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Вступ  

 
Мета цього посібника – ознайомити студентів біологічних факультетів із 

алгоритмами розв’язку задач з молекулярної біології та молекулярної генетики. 

Розуміння принципів розв’язку задач є важливим моментом у вивченні курсів 

молекулярної біології та молекулярної генетики, оскільки дозволяє застосовувати 

отримані в ході опанування цих складних дисциплін знання на практиці та легше 

засвоювати теоретичний матеріал лекційних курсів.  

У посібнику наведені приклади задач з 8 тем: «Ковалентні та нековалентні 

зв’язки в біополімерах», «Білки: їх структура та механізми функціонування»,  
«Структура нуклеїнових кислот», «Організація геномів прокаріот та еукаріот», 

«Транскрипція та дозрівання РНК», «Біосинтез білка», «Реплікація та репарація 

ДНК», «Рекомбінація ДНК». На початку кожної теми подано короткий «словник» 

основних термінів з даного розділу молекулярної біології.  

Умови наведених задач базуються на сучасних експериментальних 

дослідженнях з використанням методів гель-електрофорезу, рестрикційного 

аналізу, методів аналізу хімічних властивостей білків та послідовностей 

нуклеїнових кислот. До кожних типів задач із відповідних розділів наведено 

детальний алгоритм розв’язку, а також приклади типових задач без розв’язків для 

самоконтролю студентів.  
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ТЕМА 1 

 

Ковалентні та нековалентні зв’язки в біополімерах 
 

 

Основні терміни: 
 

Вільна енергія (енергія Гібса) – величина, що показує зміну енергії під час 

хімічної реакції, що дає відповідь на питання принципової можливості перебігу 

того чи іншого хімічного процесу. 

Ентропія – ступінь невпорядкованості системи.  

Ковалентний (хімічний) зв'язок – зв'язок, в основі якого лежить узагальнення 
електронів двох атомів. 

Електростатичні (йонні) взаємодії – взаємодії між двома зарядженими 

молекулами чи атомами. 

Водневий зв'язок – зв'язок між атомом Гідрогену однієї молекули, який 

ковалентно зв’язаний із електронегативним атомом (N, O, F) та 

електронегативним атомом іншої молекули.  

Ван-дер-ваальсові взаємодії – взаємодії між будь-якими молекулами чи хімічними 

групами, які виникають на близьких відстанях між ними (енергія взаємодій 

знижується з відстанню між молекулами r пропорційно 1/r
6
). 

Гідрофобні взаємодії – взаємодії, що виникають при зануренні гідрофобних 

молекул або хімічних груп у полярне середовище а також при зануренні 

гідрофільних груп у неполярне середовище.  
 
Задача 1 

G реакції перетворення А→ В становить -5 ккал/моль, а G реакції 
перетворення А→ С   -2 ккал/моль. Спираючись на ці дані, чи можна визначити 

яка з реакцій піде швидше? 

Розв’язок:  

Будь-яка реакція може відбуватися лише тоді, коли вона супроводжується 

зниженням вільної енергії. У даному випадку обидві реакції перетворення 

речовин (А→ В та А→ С) супроводжуються зниженням вільної енергії G, а отже 

можуть проходити у клітині. Однак, незважаючи на те, що зниження вільної 

енергії для реакцій перетворення А→ В є більш суттєвим, ніж для реакції 

перетворення А→ С, слід пам’ятати, що це не вказує на швидкість перебігу 

реакцій. Отже, за вихідними даними не можна сказати яка з реакцій піде швидше.   

 
Приклади типових задач  
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1. G реакції перетворення А→ В становить -5 ккал/моль, а G реакції 
перетворення А→ С   +2 ккал/моль. Спираючись на ці дані, чи можна визначити 

яка з реакцій піде швидше? 

 

2. G реакції перетворення А→ В становить +5 ккал/моль, а G реакції 
перетворення А→ С  +2 ккал/моль. Спираючись на ці дані, чи можна визначити 

яка з реакцій піде швидше? 

 

3. G реакції перетворення А→ В становить -4 ккал/моль, а G реакції 
перетворення А→ С  -4 ккал/моль. Спираючись на ці дані, чи можна визначити 

яка з реакцій піде швидше? 

 

Задача 2 

На рисунку наведено формули аргініну та бензопирену. Які нековалентні 
взаємодії можуть бути реалізовані між цими двома молекулами? 

 
 
Розв’язок:  

Між двома цими молекулами можуть реалізуватися ван-дер-ваальсові взаємодії за 

умови їх безпосереднього контакту. Відсутність донорно-акцепторних  та 

заряджених груп у бензапірену, а також гідрофільність аргініну роблять 

неможливими водневі, йонні та гідрофобні взаємодії між цими молекулами.  

 

Приклади типових задач  

 

1. На рисунку наведено формули аргініну та аспарагінової кислоти. Які 

нековалентні взаємодії можуть бути реалізовані між цими двома 

молекулами? 
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2. На рисунку наведено формули двох молекул аденозинмонофосфатів. Які 

нековалентні взаємодії можуть бути реалізовані між цими двома 

молекулами? 
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ТЕМА 2 
 

Білки: їх структура та механізми функціонування 

 

 
Основні терміни: 
  

Амінокислота – органічна сполука, молекула якої одночасно містить аміногрупу 

(NH2) та карбоксильну групу (СООН).  

Білки – біополімери, мономерами яких є амінокислоти.  

Пептидний зв'язок – ковалентний зв'язок, що утворюється між карбоксильною 

групою однієї амінокислоти та аміногрупою іншої амінокислоти у 

поліпептидному ланцюгу. 

Вторинна структура білка – локальна регулярна конформація поліпептидного 
ланцюга, що стабілізована водневими зв’язками між пептидними групами 

(основні типи вторинної структури – α-спіраль та β-структура). 

Третинна структура білка – просторова структура поліпептидного ланцюга.  

Конформаційна рухливість білка – можливість існування білка у кількох 

структурних станах. 

Алостерична регуляція – один із шляхів регуляції функціонування білків за 

рахунок зв’язування з лігандом.  

Молекулярні машини – білкові молекули або їх комплекси, що здатні здійснювати 

спрямовані рухи у клітині. 

 

Задача 1 

Розгляньте амінокислотні послідовності трьох олігопептидів:  

1) Ala-Ser-Tyr-Gln-Thr-Gly-Asn;  

2) Lys-Lys-Ala-Gly-Ser-Arg-Lys; 
3) Ala-Leu-Gly-Ile-Phe-Val-Met. 

Які з них:  

а) легше розчинюються у воді?  

б) повинні взаємодіяти з ДНК? 

 Розв’язок:  

Структура та хімічні властивості білків визначаються ї х амінокислотною 

послідовністю. Так, здатність білків неспецифічно взаємодіяти із негативно 

зарядженою молекулою ДНК залежить від наявності у їх складі позитивно 

заряджених амінокислот (в основному, Arg та Lys). З трьох представлених 

олігопептидів максимальний вміст цих амінокислот характерний для 

олігопептиду 2, а, значить, він має здатність взаємодіяти з ДНК. Розчинність 

білка у воді або, навпаки, його здатність взаємодіяти із неполярним оточенням 

(наприклад, з клітинними мембранами) залежить від кількості та співвідношення 
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полярних та гідрофобних залишків амінокислот (рис. 1). Виходячи з цього, 
розчинними у воді є олігопептиди 1 та 2.  

Рис.1. Класифікація амінокислот за гідрофільністю  

 

Приклади типових задач  

 

1. Розгляньте амінокислотні послідовності трьох олігопептидів:  

1) Phe-Met-Ala-His-Ser-Val-Tyr; 

2) Lys-Ala-His-Arg-Arg-Met-Lys; 

3) Ser-Glu-Val-Lys-Ser-Asp-Gly 

Які з них:  

а) легше розчинюються у воді?  

б) повинні взаємодіяти з клітинною мембраною?  

 

2. Розгляньте амінокислотні послідовності трьох олігопептидів:  

1) Phe-Met-Ala-His-Ser-Val-Tyr; 
2) Lys-Ala-His-Arg-Arg-Met-Lys; 

3) Ser-Glu-Val-Lys-Ser-Asp-Gly 

Які з них:  

а) повинні взаємодіяти з ДНК?  

б) повинні взаємодіяти з клітинною мембраною?  

 

Задача 2 

Розгляньте фрагмент послідовності амінокислот:  

Ala-Leu-Met-Thr-Ser-Leu-Val-Gly-Pro-Gly-Ser-Phe-Lys-Ile-Ser-Val-Gln-Val 

Які фрагменти зберігають невпорядковану структуру в складі білка? На яких 

фрагментах імовірно утворюються α-спіралі та β-структурні ділянки? 

 Розв’язок:  

Ділянка білка, які збагачені на амінокислоти пролін та гліцин не можуть бути 

залучені до формування вторинних структур, а отже фрагмент поліпептиду -Gly-
Pro-Gly- зберігає невпорядковану структуру. У білках α-спіраль переважно 

утворюються на ділянках, у яких гідрофобні амінокислотні залишки 

зустрічаються через 3-4 амінокислоти, а для утворення β-структурних ділянок 

кожна друга амінокислота у складі поліпептиду повинна бути гідрофобною. 

Такий характер розміщення амінокислот у поліпептиді гарантує утворення 

гідрофобних кластерів на поверхні спіралі або β-складки, відповідно. У даному 

поліпептиді на ділянці Ala-Leu-Met-Thr-Ser-Leu-Val буде утворюватися α-спіраль, 

а ділянка -Phe-Lys-Ile-Ser-Val-Gln-Val входити до складу β-структури. 
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Приклади типових задач  

 

1. Розгляньте фрагмент послідовності амінокислот:  

Ala-Lys-Gly-Pro-Lys-Asn-Ser-Pro-Lys-Ala-Gln-Gly-Pro-Ser-Lys 

Які фрагменти зберігають невпорядковану структуру в складі білка? На 

яких фрагментах імовірно утворюються α-спіралі та β-структурні ділянки? 

 

2. Розгляньте фрагмент послідовності амінокислот:  

Ala-Leu-Lys-Phe-Gln-Ile-Gln-Leu-Ala-Pro-Gly-Ser-Leu-Lys-Ile-Asn-Val-

Thr-Leu-Gly 

Які фрагменти зберігають невпорядковану структуру в складі білка? На 

яких фрагментах імовірно утворюються α-спіралі та β-структурні ділянки? 
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ТЕМА 3 

 

Структура нуклеїнових кислот 
 

 

Основні терміни: 
 

Нуклеотид – хімічна сполука, що складається з гетероциклічної азотистої основи, 

пентодного цукру (рибози або дезоксирибози) та залишку фосфорної кислоти.  

Нуклеїнові кислоти – біополімери, мономерами яких є нуклеотиди (існує два типи 

нуклеїнових кислот – дезоксирибонуклеїнова (ДНК) та рибонуклеїнова (РНК)).  

Комплементраність – просторова взаємодоповнюваність молекул або їх частин, 

що призводить до утворення водневих зв’язків та вандерваальсових взаємодій. В 
нуклеїнових кислотах при у творені подвійних спіралей компліментарність 

реалізується завдяки утворення водневих зв’язків між пуриновими та 

піримідиновими азотистими основами (аденін є комплементарним тиміну або 

урацилу, гуанін – цитозину). 

Стекінг-взаємодії – тип взаємодій, що утворюється між сусідніми азотис тими 

основами в молекулах ДНК або РНК, в основі якого лежать гідрофобні та 

вандерваальсові взаємодії. 

В-форма ДНК – основна структурна форма ДНК, що існує за фізіологічних умов і 

характеризується наступними параметрами: правозакручена спіраль, діаметром 2 

нм, на один повний оберт спіралі припадає 10 пар основ, відстань між парами 

основ 0,34 нм. 

  
Задача 1 

Фрагмент молекули ДНК містить 560 тимідилових нуклеотидів, що становить 

28% від загальної кількості. Визначте, скільки в даному фрагменті аденілових, 

гуанілових та цитидилових нуклеотидів.  

Розв’язок  

Згідно правилу комплементарності, кількість тимідилових нуклеотидів буде рівна 

кількості аденілових, тобто А=Т=560. Таким чином, А+Т = 1120 нуклеотидів, або 

А+Т = 28%+28% = 56%. Отже, кількість G+С = 44%. Складемо просту пропорцію: 

А+Т = 1120 нуклеотидів – 56% 

G+С =  х нуклеотидів – 44%, звідки х = 880 нуклеотидів.  
Оскільки кількість G=С, маємо 880/2= 440 нуклеотидів. Отже, даний фрагмент 

містить 560 аденілових, 440 гуанілових та 440 цитидилових нуклеотидів.  

 

Приклади типових задач  

 

1. Фрагмент молекули ДНК містить 20% аденілових нуклеотидів від загальної 

кількості. Який відсоток цитидилових нуклеотидів у даному фрагменті?  
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2. Фрагмент молекули ДНК містить 250 гуанілових нуклеотидів, що 
становить 15% від загальної кількості. Скільки у даному фрагменті 

аденілових нуклеотидів? 

 

3. Фрагмент молекули ДНК містить 300 гуанілових нуклеотидів, що 

становить 20% від загальної кількості. Яка сумарна кількість аденілових та 

тимідилових нуклеотидів? 
 

Задача 2 

Фрагмент молекули ДНК містить 250 тимідилових нуклеотидів, що становить 

19% від загальної кількості. Визначте довжину даного фрагменту.  

Розв’язок  

Загальну кількість нуклеотидів ДНК визначаємо за пропорцією:  

Т = 250 нуклеотидів – 20% 

А+Т+G+С = х нуклеотидів – 100%, звідки х = 1250 нуклеотидів. 

Оскільки ДНК є подвійною спіраллю, кількість нукелотидів в одному ланцюзі 
буде рівна 1250/2=625. Оскільки відстань між сусідніми парами нуклеотидів рівна 

0,34 нм, маємо 625*0,34 = 212,5нм.  

 

Приклади типових задач  

 

1. В одному ланцюгу ДНК міститься 35 аденілових, 120 цитидилових, 137 

гуанілових та 60 тимідилових нуклеотидів. Визначте довжину даного 

фрагменту ДНК. 

 

2. Довжина ділянки молекули ДНК складає 1020 нм. Визначте кількість 

нуклеотидів в даній ділянці. 

 

3. Фрагмент молекули ДНК містить 150 аденілових та 75 гуанілових 

нуклеотидів. Встановити кількість водневих зв’язків, що утворюються між 
комплементарними ланцюгами ДНК.   

 
Задача 3 

Частка GC-пар в молекулі ДНК складає 0,4. Розрахуйте частку динуклеотидів 

CpG. 

Розв’язок  

Імовірність розташування двох GC-пар поруч визначається піднесенням їх частки 

до квадрату:  0,4
2
=0,16. Взаємне розташування цих GC-пар може бути чотирьох 

орієнтацій:  
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GpC

CpG

CpC

GpG

CpG

GpC

GpG

CpC
 

Таким чином, доля контактів CpG буде рівна 1/4* 0,16 = 0,04.  

 

 

Приклади типових задач  

 

1. Розрахуйте, скільки типів динуклеотидних контактів існує у 

полінуклеотидному ланцюзі.  

 

2. Частка АТ-пар в молекулі ДНК складає 0,4. Розрахуйте частку 

динуклеотидів ТpА. 

 

3. Частка GC-пар в молекулі ДНК складає 0,4. Розрахуйте частку 

динуклеотидів АpТ. 
 

Задача 4 

Фрагмент ДНК в В-формі ДНК має 91 535 пар основ. Скільки повних обертів 
подвійної спіралі має ця подвійна спіраль? 

Розв’язок  

У В-формі ДНК на один повний оберт спіралі припадає приблизно 10 пар 

нуклеотидів. Отже, розділивши загальну кількість нуклеотидів на 10 будемо мати 

кількість обертів подвійної спіралі ДНК: 91535/10=9153,5 обертів.  Таким чином, 

повних обертів спіралі – 9153. 

 

Приклади типових задач  

 

1. Фрагмент ДНК в В-формі має 7520 витків . Скільки нуклеотидів входить до 

складу фрагменту?  

 

2. Фрагмент ДНК має 320 пар нуклеотидів. Скільки фосфатних залишків має 

цей фрагмент? 

 
3. Скільки фосфатних залишків має фрагмент ДНК, довжиною 680 нм?  
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ТЕМА 4 
 

Організація геномів прокаріот та еукаріот 
 
 

Основні терміни: 
 

Геном – сукупність послідовностей ДНК клітини. Під геномом виду розуміють 

сукупність послідовностей ДНК в галоїдному наборі.  

Ген – ділянка ДНК з певною послідовністю нуклеотидів, яка необхідна та 

достатня для синтезу функціонального РНК-продукту. 

Оперон – декілька генів, об'єднаних у єдині транскрипційні одиниці. Найчастіше 

це гени, які кодують пов’язані між собою функціонально білки (наприклад, такі, 

що приймають участь у біосинтезі амінокислот або в метаболізмі поживних 

речовин). 

Мобільні генетичні елементи – ділянки ДНК, які здатні змінювати своє 

положення та/або кількість копій у геномі.  

Плазміда – невеликі кільцеві дволанцюгові позахромосомні молекули ДНК.  

Екзон – кодуючи ділянка еукаріотичних генів.  

Інтрон – некодуюча ділянка еукаріотичних генів.  

Псевдогени – нефункціональні копії відповідних генів. 

Паліндром – самокомплементарна послідовність нуклеотидів.  

Родина генів – гени, що представлені численними копіями та мають ідентичні або 

подібні послідовності. 

Генний кластер – гени, що відносяться до однієї родини та знаходяться в одній 
хромосомі поряд один з одним. 

Хроматин – комплекс білків та ДНК, що знаходиться в ядрі.  

Гістони – основні білки хроматину, відносно невеликі за молекулярною вагою та 

збагачені на позитивно заряджені амінокислоти.  

Нуклеосома – елементарна структурна одиниця хроматину, що складається з 

октамеру білків-гістонів та ДНК, що намотується на октамер.  

Еухроматин – транскрипційно активний хроматин.  

Гетерохроматин – неактивні ділянки хроматину, що зберігають високий ступінь 

компактності в інтерфазі. 

Центромера – ділянка ДНК та зв’язані з нею білки, що забезпечують збірку 

мультибілкового комплексу – кінетохору, до якого приєднуються мікротрубочки 

веретена поділу. 

Теломера – кінцева ділянка хромосоми. 
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Задача 1 

Сайт рестрикції для рестриктази BamHI G↓GATC C, рестриктази Sau3A – 

N↓GATC N (стрілки вказують місця рестрикції, послідовності нуклеотидів 
наведені у напрямку 5’ →3’, N – будь-який нуклеотид).  

Яка частка сайтів BamHІ розщеплюється також Sau3A? 

Яка частка сайтів Sau3A розщеплюється також BamHІ? 

Розв’язок  

Рестриктази – це ферменти, які здатні руйнувати фосфодиефірні зв’язки  у 

молекулі ДНК у чітко визначених послідовностях (сайтах рестрикції). Сайти 

рестрикції двох даних в умові рестриктаз містять ідентичну чотирьохнуклеотидну 
послідовність –  GATC, але нуклеотиди, які її фланкують, можуть бути будь-

якими для рестриктази Sau3A. Відповідно, дана рестриктаза розщепить всі сайти 

(100%) BamHI, оскільки для неї не мають значення нуклеотиди, що розміщенні по 

боках послідовності  GATC. На відміну від Sau3A, сайт рестрикції BamHI 

повинен обов’язково містити з 5’-кінця послідовності GATC, спільної для двох 

рестриктаз, гуаніловий нуклеотид, а з 3’-кінця – цитидиловий. Імовірність того, 

що з 5’-кінця послідовності GATC буде розміщений саме G, дорівнює 1/4 (один з 

чотирьох можливих нуклеотидів). Аналогічна імовірність розміщення С з 3’-

кінця. Отже, загальна імовірність появи сайту рестрикції для BamHI серед сайтів 

Sau3A рівна 1/4*1/4 = 1/16. Таким чином, 1/16 частка сайтів рестрикції Sau3A 

буде розщеплена рестриктазою BamHI. 

 

Приклади типових задач  

 

1. Сайт рестрикції для рестриктази 1 C↓GTTC C, рестриктази 2 – N↓GTTC N 

(стрілки вказують місця рестрикції, послідовності нуклеотидів наведені у 

напрямку 5’ →3’, N – будь-який нуклеотид).  

Яка частка сайтів рестриктази 1 розщеплюється також рестриктазою 2? 

Яка частота зустрічності в геномі сайтів рестрикції рестриктази 1?  
 

2. Сайт рестрикції для рестриктази 1 N↓GTAC C, рестриктази 2 – 

N↓GTAC N (стрілки вказують місця рестрикції, послідовності нуклеотидів 
наведені у напрямку 5’ →3’, N – будь-який нуклеотид).  

Яка частка сайтів рестриктази 2 розщеплюється також рестриктазою 1? 

Яка частота зустрічності в геномі сайтів рестрикції рестриктази 1?  

 

3. Сайт рестрикції для рестриктази 1 N↓GTAC N, рестриктази 2 – 

N↓GTAC N (стрілки вказують місця рестрикції, послідовності нуклеотидів 
наведені у напрямку 5’ →3’, N – будь-який нуклеотид).  

Яка частка сайтів рестриктази 2 розщеплюється також рестриктазою 1? 

Яка частота зустрічності в геномі сайтів рестрикції рестриктази 2?  

 

4. Сайт упізнання рестриктази AvaI має послідовність  CYCGRG, де Y – 

позначає будь-який піримідин, а  R – пурин. Чому дорівнює очікувана 
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BamHI

EcoRI

0,5

відстань в парах нуклеотидів між сайтами рестрикції AvaI  будь-якої 
випадкової довгої послідовності ДНК  

 

Задача 2 

Фрагмент ДНК розміром 5 kb (тисяч пар 

основ) має сайти рестрикції двох рестриктаз 

– BamHI та  EcoRІ. На рисунку наведено 

результати електрофорезу 

(електрофореграма) цього фрагменту, 

обробленого (+) чи не обробленого (–) 

даними рестриктазами. На основі 

електрофореграми (див. рисунок) визначте, 

скільки сайтів рестрикції BamHI та  EcoRІ 

має даний фрагмент та побудуйте рестриктну 

карту. 

Розв’язок  

Для розв’язку  цієї задачі в першу чергу слід зрозуміти, що таке метод 

електрофорезу (гель-електрофорезу). Електрофорез – один з найбільш вживаних 

методів молекулярної біології, який використовується для розділення молекул за 

їх молекулярною вагою. Молекули (в даному випадку – ДНК) наносять у 

спеціально приготовану пластинку гелю – застиглий розчин агарози. При 

полімеризації ця речовина утворює просторову сітку з комірками, розмір яких 

залежить від концентрації агарози. При пропусканні через гель електричного 

струму, негативно заряджена ДНК рухається в напрямку до аноду, долаючи опір 

агарози і ніби “протискаючись” у комірки гелю. Чим менша молекулярна вага 

фрагменту ДНК, тим швидше за певний час він подолає певну відстань. Таким 

чином, в залежності від розміру фрагменти ДНК розділяються на смуги: великі 

залишаються неподалік від місця нанесення зразка (старту), менші – віддаляються 

від нього по мірі зменшення їх розміру. Для візуалізації смуг використовують 

різні барвники (найчастіше – флуоресцентний барвник бромистий етидій).  
Як показано на електрофореграмі, довжина необробленого фрагмента ДНК 

становить 5 тис. пар нуклеотидів (перша доріжка).  При обробці цього фрагменту 

рестриктазою EcoRІ утворюються два фрагменти, розміром 4,5 та 0,5 тис. пар 

нуклеотидів (друга доріжка). Якщо ці два фрагменти у сумі дають довжину 

вихідного необробленого 

рестриктазою фрагмента, то в межах 

послідовності є один сайт рестрикції 

для EcoRІ. Аналогічно, один сайт 

рестрикції має і рестриктаза BamHI 

(третя доріжка, фрагменти 3 тис. та 

2 тис. пар нуклеотидів). Тепер, для 

побудови рестриктної карти (схеми розміщення сайтів рестрикції на певній 

послідовності ДНК) необхідно сумістити сайти двох рестриктаз (вказані 

стрілками) таким чином, щоб при їх одночасній обробці вихідного фрагмента 

утворилися фрагменти 0,5 тис, 2 тис. та 2,5 тис. пар нуклеотидів.  

1 тис. пар нуклеотидів

EcoRІ BamHI
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Приклади типових задач  

 

1. Дві молекули ДНК ідентичні за 

нуклеотидною послідовністю, обробляли 

рестриктазою EcoRІ. Продукти рестрикції 

наведені на електрофореграмі. Чим 

відрізняються вихідні молекули ДНК?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Фрагмент ДНК розміром 5 kb (тисяч пар 

основ) має сайти рестрикції двох 

рестриктаз  – BamHI та  EcoRІ. На рисунку 

наведено результати електрофорезу 

(електрофореграма) цього фрагменту, 

обробленого (+) чи не обробленого (–) 

даними рестриктазами. На основі 

електрофореграми (див. рисунок)  

визначте, скільки сайтів рестрикції BamHI 

та  EcoRІ має даний фрагмент та 

побудуйте рестриктну карту. 

 

 

 

3. Фрагмент ДНК розміром 8 kb (тисяч пар 

основ) має сайти рестрикції двох 

рестриктаз – рестриктази 1 (R1) та  

рестриктази 2 (R2). На рисунку наведено 

результати електрофорезу 

(електрофореграма) цього фрагменту, 

обробленого (+) чи не обробленого (–) 

даними рестриктазами. На основі 

електрофореграми (див. рисунок)  

визначте, скільки сайтів рестрикції BamHI 

та  EcoRІ має даний фрагмент та 

побудуйте рестриктну карту. 

 

 



17 
 

Задача 3 

Маса геному бактерії E. coli 3,174*10
9
 атомних одиниць маси (а.о.м.), середня 

довжина кодуючої ділянки гена приблизно 1000 пар нуклеотидів. Визначте 

кількість генів в геномі E. coli, враховуючи, що на кодуючи послідовності 

припадає 90% від усіх послідовностей геному, а маса одного нуклеотиду – 345 

а.о.м. 

Розв’язок  

Спочатку розрахуємо масу кодуючої ділянки одного гена. Для цього помножимо 

кількість нуклеотидів кодуючої ділянки гена на масу одного нуклеотиду 

(враховуємо, що ДНК є дволанцюговою молекулою): 1000*2*345=6,9*10
5
  а.о.м. 

Тепер розрахуємо масу всіх кодуючих послідовностей геному: 

3,174*10
9
*90%/100% = 2,857*10

9
 а.о.м. Розділивши отримане число на середню 

масу одного гена, отримаємо кількість генів в геномі E. coli: 2,857*10
9
/6,9*10

5
 

=4140 генів. 

 

Приклади типових задач  

 

1. Загальна довжина еукаріотичного гена становить 350000 пар нуклеотидів. 

Визначте кількість нуклеотидів кодуючої частини гена, якщо інтрони 

складають 45%, а регуляторні елементи – 15% від загальної послідовності 

нуклеотидів. 

 

2. Маса бактеріального геному 2,800*10
9
 атомних одиниць маси (а.о.м.), 

середня маса кодуючої частини одного гена – 7*10
5 

а.о.м (на кодуючи 

частини припадає 95% геному). Визначте середню кількість нуклеотидів 

регуляторної ділянки гена, враховуючи, що кожен ген містить одну 

регуляторну ділянку,   а маса одного нуклеотиду – 345 а.о.м. 

 

3. Геном ретровірусу представлений двома молекулами РНК, кожна молекула 

РНК містить три гени: ген gag складається з 2000 нуклеотидів, ген pol – з 
2900 нуклеотидів та ген env – з 1800 нуклеотидів. На позагенні 

послідовності РНК припадає 15% геному. Визначте масу кожного гена 

окремо та масу генома ретровірусу.  
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ТЕМА 5 

 

Транскрипція та дозрівання РНК 

 
Основні терміни 
 

Транскрипція – процес синтезу молекул РНК на матриці ДНК . 

ДНК-залежна РНК-полімераза (РНК-полімераза) – фермент, який здатний 

синтезувати молекулу РНК із рибонуклеозидтрифосфатів з  використанням 

молекули ДНК в якості матриці.  

Промотор – місце зв’язування РНК-полімерази з ДНК, одна із регуляторних 

ділянок.  

Матричний ланцюг ДНК – ланцюг ДНК, який РНК-полімераза обирає в якості 
матриці для синтезу РНК. 

Кодуючий ланцюг ДНК – ланцюг ДНК, ідентичний за послідовністю до 

синтезованої РНК (є комплементарним до матричного ланцюга ДНК). 

Термінатор – послідовність ДНК, що слугує сигналом для закінчення 

транскрипції. 

Енхансер – дистальний регуляторний елемент, який сприяє підсиленню 

ефективності ініціації транскрипції. 

Сайленсер – дистальний регуляторний елемент, який сприяє зниженню  

ефективності ініціації транскрипції.  

Транскрипційні фактори – білки, які здатні регулювати транскрипцію.  

Процесинг – процес дозрівання новосинтезованих молекул РНК з утворенням 

функціонального продукту. 

Кепування – модифікація 5΄-кінця молекули мРНК, яка полягає у приєднанні 7-

метилгуаніну (кепу). 

Сплайсинг – процес вирізання нітронів та зшивання екзонів.  

Поліаденілування – модифікація 3΄-кінця молекули мРНК, яка полягає у 

приєднанні 100-150 аденілових нуклеотидів. 

Сплайсосома – рибонуклеопротеїдний комплекс, який забезпечує процес 

сплайсингу. 

Редагування РНК – процес зміни, видалення або вставки окремих нуклеотидів в 

синтезованій молекулі  пре-мРНК 
 

Задача 1 

Фрагмент молекули РНК має наступну послідовність: 

5΄-A-A-U-G-C-U-C-U-G-G-C-U-A-G-U-C-C-G-U-A-A-U-3΄ 
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Напишіть послідовність матричного ланцюга ДНК. 

Розв’язок  

 Згідно правилу комплементарності, аденін є комплементарним тиміну, а цитозин 

– гуаніну. В ДНК-РНК гібриді аденін утворює комплементарну пару з урацилом 

замість тиміну. Матричний ланцюг ДНК є комплементарним та антипаралельним 

до молекули РНК, що синтезується. Отже, послідовність матричного ланцюга 

можна записати у такому вигляді:  

3΄-T-T-A-C-G-A-G-A-C-C-G-A-T-C-A-G-G-C-A-T-T-A-5΄ 

Однак, за правилами послідовності нуклеїнових кислот наводяться у напрямку 

5΄→3΄. Таким чином правильний запис послідовності наступний:  

5΄-A-T-T-A-C-G-G-A-C-T-A-G-C-C-A-G-A-G-C-A-T-T--3΄ 

 

Приклади типових задач  

 

1. Фрагмент молекули РНК має наступну послідовність: 

5΄-A-A-U-G-C-U-C-U-G-G-C-U-A-G-U-C-C-G-U-A-A-U-3΄ 

Напишіть послідовність кодуючого ланцюга ДНК.  

 

2. Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має наступну послідовність:  

5΄- A-T-A-C-T-T-A-C-T-C-A-T-T-T-T-3΄ 

Напишіть послідовність РНК, що синтезується.  

 
3. Фрагмент матричного ланцюга ДНК має наступну послідовність:  

5΄- A-T-A-C-T-T-A-C-T-C-A-T-T-T-T-3΄ 

Напишіть послідовність РНК, що синтезується.  

 

Задача 2 

Суспензія мікроорганізмів культивувалася у середовищі, яке містило [
3
H]-

мічений уридин. З цих клітин були ізольовані клітинні компоненти і проводилося 

вимірювання радіоактивності фракції мРНК,  яка показала, що в мРНК 1 x 10
6
 

клітин включилося 2,5 пікомоля уридина. Допустивши, що склад нуклеотидів 

мРНК є випадковим і що середня довжина мРНК складає 3000 нуклеотидів, 

розрахуйте, скільки молекул мРНК було синтезовано у кожній окремій клітині 

під час культивування (вважайте, що число Авогадро: 6 x 10
23

). 

Розв’язок  

Помноживши 2,5 пікомоля уридина на число Авогадро, ми отримаємо загальну 

кількість уридину, що включився в синтезовані молекули мРНК: (2,5 х10
-12

)*(6 x 
10

23
) =  15*10

11
. Оскільки послідовності мРНК випадкові, то кількість інших 

нуклеотидів, включених в мРНК суспензії мікроорганізмів буде рівна (15*10
11

)*4 

= 6*10
12

. Розділивши це число на кількість клітин у суспензії, отримаємо 

кількість нуклеотидів на одну клітину: (6*10
12

)/10
6
 = 6*10

6
. Якщо довжина однієї 

мРНК в середньому рівна 3000 нуклеотидів, легко знайти кількість молекул у 

кожній окремій клітині: (6*10
6
)/3000=2000 молекул. 
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Приклади типових задач  

 

1. Суспензія мікроорганізмів культивувалася у середовищі, яке містило [
3
H]-

мічений уридин. З цих клітин були ізольовані клітинні компоненти і 

проводилося вимірювання радіоактивності фракції мРНК,  яка показала, що 

в мРНК 1 x 10
5
 клітин включилося 2 пікомоля уридина. Допустивши, що 

склад нуклеотидів мРНК є випадковим і що середня довжина мРНК 

складає 2000 нуклеотидів, розрахуйте, скільки молекул мРНК було 

синтезовано у кожній окремій клітині під час культивування (вважайте, що 

число Авогадро: 6 x 10
23

). 
 

2. Суспензія мікроорганізмів культивувалася у середовищі, яке містило [
3
H]-

мічений уридин. З цих клітин були ізольовані клітинні компоненти і 

проводилося вимірювання радіоактивності фракції мРНК. Розрахуйте, 

скільки молей міченого уридину включилося в 1 млн клітин за умови, що в 

кожній клітині синтезується 1500 молекул РНК, з середню довжиною 3000 

нуклеотидів (вважайте, що число Авогадро: 6 x 10
23

). 
 

Задача 3 

Еукаріотичний ген має 6 екзонів. Напишіть продукт сплайсингу мРНК за умов, 

якщо у третьому інтроні відбулася делеція, яка захоплює точку розгалуження.  

Розв’язок  

Розглянемо схему організації екзон/інтронних границь:  

 

1 е к з о н GUp A AG p 2  е к з о н

5‘-сплайс сайт 3‘-сплайс сайт

точка розгалуження 

і н т р о н 

 

Мутації в консенсусних послідовностях на 5' та 3' кінцях інтронів, а також у точці 

розгалуження призводять до порушення сплайсингу мРНК – інтронна 

послідовність не вирізається. У нашому випадку нормальна мРНК повинна була 

містити 6 екзонів. Оскільки відбулась делеція, що захоплює точку розгалуження, 

то послідовність третього інтрону залишиться у складі зрілої мРНК. Кінцевій 
продукт можна представити у наступному вигляді: 

 

Е1-Е2-Е3-І3-Е4-Е5-Е6, де Е – позначення екзону, І – інтрону, поруч з якими 

стоїть їх порядковий номер.  

 

Приклади типових задач  
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1. Ген має 8 екзонів. Напишіть продукт сплайсингу мРНК за умов, що у 
другому інтроні на 3' кінці відбулася заміна гуанозину на цитидин. 

 

2. Ген має 5 екзонів. Напишіть продукт сплайсингу мРНК за умов, що 

відбулася делеція трьох нуклеотидів на 5' кінці четвертого  інтрону. 

 

3. Ген має 7 екзонів. Напишіть продукт сплайсингу мРНК за умов, що 

відбулася заміна аденозину на гуанідіин  за  за 10 нуклеотидів до точки 

розгалудження. 
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ТЕМА 6  

 

Біосинтез білка 
 

 

Основні терміни 
 

Трансляція – синтез білка. 

Генетичний код – відповідність між нуклеотидною послідовністю молекули 

мРНК та порядком амінокислот у поліпептиді. 

Кодон – три нуклеотиди молекули мРНК (триплет), що кодують одну 

амінокислоту. 

Стоп-кодон – кодони, які не відповідають жодній амінокислоті, а натомість є 

сигналами закінчення трансляції (UAG, UGA та UAA). 

Рамка зчитування – послідовність нуклеотидів від старт-кодону (AUG) до стоп-

кодону. 

Виродженість генетичного коду – одна з властивостей генетичного коду, за якої 

всі амінокислоти, за виключенням метіоніну та триптофану, кодуються більш ніж 

одним кодоном. 

Універсальність генетичного коду – генетичний код є універсальним: у всіх 

організмів однакові кодони кодують одні і ті ж амінокислоти. 

Однозначність генетичного коду – одна з властивостей генетичного коду, за якої 

кожний конкретний кодон визначає тільки одну амінокислоту. 

Рибосома – цитоплазматична немембранна органела з двох субодиниць, які 

складаються з молекул рРНК та специфічних білків.  

Рибозим – молекули РНК, що мають ферментативні активності.  

Антикодон – триплет нуклеотидів молекули тРНК, який комплементарний до 

трьох нуклеотидів молекули мРНК (кодону).  

Активація амінокислоти – реакція перенесення аденозинмонофосфату на 

молекулу амінокислоти. 

Аміноацил-тРНК – молекула тРНК з ковалентно приєднаною до неї відповідною 

амінокислотою.  

Послідовність Шайна-Дальогарно – послідовність нуклеотидів в молекулі мРНК 

у прокаріот, яка передує стартовому кодону AUG і забезпечує його ефективне 

впізнання рибосомою. 

Реакція транспептидації – реакція, що здійснюється рибосомою, яка полягає у 

перенесенні пептидилу, що синтезується, на амінокислоту з  утворенням 

пептидного зв’язку  
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Задача 1  

Визначте молекулярну масу кодуючої частини прокаріотичного гена, що 

контролює утворення білка, який складається із 300 амінокислот. Середня 

молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345. 

Розв’язок  

Згідно триплетності генетичного коду одну амінокислоту кодують три 

нуклеотиди. Отже, молекула мРНК, з якої транслюється білок, розміром 300 

амінокислот, має 3х300=900 нуклеотидів. Таким чином, кількість нуклеотидів 

кодуючої частини прокаріотичного гена (тобто відповідного фрагмента 

дволанцюгової молекули ДНК) буде рівна 900х2=1800 нуклеотидів. Якщо маса 

одного нуклеотида рівна 345, то молекулярна маса гена: 1800х345=621000. 

 

Приклади типових задач  

 

1. Визначте молекулярну масу прокаріотичної мРНК, з якої синтезований 

поліпептид, розміром 50 амінокислот. Середня молекулярна маса 

нуклеотиду дорівнює 345. 

 

2. Визначте кількість нуклеотидів кодуючої частини прокаріотичного гена, 

що контролює утворення білка, який складається із 250 амінокислот.  

 

3. Визначте молекулярну масу прокаріотичного гена, що контролює 

утворення білка, який складається із 100 амінокислот, якщо на кодуючи 

частину припадає 95% послідовності гена. Середня молекулярна маса 

нуклеотиду дорівнює 345. 

 

Задача 2 

Прокаріотичний білок складається із 200 амінокислот. Визначити, яку довжину 
має ген, що його кодує, якщо на кодуючу частину припадає  95% нуклеотидної 

послідовності гена (відстань між двома парами основ в молекулі ДНК складає 

0,34 нм). 

Розв’язок  

Згідно триплетності генетичного коду одну амінокислоту кодують три 

нуклеотиди. Отже, кількість нуклеотидів у молекулі мРНК буде рівна 200*3=600. 

Оскільки молекула мРНК є копією кодуючої частини гена, що становить 95%, то 

кількість нуклеотидів в одному ланцюгу відповідного фрагмента молекули ДНК 

становить 600*100%/95%=631 нуклеотид. Отже, довжина гена, що контролює 

синтез даного білка буде 631*0,34 = 214,5  нм. 

 

Приклади типових задач  
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1. Прокаріотичний білок складається із 100 амінокислот. Визначити, яку 
довжину має відповідна мРНК, з якої транслюється даний білок, якщо на 

кодуючу частину припадає  90% нуклеотидної послідовності гена 

(припустити, що відстань між основами в молекулі мРНК складає 0,34 нм).  

 

2. Довжина кодуючої частини прокаріотичного гена 254 нм. Визначте 

кількість амінокислот у білку, що синтезується з даного гена.  
 

3. Маса еукаріотичного білка 19000, а довжина гену дорівнює 20400 нм. 

Визначте відсоток нуклеотидів, що припадають на кодуючі та некодуючі 

послідовності гену (середня масса однієї амінокіслоти – 100, а відстань між 

сусідніми парами нуклеотидів в молекулі ДНК складає 0,34 нм). 
 

 

Задача 3 

Зі скількох амінокислот буде складатися поліпептид, що утвориться при 

трансляції послідовності мРНК (вказані 5'- та 3'-нетрансльовані ділянки): 

CUUUCAUGUGCGACGAAUUCGGACACAUAAAAUUACUGCUGUAAUGC? 

Користуючись таблицею генетичного коду вкажіть послідовність амінокислот в 

поліпептиді. 

Розв’язок  

 Наявність 5'- та 3'-нетрансльованих ділянок вказує на те, що не всі нуклеотиди 

даної послідовності входять до відкритої рамки зчитування. Для встановлення 

рамки зчитування необхідно знайти стартовий код AUG, який і задасть 

послідовність триплетів до одного із можливих стоп-кодонів:  

CUUUCAUGUGCGACGAAUUCGGACACAUAAAAUUACUGCUGUAAUGCA

стоп-кодон

старт-кодон

 

Таким чином, поліпептид, синтезований з даного фрагмента містить 12 

амінокислот у послідовності: Met-Cys-Asp-Glu-Phe-Gly-His-Ile-Lys-Leu-Leu-Leu. 
 

Приклади типових задач  

 

1. Зі скількох амінокислот буде складатися поліпептид, що утвориться при 

трансляції послідовності мРНК (вказані 5'- та 3'-нетрансльовані ділянки): 

CUGCCUCAUGCCAGACGCCUCUACACAUUGAAAUUACUGCUGU? 

Користуючись таблицею генетичного коду вкажіть послідовність 

амінокислот в поліпептиді. 
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2. Зі скількох амінокислот буде складатися N-кінцевий фрагмент 
поліпептиду, що утвориться при трансляції послідовності мРНК (вказана 

також 5' нетрансльована ділянка)  

АСАСАUGUUСGGАСАСАUААААUUАСUG?  

Користуючись генетичним кодом вкажіть послідовність амінокислот в 

поліпептиді. 

 

3. Зі скількох амінокислот буде складатися фрагмент поліпептиду, що 

утвориться при трансляції фрагмента послідовності мРНК  

GСАUUСGАСGААUUСGGАСАСАUААААUUАСUG? 

Користуючись генетичним кодом вкажіть послідовність амінокислот в 

поліпептиді. 

 

Задача 4 

На рисунку представлено амінокислотні заміни, які можна 

спостерігати при порівнянні амінокислотних послідовностей 
певного нормального білка та його мутантних форм. 

Використовуючи  таблицю генетичного коду, визначте триплети, 

які відповідають даним амінокислотам у даних білках (за умови, 

що кожна амінокислотна заміна відбулась в результаті заміни 

одного нуклеотида в  кодоні).  

 Розв’язок  

Амінокислота Gly кодується чотирма можливими кодонами (GGU, GGC, GGA, 

GGG), Arg – шістьма (CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG), Glu – двома (GAA та 

GAG). Очевидно, що до утворення аргінінових кодонів з гліцинових потребується 

або заміна першого нуклеотиду в усіх чотирьох триплетах на цитидиловий 

нуклеотид або заміна  першого нуклеотиду кодонів GGA та GGG на аденіловий 

нуклеотид. Для перетворення у складі білка амінокислоти Gly та амінокислоту 

Glu необхідно, щоб відбулася заміна другого нуклеотиду кодонів GGA та GGG на 

аденіловий нуклеотид. Таким чином, аналізуючи необхідні нуклеотидні заміни 
кодонів, робимо висновок, що у гені «нормального» білка кодон, який відповідає 

Gly має бути GGA або GGG.  

 

Приклади типових задач  

 

1. На рисунку представлено амінокислотні заміни, які 

можна спостерігати при порівнянні амінокислотних 

послідовностей певного нормального білка та його 

мутантних форм. Використовуючи  таблицю 

генетичного коду, визначте триплети, які відповідають 

даним амінокислотам у даних білках  (за умови, що 

кожна амінокислотна заміна відбулась в результаті 

заміни одного нуклеотида в  кодоні). 
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2. На рисунку представлено амінокислотні заміни, які 
можна спостерігати при порівнянні 

амінокислотних послідовностей певного 

нормального білка та його мутантних форм. 

Використовуючи  таблицю генетичного коду, 

визначте триплети, які відповідають даним амінокислотам у даних білках  

(за умови, що кожна амінокислотна заміна відбулась в результаті заміни 

одного нуклеотида в  кодоні). 
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ТЕМА 7 
 

Реплікація та репарація ДНК 

 
 

Основні терміни 
 

Реплікація ДНК – процес синтезу ДНК на матриці ДНК.  

Напівконсервативний спосіб реплікації – механізм реплікації ДНК, згідно якого 

дві дочірні молекули містять один материнський ланцюг (той, що слугував 

матрицею), а інший – синтезований de novo. 

ДНК-залежна-ДНК-полімераза – фермент, який здатний синтезувати ланцюг 

молекули ДНК із дезоксирибонуклеозидтрифосфатів з використанням іншого 

ланцюга ДНК в якості матриці.  

Ориджин – геномна ділянка, з якої розпочинається синтез ДНК.  

Реплікативна вилка – район, в якому подвійна спіраль розплетена і ведеться 

синтез нового ланцюга ДНК. 

Лідируючий ланцюг – ланцюг ДНК, на якому синтез ДНК відбувається 
безперервно. 

Ланцюг, що запізнюється – ланцюг ДНК, на якому синтез іде фрагментарно 

(синтезовані фрагменти ДНК називаються фрагменти Оказаки). 

Геліказа – фермент, що порушує водневі зв’язки в молекулі ДНК.  

Праймер – ділянка РНК, яка є затравкою для синтезу ДНК. 

Топоізомерази – ферменти, що змінюють рівень надспіралізації циркулярних 

молекул ДНК. 

Теломераза – фермент класу зворотних транскриптаз, що в еукаріотів добудовує 

кінцеву ділянку хромосоми – теломеру. 

Репарація – процес виправлення помилок у структурі ДНК, які виникають під час 

реплікації або під впливом різноманітних чинників фізичної та хімічної природи.  

Пряма репарація – процес усунення пошкоджень в молекулі ДНК за рахунок дії 

одного ферменту в одному акті біохімічної реакції.  

Непряма репарація – процес усунення пошкоджень в молекулі ДНК, який 
відбувається у декілька послідовних хімічних реакції до яких залучена велика 

кількість білків. 

Ексцизійна репарація азотистих основ/нуклеотидів – дві системи репарації, білки 

яких упізнають пошкоджену азотисту основу чи нуклеотид (наприклад, 

тиміновий димер) та шляхом послідовних реакцій вирізають ділянку ДНК, що 

несе пошкодження, після чого ДНК-полімераза добудовує її. 

Міс-метч репарація – репарація неправильно спарених нуклеотидів (не 

комплементарних пар основ). 
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Задача 1 

Визначте час реплікації гена, який кодує білок з молекулярною масою 68  420. 

Середня молекулярна маса амінокислоти – 110, швидкість реплікації – 9·10
4
 пар 

основ за хвилину. 

Розв’язок  

Для визначення часу реплікації гена, необхідно знати, скільки нуклеотидів 

входять до його складу. Для цього спочатку дізнаємося скільки амінокислот 

складають білок, синтез якого контролюється даним геном: 68400/110 = 622 

амінокислоти. Врахуовуючи триплетність генетичного коду – коли для кодування 

однієї амінокислоти необхідно три нуклеотиди,  маємо кількість нуклеотидів (а 

отже, і їх пар) у складі гена: 622*3 = 1866. Звідси знайдемо час реплікації  – 

1866/(9*10
4
) = 0,021 хв. 

 
Приклади типових задач  

 

1. Визначте час реплікації прокаріотичного гена, з якого транскрибується 

молекула мРНК, що містить 350 нуклеотидів. швидкість реплікації – 9·10
4
 

пар основ за хвилину. 

 

2. Час реплікації прокаріотичного гена становить 0,03 хв, швидкість 

реплікації – 9·10
4
 пар основ за хвилину. Визначте кількість пар основ 

даного гена. 

 

3. Час реплікації прокаріотичного гена становить 0,07 хв, швидкість 

реплікації – 9·10
4
 пар основ за хвилину. Визначте молекулярну вагу даного 

гена, якщо середня маса одного нуклеотиду 345. 

 

Задача 2 

Середня довжина ДНК однієї хромосоми миші – 3 см. Визначте загальну 

кількість ориджинів у клітині миші, якщо тривалість S-фази – 10 годин, а  

кількість хромосом у диплоїдному наборі – 40 (див. швидкість реплікації в 

умовах попередньої задачі).  

Розв’язок  

Спочатку розрахуємо скількі оріджинів має одна хромосома миши. Кількість 

нуклеотидних пар в одній хромосомі дорівнює 3*10
7
нм/0,34нм=8,82*10

7
  п.о. За 

умов наявності одного оріджину час реплікації хромосоми – 8,82*10
7
/(9*10

4
)=980 

хв. S-фаза триває тільки 300 хвилин, тому одна хромосома повинна мати декілька 

оріджинів реплікації. Щоб відбулась повна реплікація хромосоми під час S-фази 

кількість орідженів повинна бути на меншою за 980/300=3,27=4. Загальна 

кількість орідженів реплікації у диплоїдній клітині буде 4*40=160. 
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Приклади типових задач  

 

1. Середня довжина ДНК однієї хромосоми людини – 4 см. Визначте загальну 

кількість ориджинів у клітині миші, якщо тривалість S-фази – 6 годин, а  

кількість хромосом у диплоїдному наборі – 46 (швидкість реплікації – 9·10
4
 

пар основ за хвилину). 

2. Середня довжина ДНК однієї хромосоми людини – 4 см. Визначте загальну 

тривалість S-фази, якщо загальна кількість оріджинів реплікації в клітині 

дорівнює 506 (швидкість реплікації – 9·10
4
 пар основ за хвилину). 

3. Визначте середню довжину хромосоми, якщо  загальна кількість оріджинів 

реплікації в клітині дорівнює 546, тривалість S-фази – 7 годин, а  кількість 

хромосом у диплоїдному наборі – 42 швидкість реплікації – 9·10
4
 пар основ 

за хвилину). 
 

Задача 3 

Клітини E. coli, які вирощувались довгий час на середовищі, що містить ізотоп 
15

N, переносять у середовище з 
14

N, чекають два покоління (4-кратне зростання 

кількості клітин) і виділяють ДНК. Яким буде молярне співвідношення 

“гібридної“ ДНК 
15

N–
14

N до “легкої“ 
14

N–
14

N? 

Розв’язок  

Враховуючи те, що реплікація ДНК іде за напівконсервативним способом, маємо 

таку схему:  

 

 

Отже, молярне співвідношення “гібридної“ ДНК 
15

N–
14

N до “легкої“ 
14

N–
14

N буде 

1:1. 

 

Приклади типових задач  
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1. Клітини E. coli, які вирощувались довгий час на середовищі, що містить 
ізотоп 

15
N, переносять у середовище з 

14
N, чекають три покоління (8-кратне 

зростання кількості клітин) і виділяють ДНК. Яким буде молярне 

співвідношення “гібридної“ ДНК 
15

N–
14

N до “легкої“ 
14

N–
14

N? 

 

2. Клітини E. coli, які вирощувались довгий час на середовищі, що містить 

ізотоп 
15

N, переносять у середовище з 
14

N, чекають три покоління (8-кратне 

зростання кількості клітин) і виділяють ДНК. Яким буде молярне 

співвідношення “гібридної“ ДНК 
15

N–
14

N,  “важкої“ 
15

N–
15

N та “легкої“ 
14

N–
14

N? 
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ТЕМА 8 
 

Рекомбінація ДНК 

 
 

Основні терміни 
 

Гомологічна рекомбінація – обмін ділянками між гомологічними молекулами 

ДНК 

Сайт-специфічна рекомбінація – вбудовування однієї молекули ДНК в іншу (або 
її вирізання), яке здійснюється за рахунок упізнання білками коротких елементів 

послідовності ДНК – сайтів рекомбінації.  

Незаконна рекомбінація – об’єднання двох не гомологічних молекул ДНК.  

Структура Холідея – чотириланцюгова структура ДНК з перехрещенням  

ланцюгів, яка утворюється при рекомбінації. 

Резольваза – фермент, що упізнає та розрізає структуру Холідея.  

Гетеродуплекс – подвійна спіраль ДНК, яка містить майже комплементарні 

ланцюги, що утворилися при рекомбінації двох гомологічних молекул.  
 

Задача 1 

Два фрагменти ДНК, що мають послідовності: 

Послідовність 1 GATCCTGAATTCCCGATGGCTTAG   

Послідовність 2 GGCTATCAAGTGAATTCCCCCGGATTTTAGCTA  

обробляють рестриктазою EcoRI, отримані продукти рестрикції 

змішують та інкубуть з лігазою. Напишіть послідовності всіх 

рекомбінантних молекул ДНК, що утворяться після такої 

процедури. 

Сайт рестриктази  EcoRI має вигляд (стрілками позначено місця 

розрізів) 

Розв’язок  

Для більшої наочності до наданих послідовностей допишимо комплементарні 
ланцюги (жирними літерами вказані сайти рестрикції):  

Послідовність №1:  

5'-GATCCTGAATTCCCGATGGCTTAG-3' 

3'-CTAGGACTTAAGGGCTACCGAATC-5' 

Послідовність №2:  

5'-GGCTATCAAGTGAATTCCCCCGGATTTTAGCTA-3' 

3'-CCGATAGTTCACTTAAGGGGGCCTAAAATCGAT-5' 

 

5'-GAATTC-3' 

3'-CTTAAG-5' 
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Після обробки рестриктазою отримаємо наступні фрагменти:  
 

Від послідовності 1 отримаємо фрагменти:  

Фрагмент 1: 5'-GATCCTG-3' 

 3'-CTAGGACTTAA-5' 

 

Фрагмент 2:  5'-AATTCCCGATGGCTTAG-3' 

    3'-GGGCTACCGAATC-5' 

 

Від послідовності 2 отримаємо фрагменти:  

 

Фрагмент 3:  5'-GGCTATCAAGTG-3' 
 3'-CCGATAGTTCACTTAA-5' 

 

Фрагмент 4:  5'-AATTCCCCCGGATTTTAGCTA-3' 
    3'-GGGGGCCTAAAATCGAT-5' 

 
 

При змішуванні отримані продукти рестрикції можуть зв'язуватися один з одним 

за рахунок утворення водневих звязків між комплементарними основами, які 

входять до складу одноланцюгових «хвостів» на одному з 5' конців кожного 

фрагменту. Після обробки лігазою отримаємо 6 варіантів молекул ДНК, з яких 

два будуть відповідати вихідним молекулам (об'єднуються фрагменти 1 -2 та 3-4), 

а інші  є рекомбінантними:  

 

Рекомбінантний варіант 1 (об'єднуються фрагменти1-3): 
5'-GATCCTGAATTCACTTGATAGCC-3' 

3'-CTAGGACTTAAGTGAACTATCGG-5' 

 
Рекомбінантний варіант  2 (об'єднуються да фрагменти 1-4 ): 
5'-GATCCTGAATTCCCCCGGATTTTAGCTA-3' 

3'-CTAGGACTTAAGGGGGCCTAAAATCGAT-5' 
 
Рекомбінантний варіант  3 (об'єднуються да фрагменти 2-3 ): 
5'-GGCTATCAAGTGAATTCCCGATGGCTTAG-3' 

3'-CCGATAGTTCACTTAAGGGCTACCGAATC-5' 

 

Рекомбінантний варіант  4 (об'єднуються да фрагменти 2-4 ): 

 
5'-TAGCTAAAATCCGGGGGAATTCCCGATGGCTTAG-3 
3'-ATCGATTTTAGGCCCCCTTAAGGGCTACCGAATC-5' 

 

Слід зауважити, що в реальному експерименті дослідник має справу з великою 

кількістю копій вихідних молекул ДНК, тому, крім вказаних, можуть утворитися 

ще 4 варіанти молекул коли об'єднуються два однакових фрагменти (1 -1, 2-2, 3-3, 

4-4). 
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Приклади типових задач  

 

1. Дві молекули ДНК, що мають послідовності 

GATCCTGGATCCCCGATGGCTTAG та 

GGCTATCAAGTGAATTCCCCCGGATCCTAGCTA обробляють рестриктазою 

BamHI, отримані продукти рестрикції змішують та інкубуть з лігазою. Напишіть 

послідовності всіх рекомбінантних молекул ДНК, що утворяться після такої 

процедури. Сайт рестриктази  BamHI, має вигляд G↓GATC C (стрілки вказують 
місця рестрикції, послідовності нуклеотидів наведені у напрямку 5’ →3’) . 

 

2. Дві молекули ДНК, що мають послідовності 

АATCCTGGATCCCCGATGGCTTAG та 

GGCTATCAAGTGATCCCCCGGATCCTAGCTA обробляють рестриктазою 

Sau3A, отримані продукти рестрикції змішують та інкубуть з лігазою. Напишіть 

послідовності всіх рекомбінантних молекул ДНК, що утворяться після такої 

процедури. Сайт рестриктази  Sau3A, має вигляд N↓GATC N (стрілки вказують 
місця рестрикції, послідовності нуклеотидів наведені у напрямку 5’ →3’, N – 

будь-який нуклеотид). 

 

3. Дві молекули ДНК, що мають послідовності 

GATCCTGAATTCTCCGGATCCGGCTT та 

GGCTATCAAGTGAATTCCCCCGGATCCTAGCTA обробляють рестриктазами 
EcoRI та  BamHI, отримані продукти рестрикції змішують та інкубуть з лігазою. 

Напишіть послідовності всіх рекомбінантних молекул ДНК, що утворяться після 

такої процедури. Сайт рестриктази  EcoRI має вигляд G↓AATT C,  BamHI – 

G↓GATC C (стрілки вказують місця рестрикції, послідовності нуклеотидів 
наведені у напрямку 5’ →3’). 
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