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ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

α. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του 

mRNA με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η με-

τάφραση όλων των mRNA αρχίζει από το κωδικόνιο έναρξης 5΄AUG3΄ και 

τελειώνει σε ένα από τα τρία κωδικόνια λήξης 5΄UAG3΄, 5΄UGA3΄ ή 5΄UAA3΄. 

Επιπλέον, ο γενετικός κώδικας είναι: 

• κώδικας τριπλέτας, δηλαδή μια τριάδα νουκλεοτιδίων, το κωδικόνιο, κω-

δικοποιεί ένα αμινοξύ, 

• συνεχής, δηλαδή το mRNA διαβάζεται συνεχώς ανά τρία νουκλεοτίδια χω-

ρίς να παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο και 

• μη επικαλυπτόμενος, δηλαδή κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο κω-

δικόνιο. 

Το αμινικό άκρο της πρωτεΐνης αντιστοιχεί στο 5΄ άκρο του mRNA, ενώ το 

καρβοξυλικό της άκρο στο 3΄ άκρο του mRNA. Με βάση τα παραπάνω το 

πεπτίδιο της άσκησης: 

HOOC- μεθειονίνη - γλυκίνη - τρυπτοφάνη - αλανίνη - φαινυλαλανίνη -NH2 

προέκυψε από τη μετάφραση ενός mRNA που έχει τα εξής κωδικόνια: 

5΄… UUU - GCA - UGG - GGG - AUG…3΄ 

Η μεταγραφή ενός γονιδίου γίνεται με προσανατολισμό 5΄ → 3΄. Κατά τη με-

ταγραφή ενός γονιδίου, το μόριο mRNA που συντίθεται είναι συμπληρωμα-

τικό προς τη μια αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του γονιδίου. Η αλυσίδα 

αυτή είναι η μεταγραφόμενη και ονομάζεται μη κωδική. Η συμπληρωματική 

αλυσίδα του DNA του γονιδίου ονομάζεται κωδική. Επομένως, αφού η μη 

κωδική αλυσίδα είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη τόσο με το mRNA 

όσο και με την κωδική αλυσίδα του DNA, το mRNA και η κωδική αλυσίδα 

έχουν την ίδια αλληλουχία βάσεων, με τη μόνη διαφορά ότι όπου υπάρχει 
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ουρακίλη στο mRNA, υπάρχει θυμίνη στην κωδική αλυσίδα. Ο όρος κωδικό-

νιο δεν αφορά μόνο το mRNA αλλά και το γονίδιο από το οποίο παράγεται. 

Έτσι, για παράδειγμα, το κωδικόνιο έναρξης AUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο 

έναρξης της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου ATG κ.ο.κ. Έτσι, η κωδική αλυ-

σίδα του γονιδίου θα πρέπει να περιέχει τα κωδικόνια: 

5΄… TTT - GCA - TGG - GGG - ATG…3΄ 

Για να βρεθεί η κωδική αλυσίδα του DNA ψάχνουμε και στις δυο αλυσίδες 

του γονιδίου, και προς τις δύο κατευθύνσεις, τα παραπάνω κωδικόνια. Τα 

κωδικόνια αυτά υπάρχουν μόνο στην κάτω αλυσίδα, όπως διαβάζεται από 

δεξιά προς τα αριστερά, όχι όμως συνεχόμενα αλλά σε δύο τμήματα, ανά-

μεσα στα οποία παρεμβάλλεται μια περιοχή που αποτελείται από δέκα νου-

κλεοτίδια. Επιπλέον, στην επάνω αλυσίδα του γονιδίου, αμέσως μετά το κω-

δικόνιο 5΄GGG3΄ που κωδικοποιεί το τελευταίο αμινοξύ, υπάρχει το κωδικόνιο 

5΄ΤAA3΄, που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο λήξης της μετάφρασης 5΄UAA3΄. Επο-

μένως πρόκειται για ασυνεχές γονίδιο που αποτελείται από δύο εξώνια, α-

νάμεσα στα οποία παρεμβάλλεται ένα εσώνιο. Η κάτω αλυσίδα του γονιδίου 

είναι η κωδική και η επάνω είναι η μη κωδική. 

 

β. Κατά τη μεταγραφή ενός γονιδίου η RNA πολυμεράση τοποθετεί τα ριβονου-

κλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας αλυσίδας του DNA, 

της μη κωδικής, σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βά-

σεων, όπως και στην αντιγραφή, με τη διαφορά ότι εδώ απέναντι από την 

αδενίνη τοποθετείται το ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει ουρακίλη. Η RNA πο-

λυμεράση συνδέει τα ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα μετά το 

άλλο, με 3'-5' φωσφοδιεστερικό δεσμό. Επομένως, το πρόδρομο mRNA έχει 

την παρακάτω αλληλουχία βάσεων: 

5΄UGGAUGCCUAAAUUUGCAUGCCCACCCCAUGGGGAUGUAAGUG3΄ 

Παρατηρούμε ότι πριν από το κωδικόνιο του πρώτου αμινοξέος της πρωτεΐ-

νης 5΄UUU3΄ υπάρχει μόνο ένα 5΄AUG3΄, το οποίο υποχρεωτικά είναι το κωδι-

κόνιο έναρξης της μετάφρασης. Ανάμεσα σε αυτό και στο 5΄AUG3΄ υπάρχει η 

αλληλουχία 5΄AUGCCUAAA3΄. Η αλληλουχία αυτή δεν μπορεί να αποτελεί 

εσώνιο, καθώς η άσκηση αναφέρει ότι το γονίδιο περιέχει ένα μόνο εσώνιο. 

Κατά συνέπεια, η αλληλουχία αυτή κωδικοποιεί αμινοξέα που κόπηκαν σε 

τροποποίηση μετά τη μετάφραση. 
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Το πρόδρομο mRNA μετατρέπεται σε ώριμο mRNA με τη διαδικασία της ω-

ρίμανσης, κατά την οποία τα εσώνια κόβονται από μικρά ριβονουκλεοπρω-

τεϊνικά «σωματίδια» και απομακρύνονται. Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωμα-

τίδια αποτελούνται από snRNA και από πρωτεΐνες και λειτουργούν ως έν-

ζυμα: κόβουν τα εσώνια και συρράπτουν τα εξώνια μεταξύ τους. Επομένως, 

το ώριμο mRNA έχει την εξής αλληλουχία βάσεων: 

5΄UGGAUGCCUAAAUUUGCAUGGGGGAUGUAAGUG3΄ 

Το τρίτο κωδικόνιο του mRNA είναι το 5΄AAA3΄. Κάθε μόριο tRNA έχει μια 

ειδική τριπλέτα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, με την οποία προσδένεται, 

λόγω συμπληρωματικότητας, με το αντίστοιχο κωδικόνιο του mRNA. Επο-

μένως, το αντικωδικόνιο του τρίτου tRNA είναι το 3΄UUU5΄. 

 

 

γ. Μια cDNA βιβλιοθήκη είναι ένα σύνολο από βακτηριακούς κλώνους στους 

οποίους περιέχονται αντίγραφα όλων των ώριμων mRNA που παράγονται 

σε ένα συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο. Το γονίδιο της άσκησης εκφράζεται 

στα μυϊκά κύτταρα, επομένως αντίγραφο του mRNA του γονιδίου αυτού υ-

πάρχει στη cDNA βιβλιοθήκη των μυϊκών κυττάρων. Το δίκλωνο μόριο DNA 

που αποτελεί αντίγραφο του ώριμου mRNA είναι το εξής: 

 

Οι ανιχνευτές είναι μόρια DNA ή RNA που περιέχουν αλληλουχίες συμπλη-

ρωματικές προς το κλωνοποιημένο DNA. Οι ανιχνευτές αναμειγνύονται με 

το DNA της βιβλιοθήκης (το οποίο έχει αποδιαταχθεί) και υβριδοποιούν μόνο 

το συμπληρωματικό τους DNA. Οι τρεις ανιχνευτές της άσκησης υβριδοποι-

ούν τις παρακάτω αλληλουχίες DNA: 

Ανιχνευτής Α: 3΄ACCCCACCC5΄ 

Ανιχνευτής Β: 3΄TACGGATTT5΄ 

Ανιχνευτής Γ: 3΄CGTACCCCC5΄ 

Παρατηρούμε ότι στο δίκλωνο μόριο DNA που υπάρχει στη cDNA βιβλιο-

θήκη περιλαμβάνονται οι αλληλουχίες που υβριδοποιούν οι ανιχνευτές Β και 

Γ. Επομένως, οι δύο αυτοί ανιχνευτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
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εντοπισμό του βακτηριακού κλώνου που θα χρησιμοποιηθεί για την παρα-

γωγή της πρωτεΐνης της άσκησης. 

 

δ. Για τη μελέτη του πρόδρομου mRNA της άσκησης είναι απαραίτητη η μετα-

γραφή του αντίστοιχου γονιδίου μέσα στο κύτταρο ξενιστή, το οποίο στη συ-

γκεκριμένη περίπτωση είναι το βακτήριο Escherichia coli. Για τη μεταγραφή 

του γονιδίου στο βακτήριο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας υποκινητής 

που να αναγνωρίζεται από τους μεταγραφικούς παράγοντες του βακτηρίου 

E. coli. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο ανασυνδυασμένο πλασμίδιο να υ-

πάρχει ο υποκινητής ενός γονιδίου που εκφράζεται συνεχώς στο βακτήριο 

και όχι ο υποκινητής του γονιδίου της άσκησης που υπάρχει στο ανθρώπινο 

γονιδίωμα. Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI κόβει και καταστρέφει τον 

υποκινητή του ανθρώπινου γονιδιώματος, ενώ η BamHI κόβει και καταστρέ-

φει τον υποκινητή που υπάρχει ήδη στο πλασμίδιο και προέρχεται από το 

βακτηριακό γονίδιο που μεταγράφεται συνεχώς. Επομένως, θα χρησιμοποι-

ηθεί η EcoRI. 


