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Κεφάλαιο 2ο 

Αληηγξαθή, έθθξαζε θαη ξύζκηζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 

 

 

Διαθορές ηης γονιδιακής έκθραζης προκαρσωηικού 

και εσκαρσωηικού οργανιζμού 

 

Προκαρυωτικοί οργανισμοί Ευκαρυωτικοί οργανισμοί 

1. Τπάξρεη έλα είδνο RNA πνιπκεξάζεο. 1. Τπάξρνπλ ηξία είδε RNA πνιπκεξαζώλ. 

2.  Σν mRNA αξρίδεη λα κεηαθξάδεηαη ζε 

πξσηεΐλε, πξηλ αθόκε νινθιεξσζεί ε 

κεηαγξαθή ηνπ. 

2. Σν mRNA αξρίδεη λα κεηαθξάδεηαη ζε 

πξσηεΐλε, αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ε 

κεηαγξαθή ηνπ. 

3. Σν mRNA πνπ παξάγεηαη θαηά ηε 

κεηαγξαθή ελόο γνληδίνπ είλαη έηνηκν λα 

εθθξαζηεί. 

3. Σν mRNA πνπ παξάγεηαη θαηά ηε 

κεηαγξαθή ελόο γνληδίνπ δελ είλαη έηνηκν 

λα κεηαθξαζηεί αιιά πθίζηαηαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο. 

4. Σν mRNA κπνξεί λα είλαη πξντόλ 

πεξηζζνηέξσλ γνληδίσλ.  

4. Σν mRNA είλαη πξντόλ γνληδίνπ. 

5. Η ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο είλαη 

πην απιή. 

5. Η ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο είλαη 

πνιύπινθε. 

 

 

Προβλήματα 

 

1.  Σν παξαθάησ δίθισλν κόξην DNA  

… Α Σ Α Σ G … 

… T A T A C … 

απηνδηπιαζηάδεηαη ζε θαιιηέξγεηα κέζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ κόλν ηρλεζεηεκέλα λνπθιενηίδηα πνπ 

ζπκβνιίδνληαη κε A*, T*, C*, G* αληί ησλ θαλνληθώλ λνπθιενηηδίσλ. Να γξαθνύλ ηα κόξηα πνπ ζα 

πξνθύςνπλ κεηά ηνλ πξώην θαη ην δεύηεξν δηπιαζηαζκό. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

2.  Γίθισλν κόξην DNA πεξηέρεη κόλν ξαδηελεξγό θσζθόξν (P). Απηνδηπιαζηάδεηαη ζε πεξηβάιινλ 

όπνπ ππάξρεη κόλν ξαδηελεξγό άδσην (Ν). Όκσο ηα ζπγαηξηθά κόξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απηνδηπιαζηάδνληαη ζε πεξηβάιινλ όπνπ δελ ππάξρνπλ ξαδηελεξγά ζηνηρεία. Να αλαπαξαζηήζεηε όια ηα 

κόξηα πνπ αλαθέξνληαη, ζρεδηάδνληαο ηα κε ξαδηελεξγά ηκήκαηα ηνπ DNA κε ζπλερή γξακκή, απηά πνπ 

έρνπλ ξαδηελεξγό θσζθόξν κε δηαθεθνκέλε γξακκή θαη απηά πνπ έρνπλ ξαδηελεξγό άδσην κε ηειείεο. Να 

αηηηνινγήζεηε ηε κνξθή πνπ δώζαηε ζηα ζρέδηά ζαο. 

 

3. Μία από ηηο δύν αιπζίδεο ηνπ DNA πνπ έρεη ηε ζύλζεζε βάζεσλ αδελίλε (Α): 21%, γνπαλίλε 

(G): 29%, θπηνζίλε (C): 29% θαη ζπκίλε (T): 21%, δηπιαζηάδεηαη, γηα λα δώζεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή 
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αιπζίδα. Η ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα κεηαγξάθεηαη ζε RNA. Να δνζεί ε ζύλζεζε ησλ βάζεσλ ηνπ 

ζρεκαηηδόκελνπ RNA. Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζε. 

 

4.  Έλα κόξην βαθηεξηαθνύ DNA απνηειείηαη από 606.000 λνπθιενηίδηα: 

α)  Πόζα δενμπξηβνλνπθιενηίδηα ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ; 

β)  Να νλνκάζεηο ηα έλδπκα πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηελ αληηγξαθή ηνπ. 

γ)  Αλ ην 5% ηνπ κήθνπο ηνπ θσδηθνπνηεί 50 πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο, πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ 

ακηλνμέσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έθθξαζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ παξαπάλσ κνξίνπ DNA; 

 

5.  Σν θύξην θπθιηθό κόξην DNA ηνπ βαθηεξίνπ E. coli απνηειείηαη από 4 10
6
 δεύγε βάζεσλ. 

Έλα βαθηήξην E. coli αλαπηύζζεηαη ζε πεξηβάιινλ κε ξαδηελεξγό θώζθνξν 
32

P. Αλ ν ρξόλνο 

δηπιαζηαζκνύ ηνπ βαθηεξίνπ είλαη 20 min, λα εμεγήζεηο κεηά από 40 min: 

α)  Πόζα κόξηα DNA ζρεκαηίζηεθαλ; 

β) Πόζα θαλνληθά θαη ξαδηελεξγά άηνκα θσζθόξνπ πεξηέρνληαη ζηα κόξηα ηνπ DNA πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ; 

 

6.  Μηα πξσηεΐλε ζπλίζηαηαη από 1000 ακηλνμέα. Μεηά ηε κεηάθξαζε πνπ νδήγεζε ζηε ζύλζεζή 

ηεο δελ παξαηεξήζεθε αθαίξεζε ακηλνμέσλ από ην ακηληθό άθξν. Πόζα λνπθιενηίδηα έρεη ην ηκήκα ηνπ 

mRNA πνπ κεηαθξάζηεθε αλ απηή ε πξσηεΐλε πεξηιακβάλεη: 

α)  κία πνιππεπηηδηθή αιπζίδα; 

β)  δύν ίδηεο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο; 

γ)  δύν δηαθνξεηηθέο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο; 

 

7. Η εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ελόο κνξίνπ mRNA πνπ πξνέξρεηαη από ηε 

κεηαγξαθή ελόο βαθηεξηαθνύ DNA είλαη 30% G, 40% C, 20% A θαη 10% U. Πνηα είλαη ε εθαηνζηηαία 

αλαινγία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ζηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ κνξίνπ DNA από ην νπνίν πξνέθπςε; 

 

8. Βαθηεξηαθό mRNA πνπ έρεη 2.999 θσζθνδηεζηεξηθνύο δεζκνύο θαηεπζύλεη ηε ζύλζεζε 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο πνπ απνηειείηαη από 989 ακηλνμέα. 

Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ λνπθιενηηδίσλ ηνπ mRNA πνπ δελ θσδηθνπνηνύλ ακηλνμέα; 

 

9. Γύν γνλίδηα επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ ζπλίζηαληαη ζπλνιηθά από 6000 λνπθιενηίδηα. Οη 

ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο ηνπο θαη ηα εζώληά ηνπο απνηεινύλ ην 50% ηνπ κήθνπο ηνπο. Σν θαζέλα από ηα 

γνλίδηα απηά θσδηθνπνηεί ηε κία από ηηο δύν πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο κηαο πξσηεΐλεο. Πόζα ακηλνμέα 

απνηεινύλ ηελ πξσηεΐλε απηή; (Γελ ζεκεηώλεηαη αθαίξεζε ακηλνμέσλ από ην ακηληθό άθξν). 

 

10.  Έλα κόξην DNA από θύηηαξν αλζξώπνπ έρεη 150.000.000 δεύγε βάζεσλ. 

α) Δίλαη κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν από ην εθηηκώκελν κέζν κήθνο; 

β) Πνην είλαη ην κήθνο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε γνλίδηα, εάλ νη κε θσδηθνπνηνύζεο πεξηνρέο ηνπ 

απνηεινύλ ην 95% ηνπ κήθνπο ηνπ; 

γ) Πόζεο δηαθνξεηηθέο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο ησλ 499 ακηλνμέσλ κπνξεί λα θσδηθνπνηεί; 

Γίλεηαη όηη ηα θσδηθόληα απνηεινύλ ην 5% ηνπ κήθνπο ησλ mRNA πνπ κεηαγξάθνληαη από απηό ην 

κόξην DNA. Να κελ ιεθζεί ππόςε ε αθαίξεζε ακηλνμέσλ από ην ακηληθό άθξν. 
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δ) Δάλ ηα θσδηθόληα απνηεινύλ ην 45% ηνπ κήθνπο ησλ mRNA πνπ κεηαγξάθνληαη από ίδηνπ 

κήθνπο κόξην DNA, πόζα δηαθνξεηηθά πεληαπεπηίδηα κπνξεί λα θσδηθνπνηνύληαη; 

Γελ παξαηεξείηαη αθαίξεζε ακηλνμέσλ από ην ακηληθό άθξν. 

 

11. Έλα νπεξόλην πεξηιακβάλεη δύν ρεηξηζηέο πνπ ππόθεηληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ίδηνπ θαηαζηνιέα. 

Ο θαηαζηνιέαο ζπλίζηαηαη από κηα πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. 

α)  Πόζα ξπζκηζηηθά γνλίδηα ππάξρνπλ, πόζνη ππνθηλεηέο θαη πόζα δνκηθά γνλίδηα; 

β)  Πόζα δηαθνξεηηθά mRNA παξάγνληαη; 

 

12. ε έλα βαθηήξην εληνπίδεηαη κηα πξσηεΐλε 40.000 ακηλνμέσλ πνπ απνηειείηαη από 8 ίδηεο 

πεπηηδηθέο αιπζίδεο. Οη ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο απνηεινύλ ην 50% ηνπ κήθνπο ηνπ ζρεηηθνύ mRNA. Από 

πόζα λνπθιενηίδηα ζπλίζηαηαη ην ηκήκα γελεηηθνύ πιηθνύ πνπ θσδηθνπνηεί απηή ε πξσηεΐλε; 

 

13. ε κηα ζειηά αληηγξαθήο DNA ζρεκαηίζηεθαλ 8 πξσηαξρηθά ηκήκαηα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ 

απνηεινύληαλ από 5 βάζεηο A θαη U (ζπλνιηθά) θαη 1 C. 

α. Πόζα ζπλερή θαη πόζα αζπλερή ηκήκαηα ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηε ζύλζεζε θάζε λέαο αιπζίδαο 

DNA ζηε ζειηά; 

β. Πόζνη δεζκνί πδξνγόλνπ έζπαζαλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύλζεζεο ηεο αληηγξαθήο ηεο 

ζειηάο; 

 

14. Πξόδξνκν κόξην mRNA απνηειείηαη ζπλνιηθά από 300 Α, 800 G, 400 C θαη 500 U, θαηά ηελ 

σξίκαλζε ηνπ νπνίνπ αθαηξνύληαη ηξεηο αιιεινπρίεο πνπ απνηεινύλ εζώληα, ελώ ην ώξηκν mRNA πνπ 

πξνθύπηεη πεξηέρεη 121 θσδηθόληα. 

α. Πνηα είλαη ε % αλαινγία βάζεσλ Α ζην γνλίδην; 

β. Πόζνη δεζκνί έζπαζαλ θαη πόζνη δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ σξίκαλζε; 

γ. Πνην είλαη ην % πνζνζηό ησλ βάζεσλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα ζην γνλίδην; Να εμεγήζεηε 

εάλ ην πνζνζηό απηό ηζνύηαη κε ην πνζνζηό ησλ εμσλίσλ ζην γνλίδην. 

δ. ε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ην mRNA κεηαθξάδεηαη ηαπηόρξνλα από 4 ξηβνζώκαηα θαη 

απνκαθξύλνληαη ηαπηόρξνλα από ην πξώην ξηβόζσκα ην 94ν tRNA, από ην δεύηεξν ξηβόζσκα ην 55ν 

tRNA, από ην ηξίην ξηβόζσκα ην 45ν tRNA θαη από ην ηέηαξην ξηβόζσκα ην 11ν tRNA. Να ππνινγίζεηε: 

 Σν ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ακηλνμέσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη απηή ηε ζηηγκή γηα ηε 

ζύλζεζε ησλ πνιππεπηηδηθώλ αιπδζίδσλ. 

 Σνπο πεπηηδηθνύο δεζκνύο πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζηελ αιπζίδα πνπ ζπληίζεηαη από ην 

πξώην ξηβόζσκα, 

 Σα κόξηα tRNA πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αθόκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύλζεζε ηεο 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο από ην ηέηαξην ξηβόζσκα. 

 

15. ε ζξεπηηθό πιηθό πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ θαιιηεξγεηώλ 

E. coli πεξηέρνληαη σο πεγέο άλζξαθα ιαθηόδε θαη γιπθόδε ζε ίζεο πνζόηεηεο. Δκβνιηάδνπκε ηελ 

θαιιηέξγεηα 1 κε ην θπζηνινγηθό βαθηήξην θαη θαζεκία από ηηο άιιεο κε βαθηήξηα πνπ έρνπλ ππνζηεί 

κεηαιιάμεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηήζεη αλελεξγά ηα ηκήκαηα ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηόδεο. 

Καιιηέξγεηα 1 2 3 4 

Αλελεξγό ηκήκα - Ρπζκηζηηθό Τπνθηλεηήο Υεηξηζηήο 
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α. Πνηα δηαδηθαζία γνληδηαθήο ξύζκηζεο ζπκβαίλεη ζην νπεξόλην ηεο ιαθηόδεο ζηελ θαιιηέξγεηα 1 

ηε ζηηγκή πνπ εμαληιείηαη ε γιπθόδε από ην ζξεπηηθό πιηθό; 

β. Να εμεγήζεηε θαηά πόζν είλαη δπλαηό ηα βαθηήξηα ηεο θαιιηέξγεηαο 2 λα αλαπηύζζνληαη 

παξνπζία γιπθόδεο ή παξνπζία ιαθηόδεο. 

γ. Πνηεο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κεηάιιαμεο ζηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ ηεο θαιιηέξγεηαο 3 ζε 

ζξεπηηθό πιηθό ιαθηόδεο; 

δ. Να εμεγήζεηε πνηα από ηηο θαιιηέξγεηεο 2, 3, 4 ζα επέιζεη ηαρύηεξα ζηε θάζε ζαλάηνπ. 

 

16. ην αθόινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ηκήκα DNA πνπ πεξηέρεη ππνθηλεηή θαη γνλίδην, ζε έλα 

ζεκείν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ζέζε έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο, όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα. 

α. Να ζεκεηώζεηε ηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ. 

β. Πνηα από ηηο δύν αιπζίδεο αληηγξάθεηαη κε ζπλερή ηξόπν; 

(α) ↓ ζέζε έλαξμεο     3΄ 

 Τ Γνλίδην  

(β)    

 

17. Από αλζξώπηλν θύηηαξν απνκνλώλεηαη ε αθόινπζε αιιεινπρία βάζεσλ πνπ απνηειεί γνλίδην 

ππεύζπλν γηα ηε ζύλζεζε ελόο κηθξνύ πεπηηδίνπ, θαη κε θαηάιιειεο ηερληθέο ην γνλίδην ελζσκαηώλεηαη ζην 

γνληδίσκα ηεο Ε. coli.  

5΄ X AATTATTACTTCTCCTCAGGAGTCAGATGCACCATCTATT Y 3΄  (α) 

3΄ TTAATAATGAAGAGGAGTCCTCAGTCTACGTGGTAGATAA 5΄  (β) 

Η αιιεινπρία 5΄GACTCC 3΄ (θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο) απνηειεί ην εζώλην πνπ θέξεη ην γνλίδην 

ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη ηα ηκήκαηα X θαη Y απνηεινύλ αιιεινπρίεο πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ 

γνληδίνπ. 

α. ε πνην από ηα ηκήκαηα Υ θαη Τ πεξηέρεηαη ν ππνθηλεηήο ηνπ γνληδίνπ; 

β. Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία θαη λα ζεκεηώζεηε ηα άθξα ηνπ mRNA πνπ παξάγεηαη από ην 

γνλίδην απηό θαη ζπλδέεηαη κε ηα ξηβνζώκαηα πξνο ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ πεπηηδίνπ: 

i. ζηελ E. coli             ii. ζην αλζξώπηλν θύηηαξν 

γ. Να γξάςεηε ηα αληηθσδηθόληα ησλ κνξίσλ tRNA πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηάθξαζε ηνπ mRNA 

θαη ζπκβνπιεπόκελνη ηνλ γελεηηθό θώδηθα, ηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ζηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα ηε 

ζηηγκή πνπ νινθιεξώλεηαη ε ζύλζεζή ηεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο.  

 

18. Μηα ιεηηνπξγηθή πξσηεΐλε απνηειείηαη από 185 ακηλνμέα. Η πνιππεπηηδηθή αιπζίδα από ηελ 

νπνία πξνέθπςε είρε επηπιένλ 15 ακηλνμέα ζην ακηληθό ηεο άθξν. Δάλ ζηηο 5΄ θαη 3΄ ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο 

ηνπ mRNA από ην νπνίν πξνέθπςε πεξηέρνληαη 17 βάζεηο, λα βξεζεί: 

α. Σν κήθνο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ παξαπάλσ πξσηεΐλε.  

β. Πόζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί ζπάλε θαη πόζνη ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ σξίκαλζε ηνπ 

πξόδξνκνπ mRNA. 

Γλσξίδνπκε όηη ην γνλίδην είλαη αζπλερέο, αθνύ πεξηέρεη 3 εζώληα κε 150 δεύγε βάζεσλ ζπλνιηθά. 

 


