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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
1. Δίνεται το παρακάτω μόριο mRΝΑ το οποίο απομονϊκθκε από το 

κυτταρόπλαςμα κάποιου ευκαρυωτικοφ  κυττάρου. 
 

                  . . .UUΑGΑGUUGGCΑUCΑGUUΑGUΑGΑCUΑΑΑ. . . 
 
Το μόριο αυτό αντιγράφεται in vitro παρουςία του ενηφμου αντίςτροφθ 
μεταγραφάςθ. Στθ ςυνζχεια ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα προςκζτουμε το 
ζνηυμο DΝΑ-πολυμεράςθ. Να γράψετε  το τελικό μόριο που κα προκφ-
ψει και να ςθμειϊςετε τα 5ϋκαι 3ϋάκρα κάκε νουκλεοτιδικισ αλυςίδασ. 
Επίςθσ  να  δείξετε με βζλθ τθ ςφνκεςθ κάκε  νουκλεοτιδικισ αλυςίδασ. 
 

2. Από τθ διαςταφρωςθ δφο εντόμων Drosophila πιραμε τουσ παρα-

κάτω απογόνουσ οι οποίοι κατατάςςονται ςτισ παρακάτω φαινοτυπικζσ 
ομάδεσ: 
Θηλυκά: 
20 με γκρι χρϊμα και ςμιριγγεσ. 
20 με μαφρο χρϊμα και ςμιριγγεσ. 
Αρσενικά: 
10 με γκρι χρϊμα και ςμιριγγεσ. 
10 με μαφρο χρϊμα και ςμιριγγεσ. 
10 με γκρι χρϊμα χωρίσ ςμιριγγεσ. 
10 μαφρο χρϊμα χωρίσ ςμιριγγεσ. 
Να βρείτε τουσ γονοτφπουσ και φαινοτφπουσ των ατόμων τθσ πατρικισ 
γενιάσ. Δίνεται ότι το γκρι χρϊμα του ςϊματοσ ελζγχεται από επικρατζσ 
γονίδιο. 
 

3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα DΝΑ ευκαρυωτικοφ κυττάρου: 

 

   
 



Το τμιμα αυτό του DΝΑ κωδικοποιεί το  πεπτίδιο: 
                          Τυροσίνη - ισολευκίνη - σερίνη – αργινίνη 
από το οποίο ζχει αφαιρεκεί θ μεκειονίνθ. 
Η αργινίνθ, κατά το ςτάδιο τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ, ςχθμάτιςε δφο πε-
πτιδικοφσ δεςμοφσ. 
α. Να εντοπίςετε τθν κωδικι αλυςίδα αυτοφ του γονιδίου και να γρά-
ψετε το προϊόν τθσ μεταγραφισ του. Να βρείτε τα κωδικόνια που αντι-
ςτοιχοφν ςτα αμινοξζα  του πεπτιδίου. Να μθν κάνετε χριςθ του γενετι-
κοφ κϊδικα. 
β. Σε κάποιον από του κλϊνουσ α και β, το πριμόςωμα ςυνκζτει δφο 
πρωταρχικά τμιματα, κατά τθ φορά που υποδεικνφει το βζλοσ. Ποιοσ  
κλϊνοσ αντιγράφεται αςυνεχϊσ και ποιοσ ςυνεχϊσ; 
γ. Να γράψετε το πρωταρχικό τμιμα ςτον κλϊνο που αντιγράφεται ςυ-
νεχϊσ. Δίνεται ότι αυτό το πρωταρχικό τμιμα ςυνδζεται με το μθτρικό 
κλϊνο με 17 δεςμοφσ υδρογόνου. 
 
 


