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Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

 Άσκηση 16  

 Βήμα 1ο: Γράφουμε τι γνωρίζουμε για την αντιγραφή.  

Γνωρίζουμε ότι η αντιγραφή του DNA γίνεται με ημισυντηρητικό τρόπο. 

Δηλαδή από ένα αρχικό μόριο (μητρικό) προκύπτουν 2 νέα μόρια (θυγα-

τρικά) όπου το καθένα έχει έναν κλώνο από το μητρικό μόριο και έναν 

κλώνο νεοσυντιθώμενης αλυσίδας. Η αντιγραφή συμβαίνει με κατεύθυνση 

5’  3’ από την DNA πολυμεράση η οποία κινείται προς το εσωτερικό της 

διχάλας αντιγραφής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η άσκηση δίνει ή ζητάει σχήμα, αναφέρουμε και ότι ο ένας 

κλώνος αντιγράφεται συνεχώς και ο άλλος ασυνεχώς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή στη συγκεκριμένη άσκηση θα αναφέρουμε πρωταρχικά 

τμήματα, γράφουμε ότι τα πρωταρχικά τμήματα είναι κομμάτια RNA τα 

οποία συνθέτει το πριμόσωμα (σύμπλεγμα ενζύμων), μιας και η πολυμερά-

ση δεν μπορεί να ξεκινήσει από το 1ο νουκλεοτίδιο την αντιγραφή. 

 Βήμα 2ο: Υπολογίζουμε το συνολικό ορισμό νουκλεοτιδίων που χρησιμο-

ποιήθηκαν από τα ένζυμα. 

Συνολικά νουκλεοτίδια = ολ

νουκλεοτίδιου

MB

MB
  = 

207.000

200
 = 1035 

 Βήμα 3ο: Αναφέρουμε τον κανόνα της συμπληρωματικότητας για να δικαιο-

λογήσουμε ότι τελικά, όσα νουκλεοτίδια έχει ο ένας κλώνος, θα έχει και ο 

άλλος. Άρα τα νουκλεοτίδια τελικά ανά κλώνο θα είναι: 

2000

2
 = 1000 νουκλεοτίδια ανά μόριο,  

άρα 
1000

2
 = 500 νουκλεοτίδια ανά κλώνο 
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Άρα, από τα συνολικά νουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν (1035), τα 1000 

υπάρχουν τελικά στους δύο νέους κλώνους. Άρα τα 35 χρησιμοποιήθηκαν 

ως πρωταρχικά τμήματα. Άρα τα πρωταρχικά τμήματα θα έχουν συνολικά 

1035 – 1000 = 35 νουκλεοτίδια. 

Επειδή κάθε πρωταρχικό τμήμα αποτελείται από 5 νουκλεοτίδια, τα πρω-

ταρχικά τμήματα θα είναι 
35

5
 = 7. 

Επειδή ο ένας κλώνος αντιγράφεται συνεχώς, για την αντιγραφή του χρη-

σιμοποιείται ένα πρωταρχικό τμήμα. Άρα τα υπόλοιπο 6 χρησιμοποιούνται 

για την αντιγραφή του άλλου κλώνου.  

Άρα  Συνεχή:  1 πρωταρχικό τμήμα  

Ασυνεχή:  6 πρωταρχικά τμήματα. 


