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ENOTHTA 1 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Για τθν καταςκευι cDNA βιβλιοκικθσ απομονϊνεται το ϊριμο mRNA 
ενόσ  γονιδίου μικουσ 1.000 ηευγϊν βάςεων. Το γονίδιο αυτό κωδικο-
ποιεί μια πρωτεΐνθ 99 αμινοξζων. Οι 5ϋ και 3ϋ αμετάφραςτεσ περιοχζσ 
ςτο mRNA, που παράγεται  από το γονίδιο, αποτελοφνται ςυνολικά από 
100 βάςεισ. Στο ϊριμο mRNA θ ουρακίλθ (U) βρίςκεται ςε ποςοςτό 
25%. Αν ςτο υβριδικό μόριο mRNA-cDNA που ςχθματίηεται, κατά τθν 
καταςκευι τθσ cDNA βιβλιοκικθσ, καταμετρικθκαν 900 δεςμοί υδρο-
γόνου να βρείτε,  
α. πόςα  νουκλεοτίδια του εςωνίου περιζχουν αδενίνθ (Α),  αν γνωρί-
ηετε ότι τα νουκλεοτίδια που αποτελοφν τα εςϊνια του γονιδίου ςυν-
δζονται με 1.300 δεςμοφσ υδρογόνου; 
β. ςε πόςουσ δεςμοφσ υδρογόνου ςυμμετζχουν, ςτο υβριδικό μόριο, τα 
νουκλεοτίδια που περιζχουν κυμίνθ(Τ); 
γ. ποιο είναι το μικοσ του δίκλωνου DNA που κα  ενςωματωκεί  ςτο 
φορζα κλωνοποίθςθσ, αν ο φορζασ κοπεί  με  EcoRI; 
 
2. Δίνεται το παρακάτω τμιμα DNA το οποίο περιζχει ςυνεχζσ γονίδιο 
Γ1: 

 

   

 

Το τμιμα αυτό κόβεται με EcoRI προκειμζνου να ενςωματωκεί ςε 
πλαςμίδιο που ζχει κοπεί  με το ίδιο ζνηυμο και κατόπιν να ειςαχκεί ςε 
βακτιριο για τθν παραγωγι ολιγοπεπτιδίου. Το πλαςμίδιο που κα 
χρθςιμοποιθκεί φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
 



                                
 
Το πλαςμίδιο διακζτει, μεταξφ άλλων,  ζνα γονίδιο  Γ2 .H κωδικι αλυ-
ςίδα αυτοφ του γονιδίου βρίςκεται ςτον κλϊνο α του πλαςμιδίου. Υπο-
δεικνφεται και θ κζςθ του υποκινθτι που ελζγχει τθν μεταγραφι του. Η 
EcoRI κόβει μεταξφ τθσ κζςθσ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ και ενόσ υπο-
κινθτι που είναι απαραίτθτοσ για τθ μεταγραφι του γονιδίου Γ1, μετά 
τθν ενςωμάτωςι του ςτο πλαςμίδιο. Σε κάποιο  μεταςχθματιςμζνο 
βακτιριο το αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο  αντιγράφεται. Ένα από τα 
πρωταρχικά τμιματα που ςχθματίςτθκαν, κατά τθν αντιγραφι του 
αναςυνδυαςμζνου πλαςμιδίου, ςτο γονίδιο  Γ1 ζχει τθν αλλθλουχία:  
                                               5΄GAUAGGU 3΄ 
Να διερευνιςετε  αν  τα  μεταςχθματιςμζνα βακτιρια παράγουν το πε-
πτίδιο που κωδικοποιεί το γονίδιο Γ1  και να γράψετε το mRNA που 
μεταγράφεται από το γονίδιο Γ1  ςτα μεταςχθματιςμζνα βακτιρια; Να 
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 
3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα DΝΑ: 
 

 
 
Το τμιμα αυτό του DNA κόβεται με EcoRI και ενςωματϊνεται ςτο πλας-
μίδιο του ςχιματοσ: 
 



                     
 
Το γονίδιο Ι κωδικοποιεί μια πρωτεΐνθ που δίνει μπλε χρϊμα ςτισ αποι-
κίεσ των βακτθρίων  που περιζχουν αυτό το πλαςμίδιο. 
α.  Ποια βακτιρια επιηοφν παρουςία του αντιβιοτικοφ ςτρεπτομυκίνθ; 
β. Πϊσ κα γίνει θ επιλογι των μεταςχθματιςμζνων, με το αναςυν-
δυαςμζνο πλαςμίδιο, βακτθρίων; 
γ.  Ποιο είναι το πεπτίδιο που παράγεται ςτα μεταςχθματιςμζνα βακτι-
ρια; 
δ. Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται το τμιμα ΓΔ του πλαςμιδίου που 
περιζχει το γονίδιο Ι και τθ κζςθ ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ. 
 

     
 
Να εξθγιςετε αν θ αντιγραφι τθσ κωδικισ αλυςίδασ του ξζνου γονι-
δίου, ςτο αναςυνδυαςμζνο πλαςμίδιο, κα γίνει με τρόπο ςυνεχι ι 
αςυνεχι, δεδομζνου ότι τα μεταςχθματιςμζνα βακτιρια παράγουν το 
αναμενόμενο πεπτίδιο. 
ε. Στθν περίπτωςθ που τα μεταςχθματιςμζνα βακτιρια δεν παράγουν 
το αναμενόμενο πεπτίδιο αλλά κάποιο άλλο, μθ επικυμθτό, να γράψετε 
το αντικωδικόνιο του tRNA που μετζφερε το τζταρτο (4ο) αμινοξφ αυτοφ 
του πεπτιδίου. 
 


