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Θέµα 1ο
1β, 2δ, 3β, 4δ, 5β
Θέµα 2ο
1. σελ. 101, «Η αναστολή της δράσης τους … έλλειψης ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου»
2. σελ. 96, Η αλλαγή ονοµάζεται Σύνδροµο Down (Τρισωµία 21) και «Η ύπαρξη του
επιπλέον ... δηµιουργήσει στο ζυγωτό τρισωµία 21»
3. σελ. 126, «Στη µελέτη της εξέλιξης ... και την κτηνοτροφία»
4. σελ. 20, «Ο όρος αδελφές χρωµατίδες ... αποκτούν µέγιστο βαθµό συσπείρωσης» και
«Στο τέλος της κυτταρικής ... από κάθε χρωµόσωµα»
Θέµα 3ο
1. σελ. 40, «Στα βακτήρια η ρύθµιση ... και η διαίρεση»
2. σελ. 40, «Στα αρχικά στάδια ... σε πολλά επίπεδα»
3. σελ. 32, Ρυθµιστικά στοιχεία της µεταγραφής: υποκινητές και µεταγραφικοί παράγοντες,
Ένζυµο που καταλύει τη µεταγραφή είναι η RNA πολυµεράση, σελ. 42 «Η RNA
πολυµεράση λειτουργεί ... τη µεταγραφή ενός γονιδίου»
Θέµα 4ο
Οι δύο αλυσίδες (κλώνοι του DNA είναι αντιπαράλληλες). Εποµένως αφού ο κλώνος Α έχει
προσανατολισµό 35 ο κλώνος Β θα έχει προσανατολισµό 53, όπως φαίνεται και στο
σχήµα.
Προσανατολισµός αντιγραφής
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Τα ένζυµα που τοποθετούν τα συµπληρωµατικά νουκλεοτίδια είναι οι DNA πολυµεράσες
οι οποίες λειτουργούν µόνο προς καθορισµένη κατεύθυνση. Έτσι η αντιγραφή γίνεται µε
προσανατολισµό 53 και από κάθε µητρική θα σχηµατιστεί µία συµπληρωµατική
θυγατρική αλυσίδα αντιπαράλληλη της µητρικής από την οποία προήλθε. Για να µπορεί να

γίνεται η παραπάνω διαδικασία σε κάθε τµήµα DNA που γίνεται η αντιγραφή, θα πρέπει η
σύνθεση του DNA να είναι συνεχής στη µία αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. Έτσι:
Θυγατρική και συµπληρωµατική της Α: συνεχής αλυσίδα
Θυγατρική και συµπληρωµατική της Β: ασυνεχής αλυσίδα
Ρόλοι DNA πολυµερασών: σελ. 28 «DNA πολυµεράσες επιµηκύνουν τα πρωταρχικά
τµήµατα ... µητρικές αλυσίδες του DNA», σελ. 28 - 30 «DNA πολυµεράσες επιδιορθώνουν
... τοποθετούν τα σωστά» σελ. 30 «Ταυτόχρονα DNA πολυµεράσες ... µε τµήµατα DNA»
Αρχικό m-RNA:
Νέο m-RNA:

5’ … AUG CCA UGC AAA CCG AAA UGA … 3’
5’ … AUG CCA UGC UAA CCG AAA UGA … 3’

Η αλλαγή που έλαβε χώρα ήταν µία γονδιακή µετάλλαξη αντικατάστασης βάσης στην
κωδική αλυσίδα του DNA (όπως παρουσιάζεται ως παράδειγµα και στη σελ. 90 για την
δρεπανοκυτταρική αναιµία) και ειδικότερα αντικαταστάθηκε το Α από Τ (σε αυτό το σηµείο
θα ̟ρέ̟ει να διευκρινιστεί ̟ως ο αριθµός των κωδικονίων αλλάζει, αλλά ̟αραµένει σταθερός ο
αριθµός των νουκλεοτιδίων καθώς µετά το κωδικόνιο λήξης ̟ου έχει σχηµατιστεί δεν ορίζονται
κωδικόνια). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός κωδικονίου λήξης (ΤΑΑ στην
κωδική αλυσίδα ή UAΑ στο m-RNA) και εποµένως τον πρόωρο τερµατισµό σύνθεσης της
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Οι συνέπειες: σελ. 91 «Σε άλλες ... η λειτουργικότητα της
πρωτεΐνης».
Οικονοµική διαδικασία: σελ. 37 - 38 «Σηµειώνεται ότι πολλά m-RNA µπορούν ... ή από
δύο αντίγραφα ενός γονιδίου».

