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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
1. Ένα μόριο DNA  αποτελείται από 1.000 νουκλεοτίδια και περιζχει 
1.300 δεςμοφσ υδρογόνου. Το μόριο αυτό τοποθετείται ςε περιβάλλον 
που περιζχει ραδιενεργά νουκλεοτίδια θυμίνησ (Τ) και πραγματοποιεί 
επτά (7) κφκλουσ αντιγραφήσ. Στα προϊόντα τησ αντίδραςησ βρζθηκαν,  
ςε κάποιο από τα θυγατρικά μόρια, εξήντα  (60) μη ραδιενεργά  νουκλε-
οτίδια θυμίνησ. Πόςα ςυνολικά ραδιενεργά νουκλεοτίδια θυμίνησ θα 
υπάρχουν ςτα προϊόντα τησ αντίδραςησ; Ποια είναι η επί τοισ % 
ςφςταςη κάθε μορίου DNA ςε ραδιενεργό θυμίνη; 
 
2. Η ταχφτητα τησ αντιγραφήσ ςτα ςωματικά κφτταρα του ανθρϊπου 
εκτιμάται ςε 100 νουκλεοτίδια/sec για κάθε μόριο DNA πολυμεράςησ. 
Να υπολογίςετε πόςεσ θζςεισ ζναρξησ τησ αντιγραφήσ πρζπει να 
περιζχει περίπου το ανθρϊπινο γονιδίωμα ϊςτε  να ολοκληρϊνεται   η 
αντιγραφή του ςε 24 ϊρεσ. 
 
3. Δίνονται τρία τμήματα DNA  α, β και γ κάποιου αςυνεχοφσ γονιδίου, 
ςτο οποίο υπάρχουν τρία εςϊνια. 
     

 
 
Το τμήμα α αποτελεί τμήμα του τζταρτου εξωνίου και κωδικοποιεί τα 
τελευταία αμινοξζα του πεπτιδίου, το τμήμα β αποτελεί τμήμα  κάποιασ 
αμετάφραςτησ περιοχήσ του γονιδίου και το τμήμα γ αποτελεί ρυθ-
μιςτική αλληλουχία τησ μεταγραφήσ. 
α. Σε ποια από τισ αλυςίδεσ Ι και ΙΙ βρίςκεται η γενετική πληροφορία για 
τη ςφνθεςη του πεπτιδίου.  
β. Να  γράψετε την αλληλουχία βάςεων του mRNA που παράγεται κατά 
τη μεταγραφή του παραπάνω τμήματοσ DNA. 



γ. Να  βρείτε την αλληλουχία των αμινοξζων που κωδικοποιείται από το 
παραπάνω DNA. 
δ. Να γράψετε τα τμήματα των μορίων RNA τα οποία ςυνδζονται , με 
δεςμοφσ υδρογόνου, με  το mRNA κατά την διαδικαςία τησ μετάφρα-
ςησ. 
ε. Πόςοι φωςφοδιεςτερικοί δεςμοί υδρολφθηκαν ςτο mRNA, που παρά-
γεται από το γονίδιο, πριν από την ζξοδο του από τον πυρήνα του 
κυττάρου; 
 

4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα  DNA: 
  

     
 
το οποίο κωδικοποιεί το πεπτίδιο: 
          H2Ν-μεθειονίνη-αλανίνη-λευκίνη-φαινυλαλανίνη–λυσίνη-COOH 
Τα αντικωδικόνια των tRNA, με τη ςειρά που πήραν μζροσ, ςτη ςφνθεςη 
του πεπτιδίου είναι:  
                     3΄UAC 5΄, 3΄CGG 5΄, 3΄AAU 5΄, 3΄AAA 5΄, 3΄UUU 5΄ 
α. Σε ποια από τισ θζςεισ Α και Β βρίςκεται ο υποκινητήσ του γονιδίου; 
β. Να ςημειϊςετε τα 5ϋκαι 3ϋκάθε αλυςίδασ ςτο παραπάνω τμήμα DNA. 
γ. Να υπολογίςετε πόςουσ ςυνολικά δεςμοφσ υδρογόνου ςχημάτιςε το 
mRNA, του ςυγκεκριμζνου τμήματοσ DNA, κατά την διαδικαςία τησ με-
τάφραςησ. 
 
 


