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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

   ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 

1. Η  πολυπεπτιδικι αλυςίδα α τθσ αιμοςφαιρίνθσ HbA του ανκρϊπου 

αποτελείται φυςιολογικά από 141 αμινοξζα. Μια αιμοςφαιρινικι πα-
ραλλαγι ςτον άνκρωπο  είναι αποτζλεςμα γονιδιακισ μετάλλαξθσ ςτθ 
κζςθ 139 του γονιδίου που κωδικοποιεί τθν α πολυπεπτιδικι αλυςίδα. 
Η μετάλλαξθ αυτι  ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν παραγωγι τροποποιθμζ-
νθσ α πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ που αποτελείται από 144 αμινοξζα. Το  
τμιμα του mRNA που αλλάηει, λόγω τθσ μετάλλαξθσ, ζχει φυςιολογικά 
τθν αλλθλουχία:  
                                      
                  5΄…CAGUGAAGCGUCCAUAAUGCCGUGUAGGA … 3΄ 
 
και κωδικοποιεί το πεπτιδικό τμιμα:    
                                                   
                         Η2Ν-λυςίνη – αργινίνη – προλίνη –COOH  
 
Το αντίςτοιχο τμιμα τθσ τροποποιθμζνθσ α-αλυςίδασ ζχει τθν άλλθ-
λουχία: 
 
Η2Ν αςπαραγίνη-βαλίνη-ιςτιδίνη-αςπαραγίνη-αλανίνη-βαλίνη-COOH 
 
Να προςδιορίςετε το είδοσ τθσ μετάλλαξθσ που είναι υπεφκυνθ για τθ 
παραγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ αιμοςφαιρινικισ παραλλαγισ.  

2. Το παρακάτω τμιμα μορίου  mRNA  προκφπτει από  τθ μεταγραφι 

κάποιου γονιδίου ευκαρυωτικοφ κυττάρου: 
                                                         

                        5΄… ΑUG CAU AUG AAU GUA AUC … 



Το τμιμα αυτό αντιςτοιχεί ςτο 1ο εξϊνιο του ςυγκεκριμζνου γονιδίου 
και κατά τθ μετάφραςι του παράγει το τμιμα τθσ πολυπεπτιδικισ αλυ-
ςίδασ: 
 
    Η2Ν - Μεθειονίνη – ιςτιδίνη- μεθειονίνη- αςπαραγίνη- βαλίνη-ιςολευκίνη… 

 
Η πρωτεΐνθ που κωδικοποιεί το ευκαρυωτικό  γονίδιο αποτελείται ςυν-
ολικά από 234 αμινοξζα. Μεταλλάξεισ που υπζςτθ το πρϊτο εξϊνιο του 
γονιδίου είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι των ακόλουκων μθ –φυ-
ςιολογικϊν  αλλθλουχιϊν: 
α. Η2Ν- Μεκειονίνθ – ιςτιδίνθ- μεκειονίνθ- λυςίνθ-COOH (ελεφκερο) 
β. Η2Ν - Μεκειονίνθ – γλουταμίνθ- αςπαραγίνθ- βαλίνθ-ιςολευκίνθ … 
γ. Η2Ν -Μεκειονίνθ-ιςτιδίνθ- γλουταμινικό οξφ- κυςτεΐνθ-αςπαραγίνθ … 
δ. Η2Ν - Μεκειονίνθ – ιςτιδίνθ- μεκειονίνθ-COOH(ελεφκερο) 
ε. Η2Ν - Μεκειονίνθ – ιςτιδίνθ -μεκειονίνθ- ςερίνθ- αςπαρτικό οξφ - 
βαλίνθ-ιςολευκίνθ… 
1. Να εντοπίςετε ςε κάκε περίπτωςθ  τθ μετάλλαξθ που είναι υπεφκυνθ 
για τθ ςφνκεςθ κάκε τροποποιθμζνθσ  αλλθλουχίασ αμινοξζων.  
2. Μια μετάλλαξθ αντικατάςταςθσ  μιασ βάςθσ ςε κάποιο από τα κωδι-
κόνια του παραπάνω τμιματοσ mRNA ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παρα-
γωγι μιασ πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ που αποτελείται από 232 αμιν-
οξζα. Σε ποιο κωδικόνιο ςυνζβθ αυτι θ μετάλλαξθ; 
3. Η φυςιολογικι πολυπεπτιδικι αλυςίδα αποτελεί ζνηυμο του μετα-
βολιςμοφ. Η πολυπεπτιδικι αλυςίδα του  ενηφμου, μετά τθ ςφνκεςι 
τθσ, υφίςταται μεταμεταφραςτικι τροποποίθςθ κατά τθν οποία γίνεται 
αφαίρεςθ  10 αμινοξζων από το αρχικό αμινικό τθσ άκρο. Ποια ι ποιεσ 
από τισ μεταλλάξεισ που ςυνζβθςαν κα ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ για 
τον οργανιςμό και ποιεσ όχι; 
 

3. Δίνονται το ςυνεχζσ γονίδιο Ι:  

       

 
 
το οποίο κωδικοποιεί το πεπτίδιο: 
 
            Η2Ν – μεθειονίνη-γλυκίνη-ιςολευκίνη-αργινίνη-COOH 



Ένα άλλο γονίδιο ΙΙ προιλκε από μετάλλαξθ που υπζςτθ το γονίδιο Ι. Το 
γονίδιο ΙΙ κωδικοποιεί το μθ – φυςιολογικό πεπτίδιο: 
 
     Η2Ν-μεθειονίνη-γλυκίνη-ιςολευκίνη-αργινίνη-ςερίνη-γλυκίνη-ςερίνη-COOH. 

 
α. Ποιοσ τφποσ μετάλλαξθσ είχε ςαν αποτζλεςμα το ςχθματιςμό του αλ-
λθλόμορφου γονιδίου ΙΙ; 
β. Στο παρακάτω γενεαλογικό δζνδρο απεικονίηονται τα μζλθ μιασ 
οικογζνειασ.  
  

                          
 
Τα μαυριςμζνα άτομα εμφανίηουν μια μονογονιδιακι  νόςο που οφεί-
λεται ςτο γονίδιο ΙΙ. Για τθν εξακρίβωςθ του τρόπου κλθρονόμθςθσ τθσ 
νόςου λαμβάνονται, από  ςωματικά κφτταρα υγιϊν και αςκενϊν ατό-
μων, τμιματα DNA που  περιζχουν τα αλλθλόμορφα  Ι και ΙΙ. Τα τμιμα-
τα αυτά αποδιατάςςονται και αναμειγνφονται με ραδιενεργό  ανιχν-
ευτι που είναι κατάλλθλοσ για τον εντοπιςμό του γονιδίου ΙΙ. 
Η εξζταςθ ζδειξε ότι ςε  όλα τα  πάςχοντα άτομα, που υποβλικθκαν 
ςτθ δοκιμαςία με τθ χριςθ του ανιχνευτι, παρατθρικθκε μια μόνο 
υβριδοποίθςθ.  
α. Με ποιον τρόπο κλθρονομείται θ αςκζνεια και ποιοσ είναι ο γονότυ-
ποσ κάκε μζλουσ τθσ οικογζνειασ 
β. Ποιοι είναι οι γονότυποι των ατόμων που απεικονίηονται ςτο γενε-
αλογικό δζνδρο και ποια πικανότθτα υπάρχει από το γάμο των ατόμων 
ΙΙ-3 και ΙΙ-4, να προκφψει φυςιολογικό αγόρι;  
 


