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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

1. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι το DNA αυτοδιπλασιάζεται µε 
ηµισυντηρητικό τρόπο; 

Βασισµένοι στην συµπληρωµατικότητα των αζωτούχων βάσεων του DNA, οι 
Watson και  Crick έγραψαν(1953): 

<< Είναι φανερό ότι το ειδικό ζευγάρωµα που έχουµε υποθέσει ότι 
δηµιουργείται µεταξύ των αζωτούχων βάσεων του DNA προτείνει έναν απλό 
µηχανισµό αντιγραφής του γενετικού υλικού>>. 

Φαντάστηκαν τη διπλή έλικα να ξετυλίγεται, κάθε αλυσίδα να λειτουργεί σαν 
καλούπι και να δηµιουργεί τη συµπληρωµατική της. 

Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν δύο µόρια DNA πανοµοιότυπα µεταξύ τους 
και µε το µητρικό, όπου το καθένα αποτελείται από µία παλιά και µία νέα 
αλυσίδα. Αυτός ο µηχανισµός της αντιγραφής ονοµάστηκε ηµισυντηρητικός. 

2. Για ποιο λόγο ο µηχανισµός της αντιγραφής µελετήθηκε πολύ 
περισσότερο στα προκαρυωτικά κύτταρα; 

Μελετήθηκε πολύ περισσότερο στα προκαρυωτικά κύτταρα και κυρίως στο 
βακτήριο E. Coli για 2 λόγους : 

α. Το DNA των προκαρυωτικών κυττάρων είναι πολύ µικρότερο και 
απλούστερα  

οργανωµένο από αυτό των ευκαρυωτικών κυττάρων 

β. τα βασικά στάδια του µηχανισµού της αντιγραφής παρουσιάζουν 
σηµαντικές οµοιότητες στα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα. 

3. Ποια είναι ονοµαστικά τα ένζυµα της αντιγραφής; 

α. DNA- ελικάσες 

β. πριµόσωµα 

γ. DNA- πολυµεράσες 

δ. DNA- δεσµάση 

ε. επιδιορθωτικά ένζυµα 

(υπάρχουν 3 είδη DNA- πολυµεράσης στους προκαρυωτικούς και 5 στους 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς). 
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4. Τι γνωρίζετε για τις DNA- ελικάσες ; 
 
Η αντιγραφή του DNA αρχίζει όχι από τυχαία αλλά από συγκεκριµένα σηµεία που 
ονοµάζονται θέσεις έναρξης της αντιγραφής. 
Στα σηµεία αυτά δρουν τα ένζυµα DNA- ελικάσες που ξετυλίγουν τη διπλή έλικα 
σπάζοντας τους δεσµούς µεταξύ των αζωτούχων βάσεων. Όταν ανοίξει η διπλή 
έλικα, δηµιουργείται µια θηλιά που αυξάνεται και προς τις δύο  κατευθύνσεις, 
αποχωρίζοντας τους δύο κλώνους τον έναν από τον άλλον. 
 

 
 
Η αύξηση της θηλιάς οφείλεται και αυτή στις DNA- ελικάσες, οι οποίες κινούµενες 
προς αντίθετες κατευθύνσεις, διατρέχουν το DNA και σπάζουν τους δεσµούς 
 υδρογόνου.( Τα σηµεία έναρξης της αντιγραφής περιέχουν µεγάλο ποσοστό 
αδενίνης και θυµίνης ώστε λόγω µικρότερου αριθµού δεσµών υδρογόνου, η 
διπλή έλικα να ανοίγει πιο εύκολα). 
 
Το βακτηριακό DNA που είναι κυκλικό, έχει µόνο µία θέση έναρξης, και κάτω από 
ευνοϊκές συνθήκες αντιγράφεται σε περίπου 30 min. 
Το ευκαρυωτικό µόριο DNA του πυρήνα είναι ένα µακρύ γραµµικό µόριο DNA µε 
πολυάριθµες θέσεις έναρξης της αντιγραφής. 
Για το λόγο αυτό, αν και το DNA των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισµών είναι 
περίπου 1000 φορές µεγαλύτερο από των προκαρυωτικών, αντιγράφεται πολύ 
γρήγορα, συνήθως σε λίγες ώρες. 
 
5. Τι είναι το πριµόσωµα και γιατί είναι απαραίτητο κατά την αντιγραφή του 
DNA; 
Τα κύρια ένζυµα της αντιγραφής είναι οι DNA- πολυµεράσες. Όµως τα ένζυµα 
αυτά δεν µπορούν να αρχίσουν την αντιγραφή. Οι DNA- πολυµεράσες 
τοποθετούν νουκλεοτίδια πάντα και µόνο στο 3΄ άκρο της αλυσίδας που ήδη 
αναπτύσσεται. 
Το πριµόσωµα, είναι ένα ειδικό σύµπλοκο ενζύµων (αποτελείται από πολλά 
ένζυµα), το οποίο συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα 
RNA, συµπληρωµατικά προς τις µητρικές αλυσίδες που ονοµάζονται 
πρωταρχικά τµήµατα. 
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6. Τι γνωρίζετε για τις DNA- πολυµεράσες; 
 
α. Επιµηκύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα, τοποθετώντας συµπληρωµατικά 
δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις µητρικές αλυσίδες του DNA). 
(Λειτουργούν µόνο προς καθορισµένη κατεύθυνση). 
β. Επιδιορθώνουν τα λάθη που συµβαίνουν κατά την αντιγραφή. Μόνο ένα 
νουκλεοτίδιο στα 100.000 µπορεί να ενσωµατωθεί λάθος. 
γ. αντικαθιστούν τα πρωταρχικά τµήµατα RNA  µε DNA. 
 
7. Πως εξηγείται η συνεχής και η ασυνεχής σύνθεση της αλυσίδας του DNA 
κατά την αντιγραφή; 
 
Όπως είναι γνωστό, κατά την αντιγραφή αντιγράφεται το DNA σε όλο το µήκος 
του και ο σχηµατισµός κάθε νεοσυντιθέµενης αλυσίδας, γίνεται εκατέρωθεν της 
θέσης έναρξης της αντιγραφής. 
Οι λόγοι για τους οποίους η σύνθεση κάθε αλυσίδας είναι συνεχής προς το ένα 
άκρο και ασυνεχής προς το άλλο είναι οι εξής: 
α. Κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει προσανατολισµό 5΄ → 3΄. 
β. Κάθε θυγατρικό µόριο που προκύπτει αποτελείται από µια παλιά και µία 
καινούρια αλυσίδα που είναι αντιπαράλληλες µεταξύ τους. 
 
 
8. Τι γνωρίζετε για το ένζυµο DNA- δεσµάση;  
Το ένζυµο DNA- δεσµάση συνδέει τµήµατα δεοξυριβονουκλεοτιδικών αλυσίδων 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
α. συνδέει τµήµατα της ασυνεχούς αλυσίδας που προκύπτουν κατά την 
αντιγραφή του DNA. 
β. συνδέει τα τµήµατα αλυσίδων που προκύπτουν από τις διάφορες θέσεις 
έναρξης της αντιγραφής. Αυτό ισχύει για τα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
γ. συνδέει τα δυο είδη DNA που αναµιγνύουµε για να προκύψει το 
ανασυνδιασµένο DNA. 
 
9. Τι συµβαίνει κατά τη διαδικασία αντιγραφής του DNA; 
 
α. Οι DNA- ελικάσες σπάζουν τους δεσµούς υδρογόνου και αποχωρίζουν τις δύο 
συµπληρωµατικές µητρικές αλυσίδες. Στη συνέχεια το πριµόσωµα συνθέτει τα 
πρωταρχικά τµήµατα RNA στις θέσεις έναρξης αντιγραφής. 
β. Οι DNA- πολυµεράσες επιµηκύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα RNA 
τοποθετώντας τα νουκλεοτίδια µόνο στο ελεύθερο 3΄ άκρο του 
τελευταίουνουκλεοτιδίου. Έτσι η αντιγραφή γίνεται µε προσανατολισµό 5΄ → 
3΄. 
 
9. Τι συµβαίνει κατά τη διαδικασία αντιγραφής του DNA; 
 
α. Οι DNA- ελικάσες σπάζουν τους δεσµούς υδρογόνου και αποχωρίζουν τις δύο 
συµπληρωµατικές µητρικές αλυσίδες. Στη συνέχεια το πριµόσωµα συνθέτει τα 
πρωταρχικά τµήµατα RNA στις θέσεις έναρξης αντιγραφής. 
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β. Οι DNA- πολυµεράσες επιµηκύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα RNA 
τοποθετώντας τα νουκλεοτίδια µόνο στο ελεύθερο 3΄ άκρο του 
τελευταίουνουκλεοτιδίου. Έτσι η αντιγραφή γίνεται µε προσανατολισµό 5΄ → 
3΄. 
 
 

 

Κάθε νεοσυντιθέµενη αλυσίδα έχει φορά 5΄ → 3΄και οι δύο αλυσίδες που 
παράγονται είναι αντιπαράλληλες. 
 
γ. Τα κοµµάτια της ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια 
της DNA-δεσµάσης . Το ίδιο ένζυµο συνδέει και όλα τα κοµµάτια που 
προκύπτουν από τις διάφορες θέσεις έναρξης της αντιγραφής. Τέλος τα 
επιδιορθωτικά ένζυµα επιδιορθώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των λαθών της 
αντιγραφής. 
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Η ροή της γενετικής πληροφορίας  
 

1. Ποιες είναι οι πληροφορίες που περιέχει το DNA ενός οργανισµού; 
 

α. αποθηκευµένες οδηγίες που καθορίζουν τη δοµή και τις λειτουργίες του 
οργανισµού. 
β. πληροφορίες για τον αυτοδιπλασιασµό του. Με τον αυτοδιπλασιασµό, 
εξασφαλίζεται η µεταβίβαση των γενετικών πληροφοριών από ένα κύτταρο στα 
θυγατρικά και από έναν οργανισµό, στους απογόνους του. 
 

2. Ποιο είναι το κεντρικό δόγµα της Μοριακής Βιολογίας, όπως 
ονοµάστηκε από τον F. Crick (1958). 
 

Το πρώτο βήµα για την έκφραση της πληροφορίας που υπάρχει στο DNA είναι η 
µεταφορά της στο RNA  µε τη διαδικασία της µεταγραφής. Το RNA µεταφέρει µε 
τη σειρά του , µέσω της διαδικασίας της µετάφρασης, την πληροφορία στις 
πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τη δοµή και λειτουργία των κυττάρων και κατ 
επέκταση και των οργανισµών. 
Η σχέση αυτή συνοψίζεται στο παρακάτω σχήµα, όπου τα βέλη δείχνουν, την 
κατεύθυνση της µεταφοράς της γενετικής πληροφορίας: 

 
 
Το σχήµα αυτό αποτελεί το κεντρικό δόγµα της µοριακής βιολογίας κατά τον F. 
Crick. 
 

3. Τι είναι η αντίστροφη µεταγραφάση και σε τι εξυπηρετεί; 
 

Μερικοί RNA ιοί, έχουν ένα ένζυµο την αντίστροφη µεταγραφάση, η οποία 
χρησιµοποιεί ως καλούπι το RNA για να συνθέσει DNA. 
 

4. Πως περιγράφεται σήµερα το κεντρικό δόγµα; 
 

Για αρκετό καιρό οι ερευνητές πίστευαν ότι όλη η ροή της γενετικής πληροφορίας 
γινόταν προς τη µία µόνο κατεύθυνση, δηλαδή το DNA µεταγραφόταν σε RNA . 
Σήµερα είναι γνωστό ότι µερικοί ιοί που έχουν ως γενετικό υλικό RNA το 
χρησιµοποιούν ως καλούπι για να συνθέσουν DNA. Επιπλέον σε ορισµένους 
ιούς το RNA έχει την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζεται. Έτσι σήµερα το κεντρικό 
δόγµα περιγράφεται ως εξής: 
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5. Ποιες διαδικασίες αποτελούν την γονιδιακή έκφραση; 
 

Οι πορείες της µεταγραφής και της µετάφρασης αποτελούν την γονιδιακή 
έκφραση. Ηµεταγραφή καθορίζει ποια γονίδια θα εκφραστούν, σε ποιους 
ιστούς (στους πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισµούς) και σε ποια στάδια 
της ανάπτυξης. 
(Για τους RNA- ιούς η γονιδιακή έκφραση αποτελείται από τις διαδικασίες: 
αντίστροφη µεταγραφή, µεταγραφή, µετάφραση). 
 

6. Τι ονοµάζεται γονίδιο; Πως διακρίνονται τα γονίδια; 
 

Γονίδιο ονοµάζεται ένα τµήµα του γενετικού υλικού µε συγκεκριµένη ακολουθία 
βάσεων, που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός µορίου RNA ή µιας 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Τα γονίδια περιέχουν πληροφορίες που καθορίζουν 
όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισµού. 
Όλα τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού έχουν το ίδιο DNA. Το κάθε 
ανθρώπινο κύτταρο περιέχει και τα 65.000- 80.000 περίπου γονίδια. Σε κάθε 
κύτταρο όµως, εκφράζονται διαφορετικά γονίδια. Στα πρόδροµα ερυθροκύτταρα 
για παράδειγµα, εκφράζονται κυρίως τα γονίδια των αιµοσφαιρινών ενώ στα Β- 
λεµφοκύτταρα τα γονίδια των αντισωµάτων. 
 
Τα γονίδια διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 
 
α. Στα γονίδια που µεταγράφονται σε m RNA και µεταφράζονται στη συνέχεια 
σε πρωτεΐνες 
β. Στα γονίδια που µόνο µεταγράφονται  και παράγουν t RNA,  r RNA, sn RNA. 
 

7. Ποια είναι τα είδη του RNA; Σε ποια κύτταρα συναντώνται και ποιος 
είναι ο ρόλος τους; 
 

α. Αγγελιοφόρο RNA (m RNA): Τα µόρια αυτά µεταφέρουν την πληροφορία του 
DNA για την παραγωγή µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Συναντώνται και στους 
προκαρυωτικούς και στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. 
β. ΡιβοσωµικόRNΑ (r RNA): Τα µόρια αυτά συνδέονται µε πρωτεΐνες και 
σχηµατίζουν το ριβόσωµα, ένα οργανίδιο απαραίτητο για την πραγµατοποίηση 
της πρωτεϊνοσύνθεσης. Συναντώνται και στα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά 
κύτταρα. 
γ. Μεταφορικό RNΑ (t RNA):  Κάθε µεταφορικό RNA συνδέεται µε ένα 
συγκεκριµένο αµινοξύ και το µεταφέρει στη θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης , 
δηλαδή στα ριβοσώµατα. Υπάρχουν και στους προκαρυωτικούς και τους 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς. 
δ. Μικρό πυρηνικό RNΑ( sn RNΑ): Είναι µικρά µόρια RNA τα οποία συνδέονται 
µε πρωτεΐνες και σχηµατίζουν µικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια. Τα 
σωµατίδια αυτά καταλύουν την << ωρίµανση >> του m RNA, µια διαδικασία που 
γίνεται µόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Υπάρχουν µόνο στους 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς. 
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
 
1. α. Ποια είναι τα προϊόντα µεταγραφής ενός γονιδίου; β. Σε ποιες 
κατηγορίες διακρίνονται τα γονίδια ανάλογα µε το είδος RNA στο οποίο 
µεταγράφονται; 
α. Είναι τα διάφορα είδη RNA (t RNA , m RNA , r RNA,  sn RNA ). 
β. Γονίδια που µεταγράφονται σε , m RNA και µεταφράζονται στη συνέχεια σε 
πρωτεΐνες και γονίδια που µεταγράφονται σε t RNA, r RNA, και sn RNA. 
 
2. Ποια είναι τα ρυθµιστικά στοιχεία της µεταγραφής; 
α. Οι υποκινητές: είναι τµήµατα του DNA πριν από την αρχή κάθε γονιδίου, 
στα οποία προσδένεται η RNA πολυµεράση. 
β. Οι µεταγραφικοί παράγοντες: είναι πρωτεΐνες που βοηθούν την RNA 
πολυµεράση, να προσδεθεί στον υποκινητή. 
 
3. Πως λειτουργεί η RNA πολυµεράση; 
• Προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί το τοπικό ξετύλιγµα της διπλής 
έλικας. 
• Τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια µιας 
αλυσίδας σύµφωνα µε τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας των βάσεων. 
• Συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα µετά το άλλο µε 3΄- 
5΄φωσφοδιεστερικό δεσµό. 
Η σύνθεση του RNA σταµατά στο τέλος του γονιδίου όπου ειδικές 
αλληλουχίες, οι αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής, επιτρέπουν την 
απελευθέρωσή του. 
Η µεταγραφή όπως και η αντιγραφή έχει προσανατολισµό 5΄→ 3΄. 
4. Που βρίσκονται οι αλληλουχίες λήξης µεταγραφής και ποιος είναι ο 
ρόλος τους; 
Βρίσκονται στο τέλος του γονιδίου και δεν επιτρέπουν στην RNA πολυµεράση 
να τις προσπεράσει. Επιτρέπουν την απελευθέρωση του RNA . 
( αν σε άσκηση δοθεί υποκινητής και γονίδιο, και ζητηθεί να γίνει µεταγραφή 
δεν θα µεταγράψουµε τον υποκινητή). 

 
5. Τι γνωρίζετε για το RNA που συντίθεται; 
Είναι συµπληρωµατικό, προς τη µία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του 
γονιδίου, της µη κωδικής. Η συµπληρωµατική αλυσίδα ονοµάζεται κωδική.  
Στους προκαρυωτικούς οργανισµούς το m RNA αρχίζει να µεταφράζεται πριν 
ολοκληρωθεί η µεταγραφή του ενώ στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς αυτό 
δεν συµβαίνει λόγω της παρουσίας της πυρηνικής µεµβράνης. 
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6. Ποια ονοµάζονται ασυνεχή ή διακεκοµµένα γονίδια και που 
συναντώνται; 
Τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισµών και των ιών που τους 
προσβάλλουν είναι ασυνεχή ή διακεκοµµένα, δηλαδή η αλληλουχία που 
µεταφράζεται σε αµινοξέα (εξώνια) διακόπτεται από ενδιάµεσες αλληλουχίες 
που δεν µεταφράζονται(εσώνια). 
 
7. Τι είναι το πρόδροµο m RNA και τι το ώριµο mRNA; 
Το mRNA που παράγεται κατά την µεταγραφή, δεν είναι έτοιµο να 
µεταφραστεί αλλά υφίσταται µια πολύπλοκη διαδικασία ωρίµανσης mRNA 
αυτό ονοµάζεται πρόδροµο mRNA και περιέχει εξώνια και εσώνια. 
 
8. Που γίνεται η ωρίµανση του mRNA και µε ποιο τρόπο;Στον πυρήνα. 
 
∆ιαδικασία: Τα εσώνια κόβονται από µικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 
σωµατίδια και αποµακρύνονται. Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια 
αποτελούνται από snRNA και πρωτεΐνες και λειτουργούν ως  ένζυµα. Κόβουν 
τα εσώνια και συρράπτουν τα εξώνια µεταξύ τους. Έτσι σχηµατίζεται το  
ώριµο mRNA το οποίο έχει    δύο περιοχές που δεν µεταφράζονται σε 
αµινοξέα. Η µια βρίσκεται στο 5΄άκρο και η άλλη στο 3΄. Οι αλληλουχίες αυτές 
ονοµάζονται 5΄και 3΄αµετάφραστες περιοχές. 
Το ώριµο mRNA, µεταφέρεται στη συνέχεια στα ριβοσώµατα για την πρωτεϊνο- 
σύνθεση. 
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9. Πως δικαιολογείται η δυνατότητα των προκαρυωτικών κυττάρων να 
µεταφράζουν το mRNA πριν ολοκληρωθεί η µεταγραφή; 
α. δεν υπάρχει πυρήνας 
β. δεν γίνεται ωρίµανση γιατί το DNA των προκαρυωτικών οργανισµών δεν έχει 
εσώνια. 
 
 
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ  ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
 
1. Τι είναι ο γενετικός κώδικας και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
του; 
Είναι ένας κώδικας αντιστοίχησης των νουκλεοτιδίων του mRNA µε αµινοξέα 
πρωτεϊνών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: 
 

 
 
Α. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΡΙΠΛΕΤΑΣ: µια τριάδα νουκλεοτιδίων (το κωδικόνιο) 
κωδικοποιεί ένα αµινοξύ. (εξήγηση: ο αριθµός των αµινοξέων που συγκροτούν 
τις πρωτεΐνες είναι 20, ενώ ο αριθµός των ριβονουκλεοτιδίων 4. Αν τα 
νουκλεοτίδια συνδυαστούν ανά 1 τότε έχουµε 4¹ = 4 συνδυασµούς Αν 
συνδυαστούν ανά 2 θα έχουµε 4²= 8 συνδυασµούς , 4 =64 συνδυασµούς. Άρα 
επαρκούν για αν κωδικοποιηθούν τα 20 αµινοξέα). 
 
Β. ΣΥΝΕΧΗΣ: Το mRNA διαβάζεται συνεχώς ανά 3 νουκλεοτίδια χωρίς να 
παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο. 
 
Γ. ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ: Κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα µόνο 
κωδικόνιο. 
∆. ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ: Όλοι σχεδόν οι οργανισµοί έχουν τον ίδιο γενετικό 
κώδικα. Έτσι το mRNA από οποιοδήποτε οργανισµό, µπορεί να µεταφραστεί 
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σε εκχύλισµα φυτικών, ζωικών ή βακτηριακών κυττάρων in vitro και να παράγει 
την ίδια πρωτεΐνη.(Τα ριβοσώµατα χρησιµοποιούνται ως θέσεις µετάφρασης). 
Για τους ίδιους λόγους τα βακτήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν 
εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών (κεφάλαιο 8). 
 
Ε. ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟΣ: Με εξαίρεση δύο αµινοξέα, τη µεθειονίνη που 
κωδικοποιείται από το AUG και τη τρυπτοφάνη που κωδικοποιείται από το 
UGG, τα υπόλοιπα 18 κωδικοποιούνται από 2 έως και 6 διαφορετικά 
κωδικόνια. Τα κωδικόνια αυτά που κωδικοποιούν το ίδιο αµινοξύ, ονοµάζονται 
συνώνυµα. 
Ο εκφυλισµός του γενετικού κώδικα έχει σαν αποτέλεσµα κάποιες µεταλλάξεις 
να µην οδηγούν σε αλλαγή της αλληλουχίας των αµινοξέων της 
δηµιουργούµενης χρωµατίνης. 
 
Ζ. ΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟ ΛΗΞΗΣ: Το κωδικόνιο έναρξης 
σε όλους τους οργανισµούς είναι το AUG και κωδικοποιεί τη µεθειονίνη. 
Τα κωδικόνια λήξης είναι τρία: UAG, UGA,UAA  που δεν κωδικοποιούν κανένα 
αµινοξύ. Η παρουσία τους στο µόριο mRNA οδηγεί στον τερµατισµό της 
σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 
 
 
 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  
 
Τι είναι η µετάφραση; Η µετάφραση του mRNA είναι η αντιστοίχηση των 
κωδικονίων σε αµινοξέα και η διαδοχική σύνδεση των αµινοξέων σε 
πολυπεπτιδική αλυσίδα η οποία πραγµατοποιείται στα ριβοσώµατα  µε την 
βοήθεια των tRNA, αρκετών πρωτεϊνών και ενέργειας.   

 
Ποιες θέσεις πρόσδεσης του tRNA, µε άλλα µόρια γνωρίζετε; 
Κάθε µόριο tRNA διαθέτει: 
 α. µια ειδικήτριπλέτα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο µε το οποίο 
προσδένεται λόγω της συµπληρωµατικότητας µε το αντίστοιχοκωδικόνιο του 
mRNA . 
β. µία ειδική θέση πρόσδεσης µε ένασυγκεκριµένο αµινοξύ, το οποίο 
µεταφέρει στη θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
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3. Ποια είναι η σύσταση του ριβοσώµατος; Κάθε ριβόσωµα αποτελείται: 
α. από r Rna και πρωτεΐνες 
β. διακρίνεται σε δύο υποµονάδες, µια µικρή που έχει τη θέση πρόσδεσης του 
mRNA και µια µεγάλη που έχει δύο θέσεις εισδοχής των tRNA. 

 

 
 
4. Πως συνδέεται το ριβόσωµα µε το mRNA ; 
Κατά την έναρξη της µετάφρασης, τοmRNA συνδέεται µέσω µιας 
αλληλουχίαςπου υπάρχει στη 5΄αµετάφραστη περιοχήτου, µε το r Rna της 
µικρής υποµονάδαςτου ριβοσώµατος σύµφωνα µε τους κανόνες της 
συµπληρωµατικότητας τωνβάσεων. 
Το πρώτο κωδικόνιο είναι πάντα το ΑUG και σε αυτό προσδένεται το πρώτο  
tRNA  µε τι αντικωδικόνιό του (UAC) που φέρει το αµινοξύ µεθειονίνη (met).  
 
5. Τι είναι το σύµπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης; 
Η µικρή και η µεγάλη υποµονάδα ενός ριβοσώµατος βρίσκονται χωριστά 
στοκυτταρόπλασµα πριν τη µετάφραση.Κατά την πρόσδεση του  mRNA στη 
µικρή υποµονάδα του ριβοσώµατοςκαι του tRNA  που µεταφέρει met , 
δηµιουργείται ένα σύµπλοκο που ονοµάζεται σύµπλοκο έναρξης της πρωτεΐνο 
σύνθεσης. Όταν σχηµατιστεί το σύµπλοκο έναρξης, η µεγάλη υποµονάδα του 
ριβοσώµατος συνδέεται µε τη µικρή και σχηµατίζει το ριβόσωµα. 
 
6. Έχουν όλες οι πρωτεΐνες ως πρώτο αµινοξύ τη µεθειονίνη; 
Όχι γιατί σε πολλές πρωτεΐνες µετά τη σύνθεσή τους αποµακρύνονται κάποια 
αµινοξέα από το αρχικό αµινικό τους άκρο. 
 
 
7. Να περιγράψετε την διαδικασία επιµήκυνσης της πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας 
Κατά την επιµήκυνση, ένα δεύτερο µόριο tRNA  µε αντικωδικόνιο 
συµπληρωµατικό του δευτέρου κωδικονίου του mRNA τοποθετείτε στη 
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κατάλληλη εισδοχή του ριβοσώµατος, µεταφέροντας το δεύτερο αµινοξύ. 
Μεταξύ της µεθειονίνης και του δεύτερου αµινοξέος σχηµατίζεται πεπτιδικός 
δεσµός. 
 

 
 
 
 
 
Αµέσως µετά: 
•το πρώτο αποσυνδέεται από το ριβόσωµα και απελευθερώνεται στο 
κυτταρόπλασµα όπου συνδέεται πάλι µε  µεθειονίνη και είναι έτοιµογια 
επόµενη χρήση. 
• το ριβόσωµα κινείται κατάµήκος του mRNA κατά ένακωδικόνιο. 
• ένα τρίτο tRNA έρχεται ναπροστεθεί µεταφέροντας τοαµινοξύ του. Ανάµεσα 
στο 2ο και το 3ο αµινοξύ σχηµατίζεται πεπτιδικός δεσµός. Η πολυπεπτιδική 
αλυσίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς νέα tRNA µεταφέρουν αµινοξέα τα 
οποία συνδέονται µεταξύ τους. 
 
8. Πως πραγµατοποιείται η λήξη της µετάφρασης; 
Η επιµήκυνση σταµατά σε ένα κωδικόνιο λήξης (UGA, UAG ή UAA) επειδή 
δεν υπάρχουν tRNA που να αντιστοιχούν σε αυτά.Το τελευταίο tRNA 
αποµακρύνεται από το ριβόσωµα, και η πολυπεπτιδική αλυσίδα 
απελευθερώνεται. Στη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης συµµετέχουν και κάποιες 
πρωτεΐνες που ονοµάζονται παράγοντες απελευθέρωσης. 



8
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.ΤΑΞΕΙΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Αγλαΐα  Γιαννίτσαρη 

13 

Μετά το τέλος της πρωτεϊνοσύνθεσης η µικρή και η µεγάλη υποµονάδα του 
ριβοσώµατος αποχωρίζονται, το mRNA αποικοδοµείται και η πολυπεπτιδική 
αλυσίδα απελευθερώνεται. 
 
9. Τι γνωρίζετε για το πολύσωµα; Ένα κύτταρο µπορεί να παράγει µεγάλα 
ποσά µιας πρωτεΐνης από ένα ή δύο αντίγραφα ενός γονιδίου επειδή: 
α. πολλά µόρια mRNA µπορούν να µεταγράφονται από ένα µόνογονίδιο 
β. πολλά ριβοσώµατα µπορούν να µεταφράζουν ταυτόχρονα ένα mRNA, το 
καθένα σε διαφορετικό σηµείο κατά µήκος του µορίου. Αµέσως µόλις το 
ριβόσωµα έχει µεταφράσει τα πρώτα κωδικόνια, η θέση έναρξης του mRNA 
είναι ελεύθερη για την πρόσδεση ενός άλλου ριβοσώµατος. Το σύµπλεγµα 
των ριβοσωµάτων µε το mRNA ονοµάζεται πολύσωµα. 
 

 
 
ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 
1. Τι είναι η γονιδιακή ρύθµιση; 
Είναι ένα πρόγραµµα ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης των κυττάρων που 
παρέχει πληροφορίες για: 
α. το είδος των πρωτεϊνών που θα παραχθούν (ποια γονίδια θα εκφραστούν). 
β. την ποσότητα των πρωτεϊνών που θα παραχθούν 
γ. τη χρονική στιγµή που θα γίνει η παραγωγή των πρωτεϊνών. 
 
2. Γιατί είναι απαραίτητη η γονιδιακή ρύθµιση στους οργανισµούς; 
Η γονιδιακή ρύθµιση είναι απαραίτητο να υπάρχει επειδή: 
α. επειδή σε κάθε κύτταρο δεν παράγονται όλες οι πρωτεΐνες σε κάθε χρονική 
στιγµή. 
β. το κύτταρο χρειάζεται κάθε πρωτεΐνη σε συγκεκριµένη ποσότητα. Αν 
λοιπόν όλα τα γονίδια δούλευαν µε τον ίδιο ρυθµό, ορισµένες πρωτεΐνες θα 
παράγονταν σε µεγάλες ποσότητες και άλλες σε ποσότητες που δεν θα 
επαρκούσαν. 
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3. Πού αποσκοπεί η γονιδιακή ρύθµιση; 
Η γονιδιακή ρύθµιση αποσκοπεί: 
α. στα βακτήρια: στην προσαρµογή του οργανισµού στις αλλαγές του 
περιβάλλοντος, ώστε έτσι να εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες για την 
αύξησή τους και τη διαίρεσή τους. 
β. στους ευκαρυωτικούς πολυκύτταρους οργανισµούς: στην οµαλή 
ανάπτυξή τους, η οποία επιτυγχάνεται αρχικά µε τη δηµιουργία πολλών 
διαφορετικών κυτταρικών τύπων, όπου ο κάθε κυτταρικός τύπος έχει 
εξειδικευµένη λειτουργία (κυτταρική διαφοροποίηση) και στη συνέχεια µε τον 
πλήρη συντονισµό των λειτουργιών όλων των κυττάρων. 
 
4. Γιατί η γονιδιακή ρύθµιση είναι εντονότερη στους ευκαρυωτικούς 
οργανισµούς, σε σχέση µε τους προκαρυωτικούς; 
• Το ευκαρυωτικό κύτταρο είναι πιο πολύπλοκο από το προκαρυωτικό 
• Οι ευκαρυωτικοί οργανισµοί είναι πολυκύτταροι και αποτελούνται από 
πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς  τύπους  µεταξύ των οποίων πρέπει να 
υπάρχει πλήρης συντονισµός των λειτουργιών τους. 
• Απαιτείται να υπάρχουν τελειοποιηµένα συστήµατα ελέγχου της ανάπτυξης 
των πολυκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισµών. 
 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Τι σηµαίνει; Να εξηγηθεί µε παράδειγµα 
 
Ονοµάζεται η διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου 
οργανισµού εξειδικεύονται λειτουργικά και µορφολογικά για να επιτελέσουν 
συγκεκριµένη λειτουργία. Η εξειδίκευση αυτή συµβαίνει στα αρχικά στάδια της 
εµβρυογένεσης και οφείλεται στην επιλεκτική έκφραση του γενετικού υλικού. 
 
 
 Σύνθεση 

πολυπεπτιδικών 
αλυσίδων 
α,β,γκαι δ της 
αιµοσφαιρίνης 

Σύνθεση 
αντισωµάτων 

Σύνθεση 
ινσουλίνης 

Πρόδροµα 
ερυθροκύτταρα 

♫ ♪ ♪ 

Β- Λεµφοκύτταρα 
 

♪ ♫ ♪ 

Κύτταρα 
παγκρέατος 

♪ ♪ ♫ 

 
 
Ενεργά γονίδια (♫) : αντιγράφονται και εκφράζονται οδηγώντας στη σύνθεση 
συγκεκριµένης πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
 
Ανενεργά γονίδια (♪): αντιγράφονται χωρίς να εκφράζονται. 
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
1. Πόσα περίπου γονίδια έχει ένα βακτήριο Ε.Coli και πότε 
µεταγράφονται;Να αναφέρετε παράδειγµα. 
 
Ένα βακτηριακό κύτταρο Ε. Coliέχει περισσότερα από 4000 γονίδια. Μερικά 
µεταγράφονται συνεχώς και κωδικοποιούν πρωτεΐνες απαραίτητες για τις 
βασικές λειτουργίες του κυττάρου. Άλλα µεταγράφονται µόνο όταν το κύτταρο 
αναπτύσσεται σε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες, επειδή τα προϊόντα της 
µεταγραφής αυτής είναι απαραίτητα για την επιβίωση του κυττάρου. 
 
παράδειγµα: Το βακτήριο Ε. Coli χρησιµοποιεί ως πηγή άνθρακα τη 
γλυκόζη. Αν στο περιβάλλον του υπάρχει ο δισακχαρίτης λακτόζη, µπορεί να 
τον διασπάσει σε γλυκόζη και γαλακτόζη ή θα πεθάνει; 
Το βακτήριο λύνει το πρόβληµα µε την παραγωγή των κατάλληλων ενζύµων 
που θα διασπάσουν τη γλυκόζη. 
 
2. Τι ονοµάζεται οπερόνιο της λακτόζης; 

Οπερόνιο ονοµάζεται ένα τµήµα του γενετικού υλικού των προκαρυωτικών 
οργανισµών, το οποίο περιλαµβάνει: 
α. δοµικά γονίδια τα οποία κωδικοποιούν τα ένζυµα που θα διασπάσουν τη 
λακτόζη και  
β. αλληλουχίες DNA που ρυθµίζουν τη µεταγραφή τους. Οι αλληλουχίες αυτές 
βρίσκονται µπροστά από τα δοµικά γονίδια , και είναι: ένα ρυθµιστικό 
γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. 
Το ρυθµιστικό γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη καταστολέα, η οποία όταν 
συνδέεται στον χειριστή, αναστέλλει την έκφραση των δοµικών γονιδίων. 
Υποκινητής είναι η περιοχή πρόσδεσης της RNA πολυµεράσης. 
Χειριστής είναι η περιοχή πρόσδεσης του καταστολέα. 
 
3. Πότε λέµε ότι τα γονίδια που αποτελούν το οπερόνιο της λακτόζης 
βρίσκονται υπό καταστολή και πως επιτυγχάνεται αυτή; 
 
Το οπερόνιο της λακτόζης δεν µεταγράφεται ούτε µεταφράζεται όταν 
απουσιάζει από το θρεπτικό υλικό η λακτόζη. Τότε λέµε ότι τα γονίδια που το 
αποτελούν βρίσκονται υπό καταστολή. Επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην παρακάτω απάντηση . 
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4. Πως λειτουργεί το οπερόνιο της λακτόζης;  

 

α. απουσία λακτόζης – παρουσία γλυκόζης 

Ο καταστολέας προσδένεται ισχυρά στον χειριστή και εµποδίζει την RNA 
πολυµεράση να αρχίσει την µεταγραφή των τριών δοµικών γονιδίων. Τα 
ένζυµα που διασπούν τη λακτόζη δεν παράγονται και µε τον τρόπο αυτό το 
βακτήριο εξοικονοµεί ενέργεια, αφού απουσία λακτόζης δεν χρειάζεται τα 
ένζυµα αυτά. 
 
β. Παρουσία λακτόζης – απουσία γλυκόζης 
 
Η λακτόζη (επαγωγέας) συνδέεται στον καταστολέα και δεν του επιτρέπει να 
προσδεθεί στον χειριστή. 
Η RNA πολυµεράση είναι ελεύθερη να αρχίσει την µεταγραφή των 3 δοµικών 
γονιδίων. Μεταγράφει τα δοµικά γονίδια σε ένα µόριο mRNA που περιέχει 
κωδικόνια έναρξης και λήξης της µετάφρασης για κάθε ένζυµο. 
 
Τα 3 ένζυµα µεταφράζονται ταυτόχρονα από το ίδιο mRNA το οποίο έχει 
3 κωδικόνια έναρξης και τρία κωδικόνια λήξης. 
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5. Γιατί τα δοµικά γονίδια ενός οπερονίου υπόκεινται σε κοινό έλεγχο 
της έκφρασής τους, δηλαδή ή εκφράζονται όλα ή κανένα; 
 
Αυτό συµβαίνει επειδή τα ένζυµα που κωδικοποιούν τα δοµικά γονίδια ενός 
οπερονίου, συµµετέχουν στην ίδια µεταβολική οδό (δηλαδή στη διαδικασία 
σύνθεσης ή διάσπασης µιας ουσίας) οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
όλα ή κανένα. 
 
 
 

Γονιδιακή ρύθµιση στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς 

 
1. Σε πόσα επίπεδα πραγµατοποιείται η γονιδιακή έκφραση; Ποιά είναι 
αυτά και σε ποιο µέρος του κυττάρου πραγµατοποιούνται; 
 
Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή ρύθµιση πραγµατοποιείται σε 4 
επίπεδα: στο επίπεδο της µεταγραφής, και στο επίπεδο µετά τη µεταγραφή 
που πραγµατοποιούνται στον πυρήνα, και στο επίπεδο της µετάφρασης και 
το επίπεδο µετά τη µετάφραση που πραγµατοποιούνται στο κυτταρόπλασµα. 
όταν οι µηχανισµοί γονιδιακής ρύθµισης απορυθµίζονται, τα κύτταρα 
«βγαίνουν » από το αυστηρό πρόγραµµα της λειτουργίας τους και γίνονται 
καρκινικά. 
 
2. Τι περιλαµβάνει το επίπεδο της µεταγραφής; 
 
Περιλαµβάνει τους µηχανισµούς που καθορίζουν: 
α. Ποιά γονίδια θα µεταγραφούν. Αυτό ελέγχεται ως εξής: 
• Κάθε γονίδιο έχει τον δικό του υποκινητή και µεταγράφεται αυτόνοµα. 
• Κάθε κυτταρικός τύπος περιλαµβάνειδιαφορετικά είδη µεταγραφικών 
παραγόντων. 
∆ιαφορετικός συνδυασµός µεταγραφικών παραγόντων ρυθµίζει τη 
µεταγραφή κάθε γονιδίου. Μόνο όταν ο σωστός συνδυασµός των 
µεταγραφικών παραγόντων προσδεθεί στον υποκινητή ενός γονιδίου, αρχίζει 
η RNA πολυµεράση τη µεταγραφή ενός γονιδίου. 
β. Με ποιά ταχύτητα θα γίνει η µεταγραφή. 
 
3. Τι περιλαµβάνει το επίπεδο µετά τη µεταγραφή; 
Περιλαµβάνει τους µηχανισµούς που καθορίζουν: 
α. την ωρίµανση του m RNA 
Β. την ταχύτητα µε την οποία το ώριµο m RNA αφήνει τον πυρήνα και 
εισέρχεται στο κυτταρόπλασµα. 
 
4. Τι περιλαµβάνει το επίπεδο της µετάφρασης; 
Περιλαµβάνει: 
α. το χρόνο που «ζουν» τα µόρια m RNA στο κυτταρόπλασµα 
β. την ικανότητα πρόσδεσης του m RNA στα ριβοσώµατα. 
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5. Τι περιλαµβάνει το επίπεδο µετά τη µετάφραση; 
Περιλαµβάνει: 
Τροποποιήσεις που µπορεί να πρέπει να υποστεί µια πρωτεΐνη για να γίνει 
βιολογικά λειτουργική. Παραδείγµατα τέτοιων τροποποιήσεων είναι: 
α. αποµάκρυνση κάποιων αµινοξέων (µεταξύ των οποίων και η πρώτη 
µεθειονίνη ) από το αρχικό αµινικό άκρο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
β. µετατροπή της προϊνσουλίνης σε ινσουλίνη. 
 
 
 
 


