
ΘΕΜΑ 4ο  
Δίνεται τμήμα μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει ασυνεχές γονίδιο,  

 
το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου, που δεν έχει υποστεί καμιά τροποποίηση:  

H2N − Μεθειονίνη − φαινυλαλανίνη − βαλίνη − COOH 
Να γράψετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου, το πρόδρομο m−RNA και το ώριμο m−RNA (Μονά-
δες 4) και να ορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα των παραπάνω νουκλεοτιδικών αλυσίδων αιτιολογώντας την απάντησή σας 
(Μονάδες 8). Να αναφέρετε τις διαδικασίες κατά την πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο και τις περιοχές του κυττά-
ρου στις οποίες πραγματοποιούνται (Μονάδες 6). Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανασυνδυασμένο πλα-
σμίδιο, που να περιέχει το συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιώντας την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI; (Μονά-
δες 7).  
Δίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων από το γενετικό κώδικα:  
Μεθειονίνη → ΑUG  
Φαινυλαλανίνη → UUU  
Βαλίνη → GUU 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με δεδομένο ότι  

• το τριπεπτίδιο που προέκυψε από την μετάφραση είναι αυτό που δίνεται, αφού δεν μεσολαβεί τροποποίη-
ση 

• το πρώτο αμινοξύ είναι η μεθειονίνη που έχει ελεύθερη -H2N και τελευταίο η βαλίνη που έχει ελεύθερη − 
COOH 

• το m−RNA διαβάζεται από το 5΄προς το 3΄άκρο του 
•  τα κωδικόνια που δίνονται  
• και ότι κωδικόνια λήξης είναι τα 5΄UAA3΄, 5΄UAG 3΄,5΄ UGA 3΄ 
το  m−RNA που κωδικοποιεί το παραπάνω τριπεπτίδιο θα έχει την εξής αλληλουχία βάσεων 

 5΄ ΑUG – UUU- GUU- UAA (UAG ή UGA) 3΄ από το κωδικόνιο έναρξης ως το κωδικόνιο λήξης.  
Επειδή   

• κωδικόνιο είναι τριπλέτα βάσεων του m−RNA αλλά και της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου 
• το m−RNA είναι αντιπαράλληλο και συμπληρωματικό της μη κωδικής αλυσίδας του γονιδίου λόγω του τρό-

που που δρα η RNA – πολυμεράση ( χρησιμοποιεί σαν καλούπι την μη κωδική, την διαβάζει από το 3΄ ά-
κρο προς το 5΄άκρο, τοποθετεί συμπληρωματικά ριβονουκλεοτίδια Α→U, T→A, G→C C→G, τα οποία και 
συνδέει με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 3΄-5΄)  

• η κωδική και η μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου είναι αντιπαράλληλες και συμπληρωματικές σύμφωνα με τη 
δομή της διπλής έλικας  κατά Watson – Crick 

η αντίστοιχη αλληλουχία κωδικονίων στο DNA θα είναι 5΄ ATG – TTT- GTT- TAA ( TAG ή  TGA) 3΄ . Παρατηρώ ότι 
η αλληλουχία αυτή υπάρχει μόνο στην πρώτη από τις αλυσίδες και με φορά από αριστερά από δεξιά, οπότε αυτή 
είναι η κωδική. Οπότε έχω  
κωδική: 

 
μη κωδική  

 
Πρόδρομο m−RNA 
5΄ GAAUUCAUGUUUCCCCAGGUUUAAGAATTC 3΄ 
Ώριμο m−RNA 
5΄GAAUUC AUG- UUU – GUU- UAA GAAUUC 3΄ 



Οι πορείες από το γονίδιο μέχρι το πεπτίδιο είναι: η μεταγραφή που γίνεται στο πυρήνα, η ωρίμανση (απομάκρυν-
ση του εσωνίου και συρραφή των εξωνίων) που επίσης γίνεται στο πυρήνα, η έξοδος του ώριμου m−RNA από το 
πυρήνα στο κυτταρόπλασμα και η μετάφραση που γίνεται στα ριβοσώματα του κυτταροπλάσματος. 
Η Eco- RI αναγνωρίζει την αλληλουχία 5΄GAATTC 3΄ 
               3΄CTTAAG 5΄ 
και κόβει μεταξύ G και  A με κατεύθυνση 5΄→3΄. Παρατηρώ ότι η αλληλουχία αυτή υπάρχει στο παραπάνω δίκλωνο 
τμήμα DNA ακριβώς πριν την αρχή και μετά το τέλος του γονιδίου. Έτσι μπορούμε να αποσπάσουμε το γονίδιο από 
το παραπάνω τμήμα και να το ενσωματώσουμε με τη βοήθεια της DNA δεσμάσης σε ένα πλασμίδιο βακτηρίου που 
διαθέτει την ίδια αλληλουχία μια φορά και έχει κοπεί με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση.  


