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              ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

             11/5/2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 

Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 

συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

Α1. Σε κάθε νουκλεοτίδιο, η αζωτούχος βάση: 

α. συνδέεται με τον 1’ άνθρακα της πεντόζης. 

β. μπορεί να είναι μία από τις A, T, C, G, U. 

γ. είναι υδρόφοβη. 

δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

Α2. Ένα φυσιολογικό ανθρώπινο σπερματοζωάριο δεν μπορεί να περιέχει: 

α. ένα ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων. 

β. μιτοχόνδρια. 

γ. ένα Χ χρωμόσωμα. 

δ. 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα. 

 

Α3. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες: 

α. είναι υπεύθυνες για το σπάσιμο των δεσμών υδρογόνου κατά την αντιγραφή 

του DNA. 

β. συνδέουν με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό τα κομμάτια που προκύπτουν από 

την ασυνεχή σύνθεση του DNA. 

γ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων σε μόρια RNA. 

δ. παράγονται σε βακτήρια. 

 

Α4. Η αιμορροφιλία Α στον άνθρωπο: 

α. μπορεί να διαγνωσθεί με καρυότυπο. 

β. εμφανίζεται σε μεγαλύτερα ποσοστά στον γυναικείο πληθυσμό. 

γ. κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. 

δ. για να εκδηλωθεί στους απογόνους, πρέπει τουλάχιστον ένας γονέας να είναι 

ασθενής. 
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Α5. Η πιθανότητα να προκύψει απόγονος με σύνδρομο Down: 

α. αφορά στην αναδιάταξη γονιδίων στο χρωμόσωμα 21. 

β. αυξάνεται όσο μεγαλύτερη σε ηλικία είναι η υποψήφια μητέρα. 

γ. δεν σχετίζεται με τον αριθμό χρωμοσωμάτων που διαθέτουν οι γαμέτες. 

δ. δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αντιστοιχίσετε τις ασθένειες της στήλης Ι με τον τρόπο κληρονόμησης που 

ακολουθούν (στήλη ΙΙ). 

 

ΣΤΗΛΗ Ι 

1.    Αλφισμός 

2.  Οικογενής 

υπερχοληστερολαιμία 

3. Αιμορροφιλία Α 

4. Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

5. Κυστική ίνωση 

 

Μονάδες 5 

Β2. Πώς γίνεται η επαγωγή του οπερονίου της λακτόζης; 

Μονάδες 8 

Β3. Για τη μελέτη του υποκινητή ενός γονιδίου, τι βιβλιοθήκη θα επιλέγατε να φτιάξετε; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να περιγράψετε τη διαδικασία. 

Μονάδες 7 

Β4. Πως μπορούμε να αποφύγουμε την επαφή των παθογόνων μικροοργανισμών με 

τον ανθρώπινο οργανισμό; 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Μια cDNA βιβλιοθήκη αποτελείται από κλώνους που περιέχουν μόνο αντίγραφα των 

mRNA που εκφράζονται σε έναν συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο. Έστω ότι έχουμε στην 

διάθεσή μας cDNA βιβλιοθήκες από διαφορετικά σωματικά κύτταρα του ανθρώπου. Να 

αναφέρετε 4 παραδείγματα γονιδίων που θα εκφράζονται μόνο σε συγκεκριμένα 

κύτταρα και ισάριθμα παραδείγματα που θα περιέχονται σε όλες τις βιβλιοθήκες που 

έχουμε στην διάθεσή μας. 

Μονάδες 8 

 

ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος 

 

Β. Αυτοσωμικός επικρατής τρόπος 

 

Γ. Φυλοσύνδετος υπολειπόμενος τρόπος 
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Γ2. Οι πρωτεΐνες εμφανίζουν 4 επίπεδα οργάνωσης. Να αναφέρετε δυο παραδείγματα 

πρωτεϊνών από την θεωρία σας οι οποίες εμφανίζουν τεταρτοταγή δομή καθώς και τον  

ρόλο τους στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Μονάδες 6 

 

Γ3.  Σε ένα είδος φυτού το άνθος μπορεί να είναι άσπρο, κόκκινο, ή μπλε. Τα 3 χρώματα 

συνδέονται μεταξύ τους με το ακόλουθο μεταβολικό μονοπάτι: 

                                                                         Α                     Β 

Άσπρο   Κόκκινο    Μπλε 

Τα ένζυμα Α και Β είναι το προϊόν της έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων Α και Β, ενώ τα 

αλληλόμορφα α, και β σχετίζονται με έλλειψη των αντίστοιχων ενζύμων. Κατά την 

αυτογονιμοποίηση ενός ετερόζυγου φυτού με μπλε άνθη προέκυψαν φυτά με άσπρο, 

μπλε και κόκκινο άνθος σε αναλογία 1:2:1. Με βάση τα παραπάνω να απαντήσετε τα 

παρακάτω ερωτήματα: 

Ποιος ήταν ο γονότυπος του φυτού που αυτογονιμοποιήθηκε; 

Σε πόσα χρωμοσώματα κατανέμονται τα αλληλόμορφα που ελέγχουν τα ένζυμα Α και Β; 

Πως κατανέμονται στα ομόλογα χρωμοσώματα τα αλληλόμορφα του φυτού που 

αυτογονιμοποιήθηκε; 

Μονάδες 11 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Από το κυτταρόπλασμα ευκαρυωτικού κυττάρου απομονώθηκε ένα μόριο mRNA, τμήμα 

του οποίου δίνεται παρακάτω: 

 

HO- …AUUGGCCCCGAGAUGAAACCUAGUGA… 

 

Δ1. Να γράψετε το τμήμα του γονιδίου από τη μεταγραφή του οποίου έχει προέλθει το 

mRNA (Μονάδες 2), επισημαίνοντας τα άκρα (Μονάδες 1) καθώς και τη θέση του 

υποκινητή (Μονάδες 1). Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(Μονάδες 5). 

Μονάδες 9 

 

Δ2. Αν το mRNA που προέκυψε από τη μεταγραφή του γονιδίου περιείχε συνολικά δύο 

εσώνια, να εξηγήσετε πόσοι και τι είδους δεσμοί καταστράφηκαν και δημιουργήθηκαν 

κατά την ωρίμανσή του. 

 Μονάδες 6 
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Δ3. Να γράψετε το τμήμα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που προκύπτει από τη 

μετάφραση του mRNA δεδομένου ότι αυτό μεταφράζεται πλήρως σε πρωτεΐνη και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνεται ο γενετικός κώδικας. 

Μονάδες 6 

Δ4. Ποια τμήματα της αλληλουχίας ενός μορίου mRNA συμμετέχουν σε λειτουργίες κατά 

τις οποίες εκδηλώνεται η συμπληρωματικότητα (Μονάδες 2) και ποιες είναι αυτές 

(Μονάδες 2); 

 Μονάδες 4 

 

 

 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α,    Α2. α,    Α3. δ,    Α4. γ,    Α5. Β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1-Α, 2-Β, 3-Γ, 4-Α, 5-Α 

 

Β2. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 44 του Σχολικού βιβλίου «Βιολογία Τεύχος 

Β Γ’ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας» από «Το οπερόνιο της 

λακτόζης δε μεταγράφεται ούτε μεταφράζεται, όταν απουσιάζει από το θρεπτικό υλικό η  
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λακτόζη» ως «…τότε η πρωτεΐνη καταστολέας είναι ελεύθερη να προσδεθεί στο χειριστή 

και να καταστείλει τη λειτουργία των τριών γονιδίων» 

 

Β3. Οι γονιδιωματικές βιβλιοθήκες σε αντίθεση με τις cDNA περιέχουν το σύνολο του 

γενετικού υλικού ενός οργανισμού επομένως θα περιέχουν και τους υποκινητές.  

Επομένως θα επιλέξουμε μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη. Η κατασκευή μιας τέτοιας 

βιβλιοθήκης περιγράφεται στις σελίδες 62 και 63 του Σχολικού βιβλίου «Βιολογία Τεύχος 

Β, Γ’ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας» από «Η αλληλουχία 

GAATTC υπάρχει διάσπαρτη στα γονιδιώματα των οργανισμών.» ως «…με μια 

διαδικασία που θα αναλυθεί παρακάτω». 

 

Β4. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 24 και 25 του Σχολικού βιβλίου «Βιολογία 

Τεύχος  Α,  Β΄ &  Γ΄  Γενικού  Λυκείου»  από «Η  υιοθέτηση  και   η   τήρηση   των   κανόνων  

 

 

προσωπικής και δημόσιας υγιεινής» ως «…χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική 

επαφή». 

 

Γ1.  Γονίδια που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα: 

 Α. γονίδια των αντισωμάτων στα Β-Λεμφοκύτταρα 

 Β. γονίδια των αιμοσφαιρινών στα πρόδρομα ερυθροκύτταρα 

 Γ. γονίδια των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας στα μακροφάγα 

Δ. γονίδια που κωδικοποιούν τους υποδοχείς για τον HIV ςτα βοηθητικά Τ-

Λεμφοκφτταρα, τα Κυτταροτοξικά Τ-Λεμφοκφτταρα και κάποιεσ κατηγορίεσ 

νευρικών κυττάρων 

Γονίδια που θα περιέχονται σε όλες τις βιβλιοθήκες που έχουμε στην διάθεσή μας 

Α. γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα της αντιγραφής (DNA ελικάση, DNA 

πολυμεράση κτλ.) 

 Β. γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα της μεταγραφής  

Γ. γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που συνδέονται με το rRNA ή το snRNA 

για να σχηματίσουν τα αντίστοιχα σωματίδια 

Δ. γονίδια που κωδικοποιούν ιστόνες. 

 

Γ2. Τεταρτοταγή δομή εμφανίζουν μόνο ορισμένες πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούνται 

από παραπάνω από μια πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Δύο τέτοια παραδείγματα είναι: 
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           Α. Οι αιμοσφαιρίνες που αποτελούνται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες ανά δύο 

ίδιες μεταξύ τους και αποτελούν βασικό συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων του 

ανθρώπου.  

 Β. Οι ανοσοσφαιρίνες, ή αλλιώς αντισώματα που αποτελούνται από 2 μεγάλες 

(βαριές) και 2 μικρές (ελαφριές) αλυσίδες και αποτελούν κυτταρικά προϊόντα της άμυνας 

του οργανισμού με υψηλή εξειδίκευση στη σύνδεσή τους με το παράγοντα που 

προκάλεσε την παραγωγή τους. 

 

Γ3. Παρατηρούμε από το σχήμα που δίνεται πως αν το ένζυμο Α δεν είναι ενεργό τότε το 

άνθος θα είναι άσπρο ακόμη και στην περίπτωση που το ένζυμο Β είναι ενεργό. 

Αντιθέτως το κόκκινο χρώμα απαιτεί τη δράση του ενζύμου Α και την απουσία του 

ενζύμου Β, ενώ τέλος προκειμένου τα φυτά να αποκτήσουν μπλε χρώμα πρέπει και τα 

δύο ένζυμα να είναι ενεργά. Συνοψίζοντας οι γονότυποι που αντιστοιχούν στα 3 

διαφορετικά χρώματα είναι οι εξής: 

Άσπρο: ααΒΒ, ααΒβ, ααββ / Κόκκινο:  Ααββ, ΑΑββ / Μπλε: ΑΑΒΒ, ΑαΒβ, ΑΑΒβ, ΑαΒΒ 

Από την εκφώνηση κατανοούμε πως το φυτό που αυτογονιμοποιήθηκε ήταν μπλε και 

ετερόζυγο για τα 2 αλληλόμορφα. Επομένως ο γονότυπός του ήταν ΑαΒβ. Η  

αυτογονιμοποίηση ενός τέτοιου φυτού θα έδινε την τυπική φαινοτυπική αναλογία 9 : 3 : 3 

: 1 όπως αυτή υπαγορεύεται από μια διασταύρωση διυβριδισμού ανάμεσα σε 2 

ετερόζυγα άτομα για αλληλόμορφα με σχέση επικρατούς / υπολειπόμενου με βάση τον 

δεύτερο νόμο του Μέντελ. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω 

αντιστοιχίες φαινοτύπων / γονοτύπων τότε θα είχαμε: 9 φυτά με μπλε άνθη, 4 φυτά με 

άσπρα άνθη και 3 φυτά με κόκκινα άνθη. Αντιθέτως όμως η φαινοτυπική αναλογία που 

δίνεται από την άσκηση είναι 1 άσπρο : 2 μπλε : 1 κόκκινο. Η διαφορά ανάμεσα στις 

προβλεπόμενες αναλογίες και αυτές που δίνονται από την εκφώνηση μας ωθεί να 

υποθέσουμε πως ενδεχομένως για την παραπάνω αυτογονιμοποίηση να μην ισχύει ο 

δεύτερος νόμος του Μέντελ επειδή τα αλληλόμορφα βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα.  

 

 

Στην περίπτωση αυτή ένα ετερόζυγο μπλε φυτό θα είχε πιθανούς γονότυπους:  

Ι.   ΙΙ.     

     

 

 

 

 

 

 

α 

Β 

Α 

β 

α 

β 

Α 

Β 
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Στην περίπτωση Ι. η διασταύρωση θα είχε ως εξής:  

   

 

 

 

Γαμέτες: 

  ,   , 

Απόγονοι: 

 

 

Με βάση τα παραπάνω η φαινοτυπική αναλογία θα είναι 3 μπλε : 1 άσπρο, οπότε 

απορρίπτεται. 

Στην περίπτωση ΙΙ. η διασταύρωση θα είχε ως εξής:  

   

 

 

 

Γαμέτες: 

  ,   , 

 

Απόγονοι: 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω η φαινοτυπική αναλογία θα είναι 1 άσπρο : 2 μπλε : 1 κόκκινο 

οπότε επιβεβαιώνεται η αναλογία της εκφώνησης. 

Επομένως τα αλληλόμορφα κατανέμονται σε 2 χρωμοσώματα (1 ζεύγος ομόλογων 

χρωμοσωμάτων) και η κατανομή τους είναι:   

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

3’ …ATTGGCCCCGAGATGAAACCTAGTGA… 5’(κωδική αλυσίδα) 

5’ …TAACCGGGGCTCTACTTTGGATCACT… 3’  (μη κωδική αλυσίδα) 

 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων από τα οποία αποτελείται μία 

πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα, όπως το mRNA που έχει δοθεί, το πρώτο της νουκλεοτίδιο 

έχει πάντα μία ελεύθερη φωσφορική ομάδα συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα της πεντόζης  

α 

β 

Α 

Β 
(Χ) 

α 

β 

Α 

Β 

α 

β 

Α 

Β 

α 

β 

Α 

Β 

Α 

Β 

Α 

Β 

α 

β 

Α 

Β 

α 

β 

Α 

Β 

α 

β 

α 

β 

α 

Β 

Α 

β 

α 

Β 

Α 

β 

Α 

β 

Α 

β 

α 

Β 

Α 

β 

α 

Β 

Α 

β 

α 

Β 

α 

Β 

α 

Β 

Α 

β 

α 

Β 

Α 

β 
(Χ) 

α 

Β 

Α 

β 
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του και το τελευταίο νουκλεοτίδιο της έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3' άνθρακα της 

πεντόζης του. Για το λόγο αυτό ο προσανατολισμός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας 

είναι 5'→3'. 

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. 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. Άρα ο υποκινητής 

βρίσκεται στα δεξιά του τμήματος του γονιδίου. 

 

Δ2. Το mRNA είναι γραμμικό μονόκλωνο μόριο αποτελούμενο από ριβονουκλεοτίδια 

ενωμένα με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται μεταξύ του 

υδροξυλίου του 3' άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της 

φωσφορικής ομάδας που είναι συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα της πεντόζης του 

επόμενου νουκλεοτιδίου.  

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, το mRNA που παράγεται κατά τη μεταγραφή ενός 

γονιδίου συνήθως δεν είναι έτοιμο να μεταφραστεί, αλλά υφίσταται μια πολύπλοκη 

διαδικασία ωρίμανσης γιατί τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών (και  

των ιών που τους προσβάλλουν) είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα. Δηλαδή, η αλληλουχία 

που μεταφράζεται σε αμινοξέα διακόπτεται από ενδιάμεσες αλληλουχίες οι οποίες δε 

μεταφράζονται σε αμινοξέα. Οι αλληλουχίες που μεταφράζονται σε αμινοξέα 

ονομάζονται εξώνια και οι ενδιάμεσες αλληλουχίες ονομάζονται εσώνια. Όταν ένα 

γονίδιο που περιέχει εσώνια μεταγράφεται, δημιουργείται το πρόδρομο mRNA που 

περιέχει και εξώνια και εσώνια. Το πρόδρομο mRNA μετατρέπεται σε mRNA με τη 

διαδικασία της ωρίμανσης, κατά την οποία τα εσώνια κόβονται από μικρά 

ριβονουκλεοπρωτεϊνικά «σωματίδια» και απομακρύνονται. Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά 

σωματίδια αποτελούνται από snRNA και από πρωτεΐνες και λειτουργούν ως ένζυμα: 

κόβουν τα εσώνια και συρράπτουν τα εξώνια μεταξύ τους. Έτσι σχηματίζεται το «ώριμο» 

mRNA. 

 

 

 



 

 

9 

 

 

Άρα, κατά την απομάκρυνση κάθε εσωνίου καταστρέφονται 2 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί 

(αριστερά και δεξιά του εσωνίου) και σχηματίζεται ένας από τη συρραφή των δύο 

εξωνίων. Άρα, συνολικά θα καταστραφούν 4 και θα δημιουργηθούν 2 φωσφοδιεστερικοί 

δεσμοί. 

 

Δ3. Δεδομένου ότι πρόκειται για ενδιάμεσο τμήμα mRNA (άρα δε δίνεται το κωδικόνιο 

έναρξης ή το κωδικόνιο λήξης) υπάρχουν τρεις τρόποι μετάφρασης (η οποία γίνεται με 

φορά 5’3’) με βάση τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα (κώδικας τριπλέτας, 

συνεχής, μη επικαλυπτόμενος): 

1ος τρόπος:  

5’ …A-GUG-AUC-CAA-AGU-AGA-GCC-CCG-GUU-A… 3’ 

2ος τρόπος:  

5’ …AG-UGA-UCC-AAA-GUA-GAG-CCC-CGG-UUA… 3’ 

3ος τρόπος:  

5’ …AGU-GAU-CCA-AAG-UAG-AGC-CCC-GGU-UA… 3’ 

Επειδή το τμήμα αυτό μεταφράζεται πλήρως σε πρωτεΐνη, ο 2ος και 3ος τρόπος 

απορρίπτονται αφού οδηγούν σε κωδικόνια λήξης (5’UGA3’ και 5’UAG3’ αντίστοιχα) τα 

οποία σηματοδοτούν τη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης αφού δεν υπάρχουν tRNA που να 

αντιστοιχούν σε αυτά. 

Άρα η πρωτεΐνη που συντίθενται με βάση το γενετικό κώδικα είναι: 

Η2Ν …βαλίνη – ισολευκίνη – γλουταμίνη – σερίνη – αργινίνη – αλανίνη – προλίνη – 

βαλίνη… COOH 

 

Δ4. 5’ αμετάφραστη περιοχή: Κατά την έναρξη της μετάφρασης το mRNA 

προσδένεται, μέσω μιας αλληλουχίας που υπάρχει στην 5' αμετάφραστη περιοχή του, με 

το ριβοσωμικό RNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος, σύμφωνα με τον κανόνα 

της συμπληρωματικότητας των βάσεων.  

 

 

Κωδικόνια: Κάθε μόριο tRNA έχει μια ειδική τριπλετα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, 

με την οποία προσδένεται, λόγω συμπληρωματικότητας, με το αντίστοιχο κωδικόνιο του 

mRNA. Επιπλέον, κάθε μόριο tRNA διαθέτει μια ειδική θέση σύνδεσης με ένα 

συγκεκριμένο αμινοξύ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αντιστοίχηση κωδικονίων του 

mRNA σε αμινοξέα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας κατά την πρωτεϊνοσύνθεση.  

 
Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 
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