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ENOTHTA 1 

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
1. Δίνεται θ μια από τισ δυο αλυςίδεσ τμιματοσ μορίου DΝΑ, θ οποία 

αντιγράφεται. 
 
           Αλυσίδα   Ι  ΑΑCCΤΤΤΤΑCΤGΑGCΤΤGATΑCATGCAGTCC  ΙΙ  
 
Το τμιμα αυτό του DΝΑ κωδικοποιεί μικρι αλλθλουχία αμινοξζων. Η 
επιςθμαςμζνθ αλλθλουχία αποτελεί τθ κζςθ ςτθν οποία δθμιουργείται 
ζνα πρωταρχικό τμιμα, κατά τθν αντιγραφι τθσ παραπάνω αλυςίδασ, θ 
οποία αντιγράφεται αςυνεχϊσ. 
α. Να γράψετε το πρωταρχικό τμιμα και να ςθμειϊςετε τα 5ϋ και 3ϋ ά-
κρα του. Σε ποια από τισ κζςεισ I ι II βρίςκεται θ κζςθ ζναρξθσ τθσ αντι-
γραφισ; 
β. Ακριβϊσ δίπλα από τθ κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ του παραπάνω 
τμιματοσ DΝΑ υπάρχει γονίδιο Γ, του οποίου θ μθ κωδικι αλυςίδα, 
αντιγράφεται με τον ίδιο τρόπο που αντιγράφεται θ αλυςίδα Ι. Να 
προςδιορίςετε τθ κζςθ του υποκινθτι αυτοφ του γονιδίου, ςε ςχζςθ με 
τθ κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ. 
 

2. Σε ζνα φυτό μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο κλθρονομείται το 

χρϊμα του άνκουσ. Έχουμε ςτθ διάκεςι μασ τζςςερα φυτά, τα οποία 
ςυμβολίηουμε ωσ Α, Β, Γ και Δ. Από τθ διαςταφρωςθ του φυτοφ Α που 
ζχει φαινότυπο μπλε άνκθ, με το φυτό Β που ζχει φαινότυπο κόκκινα 
άνκθ, πιραμε 50 απογόνουσ με μπλε άνκθ και 49 απογόνουσ με πορ-
τοκαλί άνκθ. Από τθ διαςταφρωςθ του φυτοφ Γ που ζχει φαινότυπο 
μπλε άνκθ, με το φυτό Δ, που ζχει φαινότυπο κίτρινα άνκθ, πιραμε 48 
απογόνουσ με μπλε άνκθ και 51 απογόνουσ με πορτοκαλί άνκθ. 
Με βάςθ τισ παραπάνω πλθροφορίεσ να εξθγιςετε τον τρόπο με τον 
οποίο κλθρονομείται το χρϊμα του άνκουσ ςτο ςυγκεκριμζνο φυτό. Να 
κάνετε τισ ςχετικζσ  διαςταυρϊςεισ. 



3. Στο παρακάτω τμιμα DΝΑ οι αλλθλουχίεσ 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αποτε-

λοφν τμιματα των ρυκμιςτικϊν αλλθλουχιϊν και των δομικϊν γονι-
δίων του οπερονίου τθσ λακτόηθσ, ςε κάποιο βακτιριο Ε.coli. 
 

   
  
 
Ένα από τα μόρια tRΝΑ, που πιραν μζροσ ςτθ ςφνκεςθ του ενηφμου 
που κωδικοποιεί το 3Ο  δομικό γονίδιο, του οπερονίου τθσ λακτόηθσ, ζ-
χει το αντικωδικόνιο 5΄ΑΑU 3΄. 
α. Να ςθμειϊςετε τα 5ϋκαι 3ϋ άκρα ςε κάκε νουκλεοτιδικι αλυςίδα, του 
τμιματοσ DΝΑ, που περιζχει τισ αλλθλουχίεσ 1 ζωσ 6. 
β. Να χαρακτθρίςετε τισ αλλθλουχίεσ του οπερονίου, τμιματα των οπ-
οίων, αποτελοφν οι αλλθλουχίεσ 1 ζωσ 6. 
γ. Να γράψετε τα μόρια mRΝΑ που παράγονται, ςτο ςυγκεκριμζνο βα-
κτιριο, όταν αυτό αναπτφςςεται ςε κρεπτικό υλικό το οποίο περιζχει 
λακτόηθ. 
 
 


