
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Ζήτημα 1ο  

1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens …… 
I. Παρασιτεί σε ζωικά κύτταρα 
II. Μετασχηματίζεται με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου Ti 
III. Μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα 
IV.  Ζει στο έδαφος και μολύνει φυτικά κύτταρα 

2. Η ΑAΤ ……….. 
I. Είναι πρωτεΐνη ή οποία παράγεται στο ήπαρ και ρυθμίζει τη συγκέντρωση 

των υδατανθράκων στο αίμα 
II. Σε έλλειψή της προκαλείται εμφύσημα 
III. Σε έλλειψή της μειώνεται η ικανότητα πήξης του αίματος του ανθρώπου  
IV. Παράγεται στο πάγκρεας και σε έλλειψή της προκαλείται εμφύσημα 

 

3. Το άλογο έχει 64 χρωμοσώματα. Στην αρχή της μεσόφασης ο 
αριθμός των μορίων DNA σε κάθε μυϊκό του κύτταρο θα είναι:  
I. Α. 64 
II.  Β. 128  

III. Γ. 32 
IV.  Δ. 46  

4.  Με τη γονιδιακή θεραπεία:  
I.  Γίνεται τροποποίηση των γεννητικών και των σωματικών κυττάρων του 

ασθενούς  
II. Γίνεται αντικατάσταση του μεταλλαγμένου γονιδίου  
III. Υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν παρενέργειες  
IV. Δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA 

 

5. Η EcoRI …………. 
I.    Παράγεται από το βακτήριο E. Coli 
II.    Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία  

       3΄       GAATTC        5΄ 
                 5΄        CTTAAG        3΄ 

III.   Κόβει τα πλασμίδια σε δύο τουλάχιστον θέσεις 

IV.    Δημιουργεί ένα άκρο με αζευγάρωτες βάσεις 
 

Ζήτημα 2ο  
1. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο καρυότυπος ενός 
φυσιολογικού ανθρώπινου κυττάρου και ενός κυττάρου από άτομο που 
πάσχει από μια χρωμοσωμική ανωμαλία. 

I. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
προκειμένου να γίνει αυτή η απεικόνιση (Μονάδες 8) 

II. Ποιος ο φαινότυπος του ατόμου με την χρωμοσωμική 
ανωμαλία; (Μονάδες 4) 
 

 



 

 
2. Ποια η συμβολή της ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώματος στη 
μελέτη της οργάνωσής του και στην αντιμετώπιση των κληρονομικών 
ασθενειών; 

Μονάδες 9 
 

3. Ποια δεδομένα , τα οποία σχετίζονται με την σύσταση του Γενετικού 
υλικού σχετίζονται με το είδος του οργανισμού;  

Μονάδες 4 
 

Ζήτημα 3ο  
Α. Το m-RNA που κωδικοποιεί την παραγωγή ενός ολιγοπεπτιδίου έχει την 
ακόλουθη αλληλουχία βάσεων. 
 
5’ CGAUGUAUCUAGAAUGUCUAGGAUGACCUG3’  
 
Μετάλλαξη που έγινε στο γονίδιο που κωδικοποιεί την παραγωγή αυτού 
ολιγοπεπτιδίου είχε σαν αποτέλεσμα τη μεταγραφή στο ακόλουθο m-RNA 
 
5’ CGAUGUAUCCCUAGACAUUCUAAUGACCUG3’    
 

1. Να προσδιορισθούν οι πιθανές μεταλλάξεις που έγιναν και είχαν σαν 
αποτέλεσμα την αλλαγή αυτή.(Μονάδες 10) 

2. Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά τη λειτουργία του 
ολιγοπεπτιδίου; (Μονάδες 5) 

Β. Με ποιους τρόπους τα βακτήρια αμύνονται εναντίον  δυσμενών παραγόντων του 
περιβάλλοντος; 

Μονάδες 6 
Γ. Ποια άτομα απαιτείται να ζητούν Γενετική συμβουλή πριν αποκτήσουν 
απογόνους; 



Μονάδες 4 
 

 
Ζήτημα 4ο  

 
Ένας πληθυσμός βακτηρίων E.coli εμβολιάζεται σε αποστειρωμένο 
βιοαντιδραστήρα έχοντας ως πηγή άνθρακα το μονοσακχαρίτη Γλυκόζη και το 
δισακχαρίτη Λακτόζη.  Η μεταβολή της συγκέντρωσης των μικροοργανισμών σε 
συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στην καμπύλη που ακολουθεί.  

1. Να προσδιορισθεί η φάση της καμπύλης στην οποία χρησιμοποιείται ως 
πηγή άνθρακα η Γλυκόζη  (Μονάδες 2) και η φάση που χρησιμοποιείται η 
Λακτόζη (Μονάδες 2) Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας (Μονάδες 8) 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                 T1     t2  

Μονάδες 12 
2. Στο ακόλουθο τμήμα DNA  δίδεται η υποθετική αλληλουχία του γονιδίου του 

οπερονίου της Λακτόζης  το οποίο κωδικοποιεί το ένζυμο Περμεάση 
 
                                              Γονίδιο Περμεάσης 
Γονίδιο               ……….. CAATGTTAGTGGAGCCCTTGTGACATCG……     Γονίδιο 
Τρανσακετυλάσης…….. GTTACAATCACCTCGGGAACACTGTAGC  .... β-Γαλακτοσιδάσης 

I. Τι είναι τα Οπερόνια και σε ποιους οργανισμούς συναντώνται;  
Μονάδες 3 

II. Να Γραφεί το τμήμα του m-RNA που μεταφράζεται στα αμινοξέα του 
ενζύμου της Περμεάσης (Μονάδες 2) και να αιτιολογηθεί η απάντησή σας 
(Μονάδες 8) 

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   
 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1 IV   
2  II  
3   I  
4  III  
5  I    

ΖΗΤΗΜΑ 2ο ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
I. Το ανθρώπινο γονιδίωμα σε ένα απλοειδές κύτταρο (γαμέτη) αποτελείται από 

περίπου 3x109 ζεύγη βάσεων DNA, που είναι οργανωμένα σε 23 

χρωμοσώματα. Η μελέτη των χρωμοσωμάτων είναι δυνατή μόνο σε κύτταρα 

τα οποία διαιρούνται. Τα κύτταρα αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από 

ιστούς που διαιρούνται φυσιολογικά είτε από κυτταροκαλλιέργειες, όπου 

γίνεται in vitro επαγωγή της διαίρεσης με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση. 

Τα χρωμοσώματα μελετώνται στο στάδιο της μετάφασης, όπου εμφανίζουν 

το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης και είναι ευδιάκριτα. Επειδή σε ένα 

πληθυσμό διαιρούμενων κυττάρων το ποσοστό αυτών που βρίσκονται στη 

μετάφαση είναι μικρό, χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες σταματούν την 

κυπαρική διαίρεση στη φάση αυτή. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται σε 

υποτονικό διάλυμα, ώστε να σπάσει η κυπαρική τους μεμβράνη, και τα 

χρωμοσώματά τους απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Τέλος, 

χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες και παρατηρούνται στο 

μικροσκόπιο. 

II. Τα άτομα με σύνδρομο Klinefelter έχουν φυσιολογικό αριθμό αυτοσωμικών 

χρωμοσωμάτων (44) και τρία φυλετικά χρωμοσώματα, τα ΧΧΥ, αντί του 

φυσιολογικού ζεύγους ΧΥ (Εικόνα 6.8). Τα άτομα αυτά έχουν εξωτερικά 

χαρακτηριστικά αρσενικού ατόμου είναι όμως στείρα. Τα χαρακτηριστικά 

του συνδρόμου εμφανίζονται μετά την εφηβεία. 

 
 

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από 3x10
9
 ζεύγη βάσεων DNA, 

το οποίο κατανέμεται σε χρωμοσώματα. Η αποκρυπτογράφηση της 

αλληλουχίας βάσεων του DNA πιστεύεται ότι θα μας βοηθήσει να 

κατανοήσουμε πώς έχει «κατασκευαστεί» και λειτουργεί ο ανθρώπινος 

οργανισμός. Για το σκοπό αυτό το 1986 ξεκίνησε μια διεθνής συνεργασία με 

σκοπό τη χαρτογράφηση, δηλαδή τον εντοπισμό της θέσης των γονιδίων στα 

χρωμοσώματα, και τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των βάσεων του DNA 

στο ανθρώπινο γονιδίωμα.  Η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος θα 

συμβάλει:  

Στη μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας του ανθρώπινου γονιδιώματος. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσδιορίστηκαν το σύνολο των 

γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι ρυθμιστικές περιοχές των γονιδίων 

αυτών, καθώς και οι περιοχές του γονιδιώματος με άγνωστη λειτουργία. Ο 

αριθμός των γονιδίων είχε αρχικά εκτιμηθεί το 1990 σε 100.000, ενώ σήμερα 



εκτιμάται ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες είναι λιγότερα από 

40.000.  

Στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών 

με τον προσδιορισμό της θέσης και της αλληλουχίας των γονιδίων που έχουν 

μεταλλαγεί και σχετίζονται με διάφορες ασθένειες.  

 

3  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Δεδομένα από την ανάλυση του ποσοστού των βάσεων σε μόρια DNA από 

διαφορετικούς οργανισμούς έδειξαν ότι η αναλογία των βάσεων [(A+T)/(G + 

C)] διαφέρει από είδος σε είδος και σχετίζεται με το είδος του οργανισμού. 

 

Το συνολικό DNA που υπάρχει σε κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο δεν είναι ένα 

ενιαίο μόριο, αλλά αποτελείται από πολλά γραμμικά μόρια, ο αριθμός και το 

μήκος των οποίων είναι χαρακτηριστικά για τα διάφορα είδη των οργανισμών. 
 
Τα μεταφασικά χρωμοσώματα ενός κυττάρου διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 

το μέγεθος και ως προς τη θέση του κεντρομεριδίου. Τα χρωμοσώματα 

ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος. Η απεικόνιση αυτή 

αποτελεί τον καρυότυπο. Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων 

είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους. 

 

Ο αριθμός των ζευγών βάσεων είναι χαρακτηριστικός για κάθε είδος 

 
 

ΖΗΤΗΜΑ  3ο ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι αλλαγές στην αλληλουχία του DNA,  ονομάζονται μεταλλάξεις. Οι γενετιστές 
κατατάσσουν τις μεταλλάξεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τις γονιδιακές και τις 
χρωμοσωμικές. Ο τυπικός αυτός διαχωρισμός σχετίζεται με την έκταση της αλλαγής. 
Αν αυτή αφορά μικρό αριθμό βάσεων, στις οποίες συμβαίνει αντικατάσταση, 
προσθήκη ή έλλειψη, τότε ονομάζεται γονιδιακή μετάλλαξη. Αν αφορά αλλαγές σε 
μεγαλύτερο τμήμα του χρωμοσώματος, ονομάζεται χρωμοσωμική ανωμαλία. Στην 
περίπτωσή μας πρόκειται για χρωμοσωμική ανωμαλία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα 
την αλλαγή σε ένα ενδιάμεσο τμήμα του παραγόμενου m-RNA. Αυτής της έκτασης η 
αλλαγή μπορεί να οφείλεται σε αμοιβαία μετατόπιση κατά την οποία ανταλάσσονται 
χρωμοσωμικά τμήματα μεταξύ μη ομολόγων χρωμοσωμάτων ή σε αναστροφή του 
αντίστοιχου τμήματος DNA. 
Το τμήμα του DNA που κωδικοποιεί την παραγωγή του εν λόγω ολιγοπεπτιδίου είναι 

το ακόλουθο 
 
 

5’ CGATGTATCTAGAATGTCTAGGATGACCTG3’ 
3’ GCTACATAGATCTTACAGATCCTACTGGAC5’  

Αν το τμήμα που περικλείεται ανάμεσα στα βέλη αναστραφεί θα προκύψει το 
ακόλουθο τμήμα 

 

5’ CGATGTATCCCTAGACATTCTAATGACCTG3’ 
3’ GCTACATAGGGATCTGTAAGATTACTGGAC5’  



Η αλλαγή αυτή αφορά ένα  τμήμα  DNA το οποίο δεν επηρεάζει την έκφραση του εν 
λόγω γονιδίου. Επομένως θα μεταγραφεί η ίδια αλυσίδα, ή οποία όμως έχει υποστεί 
μετάλλαξη. Το νέο m-RNA επομένως θα έχει την ακολουθούσα αλληλουχία. 

  5’ CGAUGUAUCCCUAGACAUUCUAAUGACCUG3’ 
Το ίδιο αποτέλεσμα θα προκύψει και στην περίπτωση της αμοιβαίας μετατόπισης 
του αντίστοιχου τμήματος DNA 

 

             
 
 

Β ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό μόριο DNA, υπάρχουν και τα 
πλασμίδια (Εικόνα 1.6). Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα, κυκλικά μόρια DNA με διάφορα 
μεγέθη. 
Μεταξύ των γονιδίων που περιέχονται στα πλασμίδια υπάρχουν γονίδια 
ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού 
υλικού από ένα βακτήριο σε άλλο. 
Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογικός 
τους ρόλος είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου» DNA. Οι 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων 
στο δίκλωνο DNA. 

 
Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η γενετική καθοδήγηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ειδικοί επιστήμονες 
δίνουν πληροφορίες σε μεμονωμένα άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που πάσχουν 
από κάποια γενετική ασθένεια ή έχουν αυξημένες πιθανότητες να την εμφανίσουν. 

Παρ' ότι γενετική καθοδήγηση μπορεί να ζητήσουν όλοι οι υποψήφιοι γονείς, 

υπάρχουν ομάδες ατόμων οι οποίες είναι απαραίτητο να απευθυνθούν σε 

ειδικούς πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων. Σ' αυτές 

περιλαμβάνονται:  

 Ατομα-φορείς γενετικών ασθενειών.  

 Ατομα με οικογενειακό ιστορικό γενετικών ασθενειών.  

 Γυναίκες ηλικίας 35 ετών και άνω.  

 Γυναίκες με πολλαπλές αποβολές 

 Άτομα εργαζόμενα σε περιβάλλον βεβαρυμένο από μεταλλαξογόνους 

παράγοντες.  

ZHTHMA 4o  
1 Η Γλυκόζη χρησιμοποιείται ως πηγή άνθρακα από την έναρξη της 

καλλιέργειας μέχρι τη χρονική στιγμή t1 και η Λακτόζη από τη στιγμή t2 μέχρι 
το τέλος της καλλιέργειας. 

 Όταν γίνεται καλλιέργεια μικροοργανισμών σε μεγάλη κλίμακα (βιομηχανική 
καλλιέργεια) χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές που ονομάζονται 
ζυμωτήρες η βιοαντιδραστήρες. Οι βιοαντιδραστήρες επιτρέπουν τον έλεγχο 
και τη ρύθμιση των συνθηκών (θερμοκρασία, pH, συγκέντρωση Ο2) που 
αφορούν την καλλιέργεια. Με τον όρο ζύμωση εννοούμε τη διαδικασία 
ανάπτυξης μικροοργανισμών σε υγρό θρεπτικό υλικό κάτω από οποιεσδήποτε 



συνθήκες. Ο όρος ζύμωση παλαιότερα χρησιμοποιείτο μόνο για αναερόβιες 
διεργασίες αλλά σήμερα χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια και 
περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες, αερόβιες και αναερόβιες. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι ζυμώσεων, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με 
το επιθυμητό προϊόν. Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι είναι η κλειστή 
και η συνεχής καλλιέργεια.  

Κλειστή καλλιέργεια: Σ' αυτό τον τύπο ζύμωσης τοποθετείται στο 
βιοαντιδραστήρα ορισμένη ποσότητα αποστειρωμένου θρεπτικού υλικού, η 
οποία εμβολιάζεται με αρχική καλλιέργεια μικροοργανισμών. Η καλλιέργεια 
συνεχίζεται μέχρι την παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος. Στην κλειστή 
καλλιέργεια οι φάσεις ανάπτυξης των μικροοργανισμών είναι η 
λανθάνουσα, η εκθετική, η στατική και η φάση θανάτου . 

Κατά τη λανθάνουσα φάση ο πληθυσμός των μικροοργανισμών που 
προέρχεται από την αρχική καλλιέργεια παραμένει σχεδόν σταθερός. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα 
για να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και να αρχίσουν να 
αναπτύσσονται. Στη συνέχεια, οι μικροοργανισμοί διαιρούνται με ταχύ 
ρυθμό, επειδή η καλλιέργεια πραγματοποιείται κάτω από άριστες συνθήκες 
θερμοκρασίας, pH, συγκέντρωσης Ο2 και στο υλικό καλλιέργειας υπάρχουν 
άφθονα θρεπτικά συστατικά. Αυτή η φάση ανάπτυξης ονομάζεται εκθετική, 
επειδή ο αριθμός των μικροοργανισμών αυξάνεται εκθετικά. Ακολουθεί η 
στατική φάση, κατά την οποία ο πληθυσμός των βακτηρίων δεν αυξάνεται, 
λόγω εξάντλησης κάποιου θρεπτικού συστατικού ή λόγω συσσώρευσης 
τοξικών προϊόντων από το μεταβολισμό των μικροοργανισμών. Τέλος κατά 
τη φάση θανάτου ο αριθμός των μικροοργανισμών μειώνεται. Παρ' ότι η 
διαδοχή των φάσεων ανάπτυξης σε κάθε κλειστή καλλιέργεια είναι 
συγκεκριμένη, η διάρκεια κάθε φάσης διαφέρει ανάλογα με το είδος των 
μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί παράγουν χρήσιμα προϊόντα 
συνήθως κατά τη διάρκεια της εκθετικής και της στατικής φάσης ανάπτυξής 
τους. 
Τα βακτήρια Ε. coli χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα το σάκχαρο γλυκόζη 
αλλά μπορούν να αναπτυχθούν και όταν στο περιβάλλον του 
βιοαντιδραστήρα υπάρχει μόνο ο δισακχαρίτης Λακτόζη παράγοντας τρια 
ένζυμα τα οποία μεταβολίζουν τη Λακτόζη σε γλυκόζη και Γαλακτόζη. Τα 
γονίδια που κωδικοποιούν τα τρία αυτά ένζυμα βρίσκονται το ένα δίπλα στο 
άλλο πάνω στο γονιδίωμα του βακτηρίου και αποτελούν μια μονάδα, που 
την ονόμασαν οπερόνιο της λακτόζης. 
Σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός από αυτά τα γονίδια, που ονομάζονται 
δομικά, και αλληλουχίες DNA που ρυθμίζουν τη μεταγραφή τους. Οι 
αλληλουχίες αυτές που βρίσκονται μπροστά από τα δομικά γονίδια είναι 
κατά σειρά ένα ρυθμιστικό γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. 
Το οπερόνιο της λακτόζης δε μεταγράφεται ούτε μεταφράζεται, όταν 
απουσιάζει από το θρεπτικό υλικό η λακτόζη. Τότε λέμε ότι τα γονίδια που 
το αποτελούν βρίσκονται υπό καταστολή. Πώς επιτυγχάνεται η καταστολή; 
Δύο είναι τα ρυθμιστικά μόρια: μια αλληλουχία DNA, που ονομάζεται 



χειριστής και βρίσκεται μεταξύ του υποκινητή και του πρώτου γονιδίου, και 
μια ρυθμιστική πρωτεΐνη-καταστολέας. Όταν απουσιάζει η λακτόζη ο 
καταστολέας προσδένεται ισχυρά στο χειριστή και εμποδίζει την RNA 
πολυμεράση να αρχίσει τη μεταγραφή των γονιδίων του οπερονίου.. Ο 
καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθμιστικό γονίδιο, που βρίσκεται 
μπροστά από τον υποκινητή. Το ρυθμιστικό γονίδιο μεταγράφεται συνεχώς 
και παράγει λίγα μόρια του καταστολέα. Τα μόρια αυτά προσδένονται 
συνεχώς στο χειριστή. 
Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόζη, τότε ο ίδιος ο δισακχαρίτης 
προσδένεται στον καταστολέα και δεν του επιτρέπει να προσδεθεί στο 
χειριστή. Τότε η RNA πολυμεράση είναι ελεύθερη να αρχίσει τη μεταγραφή. 
Δηλαδή η λακτόζη λειτουργεί ως επαγωγέας της μεταγραφής των γονιδίων 
του οπερονίου. Τότε τα γονίδια αρχίζουν να «εκφράζονται», δηλαδή να 
μεταγράφονται και να συνθέτουν τα ένζυμα. Τα τρία ένζυμα μεταφράζονται 
ταυτόχρονα από το ίδιο μόριο mRNA το οποίο περιέχει κωδικόνιο έναρξης 
και λήξης για κάθε ένζυμο . Συμπερασματικά, η ίδια η λακτόζη ενεργοποιεί 
τη διαδικασία για την αποικοδόμησή της. Όταν η λακτόζη διασπαστεί 
πλήρως, τότε η πρωτείνη καταστολέας είναι ελεύθερη να προσδεθεί στο 
χειριστή και να καταστείλει τη λειτουργία των τριών γονιδίων. Σύμφωνα με 
τα προαναφερόμενα από την αρχή της ζύμωσης μέχρι τη χρονική στιγμή t1  
χρησιμοποιείται ο μονοσακχαρίτης Γλυκόζη, μεταξύ t1 και t2 ενεργοποιείται 
η έκφραση των δομικών γονιδίων του οπερονίου της Λακτόζης και από τη 
χρονική στιγμή t2 μέχρι το τέλος της καλλιέργειας χρησιμοποιείται ο 
δισακχαρίτης λακτόζη.    

 
2. 

I. Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικών οργανισμών τα γονίδια των ενζύμων που 
παίρνουν μέρος σε μια μεταβολική οδό, όπως η διάσπαση της λακτόζης ή η 
βιοσύνθεση διάφορων αμινοξέων, οργανώνονται σε οπερόνια, δηλαδή σε 
ομάδες που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της έκφρασής τους. 
 

II. Το τμήμα του m-RNA  που μεταφράζεται σε αμινοξέα είναι το ακόλουθο 
3΄CACCUCGGGAACACUGUA5΄. 
 

Τα ένζυμα που διασπούν τη λακτόζη παράγονται από τη μετάφραση ενός m-
RNA και είναι με τη σειρά η β- γαλακτοσιδάση, η περμεάση και η 
τρανσακετυλάση. Επομένως η διεύθυνση της μεταγραφής είναι από το 
γονίδιο της β- γαλακτοσιδάσης προς το γονίδιο της τρανσακετυλάσης.  

Η μεταγραφή καταλύεται από ένα ένζυμο, την RNA πολυμεράση (στους 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχουν τρία είδη RNA πολυμερασών). 
Η RNA πολυμεράση προσδένεται σε ειδικές περιοχές του DNA, που 
ονομάζονται υποκινητές, με τη βοήθεια πρωτεϊνών που ονομάζονται 
μεταγραφικοί παράγοντες Οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες 
αποτελούν τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής του DNA και επιτρέπουν 
στην RNA πολυμεράση να αρχίσει σωστά τη μεταγραφή. Οι υποκινητές 
βρίσκονται πάντοτε πριν από την αρχή κάθε γονιδίου. 



Κατά την έναρξη της μεταγραφής ενός γονιδίου η RNA πολυμεράση 
προσδένεται στον υποκινητή και προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα της διπλής 
έλικας του DNA. Στη συνέχεια, τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από 
τα δεοξυριβονουκλεοτίδια μίας αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον κανόνα 
της συμπληρωματικότητας των βάσεων, όπως και στην αντιγραφή, με τη 
διαφορά ότι εδώ απέναντι από την αδενίνη τοποθετείται το 
ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει ουρακίλη. Η RNA πολυμεράση συνδέει τα 
ριβονουκλεοτίδια που προστίθενται το ένα μετά το άλλο, με 3'-
5'φωσφοδιεστερικό δεσμό. Η μεταγραφή έχει προσανατολισμό 5'→3' όπως 
και η αντιγραφή. Η σύνθεση του RNA σταματά στο τέλος του γονιδίου, όπου 
ειδικές αλληλουχίες οι οποίες ονομάζονται αλληλουχίες ληξης της 
μεταγραφής, επιτρέπουν την απελευθέρωσή του. 
Το μόριο RNA που συντίθεται 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. To RNA είναι το κινητό αντίγραφο της 
πληροφορίας ενός γονιδίου. Η αλληλουχία των βάσεων του mRNA καθορίζει 
την αλληλουχία των αμινοξέων στις πρωτεΐνες με βάση έναν κώδικα 
αντιστοίχισης νουκλεοτιδίων mRNA με αμινοξέα πρωτεϊνών, ο οποίος 
ονομάζεται γενετικός κώδικας. Γι' αυτό η πρωτεϊνοσύνθεση είναι 
πραγματικά μία διαδικασία «μετάφρασης» από τη γλώσσα των βάσεων στη 
γλώσσα των αμινοξέων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα 
είναι: 

1. Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, δηλαδή μια τριάδα 
νουκλεοτιδίων, το κωδικόνιο, κωδικοποιεί ένα αμινοξύ. 

2. Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής, δηλαδή το mRNA διαβάζεται συνεχώς 
ανά τρία νουκλεοτίδια χωρίς να παραλείπεται κάποιο νουκλεοτίδιο. 

3. Ο γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος, δηλαδή κάθε νουκλεοτίδιο 
ανήκει σε ένα μόνο κωδικόνιο. 

4. Ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός. Όλοι οι οργανισμοί έχουν τον 
ίδιο γενετικό κώδικα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το mRNA από 
οποιονδήποτε οργανισμό μπορεί να μεταφραστεί σε εκχυλίσματα φυτικών, 
ζωικών ή βακτηριακών κυττάρων in vitro και να παραγάγει την ίδια 
πρωτεΐνη. 

5. Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος. Με εξαίρεση δύο 
αμινοξέα (μεθειονίνη και τρυπτοφάνη) τα υπόλοιπα 18 κωδικοποιούνται 
από δύο μέχρι και έξι διαφορετικά κωδικόνια. Τα κωδικόνια που 
κωδικοποιούν το ίδιο αμινοξύ ονομάζονται συνώνυμα. 

6. Ο γενετικός κώδικας έχει κωδικόνιο έναρξης και κωδικόνια λήξης. Το 
κωδικόνιο έναρξης σε όλους τους οργανισμούς είναι το AUG και κωδικοποιεί 
το αμινοξύ μεθειονίνη. Υπάρχουν τρία κωδικόνια λήξης, τα UAG, UGA και 
UAA. Η παρουσία των κωδικονίων αυτών στο μόριο του mRNA οδηγεί στον 
τερματισμό της σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά μόνο το mRNA αλλά και το γονίδιο από το 
οποίο παράγεται. Έτσι, για παράδειγμα, το κωδικόνιο έναρξης AUG 



αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου ATG 
κ.ο.κ. 
Το τμήμα ενός γονιδίου, και του mRNA του που κωδικοποιεί μια 
πολυπεπτιδική αλυσίδα, αρχίζει με το κωδικόνιο έναρξης και τελειώνει με το 
κωδικόνιο λήξης. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η κάτω αλυσίδα είναι κωδική αλυσίδα και 
το m-RNA το αναγραφόμενο 

 

Τα θέματα και τις απαντήσεις επιμελήθηκε ο  Βιολόγος 
ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


