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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

Παραζκεσή 19 Ηοσνίοσ 2020 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ  

(ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) 

 

(Ενδεικηικέρ Απανηήζειρ) 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. α (Ζ ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ πναβιαημπμζείηαζ ζηα δεοηενμβεκή θειθζηά 

όνβακα ηαζ όπζ ζηα πνςημβεκή.) 

 

Α2. α (Τμ ιόνζμ snRNA πανάβεηαζ απμηθεζζηζηά ζηα εοηανοςηζηά ηαζ όπζ ζηα 

πνμηανοςηζηά ηύηηανα. Οζ ζμί είκαζ αηοηηανζηέξ ιδ αοημηεθείξ ιμνθέξ γςήξ. 

Πενζέπμοκ βεκεηζηό οθζηό ημ μπμίμ πενζαάθθεηαζ από ηαρίδζμ ηαζ ζε ηάπμζεξ 

πενζπηώζεζξ ηαζ έθοηνμ. Ονζζιέκμζ ζμί όπςξ μ HIV ιπμνεί κα θένμοκ ιαγί ημοξ 

ηάπμζα έκγοια ηαηάθθδθα βζα ηδκ ακαπαναβςβή ημο ζμύ, όιςξ αοηά ηα έκγοια 

είκαζ ζσηά ηαζ δεκ ιπμνεί μ ζόξ κα ηα ανεζ ιέζα ζηα ηύηηανα λεκζζηέξ ημο. Τα 

ιζηνά νζαμκμοηθεμπνςηεσκζηά ζςιαηίδζα μ ζόξ πμο πνμζαάθεζ εοηανοςηζηά 

ιπμνεί κα ηα ανεζ εκηόξ ημο λεκζζηή ημο άνα δεκ ιπμνεί αθθά ηαζ δεκ απαζηείηαζ 

κα ηα θένεζ ιαγί ημο μ ζόξ. Σοκεπώξ δεκ οπάνπμοκ ζημοξ ζμύξ ιζηνά 

νζαμκμοηθεμπνςηεσκζηά ζςιαηίδζα). 

 

Α3. δ (Οζ απμζημδμιδηέξ ιεηαηνέπμοκ ηδ κεηνή μνβακζηή ύθδ ηαζ ηα πενζηηώιαηα 

πμο πενζέπμοκ άγςημ ζε αιιςκία). 

 

Α4. α (Τα πνςημμβημβμκίδζα οπάνπμοκ ζημ ακενώπζκμ βμκζδίςια ηαζ δ ιεηάθθαλδ 

ημοξ ζε μβημβμκίδζα , ζοκήεςξ ζε ζοκδοαζιό ηαζ ιε άθθεξ ιεηαθθάλεζξ, ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ηανηίκμ). 

 

Α5. β  (Ζ HbF απμηεθεί ηδκ ηύνζα ειανοζηή αζιμζθαζνίκδ. Απμηεθείηαζ από 2 α 

ηαζ 2 β αθοζίδεξ. Πανάβεηαζ θοζζμθμβζηά ζε ιζηνό πμζμζηό (πενίπμο 1%) ζε όθδ 

ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο ακενώπμο) 
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ΘΔΜΑ Β 

 

Β1.      Φνςιμζώιαηα Μόνζα DNA 

Μεηάθαζδ Μίηςζδξ:  48   96 

Μείςζδ Η:    24   48 

 

ημείωζη: Γκςνίγμοιε όηζ ηαηά ημκ ηοηηανζηό ηύηθμ ζημ ηέθμξ ηδξ θάζδξ G2 

ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ πνόθαζδξ ηδξ ιίηςζδξ ζημ ηύηηανμ δζαθύεηαζ δ πονδκζηή 

ιειανάκδ ώζηε κα θάαεζ πώνα δ δζαδζηαζία ηδξ ιίηςζδξ. 

 

Β2. Σεθ 62 - 63 Τεύπμξ Α 

«Ζ αηεηαθδεΰδδ πμο πανάβεηαζ από ημκ ηαηααμθζζιό ημο μζκμπκεύιαημξ 

πνμλεκεί ηαηαζηνμθέξ ζηα ηύηηανα δζαθόνςκ ζζηώκ ηαζ ζοκεπώξ δζαηαναπέξ ηαζ 

ζημ ήπαν. Δπζπθέμκ, ημ ήπαν ςξ ζοκέπεζα ηδξ ιδ απμννόθδζδξ ηςκ ενεπηζηώκ 

μοζζώκ ηδξ ηνμθήξ από ημ θεπηό έκηενμ, απμεδηεύεζ θίπδ ακηί βζα πνςηεΐκεξ ηαζ 

οδαηάκεναηεξ, ιε απμηέθεζια ηδ δζόβηςζδ ημο. Ζ ζοκεπζγόιεκδ ηαηακάθςζδ 

μζκμπκεύιαημξ μδδβεί ζοπκά ζε εηθοθζζιό ημο δπαηζημύ ζζημύ, ιζα ηαηάζηαζδ 

πμο μκμιάγεηαζ ηίννςζδ ημο ήπαημξ. Δπζπθέμκ, ημ αθημόθ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

αύλδζδ ηδξ πζεακόηδηαξ ηανηίκμο ημο ήπαημξ.» 

 

Β3.  i) Σεθ 13-14 Τεύπμξ Α 

«Ονζζιέκα ααηηήνζα, ζε εοκμσηέξ βζ’ αοηά ζοκεήηεξ, δζαζνμύκηαζ ηάεε 20 

θεπηά. Σε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, όπςξ ζε αηναίεξ εενιμηναζίεξ ή οπό ηδ δνάζδ 

αηηζκμαμθζώκ, πμθθά ααηηήνζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ακεεηηζηέξ ιμνθέξ, ηα 

εκδμζπόνζα. Τα εκδμζπόνζα είκαζ αθοδαηςιέκα ηύηηανα ιε ακεεηηζηά ημζπώιαηα 

ηαζ παιδθμύξ ιεηααμθζημύξ νοειμύξ. Όηακ μζ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ 

λακαβίκμοκ εοκμσηέξ, ηα εκδμζπόνζα αθαζηάκμοκ δίκμκηαξ ημ ηαεέκα έκα 

ααηηήνζμ» 

  

ii) Σεθ 45 Τεύπμξ Β 

«Όηακ ζημ πενζαάθθμκ ημο ααηηδνίμο οπάνπεζ ιόκμ θαηηόγδ, ηόηε δ ίδζα δ 

θαηηόγδ πνμζδέκεηαζ ζηδκ πνςηεΐκδ ηαηαζημθέαξ, ηδξ αθθάγεζ ηδκ ζηενεμδζάηαλδ 

ηαζ δεκ ηδξ επζηνέπεζ κα πνμζδεεεί ζημκ πεζνζζηή. Τόηε δ RNA πμθοιενάζδ είκαζ 

εθεύεενδ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ ιεηαβναθή ηςκ 3 δμιζηώκ βμκζδίςκ, ηα μπμία 

πανάβμοκ έκα εκζαίμ ιόνζμ mRNA. Αοηό ημ ιόνζμ mRNA πενζέπεζ λεπςνζζηά 

ηςδζηόκζα έκανλδξ ηαζ θήλδξ βζα ηα 3 έκγοια, ηα μπμία αθμύ παναπεμύκ, 

ιεηααμθίγμοκ ηδκ θαηηόγδ, επζηνέπμκηαξ ηδκ επζαίςζδ ημο ααηηδνίμο» 

 

iii) Σεθ 45 Τεύπμξ Β 

«Σημ βμκζδίςια ηςκ πνμηανοςηζηώκ μνβακζζιώκ ηα βμκίδζα ηςκ εκγύιςκ πμο 

παίνκμοκ ιένμξ ζε ιζα ιεηααμθζηή μδό, όπςξ δ δζάζπαζδ ηδξ θαηηόγδξ ή δ 

αζμζύκεεζδ δζάθμνςκ αιζκμλέςκ, μνβακώκμκηαζ ζε μπενόκζα, δδθαδή ζε μιάδεξ 

πμο οπόηεζκηαζ ζε ημζκό έθεβπμ ηδξ έηθναζήξ ημοξ.» 

Σε έκα αζμζοκεεηζηό μπενόκζμ ακαιέκεηαζ όηζ δ έηθναζδ ημο πναβιαημπμζείηαζ 

απμοζία ημο αιζκμλέμξ από ημ ενεπηζηό οθζηό ηαζ ηαηά ζοκέπεζα από ημ 

ηοηηανόπθαζια ημο ηοηηάνμο, εκώ εα ανίζηεηαζ ζε ηαηαζημθή όηακ ημ αιζκμλύ 

είκαζ πανώκ. 
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Β4. Σεθ. 96 & 98 Τεύπμξ Β  

«Ο αθθζζιόξ μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ ημο εκγύιμο ημ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ 

βζα ηδ ζύκεεζδ ηδξ ιεθακίκδξ. Ζ εηενμβέκεζα ηδξ αζεέκεζαξ αοηήξ ζε θαζκμηοπζηό 

επίπεδμ ενιδκεύεηαζ από ηδκ ύπανλδ ζε ηάπμζα άημια πακηεθμύξ 

θεζημονβζηόηδηαξ ημο εκγύιμο ηαζ ζε άθθα ζηδκ ειθάκζζδ ιεζςιέκδξ εκενβόηδηαξ 

ημο εκγύιμο. Σε βμκζδζαηό επίπεδμ δ εηενμβέκεζα αοηή ενιδκεύεηαζ από ημ 

βεβμκόξ όηζ ημ βμκίδζμ πμο είκαζ οπεύεοκμ βζα ηδ ζύκεεζδ αοημύ ημο εκγύιμο 

ιπμνεί κα ειθακίγεζ πθδεώνα δζαθμνεηζηώκ ιεηαθθάλεςκ (ακηζηαηαζηάζεζξ, 

πνμζεήηεξ, εθθείρεζξ αάζεςκ).» 

 

ημείωζη:  

Με αάζδ ηα ζοιπηώιαηα, μ αθθζζιόξ δζαηνίκεηαζ ζε μθεαθιμδενιαηζηό, πμο 

επδνεάγεζ ημ δένια, ηα ιάηζα ηαζ ηα ιαθθζά ηαζ ζε μθεαθιζηό πμο επδνεάγεζ 

ιόκμ ηα ιάηζα. 

 

Ο μθεαθιμδενιαηζηόξ αθθζζιόξ δζαηνίκεηαζ ζε ηέζζενζξ ηύπμοξ ιε αάζδ ηδκ 

βεκεηζηή αζηία. 

Τύπμο 1: Οθείθεηαζ ζε ιεηαθθάλεζξ ημο βμκζδίμο TYR πμο εδνάγεηαζ ζημ 

πνςιόζςια 11. 

Τύπμο 2: Οθείθεηαζ ζε ιεηαθθάλεζξ ημο βμκζδίμο OCA2 πμο εδνάγεηαζ ζημ 

πνςιόζςια 15. 

Τύπμο 3: Οθείθεηαζ ζε ιεηαθθάλεζξ ημο βμκζδίμο TYRP1 πμο εδνάγεηαζ ζημ 

πνςιόζςια 9. 

Τύπμο 4: Οθείθεηαζ ζε ιεηαθθάλεζξ ημο βμκζδίμο SLC45A2 πμο εδνάγεηαζ ζημ 

πνςιόζςια 5. 

 

Ο ηαεέκαξ από ημοξ παναπάκς ηύπμοξ, έπεζ παναηηδνζζηζηό θαζκόηοπμ, ιε ημκ 

ηύπμο 1 κα ειθακίγεζ ηα ζμαανόηενα ζοιπηώιαηα. Όθμζ μζ ηύπμζ ςζηόζμ, 

ηθδνμκμιμύκηαζ ιε αοημζςιζηό οπμθεζπόιεκμ ηύπμ ηθδνμκμιζηόηδηαξ ηαζ όθα ηα 

βμκίδζα αοηά εηθνάγμκηαζ ζηα ιεθακμηύηηανα ημο δένιαημξ, πνμηείιεκμο κα 

θάαεζ πώνα ημ ιεηααμθζηό ιμκμπάηζ ζύκεεζδξ ηδξ ιεθακίκδξ ζε αοηά. Όθα ηα 

βμκίδζα αοηά δζαεέημοκ δεηάδεξ παεμθμβζηά πμθθαπθά αθθδθόιμνθα. Τέθμξ 

ζδιεζώκεηαζ όηζ ηα θαζκοθηεημκμονζηά άημια έπμοκ ζοκήεςξ ακμζπηό πνςιαηζζιό 

ιαθθζώκ ηαζ δένιαημξ, θόβς ιεζςιέκδξ ζύκεεζδξ ηονμζίκδξ.  

 

Γενεηικές Αζθένειες, Μ. Λοσκάς, Εκδόζεις Παριζιάνοσ (Αθήνα)  

 

Τα παναπάκς δεκ γδημύκηαζ από ημοξ οπμρήθζμοξ. 

 

Β5.  Οζ πενζμπέξ ημο βμκζδζώιαημξ εκόξ πνμηανοςηζημύ ηοηηάνμο πμο 

ιεηαβνάθμκηαζ ιεκ, δεκ ιεηαθνάγμκηαζ δε, είκαζ : 

1. Οζ αθθδθμοπίεξ ηςκ βμκζδίςκ πμο ηςδζημπμζμύκ βζα tRNA ιόνζα. 

2. Οζ αθθδθμοπίεξ ηςκ βμκζδίςκ πμο ηςδζημπμζμύκ βζα rRNA ιόνζα. 

3. Από ηζξ αθθδθμοπίεξ ηςκ βμκζδίςκ πμο ηςδζημπμζμύκ βζα  mRNA ιόνζα, 

είκαζ εζδζηόηενα μζ αθθδθμοπίεξ ηςκ (ιε ζεζνά από ημ 5’ πνμξ ημ 3’ άηνμ): 
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a. 5’ Αιεηάθναζηδξ πενζμπήξ  

b. Κςδζηόκζμ θήλδξ  

c. 3’ Αιεηάθναζηδξ πενζμπήξ. 

4. Οι αλλελοςσίερ λήξερ ηερ μεηαγπαθήρ οποιοςδήποηε γονιδίος. 

5. Από ηεν αλλελοςσία ηος οπεπονίος (ηερ λακηόδερ), ειδικόηεπα οι αλλελοςσίερ 

ηων: 

a. Χειπιζηή.  

b. Των 5’ αμεηάθπαζηων πεπιοσών ηος πολςπλεποθοπιακού μοπίος 

mRNA πος παπάγεηαι από ηεν μεηαγπαθή ηος οπεπονίος. 

c. Των κωδικονιών λήξερ (ένα ανά δομικό γονίδιο ηος οπεπονίος). 

d. Τερ 3’ αμεηάθπαζηερ πεπιοσήρ. 

e. Των αλλελοςσιών λήξερ ηερ μεηαγπαθήρ ηος οπεπονίος. 

 

(ηο ημήμα ηερ απάνηεζερ με ηα πλάγια γπάμμαηα δεν είναι δεηούμενο από ηεν ΚΕΕ) 

ημείωζη: Τέθμξ ακ ηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ακηζβναθήξ ημ 

πνζιόζςια ζοκεέηεζ ιε ηαθμύπζ ημκ ηθώκμ ημο DNA μθζβμκμοηθεμηζδζηέξ 

αθθδθμοπίεξ RNA πμο απμηεθμύκ ηα πνςηανπζηά ηιήιαηα εκημύημζξ επ’ μο δεκεί 

δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί αοηή δ δζαδζηαζία ιεηαβναθή ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί επζζηδιμκζηώξ απμδεηηό- έζης ηαζ εκαθθαηηζηά-ςξ ηιήια 

ηδξ απάκηδζδξ ημο ενςηήιαημξ Β5, όπςξ αοηό δόεδηε ζηζξ πανμύζεξ ελεηάζεζξ 

(πακεθθήκζεξ 2020).  

ημείωζη: Σημ ηέθμξ ηςκ απακηήζεςκ ακαβνάθεηαζ ακαθοηζηά δ ηεηιδνίςζδ ηςκ 

παναπάκς εέζεςκ ιε αάζδ ημ ζπμθζηό αζαθίμ, αθθά ηαζ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία. 

Πνμθακώξ δεκ απαζηείηαζ δ δζαηύπςζδ ηδξ από ημοξ οπμρδθίμοξ, αθθά έπεζ 

ηαεανά εηπαζδεοηζηό παναηηήνα ιε ζημπό ηδκ απμζαθήκζζδ δζάθμνςκ εκκμζώκ.  

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Α: Δθόζμκ ημ ακηζβόκμ Α ανπζηά αολάκεηαζ, ζοιπεναίκμοιε όηζ ακηζζημζπεί 

ζε ηάπμζμκ γςκηακό ιζηνμμνβακζζιό μ μπμίμξ ακαπανάβεηαζ εκηόξ ημο 

μνβακζζιμύ. 1
δ
 επαθή ιε ημ ακηζβόκμ ιε θοζζηό ηνόπμ – πρωηογενής 

ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ 

Β: Δθόζμκ μ πθδεοζιόξ ημο ακηζβόκμο παναιέκεζ ζηαεενόξ, ζοιπεναίκμοιε όηζ 

πνόηεζηαζ είηε βζα κεηνό ή ελαζεεκδιέκμ ακηζβόκμ (ειαόθζμ) ή ημλίκδ είηε βζα 

αθθενβζμβόκμ (ππ βύνδ). 

1
δ
 πενίπηςζδ: Ακ ημ ακηζβόκμ είκαζ ειαόθζμ – πρωηογενής ακμζμαζμθμβζηή 

απόηνζζδ. 

2
δ
 πενίπηςζδ: Ακ ημ ακηζβόκμ είκαζ αθθενβζμβόκμ, ηόηε εα έπνεπε δ ηαιπύθδ ηςκ 

ακηζβόκςκ κα ιεζςεεί πμθύ κςνίηενα ή ηαηεοεείακ άνα απορρίπηεηαι. Δηηόξ ηαζ 

ακ ημ άημιμ ανίζηεηαζ ζε ακμζμηαηαζημθή βζαηί πάζπεζ από ηάπμζμ αοημάκμζμ 
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κόζδια, κμζεί από AIDS ή έπεζ οπμζηεί ηάπμζα ιεηαιόζπεοζδ. Ακ ηαζ δεκ δίκεηαζ  

ημ δζάβναιια οπό ηδκ ηθίιαηα ημο πνόκμο βζα κα ιπμνεί μ οπμρήθζμξ κα ελάβεζ 

αζθαθή ζοιπενάζιαηα, μύηε δίκμκηαζ επανηείξ πθδνμθμνίεξ ζηδκ εηθώκδζδ ακ 

πνόηεζηαζ βζα οβζέξ άημιμ. 

Γ: Δθόζμκ ημ ακηζβόκμ ιεζώκεηαζ απεοεείαξ ζοιπεναίκμοιε όηζ μ μνβακζζιόξ 

πανάβεζ απεοεείαξ ακηζζώιαηα. 

1
δ
 πενίπηςζδ: Ακ ημ ακηζβόκμ είκαζ ιζηνόαζμ ή ημλίκδ, 2

δ
 ή επόιεκδ επαθή – 

δεσηερογενής ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ. 

2
δ
 πενίπηςζδ: Ακ ημ ακηζβόκμ είκαζ αθθενβζμβόκμ ηόηε ιπμνεί κα έπμοιε είηε 

πρωηογενή ακμζμαζμθμβζηή απόηνζζδ είηε δεσηερογενή ακμζμαζμθμβζηή 

απόηνζζδ ιε ειθάκζζδ όιςξ ζοιπηςιάηςκ. 

Γ2.  Π – 5000 kg   Καηακαθςηέξ 1
δξ 

ηάλδξ 

 K – 50.000kg   Παναβςβμί 

 Λ – 50kg   Καηακαθςηέξ 3
δξ 

ηάλδξ 

 Σ – 500kg   Καηακαθςηέξ 2
δξ 

ηάλδξ 

 

Τμ ειααδόκ ημο ηάεε παναθθδθμβνάιιμο πμο ακηζπνμζςπεύεζ έκα ηνμθζηό 

επίπεδμ είκαζ ακάθμβμ ηδξ ιεηααθδηήξ πμο πανζζηάκεηαζ ζε αοηό. 

 

 Ποναιίδα Βζμιάγαξ 
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Ποναιίδα Πθδεοζιμύ 

 
Γ3.   
1

δ
 πενίπηςζδ: Τμ βμκίδζμ κα είκαζ μιηοτονδριακό. 

 

Τα ιζημπμκδνζαηά βμκίδζα ηθδνμκμιμύκηαζ από ηδ ιδηένα. Τα ζπενιαημγςάνζα 

δζαεέημοκ ιζημπόκδνζα ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηδκ μονά ημοξ ηαζ ηαηά ηδκ 

βμκζιμπμίδζδ ζημ ςάνζμ εζζένπεηαζ ιόκμ δ ηεθαθή ημο ζπενιαημγςανίμο. 

Σοκεπώξ αθμύ δ βοκαίηα πάζπεζ εα πάζπμοκ ηαζ όθμζ μζ απόβμκμζ ηαζ δεκ ζζπύμοκ 

μζ κόιμζ ημο Mendel. 

2
δ
 πενίπηςζδ: Ασηοζωμικό Δπικραηές 

Δάκ δ αζεέκεζα μθείθεηαζ ζε αοημζςιζηό επζηναηέξ (ζοιαμθίγμοιε Α ηαζ ιε α ημ 

αθθδθόιμνθό ημο οπμθεζπόιεκμ πμο δίκεζ οβζή άημια) ηόηε μ άκδναξ πμο είκαζ 

θοζζμθμβζηόξ εα έπεζ βμκόηοπμ αα εκώ δ βοκαίηα πμο πάζπεζ ΑΑ (ζπακζόηενα) ή 

Αα (ζηαηζζηζηά πζμ πζεακό).  

Γμκείξ:  

Γμκόηοπμζ:      ♀ΑΑ x ♂αα 

Γαιέηεξ:            ♀ Α  x ♂ α 

 

Απόβμκμζ:  

Γμκόηοπμζ:       100% Αα  

Φαζκόηοπμζ:     100% πάζπμοκ 

 

ή 

 

Γμκόηοπμζ:      ♀ Αα     x ♂ αα 

Γαιέηεξ:            ♀ Α, α  x ♂ α 

 

Απόβμκμζ:  

Γμκόηοπμζ:       50% Αα, 50% αα  

Φαζκόηοπμζ:     50% πάζπμοκ, 50% οβζείξ 
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3
δ
 πενίπηςζδ: Ασηοζωμικό Τπολειπόμενο 

 

Δάκ δ αζεέκεζα μθείθεηαζ ζε αοημζςιζηό οπμθεζπόιεκμ (ζοιαμθίγμοιε α ηαζ ιε Α 

ημ αθθδθόιμνθό ημο επζηναηέξ πμο δίκεζ οβζή άημια) ηόηε μ άκδναξ πμο είκαζ 

θοζζμθμβζηόξ εα έπεζ βμκόηοπμ ΑΑ ή Αα εκώ δ βοκαίηα πμο πάζπεζ αα.  

 

Γμκείξ:  

Γμκόηοπμζ:      ♀αα x ♂ΑΑ 

Γαιέηεξ:            ♀ α  x ♂ Α 

 

Απόβμκμζ:  

Γμκόηοπμζ:       100% Αα  

Φαζκόηοπμζ:     100% πάζπμοκ 

 

ή 

 

Γμκόηοπμζ:      ♀ αα     x ♂ Αα 

Γαιέηεξ:          ♀  α      x ♂ Α, α 

 

Απόβμκμζ:  

Γμκόηοπμζ:       50% Αα, 50% αα  

Φαζκόηοπμζ:     50% πάζπμοκ, 50% οβζείξ 

 

Σηζξ 2 ηεθεοηαίεξ πενζπηώζεζξ ζζπύεζ μ πνώημξ κόιμξ ημο Mendel. 

 

Ζ πενίπηςζδ ημ βμκίδζμ κα είκαζ θοθμζύκδεημ απμννίπηεηαζ δζόηζ ακαθένεηαζ ζηδκ 

άζηδζδ όηζ δ ζοπκόηδηα ειθάκζζδξ είκαζ ίδζα ζηα ανζεκζηά ηαζ ζηα εδθοηά 

άημια. 

 

Γ4.   
Ο ιδπακζζιόξ δζπθαζζαζιμύ ημο DNA είκαζ διζζοκηδνδηζηόξ, δδθαδή ηα δύμ 

εοβαηνζηά ιόνζα πμο πνμηύπημοκ είκαζ πακμιμζόηοπα ιε ημ ιδηνζηό ηαζ ιεηαλύ 

ημοξ ηαζ ηαεέκα απμηεθείηαζ από ιία παθζά ηαζ ιία ηαζκμύνζα αθοζίδα. Σε ηάεε 

δζπθαζζαζιό μζ κέεξ αθοζίδεξ εα απμηεθμύκηαζ από ναδζεκενβό άγςημ 
15

Ν ηαζ 

ιόκμ μζ 2 ανπζηέξ αθοζίδεξ ημο ιδηνζημύ ιμνίμο εα απμηεθμύκηαζ από 
14

Ν. 

Δπμιέκςξ ιεηά από 3 δζαδμπζημύξ ηύηθμοξ ακηζβναθήξ εα πνμηύρμοκ 2
3
=8 ιόνζα 

DNA από ηα μπμία ηα 2 εα έπμοκ ιζα ναδζεκενβή αθοζίδα ηαζ ιζα από ηζξ ανπζηέξ 

ιδ ναδζεκενβέξ ηαζ ηα οπόθμζπα 6 ιόκμ ναδζενκενβέξ, όπςξ θαίκεηαζ ζημ 

παναηάης ζπήια. Άνα ημ πμζμζηό ηςκ ιμνίςκ DNA ιεηά ημ ηέθμξ ημο 3
μο

 

ηύηθμο ακηζβναθήξ πμο εα πενζέπμοκ απμηθεζζηζηά ναδζεκενβό άγςημ 
15

Ν εα 

είκαζ:  (6/8×100)% = 75%.  
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τμ βμκίδζμ Α 

 

mRNA:  

5’ GAAUUCGGAAC-AUG-CCC-GGG-UCA-GCC-UGA-GAGAAUUCCC 3’ 

 

Γ2. Τμ tRNA πμο ιεηαθένεζ ημ αιζκμλύ Μεεεζμκίκδ θένεζ ςξ ακηζηςδζηόκζμ ηδκ 

ηνζπθέηα 3΄UAC 5΄ δ μπμία είκαζ ζοιπθδνςιαηζηή ηαζ ακηζπανάθθδθδ ημο 

ηςδζημκίμο 5΄AUG 3΄. Αθμύ ημ tRNA πνμηύπηεζ ιε ιεηαβναθή ηδξ 

ιεηαβναθόιεκδξ αθοζίδαξ ημο ακηζζημίπμο βμκζδίμο αάζεζ ημο ηακόκα 

ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ, ηόηε ζε αοηήκ εα οπάνπεζ δ ηνζπθέηα 5΄AΤG 3΄. 

Παναηδνμύιε όηζ δ ηνζπθέηα αοηή οπάνπεζ ηόζμ ζημ βμκίδζμ Β όζμ ηαζ ζημ βμκίδζμ 

Γ. Άνα οπάνπμοκ ηόηε μζ ελήξ πενζπηώζεζξ: 

 

1
δ 

Πενίπηςζδ: Τμ βμκίδζμ Β 

 

Μεηαβναθόιεκδ Αθοζίδα 1: 

 

5’ CTTATACGCAATGTTCCTAAA 3’ 

 

ή  
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Μεηαβναθόιεκδ Αθοζίδα 2: 

 

 5’ GAATATGCGTTACAAGGATTT 3’  

 

2
δ
 Πενίπηςζδ: Τμ βμκίδζμ Γ 

 

Μεηαβναθόιεκδ Αθοζίδα 1: 

 

5’ ACTATGCACTTCCGGCCAA 3’ 

 

Γ3. Καηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιεηάθναζδξ ημ mRNA πνμζδέκεηαζ, ιέζς ιζαξ 

αθθδθμοπίαξ πμο οπάνπεζ ζηδκ 5' αιεηάθναζηδ πενζμπή ημο, ιε ημ νζαμζςιζηό 

RNA ηδξ ιζηνήξ οπμιμκάδαξ ημο νζαμζώιαημξ, ζύιθςκα ιε ημοξ ηακόκεξ ηδξ 

ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ ηςκ αάζεςκ. Σηδκ 5' αιεηάθναζηδ πενζμπή ημο mRNA 

παναηδνμύιε όηζ οπάνπμοκ 2 αθθδθμοπίεξ ηςκ 5 κμοηθεμηζδίςκ, μζ μπμίεξ ιπμνεί 

κα επζηεθέζμοκ αοηό ημ νόθμ:  δ 5΄CGGAA3΄ηαζ δ 5΄GGAAC3΄. Οπόηε ζημ 

ακηίζημζπμ rRNA εα οπάνπεζ δ ζοιπθδνςιαηζηή ημοξ 3΄GCCUU5΄ ή 

3΄CCUUG5΄. 

Αθμύ ημ rRNA πνμηύπηεζ ιε ιεηαβναθή ηδξ ιεηαβναθόιεκδξ αθοζίδαξ ημο 

ακηζζημίπμο βμκζδίμο αάζεζ ημο ηακόκα ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ, ηόηε ζε αοηήκ εα 

οπάνπεζ δ ζοιπθδνςιαηζηή αθθδθμοπία 5΄CGGAA3΄ ή δ 5΄GGAAC3΄. 

Παναηδνμύιε όηζ δ ιζα αθθδθμοπία οπάνπεζ ζημ Γ βμκίδζμ ηαζ δ άθθδ ζημ Β. 

 

1
δ
 Πενίπηςζδ: Τμ βμκίδζμ Γ 

 

Μεηαβναθόιεκδ Αθοζίδα 2: 

 

3’  TGATACGTGAAGGCCGGTT 5’ 

 

2
δ 

Πενίπηςζδ: Τμ βμκίδζμ Β 

 

Μεηαβναθόιεκδ Αθοζίδα 2: 

 

 3’ GAATATGCGTTACAAGGATTT 5’  

 

Σδιείςζδ: Τα παναηάης απμηεθμύκ επελήβδζδ ημο εέιαημξ ζύιθςκα ιε ηδ 

δζεεκή αζαθζμβναθία, έπμοκ εηπαζδεοηζηό παναηηήνα ηαζ δεκ γδημύκηαζ από ημοξ 

οπμρδθίμοξ. 

 

«Οζ πενζμπέξ πνόζδεζδξ ημο νζαμζώιαημξ ζηα δζάθμνα ααηηδνζαηά mRNA 

πανμοζζάγμοκ δύμ ημζκά παναηηδνζζηζηά: 

1. Τμ ηςδζηόκζμ έκανλδξ 5’ AUG 3’  

2. Γέκα βάζεις ακμδζηά ημο AUG, δ αθθδθμοπία ημο mRNA πενζθαιαάκεζ ημ 

παναηάης ελαιενέξ (ή ιένμξ αοημύ): 

5’ … Α G G A G G … 3’ 

Αοηό ημ πμθοπμονζκζηό ελαιενέξ είκαζ βκςζηό ςξ αθθδθμοπία Shine – Dalgarno. 

Δίκαζ ζοιπθδνςιαηζηό ζε ιζα πμθύ ζοκηδνδιέκδ αθθδθμοπία ημκηά ζημ 3’ άηνμ 

ημο 16S rRNA. O ααειόξ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ πμζηίθθεζ ζηα δζάθμνα 
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mRNA ηαζ ιπμνεί κα πενζμνίγεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή αθθδθμοπία 4 αάζεςκ GAGG ή 

κα εηηείκεηαζ έςξ ηαζ 9 αάζεζξ, πένα δδθαδή από ηα άηνα ημο ελαιενμύξ. 

Γναιιέκδ ζηδκ ακηίζηνμθδ ηαηεύεοκζδ, δ ζοιπθδνςιαηζηή αθθδθμοπία ημο 

rRNA είκαζ ημ ελαιενέξ: 3’ … U C C U C C … 5’ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENES VIII, Πρώηος Τόμος, Lewin, Ακαδημαϊκές Εκδόζεις 

 

Γ4.   

i. Τμ βμκίδζμ ηέικεηαζ ιε ηδκ πενζμνζζηζηή εκδμκμοηθεάζδ EcoRΗ, δ μπμία 

δδιζμονβεί εηαηένςεεκ ιμκόηθςκα άηνα. Τμ πθαζιίδζμ εα ηέικεηαζ ιε ηδκ 

ΠΔ-Η, δ μπμία δδιζμονβεί όιμζα ιμκόηθςκα άηνα. 

ii. Από ηδ ιία πθεονά:  5’-CAATTC-3’ 

                                  3’-GTTAAG-5’ 

Από ηδκ άθθδ πθεονά:  5’-GAATTG-3’ 

                                      3’-CTTAAC-5’ 

iii. Ζ ΠΔ-Η δεκ εα έπεζ εέζδ ημπήξ ζημ ακαζοκδοαζιέκμ πθαζιίδζμ. 
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Ανάλσζη ερωηήμαηος Β5 

 

Γκςνίγμοιε όηζ ζημ DNA ηςκ ηοηηάνςκ πενζέπμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ηαεμνίγμοκ όθα ηα παναηηδνζζηζηά εκόξ μνβακζζιμύ ηαζ μζ μπμίεξ μνβακώκμκηαζ 

ζε θεζημονβζηέξ ιμκάδεξ, ηα βμκίδζα. Αοηά, δζά ιέζμο ηδξ ιεηαβναθήξ ηαζ ηδξ 

ιεηάθναζδξ, ηαεμνίγμοκ ηδ ζεζνά ηςκ αιζκμλέςκ ζηδκ πνςηεΐκδ. 

Τα βμκίδζα ηςκ πνμηανοςηζηώκ μνβακζζιώκ δζαηνίκμκηαζ ζε δύμ ηαηδβμνίεξ:  

•Σηα βμκίδζα πμο ιεηαβνάθμκηαζ ζε mRNA ηαζ ιεηαθνάγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε 

πνςηεΐκεξ ηαζ 

•Σηα βμκίδζα πμο ιεηαβνάθμκηαζ ηαζ πανάβμοκ tRNA, rRNA. 

Οζ πενζμπέξ ημο DNA  ηςκ ηοηηάνςκ πμο ιεηαβνάθμκηαζ μκμιάγμκηαζ βμκίδζα. 

Γμκίδζμ δδθαδή είκαζ ημ ηιήια DNA ζημ μπμίμ πενζέπμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ηαεμνίγμοκ ηδ ζύκεεζδ εκόξ πμθοπεπηζδίμο ή εκόξ ιμνίμο RNA. 

Γκςνίγμοιε αηόιδ όηζ πνζκ από ηδκ ανπή ηάεε βμκζδίμο, οπάνπεζ ιία εζδζηή 

αθθδθμοπία πμο μκμιάγεηαζ οπμηζκδηήξ. Ο οπμηζκδηήξ ιαγί ιε ημοξ 

ιεηαβναθζημύξ πανάβμκηεξ (πνςηεΐκεξ) απμηεθμύκ ηα νοειζζηζηά ζημζπεία 

έκανλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο βμκζδίμο. Μόκμ όηακ μ ζςζηόξ ζοκδοαζιόξ 

ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ ζοκδεεεί ζημκ οπμηζκδηή, ιπμνεί δ RNA πμθοιενάζδ 

κα λεηζκήζεζ ζςζηά ηδ ιεηαβναθή. Ο οπμηζκδηήξ πνμζδζμνίγεζ ηδκ ύπανλδ ηαζ ηδ 

εέζδ ημο βμκζδίμο πμο εθέβπεζ, όιςξ μ ίδζμξ ανίζηεηαζ πάκηα πνζκ από ηδκ ανπή 

ημο βμκζδίμο. Γδθαδή δεκ ακήηεζ ζημ βμκίδζμ, πανόθμ πμο ημ πνμζδζμνίγεζ ηαεώξ 

μ ίδζμξ δεκ ιεηαβνάθεηαζ. 

Τμ βμκίδζμ εηηείκεηαζ από ημ πνώημ κμοηθεμηίδζμ πμο ιεηαβνάθεηαζ ιέπνζ ημ 

ηεθεοηαίμ κμοηθεμηίδζμ πμο ιεηαβνάθεηαζ. Ζ ιεηαβναθή ζοιααίκεζ ιε ηαθμύπζ 

ηδκ ιδ-ηςδζηή αθοζίδα ημο βμκζδίμο. Ζ ηςδζηή αθοζίδα ημο βμκζδίμο δεκ 

οθίζηαηαζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαβναθήξ. 

Τέθμξ, βκςνίγμοιε όηζ δ ιεηαβναθή ηενιαηίγεηαζ ζημ ηέθμξ ημο βμκζδίμο, όπμο 

οπάνπμοκ μζ αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ. Ζ ζύκεεζδ ημο RNA ζηαιαηά 

ζημ ηέθμξ ημο βμκζδίμο, όπμο εζδζηέξ αθθδθμοπίεξ, μζ μπμίεξ μκμιάγμκηαζ 

αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ, επζηνέπμοκ ηδκ απεθεοεένςζή ημο. Σημ 

βμκίδζμ ακήημοκ ηαζ μζ αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαεώξ αοηέξ 

ιεηαβνάθμκηαζ αθθά απμηόπημκηαζ άιεζα από ημ πνμσόκ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαζ δεκ 

ακηζπνμζςπεύμκηαζ ζημ ιόνζμ RNA πμο πνμηύπηεζ από ηδκ ιεηαβναθή ημο 

βμκζδίμο. 

Γκςνίγμοιε όηζ δ ιεηαβναθή ηαηαθύεηαζ από έκα έκγοιμ, ηδκ RNA πμθοιενάζδ. 

Ζ RNA πμθοιενάζδ πνμζδέκεηαζ ζημκ οπμηζκδηή ημο βμκζδίμο, ιε ηδ αμήεεζα 
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πνςηεσκώκ, ηςκ ιεηαβναθζηώκ παναβόκηςκ. Οζ οπμηζκδηέξ ηαζ μζ ιεηαβναθζημί 

πανάβμκηεξ απμηεθμύκ ηα νοειζζηζηά ζημζπεία ηδξ ιεηαβναθήξ ημο DNA ηαζ 

επζηνέπμοκ ζηδκ RNA πμθοιενάζδ κα ανπίζεζ ζςζηά ηδ ιεηαβναθή. 

Καηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιεηαβναθήξ εκόξ βμκζδίμο δ RNA πμθοιενάζδ πνμζδέκεηαζ 

ζημκ οπμηζκδηή ηαζ πνμηαθεί ημπζηό λεηύθζβια ηδξ δζπθήξ έθζηαξ ημο DNA. Σηδ 

ζοκέπεζα, ημπμεεηεί ηα νζαμκμοηθεμηίδζα απέκακηζ από ηα δεμλονζαμκμοηθεμηίδζα 

ιίαξ αθοζίδαξ ημο DNA ζύιθςκα ιε ημκ ηακόκα ηδξ ζοιπθδνςιαηζηόηδηαξ ηςκ 

αάζεςκ, όπςξ ηαζ ζηδκ ακηζβναθή, ιε ηδ δζαθμνά όηζ εδώ απέκακηζ από ηδκ 

αδεκίκδ ημπμεεηείηαζ ημ νζαμκμοηθεμηίδζμ πμο πενζέπεζ μοναηίθδ. Ζ RNA 

πμθοιενάζδ ζοκδέεζ ηα νζαμκμοηθεμηίδζα πμο πνμζηίεεκηαζ ημ έκα ιεηά ημ άθθμ, 

ιε 3'-5' θςζθμδζεζηενζηό δεζιό. Ζ ιεηαβναθή έπεζ πνμζακαημθζζιό 5'→3' όπςξ 

ηαζ δ ακηζβναθή. Ζ ζύκεεζδ ημο RNA ζηαιαηά ζημ ηέθμξ ημο βμκζδίμο, όπμο 

εζδζηέξ αθθδθμοπίεξ μζ μπμίεξ μκμιάγμκηαζ αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ, 

επζηνέπμοκ ηδκ απεθεοεένςζή ημο. 

Τμ ιόνζμ RNA πμο ζοκηίεεηαζ είκαζ ζοιπθδνςιαηζηό πνμξ ηδ ιία αθοζίδα ηδξ 

δζπθήξ έθζηαξ ημο DNA ημο βμκζδίμο. Ζ αθοζίδα αοηή είκαζ δ ιεηαβναθόιεκδ ηαζ 

μκμιάγεηαζ ιδ ηςδζηή. Ζ ζοιπθδνςιαηζηή αθοζίδα ημο DNA ημο βμκζδίμο 

μκμιάγεηαζ ηςδζηή. To RNA είκαζ ημ ηζκδηό ακηίβναθμ ηδξ πθδνμθμνίαξ εκόξ 

βμκζδίμο. 

Τα ιόνζα tRNA ηαζ rRNA ηαηόπζκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ιεηάθναζδ ηςκ ιμνίςκ  

mRNA, πςνίξ ηα ζδζά κα ιεηαθνάγμκηαζ. 

Όηακ έκα βμκίδζμ πμο ηςδζημπμζεί βζα mRNA ιεηαβνάθεηαζ, δδιζμονβείηαζ ημ 

mRNA. Αοηό, έπεζ δύμ πενζμπέξ πμο δε ιεηαθνάγμκηαζ ζε αιζκμλέα. Ζ ιία 

ανίζηεηαζ ζημ 5' άηνμ ηαζ δ άθθδ ζημ 3' άηνμ. Οζ αθθδθμοπίεξ αοηέξ μκμιάγμκηαζ 

5' ηαζ 3' αιεηάθναζηεξ πενζμπέξ, ακηίζημζπα. Σημοξ πνμηανοςηζημύξ μνβακζζιμύξ 

ημ mRNA ανπίγεζ κα ιεηαθνάγεηαζ ζε πνςηεΐκδ πνζκ αηόιδ μθμηθδνςεεί δ 

ιεηαβναθή ημο. Αοηό είκαζ δοκαηό, επεζδή δεκ οπάνπεζ πονδκζηή ιειανάκδ. 

Σύιθςκα θμζπόκ ιε ηα παναπάκς ηαζ πανόθμ πμο δεκ βίκεηαζ ζαθέξ ιε πμζμ 

αηνζαώξ ηνόπμ θεζημονβμύκ μζ αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ, ςζηόζμ αοηέξ 

δεκ οπάνπμοκ ζημ  mRNA πμο ιεηαθνάγεηαζ από ηα νζαμζώιαηα. 

Τμ ιόνζμ mRNA, απμηεθείηαζ από ημ 5΄ άηνμ ημο πνμξ ημ 3΄ άηνμ ημο, από ηζξ 

ελήξ αθθδθμοπίεξ ιε δζαηνζηό νόθμ: 

5΄ αιεηάθναζηδ πενζμπή + [AΤG (ηςδζηόκζμ έκανλδξ) + πθαίζζμ ακάβκςζδξ 

(αηέναζμ πμθθαπθάζζμ ημο ηνία ςξ πνμξ ημ πθήεμξ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ  ηα μπμία 

ιεηαθνάγμκηαζ) + ηςδζηόκζμ θήλδξ (πμο δεκ ιεηαθναγεηαζ ηαεώξ δεκ οπάνπμοκ 

tRNA πμο κα ακηζζημζπμύκ ζε αοηό)] + 3΄ αιεηάθναζηδ πενζμπή. 
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 Σημ mRNA θμζπόκ, εηηόξ από ημ ιεηαθνάζζιμ ηιήια ημο, ιαγί ιε ημ ηςδζηόκζμ 

θήλδξ, πενζέπμκηαζ μπςζδήπμηε ηαζ μζ 5΄ ηαζ 3΄ αιεηάθναζηεξ πενζμπέξ ημο, πμο 

απμηεθμύκ νοειζζηζηά ζημζπεία ηδξ ιεηάθναζδξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ παναιμκήξ ηδξ 

αηεναζόηδηάξ ημο, ζημ ηοηηανόπθαζια ημο ηοηηάνμο. 

Από ηδκ επζζηδιμκζηή αζαθζμβναθία, βκςνίγμοιε: 

ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΔ ΛΖΞΖ ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ 

Ο ιδπακζζιόξ ηενιαηζζιμύ (ηδξ ιεηαβναθήξ) δεκ είκαζ ίδζμξ ζηα ααηηήνζα ηαζ 

ημοξ εοηανοώηεξ. Σηα βακηήρια, μ ηενιαηζζιόξ επζηεθείηαζ απθώξ, ιε ηδ 

ιεηαβναθή ηδξ αθθδθμοπίαξ ηενιαηζζιμύ (Αθθδθμοπίεξ Λήλδξ ηδξ Μεηαβναθήξ), 

δ μπμία ανίζηεηαζ ζημ DNA-ΔΚΜΑΓΔΗΟ (ιδ-ηςδζηή αθοζίδα). Σο ημήμα ηοσ 

RNA ποσ ζσνηίθεηαι με βάζη ηην αλληλοστία ασηή θεζημονβεί ςξ ζήια 

ηενιαηζζιμύ ηδξ ιεηαβναθήξ ηαζ πνμηαθεί απμιάηνοκζδ ηδξ RNA πμθοιενάζδξ 

από ηδκ αθοζίδα ημο DNA, ιε ηαοηόπνμκδ απεθεοεένςζδ ημο ιεηάβναθμο (RNA 

πνμσόκημξ), δδθαδή ημο RNA, ημ μπμίμ ιπμνεί κα δνάζεζ αιέζςξ ςξ RNA.  

Βιολογία Campell & Reace ΠΕΚ (Ηράκλειο) 

Ζ νύειζζδ ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ ζημοξ πνμηανοςηζημύξ μνβακζζιμύξ βίκεηαζ 

ηονίςξ ζημ επίπεδμ ηδξ ιεηαβναθήξ. Τμ μπενόκζμ ηδξ θαηηόγδξ απμηεθείηαζ από 

ηνία δμιζηά βμκίδζα πμο ηςδζημπμζμύκ ηα έκγοια ηα μπμία δζαζπμύκ ηδ θαηηόγδ. 

Αοηά νοειίγμκηαζ από δύμ αθθδθμοπίεξ DNA: έκακ οπμηζκδηή ηαζ έκα πεζνζζηή. Ο 

πεζνζζηήξ παίγεζ ημ νόθμ ημο ιμνζαημύ δζαηόπηδ ημο μπενμκίμο. 

Τμ μπενόκζμ ηδξ θαηηόγδξ δε ιεηαβνάθεηαζ μύηε ιεηαθνάγεηαζ, όηακ απμοζζάγεζ 

από ημ ενεπηζηό οθζηό δ θαηηόγδ. Τόηε θέιε όηζ ηα βμκίδζα πμο ημ απμηεθμύκ 

ανίζημκηαζ οπό ηαηαζημθή. Πώξ επζηοβπάκεηαζ δ ηαηαζημθή; Γύμ είκαζ ηα 

νοειζζηζηά ιόνζα: ιζα αθθδθμοπία DNA, πμο μκμιάγεηαζ πεζνζζηήξ ηαζ ανίζηεηαζ 

ιεηαλύ ημο οπμηζκδηή ηαζ ημο πνώημο βμκζδίμο, ηαζ ιζα νοειζζηζηή πνςηεΐκδ-

ηαηαζημθέαξ. Όηακ απμοζζάγεζ δ θαηηόγδ μ ηαηαζημθέαξ πνμζδέκεηαζ ζζπονά ζημ 

πεζνζζηή ηαζ ειπμδίγεζ ηδκ RNA πμθοιενάζδ κα ανπίζεζ ηδ ιεηαβναθή ηςκ 

βμκζδίςκ ημο μπενμκίμο. Ο ηαηαζημθέαξ ηςδζημπμζείηαζ από έκα νοειζζηζηό 

βμκίδζμ, πμο ανίζηεηαζ ιπνμζηά από ημκ οπμηζκδηή. Τμ νοειζζηζηό βμκίδζμ 

ιεηαβνάθεηαζ ζοκεπώξ ηαζ πανάβεζ θίβα ιόνζα ημο ηαηαζημθέα. Τα ιόνζα αοηά 

πνμζδέκμκηαζ ζοκεπώξ ζημ πεζνζζηή. 

Όηακ ζημ ενεπηζηό οθζηό οπάνπεζ ιόκμ θαηηόγδ, ηόηε μ ίδζμξ μ δζζαηπανίηδξ 

πνμζδέκεηαζ ζημκ ηαηαζημθέα ηαζ δεκ ημο επζηνέπεζ κα πνμζδεεεί ζημ πεζνζζηή. 

Τόηε δ RNA πμθοιενάζδ είκαζ εθεύεενδ κα ανπίζεζ ηδ ιεηαβναθή. Γδθαδή δ 

θαηηόγδ θεζημονβεί ςξ επαβςβέαξ ηδξ ιεηαβναθήξ ηςκ βμκζδίςκ ημο μπενμκίμο. 

Τόηε ηα βμκίδζα ανπίγμοκ κα «εηθνάγμκηαζ», δδθαδή κα ιεηαβνάθμκηαζ ηαζ κα 
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ζοκεέημοκ ηα έκγοια. Τα ηνία έκγοια ιεηαθνάγμκηαζ ηαοηόπνμκα από ημ ίδζμ 

ιόνζμ mRNA ημ μπμίμ πενζέπεζ ηςδζηόκζμ έκανλδξ ηαζ θήλδξ βζα ηάεε έκγοιμ. 

Σοιπεναζιαηζηά, δ ίδζα δ θαηηόγδ εκενβμπμζεί ηδ δζαδζηαζία βζα ηδκ 

απμζημδόιδζή ηδξ. Όηακ δ θαηηόγδ δζαζπαζηεί πθήνςξ, ηόηε δ πνςηεΐκδ 

ηαηαζημθέαξ είκαζ εθεύεενδ κα πνμζδεεεί ζημ πεζνζζηή ηαζ κα ηαηαζηείθεζ ηδ 

θεζημονβία ηςκ ηνζώκ βμκζδίςκ. 

Από ημ μπενόκζμ ηδξ θαηηόγδξ (lac operon) πμο απμηεθείηαζ από ηα δμιζηά βμκίδζα 

Ε, Υ, Α ηαζ ηζξ νοειζζηζηέξ αθθδθμοπίεξ ημο πεζνζζηή ηαζ ημο οπμηζκδηή ημο 

μπενμκίμο (βζα ηδκ έκανλδ ηδξ ιεηαβναθήξ) ηαεώξ ηαζ ηζξ αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ 

ιεηαβναθήξ πμο αημθμοεμύκ ηδκ 3΄ αιεηάθναζηδ πενζμπή ημο δμιζημύ βμκζδίμο 

Α, μζ μπμίεξ απμηεθμύκ νοειζζηζηά ζημζπεία ημο ηενιαηζζιμύ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο, 

ιεηαβνάθμκηαζ αθθά δεκ ιεηαθνάγμκηαζ μζ αθθδθμοπίεξ ημο: 

Α. μ πείνζζηδξ, εθόζμκ ανίζηεηαζ ιεηαλύ ημο οπμηζκδηή ηαζ ηδξ 5’ αιεηάθναζηδξ 

πενζμπήξ ημο πνώημο δμιζημύ βμκζδίμο (βμκίδζμ Ε). 

Β. Ζ 5’ αιεηάθναζηδ πενζμπή ηάεε δμιζημύ βμκζδίμο.  

Γ. Τμ ηςδζηόκζμ θήλδξ ηάεε δμιζημύ βμκζδίμο.  

Γ. Ζ ιμκαδζηή 3’ αιεηάθναζηδ πενζμπή ημο μπενμκίμο (ιεηά ημ ηςδζηόκζμ θήλδξ 

ημο βμκζδίμο Α). 

Δ. Οζ αθθδθμοπίεξ θήλδξ ηδξ ιεηαβναθήξ ημο μπενμκίμο. 

Δπίζδξ βκςνίγμοιε από ηδκ επζζηδιμκζηή αζαθζμβναθία: 

ΟΠΕΡΟΝΙΟ 

Οπερόνια: Θεμελιώδθσ ζννοια: Τα κφτταρα των βακτθρίων ελζγχουν τον 

μεταβολιςμό τουσ είτε ρυκμίηοντασ κατάλλθλα τθν ενεργότθτα ςυγκεκριμζνων 

ενηφμων είτε ρυκμίηοντασ τθν ζκφραςθ γονιδίων που κωδικοποιοφν ζνηυμα. 

Συνικωσ, τα γονίδια των βακτθρίων ομαδοποιοφνται ςε οπερόνια, επιτρζποντασ 

ζτςι ςε ομάδεσ γειτονικών γονιδίων να εξυπθρετοφνται από κοινοφ, από τον ίδιο 

υποκινθτι. 

Ολόκλθρο το οπερόνιο ενεργοποιείται ι απενεργοποιείται από ειδικά τμιματα 

του DNA που ςυνιςτοφν τον χειριςτι και λειτουργοφν ςαν «διακόπτθσ» που 

επιτρζπει τθν ρφκμιςθ (απενεργοποίθςθ ι ενεργοποίθςθ) πολλών γονιδίων 

ταυτοχρόνωσ. 

Τόςο τα καταςτελλόμενα όςο και τα επαγόμενα οπερόνια, θ πρόςδεςθ μιασ 

ειδικισ πρωτεΐνθσ-καταςτολζα ςτον χειριςτι επιφζρει διακοπι τθσ μεταγραφισ 

(θ πρωτεΐνθ-καταςτολζασ κωδικοποιείται από διαφορετικό ρυκμιςτικό γονίδιο). 
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Βιολογία Campbell and Reece Π.Ε.Κ.(Ηράκλειο) 

Το mRNA τθσ β-γαλακτοηιδάςθσ φζρει μια περιοχι - οδθγό πριν από το 

κωδικόνιο ζναρξθσ. Το ςθμείο ζναρξθσ τθσ μεταγραφισ (νουκλεοτιδικό ηεφγοσ 

+1) βρίςκεται πολφ κοντά ςτο ανοδικό όριο τθσ κζςθσ πρόςδεςθσ του 

καταςτολζα. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθ μεταγραφόμενθ περιοχι του οπερονίου τθσ 

λακτόηθσ, εκτόσ από τα ιδιά τα κωδικά γονίδια περιλαμβάνεται και ζνα μεγάλο 

τμιμα του χειριςτι.  

i Genetics   P.J. Russell 

 Εκδόςεισ Μπαςδάρα (Αλεξανδρούπολη) 

 

Μελζτεσ ιχνθλάτθςθσ DNA αποκαλφπτουν ότι ο καταςτολζασ Lac προςτατεφει 35 

bp μεταξφ των κζςεων –7 και +28, επομζνωσ ο χειριςτισ περιλαμβάνει τόςο τθ 

κζςθ ζναρξθσ τθσ μεταγραφισ (+1) όςο και μζροσ του πλαιςίου –10 του 

υποκινθτι. Οι περιοχζσ ςυμμετρίασ φαίνονται με το ίδιο χρώμα. Κάποιεσ από τισ 

μεταλλαγζσ του οπερονίου lac που μειώνουν τθ ςυγγζνεια του καταςτολζα Lac 

προσ το DNA του οπερονίου φαίνονται με μοβ χρώμα. 

Βαςικζσ Αρχζσ Μοριακήσ Βιολογίασ B.E.Tropp 

Εκδόςεισ Μπαςδάρα (Αλεξανδρούπολη) 

J. Monod & F. Jacob:  

«ημ μπενόκζμ είκαζ έκα ηιήια DNA, πμο ζοκζζηά ιία βεκεηζηή ιμκάδα 

ζοκημκζζιέκδξ έηθναζδξ.» 

Ομιλία καηά ηεν απονομή ηος βπαβείος Νόμπελ. 

 

 

 


