Φροντιστήρια Πρόοδος
Διαγώνισμα στην Βιολογία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου
(Κεφ. 1-2)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015
Θέμα 1ο
Επιλέξτε την σωστή απάντηση
1. Με την τεχνική της σήμανσης βιομορίων με ραδιενεργά ισότοπα αποδείχθηκε ότι:
α. Οι αδροί πνευμονιόκοκκοι μετασχηματίζονται σε λείους
β. Οι πρωτεΐνες των φάγων εισέρχονται στα βακτήρια
γ. Το DNA περιέχει φώσφορο και οι πρωτεΐνες περιέχουν θείο
δ. Το DNA είναι το γενετικό υλικό
2. Το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την επιμήκυνση των νεοσυντιθέμενων αλυσίδων
RNA κατά την μεταγραφή είναι η:
α DNA πολυμεράση
β πριμόσωμα
γ DNA ελικάση
δ RNA πολυμεράση
3. Για να γίνει η ματαγραφή του οπερονίου της λακτόζης πρέπει να
α. συνδεθεί ο επαγωγέας με την πρωτεΐνη καταστολέα
β. διεγερθεί η ενζυμική αντίδραση της RNA πολυμεράσης στον υποκινητή
γ. εισέλθει η λακτόζη στο κύτταρο της Ε.coli
δ. συνδεθεί με τον καταστολέα το ρυθμιστικό γονίδιο
4. Οι μεταγραφικοί παράγοντες είναι:
α. τμήματα DNA
β. τμήματα RNA
γ. πρωτεΐνες
δ. πλασμίδια
5. Πρωταρχικό τμήμα μήκους 15 ριβονουκλεοτιδίων περιέχει 4 Α και 3 U. Οι δεσμοί
υδρογόνου που σπάζουν κατά την αντικατάσταση του πρωταρχικού τμήματος είναι:
α.30
β.38
γ.47
δ.45
(Μονάδες 25)

Θέμα 2ο
1. Πού βασίζεται το γεγονός ότι διάφορες πρωτεΐνες του ανθρώπου, όπως η ινσουλίνη,
μπορούν να παραχθούν in vitro και από βακτηριακά κύτταρα; Ποια πιθανά
προβλήματα ενδέχεται να υπάρξουν σε μία τέτοια περίπτωση; (μονάδες 6)
2. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ονομάζονται
ημιαυτόνομα οργανίδια. Να γράψετε τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ του
DNA των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών. (μονάδες 6)
3. Εάν θέλαμε να συνθέσουμε in vitro τη συμπληρωματική DNA αλυσίδα της:
5΄CAGTTGAATTAGCTAGCAATTCCGG 3΄
ποιο από τα ακόλουθα πρωταρχικά τμήματα θα επιλέγαμε και γιατί;
5΄GUCAAC 3΄ ,5΄AAGGCC 3΄, 5΄CCGGAA 3΄, 5΄CAACUG 3΄
α
β
γ
δ
(μονάδες 7)
4. Ο μηχανισμός της μεταγραφής είναι ο ίδιος στους προκαρυωτικούς και
ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής του
DNA, ποιο το ένζυμο που καταλύει τη μεταγραφή και πως λειτουργεί αυτό κατά τη
γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής των ευκαρυωτικών οργανισμών;
(μονάδες 6)

Θέμα 3ο
1. Να συμπληρώσετε τα τετράγωνα του πίνακα, δεδομένου ότι αφορά κύτταρα του
ανθρώπου και να αιτιολογήσετε συνοπτικά τις απαντήσεις σας.

Μόρια DNA πριν από την αντιγραφή σε ηπατικό κύτταρο
Ινίδια χρωματίνης μετά την αντιγραφή γαμετικό κύτταρο
Χρωμοσώματα μετά την αντιγραφή σε μυϊκό κύτταρο
Μόρια DNA στη μετάφαση
Χρωματίδες στον καρυώτυπο
Βραχίονες στον καρυότυπο
Αυτοσωμικά χρωμοσώματα στο ζυγωτό
Φυλετικά χρωμοσώματα στο ωάριο
Αριθμός φωσφοδιεστερικών δεσμών σε καρδιακό κύτταρο
κατά τη μετάφαση
Αριθμός ελευθέρων φωσφορικών ριζών σε DNA
μιτοχονδρίου
Αριθμός αποβαλλόμενων μορίων νερού σε μιτοχόνδριο
κεφαλής σπερματοζωαρίου

2. α. Από το παρακάτω δίκλωνο τμήμα DNA, τα πρώτα νουκλεοτίδια αποτελούν τις
θέσεις έναρξης της αντιγραφής. Σε ποια από τις αλυσίδες η αντιγραφή της θα είναι
συνεχής και σε ποια ασυνεχής; Αιτιολογήστε.

β. Ποια είδη μορίων RNA παράγονται με την μεταγραφή του DNA σε ένα
πρωκαρυωτικό κύτταρο; Εξηγήστε συνοπτικά τι κάνει το καθένα από αυτά.

Θέμα 4ο
1. Στο σχήμα που ακολουθεί παριστάνονται δύο γονίδια (τα Χ και Ζ) του γονιδιώματος
ενός βακτηρίου:

α. Σε ποιες από τις θέσεις Α,Β,Γ,Δ βρίσκονται οι υποκινητές των γονιδίων Χ και Ζ;
Εξηγήστε.
β. Ποιες από τις αλυσίδες 1,2,3,4 είναι οι μη κωδικές; Εξηγήστε.
γ. Σε ποιες από τις θέσεις 5,6,7,8 στα mRNA βρίσκονται τα κωδικόνια έναρξης και λήξης;
Εξηγήστε.
Μονάδες 9

2. Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία ευκαρυωτικού DNA που περιέχει γονίδιο και
κωδικοποιείένα ολιγοπεπτίδιο:
5΄ATTCGACTATAGCCTATGCACCGGTACGAACATGATCCATTTCTCGAACCGG3΄
3΄TAAGCTGATATCGGATACGTGGCCATGCTTGTACTAGGTAAAGAGCTTGGCC5΄
περιέχει υποκινητή με αλληλουχία 5΄TATA3΄
3΄ATAT5΄
και αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής με αλληλουχία 5΄ATTT 3΄
3΄TAAA5΄
α. Ποια αλυσίδα είναι η μη κωδική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
β. Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει.
γ. Τα αντικωδικόνια με τη σειρά που έλαβαν μέρος κατά τη σύνθεση του
ολιγοπεπτιδίου
είναι: UAC, GUG, GCC, UGU. Με δεδομένο ότι μεσολαβεί στάδιο ωρίμανσης να
γραφεί ηαλληλουχία βάσεων του mRNA που αποτελεί το εσώνιο, καθώς και των
5΄και 3΄αμετάφραστωνπεριοχών.
Μονάδες 16

Καλή Επιτυχία!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Απαντήσεις:
Θέμα 1
1. δ
2. δ
3. α
4. γ
5. β

ο

Θέμα 2ο
1. Το γεγονός αυτό βασίζεται στο ότι ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός.
Όλοι οι οργανισμοί έχουν τον ίδιο γενετικό κώδικα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
το mRNA από οποιονδήποτε οργανισμό μπορεί να μεταφραστεί σε εκχυλίσματα
φυτικών, ζωικών ή βακτηριακών κυττάρων in vitro και να παραγάγει την ίδια
πρωτεΐνη. Αν για την παραγωγή ανθρώπινων πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται
βακτηριακά κύτταρα το πρόβλημα ενέχεται στο γεγονός ότι τα γονίδια των
βακτηρίων δεν είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα όπως των ευκαρυωτικών
οργανισμών, μαζί και του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να μην έχουν το μηχανισμό
ωρίμανσης των ευκαρυωτικών. Έτσι τα μετάγραφα θα πρέπει να είναι ώριμα
μόρια mRNA για να παραχθεί λειτουργικό πολυπτεπτίδιο. Για αυτό το λόγο θα
πρέπει να υποστούν ειδική κατεργασία στο εργαστήριο. Επίσης τα παραγόμενα
πολυπεπτίδια μπορεί να χρειάζεται να υποστούν περεταίρω τροποποιήσεις για να
πάρουν τη σωστή τριτιταγή δομή και άρα να είναι λειτουργικά, κάτι που επίσης
γίνεται μέσω ειδικής κατεργασίας.
Τέλος ο υποκινητής μπορεί να μην αναγνωρίζεται από την RNA
πολυμεράση του βακτηρίου ή μπορεί το βακτήριο να μη διαθέτει τους
κατάλληλους μεταγραφικούς παράγοντες
2. Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των
μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη
λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά με την οξειδωτική φωσφορυλίωση και τη
φωτοσύνθεση αντίστοιχα, και κωδικοποιεί μικρό αριθμό πρωτεϊνών. Οι
περισσότερες όμως πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των
μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών, κωδικοποιούνται από γονίδια που
βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά
δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα.
Το μιτοχονδριακό DNA στους περισσότερους οργανισμούς είναι κυκλικό
μόριο. Κάθε μιτοχόνδριο περιέχει δύο έως δέκα αντίγραφα του κυκλικού
μορίου DNA. Σε ορισμένα όμως κατώτερα πρωτόζωα είναι γραμμικό. Το
ζυγωτό των ανώτερων οργανισμών περιέχει μόνο τα μιτοχόνδρια που

προέρχονται από το ωάριο. Επομένως, η προέλευση των μιτοχονδριακών
γονιδίων είναι μητρική.

3. Είναι γνωστό πως οι DNA πολυμεράσες είναι τα κύρια ένζυμα της αντιγραφής.
Επειδή τα ένζυμα αυτά δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, το
κύτταρο έχει ένα ειδικό σύμπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυμα, το
πριμόσωμα, το οποίο συνθέτει στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής μικρά τμήματα
RNA, συμπληρωματικά προς τις μητρικές αλυσίδες, τα οποία ονομάζονται
πρωταρχικά τμήματα. Συνεπώς για να πραγματοποιηθεί in vitro σύνθεση ενός
τμήματος DNA θα πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα πρωταρχικό
τμήμα το οποίο θα επιμηκυνθεί από την πολυμεράση τοποθετώντας
συμπληρωματικά
δεσοξυριβονουκλεοτίδια
και
ενώνοντάς
τα
με
3΄5΄φωσφοδιεστερικό δεσμό. Οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν μόνο προς
καθορισμένη κατεύθυνση και τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3' άκρο
της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας.
Έτσι, λέμε ότι αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5' προς 3'. Κάθε νεοσυντιθέμενη αλυσίδα θα έχει προσανατολισμό 5'->· 3'. Έτσι, σε κάθε διπλή έλικα που
παράγεται οι δύο αλυσίδες θα είναι αντιπαράλληλες.
Με βάση τα παραπάνω ελέγχουμε κάθε ένα από τα παραπάνω πρωταρχικά
τμήματα ως προς τη συμπληρωματικότητά του με το τμήμα που δίνεται.
Έτσι επιλέγουμε τελικά το γ τμήμα το οποίο είναι συμπληρωματικό με το
3΄άκρο όπως βλέπουμε το τμήμα που δίνεται.
Προσοχή!! το τμήμα δ δεν είναι κατάλληλο γιατί βλέπουμε πως είναι
συμπληρωματικό με τα αρχικά νουκλεοτίδια του 5΄άκρου όπως δίνεται και άρα
δε θα μπορεί να επιμηκυνθεί με βάση τον προσανατολισμό της πολυμεράσης.
4. σχολικό σελ 36
σχολικό σελ. 45-46
Θέμα 3ο
1.
Μόρια DNA πριν από την 46
αντιγραφή σε ηπατικό κύτταρο

Ινίδια χρωματίνης μετά την 46
αντιγραφή γαμετικό κύτταρο
(εναλλακτικά θα μπορούσε να
γράψει κάποιος μαθητής πως το
γαμετικό
κύτταρο
είναι
διαφοροποιημένο και άρα δεν
αντιγράφεται)
Χρωμοσώματα
μετά
την 46
αντιγραφή σε μυϊκό κύτταρο
Μόρια DNA στη μετάφαση

92

Χρωματίδες στον καρυότυπο

92

Βραχίονες στον καρυότυπο

184

Αυτοσωμικά χρωμοσώματα στο 44
ζυγωτό
Φυλετικά χρωμοσώματα στο 1
ωάριο
Αριθμός
φωσφοδιεστερικών 24 Χ 109- 184
δεσμών σε καρδιακό κύτταρο
κατά τη μετάφαση

Αριθμός
ελευθέρων 0
φωσφορικών ριζών σε DNA
μιτοχονδρίου
Αριθμός
αποβαλλόμενων Στην
κεφαλή
του
μορίων νερού σε μιτοχόνδριο σπερματοζωαρίου
περιέχεται
κεφαλής σπερματοζωαρίου
μόνο ο πυρήνας μιας και το
μιτοχονδριακό
DNA
είναι
αποκλειστικά
μητρικής
προέλευσης, άρα 0

2. α. Είναι γνωστό ότι η αντιγραφή αποτελεί μία διαδικασία που πραγματοποιείται
με ημισυντηρητικό τρόπο. Αυτό σημαίνει πως κάθε μητρικός κλώνος
χρησιμοποιείται σαν καλούπι για τη σύνθεση της συμπληρωματικής αλυσίδας,
με βάση των κανόνα συμπληρωματικότητας των αζωτούχων βάσεων. Τελικά
κάθε μόριο αποτελείται από μία μητρική και μία νεοσυντηθέμενη αλυσίδα. Σαν
διαδικασία επιτελείται από το ένζυμο DNA πολυμεράση το οποίο πολυμερίζει
τοποθετώντας τα συμπληρωματικά ως προς τη μητρική αλυσίδα νουκλεοτίδια
με προσανατολισμό 5΄ 3΄. Σαν ένζυμο όμως δεν μπορεί να ξεκινήσει τον
πολυμερισμό αλλά χρειάζεται να υπάρχει ήδη προϋπάρχον νουκλεοτίδιο ώστε
να συνδέσει το επόμενο με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό. Για το λόγο αυτό το
πριμόσωμα, ένα σύμπλοκο από RNA και πρωτεΐνες τοποθετεί τα πρωταρχικά

τμήματα, τα οποία αποτελούν RNA τμήματα μικρού μήκους όπου
επιμηκύνονται από τη DNA πολυμεράση.
Λόγω του τρόπου δράσης της DNA πολυμεράσης η μία από τις δύο αλυσίδες σε
κάθε πορεία αντιγραφής θα αντιγράφεται συνεχώς καθώς η νεοσυντιθέμενη
αλυσίδα θα έχει προσανατολισμό 5΄3΄αντιπαράλληλο ως προς τη μητρική. Η
άλλη αλυσίδα όμως για να τηρηθεί ο πάνω προσανατολισμός θα αντιγράφεται
ασυνεχώς με αποτέλεσμα το πριμόσωμα να τοποθετεί πρωταρχικά τμήματα σε
όλο το μήκος, τα οποία θα επιμηκύνονται από τη DNA πολυμεράση με πορεία
αντίθετη από αυτή του ξετυλίγματος του δίκλωνου μορίου.
Με βάση τα παραπάνω από την εικόνα φαίνεται πως συνεχής θα είναι η
σύνθεση στην αλυσίδα 2 όπου έχει προσανατολισμό 3΄5΄και άρα η
νεοσυντιθέμενη θα έχει 5΄3΄.
Ασυνεχής θα είναι η σύνθεση στην αλυσίδα 1 όπου λόγω του προσανατολισμού
της μητρικής η νεοσυντιθέμενη θα αντιγράφεται τμηματικά ασυνεχώς.
β. Υπάρχουν τρία είδη μορίων RNA που παράγονται με τη μεταγραφή στα
προκαρυωτικά: το αγγελιαφόρο RNA (mRNA), το μεταφορικό RNA (tRNA)
και το ριβοσωμικό RNA (rRNA).
1. Αγγελιαφόρο RNA (mRNA). Τα μόρια αυτά μεταφέρουν την πληροφορία
του DNA για την παραγωγή μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
2. Ριβοσωμικό RNA (rRNA). Τα μόρια αυτά συνδέονται με πρωτεΐνες και
σχηματίζουν το ριβόσωμα, ένα «σωματίδιο» απαραίτητο για την
πραγματοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης.
3.Μεταφορικό RNA (tRNA). Κάθε μεταφορικό RNA συνδέεται με ένα
συγκεκριμένο αμινοξύ και το μεταφέρει στη θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης.
Θέμα 4ο
1. α. Γονίδιο Χ: παρατηρούμε πως το mRNA με βάση το σχήμα θα παράγεται
από τη μεταγραφή της μη κωδικής αλυσίδας που βρίσκεται στη Β θέση. Αυτό
καθώς είναι γνωστό πως η μεταγραφή καταλύεται με κατεύθυνση 5΄3΄ και
άρα το mRΝΑ με βάση το σχήμα επιμηκύνεται από τα δεξιά προς τα
αριστερά. Συνεπώς ο υποκινητής του γονιδίου θα είναι στη θέση Β.
Γονίδιο Ζ: με την ίδια λογική και με τη διαφορά πως το mRNA επιμηκύνεται
από τα αριστερά προς τα δεξιά, συμπεραίνουμε πως ο υποκινητής του
γονιδίου θα βρίσκεται στη θέση Γ.
β. Γονίδιο Χ: με βάση τους προσανατολισμούς των αλυσίδων που φαίνονται
από το σχήμα παρατηρούμε πως η αλυσίδα 2 θα έχει στον υποκινητή το
3΄άκρο της και η αλυσίδα 1 το 5΄μιας και οι δύο αλυσίδες είναι
συμπληρωματικές και αντιπαράλληλες. Δεδομένου πως η μεταγραφή γίνεται
με προσανατολισμό 5΄3 και πως το mRNA που παράγεται είναι

συμπληρωματικό με τη μεταγραφόμενη αλυσίδα (μη κωδική), συμπεραίνουμε
πως μη κωδική είναι η αλυσίδα 2.
Γονίδιο Ζ: με παρόμοια λογική συμπεραίνουμε πως η μη κωδική, δηλαδή η
μεταγραφόμενη αλυσίδα είναι η 3 που έχει το 3΄άκρο της στον υποκινητή (Γ).
γ. Σε κάθε mRNA μόριο το κωδικόνιο έναρξης είναι στο 5΄άκρο του ενώ το
κωδικόνιο λήξης στο 3΄άκρο του.
Με βάση τους προσανατολισμούς που παρατηρούνται στο σχήμα η θέση 6 και
7 εμπεριέχει τα κωδικόνια έναρξης για τα γονίδια Χ και Ζ αντίστοιχα, ενώ η
θέση 5 και 8 τα κωδικόνια λήξης για τα γονίδια Χ και Ζ αντίστοιχα.
2. α. Είναι γνωστό ότι ο υποκινητής αποτελεί μία αλληλουχία DNA πριν από την
αρχή ενός γονιδίου στην οποία προσδένεται η RNA πολυμεράση με την
βοήθεια των μεταγραφικών παραγόντων ώστε να ξεκινήσει σωστά την
μεταγραφή. Αφού γίνει αυτό μεταγράφεται το γονίδιο στο τέλος του οποίου
εντοπίζονται οι αλληλουχίες λήξης της μεταφραφής οι οποίες δεν
μεταγράφονται, οδηγούν στον τερματισμό της μεταγραφής και άρα στην
απελευθέρωση του παραγόμενου mRNA και της RNAπολυμεράσης.
Με βάση το σχήμα παρατηρούμε αρχικά πως η RNAπολυμεράση μπορεί να
κινηθεί μόνο προς τα δεξιά μιας και αριστερά είναι ο υποκινητής και δεξιά οι
αλληλουχίες λήξης. Η RNA πολυμεράση τοποθετεί συμπληρωματικά
ριβονουκλεοτίδια τα οποία συνδέει με 3΄-5΄φ.δ. με καλούπι την μία εκ των
δύο αλυσίδων του γονιδίου η οποία ονομάζεται μη κωδική. Η πορεία
μεταγραφής είναι 5΄3΄. Έτσι το mRNA είναι συμπληρωματικό και
αντιπαράλληλο ως προς την μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου.
Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως μη κωδική είναι η δεύτερη
αλυσίδα γιατί μόνο έτσι μπορεί να ικανοποιηθεί ο προσανατολισμός της
μεταγραφής.
β.Το mRNA συντίθεται με προσανατολισμό 5΄ 3΄ και με καλούπι την μη κωδική
αλυσίδα του γονιδίου με την οποία είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο. Η
μεταγραφή ξεκινάει αμέσως μετά τον υποκινητή και σταματάει στις αλληλουχίες
λήξης, άρα το mRNA που προκύπτει θα είναι:
5΄GCCUAUGCACCGGUACGAACAUGAUCC3΄
γ. Το αντικωδικόνιο αποτελεί μια τριπλέτα νουκλεοτιδίων που εντοπίζεται σε ένα
tRNAκαι είναι συμπληρωματική ως προς ένα κωδικόνιο του mRNA. Το
tRNAσυνδεόμενο με το κωδικόνιο μεταφέρει το κατάλληλο αμινοξύ στην θέση
πρωτεϊνοσύνθεσης.
Με βάση τα αντικωδικόνια που δίνονται τα αντίστοιχα κωδικόνια στο mRNA θα
έιναι τα εξής:

5΄AUGCACCGGACA3΄
Παρατήρηση. Τα κωδικόνια στο mRNA αφού υποστεί ωρίμανση είναι
συνεχόμενα οπότε δεν τα διαχωρίζουμε με κόμμα όπως τα αντικωδικόνια.

Τα mRNA των ευκαρυωτικών γονιδίων συνήθως δεν είναι έτοιμα να
μεταφραστούν, αλλά πρέπει να περάσουν από ένα στάδιο ωρίμανσης στο
οποιο αποκόπτονται οι αλληλουχίες που δεν μεταφράζονται και ονομάζονται
εσώνια, ενώ οι αλληλουχίες που μεταφράζονται και ονομάζονται εξώνια θα
συρραφούν. Η διαδικασία πραγματοποιείται στον πυρήνα από τα μικρά
ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωμάτια που αποτελούνται από snRNA και
πρωτεΐνες.
Σε κάθε ώριμο mRNAόμως εντοπίζονται στα άκρα του 2 περιοχές οι οποίες
δεν μεταφράζονται αλλά είναι απαραίτητες για να γίνει σωστά η διαδικασία
και ονομάζονται 5΄, 3΄αμετάφραστες περιοχές.
Τέλος στο mRNA το τελευταίο κωδικόνιο είναι το κωδικόνιο λήξης το οποίο
τερματίζει την μετάφραση και δεν κωδικοποιεί για κάποιο αμινοξύ μιας και
δεν υπάρχει αντικωδικόνιο συμπληρωματικό με αυτό.
Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως:
5΄αμετάφραστη περιοχή: GCCU
3΄αμετάφραστη περιοχή: UCC
εσώνιο: UACGA

