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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

1…..ΘΕΩΡΙΑ                            

………….«Ερωτήσεις και χόλια»                                         

1. Γιατί οι Watson & Crick ονόμασαν το μηχανισμό της 

αντιγραφής του DNA ημισυντηρητικό; 
     
Απάντηση 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Οι Watson και Crick φαντάςτθκαν μια διπλι ζλικα θ οποία ξετυλίγεται και κάκε 
αλυςίδα λειτουργεί ςαν καλοφπι για τθ ςφνκεςθ μιασ νζασ ςυμπλθρωματικισ 
αλυςί-δασ. Ζτςι, τα δφο κυγατρικά μόρια που προκφπτουν  είναι πανομοιότυπα με 
το μθ-τρικό και κακζνα αποτελείται από μία παλιά και μία καινοφρια αλυςίδα. Ο 
μθχα-νιςμόσ αυτόσ ονομάςτθκε θμιςυντθρθτικόσ. 

 
2.Σι είναι οι  θέσεις έναρξης της αντιγραφής; Ποιες διαφορές πα-
ρατηρούνται κατά την αντιγραφή των προκαρυωτικών και των ευ-
καρυωτικών DNA; 



Απάντηση 

 
Η αντιγραφι του DNA αρχίηει από κακοριςμζνα ςθμεία που ονομάηονται κζςεισ 
ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ. Το βακτθριακό  DNA που είναι κυκλικό ζχει μια μόνο κζςθ 
ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ και κάτω από ευνοϊκζσ ςυνκικεσ αντιγράφεται ςε λιγότερο 
από 30 min. 

 

            
Στα ευκαρυωτικά κφτταρα, πριν τθν αντιγραφι, το DNA κάκε χρωμοςώματοσ είναι 
ζνα μακρφ γραμμικό μόριο, το οποίο ζχει πολυάρικμεσ 
κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ. Ζτςι, το DNA των ευ-
καρυωτικών κυττάρων αντιγράφεται ταυτόχρονα από εκα-
τοντάδεσ ςθμεία ςε όλο το μικοσ του και ςτθ ςυνζχεια τα 
τμιματα που δθμιουργοφνται ενώνονται μεταξφ τουσ. Με 
αυτό τον τρόπο, το DNA των ανώτερων ευκαρυωτικών 
οργανιςμών, παρ’, ότι είναι περίπου 1.000 φορζσ μεγα-
λφτερο από των προκαρυωτικών, αντιγράφεται πολφ γρι-
γορα. 
 

         
            



«χόλια και Επισημάνσεις»   
 
● Οι κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ είναι ειδικζσ περιοχζσ του DNA μικουσ περίπου 
100 ηευγών νουκλεοτιδίων. Οι περιοχζσ αυτζσ χαρακτθρίηονται από ςυγκεκριμζνθ 
ακολουκία βάςεων και αποτελοφν τισ κζςεισ πρόςδεςθσ των ενηφμων τθσ αντι-
γραφισ. Οι κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ είναι πλοφςιεσ ςε ηεφγθ A-T, ζτςι ώςτε 
να περιζχουν μικρό αρικμό δεςμών υδρογόνου και να επιτυγχάνεται ευκολότερα το 
ξετφλιγμα τθσ διπλισ ζλικασ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Το τοπικό ξετφλιγμα τθσ διπλισ 
ζλι-κασ επιτρζπει τθν ζναρξθ τθσ αντιγραφισ. Στο ανκρώπινο γονιδίωμα υπάρχουν 
περί-που 10.000 κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ και θ αντιγραφι ολοκλθρώνεται 
μζςα ςε λίγεσ ώρεσ. Η ταχφτατθ αντιγραφι του ανκρώπινου γονιδιώματοσ είναι 
αποτζλεςμα τθσ ταυτόχρονθσ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ από πολλά ςθμεία.        
● Στα προκαρυωτικά κφτταρα θ αντιγραφι του DNA αρχίηει από μια κακοριςμζνθ 
κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ που ονομάηεται «θέση OriC». H αντιγραφι ολοκλθ-
ρώνεται ςτθ κζςθ τερματιςμοφ θ οποία βρίςκεται ακριβώσ απζναντι από τθ κζςθ 
ζν-αρξθσ τθσ αντιγραφισ. Η κζςθ τερματιςμοφ τθσ αντιγραφισ ονομάηεται «θέση 
ter». 
 
 

2….Ερωτήσεις 
                «Πολλαπλής επιλογής» 
 
τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να επιλέξετε το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρό-
ταση". 

 
1. Οι DNA-ελικάςεσ είναι ζνηυμα που  
α. απομακρφνουν τα  πρωταρχικά τμιματα 
β. ςπάηουν τουσ δεςμοφσ υδρογόνου ςτισ κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ 
γ. καταλφουν το ςχθματιςμό 3 ΄→ 5΄φωςφοδιεςτερικοφ δεςμοφ 
δ. ζχουν επιδιορκωτικι δράςθ. 
 
2. Δεν ιςχφει για τθν DNA πολυμεράςθ ότι 
α. ςυντίκεται  ςτα ριβοςώματα 
β. ςυνδζει νουκλεοτίδια με 3 ΄→ 5΄ φωςφοδιεςτερικό δεςμό 
γ. αποτελείται από DNA 
δ. είναι ζνηυμο τθσ αντιγραφισ. 
 
3. Το πριμόςωμα 
α. είναι ςφμπλοκο πολλών ενηφμων 
β. είναι απαραίτθτο για τθν ζναρξθ τθσ μεταγραφισ 
γ. ςυνκζτει DNA 



δ. παράγεται ςτον πυρινα 
 
4. Τα πρωταρχικά τμιματα 
α. λειτουργοφν ωσ ζνηυμα 
β. αποτελοφνται από DNA 
γ. δε ςχθματίηονται ςε προκαρυωτικά κφτταρα 
δ. ςυντίκεται με κατεφκυνςθ 5 ΄→ 3 '. 
 
5. Το πριμόςωμα 
α. τοποκετεί νουκλεοτίδια ςτο ελεφκερο 3΄ άκρο τθσ ριβόηθσ του τελευταίου νου-
κλεοτιδίου κάκε πρωταρχικοφ τμιματοσ 
β.  ςυνκζτει RNA με κατεφκυνςθ 3 '→ 5' 
γ. επιτρζπει το ξετφλιγμα τθσ δίκλωνθσ ζλικασ ςτισ κζςεισ   ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ 
δ. αποτελείται από πολλζσ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ 
 
6. Τα νουκλεοτίδια  ςτα πρωταρχικά τμιματα  ςυνδζονται 
α. ομοιοπολικό δεςμό             
β. δεςμό υδρογόνου 
γ. ετεροπολικό δεςμό              
δ. πεπτιδικό δεςμό. 
 

3….Ερωτήσεις  
              «ωστό - Λάθος» 
 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με  (σωστή) ή με Λ 
(λάθος). 
 

1.Ο θμιςυντθρθτικόσ μθχανιςμόσ  τθσ αντιγραφισ ςτθρίηεται ςτθ ςυμπλθρωματικό-
τθτα των βάςεων. 
 
2.Η εξειδικευμζνθ δράςθ των ενηφμων τθσ αντιγραφισ δεν επθρεάηεται από μετα-
βολζσ τθσ κερμοκραςίασ. 
 
3.Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι πιο απλά οργανωμζνο από 
το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων. 
 
4.Τα ινίδια χρωματίνθσ  ζχουν μία μόνο κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ. 
 
5. Τα πρωταρχικά τμιματα περιζχουν ςτθ ςφςταςι τουσ κυμίνθ. 
 
6.Το πριμόςωμα ςυνκζτει τα πρωταρχικά τμιματα με κατεφκυνςθ  3΄→ 5΄. 
 



7.Οι δφο κλώνοι ενόσ τμιματοσ  DNA αντιγράφονται από το ίδιο μόριο  DNA πολφ-
μεράςθσ. 
 
8.Σε κάκε δίκλωνο τμιμα DNA   που αντιγράφεται, ο μθτρικόσ  κλώνοσ του οποίου ο 
προςανατολιςμόσ ςυμπίπτει με τθν διεφκυνςθ τθσ αντιγραφισ, αντιγράφεται  αςυ-
νεχώσ. 
 
9.Η ςφνκεςθ των πρωταρχικών τμθμάτων γίνεται με κατεφκυνςθ 5΄→ 3΄. 
 
10.Η DΝΑ-δεςμάςθ  υδρολφει  3 ΄→ 5΄ φωςφοδιεςτερικοφσ  δεςμοφσ. 
 
11.Κατά τθν αντιγραφι ενόσ ινιδίου  χρωματίνθσ, παρατθρoφμε με το θλεκτρονικό 
μικροςκόπιο μια κθλιά  θ οποία αυξάνεται και προσ τισ δυο κατευκφνςεισ. 
 
12.‘Όλα τα γονίδια ενόσ ευκαρυωτικοφ κυττάρου αντιγράφονται ταυτόχρονα. 
 
13.Το γονίδιο που κωδικοποιεί τθ μιτοχονδριακι  DNA πολυμεράςθ, εδράηεται ςε 
κάποιο από τα χρωμοςώματα του κυττάρου. 
 
14.Τα πρωταρχικά τμιματα είναι ςυμπλθρωματικά και αντιπαράλλθλα με κάκε 
αλυςίδα  του μθτρικοφ μορίου  DNA. 
 

4….Ερωτήσεις  
                         «Κρίσεως»  
 

1.το σχήμα απεικονίζεται μια κυτταρική διαδικασία. Να ονομά-
σετε τα ένζυμα 1 έως και 5,τα μόρια χ1 και χ2 και τις χημικές 

ομάδες που υπάρχουν στα άκρα  α και β. 
 



              
Απάντηση 
 

1. πριμόςωμα, 2. DNA δεςμάςθ, 3 και 5. DNA πολυμεράςεσ  (επιμθκφνουν  τα 
πρωταρχικά τμιματα RNA), 4. DNA ελικάςεσ, χ1 DNA, χ2 πρωταρχικό τμιμα RNA, α. 
φωςφορικό άκρο  β. υδροξφλιο. 
 
2.το σχήμα της εικόνας απεικονίζεται μια κυτταρική διαδικασία.  

 

                      
Να ονομάσετε: 
α. τη διαδικασία 
β. τα μόρια Α και Β 

γ. τις αλυσίδες Ι και ΙΙ 
δ. τα άκρα στις θέσεις α, β και γ. 

ε. την ουσία χ 
στ. τις ρυθμιστικές αλληλουχίες στις θέσεις 1 και 2. 
Να εξηγήσετε αν η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως αυτή απεικο-

νίζεται, συμβαίνει σε ευκαρυωτικό ή προκαρυωτικό κύτταρο. 
 
Απάντηση 



 

α. Μεταγραφι 
β. Μόριο Α → DNA, Μόριο Β → RNA 
γ. Ι → κωδικι αλυςίδα  ΙΙ → μθ κωδικι αλυςίδα  
δ. α → 3΄άκρο, β →  3΄άκρο, γ → 5΄άκρο 
ε. χ → RNA πολυμεράςθ 
ςτ. 1→ υποκινθτισ 2 → Αλλθλουχία λιξθσ τθσ μεταγραφισ. 
Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, όπωσ απεικονίηεται ςχθματικά, δεν μπορεί να εξακρι-
βωκεί, με βεβαιότθτα, αν εξελίςςεται ςε ευκαρυωτικό ι προκαρυωτικό κφτταρο. 
Για το λόγο αυτό διακρίνουμε τισ παρακάτω περιπτώςεισ:  
●Στθν περίπτωςθ που το μόριο Β είναι μόριο mRNA θ διαδικαςία, όπωσ απεικο-
νίηεται, ςτθν εικόνα, ςυμβαίνει ςε ευκαρυωτικό κφτταρο και όχι ςε προκαρυωτικό. 
Στα προκαρυωτικά κφτταρα θ μετάφραςθ του mRNA αρχίηει πριν ολοκλθρωκεί θ 
μεταγραφι. Αυτό οφείλεται ςτο ότι  ςτα προκαρυωτικά κφτταρα δεν υπάρχει 
πυρθνικι μεμβράνθ ςε αντίκεςθ με τα ευκαρυωτικά κφτταρα όπου το mRNA, αμζ-
ςωσ μετά τθ ςφνκεςθ του και τισ τροποποιιςεισ που κα υποςτεί (ωρίμανςθ), μετα-
φζρεται από τον πυρινα ςτο κυτταρόπλαςμα προκειμζνου να μεταφραςτεί. 
●Στθν περίπτωςθ που το μόριο Β είναι μόριο tRNA ι rRNA δεν είναι επίςθσ δυνατό 
να διαπιςτώςουμε αν το κφτταρο είναι ευκαρυωτικό ι προκαρυωτικό. Τα δυο αυτά 
είδθ RNA παράγονται τόςο ςτα ευκαρυωτικά όςο και ςτα προκαρυωτικά κφτταρα. 
Τζλοσ αν είναι γνωςτό ότι το μόριο Β είναι μόριο snRNA, τότε θ διαδικαςία τθσ 
εικόνασ γίνεται ςε ευκαρυωτικό κφτταρο. Τα μόρια snRNA ςυμμετζχουν ςτθν δια-
δικαςία τθσ ωρίμανςθσ θ οποία γίνεται μόνο ςτα ευκαρυωτικά κφτταρα.  
 
3. το παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα τμήμα δίκλωνου μορίου 
DNA στο οποίο υπάρχουν δυο γονίδια Α και Β. Επίσης δίνονται τα 

mRNA των γονιδίων Α και Β  καθώς αυτά  μεταφράζονται. Μεταξύ 
των γονιδίων Α και Β και των αντίστοιχων mRNA υπάρχει αντι-

στοιχία άκρων. Με βάση τα δεδομένα της παρακάτω εικόνας, να 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
α. Σα mRNA αυτά παράγονται σε  προκαρυωτικό ή ευκαρυωτικό 

οργανισμό; 
β. ε ποιες από τις θέσεις Ι,ΙΙ και ΙΙΙ βρίσκεται ο υποκινητής κάθε 
γονιδίου; 

γ. Ποιο από τα δύο μόρια mRNA θα μεταφραστεί πρώτο και γιατί;. 
 



           
Απάντηση 
 

α. Παρατθροφμε ότι το mRNA που αποτελεί προϊόν μεταγραφισ του γονιδίου Α ζχει 
το ίδιο μικοσ με τθ μθ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου. Αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυ-
μπζραςμα ότι το γονίδιο Α είναι ςυνεχζσ και επομζνωσ το mRNA του δεν κα υποςτεί 
ωρίμανςθ. Αντίκετα το mRNA του γονιδίου Β ζχει μικρότερο μικοσ από τθ μθ κω-
δικι αλυςίδα του γονιδίου Β και επομζνωσ πρόκειται για ώριμο mRNA. Τα περις-
ςότερα γονίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων είναι αςυνεχι ι διακεκομμζνα γε-
γονόσ που μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι το ςυγκεκριμζνο τμιμα DNA ανικει ςε  
ευκαρυωτικό οργανιςμό. 
β. Από τθ διάταξθ των mRNA των γονιδίων Α και Β οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα 
ότι θ μθ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου Α βρίςκεται ςτθ αλυςίδα Ι  και του γονιδίου Β 
ςτθν αλυςίδα ΙΙ. Επίςθσ θ επιμικυνςθ τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ που παράγεται 
από κάκε mRNA αποκαλφπτει το 5΄άκρο του mRNA. Στο mRNA του γονιδίου Α θ επι-
μικυνςθ τθσ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ γίνεται από αριςτερά προσ τα δεξιά. 
Γνωρίηοντασ ότι θ μετάφραςθ των mRNA γίνεται με κατεφκυνςθ 5΄→ 3΄ςυμπε-
ραίνουμε ότι το 5΄άκρο του mRNA βρίςκεται αριςτερά. Το mRNA είναι ςυμ-
πλθρωματικό και αντιπαράλλθλο με τθ μθ κωδικι αλυςίδα. Άρα το 3΄άκρο τθσ μθ 
κωδικισ αλυςίδασ του γονιδίου Α βρίςκεται προσ τθ κζςθ Ι του τμιματοσ DNΑ και 
ςυνεπώσ ο υποκινθτισ του Γονιδίου Α που βρίςκεται πάντα ςτθν αρχι του γονιδίου, 
είναι  ςτθ κζςθ Ι. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ ο υποκινθτισ του γονιδίου Β είναι ςτθ κζςθ 
ΙΙΙ. 
γ. Είναι λογικό ότι το mRNA του γονιδίου Α κα μεταφερκεί γρθγορότερα από τον 
πυρινα ςτο κυτταρόπλαςμα διότι δε κα υποςτεί ωρίμανςθ. Επομζνωσ είναι πολφ 
πικανό να ξεκινιςει γρθγορότερα θ μετάφραςθ του. Αυτό βζβαια εξαρτάται και 
από τθν ικανότθτα πρόςδεςθσ του ςυγκεκριμζνου mRNA ςτα ριβοςώματα. 
 
 
 
 
 



 

5….Ερωτήσεις 
         «υνδυαστικές» 

                     
 
1.Ο αριθμός των λαθών κατά την αντιγραφή του  DNA περιορίζε-

ται στο 1 στα 1010 νουκλεοτίδια. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; 
 

Απάντηση  
 
Η μεγάλθ πιςτότθτα τθσ διαδικαςίασ τθσ αντιγραφισ οφείλεται ςτθ δράςθ των πα-
ρακάτω ενηφμων: 
● DNA πολυμεράςεσ. Τα ζνηυμα αυτά  επιδιορκώνουν  λάκθ που ςυμβαίνουν κατά 
τθ διάρκεια τθσ αντιγραφισ. Μποροφν, δθλαδι, να «βλζπουν» και να απομακρφ-
νουν  τα νουκλεοτίδια που οι ίδιεσ τοποκετοφν, κατά  παράβαςθ του κανόνα τθσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ, και να τοποκετοφν τα ςωςτά. 
● Επιδιορκωτικά ζνηυμα. Όπωσ τα προϊόντα ενόσ εργοςταςίου ελζγχονται με αρκε-
τοφσ τρόπουσ, για να εξακριβωκεί αν ζχουν καταςκευαςτεί ςωςτά, ζτςι και το 
κφτταρο ελζγχει αν θ αλλθλουχία βάςεων του DNA είναι ςωςτι. Η αντιγραφι του 
DNA είναι απίςτευτα ακριβισ, μόνο ζνα νουκλεοτίδιο ςτα 100.000 μπορεί να 
ενςωματωκεί λάκοσ. Τα λάκθ που δεν επιδιορκώνονται από τισ DNA πολυμεράςεσ, 
επιδιορκώνονται ςε μεγάλο ποςοςτό από ειδικά επιδιορκωτικά ζνηυμα. Ζτςι ο 
αρικμόσ των λακών περιορίηεται ςτουσ ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ ςτο ζνα ςτα 
1010! 
 
2. ε ποιες περιπτώσεις γνωρίζετε ότι είναι απαραίτητο να από-

χωριστούν οι δύο κλώνοι ενός τμήματος  DNA και πως επιτυγχά-
νεται; 

 
Απάντηση 

  
Ο αποχωριςμόσ των δυο κλώνων ενόσ δίκλωνου μορίου DNA είναι απαραίτθτοσ  
ςτισ  παρακάτω  βαςικζσ κυτταρικζσ διαδικαςίεσ. 
● τθν αντιγραφι του DNA. Για να αρχίςει θ αντιγραφι του DNA, είναι απαραίτθτο 
να ξετυλιχκοφν ςτισ κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ οι δφο αλυςίδεσ. Αυτό επι-
τυγχάνεται με τθ βοικεια ειδικών ενηφμων, που ςπάηουν τουσ δεςμοφσ υδρογόνου 
μεταξφ των δφο αλυςίδων. Τα ζνηυμα αυτά ονομάηονται DNA ελικάςεσ. Όταν ανοί-
ξει θ διπλι ζλικα, δθμιουργείται μια «κθλιά», θ οποία αυξάνεται και προσ τισ δφο 
κατευκφνςεισ. Οι κθλιζσ που δθμιουργοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ αντιγραφισ ςε 
ζνα μόριο DNA είναι ορατζσ με το θλεκτρονικό μικροςκόπιο. 
● τθν μεταγραφι του DNA. Κατά τθν ζναρξθ τθσ μεταγραφισ ενόσ γονιδίου θ RNA 
πολυμεράςθ προςδζνεται ςτον υποκινθτι και προκαλεί τοπικό ξετφλιγμα τθσ δι-
πλισ ζλικασ του DNA.  



 
 

3. ε ποια οργανίδια των κυττάρων πραγματοποιούνται οι διαδι-
κασίες της γονιδιακής έκφρασης; 

Απάντηση 
 
Στα ευκαρυωτικά κφτταρα το γενετικό υλικό κατανζμεται ςτον πυρινα, τα μιτο-
χόνδρια και τουσ χλωροπλάςτεσ. Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάςτεσ, που χαρα-
κτθρίηονται και ωσ θμιαυτόνομα οργανίδια, διακζτουν δικό  τουσ πρωτεϊνοςυνκετι-
κό μθχανιςμό. Συγκεκριμζνα το DNA τουσ  κωδικοποιεί πρωτεΐνεσ που είναι απαρ-
αίτθτεσ για τθ λειτουργία τουσ δθλαδι τθν  οξειδωτικι φωςφορυλίωςθ και τθ φω-
τοςφνκεςθ αντίςτοιχα. Η ςφνκεςθ των πρωτεϊνών γίνεται ςτο εςωτερικό αυτών των 
οργανιδίων. Τα μόρια mRNA που παράγονται κατά τθν μεταγραφι των  γονιδίων 
τουσ μεταφράηονται ςτα ριβοςώματα που υπάρχουν ςτο εςωτερικό τουσ. Οι υπό-
λοιπεσ πρωτεΐνεσ που  είναι απαραίτθτεσ ςτα οργανίδια αυτά  κωδικοποιοφνται από 
το πυρθνικό DNA. Η ςφνκεςθ αυτών των πρωτεϊνών γίνεται ςτα ριβοςώματα του 
κυτταροπλάςματοσ και ςτθ ςυνζχεια  μεταφζρονται ςτο εςωτερικό αυτών των ορ-
γανιδίων. 
 
4. Ποιες  περιοχές του γονιδιώματος ενός κυττάρου δεν μεταφρά-
ζονται;  

 
Απάντηση 

 
Οι αλλθλουχίεσ βάςεων του γονιδιώματοσ που δεν μεταφράηονται διακρίνονται ςε 
αυτζσ που δεν μεταγράφονται και επομζνωσ  δεν μεταφράηονται και ςε αυτζσ που 
μεταγράφονται αλλά ςτθ ςυνζχεια δεν μεταφράηονται. 
● Στθν πρώτθ κατθγορία ανικουν οι υποκινθτζσ των ευκαρυωτικών και των προ-
καρυωτικών γονιδίων. Ειδικότερα ςτα προκαρυωτικά κφτταρα δεν μεταγράφεται 
μια επιπλζον  αλλθλουχία βάςεων  ο χειριςτισ. Ο χειριςτισ αποτελεί   ρυκμιςτικό 
ςτοιχείο τθσ μεταγραφισ, ςτθν περίπτωςθ που τα προκαρυωτικά γονίδια οργανώ-
νονται ςε οπερόνια.  
● Στθν δεφτερθ κατθγόρια ανικουν:  
1. τα γονίδια που μεταγράφονται και παράγουν το ριβοςωμικό RNA (rRNA), το 
μεταφορικό RNA (tRNA), το μικρό πυρθνικό RNA (snRNA).  
2. Τα εςώνια των αςυνεχών γονιδίων. 
3. Οι 5΄και 3΄αμετάφραςτεσ περιοχζσ των mRNA. 
Τα γονίδια που μεταγράφονται και παράγουν τα μικρά πυρθνικά RNA κακώσ και τα 
εςώνια των αςυνεχών γονιδίων υπάρχουν μόνο ςτα ευκαρυωτικά κφτταρα. Οι υπό-
λοιπεσ αλλθλουχίεσ υπάρχουν τόςο ςτα προκαρυωτικά όςο και ςτα ευκαρυωτικά 
κφτταρα. 
 
5. Ποια ένζυμα έχουν την ικανότητα να συνδέουν δεοξυριβονου-
κλεοτίδια με 3΄→ 5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό; 

 
Απάντηση  
 



Τα ζνηυμα που ζχουν τθν ικανότθτα να ςχθματίηουν φωςφοδιεςτερικοφσ δεςμοφσ 
είναι: 
● Οι DNA πολυμεράςεσ. Οι DNA πολυμεράςεσ λειτουργοφν μόνο προσ κακοριςμζνθ 
κατεφκυνςθ και τοποκετοφν τα νουκλεοτίδια ςτο ελεφκερο 3΄ άκρο τθσ δεο-
ξυριβόηθσ του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάκε αναπτυςςόμενθσ αλυςίδασ.  
● Σο πριμόςωμα. Το πριμόςωμα ςυνκζτει, κατά τθν αντιγραφι του DNA,  μικρά 
τμιματα RNA που ονομάηονται πρωταρχικά τμιματα. Το πριμόςωμα ςυνδζει τα 
ριβονουκλεοτίδια με 3΄- 5΄φωςφοδιεςτερικό δεςμό.  
● Η DNA δεςμάςθ. Το ζνηυμο αυτό ςυνδζει τα κομμάτια του κλώνου που ςυν-
τίκεται αςυνεχώσ κακώσ και  όλα τα κομμάτια DNA που προκφπτουν από τισ διά-
φορεσ κζςεισ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ. 
● Η DNA πολυμεράςθ με επιδιορκωτικι δράςθ και τα επιδιορκωτικά ζνηυμα.  Η 
DNA πολυμεράςθ «βλζπει» και απομακρφνει τα νουκλεοτίδια που θ ίδια τοποκζ-
τθςε, κατά τθν αντιγραφι του DNA, κατά παράβαςθ του κανόνα τθσ ςυμπλθρω-
ματικότθτασ των βάςεων. Ζτςι θ αντιγραφι του DNA είναι απίςτευτα ακριβισ, μόνο 
ζνα νουκλεοτίδιο ςτα 100.000 μπορεί να ενςωματωκεί λάκοσ. Τα λάκθ που δεν επι-
διορκώνονται από τισ DNA πολυμεράςεσ, επιδιορκώνονται ςε μεγάλο ποςοςτό από 
ειδικά επιδιορκωτικά ζνηυμα. Ζτςι ο αρικμόσ των λακών περιορίηεται ςτουσ ευκα-
ρυωτικοφσ οργανιςμοφσ ςτο ζνα ςτα 1010. 
● Οι RNA πολυμεράςεσ. Τα ζνηυμα αυτά, κατά  τθν μεταγραφι του DNA,  τοποκε-
τοφν  τα ριβονουκλεοτίδια απζναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια τθσ μίασ αλυ-
ςίδασ του DNA ςφμφωνα με τον κανόνα τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των βάςεων, ό-
πωσ και ςτθν αντιγραφι, με τθ διαφορά ότι εδώ απζναντι από τθν αδενίνθ τοπο-
κετείται το ριβονουκλεοτίδιο που περιζχει ουρακίλθ. Οι  RNA πολυμεράςεσ  ςυν-
δζουν  τα ριβονουκλεοτίδια που προςτίκενται το ζνα μετά το άλλο με 3΄- 5΄φωςφο-
διεςτερικό δεςμό. 
ςτ. Σα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά ςωματίδια. Τα ςωματίδια αυτά παίρνουν μζροσ 
ςτθν διαδικαςία τθσ ωρίμανςθσ. Αποτελοφνται από snRNA και από πρωτεΐνεσ και 
λειτουργοφν ωσ ζνηυμα: κόβουν τα εςώνια, που υπάρχουν ςτο «πρόδρομο mRNA», 
και ςυρράπτουν τα εξώνια μεταξφ τουσ ςχθματίηοντασ το «ώριμο» mRNA. 
η. Αντίςτροφθ μεταγραφάςθ. Το ζνηυμο αυτό, που  υπάρχει ςε οριςμζνουσ  ιοφσ 
RNA, χρθςιμοποιεί ωσ καλοφπι το RNA για να ςυνκζςει DNA. 

6. Ποια ένζυμα υδρολύουν τον 3΄- 5΄φωσφοδιεστερικό δεσμό; 
 
Απάντηση  

 

Τα ζνηυμα που υδρολφουν φωςφοδιεςτερικοφσ δεςμοφσ είναι:  
● Οι DNA πολυμεράςεσ με επιδιορκωτικι δράςθ. 
● Τα επιδιορκωτικά ζνηυμα.  
● Τα μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά ςωματίδια.  
 


