
 

Ι. ΘΕΩΡΙΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ 

ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

Γίνεται σύνθεση DNA. Γίνεται σύνθεση RNA. 

Εξασφαλίζεται η διαιώνιση της γενετικής 

πληροφορίας. 

Εξασφαλίζεται η έκφραση της γενετικής 

πληροφορίας. 

Προκύπτουν θυγατρικά μόρια DNA που 

είναι πανομοιότυπα με τα μητρικά: 

ημισυντηρητικός τρόπος. 

Προκύπτουν μόρια RNA που είναι 

αντίγραφα των γονιδίων. 

Κατά τη διαδικασία αντιγράφονται οι δύο 

αλυσίδες του DNA καθ’ όλο το μήκος 

τους. Τα μόρια που παράγονται είναι 

δίκλωνα. 

Κατά τη διαδικασία μεταγράφεται τμήμα 

της μίας αλυσίδας του DNA: η μη κωδική 

αλυσίδα. Τα μόρια που παράγονται είναι 

μονόκλωνα. 

Οι αλυσίδες του DNA ξετυλίγονται σε 

πολλά σημεία ταυτόχρονα. 

Η αλυσίδα του DNA ξετυλίγεται σε ένα 

σημείο. 

Επιτελείται μία φορά κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου. 

Επιτελείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου, ανάλογα με τις 

ανάγκες του κυττάρου. 

Τα θυγατρικά μόρια του DNA που 

προκύπτουν παραμένουν στον πυρήνα του 

κυττάρου. 

Το mRNA που προκύπτει μεταφέρεται στο 

κυτταρόπλασμα, αφού πρώτα υποστεί 

διαδικασία ωρίμανσης. 

Κύρια ένζυμα είναι οι DNA πολυμεράσες. Κύρια ένζυμα είναι οι RNA πολυμεράσες. 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 Ισχύει ο κανόνας της συμπληρωματικότητας των βάσεων.   

 Επιτελούνται στον πυρήνα του κυττάρου. 

 Επιτελούνται κατά τη διάρκεια της μεσόφασης. 

 Και οι δύο διαδικασίες γίνονται με προσανατολισμό 5’   3’, διότι τα νουκλεοτίδια ενώνονται με 3’–5’ 

φωσφοδιεστερικό δεσμό. 

 Για να επιτελεστούν και οι δύο διαδικασίες πρέπει να σπάσουν οι δεσμοί υδρογόνου που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στις συμπληρωματικές βάσεις του DNA και να ανοίξει η αλυσίδα. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ DNA ΚΑΙ RNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΩΝ 

DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΕΣ RNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΕΣ 

Συμμετέχουν στη διαδικασία της 

αντιγραφής τοποθετώντας 

συμπληρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια 

σε αλυσίδα DNA. 

Συμμετέχουν στη διαδικασία της 

μεταγραφής τοποθετώντας 

συμπληρωματικά ριβονουκλεοτίδια σε 

αλυσίδα DNA.  

Δεν είναι σε θέση να ξεδιπλώνουν τη διπλή 

έλικα του DNA κατά την αντιγραφή. 

Η αλυσίδα του DNA ξεδιπλώνεται από την 

ίδια την RNA πολυμεράση. 

Τοποθετούν τα νουκλεοτίδια 

επιμηκύνοντας τα πρωταρχικά τμήματα. 

Είναι σε θέση να αρχίσουν τη μεταγραφή 

χωρίς εναρκτήριες αλληλουχίες. 

Έχουν επιδιορθωτική δράση. Δεν έχουν επιδιορθωτική δράση. 

 



 

B. ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ… 

 Ένα γονίδιο δε μεταφράζεται υποχρεωτικά σε πρωτεΐνη, αφού υπάρχουν και αυτά που μόνο 

μεταγράφονται για να παράγουν rRNA, tRNA και snRNA. 

 Ένα γονίδιο μπορεί να μεταγραφεί και να μεταφραστεί πάρα πολλές φορές. 

 Οι δύο υπομονάδες του ριβοσώματος δεν είναι εξαρχής ενωμένες. 

 Τα tRNA δε σχηματίζουν αλυσίδα, αλλά το καθένα είναι αυτόνομο και μπορεί να συγκρατεί από ένα 

έως και όλα τα αμινοξέα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

 Μόνο οι ιοί που προσβάλλουν ευκαρυωτικά κύτταρα έχουν ασυνεχή γονίδια. 

 Υπάρχουν περιοχές του γενετικού υλικού των βακτηρίων που δεν αποτελούν γονίδια, οι οποίες δε 

μεταγράφονται. Αν όμως μία περιοχή μεταγραφεί τότε σίγουρα θα μεταφραστεί ολόκληρη γιατί δεν 

υπάρχουν εσώνια. 

 Μεταγράφεται ολόκληρο το γονίδιο και όχι μόνο οι περιοχές που μεταφράζονται (από τριπλέτα έναρξης 

μέχρι την τριπλέτα λήξης). 

 Το μεταφραζόμενο ώριμο mRNA δε δίνει την τελική πρωτεΐνη, αφού μπορεί να ακολουθούν μετα-

μεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως η αφαίρεση αμινοξέων από το αρχικό αμινικό άκρο για να γίνει η 

πρωτεΐνη βιολογικά λειτουργική. 

 Κάθε πρωτεΐνη έχει στο πρώτο της αμινοξύ μία ελεύθερη αμινομάδα που αντιστοιχεί στο 5΄ άκρο του 

ώριμου mRNA και στο τελευταίο της αμινοξύ μία ελεύθερη καρβοξυλομάδα που αντιστοιχεί στο 3΄ 

άκρο του ώριμου mRNA. 

 Το κωδικόνιο λήξης δεν αντιστοιχεί σε αμινοξύ, άρα δεν έχει ούτε αντικωδικόνιο. 

 Ο υποκινητής ΔΕ μεταγράφεται.    

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

1.            Ασκήσεις στις οποίες ένα μόριο DNA μεταφέρεται και διπλασιάζεται μία ή περισσότερες φορές σε 

περιβάλλον ραδιενεργού 
32

Ρ ή ραδιενεργού 
35

Ν. Συνήθως ζητείται ο προσδιορισμός του αριθμού των αλυσίδων 

ή των νουκλεοτιδίων με ραδιενεργά στοιχεία έπειτα από έναν αριθμό αντιγράφων. 

                Για την επίλυσή τους πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

 Το DNA αντιγράφεται με ημισυντηρητικό τρόπο. 

 Τα νουκλεοτίδια του αρχικού μορίου δεν περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία, φώσφορο ή άζωτο. 

 Αντιγραφή του DNA σε περιβάλλον με ραδιενεργό 
32

Ρ ή ραδιενεργό 
35

Ν σημαίνει ότι κάθε θυγατρική 

αλυσίδα που σχηματίζεται αποτελείται από νουκλεοτίδια με ραδιενεργά στοιχεία. 

 Ένα νουκλεοτίδιο περιέχει ένα άτομο φωσφόρου. 

 Χρήσιμα στην επίλυση αυτών των ασκήσεων είναι σχήματα που υποδεικνύουν τον ημισυντηρητικό 

τρόπο αντιγραφής, όπως αυτό που φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 

 

       



 

 Μετά το τέλος των αντιγραφών που πραγματοποιούνται από ένα μόριο DNA, ο αριθμός των αλυσίδων 

που φέρουν ραδιενεργά στοιχεία είναι ίσος με τον αριθμό των συνολικών αλυσίδων πλην 2. Οι 

αλυσίδες που φέρουν μη ραδιενεργά στοιχεία είναι 2, όσες δηλαδή ήταν αρχικά. 

2.            Ασκήσεις στις οποίες δίνεται ένα τμήμα γονιδίου και ζητείται το πεπτίδιο που κωδικοποιείται από 

αυτό.  

                Για την επίλυσή τους πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

 Το mRNA συντίθεται με προσανατολισμό 5’    3’ και η RNA πολυμεράση «διαβάζει» τη μη κωδική 

αλυσίδα του DNA από το 3’ προς το 5’ άκρο της. 

 Για να εντοπίσουμε ποια από τις δύο αλυσίδες ενός γονιδίου είναι η μη κωδική πρέπει να 

αναζητήσουμε στην αλληλουχία της το τμήμα που μεταφράζεται, «διαβάζοντάς» την από το 3’ προς το 

5’ άκρο της, το οποίο αρχίζει με 3’ TAC 5’ και σταματά αμέσως πριν από το κωδικόνιο λήξης που είναι 

3’ ACT 5’ ή 3’ ATC 5’ ή 3’ ATT 5’. 

 Το τμήμα που μεταφράζεται στο μόριο του mRNA αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης, το οποίο είναι 5’ 

AUG 3’, και σταματά αμέσως πριν από το κωδικόνιο λήξης, το οποίο είναι 5’ UGA 3’ ή 5’ UAG 3’ ή   

      5’ UAA 3’. 

 Αν ζητείται να γράψουμε τα αντικωδικόνια των tRNA που συμμετέχουν στη μετάφραση, γράφουμε 

τριπλέτες βάσεων ριβονουκλεοτιδίων συμπληρωματικών των βάσεων των κωδικονίων, τις οποίες και 

χωρίζουμε με κόμματα ή κάθετες γραμμές, για να δείξουμε ότι είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Δε 

γράφουμε αντικωδικόνια για το κωδικόνιο λήξης.  
 Το πρώτο αμινοξύ κάθε πεπτιδικής αλυσίδας έχει ελεύθερο αμινικό άκρο και το τελευταίο έχει 

ελεύθερο καρβοξυλικό άκρο. 

Παράδειγμα: 

Για το τμήμα DNA που κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο: 

5’ GATATTGGGCTCAAACGCAAGTTCCGAACATTATTAATAT 3’ 

3’ CTATAACCCGAGTTTGCGTTCAAGGCTTGTAATAATTATA 5’ 

μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η επάνω, καθώς φέρει το κωδικόνιο έναρξης 3’ TAC 5’ και το κωδικόνιο λήξης 

3’ ACT 5’. 

Για να γράψουμε την αλληλουχία βάσεων στο mRNA μπορούμε να αντιστρέψουμε τη μεταγραφόμενη αλυσίδα 

του DNA, ώστε να τη «διαβάσουμε» από το 3’ προς το 5’ άκρο της, εφαρμόζοντας τον κανόνα της 

συμπληρωματικότητας: 

3’ TATAATTATTACAAGCCTTGAACGCAAACTCGGGTTATAG 5’ 

                                                                                ↓ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

               

mRNA:  

5’ AUAUUAAUAAUGUUCGGAACUUGCGUUUGAGCCCAAUAUC 3’ 

Το τμήμα που μεταφράζεται είναι: 

5’ AUG-UUC-GGA-ACU-UGC-GUU 3’ 



        ↓ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

και το πεπτίδιο που προκύπτει: 

ΝΗ2-met-phe-gly-thr-cys-val-CΟΟΗ 

3.            Ασκήσεις στις οποίες ζητείται ο αριθμός των αζωτούχων βάσεων στο τμήμα του γονιδίου που 

κωδικοποιεί αμινοξέα, αν είναι γνωστός ο αριθμός των αμινοξέων της πεπτιδικής αλυσίδας που κωδικοποιεί. 

                Για την επίλυσή τους πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

Ένα αμινοξύ κωδικοποιείται από τρεις αζωτούχες βάσεις. Άρα αν x είναι τα αμινοξέα της πεπτιδικής αλυσίδας, 

τότε είναι 3x ο αριθμός των βάσεων στο τμήμα του mRNA που μεταφράζεται και 3x τα ζεύγη βάσεων (ή 6x 

βάσεις) στο γονίδιο. 

Παράδειγμα: 

Αριθμός αμινοξέων στην πεπτιδική αλυσίδα: 20 

Αριθμός νουκλεοτιδίων στο τμήμα που μεταφράζεται: 20 ∙ 3 = 60. 

Αριθμός νουκλεοτιδίων στο αντίστοιχο τμήμα του γονιδίου: 60 ζεύγη. 

4.            Ασκήσεις στις οποίες ζητείται ο αριθμός των αμινοξέων που  κωδικοποιείται από γονίδιο που περιέχει 

εσώνια. 

                Για την επίλυσή τους πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

 Τα εσώνια μεταγράφονται στο πρόδρομο mRNA. Άρα καταμετρούνται στο σύνολο των βάσεών του, 

ενώ κατά την ωρίμανση απομακρύνονται. 

 Το ώριμο mRNA αποτελείται από το τμήμα που μεταφράζεται, το οποίο κωδικοποιεί αμινοξέα και από 

τις 5’ και 3΄αμετάφραστες περιοχές. 

Γονίδιο: 2y βάσεις. 

Πρόδρομο mRNA: y βάσεις. 

Ώριμο mRNA: Βάσεις πρόδρομου mRNA – βάσεις εσωνίων. 

Μεταφραζόμενο τμήμα: Βάσεις ώριμου – βάσεις 5’ και 3’ αμετάφραστων περιοχών. 

Αμινοξέα: Βάσεις τμήματος που μεταφράζεται : 3. 

Αν x είναι τα αμινοξέα που κωδικοποιούνται στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, τότε ισχύει: 

Βάσεις ώριμου mRNA = βάσεις 5’ αμετάφραστης περιοχής + 3x + βάσεις 3’ αμετάφραστης περιοχής. 

5.            Ασκήσεις στις οποίες ζητείται ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών που σπάζουν και 

σχηματίζονται κατά την ωρίμανση του mRNA. 

                Για την επίλυσή τους πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

 Τα εσώνια είναι ενδιάμεσες αλληλουχίες των γονιδίων και ως εκ τούτου ενδιάμεσες αλληλουχίες στο 

πρόδρομο mRNA. Αν ένα γονίδιο έχει κ εσώνια, τότε έχει κ + 1 εξώνια. 

 Για να αποκοπεί μία αλληλουχία που αποτελεί εσώνιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των βάσεων που 

περιέχει, πρέπει να σπάσουν οι 2 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί που βρίσκονται στα άκρα του. 



 Για κάθε εσώνιο που απομακρύνεται σχηματίζεται ένας φωσφοδιεστερικός δεσμός μεταξύ των άκρων 

των εξωνίων με τα οποία αυτό ήταν συνδεδεμένο, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί. Για την 

απομάκρυνση των κ εσωνίων σπάζουν 2κ φωσφοδιεστερικοί δεσμοί. Για τη συρραφή κ + 1 εξωνίων 

αναπτύσσονται κ φωσφοδιεστερικοί δεσμοί. 

  

 


