
Θέμα 3ο  ( Μονάδες 40) 

Δίνεται  η παρακάτω  ακολουθία των βάσεων σε ένα τμήμα μίας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας  βακτηρια-

κού DNA.  

3΄ …  ΑΤG   TAC   CGC   AGC   GAG   TCG   CAC   TAA   ATT   CTT   TAT… 5΄  

α. Να μεταφέρετε την αλυσίδα στα γραπτό σας και σε αντιστοιχία στην κάτω γραμμή να  γράψετε τη συμπληρω-

ματική της. (μονάδες 10) 

β. Με δεδομένο ότι το παραπάνω δίκλωνο τμήμα που σχηματίσατε περιέχει την πληροφορία για τη σύνθεση ενός 

ολιγοπεπτιδίου : 

- Να προσδιορίσετε την κωδική και την μη κωδική αλυσίδα (μονάδες 20) 

- Να γράψετε το mRNA που  προκύπτει από τη μεταγραφή του παραπάνω τμήματος και να ορίσετε τα άκρα 

5΄ και 3 ΄ αυτού.  (μονάδες  10) 

Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

 

Υποδειγματική Απάντηση 

 

α.   Σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας οι δύο αλυσίδες του DNA είναι αντιπαράλληλες, δη-

λαδή απέναντι από το άκρο 3΄ της μιας βρίσκεται το 5΄ της άλλης και αντίστροφα. Επίσης οι αζωτούχες 

βάσεις της μιας αλυσίδας συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου με τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυ-

σίδας με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Συγκεκριμένα απέναντι από μία αδενίνη βρίσκεται 

μία  θυμίνη και αντίστροφα, ενώ απέναντι από μία κυτοσίνη  βρίσκεται μία γουανίνη  και αντίστροφα. 

 Επομένως με βάση τα παραπάνω έχουμε:  

Δοσμένη αλυσίδα 3΄ …  ΑΤG   TAC   CGC   AGC   GAG   TCG   CAC   TAA   ATT   CTT   TAT… 5΄  

Συμπληρωματική 5΄ …  TAC   ATG   GCG   TCG   CTC    AGC   GTG   ATT   TAA  GAA   ATA…3΄  

 

β.  Γνωρίζουμε ότι κωδικόνιο έναρξης στο m-RNA είναι το  ΑUG που αντιστοιχεί στο αμινοξύ 

μεθειονίνη και κωδικόνια λήξης τα UAA, UGA, UAG. Τα αντίστοιχα κωδικόνια στην κωδική του DNA 

είναι : Έναρξης το ATG και λήξης τα TAA, TGA, TAG.  

Στα Βακτήρια δε γίνεται  ωρίμανση του m−RNA.  Στη μετάφραση η μικρή ριβοσωμική υπομονά-

δα συνδέεται με μια αλληλουχία που υπάρχει  στην 5΄ αμετάφραστη περιοχή του m−RNA, δίπλα στην 

οποία βρίσκεται το κωδικόνιο έναρξης AUG.  Δηλαδή :  

mRNA 5΄       AUG                                                     3΄  

 

Η Μεταγραφή γίνεται με κατεύθυνση  5΄  - 3΄ , δηλαδή το mRNA συντίθεται από το άκρο 5΄ προς 

το άκρο 3΄.  Επίσης το m−RNA συντίθεται με χημικό καλούπι τη μη κωδική αλυσίδα του DNA με βάση 

τον κανόνα της συμπληρωματικότητας , άρα   είναι αντιπαράλληλο προς αυτή, όπως και  η κωδική αλυ-

σίδα. Αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.   
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Με βάση τα παραπάνω στην κωδική αλυσίδα και προς το άκρο 5΄ βρίσκεται το κωδικόνιο έναρ-

ξης ATG.  Επομένως για να βρούμε την κωδική αλυσίδα του DNA, θα διερευνήσουμε τις δύο αλυσίδες , 

με τρεις τρόπους  ξεκινώντας από το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο νουκλεοτίδιο  και  μόνο με κατεύ-

θυνση 5΄- 3΄ με στόχο να βρούμε το κωδικόνιο έναρξης ATG.  Επειδή : α) Το δοσμένο DNA δεν περιέχει 

εσώνια, γιατί προέρχεται από βακτηριακό κύτταρο, άρα το γονίδιο του είναι συνεχές  και β)  ο γενετικός 

κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος, γι’ αυτό, αφού εντοπίσουμε  το κω-

δικόνιο έναρξης  θα προχωρήσουμε με βήμα τριπλέτας συνεχώς μέχρι να βρούμε κάποιο από τα προανα-

φερθέντα κωδικόνια λήξης. Η αλυσίδα που έχει αυτές τις προϋποθέσεις θα είναι η κωδική. 

 Από τη διερεύνηση προέκυψαν τα εξής:  

α)   Η δοσμένη (πάνω) αλυσίδα στην κατεύθυνση 5΄- 3΄ δεν έχει κωδικόνιο έναρξης και με βήμα τριπλέ-

τας κωδικόνιο λήξης. 

β)  Η συμπληρωματική (κάτω) αλυσίδα  στην κατεύθυνση 5΄- 3΄ έχει κωδικόνιο έναρξης και με βήμα 

τριπλέτας συναντάμε το κωδικόνιο λήξης ΤΑΑ  (υπογραμμισμένα). 

 Επομένως κωδική αλυσίδα είναι ή κάτω και μη κωδική η πάνω. Δηλαδή: 

Μη Κωδική 3΄ …  ΑΤG   TAC   CGC   AGC   GAG   TCG   CAC   TAA   ATT   CTT   TAT… 5΄  

Κωδική 5΄ …  TAC   ATG   GCG   TCG   CTC    AGC   GTG   ATT   TAA  GAA   ATA…3΄  

 

Με δεδομένα:  α) ότι τα κωδικόνια υπάρχουν στο mRNA και στην κωδική αλυσίδα του DNA,  β) 

ότι το γονίδιο είναι συνεχές και  γ) τα κωδικόνια έναρξης , τόσο στο mRNA, όσο και στην κωδική του 

DNA  βρίσκονται κοντά στο άκρο 5΄,  συμπεραίνουμε ότι  το m−RNA και η κωδική του DNA  έχουν  

την ίδια αλληλουχία βάσεων  με την ίδια κατεύθυνση ( 5΄ - 3΄ ) , με τη διαφορά ότι στη θέση της θυμίνης 

του DNA, υπάρχει η βάση ουρακίλη στο m−RNA. Επομένως: 

 

Κωδική DNA 5΄ …  TAC   ATG   GCG   TCG   CTC    AGC   GTG   ATT   TAA  GAA   ATA…3 

mRNA 5΄ …  UAC   AUG   GCG  UCG   CUC    AGC   GUG  AUU   UAA  GAA   AUA…3 
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Παρατηρήσεις 

Από τη μέχρι τώρα διδακτική μου εμπειρία διαπίστωσα ότι γίνονται σημαντικά λάθη στις ασκή-

σεις του δευτέρου κεφαλαίου από πολλούς μαθητές με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν στις πανελλήνιες. 

Παρακάτω σταχυολογώ ορισμένες ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών και τις σχολιάζω με στόχο να απο-

φύγετε και εσείς τα ίδια λάθη. 

1η περίπτωση 

 
Εδώ ο μαθητής δουλεύει με τη μη κωδική αλυσίδα και βαφτίζει κωδικόνιο την τριάδα  TAC  . 

Αυτό το επιβεβαιώνει με το παρακάτω: 

 
Χρειάζεται πολλή προσοχή. Μπορείτε να δουλέψετε με τη μη κωδική αλυσίδα αλλά πολλοί μαθη-

τές κάνουν αυτό το λάθος και χάνουν πολλά μόρια. 

2η Περίπτωση 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α 

 
ΜΑΘΗΤΗΣ Β 

 
Εδώ είναι σαφές ότι γίνεται σύγχυση των όρων αντιπαράλληλες αλυσίδες και προσανατολισμός 

αλυσίδας.  

 

Σχετικό με τα θέματα του προσανατολισμού είναι το παρακάτω που επίσης κόβει πολλά μόρια. 
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3η Περίπτωση 

 
Εδώ ο μαθητής θεωρεί ότι η κωδική αλυσίδα και το mRNA είναι συμπληρωματικές αλυσίδες. Ε-

πιπλέον το κωδικόνιο σχετίζεται με τη μεταγραφή και όχι με τη μετάφραση.  

 

4η Περίπτωση 

 
Εδώ περιλαμβάνονται δύο πολύ σημαντικά λάθη 

Α) το mRNA είναι συμπληρωματικό με την κωδική του DNA 

Β) τα αντικωδικόνια γράφονται σε σειρά, όπως και τα κωδικόνια, οπότε φαίνεται να σχηματίζουν 

και αυτά αλυσίδα.  

5η Περίπτωση: Γενική παρατήρηση 

Το λεξιλόγιο των μαθητών είναι γενικά φτωχό. Οι απαντήσεις σύντομες και όχι κατάλληλα τεκ-

μηριωμένες. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μέχρι και  20 μόρια λιγότερα από τα αναμενόμενα. 

 

 Το παράπονό μου 

Διδάσκω , διδάσκω αλλά δεν πείθω …. 

Από φετινούς  μου  Μαθητές ….. 
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Τα λάθη είναι διαχρονικά . 

 

Ένα άλλο σημαντικό λάθος είναι ότι γράφετε το mRNA χωρίς τις αμετάφραστες περιοχές. Να το προσέ-

ξετε ιδιαίτερα. 
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