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1.Tο παρακάτω τμήμα DNA περιλαμβάνει τέσσερα κωδικόνια ενός
τμήματος γονιδίου που  κωδικοποιούν τη σύνθεση ενός πεπτιδικού
τμήματος μιας πρωτεΐνης:
Κλώνος Α ...CCC ACA TTT GΑΤ...‐
Κλώνος Β ...GGG TGT AAA CΤΑ...ΟΗ
i) Να σημειώσετε τα 3  ́και 5΄ άκρα στο παραπάνω μόριο DNA. Ποια
είναι η κωδική αλυσίδα  του γονιδίου. Να εξηγήσετε.
ii) Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του mRNA που προκύπτει
κατά τη μεταγραφή  του συγκεκριμένου τμήματος του γονιδίου.
iii) Γίνεται προσθήκη των τριών διαδοχικών βάσεων ΑΑΑ μεταξύ του
δεύτερου και του  τρίτου κωδικονίου στο συγκεκριμένο τμήμα τι
 επιπτώσεις μπορεί να έχει στη  λειτουργικότητα της πρωτεΐνης; Εάν αντί
 τρεις αδενίνες προστεθούν δύο, ποιες θα είναι οι  αντίστοιχες επιπτώσεις
 στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης;

2. Έχετε το παρακάτω mRNA
3΄‐AAACCCAAUAACCGCCAAGUACCCAACU5΄
α) Πόσα tRNA θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάφραση του; Ποια είναι τα
 αντίστοιχα  αντικωδικόνια και πόσα τα αμινοξέα του πεπτιδίου;
β) Αντικατάσταση βάσης στο 3ο νουκλεοτίδιο του κωδικονίου που
κωδικοποιεί το 3ο  αμινοξύ οδηγεί σε σιωπηλή μετάλλαξη με 3
διαφορετικούς τρόπους. Πόσα είναι  τουλάχιστον τα διαφορετικά tRNA
που μπορούν να μεταφέρουν το 3ο  αμινοξύ;
 Να  δικαιολογήσετε την απάντηση σας

3. Δίνεται το παρακάτω τµήµα DNA:
 α. 5΄‐AACCACATGAATTCAATCCCAGGACCCTGATTT ‐3΄
 β. 3΄‐TTGGTGTACTTAAGTTAGGGTCCTGGGACTAAA ‐5΄

Γίνεται αντικατάσταση του ένατου νουκλεοτιδίου (G) από T στην α
αλυσίδα του παραπάνω  τµήµατος. Ποιες µπορεί να είναι οι επιπτώσεις
της προηγούµενης µετάλλαξης αν το  παραπάνω τµήµα DNA είναι:
α. ολόκληρο γονίδιο βακτηρίου που κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο.
β. τµήµα γονιδίου βακτηρίου που κωδικοποιεί τα 9 τελευταία αµινοξέα
µιας  πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
γ. τµήµα DNA πλασµιδίου που χρησιµοποιείται στην τεχνολογία του ανα
συνδυασµένου  DNA ως φορέας κλωνοποίησης και κόβεται µε την
περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. Με χρήση του γενετικού κώδικα.



4.Δίνεται η μια  αλυσίδα γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου, το οποίο
 κωδικοποιεί τη  σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου.
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 Να γράψετε την συμπληρωματική αλυσίδα του DNA και να βρείτε την
κωδική και την μη κωδική αλυσίδα με τις κατευθύνσεις τους.
Να γράψετε το mRNA και τα tRNA που θα χρησιμοποιηθούν για τη
σύνθεση του πεπτιδίου.
Να εξετάσετε τις μεταβολές στη σύνθεση και τη λειτουργία του
 πεπτιδίου εάν, με  κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά, συμβούν
οι παρακάτω γονιδιακές μεταλλάξεις:
α) το 9ο νουκλεοτίδιο αντικαθίσταται από νουκλεοτίδιο που έχει ως
αζωτούχο βάση την C
 β) το 23ο νουκλεοτίδιο αντικαθίσταται από νουκλεοτίδιο που έχει ως
αζωτούχο βάση την Α
γ) το 11ο νουκλεοτίδιο αντικαθίσταται από νουκλεοτίδιο που έχει ως
 αζωτούχο βάση την Τ .

5.Δίνεται γονίδιο βακτηριακού κυττάρου που κωδικοποιεί ένα πεπτίδιο
με αλληλουχία:
5  ́CGAAGATGGAATTACGGTTCTACTAGCTGGC 3΄
3΄ GCTTCTA CCTTAATGCCAAGATGATCGACCG 5΄
Α. Από πόσα αμινοξέα αποτελείται το πεπτίδιο που κωδικοποιείται από
 το παραπάνω  γονίδιο;
Β. Στο τμήμα αυτό έγινε προσθήκη στην κωδική αλυσίδα του DNA των
βάσεων 5΄ AGA 3΄. Η  μετάλλαξη αυτή οδήγησε σε διακοπή της
πρωτεϊνοσύνθεσης στο τμήμα αυτό. Με βάση  αυτά τα δεδομένα να
προσδιορίσετε τις πιθανές θέσεις που έγινε η προσθήκη αυτή.
Γ. Στο τμήμα αυτό έγιναν δύο θραύσεις, η πρώτη ανάμεσα στο 8ο και 9ο
ζεύγος βάσεων και  η δεύτερη ανάμεσα στο 20ο και 21ο ζεύγος βάσεων.
Το εσωτερικό τμήμα αναστρέφεται.
Να γράψετε την αλληλουχία του DNA που θα προκύψει μετά την
αναστροφή και να  προσδιορίσετε την επίπτωση που θα έχει η μετάλλαξη
 αυτή στο πεπτίδιο που κωδικοποιείται από το παραπάνω γονίδιο.
Δίνεται ο γενετικός κώδικάς.



6.Η αλληλουχία των βάσεων στην κωδική αλυσίδα που κωδικοποιούν τα
τέσσερα τελευταία  αμινοξέα του πρώτου δομικού γονιδίου του
 οπερονίου της λακτόζης είναι :
5΄...GATGTTAATCAATAA...3 .́
Στο τμήμα αυτό συμβαίνει μια γονιδιακή μετάλλαξη και η αλληλουχία
διαμορφώνεται ως  εξής:
5΄...GATGTTAATCAATACA...3 .́
  i) Να προσδιοριστεί το είδος της μετάλλαξης
ii) Να περιγραφούν οι συνέπειες στο γονίδιο και στο οπερόνιο.

7.   Δίνεται η κωδική αλυσίδα βακτηριακού γονιδίου που κωδικοποιεί
κάποιο ολιγοπεπτίδιο:
3΄ ‐ CGTAATATAGTCCACGGCTATCCAGTAGTCGC – 5΄
Α. Να γράψετε το μεταφραζόμενο τμήμα του mRNA και τα
 αντικωδικόνια των μορίων tRNA  που μεταφέρουν τα αντίστοιχα
 αμινοξέα με την σειρά που αυτά συμμετέχουν στην  διαδικασία της
μετάφρασης.
Β. Να γράψετε το πεπτίδιο που παράγεται από το παραπάνω γονίδιο.
 Γ. Αν απομακρυνθεί η 21η βάση από το 5΄ άκρο της αλληλουχίας, ποιες
θα είναι οι  συνέπειες στην σύνθεση του πεπτιδίου;
Δ. Αν μεταξύ 22ου και 23ου νουκλεοτιδίου από το 5΄ άκρο της
αλληλουχίας προστεθεί μια  βάση Α, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην
σύνθεση του πεπτιδίου;

8.Τμήμα DNA ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει γονίδιο που κωδικοποιεί
 ένα ένζυμο και τον  υποκινητή του. Έστω ότι γίνεται μετάλλαξη
αντικατάστασης μιας βάσης σε αυτό το τμήμα  DNA.
Να περιγράψετε τις πιθανές συνέπειες από την μετάλλαξη, αν αυτή γίνει:
i. Στον υποκινητή του γονιδίου
ii. Στην 5΄ αμετάφραστη περιοχή
iii. Στο κωδικόνιο έναρξης
iv. Σε κωδικόνιο που κωδικοποιεί αμινοξύ
v. Στο κωδικόνιο λήξης
vi. Σε αλληλουχία εσωνίου
Δίνεται το παρακάτω τμήμα πέντε αμινοξέων του ενζύμου που
αναφέρεται στο ερώτημα Α.
H2N – ιστιδίνη – γλουταμίνη – ιστιδίνη – γλουταμίνη – ιστιδίνη – COOH
  Μετάλλαξη που έγινε σε ένα σημείο του φυσιολογικού γονιδίου που
κωδικοποιεί το  παραπάνω τμήμα του ενζύμου, έδωσε το παρακάτω
πεπτίδιο:
 H2N – ιστιδίνη – προλίνη – θρεονίνη – σερίνη – θρεονίνη – COOH



Να εντοπίσετε το είδος της μετάλλαξης.  Δίνονται οι παρακάτω
αντιστοιχίσεις αμινοξέων και κωδικονίων:
Ιστιδίνη – CAU, Γλουταμίνη – CAA, Προλίνη – CCA, Θρεονίνη – ACA,
 Σερίνη – UCA

9. Στην Εικόνα 1 δίνεται ένα πλασμίδιο που φέρει γονίδια
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αμπικιλίνη και στρεπτομυκίνη, έναν
υποκινητή και αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής.
Στις θέσεις Α, Β, Γ και Δ βρίσκονται αλληλουχίες, οι οποίες
αναγνωρίζονται από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες α, β, γ και δ
αντίστοιχα.
Το πλασμίδιο αυτό το χρησιμοποιούμε ως φορέα για την κλωνοποίηση
ενός ανθρώπινου συνεχούς γονιδίου με σκοπό να παράγουμε ένα
ολιγοπεπτίδιο σε καλλιέργειες in vitro.
Στα βακτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τον μετασχηματισμό
περιέχονται όλοι οι μεταγραφικοί παράγοντες που απαιτούνται για τη
μεταγραφή και δεν περιέχονται πλασμίδια.

Α. Ποια από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες α, β, γ ή δ είναι η
κατάλληλη για τη χρήση του πλασμιδίου αυτού ως φορέα κλωνοποίησης;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 Β. Με ποιον τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε τους βακτηριακούς
κλώνους που έχουν προσλάβει πλασμίδιο (ανασυνδυασμένο ή μη) από
τους κλώνους που δεν έχουν προσλάβει πλασμίδιο; Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
 Στην Εικόνα 2 δίνεται τμήμα DNA το οποίο περιέχει το συνεχές
ανθρώπινο γονίδιο που επιθυμούμε να εισαγάγουμε στο πλασμίδιο της
Εικόνας 1.



Αλυσίδα Ι OH-GCCAATATTAAATGAGCATGCCGTAGGAATATTCGG
Αλυσίδα ΙΙ         CGGTTATAATTTACTCGTACGGCATCCTTATAAGCC
                                     Εικόνα 2

Γ. Να εντοπίσετε την κωδική αλυσίδα του γονιδίου της Εικόνας 2.
 Δ. Να γράψετε το mRNA και να σημειώσετε τον προσανατολισμό του.
 Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 Ε. Σύμφωνα με την Εικόνα 2, να γράψετε την αλληλουχία μήκους έξι
ζευγών βάσεων που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση, την
οποία προσδιορίσατε στο ερώτημα , για την κλωνοποίηση του γονιδίου.
ΣΤ. Να εξηγήσετε γιατί η κλωνοποίηση του γονιδίου της Εικόνας 2 στο
πλασμίδιο της Εικόνας 1 μπορεί να οδηγήσει
i) στη δημιουργία βακτηριακών κλώνων που παράγουν το ολιγοπεπτίδιο
ii) στη δημιουργία βακτηριακών κλώνων που δεν παράγουν το
ολιγοπεπτίδιο παρόλο που περιέχουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο.

10. Δίνεται το παρακάτω ασυνεχές γονίδιο ανθρώπινου κυττάρου το
οποίο κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο.
5΄GCTCAGCAGTAGGCAATTCTGCTTCCACATCT 3΄
3΄CGAGTCGTCATCCGTTAAGACGAAGGTGTAGA5΄

H2N-trp-lys-pro-tyr-cys-COOH

Α. Να εντοπίσετε και να γράψετε την αλληλουχία βάσεων του εσωνίου
του γονιδίου.
Β. Να γράψετε το πρόδρομο μόριο του mRNA που δημιουργείται από
την μεταγραφή του γονιδίου. Να γράψετε το ώριμο mRNA που
προκύπτει από τη διαδικασία της ωρίμανσης. Δίνονται:
Trp-5΄UGG 3 ,́ pro-5΄CCC 3 ,́ cys-5΄UGC 3 ,́ lys-5΄AAG 3΄,
 tyr-5΄UAC 3 .́


