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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πρότυπη Απάντηςη 

 

        ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

ΑΚΗΗ 123 

 

 ΒΗΜΑ 1ο : Επηιέγνπκε πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζα κειεηήζνπκε ηελ έθθξαζε 

ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. Αλ δειαδή πάκε από ην γνλίδην ζηελ 

πνιππεπηηδηθή αιπζίδα ή ην αληίζηξνθν. Επεηδή ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο 

αθνξνύλ ην πιήζνο ηωλ ακηλνμέωλ βνιεύεη λα πάκε από ηα ακηλνμέα ζην 

γνλίδην. 

Αθνύ ζην ηειεπηαίν ΕRNA πνπ ππάξρεη πάλω ζην ξηβόζωκα βξίζθνληαη 152 

ακηλνμέα, πξνθαλώο ην πιήζνο ηωλ ακηλνμέωλ ζηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα 

είλαη 152. 

 

 ΒΗΜΑ 2ο : Πάκε έλα ζηάδην πίζω ζηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο 

πξνζέρνληαο θάζε θνξά λα δηθαηνινγνύκε ζωζηά. 

Γλωξίδνπκε όηη ν γελεηηθόο θώδηθαο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

  Είλαη ηξηαδηθόο, άξα θάζε θωδηθόλην απνηειείηαη από λνπθιενηίδηα. 

  Είλαη ζπλερήο, δειαδή κεηαμύ ηωλ θωδηθνλίωλ δελ ππάξρνπλ λνπθιενηίδηα πνπ 

δε κεηέρνπλ ζε θωδηθόληα. 

  Είλαη κε επηθαιππηώκελνο, δειαδή θάζε λνπθιενηίδην κεηέρεη ζε έλα κόλν 

θωδηθόλην. 

  Είλαη εθθπιηζκέλνο, δειαδή έλα ακηλνμύ κπνξεί λα θωδηθνπνηείηαη από 1 ή 

πεξηζζόηεξα (κέρξη 6) θωδηθόληα (ζπλώλπκα). 

  Δηαζέηεη 1 θωδηθόλην έλαξμεο ην νπνίν θωδηθνπνηεί θαη ακηλνμύ θαη 3 θωδηθόληα 

ιήμεο ηα νπνία δελ θωδηθνπνηνύλ ακηλνμύ. 

Αθνύ ινηπόλ, ε πνιππεπηηδηθή αιπζίδα έρεη 152 ακηλνμέα ζην ώξηκν mRNA 

ππάξρνπλ 153 θωδηθόληα κηαο θαη ην θωδηθόλην ιήμεο δελ θωδηθνπνηεί ακηλνμύ.  

Άξα ην ζύλνιν ηωλ λνπθιενηηδίωλ ζηελ θωδηθνπνηνύζα πεξηνρή ηνπ mRNA ζα 

είλαη 3.153=459 λνπθιενηίδηα κηαο θαη ν Γ.Κ. είλαη ηξηαδηθόο. 
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 ΒΗΜΑ 3ο : Πάκε έλα βήκα πίζω ζηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. 

Τν ώξηκν mRNA πξηλ ωξηκάζεη ήηαλ πξόδξνκν θαη βξηζθόηαλ κέζα ζηνλ 

ππξήλα. Εθεί έγηλε θαη ε ωξίκαλζε κε ηε βνήζεηα ηωλ ξηβνλνπθιεϊπξωηεϊληθώλ 

ζωκάηωλ ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη από 5ε RNA θαη πξωηεΐλεο. Τα ζωκαηίδηα 

απηά ωξηκάδνπλ ην πξόδξνκν mRNA κέζα ζηνλ ππξήλα κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

i) απνθνπή εζωλίωλ,  ii) ζπξξαθή εμωλίωλ. Αλ ινηπόλ, ην έλα εζώλην έρεη X 

λνπθιενηίδηα ην άιιν ζα έρεη 2Χ λνπθιενηίδηα. Άξα ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ 

πξόδξνκνπ mRNA ζα είλαη: (459+3Χ)λνπθιενηίδηα. Άξα 459+3Χ=1803 

Άξα Χ=448 λνπθιενηίδηα. Δειαδή ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ γνληδίνπ πνπ 

θωδηθνπνηεί απηή ηελ αιπζίδα ζα είλαη 1803 δβ ηνπιάρηζηνλ. Απηό ζπκβαίλεη 

δηόηη όηαλ κεηαγξάθεηαη έλα γνλίδην από ηελ DNA πνιπκεξάζε, κεηαγξάθεηαη ν 

έλαο θιώλνο κε θαηεύζπλζε 5΄→ 3΄. 


