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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Κατά τθν μεταγραφι παράγεται: 

Α. mRNA 

Β. Ένα από τα 4 είδθ RNA 

Γ. DNA 

Δ. Πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ 
Μονάδες 5 

Α2. Η διασταφρωςθ ελζγχου: 

Α. Χρησιμεφει για να βροφμε το φαινότυπο ενόσ ατόμου αγνώςτου 

γονότυπου 

Β. Χρησιμεφει για να βροφμε το γονότυπο ενόσ ατόμου που ζχει τον 

επικρατι φαινότυπο 

Γ. Είναι θ διαςταφρωςθ ενόσ ατόμου με γνωςτό φαινότυπο, αλλά 

άγνωςτο γονότυπο, με ζνα άτομο που είναι ομόηυγο για τα 

υπολειπόμενα αλλθλόμορφα γονίδια 
 Δ. Τα β και γ 

Μονάδες 5 

Α3. Μια αντικατάσταση βάσης μπορεί να μην προκαλέσει διαταραχή στην 

ομαλή λειτουργία του οργανισμού: 

Α. Επειδι είναι μικρισ ζκταςθσ αλλαγι του γενετικοφ υλικοφ 

Β. Επειδι δθμιουργεί 1 από τα 3 κωδικόνια λιξθσ 

Γ. Επειδι μπορεί να ςυμβεί ςε ανενεργό γονίδιο, δθλαδι γονίδιο που 

δεν εκφράηεται ςτον ςυγκεκριμζνο κυτταρικό τφπο 

Δ. Επειδι δεν οδθγεί ςε αλλαγι του πλαιςίου ανάγνωςθσ 
Μονάδες 5 

Α4. Τμήμα χλωροπλαστικού DNA κόβεται 3 φορές με περιοριστική 

ενδονουκλεάση. Θα προκύψουν: 

 Α. 4 θραύσματα 

 Β. 3 θραύσματα 

 Γ. 5 θραύσματα 

 Δ. κανένα θραύσμα                                                                           Μονάδες 5 

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών Γ’ 
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Α5. Άτομο με  σύνδρομο Klinefelter θα εμφανίζει στα σωματικά του κύτταρα 

 Α. 45 αυτοσωμικά χρωμοσώματα 

 Β. 2 φυλετικά χρωμοσώματα 

 Γ. 47 συνολικά χρωμοσώματα 

 Δ. 1 Χ χρωμόσωμα 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στον παρακάτω πίνακα να ταιριάξετε κάθε όρο από τη ΣΗΛΗ Ι σε έναν 

όρο από την ΣΗΛΗ ΙΙ 

ΣΗΛΗ Ι ΣΗΛΗ ΙΙ 

1. Επιτυγχάνεται με τον 
έλεγχο της σύνεσης 
πρωτεϊνών 

Α. Δεν ισχύει ο 2ος 
νόμος του Μέντελ 

2. Μετασχηματισμός Β. α2γ2 
3. Οι 2 γενετικές θέσεις 
βρίσκονται στο ίδιο 
ζεύγος ομολόγων 
χρωμοσωμάτων 

Γ. Χ φυλετικό 
χρωμόσωμα 

4. Μεγαλύτερη 
συχνότητα μεταλλάξεων 

Δ. Εισαγωγή του 
ανασυνδυασμένου 
DNA σε βακτηριακό 
κύτταρο ξενιστή 

5. Γονιδιακή θεραπεία 
της ADA 

Ε. Ex vivo 

Μονάδες 5 

Β2. Ποια είναι η σημασία των δεσμών υδρογόνου στο μόριο του DNA; 

Μονάδες 8 

Β3. Πως γίνεται η ανίχνευση μιας συγκεκριμένης αλυσίδας νουκλεϊκού οξέος; 
Μονάδες 10 

Β4. Ποιες αλληλουχίεσ του DNA παρόλο που δε μεταφράηονται, παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν ζκφραςθ των γονιδίων; 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να συμβούν μεταλλάξεις χωρίς να 

επηρεάσουν το φαινότυπο του οργανισμού στον οποίο συνέβησαν;  
Μονάδες 20  



 

 

Γ2. Πόςα χρωμοςώματα ζχουν: 
Α. τα άωρα(-ανώριμα) γεννητικά κύτταρα 

Β. οι γαμέτες 

Γ. το ζυγωτό του ανθρώπου  
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Πως προκφπτουν τα άτομα με σφνδρομο: 

Α. Kleinefelter (XXY) 
Β. Turner (XO) 
Γ.Triplo-X (XXX) 

Μονάδες 15 
Δ2. Η αλληλουχία αμινοξέων αποτελεί τμήμα φυσιολογικής πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας που παράγεται σε βακτήριο:  

H2N-…his – glu – trp – leu – cys – asp…COOH 

Σε διαφορετικά στελέχη βακτηρίων η πρωτεΐνη συντίθεται από το γονίδιο στις 

διαφορετικές παραλλαγές Α, Β, Γ και Δ: 

Πρωτεΐνη Α: H2N-…his – gly – gly – ser – val – ile - …COOH 

Πρωτεΐνη Β: H2N-…his – glu – trp - leu- COOH 

Πρωτεΐνη Γ: H2N-…his – glu – ser – leu- COOH 

Πρωτεΐνη Δ:H2N-…his–asp–gln–trp–leu–cys-asp…COOH 

Α. Να εντοπίσετε το είδος της γονιδιακής μετάλλαξης που συνέβη στο γονίδιο, 

ώστε αυτό να κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Α, αντί της φυσιολογικής. Να γράψετε 

την αλληλουχία των κωδικονίων στο φυσιολογικό γονίδιο. Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

Β. Να εντοπίσετε μία πιθανή γονιδιακή μετάλλαξη που είναι δυνατό να 

συνέβη στο γονίδιο, ώστε αυτό να κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Β, αντί της 

φυσιολογικής. Να εξηγήσετε εάν η πρωτεΐνη Β διατηρεί τη λειτουργικότητα 

της φυσιολογικής πρωτεΐνης. 

Μονάδες 10(5+5) 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β,    Α2. δ,    Α3. γ,     Α4. α,     Α5. Γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1-Γ,    2-Δ,     3-Α,    4-Β,     5-Ε 

 

Β2. Οι δεσμοί υδρογόνου σχηματίζονται μεταξύ των συμπληρωματικών 

αζωτούχων βάσεων. Συγκεκριμένα, σχηματίζονται 2 δεσμοί υδρογόνου 

ανάμεσα στην Αδενίνη και την Θυμίνη και  3 δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα 

στην Γουανίνη και την Κυτοσίνη. Η ύπαρξη των δεσμών υδρογόνου στο 

μόριο του DNA είναι κεφαλαιώδους σημασίας, διότι: 

Α) Επιτυγχάνεται ο αυτοδιπλασιασμός του DNA, μέσω της διαδικασίας της 

αντιγραφής. Με αυτόν τον τρόπο το DNA καθίσταται το καταλληλότερο μόριο 

για την διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. 

Β) Γίνεται η διαδικασία της μεταγραφής, η οποία αποτελεί απαραίτητο στάδιο 

της μετάφρασης της γενετικής πληροφορίας, που οδηγεί στην σύνθεση των 

πρωτεϊνών. 

Γ) Σταθεροποιείται η δευτερογενής δομή του DNA. 

  

Β3. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 64 του Σχολικού Βιβλίου από 

«Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει έναν τεράστιο αριθμό από 

κλωνοποιημένα  κομμάτια χρωμοσωμικού DNA ως …η διαδικασία της 

υβριδοποίησης ακολουθείται και για την απομόνωση ενός συγκεκριμένου 

γονιδίου από μια   cDNA  βιβλιοθήκη» 

 

Β4. Οι αλληλουχίες του DNA που δε μεταγράφονται αλλά παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην έκφραση ενός γονιδίου είναι: 

Α) Ο ΤΠΟΚΙΝΗΣΗ: Είναι  αλληλουχίες DNA που βρίσκονται πρίν από την 

αρχή κάθε γονιδίου (3’ άκρο). Στον υποκινητή γίνεται η πρόσδεση της RNA 

πολυμεράσης προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της μεταγραφής. Για την 

πρόσδεση της  RNA πολυμεράσης στον υποκινητή είναι απαραίτητη η 

βοήθεια των πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταγραφικοί παράγοντες. Στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς οι μεταγραφικοί παράγοντες παρουσιάζουν 

τεράστια ποικιλία. Κάθε κυτταρικός τύπος περιέχει διαφορετικά είδη 

μεταγραφικών παραγόντων. Διαφορετικός συνδυασμός μεταγραφικών  



 

 

 

παραγόντων ρυθμίζει την μεταγραφή κάθε γονιδίου. Μόνο όταν ο σωστός 

συνδυασμός των μεταγραφικών παραγόντων προσδεθεί στον υποκινητή 

ενός γονιδίου, αρχίζει η  RNA πολυμεράση τη μεταγραφή ενός γονιδίου. Μ΄ 

αυτόν τον τρόπο γίνεται στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή ρύθμιση στο 

επίπεδο της μεταγραφής. 

Β) ΟΙ ΑΛΛΗΛΟΤΦΙΕ ΛΗΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑΓΡΑΥΗ: Είναι αλληλουχίες DNA 

που βρίσκονται στο τέλος του γονιδίου και σταματούν τη σύνθεσή του, 

επιτρέποντας την απελευθέρωση του mRNA. 

Γ) Ο ΦΕΙΡΙΣΗ: Αλληλουχία DNA του οπερονίου της λακτόζης που 

βρίσκεται πριν από τα δομικά γονίδια του οπερονίου. Στο χειριστή 

προσδένεται ισχυρά –απουσία λακτόζης- η πρωτεΐνη καταστολέας, 

εμποδίζοντας τη μεταγραφή των   δομικών γονιδίων του οπερονίου. 

  
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες μία μετάλλαξη (αλλαγή του 

γενετικού υλικού σε επίπεδο γονιδίου ή χρωμοσώματος) δεν επηρεάζει το 

φαινότυπο του οργανισμού στον οποίο συνέβη. Οι σημαντικότερες από αυτές 

είναι: 
1.  Γονιδιακή μετάλλαξη , η οποία δημιουργεί ένα υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο σ’ ένα  άτομο που είναι ομόζυγο για το επικρατές 

αλληλόμορφο.(ΑΑΑα) 

2. Γονιδιακή μετάλλαξη , η οποία συμβαίνει σε περιοχές του DNA  που δεν 

αντιστοιχούν σε γονίδια.  (οι περιοχές αυτές αποτελούν περίπου το 95% του 

γενετικού υλικού στον άνθρωπο).  

3. Γονιδιακή μετάλλαξη , η οποία συμβαίνει σε άωρα (=ανώριμα γενετικά 

κύτταρα) 

4. Γονιδιακή μετάλλαξη , η οποία συμβαίνει σε ανενεργά γονίδια π.χ 

μετάλλαξη στο γονίδιο της  ινσουλίνης, η οποία συνέβη στα νευρικά κύτταρα, 

στα οποία το συγκεκριμένο γονίδιο είναι ανενεργό. 

5. Γονιδιακή μετάλλαξη , η οποία συμβαίνει στον υποκινητή  ενός γονιδίου 

χωρίς να επηρεάζει την  ικανότητα πρόσδεσης της RNA πολυμεράσης. 

6. Γονιδιακή μετάλλαξη , που συμβαίνει στις αλληλουχίες λήξης της 

μεταγραφής χωρίς να επηρεάζει την απελευθέρωση του παραγόμενου RNA. 

7. Γονιδιακή μετάλλαξη , που συμβαίνει στα εσώνια των ασυνεχών 

γονιδίων. 
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8. Γονιδιακή μετάλλαξη , που συμβαίνει στις 3’ και 5’ αμετάφραστες 

περιοχές του mRNA, χωρίς όμως να επηρεάζεται η πρόσδεση της μικρής 

ριβοσωμικής υπομονάδας. 

9. Γονιδιακή μετάλλαξη , που συμβαίνει σε γονίδια που κωδικοποιούν την 

σύνθεση tRNA, rRNA, snRNA, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργικότητα ων 

παραγόμενών μορίων. 

10. Γονιδιακή αντικατάσταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

συνώνυμου κωδικονίου (σιωπηλές μεταλλάξεις). 

11. Γονιδιακή αντικατάσταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

διαφορετικού κωδικονίου λήξης. 

12. Γονιδιακή αντικατάσταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση 

διαφορετικού αμινοξέος στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, το οποίο όμως 

βρίσκεται στο αμινικό άκρο της πρωτεΐνης και αφαιρείται μετά τη μετάφραση.  

(το ίδιο μπορεί να συμβεί και από προσθήκη η αφαίρεση βάσεων σ’ 

οποιοδήποτε αριθμό πολλαπλάσιο του 3) . 

13. Γονιδιακές μεταλλάξεις  που οδηγούν σ ’αλλαγή ενός μόνο αμινοξέος 

έχοντας ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της 

πρωτεΐνης (ουδέτερες μεταλλάξεις).  

14. Επειδή γίνεται σε προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο. Στην περίπτωση 

αυτή το κύτταρο που θα υποστεί τη γενετική αλλαγή θα μεταβιβάσει-με 

μιτωτικές διαιρέσεις –την αλλαγή σε μικρό πληθυσμό θυγατρικών κυττάρων 

και συνεπώς δεν θα επέλθει στον οργανισμό ανιχνεύσιμη φαινοτυπική 

αλλαγή.  

15. Επειδή γίνεται σ’ ένα κύτταρο που έχει σταματήσει να διπλασιάζεται π.χ. 

σε νευρικό κύτταρο. 

16. Επειδή ορισμένες φορές, η αλλαγή του γενετικού υλικού επηρεάζει το 

φαινότυπο του ατόμου, μόνο όταν αυτό εκτεθεί σε περιβάλλον , π.χ. 

μετάλλαξη σε γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα σ’ ένα αντιβιοτικό, όταν 

το βακτήριο αναπτύσσεται απουσία του συγκεκριμένου αντιβιοτικού.  

17. Επειδή η αλλαγή του γενετικού υλικού μπορεί να είναι μια δομική 

χρωμοσωμική ανωμαλία, η οποία συνήθως δεν επηρεάζει το φαινότυπο του 

ατόμου στο οποίο συνέβη, π.χ. αμοιβαία μετατόπιση. 

18. Επειδή συμβαίνει σ’ ένα οπερόνιο όταν αυτό είναι σε καταστολή, π.χ. 

μετάλλαξη σε δομικά γονίδια του οπερονίου της λακτόζης , όταν από το 

περιβάλλον  του βακτηρίου απουσιάζει η λακτόζη. 

19. Επειδή συμβαίνει σ’ έναν πολυγονιδιακό χαρακτήρα άρα η επίδραση  

στο φαινότυπο δεν είναι πρακτικά ανιχνεύσιμη. 



 

 

 

20. Επειδή η τυχόν αλλαγή δεν μπορεί να παρατηρηθεί με τις υπάρχουσες 

βιοχημικές τεχνικές. 

 

Γ2. Α). Τα άωρα γεννητικά κύτταρα είναι διαφοροποιημένα κύτταρα τα οποία 

υπόκεινται στη διαδικασία της μειωτής διαίρεσης προκειμένου να δώσουν 

γαμέτες. Έχουν 46 χρωμοσώματα.  
Β). Οι γαμέτες έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων των άωρων γεννητικών 

κυττάρων, δηλαδή 23   χρωμοσώματα.( Συγκεκριμένα κάθε γαμέτης περιέχει 

μία χρωματίδα από κάθε ζευγάρι ομολόγων χρωμοσωμάτων). 
Γ). Το ζυγωτό  είναι αποτέλεσμα γονιμοποίησης ενός ωάριου από ένα 

σπερματοζωάριο (σύντηξη γαμετών). Συνεπώς περιέχει  46 χρωμοσώματα. 
 

ΘΕΜΑ Δ   

Δ1.   Τα παραπάνω άτομα έχουν ανευπλοειδίες των φυλετικών 

χρωμοσωμάτων. όπως όλες οι ανευπλοειδίες , προκύπτουν από λάθος 

διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά την α’ μειωτική διαίρεση, ή των 

αδελφών χρωματίδων κατά την β’ μειωτική διαίρεση. (ο λάθος διαχωρισμός 

γίνεται πιο συχνά στη μητέρα παρά στον πατέρα). 

Ο λάθος διαχωρισμός διαγραμματικά συμβαίνει ως εξής: 

Α. Λάθος διαχωρισμός στη μητέρα (ΦΦ) 

Ι. στην α’ μειωτική διαίρεση 
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ΙΙ. στην β’ μειωτική διαίρεση 

 

 

 

                    = ωάρια με 2 φυλετικά Χ χρωμοσώματα 

 

                    = ωάρια χωρίς φυλετικά Χ χρωμοσώματα 

 
Β. Λάθος διαχωρισμός στον πατέρα (ΦY) 

 
Το φυλετικό Υ χρωμόσωμα του πατέρα είναι ένα μικρό χρωμόσωμα με το 

κεντρομερίδιο στο άκρο (ακροκεντρικό), το οποίο συμβολίζουμε  

 

Ι. Λάθος στην α’ μειωτική διαίρεση 

 

1 

2 



 

 

 

 

 

         = σπερματοζωάριο με 1 φυλετικό Χ και 1 φυλετικό Υ    

       χρωμόσωμα 

 

         = σπερματοζωάρια χωρίς φυλετικά χρωμοσώματα 

 

       = σπερματοζωάρια  με 2 φυλετικά Χ χρωμοσώματα 

 

         = σπερματοζωάριο με 2 φυλετικά Υ χρωμοσώματα 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ανευπλοειδίες στα φυλετικά 

χρωμοσώματα , δημιουργούνται ως εξής: 

 

3 

4 

5 

6 
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α. ύνδρομο Kleinefelter (XXY) 
i. Ωάριο με 2 φυλετικά Χ χρωμοσώματα (1), που γονιμοποιείται από 
φυσιολογικό σπερματοζωάριο με 1 φυλετικό Υ χρωμόσωμα 
ii. Φυσιολογικό ωάριο με 1 φυλετικό Χ χρωμόσωμα, που γονιμοποιείται από 
σπερματοζωάριο με 1 φυλετικό Χ χρωμόσωμα και 1 φυλετικό Υ χρωμόσωμα 
(3). 
β. ύνδρομο Turner (XO) 
i. Ωάριο χωρίς φυλετικό Χ χρωμόσωμα (2), που γονιμοποιείται από 
φυσιολογικό σπερματοζωάριο με 1 φυλετικό Χ χρωμόσωμα 
ii. Φυσιολογικό ωάριο με 1 φυλετικό Χ χρωμόσωμα, που γονιμοποιείται από 
σπερματοζωάριο χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα (4). 
γ. ύνδρομο Triplo-X (XXX) 
i. Ωάριο με 2 φυλετικά  Χ χρωμοσώματα (1), που γονιμοποιείται από 
φυσιολογικό σπερματοζωάριο με 1 φυλετικό Χ χρωμόσωμα 
ii. Φυσιολογικό ωάριο με 1 φυλετικό Χ χρωμόσωμα, που γονιμοποιείται από 
σπερματοζωάριο με 2 φυλετικά Χ χρωμοσώματα (5). 
Δ2. Α. Οι γονιδιακές μεταλλάξεις που συμβαίνουν στο μόριο του DNA είναι: 

Αντικατάσταση μίας βάσης, 

Προσθήκη μίας ή περισσοτέρων διαδοχικών βάσεων,  

Έλλειψη μίας ή περισσοτέρων διαδοχικών βάσεων. 

Τα πιθανά κωδικόνια στο μόριο του mRNA που κωδικοποιούν τα αμινοξέα 

του τμήματος της φυσιολογικής πρωτεΐνης είναι: 

Αμινοξζα: 
H2N- his  glu  trp   leu  cys   asp -COOH  

mRNA: 5΄ … CAU GAA UGG UUA UGU GAU … 3΄  

  CAC GAG  UUG UGC GAC   

     CUU     

     CUC     

     CUA     

     CUG     

Τα πιθανά κωδικόνια στο μόριο mRNA της πρωτεΐνης Α είναι: 
Αμινοξέα: H2N his  gly  gly ser  val  ile  COOH  

mRNA: 5΄  CAU GGU GGU UCU GUU AUU … 3΄  

  CAC GGC GGC UCC GUC AUC   

   GGA GGA UCA GUA AUA   

   GGG GGG UCG GUG    

     AGU     

     AGC     

 



 

 

 

Από τη σύγκριση των δύο αλληλουχιών προκύπτει ότι στο 2ο κωδικόνιο 

συνέβη έλλειψη της 2ης βάσης (Α). H μετάλλαξη δίνεται στην κωδική αλυσίδα 

του γονιδίου, αλλά εννοείται ότι συνέβη η αντίστοιχη αλλαγή και στη μη 

κωδική. 

Επιπλέον, από την αναζήτηση των φυσιολογικών κωδικονίων στη νέα 

αλληλουχία, αποκλείονται ορισμένα από τα πιθανά κωδικόνια της 

φυσιολογικής αλληλουχίας: 

Αμινοξζα: 
H2N his  glu  trp   leu  cys   asp COOH  

mRNA: 5΄  CAU GAA UGG UUA UGU GAU … 3΄  

  CAC GAG  UUG UGC GAC   

     CUU     

     CUC     

     CUA     

     CUG     

Ο όρος κωδικόνιο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις τριπλέτες του mRNA 

αλλά και τις αντίστοιχες τριπλέτες του γονιδίου. Έτσι, το κωδικόνιο έναρξης AUG 

στο μόριο του mRNA αντιστοιχεί στην τριπλέτα 5΄ATG 3΄ του γονιδίου, κ.ο.κ. 

 Συνεπώς, η αλληλουχία βάσεων στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου είναι: 

Κωδική 

αλυσίδα: 
5΄ … 

CAΤ 

CAC 

GAG ΤGG CΤC TGT GAC … 3΄  

 

 

Β. Τα πιθανά κωδικόνια στο μόριο mRNA της πρωτεΐνης Β είναι: 

Αμινοξζα: 
H2N his  glu  trp   leu  COOH 

mRNA: 5΄  CAU GAG UGG CUC UGA 3΄ 

  CAC    UAG 

      UAA 

 

Από την αλληλουχία των αμινοξέων είναι φανερό ότι σχηματίστηκε κωδικόνιο 

λήξης εκεί που φυσιολογικά υπήρχε το 5ο κωδικόνιο της cys. Το αποτέλεσμα 

αυτό μπορεί να συνέβη με αρκετούς τρόπους γονιδιακών μεταλλάξεων. Μία 

εξ αυτών είναι η αντικατάσταση της τελευταίας βάσης  Τ του 5ου κωδικονίου 

από Α. (Το ίδιο θα συνέβαινε στην περίπτωση που είχε προστεθεί μία Α  
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μεταξύ 2ης και 3ης βάσης του κωδικονίου αυτού ή έλλειψη των βάσεων TG 

μεταξύ 5ου και 6ου κωδικονίου.) 

Η μετάλλαξη προκαλεί πρόωρο τερματισμό στη σύνθεση της πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας, λόγω της εμφάνισης του κωδικονίου λήξης. Στις περιπτώσεις αυτές, 

η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης καταστρέφεται. 

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Μαρή 

 


