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ΘΕΜΑ 2ο 
1. Σχ. βιβλίο, σελ. 101 από «Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια… µέχρι… έλλειψης ενός 
ογκοκατασταλτικού γονιδίου». 
2. Σχ. βιβλίο, σελ.96 από «Το σύνδροµο Down … µέχρι …µητέρα ηλικίας 19 ετών.» 
3. Σχ. βιβλίο, σελ. 126 από: «Στη µελέτη της εξέλιξης του ανθρώπινου 
γονιδιώµατος… µέχρι …στη γεωργία και την κτηνοτροφία.» 
4. Σχ. βιβλίο, σελ. 20 από: « Ο όρος αδελφές χρωµατίδες χρησιµοποιείται … 
µέχρι … αδελφές χρωµατίδες από κάθε χρωµόσωµα.» 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
1. Σχ. βιβλίο, σελ. 40 από: «Στα βακτήρια … µέχρι … που είναι η αύξηση και η 
διαίρεση.» 
2. Στα αρχικά στάδια της εµβρυογένεσης τα κύτταρα εξειδικεύονται, για να 
εκτελέσουν επιµέρους λειτουργίες και η διαδικασία αυτή ονοµάζεται κυτταρική 
διαφοροποίηση. 
Σχ. βιβλίο, σελ. 40 από «Μολονότι όλα τα κύτταρα… µέχρι …πολλά επίπεδα» 
3. Σχ. βιβλίο, σελ.32 από: «Ο µηχανισµός της µεταγραφής … µέχρι … πάντοτε 
πριν από την αρχή κάθε γονιδίου.» 
Σχ. βιβλίο, σελ.41: «Ρύθµιση στο επίπεδο της µεταγραφής» 
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Η αλυσίδα που δηµιουργείται µε πρότυπο τον κλώνο Α συντίθεται συνεχώς, και αυτή 
που δηµιουργείται µε πρότυπο τον κλώνο Β συντίθεται ασυνεχώς. 
Σχ. βιβλίο, σελ.28, 30 
 
To αρχικό mRNA είναι: 



5΄.... AUG CCA UGC AAA CCG AAA UGA …3́ 
 
Το mRNA που δηµιουργείται µετά τη µετάλλαξη στο γονίδιο είναι: 
5΄.... AUG CCA UGC UAA CCG AAA UGA …3́ 
Πρόκειται για γονιδιακή µετάλλαξη, αντικατάστασης βάσης και συγκεκριµένα στο 
mRNA γίνεται αντικατάσταση του ριβονουκλεοτιδίου που περιέχει την πρώτη Α του 
4ου κωδικονίου σε U. Σε επίπεδο κωδικής αλυσίδας πραγµατοποιείται 
αντικατάσταση δεοξυριβονουκλεοτιδίου που περιέχει την 1η Α του 4ου κωδικονίου 
σε Τ. Κατά τη µετάφραση του συγκεκριµένου mRNA θα παρατηρηθεί πρόωρος 
τερµατισµός της µετάφρασης οπότε θα δηµιουργηθεί πεπτίδιο µε λιγότερα (3 αντί για 
6) αµινοξέα συγκριτικά µε το φυσιολογικό. Τις περισσότερες φορές καταστρέφεται η 
λειτουργικότητα του πεπτιδίου και κατ’ επέκταση της πρωτεΐνης όταν συµβαίνει µια 
τέτοια µετάλλαξη. 
 
Σχ. βιβλίο, σελ.37 από: «Σηµειώνεται ότι … µέχρι … από δύο αντίγραφα ενός 
γονιδίου.» 


