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1. «Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι γονίδια που ελέγχουν….έλλειψης ενός ογκοσταλτικού 

γονιδίου» Σελ. 101 σχολικού βιβλίου. 

2. «Στον καρυότιπo των ατόµων που πάσχουν (από τρισωµία 21)…..θα δηµιουργήσει στο ζυγωτό 

τρισωµία 21». Σελ. 97, Σχολικού βιβλίου 

      και, η αλλαγή αυτή στον αριθµό του χρωµοσώµατος 21 ονοµάζεται σύνδροµο Down και 

εντάσσεται στις τρισωµίες, που είναι κατηγορία αριθµητικών χρωµοσωµικών ανωµαλιών 

3. «Η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώµατος θα συµβάλλει:  

• Στη µελέτη της εξέλιξης…στη γεωργία και την κτηνοτροφία». Σελ. 126, Σχολικού βιβλίου 

4. «Ο όρος αδελφές χρωµατίδες χρησιµοποιείται για να ….αδελφές χρωµατίδες από κάθε 

χρωµόσωµα» σελ. 20, Σχολικού βιβλίου. 
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1. Η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στα βακτήρια αποσκοπεί στην προσαρµογή του 

περιβάλλοντος τους, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση τους. Έτσι, άλλα γονίδια του 

γονιδιώµατος µεταγράφονται µόνο όταν το βακτήριο αναπτύσσεται σε ειδικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες, επειδή τα προϊόντα των γονιδίων αυτών είναι απαραίτητα για την 

επιβίωση του κυττάρου στις συνθήκες αυτές. 

2. «Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού…..γίνεται σε πολλά επίπεδα» σελ. 40 Σχολικού 

βιβλίου 

3. « Η RNA πολυµεράση προσδένεται σε ειδικές περιοχές….πριν από την αρχή κάθε γονιδίου» 

σελ. 32 Σχολικού βιβλίου και,  

Το ένζυµο που καταλύει τη µεταγραφή είναι η RNA πολυµεράση (στους ευκαριωτικούς 

οργανισµούς υπάρχουν τρία είδη RNA πολυµερασών). Και «Στα ευκαριωτικά κύτταρα…τη 

µεταγραφή ενός γονιδίου» Σελ. 41 – 42, Σχολικού βιβλίου 
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Η θηλιά της αντιγραφής έχει ως εξής : 

 

 

 

Νεοσυντιθέµενος 

συνεχής κλώνος 

 

 

 

Νεοσυντιθέµενος 

ασυνεχής κλώνος 

 

 
 

Οι ρόλοι των DNA πολυµερασών είναι: 

1. ∆ηµιουργία συµπληρωµατικού και αντιπαράλληλου κώνου µε φορά 5’ →  3’ χρησιµοποιώντας ως 

    καλούπι τη µητρική αλυσίδα του DNA. 

2. Επιδιόρθωση λαθών που κάνουν οι ίδιες µόνο κατά την στιγµή της αντιγραφής. 

3. Αντιακάσταση πρωταρχικών τµηµάτων RNA από DNA. 

 

Το mRNA είναι: 

5΄.... AUG CCA UGC AAA CCG AAA UGA …3΄ 

 

Το νέο mRNA είναι:  

5΄.... AUG CCA UGC UAA CCG AAA UGA …3΄ 

 

Παρατηρούµε ότι έγινε µετάλλαξη αντικατάστασης. 

 

4
ο
 κωδικόνιο 

     Φυσιολογικό      Μεταλλαγµένο 

 

  5’ – ΑΑΑ – 3’            : κωδική :          5’ – ΤΑΑ – 3’ 

  3’ – ΤΤΤ – 5’            : µη κωδική :      3’ – ΑΤΤ – 5’ 

  5’ – ΑΑΑ – 3’            : mRNA :          5’ – UΑΑ – 3’ 

  Ένα αµινοξύ             : αµινοξύ:               λήξη 

 

Έγινε µετάλλαξη αντικατάστασης ενός ζεύγους Α-Τ από Τ-Α µε αποτέλεσµα στην κωδική αλυσίδα 

αντί του κωδικονίου 5’ – ΑΑΑ – 3’ να δηµιουργείται το κωδικόνιο 5’ – ΤΑΑ – 3’.  

Σε πρωτεϊνικό επίπεδο έχουµε πρόωρη λήξη της µετάφρασης οπότε προκύπτει πεπτίδιο µε λιγότερα 

αµινοξέα. 

 

Συγκεκριµένα, το νέο πεπτίδιο θα αποτελείται µόνο από τα τρία πρώτα αµινοξέα του φυσιολογικού, 

ενώ το φυσιολογικό αποτελείται από έξι αµινοξέα έτσι είναι πολύ πιθανή η απώλεια της 

λειτουργικότητας του.  

 

«Σηµειώνεται ότι πολλά µόρια mRNA ………. δύο αντίγραφα ενός γονιδίου». Σελ. 37-38 σχολικού 

βιβλίου. 

 


