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ΘΕΜΑ 1Ο  
1. α. ενώνει τα κομμάτια της αλυσίδας DNA που αντιγράφεται ασυνεχώς. 
2. γ. όλο το γονιδίωμα ενός οργανισμού. 
3. γ. συχνότερα στα αρσενικά άτομα. 
4. β. το σύνδρομο Turner. 
5. δ. γονιμοποιημένα ωάρια ζώων. 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  
1. Σελ.: 17 «Το DNA αποτελεί…της σύνθεσης των πρωτεϊνών.» 
2. Σελ.: 92 «Πολλοί τύποι μεταλλάξεων…χρησιμοποιούνται ευρύτατα.» 

Σελ.: 92 «Πώς λοιπόν…να λειτουργεί φυσιολογικά.»  

3. Σελ.: 75-76 «Μερικά γονίδια…είναι ii.» 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  
1. Σελ.: 109 «Όταν γίνεται…πριν από τη χρήση.» 
2. Σελ.: 109 «Με τον όρο…και αντιβιοτικά.» 
3. Σελ.: 118 «Η μέθοδος…μετατρέπεται σε ινσουλίνη.» 
 

ΘΕΜΑ 4Ο  
 



1η αλυσίδα  5΄…CCGATGACCAAACCTCACGCCTAGACC…3΄ 
2η αλυσίδα  3΄…GGCTACTGGTTTGGAGTGCGGATCTGG…5΄ 
 

Το mRNA που συντίθεται με τη διαδικασία της μεταγραφής είναι συμπληρωματικό προς τη μία 

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.  

Η RNA πολυμεράση ξεκινάει τη μεταγραφή από το 3΄ άκρο της μη κωδικής αλυσίδας και 

τοποθετεί ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια της μη κωδικής αλυσίδας 

σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των βάσεων και τα συνδέει μεταξύ τους με 3΄-

5΄φωσφοδιεστερικό δεσμό. Συνεπώς το mRNA  που παράγεται έχει προσανατολισμό 5΄→3΄ 

και είναι αντιπαράλληλο με τη μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου. 

 

Το βακτήριο είναι προκαρυωτικός οργανισμός και το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή 

δεν περιέχει εσώνια και δεν υφίσταται τη διαδικασία της ωρίμανσης. 

 

Το mRNA που παράγεται από τη μεταγραφή, αναγνωρίζεται από το ριβόσωμα από την 5΄ 

αμετάφραστη περιοχή και η ανάγνωση των βάσεων του γίνεται με βήμα τριπλέτας από το 5΄ 

προς το 3΄ άκρο. Η μετάφραση δηλαδή ξεκινά από το κωδικόνιο έναρξης 5΄AUG 3΄ (κωδικοποιεί 

το αμινοξύ μεθειονίνη) και σταματά, οπότε και τερματίζεται η σύνθεση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 

όταν εμφανιστεί κάποιο κωδικόνιο λήξης (5΄UAA 3΄, 5΄ UGA 3΄, 5΄ UAG 3΄). Τα κωδικόνια λήξης δεν 

κωδικοποιούν αμινοξέα και ούτε υπάρχουν αντικωδικόνια συμπληρωματικά σε αυτά. 

 

Η μη κωδική αλυσίδα (μεταγραφόμενη αλυσίδα), λόγω συμπληρωματικότητας με το mRNA,  πρέπει 

να φέρει την τριπλέτα 3΄TAC 5΄που αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης 5΄AUG 3΄ της μετάφρασης 

στο mRNA και στη συνέχεια με βήμα τριπλέτας μία από τις τριπλέτες 3΄ ΑΤΤ 5΄, 3΄ACT 5΄ και 3΄ATC 

5΄ που αντιστοιχούν στα κωδικόνια λήξης της μετάφρασης 5΄UAA 3΄, 5΄ UGA 3΄, 5΄ UAG 3΄ στο 

mRNA. Αν διαβάσουμε και τις δύο αλυσίδες από το 3΄ προς το 5΄ άκρο, παρατηρούμε ότι: 

 

• Η 1η  αλυσίδα δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

• Στην 2η αλυσίδα υπάρχει μία τριπλέτα 3΄TAC 5΄ και στη συνέχεια με βήμα τριπλέτας 

συναντάμε μία τριπλέτα 3΄ATC 5΄. Συνεπώς αυτή η αλυσίδα είναι η μη κωδική. 



 

Το mRNA που προκύπτει με μεταγραφή τη μη κωδικής αλυσίδας και είναι συμπληρωματικό και 

αντιπαράλληλο με αυτή, συνεπώς: 

 

Μη κωδική: 3΄…GGCTACTGGTTTGGAGTGCGGATCTGG…5΄ 

mRNA:        5΄…CCGAUGACCAAACCUCACGCCUAGACC…3΄ 

 

Το mRNA εφόσον δεν περιέχει εσώνια κατευθείαν μεταφράζεται. Η μετάφραση του mRNA 

ξεκινάει από το κωδικόνιο έναρξης 5΄AUG 3΄ (κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη) και σταματά, 

οπότε και τερματίζεται η σύνθεση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, όταν εμφανιστεί  το κωδικόνιο 

λήξης 5΄ UAG 3΄. Κάθε κωδικόνιο  (τριάδα νουκλεοτιδίων) αντιστοιχεί σε ένα αμινοξύ, εκτός 

από το κωδικόνιο λήξης. Άρα τα κωδικόνια που αντιστοιχούν στα αμινοξέα του πεπτιδίου είναι 

6 από τα 7. 

 

Κωδικόνια στο mRNA: 5΄…….AUG-ACC-AAA-CCU-CAC-GCC-UAG…….3΄ 

 

Αλληλουχία αμινοξέων: Μεθειονίνη- Θρεονίνη-Λυσίνη-Προλίνη-Ιστιδίνη-Αλανίνη 

 

Κατά τη σύνθεση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας τα tRNA μεταφέρουν τα κατάλληλα αμινοξέα 

στο ριβόσωμα. Για κάθε κωδικόνιο του mRNA υπάρχει ένα tRNA με αντικωδικόνιο 

συμπληρωματικό του κωδικονίου. Για το κωδικόνιο λήξης δεν υπάρχει tRNA που να αντιστοιχεί 

σε αυτό. 

 

Αντικωδικόνια των tRNA: UAC, UGG, UUU, GGA, GUG, CGG 


