωµα συνδέεται σε ένα µόριο mRNA, δύο tRNA συνδέονται σε αυτό. 
Το tRNA που αναγνωρίζει το κωδικόνιο έναρξης συνδέεται: 
a. ταυτόχρονα στο ριβόσωµα και στο mRNA 
b. µόνο σε ειδικά διαµορφωµένες θέσεις των δύο υποµονάδων του ριβοσώµατος 
c. µόνο σε ειδικά διαµορφωµένη θέση της µεγάλης υποµονάδας του ριβοσώµατος 
d. µε το δεύτερο tRΝΑ και µαζί µε αυτό στο ριβόσωµα. 

 
34. Τα πολυσώµατα είναι: 

a. οµάδες ριβοσωµάτων που διαβάζουν ταυτόχρονα το ίδιο µόριο mRNA 
b. ριβοσώµατα που σχηµατίζονται από περισσότερες από δύο υποµονάδες 
c. ριβοσώµατα που συνδέονται µε περισσότερα από ένα tRNA 
d. οµάδες κυστιδίων που περιέχουν ριβοσωµικό RNA 

 
35. Ποιο από τα ακόλουθα δεν εµπλέκεται άµεσα στη µετάφραση; 

a. mRNA 
b. tRNA 
c. ριβόσωµα 
d. DNA 

 
36. Ο µέγιστος αριθµός διαφορετικών t-RNA που µπορεί να υπάρχουν σε ένα κύτταρο 

είναι: 
a. 4 
b. 16 
c. 61 
d. 32 

 
37. Μία πιθανή αλληλουχία κωδικονίων m-RNA που κωδικοποιεί για την πεπτιδική 

αλληλουχία, φαινυλαλανίνη- ισολευκίνη-τυροσίνη - κυστεΐνη, είναι: 
a. 5΄UUG-CUA-CAG-UAG 3΄ 
b. 3΄AAU-GAC-GUC-AUA 5΄ 
c. 5΄AUG-CUG-CAG-UAU 3΄ 
d. 5΄AAA-AAT-ATA-ACA 3΄ 
e. 3΄UGU-UAU-UUA-UUU 5΄ 

 
38. Ποια αλληλουχία αµινοξέων θα παραχθεί, σύµφωνα µε την ακόλουθη αλληλουχία 

κωδικονίων mRNA; 
5΄ AUG-GAA-CGU-CGU-CAA-CUC-UGA 3΄ 

a. Μεθειονίνη -γλουταµίνη -αργινίνη -αργινίνη -γλουταµίνη-λευκίνη- σερίνη 
b. Μεθειονίνη -αργινίνη -γλουταµίνη -αργινίνη -γλουταµίνη-αργινίνη 
c. Μεθειονίνη -σερίνη -λευκίνη -σερίνη -λευκίνη-σερίνη 
d. Μεθειονίνη -λευκίνη - αργινίνη -αργινίνη -µεθειονίνη -γλουταµίνη. 

 
39. Ένα πεπτίδιο έχει την αλληλουχία : φαινυλαλανίνη -προλίνη - λυσίνη - γλυκίνη -

φαινυλαλανίνη- προλίνη. Ποια είναι η αλληλουχία κωδικονίων DNA που 
κωδικοποιούν αυτό το πεπτίδιο; 
a. UUU-CCC-AAA-GGG-UUU-CCC 
b. GGG-AAA-TTT-AAA-CCC-ACT-GGG 
c. AAA-GGG-TTT-CCC-AAA-GGG 
d. ACT-TAC-CAT-TAA-CAT-TAC-UGA 
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40. Κύτταρα καλλιεργήθηκαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε µέσο που περιείχε 
ραδιενεργό άζωτο (15Ν) ώστε να ιχνηθετηθεί το γενετικό τους υλικό. Βακτήρια από 
αυτή την καλλιέργεια µεταφέρθηκαν σε υλικό που περιείχε (14Ν). Ποιο ποσοστό του 
DNA αποτελούνταν από µία βαριά (15Ν) και µία ελαφριά (14Ν) αλυσίδα, µετά έναν 
αυτοδιπλασιασµό των ιχνηθετηµένων κυττάρων στο δεύτερο µέσο; 
a. 25% 
b. 50% 
c. 75% 
d. 100% 

 
41. Όλα τα ακόλουθα είναι σωστά για το DNA ή το RNA εκτός από: 

a. Η θυµίνη υπάρχει στο DNA αλλά όχι στο RNA. 
b. Το DNA είναι κυκλικό στα βακτήρια 
c. Ένα κύτταρο διαθέτει 61 διαφορετικά είδη mRNA αλλά µόνο ένα είδος tRNA 
d. Το RNA και το DNA δοµούνται από νουκλεοτίδια 

 
 

Στο διάγραµµα που περιγράφει τον αυτοδιπλασιασµό του DNA: 
 

δ 
ε 

3΄ 

5΄ 

Μητρική 
αλυσίδα β 

5΄ 

Μητρική 
αλυσίδα α 

3΄ 

 
 

42. η συµπληρωµατική της αλυσίδας β : 
a. συντίθεται µε κατεύθυνση 3΄- 5΄ 
b. συντίθεται συνεχώς 
c. συντίθεται ασυνεχώς 
d. είναι η µεταγραφόµενη 
 

43. η συµπληρωµατική αλυσίδα της α: 
a. είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν 
b. συντίθεται συνεχώς σε όλο το µήκος του µορίου 
c. συντίθεται ασυνεχώς σε όλο το µήκος του µορίου 
d. άλλοτε συντίθεται συνεχώς και άλλοτε ασυνεχώς κατά µήκος του µορίου 

 
44. τα ε και δ είναι: 

a. η DNA πολυµεράση  
b. τα πρωταρχικά τµήµατα RNA  
c. τα πρώτα δεσοξυριβονουκλεοτίδια της νέας αλυσίδας   
d. τα πριµοσώµατα  

 
45. Ένα τµήµα mRNA έχει µήκος 100 κωδικονίων, συµπεριλαµβανοµένων των 

κωδικονίων έναρξης και λήξης. Ο αριθµός των αµινοξέων της πρωτεΐνης που θα 
δηµιουργηθεί από αυτό θα είναι: 

Θ
Ε 
Σ
Η  
 
Ε
Ν
Α 
Ρ 
Ξ
Η
Σ 
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e. 99 
f. 97 
g. 297 
h. 300 

 
46. Να διατάξετε µε τη σειρά τις διαδικασίες που περιγράφονται και αναφέρονται στη 

µετάφραση: 
a. Το mRNA αποσπάται από τον κλώνο του DNA από τον οποίο συντέθηκε. 
b. Τα µόρια του tRNA µεταφέρουν τα αµινοξέα και τα διατάσσουν κατά µήκος των 

τριπλετών του mRNA. 
c. Το mRNA συνδέεται στα ριβοσώµατα 
d. Το mRNA µετακινείται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα. 
e. Σχηµατίζονται δεσµοί µεταξύ των αµινοξέων και τα συνδέουν. 

 
47. Η σωστή συµπληρωµατική αλυσίδα της αλυσίδας του DNA 5΄TACGATCATAT3΄ 

είναι η: 
a. 3΄-TACGATCATAT-5΄ 
b. 3΄- ATGCTAGTATA-5΄ 
c. 3΄- AUGCUAGUAUA- 5΄ 
d. 3΄- GCATATACGCG- 5΄ 

 
48. Ένα mRNA έχει µήκος 336 νουκλεοτιδίων, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των 

κωδικονίων έναρξης και λήξης. Ο αριθµός των αµινοξέων της πρωτεΐνης που 
προκύπτει από τη µετάφρασή του είναι: 
a. 999 
b. 630 
c. 330 
d. 111 

 
49. Με ποιο κωδικόνιο του mRNA θα µπορούσε να σχηµατίσει ζευγάρι κωδικονίου -

αντικωδικονίου, το tRNA του σχήµατος; 
a. 3΄- GUA -5 
b. 3΄- CAU -5΄ 
c. 3΄- UAC -5΄ 
d. 3΄- AUG -5΄ 

 
Χρησιµοποιείστε τον πίνακα µε τον γενετικό κώδικα του βιβλίου σας για να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
50. Εάν το πρώτο αµινοξύ της πρωτεΐνης, που θα συντεθεί από το ακόλουθο mRNA, 

είναι η µεθειονίνη ποια θα είναι όλη η αλληλουχία των αµινοξέων της πρωτεΐνης 
αυτής; 

5΄- CCUCAUAUGCGCCAUUAUAAGUGACACACA - 3΄ 
 

a. προλίνη-ιστιδίνη-µεθειονίνη-αργινίνη-ιστιδίνη-τυροσίνη-λυσίνη-κυστεϊνη-ιστιδίνη-
θρεονίνη 

b. µεθειονίνη-αργινίνη-ιστιδίνη-τυροσίνη-λυσίνη-κυστεϊνη-ιστιδίνη-θρεονίνη 
c. µεθειονίνη -αργινίνη -ιστιδίνη -τυροσίνη -λυσίνη 
d. µεθειονίνη-προλίνη-ιστιδίνη-µεθειονίνη-αργινίνη-ιστιδίνη-τυροσίνη-κυστεϊνη-

ιστιδίνη-θρεονίνη 
 

3΄   AUG   5΄ 
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51. Υποθέστε ότι µία αλληλουχία νουκλεοτιδίων  DNA τροποποιήθηκε από 3΄ 
AGAGAGAGAGAGAGAGAG ��σε 3΄ AGAAGAGAGAGAGAGAGA�� Ποια είναι η 
αλληλουχία των αµινοξέων που δηµιουργήθηκε µετά την µετάλλαξη; 
a. Αργινίνη -γλουταµίνη -αργινίνη -γλουταµίνη -αργινίνη-γλουταµίνη 
b. γλουταµίνη -αργινίνη -γλουταµίνη -λευκίνη -λευκίνη-λευκίνη 
c. σερίνη -λευκίνη -σερίνη -λευκίνη -σερίνη-λευκίνη 
d. σερίνη -σερίνη -λευκίνη -σερίνη -λευκίνη-σερίνη 
e. λευκίνη -φαινυλαλανίνη-αργινίνη- γλουταµίνη- γλουταµίνη- γλουταµίνη 

 
52. Η αλυσίδα Α µορίου DNA έχει την αλληλουχία 5΄ATTGCCGAA 3΄ Το mRNA που 

παράγεται από αυτό το τµήµα του DNA περιλαµβάνει τρία νουκλεοτίδια που 
περιέχουν U και 2 νουκλεοτίδια που περιέχουν Α. Ποιο από τα ακόλουθα είναι 
σωστό; 
a. Η αλυσίδα Β είναι η κωδική γι αυτό το τµήµα mRNA 
b. Η αλυσίδα Α είναι η κωδική γι αυτό το τµήµα mRNA 
c. Και η αλυσίδα Α και η αλυσίδα Β είναι κωδικές γι αυτό το τµήµα mRNA 
d. η αλυσίδα Β είναι η µεταγραφόµενη 

 
53. Ποιο από τα ακόλουθα πιστεύετε ότι κωδικοποιείται από το µικρότερο τµήµα DNA: 

a. Ένα t-RNA που αποτελείται από 75 νουκλεοτίδια 
b. Ένα m-RNA που περιλαµβάνει 50 κωδικόνια 
c. Μία πρωτεΐνη που έχει 40 αµινοξέα 
d. Μία πρωτεΐνη που αποτελείται από δύο πεπτιδικές αλυσίδες που η κάθε µία έχει 

µήκος 35 αµινοξέων 
 

54. Ποιο από τα ακόλουθα δεν συµβαίνει κατά τη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης: 
a. Ένα κωδικόνιο λήξης βρίσκεται στην κατάλληλη θέση εισδοχής του ριβοσώµατος 
b. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα που έχει συντεθεί απελευθερώνεται 
c. Ένα tRNA που φέρει το επόµενο αµινοξύ συνδέεται µε το κωδικόνιο λήξης 
d. Αποχωρίζονται οι δύο υποµονάδες του ριβοσώµατος. 

 
55. Ποιο από τα ακόλουθα συµβαίνει στον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου: 

a. Η σύνθεση της RNA πολυµεράσης 
b. Η µεταγραφή των γονιδίων των RNA πολυµερασών 
c. Η ωρίµανση του ώριµου mRNA 
d. Η µετάφραση του ώριµου mRNA 
e. Η µεταγραφή των γονιδίων των οπερονίων 

 
56. Τα πρόδροµα ερυθρά αιµοσφαίρια και τα µυϊκά κύτταρα παράγουν διαφορετικές 

πρωτεΐνες γιατί: 
a. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια περιέχουν µόνο τα γονίδια για τη σύνθεση των πρωτεϊνών 

που χρειάζονται και τα µυϊκά κύτταρα µόνο τα γονίδια που χρειάζονται για τη 
σύνθεση των δικών τους πρωτεϊνών 

b. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια παράγουν αιµοσφαιρίνη ενώ τα µυϊκά ακτίνη και µυοσίνη. 
c. Είναι διαφοροποιηµένα κύτταρα 
d. ∆ιαθέτουν διαφορετικά γονίδια 
 

57. Η παρουσία του σακχάρου λακτόζη κάνει τα κύτταρα της E.coli να παράγουν το 
ένζυµο λακτάση. Η λακτόζη στο περιβάλλον ανάπτυξης των βακτηρίων ενεργοποιεί 
την έκφραση των γονιδίων του οπερονίου γιατί: 
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a. Η πρωτεΐνη καταστολέας συνδέεται στο DNA στην περιοχή του χειριστή 
b. Η πρωτεΐνη καταστολέας συνδέεται µε τη λακτόζη 
c. Η RNA  πολυµεράση συνδέεται στον υποκινητή του αντίστοιχου δοµικού γονιδίου 
d. Η RNA πολυµεράση µεταγράφει το ρυθµιστικό γονίδιο 

 
58. Ποια από τις παρακάτω  προτάσεις είναι σωστές για το οπερόνιο της λακτόζης: 

a. Παρουσία γλυκόζης µεταγράφονται τα δοµικά γονίδια του οπερονίου. 
b. Παρουσία της λακτόζης δεν µεταγράφεται το ρυθµιστικό γονίδιο. 
c. Παρουσία της λακτόζης παράγεται µόνο ένα είδος mRNA. 
d. Το ρυθµιστικό γονίδιο εκφράζεται ανεξάρτητα από την παρουσία λακτόζης. 

 
59. Τι είναι σωστό για τα γονίδια ενός ηπατικού κυττάρου: 

a. Μεταγράφονται όλα , αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. 
b. ∆εν µεταγράφονται όλα, αλλά αυτά που µεταγράφονται εκφράζονται συνεχώς 
c. ∆ιαθέτουν το καθένα τον δικό του υποκινητή 
d. Είναι ασυνεχή ή διακεκοµµένα, 

 
60. Έστω ότι σ' ένα στέλεχος του βακτηρίου Ε.coli το ρυθµιστικό γονίδιο έχει 

µεταλλαχθεί ώστε να παράγεται µη λειτουργικός καταστολέας. Τότε στα κύτταρα της 
Ε.coli όταν αυτή αναπτύσσεται παρουσία γλυκόζης θα ισχύει: 
a. Ο καταστολέας είναι συνδεµένος µε τον χειριστή. 
b. Ο καταστολέας θα είναι συνδεµένος  µε τον επαγωγέα. 
c. ∆εν θα παράγονται τα ένζυµα για την αποικοδόµηση της λακτόζης 
d. Η συγκέντρωση των ενζύµων για την αποικοδόµηση της λακτόζης θα είναι µεγάλη. 

 
61. Ποιο από τα παρακάτω αποτελείται από ριβονουκλεοτίδια: 

a. ο υποκινητής 
b. ο χειριστής 
c. τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια που χρησιµοποιούνται στην ωρίµανση 
d. τα πρωταρχικά τµήµατα. 

 
62. Σε ποιο από τα ακόλουθα µόρια δεν υπάρχουν πεπτιδικοί δεσµοί: 

a. RNA πολυµεράση.  
b. Καταστολέα του οπερονίου της λακτόζης  
c. Επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης 
d. Μεταγραφικοί παράγοντες 

 
63. Πόσα είδη mRNA παράγονται σε κύτταρα Ε.coli που αναπτύσσεται σε περιβάλλον που 

υπάρχει µόνο γλυκόζη; 
a. Τόσα όσα απαιτούν οι ανάγκες του οργανισµού 
b .  1  
c. 2  
d. 3  

 
64. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό για το προκαρυωτικό κύτταρο: 

a. Η ύπαρξη διαφοροποιηµένων κυττάρων.  
b. Ένα γονίδιο βρίσκεται υπό τον έλεγχο κατάλληλου συνδυασµού υποκινητών 
c. Τα ένζυµα της µεταγραφής είναι τρία είδη RNA πολυµεράσης  
d. Ένα mRNA µπορεί να κωδικοποιεί περισσότερες από µία πολυπεπτιδικές αλυσίδες. 
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65. Τι από τα παρακάτω ισχύει όταν τα δοµικά γονίδια του οπερονίου της λακτόζης είναι 
υπό καταστολή: 
a. Τα βακτήρια αναπτύσσονται σε περιβάλλον µε λακτόζη. 
b. Ο καταστολέας είναι συνδεµένος µε τον επαγωγέα  
c. ∆ε µεταγράφεται το ρυθµιστικό γονίδιο.  
d. ∆εν παράγονται τα ένζυµα για τη διάσπαση της λακτόζης 

 
66. Τι περιµένετε από τα παρακάτω να ισχύει σε ευκαρυωτικό κύτταρο για µια πρωτεΐνη 

την οποία χρειάζεται σε µικρές ποσότητες: 
a. Το αντίστοιχο γονίδιο θα δηµιουργεί πολλά αντίγραφα mRNA και αυτά θα 

σχηµατίζουν πολυσώµατα. 
b. Το mRNA της θα έχει µεγάλο χρόνο ζωής στο κυτταρόπλασµα. 
c. Το mRNA της θα µεταφράζεται ενώ ακόµα µεταγράφεται,  
d. Το mRNA της θα έχει µικρή ικανότητα πρόσδεσης στα ριβοσώµατα. 

 
67. Σε ένα βακτήριο µπορούν να συντεθούν δύο ή περισσότερες διαφορετικές πρωτεΐνες, 

από τη µετάφραση ενός mRNA. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
68. Το ριβόσωµα κινείται κατά µήκος του mRNA µε κατεύθυνση 5΄→→→→3΄ 

a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
69. Η RNA πολυµεράση κινείται κατά µήκος του DNA µε κατεύθυνση 3΄→→→→ 5΄ 

a. Σωστό 
a. Λάθος 

 
70. Η αναγκαιότητα της γονιδιακής ρύθµισης στο Ε.coli εξυπηρετεί τη κυτταρική 

διαφοροποίηση. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
71. Όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο είδος RNA πολυµεράσης, 

a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
72. Ο υποκινητής αποτελείται από δεσoξυριβονουκλεοτίδια. 

a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
73. Ο µηχανισµός της διαφοροποίησης βασίζεται στην εκλεκτική έκφραση του γενετικού 

υλικού στο χώρο και το χρόνο. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
74. Όλες οι πρωτεΐνες που συντίθενται στα ριβοσώµατα του ευκαρυωτικού κυττάρου είναι 

βιολογικά ενεργές. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 
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75. Ο επαγωγέας του οπερονίου της λακτόζης είναι ένας δισακχαρίτης ο δε καταστολέας 
είναι ένζυµο. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
76. Τα οπερόνια είναι οµάδες γονιδίων που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο στο τρόπο έκφρασης τους 

τόσο στα ευκαρυωτικά όσο και στα προκαρυωτικά κύτταρα. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
77. Στην   Ε.coli  η   µεταγραφή  των δοµικών γονιδίων του   οπερονίου   της  λακτόζης   

διακόπτεται   όταν διασπασθεί όλη η γλυκόζη. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
78. Η µεταγραφή του ρυθµιστικού γονιδίου στο οπερόνιο της λακτόζης διακόπτεται όταν 

υπάρχει στο θρεπτικό υπόστρωµα λακτόζη. 
a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
79. Στα προκαρυωτικά κύτταρα εκφράζονται όλα τα γονίδια σε κάθε χρονική στιγµή. 

a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
80. Στα προκαρυωτικά κύτταρα δεν υπάρχουν µεταγραφικοί παράγοντες, 

a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
81. Ο χειριστής είναι περιοχή του mRNA 

a. Σωστό 
b. Λάθος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.(α) 
Η (1)___________ είναι η διαδικασία κατά την οποία το DNA χρησιµοποιείται ως καλούπι 
για τη σύνθεση RNA. 
Η (2)___________ είναι η διαδικασία κατά την οποία το RNA χρησιµοποιείται ως φορέας 
της κωδικοποιηµένης πληροφορίας για τη σύνθεση πρωτεϊνών. 
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Κατά τη διαδικασία της (3)___________ του m-RNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα, 
αποµακρύνονται από το πρόδροµο mRNA τα (4)___________. 
Η αντιγραφή του DNA αρχίζει από καθορισµένα σηµεία που ονοµάζονται (5)___________ 
(6)___________ (7)___________. 
Το βακτηριακό DNA έχει (8)___________ θέση /θέσεις έναρξης αντιγραφής. 
Στα ευκαρυωτικά κύτταρα κάθε χρωµόσωµα έχει (9)___________ θέση /θέσεις έναρξης 
αντιγραφής. 
Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA, είναι απαραίτητο να (10)___________ στις θέσεις 
έναρξης της αντιγραφής οι δύο αλυσίδες. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ειδικών ενζύµων 
που σπάνε τους δεσµούς (11)___________ µεταξύ των δύο αλυσίδων. Τα ένζυµα αυτά 
ονοµάζονται (12)___________. 
Όταν ανοίξει η διπλή έλικα του DNA για να αρχίσει η αντιγραφή δηµιουργείται µία 
(13)___________ που αυξάνεται προς µία κατεύθυνση /και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Τα ένζυµα που συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA ονοµάζονται (14)___________ 
(15)___________ και έχουν /δεν έχουν την ικανότητα να αρχίζουν την αντιγραφή. 
Για να αρχίσει η αντιγραφή του DNA το κύτταρο έχει ένα ειδικό σύµπλοκο που αποτελείται 
από πολλά ένζυµα, που ονοµάζεται (16)___________, που συνθέτει στις θέσεις έναρξης 
της αντιγραφής µικρά τµήµατα (17)___________ συµπληρωµατικά προς τις µητρικές 
αλυσίδες, που ονοµάζονται (18)___________ (19)___________ . Ένα είδος DNA 
πολυµεράσης (20)___________ τα τµήµατα αυτά, τοποθετώντας συµπληρωµατικά 
δεσοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις µητρικές αλυσίδες. Η (21)___________ 
(22)___________ επιδιορθώνει λάθη που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, 
αποµακρύνει δηλαδή νουκλεοτίδια που παραβαίνουν τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας 
και τοποθετεί τα σωστά. 
Ένα είδος (23)___________ (24)___________ αποµακρύνει τα πρωταρχικά τµήµατα και 
τα αντικαθιστά µε τµήµατα (25)___________. 
Οι DNA πολυµεράσες τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο (26)___________ άκρο 
της δεσοξυριβόζης της αναπτυσσόµενης αλυσίδας. Η αντιγραφή του DNA γίνεται µε 
προσανατολισµό (27)___________. 
Η σύνθεση του DNA είναι (28)___________ στη µία αλυσίδα και (29)___________ στην 
άλλη. Τα κοµµάτια της ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια του 
ενζύµου (30)___________ (31)___________ που συνδέει επίσης µεταξύ τους όλα τα 
κοµµάτια που προκύπτουν από τις διάφορες θέσεις έναρξης αντιγραφής. 
Τα λάθη στην αντιγραφή του DNA που δεν επιδιορθώνονται από το ένζυµο 
(32)___________ (33)___________ ,επιδιορθώνονται σε µεγάλο ποσοστό από ειδικά 
(34)___________ ένζυµα. 
Το πρώτο βήµα για την έκφραση της πληροφορίας που υπάρχει στο DNA είναι η µεταφορά 
της στο RNA µε τη διαδικασία της (35)___________. 
Τα γονίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που µεταγράφονται σε -(36)___________ 
και στη συνέχεια µεταφράζονται και σε αυτά που µεταγράφονται και παράγουν -
(37)___________ , -(38)___________ και (39)___________. Η µεταγραφή καταλύεται 
από το ένζυµο (40)___________ (41)___________ ένζυµο αυτό προσδένεται σε ειδικές 
περιοχές του DNA που ονοµάζονται (42)___________ µε τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών 
που ονοµάζονται (43)___________ (44)___________.  

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.(β) 
Η σύνδεση του ενζύµου RNA πολυµεράση στον (45)___________ προκαλεί το τοπικό 
ξετύλιγµα της διπλής έλικας του DNA. Στη συνέχεια η RNA πολυµεράση τοποθετεί 
(46)___________ απέναντι από τα δεσοξυριβονουκλεοτίδια µιας αλυσίδας του DNA 
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σύµφωνα µε τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας και τα συνδέει µεταξύ τους µε 
(47)___________ δεσµό. Η µεταγραφή έχει προσανατολισµό (48)___________. 
Η σύνθεση του RNA σταµατά στο τέλος του γονιδίου, όπου ειδικές αλληλουχίες που 
ονοµάζονται (49)___________ (50)___________ (51)___________ 
(52)___________ επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. 
Το µόριο του RNA που συντίθεται κατά τη µεταγραφή είναι συµπληρωµατικό προς τη µία 
αλυσίδα του DNA που ονοµάζεται (53)___________ ενώ η άλλη αλυσίδα του DNA 
ονοµάζεται (54)___________. 
Το RNA που παράγεται στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς κατά τη µεταγραφή συνήθως δεν 
είναι έτοιµο να µεταφραστεί, αλλά υφίσταται µία πολύπλοκη διαδικασία που ονοµάζεται 
(55)___________. 
Τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισµών είναι (56)___________ ή 
(57)___________ δηλαδή η αλληλουχία που µεταφράζεται σε αµινοξέα, (58)___________ 
,συχνά διακόπτεται από ενδιάµεσες αλληλουχίες που δεν µεταφράζονται σε αµινοξέα και 
ονοµάζονται (59)___________. 
Όταν ένα γονίδιο που περιέχει (60)___________ µεταγράφεται δηµιουργείται το 
(61)___________ -(62)___________ που µετατρέπεται σε ώριµο mRNA µε µία 
διαδικασία ωρίµανσης κατά την οποία κόβονται τα (63)___________ από µικρά 
(64)___________ "σωµατίδια" και αποµακρύνονται. Τα σωµατίδια αυτά αποτελούνται από 
(65)___________ και από πρωτεΐνες και λειτουργούν ως (66)___________. Το ώριµο 
mRNA αποτελείται αποκλειστικά από (67)___________ αλλά διαθέτει και αλληλουχίες που 
δε µεταφράζονται σε αµινοξέα και ονοµάζονται (68)___________ και (69)___________ 
(70)___________ περιοχές. 
Η αλληλουχία των βάσεων του m-RNA καθορίζει την αλληλουχία των (71)___________ ης 
πρωτεΐνης µε βάση ένα κώδικα αντιστοίχησης (72)___________ RNA µε 
(73)___________ πρωτεϊνών, που ονοµάζεται (74)___________ (75)___________. 
Ο γενετικός κώδικας είναι (76)___________, δηλαδή το mRNA διαβάζεται συνεχώς ανά 
τρία νουκλεοτίδια χωρίς να παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο. 
Ο γενετικός κώδικας είναι (77)___________ (78)___________ .δηλαδή κάθε 
νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα κωδικόνιο. 
Ο γενετικός κώδικας είναι (79)___________ (80)___________ δηλαδή το m-RNA από 
οποιονδήποτε οργανισµό µπορεί να µεταφραστεί σε οποιοδήποτε σχεδόν κύτταρο in vitro και 
να παράγει την ίδια πρωτεΐνη. 
Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως (81)___________ γιατί µε εξαίρεση τα αµινοξέα 
(82)___________ και (83)___________ υπόλοιπα δεκαοκτώ ,κωδικοποιούνται από 
περισσότερα του ενός διαφορετικά κωδικόνια. Τα κωδικόνια που κωδικοποιούν το ίδιο 
αµινοξύ ονοµάζονται (84)___________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
! Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
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1. Οι µεταγραφικοί παράγοντες: 
i. είναι ρυθµιστικά στοιχεία αντιγραφής του DNA 
ii. είναι ειδικές περιοχές του DNA που πρόκειται να γίνει η µεταγραφή 
iii. επιτρέπουν στην RNA πολυµεράση τη σωστή λήξη της µεταγραφής 
iv. επιτρέπουν στην RNA πολυµεράση τη σωστή έναρξη της µεταγραφής 

 
2. Για να αρχίσει η µεταγραφή του DNA είναι απαραίτητο να ξετυλιχθούν οι δύο 

αλυσίδες του DNA, µε τη βοήθεια του ενζύµου: 
i. πριµόσωµα 
ii. DNA ελικάση 
iii. DNA πολυµεράση 
iv. RNA πολυµεράση 
 
3. Η DNA δεσµάση: 
i. χρησιµοποιείται για τη σύνδεση δίκλωνων τµηµάτων DNA 
ii. χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µονόκλωνων τµηµάτων DNA. 
iii. χρησιµοποιείται για τη διόρθωση λαθών στο µόριο του DNA. 
iv. Και τα δύο προηγούµενα. 

 
4. Συνώνυµα ονοµάζονται: 
i. όλα τα κωδικόνια που κωδικοποιούν το αµινοξύ τρυπτοφάνη 
ii. τα κωδικόνια που κωδικοποιούν το ίδιο αµινοξύ 
iii. τα κωδικόνια UAA, UGA και AUG 
iv. όλα τα προηγούµενα 

 
5. Το αντικωδικόνιο AUG αντιστοιχεί: 
i. στην µεθειονίνη 
ii. σε λήξη 
iii. στο κωδικόνιο AΤG 
iv. τίποτε από τα προηγούµενα 

 
! Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις.  
 
1. Κάθε µόριο t-RNA διαθέτει µία ειδική τριπλέτα νουκλεοτιδίων, ���. , µε την 
οποία προσδένεται, λόγω συµπληρωµατικότητας, µε το αντίστοιχο τµήµα του mRNA. 
Επιπλέον, κάθε µόριο t-RNA διαθέτει µία ειδική θέση σύνδεσης µε ένα συγκεκριµένο 
�����.. 

2. Κατά την έναρξη της µετάφρασης το mRNA συνδέεται µέσω µιας αλληλουχίας που 
υπάρχει στην ������ περιοχή του µε το ριβοσωµικό RNA της ������ υποµονάδας 
του ριβοσώµατος. 

3. Τα γονίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που µεταγράφονται 
σε�����..και στη συνέχεια µεταφράζονται και σε αυτά που µεταγράφονται και 
παράγουν����..,����και����� 

4. Η σύνθεση του RNA σταµατά στο τέλος του γονιδίου, όπου ειδικές αλληλουχίες 
που ονοµάζονται��������������επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. 

5. Το πρώτο βήµα για την έκφραση της πληροφορίας που υπάρχει στο DNA είναι η 
µεταφορά της στο��������µε τη διαδικασία������.. 
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6. Η αλληλουχία των βάσεων του�������..καθορίζει την αλληλουχία 
των������.της πρωτεΐνης µε βάση ένα κώδικα αντιστοίχισης���.. RNA 
µε�������.πρωτεϊνών, που ονοµάζεται����������. 

7. Ο γενετικός κώδικας είναι�������.δηλαδή κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα 
κωδικόνιο. 

8. Το σύµπλεγµα των ριβοσωµάτων που µεταφράζουν ταυτόχρονα το ίδιο mRNA και 
το mRNA που µεταφράζουν ονοµάζεται������� 

9. Η πρωτεϊνοσύνθεση διακρίνεται σε τρία στάδια:���,�������, 
και���������.. 

10. Το σύµπλοκο που δηµιουργείται µετά την πρόσδεση του mRNA στο ριβόσωµα και 
του πρώτου tRNA ονοµάζεται����������. 

 
! Να χαρακτηρίσετε µε Σ τις σωστές και µε Λ τις λάθος προτάσεις που ακολουθούν.  

1. Η αλυσίδα του DNA µε προσανατολισµό 3΄-5΄ αποτελεί το καλούπι για τη συνεχή 
σύνθεση  µίας θυγατρικής αλυσίδας.                              

2. Ένα µόριο mRNA έχει τριπλάσιο αριθµό κωδικονίων από τον αριθµό των 
αµινοξέων της πεπτιδικής αλυσίδας που κωδικοποιεί. 

3. Το πρώτο κωδικόνιο κάθε mRNA είναι το AUG. 
4. Στο κυτταρόπλασµα των κυττάρων υπάρχουν tRNA που διαθέτουν διαφορετικά 

αντικωδικόνια και µεταφέρουν το ίδιο αµινοξύ. 
5. Κάθε γονίδιο κωδικοποιεί την πληροφορία για τη σύνθεση µίας πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας. 
6. Η DNA δεσµάση συνδέει µεταξύ τους δίκλωνα τµήµατα DNA. 
7. Το tRNA που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο 3΄-AGU-5΄ έχει το αντικωδικόνιο  
8. 5΄-UGA-3΄. 
9. Το snRNA συνδυάζεται µε ένζυµα και δηµιουργεί σωµατίδια τα οποία επιτρέπουν 

την ωρίµανση του πρόδροµου mRNA. 
10. Το τελευταίο αµινοξύ κάθε πολυπεπτιδικής αλυσίδας έχει ελεύθερο το 

καρβοξυλικό άκρο του. 
11. Η µεθειονίνη, σε όσες πρωτεΐνες υπάρχει, µπορεί να βρίσκεται µόνο στο αµινικό 

τους άκρο. 
 
! ∆ώστε σύντοµες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

1. Να περιγράψετε την διαδικασία επιµήκυνσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 
2. Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της µεταφοράς της γενετικής πληροφορίας από 

κύτταρο σε κύτταρο, µέσω της αντιγραφής; 
3. Να αναφέρετε 4 οµοιότητες της αντιγραφής και της µεταγραφής. 
4. Στο σχήµα που ακολουθεί: 

i. Σηµειώστε το 3΄ και 5΄ άκρο των πέντε νουκλεοτιδικών αλυσίδων που 
απεικονίζονται. 

ii. Ποιο ένζυµο χρησιµοποιείται στη θέση Γ του σχήµατος; 
iii. Σε ποια περιοχή ( Α, Β ή και στις δυο ) µπορεί να συνδεθεί το 

πρωταρχικό τµήµα RNA: 5΄CAAGG 3΄, κατά τη διαδικασία της 
αντιγραφής; 

(   ) 
 
(   ) 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 Σελίδα 27 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

iv. Να δείξετε προς ποια κατεύθυνση επιµηκύνεται η θυγατρική αλυσίδα, 
που θα ξεκινήσει από το πρωταρχικό τµήµα της προηγούµενης ερώτησης. 
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 Σελίδα 28 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

v. Πώς θα συντίθεται η προηγούµενη αλυσίδα, συνεχώς ή ασυνεχώς; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Στο σχήµα που ακολουθεί: 
Στο σχήµα που ακολουθεί παριστάνεται το γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυµο 
PDQ που υπάρχει στους περισσότερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Το γονίδιο 
περιλαµβάνει 5 εξώνια που σηµειώνονται µε τα γράµµατα Α-Ε. Οι αριθµοί 
δείχνουν το µήκος των εσωνίων και εξωνίων σε νουκλεοτίδια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
i. Όλες οι αλληλουχίες του DNA, µεταξύ της θέσης έναρξης και λήξης της 

µεταγραφής, θα αντιπροσωπεύονται στο πολυνουκλεοτιδικό µόριο που θα 
δηµιουργηθεί τελικά; 

ii. Ποιο θα είναι το µήκος του πρόδροµου m-RNA που θα συντεθεί; 
iii. Πόσα αµινοξέα θα έχει η πολυπεπτιδική αλυσίδα που θα συντεθεί από αυτό, 

αµέσως µετά τη σύνθεσή της; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

GTTCC 

GTTCC 
Α 

Β 
Γ 

Α Β Γ ∆ Ε 

Αρχή µεταγραφής 
Λήξη µεταγραφής 

50 

150 150 
200 

180 
40 

180 
130 

150 
260 

40 

Λήξη µετάφρασης 
Έναρξη µετάφρασης 

Υποκινητής 
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 Σελίδα 29 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Η δηµιουργία δύο αντιγράφων του γενετικού υλικού, στο κύτταρο που θα 
µοιραστούν στα θυγατρικά κύτταρα κατά την κυτταρική διαίρεση. 
 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:  
DNA + κατάλληλα ένζυµα + ριβονουκλεοτίδια + δεσοξιριβονουκλεοτίδια + ενέργεια. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

1. Πρόσδεση DNA ελικάσης σε θέση έναρξης αντιγραφής. 
2. Τοπικό ξετύλιγµα διπλής έλικας και αποχωρισµός των συµπληρωµατικών αλυσίδων. 
3. Σύνθεση µε το πριµόσωµα πρωταρχικών τµηµάτων RNA 
4. Επιµήκυνση των πρωταρχικών τµηµάτων από τις DNA πολυµεράσες. 
5. Αποµάκρυνση πρωταρχικών τµηµάτων και αντικατάστασή τους από τα κατάλληλα 

δεσοξιριβονουκλεοτίδια µε τις DNA πολυµεράσες. 
6. Έλεγχος και διόρθωση λαθών από τις DNA πολυµεράσες. 
7. Σύνδεση των κοµµατιών της ασυνεχούς αλυσίδας και των κοµµατιών από τις 

διάφορες θέσεις έναρξης της αντιγραφής , από την DNA δεσµάση. 
8. Έλεγχος και επιδιόρθωση λαθών από τα επιδιορθωτικά ένζυµα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ∆ηµιουργία δύο πανοµοιότυπων µορίων DNA που το καθένα έχει µία 
µητρική και µία νέα αλυσίδα (ηµισυντηριτικός τρόπος αντιγραφής). 
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 Σελίδα 30 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
 

ΣΚΟΠΟΣ:  
• Η µεταφορά της γενετικής πληροφορίας από το DNA στα ριβοσώµατα ώστε να 

εκφραστεί.  
• Η σύνθεση των t-RNA, sn-RNA και r-RNA που θα συντελέσουν στην έκφραση της 

γενετικής πληροφορίας και τη σύνθεση των πρωτεϊνών. 
 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: 
DNA + κατάλληλα ένζυµα + ριβονουκλεοτίδια + ενέργεια. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

1. Πρόσδεση της RNA πολυµεράσης σε υποκινητή, µε τη βοήθεια µεταγραφικών 
παραγόντων. 

2. Ξετύλιγµα τοπικά της διπλής έλικας του DNA και αποχωρισµός των 
συµπληρωµατικών αλυσίδων. 

3. Έναρξη της µεταγραφής από την RNA πολυµεράση (σύνθεση ριβονουκλεοτιδικής 
αλυσίδας µε καλούπι τη µία από τις δύο αλυσίδες του DNA). 

4. Επιµήκυνση της ριβονουκλεοτιδικής αλυσίδας. 
5. Λήξη µεταγραφής στις αλληλουχίες λήξης. 
6. Αποµάκρυνση του RNA από την αλυσίδα του DNA που χρησιµοποιήθηκε ως καλούπι. 
7. Επαναδηµιουργία διπλής έλικας. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ∆ηµιουργία ενός µορίου RNA: 

• t-RNA 
• r-RNA 
• sn-RNA 
• m-RNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ 
ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟ 
ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ              ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
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 Σελίδα 31 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

ΣΚΟΠΟΣ: Σύνθεση πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 
 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:  
Υποµονάδες του ριβοσώµατος + m-RNA + t-RNA + πρωτεΐνες + αµινοξέα + ενέργεια 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

1. Πρόσδεση του m-RNA στην 5΄αµετάφραστη περιοχή της µικρής υποµονάδας του 
ριβοσώµατος. 

2. Πρόσδεση του t-RNA που έχει το αντικωδικόνιο UAC, και µεταφέρει το αµινοξύ 
µεθειονίνη, στο m-RNA, στο κωδικόνιο έναρξης. 

3. Σύνδεση της µικρής µε τη µεγάλη υποµονάδα του ριβοσώµατος. 
4. Πρόσδεση, στο επόµενο κωδικόνιο του m-RNA, ενός t-RNA που έχει 

συµπληρωµατικό κωδικόνιο και µεταφέρει το δεύτερο αµινοξύ. 
5. ∆ηµιουργία πεπτιδικού δεσµού µεταξύ της µεθειονίνης και του δεύτερου αµινοξέος. 
6. Αποµάκρυνση του t-RNA που µετέφερε τη µεθειονίνη 
7. Μετακίνηση του ριβοσώµατος πάνω στο m-RNA κατά ένα κωδικόνιο , προς το 

3΄άκρο. 
8. Επανάληψη των βηµάτων 4-7 µέχρι κάποιο κωδικόνιο λήξης. 
9. Λήξη της επιµήκυνσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας γιατί δεν υπάρχει t-RNA µε 

συµπληρωµατικό αντικωδικόνιο για τα κωδικόνια λήξης. 
10. Αποδέσµευση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το χώρο σύνθεσης. 
11. Αποχωρισµός της µικρής  υποµονάδας του ριβοσώµατος από τη µεγάλη. 
12. Μετά τη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης, µπορεί να ακολουθήσει αποµάκρυνση κάποιων 

αµινοξέων από το αµινικό άκρο της . Για το λόγο αυτό δεν έχουν όλες οι πρωτεΐνες 
ως πρώτο αµινοξύ τη µεθειονίνη. 
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 Σελίδα 32 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ: 
1. Εφαρµόζεται η συµπληρωµατικότητα των βάσεων 
2. Έχουν κατεύθυνση 5΄-3΄. 
3. Ενζυµικές διαδικασίες. 
4. Καλούπι DNA. 
5. Πολυµερισµός νουκλεοτιδίων. 
6. Φωσφοδιεστερικοί δεσµοί 3΄- 5΄. 
7. Συνοδεύονται από απόσπαση νερού. 

 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ: 
 

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
1. Όλο το DNA Μέρος του DNA κάθε φορά (γονίδιο) 
2. Μία φορά στον κυτταρικό κύκλο Πολλές φορές 
3. Ξεκινάει από τις θέσεις έναρξης 

αντιγραφής 
Ξεκινάει από τους υποκινητές 

4. Χρησιµοποιούνται ως καλούπι και οι δύο 
αλυσίδες του DNA  

Χρησιµοποιείται κάθε φορά µόνο η µία 
από τις δύο αλυσίδες 

5. Εφαρµογή συµπληρωµατικότητας µεταξύ 
ριβονουκλεοτιδίων -
δεσοξιριβονουκλεοτιδίων και µεταξύ 
δεσοξιριβονουκλεοτιδίων 

Εφαρµογή συµπληρωµατικότητας µεταξύ 
ριβονουκλεοτιδίων -
δεσοξιριβονουκλεοτιδίων 

6. Εξυπηρετεί τη µεταφορά της γενετικής 
πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο 

Εξυπηρετεί την έκφραση της γενετικής 
πληροφορίας 

7. Προϊόν: δύο µόρια DNA Προϊόν: RNA 
8. Το ξετύλιγµα της διπλής έλικας το 

κάνει η DNA ελικάση 
Το ξετύλιγµα της διπλής έλικας το 
κάνει η  RNA πολυµεράση. 

9. Κύρια ένζυµα DNA πολυµεράσες Κύρια ένζυµα RNA πολυµεράση /σες 
10. Συνεχής και ασυνεχής σύνθεση Συνεχής σύνθεση 
11. Μηχανισµοί επιδιόρθωσης ∆εν αναφέρονται 
12. Πρωταρχικά τµήµατα RNA ∆εν υπάρχουν 
13. Οι DNA πολυµεράσες δεν µπορούν να 

ξεκινήσουν τη σύνθεση της θυγατρικής 
αλυσίδας και µόνο την επιµηκύνουν 

Οι RNA πολυµεράση ξεκινάει και 
επιµηκύνει η ίδια την νουκλεοτιδική 
αλυσίδα. 
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 Σελίδα 33 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

Εργαστηριακή άσκηση 2 
Οδηγός εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Θετικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 

«Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας» 
 
 Η µετάφραση της γενετικής πληροφορίας ενός µορίου mRNA  ξεκινάει µε την πρόσδεση 
σε αυτό της µικρής υποµονάδας του ριβοσώµατος, µέσω της 5΄ αµετάφραστης περιοχής του.  
 
 Το γεγονός ότι το πρώτο νουκλεοτίδιο µιας νουκλεοτιδικής αλυσίδας έχει ελεύθερη τη 
φωσφορική οµάδα του, µας επιτρέπει να καταλάβουµε ότι η 5΄ αµετάφραστη περιοχή, στο 
µόριο που µας δίνεται, βρίσκεται στην αρχή του (περιλαµβάνει τα πρώτα 44 
ριβονουκλεοτίδια).  
 
 Για να προσδιορίσουµε το πλαίσιο ανάγνωσης, στην αλληλουχία νουκλεοτιδίων του mRNA 
που δίνεται, πρέπει να εντοπίσουµε την τριάδα νουκλεοτιδίων AUG που βρίσκεται 
πλησιέστερα στο 5΄ άκρο γιατί αυτή αποτελεί το κωδικόνιο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
Στην περίπτωσή µας περιλαµβάνει τα νουκλεοτίδια 45,46,47. 
 
 Ξεκινώντας από αυτή την αλληλουχία AUG µε βήµα τριπλέτας , κατεύθυνση 5΄-3΄ και 
λαµβάνοντας υπ� όψιν µας τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα (κώδικας τριπλέτας, µη 
επικαλυπτόµενος και συνεχής), προσδιορίζουµε την αλληλουχία των κωδικονίων αυτού του 
µορίου mRNA. 1 
 
 Το τελευταίο κωδικόνιο θα είναι κάποιο από τα κωδικόνια λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης, 
που στην προκειµένη περίπτωση είναι το UAG (νουκλεοτίδια 375,376,377). 
 
 Τα νουκλεοτίδια που ακολουθούν αποτελούν την 3΄αµετάφραστη περιοχή του µορίου 
(νουκλεοτίδια 378-450).  
 
1     GCUGCAUCAGΑΑGAGGCCAUCΑΑGCACAUCACUGUCCUUCUGCCAUG-GCC-CUG-UGG-AUG-C 
61     GC-CUC-CUG-CCC-CUG-CUG-GCG-CUG-CUG-GCC-CUC-UGG-GGA-CCU-GAC-CCA-GCC-GCA-
GCC-UUU-G 
121   UG-AAC-CAA-CAC-CUG-UGC-GGC-UCA-CAC-CUG-GUG-GAA-GCU-CUC-UAC-CUA-GUG-UGC-
GGG-GAA-C 
181   GA-GGC-UUC-UUC-UAC-ACA-CCC-AAG-ACC-CGC-CGG-GAG-GCA-GAG-GAC-CTUG-CAG-GUG-
GGG-CAG-G 
241    UG-GAG-CUG-GGC-GGG-GGC-CCU-GGU-GCA-GGC-AGC-CUG-CAG-CCC-UUG-GCC-CUG-GAG-
GGG-UCC-C 
301    UG-CAG-AAG-CGU-GGC-AUU-GUG-GAA-CAA-UGC-UGU-ACC-AGC-AUC-UGC-UCC-CUC-UAC-
CAG-CUG-G 
361    AG-AAC-UAC-UGC-AAC-UAG-ACGCAGCCCGCAGGCAGCCCCCCACCCGCCGCCUCCUGCACCG 
421 AGAGAGAUGGAAUAAAGCCCUUGAACCAGC 
 
 Εποµένως, το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, (τα κωδικόνια του µορίου χωρίς το κωδικόνιο 
λήξης), περιλαµβάνει 110 κωδικόνια. 

                                                 
1 Το 226ο ριβονουκλεοτίδιο θα πρέπει να διορθωθεί από T σε U (το RNA αποτελείται από 
ριβονουκλεοτίδια και δεν υπάρχει ριβονουκλεοτίδιο µε αζωτούχο βάση Τ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
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 Σελίδα 34 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

 Χρησιµοποιώντας τον πίνακα του γενετικού κώδικα στο σχολικό βιβλίο (σελ 35)2 και τον 
πίνακα ονοµατολογίας-συντµήσεων των 20 αµινοξέων του εργαστηριακού οδηγού, βρίσκουµε 
την αλληλουχία των αµινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που κωδικοποιείται από το 
µόριο του mRNA που δίνεται  και είναι αυτή που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

AUG GCC CUG UGG AUG CGC CUC CUG CCC CUG CUG GCG 
M  A  L  W  M  R  L  L P  L  L  A  
            
CUG CUG GCC CUC UGG GGA CCU GAC CCA GCC GCA GCC 
L  L  A  L  W  G  P  D  P  A  A  A  
            
UUU GUG AAC CAA CAC CUG UGC GGC UCA CAC CUG GUG 
F  V  N Q H L C G S H L V 
            
GAA GCU CUC UAC CUA GUG UGC GGG GAA CGA GGC UUC 
E A L Y L V C G E R G F 
            
UUC UAC ACA CCC AAG ACC CGC CGG GAG GCA GAG GAC 
F Y T P L T R R E A E D 
            
CUG CAG GUG GGG CAG GUG GAG CUG GGC GGG GGC CCU 
L Q V G Q V E L G G G P 
            
GGU GCA GGC AGC CUG CAG CCC UUG GCC CUG GAG GGG 
G A G S L Q P L A L E G 
            
UCC CUG CAG AAG CGU GGC AUU GUG GAA CAA UGC UGU 
S L Q K R G I V E Q C C 
            
ACC AGC AUC UGC UCC CUC UAC CAG CUG GAG AAC UAC 
T S I C S L Y Q L E N Y 
            
UGC AAC UAG          
C N ΛΗΞΗ          

 
 Συγκρίνουµε την αλληλουχία των αµινοξέων στο πεπτίδιο που θα προέκυπτε από 
την µετάφραση, µε την αλληλουχία της α-σφαιρίνης που δίνεται.3 
 

                                                 
2 Ο πίνακας του γενετικού κώδικα που υπάρχει στον εργαστηριακό οδηγό έχει κάποια 
προβλήµατα στην εκτύπωση µε αποτέλεσµα να µη φαίνεται σωστά η αντιστοίχιση κωδικονίων 
και αµινοξέων. 
 
3  Το γεγονός ότι η α-σφαιρίνη, σύµφωνα µε αυτά που υπολογίσαµε περιλαµβάνει 110 
αµινοξέα, ενώ σύµφωνα µε  την άσκηση 9 στη σελίδα 39 του σχολικού βιβλίου αναφέρεται ότι 
η α-σφαιρίνη του ανθρώπου αποτελείται από 141 αµινοξέα, δεν θα πρέπει να µας 
προβληµατίζει γιατί στην άσκηση του εργαστηριακού οδηγού δεν αναφέρεται το είδος του 
οργανισµού από τον οποίο προέρχεται το mRNA και κατά συνέπεια αυτός θα µπορούσε να 
µην είναι ο άνθρωπος. Εκτός αυτού γνωρίζουµε ότι στην περίπτωση της Constant Spring 
(άσκηση 5, σελ.102 σχολικού βιβλίου) η αλυσίδα της α-σφαιρίνης αποτελείται από 172 
αµινοξέα, περισσότερα δηλαδή από τα 141 που είναι το φυσιολογικό, λόγω µεταλλάξεων. Θα 
µπορούσαµε κατ΄ ανάλογο τρόπο να υποθέσουµε ότι υπάρχει και µια µη φυσιολογική α-
σφαιρίνη, στον άνθρωπο µε 110 αµινοξέα (όπως αυτή της άσκησης του εργαστηριακού 
οδηγού) υπεύθυνη για κάποια αιµοσφαιρινοπάθεια. 
 



�
�
�
��
�
�
�
	

��
�
�
	
�


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Εργαστηριακή άσκηση 2 

M A L W M R L L P L L A
M A L W M R L L P L L A 
L L A L W G P D P A A A
L L A L W G P O4 P A A A 
F V N Q H L C G S H L V
F V N Q H L C G S H L V 
E A L Y L V C G E R G F
E A L Y L V G G E R G F 
F Y T P K T R R E A E D
F Y T P K T R R E A E D 
L Q V G Q V E L G G G P
L Q V G Q V E L G G G P 
G A G S L Q P L A L E G
G A G S L Q P L A L E G 
S L Q K R G I V E Q C C
S L Q K A G I V E Q C C 
T S I C S L Y Q L E N Y
T S I C S L Y Q L E N Y 
C N
C N           

                                                 
4Στον εργαστηριακό οδηγό δεν υπάρχει κάποιο αµινοξύ που να συµβολίζεται µε Ο και 
λαµβάνοντας υπ� όψιν ότι µετά τη µετάφραση του mRNA που δίνεται, στην αντίστοιχη θέση 

Χ= Αλληλουχία αµινοξέων από µετάφραση                             Χ =  Αλληλουχία αµινοξέων α-σφαιρίνης 
 Σελίδα 35 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

υπάρχει το αµινοξύ ασπαραγινικό οξύ που συµβολίζεται µε D. Για το λόγο αυτό 
αντικαθιστούµε στην αλληλουχία των αµινοξέων της α-σφαιρίνης το Ο µε το D, υποθέτοντας 
ότι από τυπογραφικό λάθος το 20ο αµινοξύ της α-σφαιρίνης δίνεται σαν Ο. 
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 Σελίδα 36 από 36 ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
 

1) Και οι δύο αλυσίδες έχουν τον ίδιο αριθµό αµινοξέων (110).  
 

2) Από τα 110 αµινοξέα τους τα 108 είναι τα ίδια. Η αλληλουχία των αµινοξέων τους µοιάζει 
πάρα πολύ. 

 
3) ∆ιαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα αµινοξέα που βρίσκονται στις θέσεις 43 (στο πεπτίδιο 

από τη µετάφραση έχουµε C=κυστεΐνη αντί για G=γλυκίνη που είναι το αντίστοιχο αµινοξύ 
στην α-σφαιρίνη) και 89 (στο πεπτίδιο από τη µετάφραση έχουµε R=αργινίνη αντί για Α = 
αλανίνη).  

 
4) Επειδή οι δύο πεπτιδικές αλυσίδες έχουν το ίδιο µήκος και µοιάζουν τόσο πολύ ως προς την 

αλληλουχία τους µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η  αλυσίδα που προέκυψε από την µετάφραση 
του mRNA που µας δόθηκε, είναι µεταλλαγµένη α-σφαιρίνη. Όµως δεν µπορούµε να 
γνωρίζουµε ποιες είναι οι συνέπειες της αλλαγής της αλληλουχίας των αµινοξέων της όσον 
αφορά τη λειτουργικότητά της. 

 
5) Θα µπορούσε το mRNA που δίνεται να έχει προέλθει από µεταγραφή του γονιδίου της α-

σφαιρίνης το οποίο όµως, αν συγκριθεί µε το φυσιολογικό, φαίνεται ότι έχει υποστεί αλλαγές 
στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του σε δύο περιοχές. Μία στο 43ο κωδικόνιο και µία στο 
89ο κωδικόνιο.  
Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση θα µπορούσε το 43ο κωδικόνιο (κωδική αλυσίδα DNA) 
φυσιολογικά να ήταν το GGC=γλυκίνη και µε γονιδιακή µετάλλαξη αντικατάστασης του 
πρώτου νουκλεοτιδίου του να έγινε TGC=κυστεΐνη.  
Επίσης το 89ο κωδικόνιο θα µπορούσε να είναι φυσιολογικά το GCT=αλανίνη και λόγω 
µετάλλαξης να µετατράπηκε στο CGT=αργινίνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


