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ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείςπροτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
Α1. Το γενετικό υλικό των χλωροπλαστών 
  α. είναι γραμμικό δίκλωνο DNA 
  β. είναι κυκλικό μόριο DNA 
  γ. έχει μικρότερο μήκος από το μιτοχονδριακό DNA 
  δ. είναι γραμμικό RNA. Μονάδες 5 
Α2. Ένας φυσιολογικός γαμέτης ανθρώπου μπορεί να περιέχει 
  α. 46 χρωμοσώματα 
  β. ένα Χ χρωμόσωμα 
  γ. πλασμίδια 
  δ. DNA μήκους 1,5 x 109 ζεύγη βάσεων. Μονάδες 5 
Α3. Τα σωματικά κύτταρα του προβάτου Dolly περιείχαν 

α. ανασυνδυασμένο DNA 
β. το σύνολο του γενετικού υλικού του κυττάρου του μαστικού αδένα του εξάχρονου προβάτου που χρησιμοποιήθηκε 
    στη διαδικασία της κλωνοποίησης 
γ. το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση της ανθρώπινης α1 αντιθρυψίνης 

 δ. το μιτοχονδριακό DNA του ωαρίου στο οποίο τοποθετήθηκε ο πυρήνας του κυττάρου του μαστικού αδένα του 
εξάχρονου προβάτου. Μονάδες 5 

Α4. Η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος λόγω έλλειψης του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης (ADA), 
οφείλεται 
α. στον ιό του AIDS 
β. σε αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο 
γ. σε αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο 
δ. σε φυλοσύνδετο γονίδιο. Μονάδες 5 

Α5. Το πλασμίδιο Ti 
α. δημιουργεί εξογκώματα στο βακτήριο Agrobacterium tumefaciens 
β. απομονώθηκε από τον βακτηριοφάγο T2 
γ. είναι κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA 
δ. χρησιμοποιείται στη γονιδιακή θεραπεία της κυστικής ίνωσης. Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Nα αντιστοιχίσετε σωστά τον κάθε αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα, Α ή Β ή Γ, της στήλης ΙΙ, με βάση τη 

δράση των ενζύμων της στήλης Ι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Μονάδες 7 
Β2. Τι είναι ο καρυότυπος; (μονάδες 4) Να αναφέρετε δύο (2) συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη του 

καρυότυπου ενός ανθρώπου(μονάδες 4). Μονάδες 8 
Β3. Να γράψετε τους ορισμούς: 

α. μονοκλωνικά αντισώματα (μονάδες 2) 
β. γενετική μηχανική (μονάδες 2). Μονάδες 4 

Β4. Μια φαρμακευτική πρωτεΐνη που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση, μπορεί να παραχθεί από το γάλα γενετικά 
τροποποιημένων θηλαστικών, από βακτήρια και από όργανα θηλαστικών που δεν είναι γενετικά τροποποιημένα. 

  Να αναφέρετε τους λόγους, για τους οποίους προτιμούμε να παράγουμε αυτή την πρωτεΐνη όχι από βακτήρια (μονάδες 2) 
ή από όργανα θηλαστικών (μονάδες 4), αλλά από το γάλα γενετικά τροποποιημένων θηλαστικών. Μονάδες 6 

 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Στην εικόνα 1 υπάρχουν τέσσερα γενεαλογικά δέντρα (1, 2, 3, 4) στα οποία απεικονίζεται ο τρόπος κληρονόμησης τεσσάρων 
διαφορετικών χαρακτήρων του ανθρώπου. Στο γενεαλογικό δέντρο 1, ο χαρακτήρας που μελετάται, είναι οι ομάδες αίματος (Α, 
Β, ΑΒ και Ο). Οι υπόλοιποι τρεις χαρακτήρες που μελετώνται, είναι: η ασθένεια της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, η 
αιμορροφιλία Α και ο αλφισμός. 

 
   Εικόνα 1 
   
Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στην εικόνα 1: 
Γ1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον γόνοτυπο του ατόμου Ι1 που βρίσκεται στο γενεαλογικό δέντρο 1 (μονάδα 1) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). Μονάδες 4 
Γ2.  Να αντιστοιχίσετε τους τρεις υπόλοιπους χαρακτήρες που μελετώνται (οικογενής υπερχοληστερολαιμία, αιμορροφιλία Α 

και αλφισμός) με τα υπόλοιπα τρία γενεαλογικά δέντρα (2, 3 και 4), γράφοντας, δίπλα από το καθένα γενεαλογικό 
δέντρο, τον χαρακτήρα που του αντιστοιχεί. Μονάδες 3 

Γ3.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα Γ2. Μονάδες 6 
Γ4.  Το μόριο DNA ενός βακτηρίου αποτελείται από 2 x 105 ζεύγη βάσεων που περιέχουν το μη ραδιενεργό ισότοπο του 

φωσφόρου. Το βακτήριο αυτό τοποθετείται και πολλαπλασιάζεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αποκλειστικά ως πηγή 
φωσφόρου ραδιενεργό 32P, και υφίσταται πέντε διαδοχικές διαιρέσεις. Ο αριθμός των νουκλεοτιδίων, που θα περιέχουν 
το μη ραδιενεργό ισότοπο του φωσφόρου στο τέλος των πέντε διαιρέσεων, θα είναι: 
α) 0 
β) 4 x 105 
γ) 2 x 105 

  Να γράψετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) και να την αιτιολογήσετε (μονάδες 4). 
  (Να θεωρήσετε ότι δεν έχουν συμβεί μεταλλάξεις ή ανταλλαγή γενετικού υλικού). Μονάδες 6 
Γ5.  Βρέθηκε ότι στελέχη του βακτηρίου Escherichia coli (E. coli) δεν μπορούν να διασπάσουν το δισακχαρίτη λακτόζη. Στα 

στελέχη αυτά, εντοπίστηκαν γονιδιακές μεταλλάξεις. Να εξηγήσετε σε ποια ή ποιες θέσεις του οπερονίου της λακτόζης, 
εκτός από τα δομικά γονίδια, έχουν συμβεί αυτές οι μεταλλάξεις. Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Δ 
Στην εικόνα 2, το τμήμα του DNA περιλαμβάνει ασυνεχές γονίδιο ευκαρυωτικού κυττάρου που κωδικοποιεί μικρό πεπτίδιο. 
Μέσα στην αγκύλη φαίνεται η αλληλουχία της αμετάφραστης περιοχής που ενώνεται με το rRNA της μικρής 
υπομονάδας του ριβοσώματος. 
 
 
 
 
     Εικόνα 2 
 
Τα t-RNAs που χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά στην παραγωγή του πεπτιδίου,είχαν τα αντικωδικώνια 

5΄ CAU 3΄, 5΄ CCA 3΄, 5΄ AAA 3΄, 5΄ AGG 3΄, 5΄ CAU 3΄, 5΄ CCA 3΄, 5΄ AAC 3΄. 
 
Δ1.  Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις αλυσίδες Α ή Β είναι η κωδική αλυσίδα του γονιδίου (μονάδες 3). Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). Να χαρακτηρίσετε ως 5΄ ή 3΄ τα άκρα στα σημεία I, II, III, IV (μονάδες 2). 
   Μονάδες 9 
 
Δ2.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τo εσώνιο που υπάρχει στο παραπάνω γονίδιο. Μονάδα 1 
 
Δ3.  Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του mRNA, που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη μετάφραση της πληροφορίας του 

γονιδίου της εικόνας 2. Μονάδες 5 
Δ4.  Στην εικόνα 3, η αλληλουχία είναι τμήμα του γονιδίου που μεταγράφεται στο rRNA της μικρής υπομονάδας του 

ριβοσώματος που χρησιμοποιείται στη μετάφραση του ευκαρυωτικού γονιδίου της εικόνας 2. 

 
   Εικόνα 3 
 
Ποια είναι η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου που μεταγράφεται στο rRNA; (μονάδα 1) Να γραφεί ο προσανατολισμός της 
(μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας (μονάδες 2). Μονάδες 4 



 

 

Δ5.  Στην εικόνα 4, υπάρχει το ίδιο τμήμα DNA με την εικόνα 2, και με τα υπογραμμισμένα γράμματα φαίνεται η 
αλληλουχία των βάσεων στις οποίες γίνεται γονιδιακή μετάλλαξη προσθήκης των τριών παρακάτω συνεχόμενων ζευγών 
βάσεων: 

  5΄ AGC 3΄ 
  3΄ TCG 5΄. 
 
 
 
 
 
   Εικόνα 4 
 
  Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μετάλλαξης αν η προσθήκη γίνει: 
  i) στη θέση 1 
  ii) στη θέση 2. Μονάδες 6 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ Α 
Α1. β. 
Α2. β. 
Α3. δ. 
Α4. γ. 
Α5. γ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. 1. ►Α 2. ►Γ   3. ►Α   4. ►Β   5. ►Α    6. ►Α    7. ►Γ 
  
Β2. Η απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος αποτελεί τον καρυότυπο. 
 Με τη μελέτη του καρυότυπου ενός ανθρώπου μπορούμε να διαπιστώσουμε το φύλο του ατόμου καθώς στο 23ο ζεύγος 

για τα θηλυκά θα υπάρχουν 2X χρωμοσώματα και για τα αρσενικά άτομα 1 X και 1Y. Επιπλέον  μπορούν να 
διαγνωσθούν αριθμητικές και δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες  με τη βοήθεια της χρώσης Giemsa.  

 
Β3. Σχ.βιβλ. σελ. 123: «Κάθε είδος αντισώματος-μονοκλωνικά». 
 Σχ.βιβλ. σελ. 1: «Οι τεχνικές – γενετική μηχανική». 
 
Β4. Οι λόγοι για τους οποίους δεν προτιμούμε την παραγωγή της ανθρώπινης φαρμακευτικής πρωτείνες από βακτήρια είναι 

ότι ως προκαρυωτικοί οργανισμοί δε διαθέτουν μηχανισμούς μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων ανάλογους με 
εκείνους των ευκαρυωτικών οργανισμών που συχνά χρειάζονται προκειμένου να γίνουν οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες 
λειτουργικές. Επίσης απαιτείται η τροποποίηση των γονιδίων (κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης) ώστε να αφαιρεθούν τα 
εσώνια αφού δεν διαθέτουν μηχανισμό ωρίμανσης. 

 Στην περίπτωση των οργάνων θηλαστικών οι πρωτεΐνες, καθώς προέρχονται από διαφορετικό είδος οργανισμού, θα 
έχουν μικρές διαφορές  στη σύσταση των αμινοξέων σε σύγκριση με την ανθρώπινη έκδοση και μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργικές αντιδράσεις. Επιπλέον, η εκχύλιση των ιστών είναι δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία. 

 Επιλέγουμε την παραγωγή από το γάλα των θηλαστικών καθώς ώς ευκαρυωτικοί οργανισμοί διαθέτουν μηχανισμούς 
μετά-μεταφραστικής τροποποίησης όμοιους με τον άνθρωπο. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η συλλογή της 
πρωτεΐνης από το γάλα των ζώων.  

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Τα άτομα ΙΙ3 και ΙΙ4  που ανήκουν στη ομάδα ΑΒ, έχουν γονότυπο ΙΑ  ΙΒ.  Έχουν κληρονομήσει το ΙΒ αλληλόμορφο από 

τη μητέρα τους Ι2 και εφόσον αυτή δεν μπορεί να τους κληροδοτήσει το ΙΑ αλληλόμορφο, το γονίδιο αυτό το έχουν πάρει 
οπωσδήποτε από τον πατέρα τους Ι1.  

  Τα άτομα ΙΙ1 και ΙΙ2 μπορούν να έχουν γονότυπο  ΙΒ ΙΒ  ή ΙΒ i. Στη πρώτη περίπτωση το ΙΒ αλληλόμορφο έχει 
κληρονομηθεί από τον πατέρα τους άρα το άτομο Ι1 μπορεί να έχει γονότυπο ΙA ΙΒ . 

  Στη δεύτερη περίπτωση  εφόσον δεν γνωρίζουμε το φαινότυπο του πατέρα, οποιοδήποτε από τα δύο αλληλόμορφα ΙΒ , i 
μπορεί να έχουν κληρονομηθεί από αυτόν, εφόσον η μητέρα με φαινότυπο Β μπορεί να έχει γονότυπο ΙΒ ΙΒ  ή ΙΒ i. 
Επομένως ο πατέρας εκτός από το γονότυπο ΙΑ  ΙΒ μπορεί να έχει και γονότυπο ΙΑ  i.  

  Σημειώνουμε ότι για τις ομάδες ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ2.   Γενεαλογικό δέντρο 2:  αιμορροφιλία Α 

Φαινότυπος Γονότυπος 
Α ΙΑ  ΙΑ ή  ΙΑ i 
Β ΙΒ  ΙΒ ή  ΙΒ i 

ΑΒ ΙΑ   ΙB   
0 i i 



 

 

  Γενεαλογικό δέντρο 3:  αλφισμός 
  Γενεαλογικό δέντρο 4:  οικογενής υπερχολησερολαιμία. 
  
Γ3.  Στο γενεαλογικό δέντρο 4 από ασθενείς γονείς προκύπτουν και υγιή παιδιά άρα αποκλείεται να κληρονομείται ως 

υπολειπόμενος χαρακτήρας επειδή σε μια τέτοια περίπτωση όλοι οι απόγονοι θα ήταν ασθενείς. Η οικογενής 
υπερχοληστερολαιμία είναι η μοναδική από τις τρεις δοθείσες  ασθένειες που κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή 
τύπο κληρονομικότητας και γι αυτό αντιστοιχεί στο γενεαλογικό δέντρο 4. 
Στο  γενεαλογικό δέντρο 3 από υγιείς γονείς προκύπτουν και άρρωστα παιδιά άρα συμπεραίνουμε ότι ο χαρακτήρας που 
απεικονίζεται είναι υπολειπόμενος γιατί μόνο στην υπολειπόμενη κληρονομικότητα είναι δυνατό ένα άτομο να φέρει ένα 
αλληλόμορφο χωρίς να το εκφράζει φαινοτυπικά. Ο αλφισμός και η αιμορροφιλία Α κληρονομούνται ως αυτοσωμικός 
υπολειπόμενος και φυλοσύνδετος υπολειπόμενος τύπος αντίστοιχα και θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στο γενεαλογικό 
δέντρο 3 όμως αποκλείεται το γενεαλογικό δέντρο να απεικονίζει την αιμοροφιλία Α καθώς δεν είναι δυνατόν από 
πατέρα  χωρίς αιμορροφιλία (ΧΑΥ) να προκύψει η κόρη ΙΙ4 που πάσχει από αιμορροφιλία (Χα Χα) . Άρα το γενεαλογικό 
δέντρο 3 αντιστοιχεί στον αλφισμό ενώ το γενεαλογικό δέντρο 2 στην αιμορροφιλία Α. 

 
Γ4.  Ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που θα περιέχουν μη ραδιενεργό P θα είναι όσα βρίσκονταν στο αρχικό δίκλωνο μόριο 

DNA δηλαδή σωστή απάντηση είναι η β = 4*105. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ημισυντηρητικού τρόπου αντιγράφης του 
DNA. H διπλή έλικα του μορίου DNA ξετυλίγεται και κάθε αλυσίδα λειτουργεί σαν καλούπι για τη σύνθεση μιας νέας 
συμπληρωματικής αλυσίδας. Έτσι μετά από 5 διαδοχικές διαιρέσεις θα έχουν παραμείνει οι δυο αρχικές αλυσίδες του 
μορίου χωρίς ραδιενεργό 32P και οι υπόλοιπες οι οποίες συντέθηκαν σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αποκλειστικά θα 
ραδιενεργό 32P, θα είναι ραδιενεργές.  

 
Γ5. Στελέχη του βακτηρίου E.coli που δεν μπορούν να διασπάσουν τον δισακχαρίτη λακτόζη σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

συνθέσουν από τα δομικά γονίδια του οπερονίου της λακτόζης τα ένζυμα μεταβολισμού της. Αυτό μπορεί να συμβεί στις 
εξής περιπτώσεις: 
1. Να συμβεί μετάλλαξη στο ρυθμιστικό γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη – καταστολέα με αποτέλεσμα την 

αλλαγή της στερεοδιάταξης της περιοχής πρόσδεσης της λακτόζης με τον καταστολέα, χωρίς να επηρεάζει τη 
στερεοδιάταξη της περιοχής του καταστολέα που προσδένεται με τον χειριστή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην 
μπορεί η λακτόζη – επαγωγέας να συνδεθεί με τον καταστολέα κατά συνέπεια ο καταστολέας θα είναι ισχυρά 
συνδεδεμένος με τον χειριστή καταστέλλοντας μονίμως την έκφραση των δομικών γονιδίων ακόμα και όταν στο 
περιβάλλον της E.coli υπάρχει η λακτόζη. 

2. Να συμβεί μετάλλαξη στον υποκινητή που ρυθμίζει την έκφραση των δομικών γονιδίων που θα είχε ως αποτέλεσμα 
την ανικανότητα σύνδεσης της RNA πολυμεράσης ή και των μεταγραφικών παραγόντων με αποτέλεσμα να μη 
μεταγράφονται τα δομικά γονίδια. 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Τα αντικωδικόνια των tRNAs είναι συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα με τα κωδικόνια του mRNA και κατ’ επέκταση 

με τα κωδικόνια της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου (με διαφορά ότι αντί της U στο mRNA στην κωδική υπάρχει Τ. 
Επομένως τα κωδικόνια της κωδικής αλυσίδας θα είναι κατά σειρά: 

 5 ATG TGG TTT CCT ATG TGG GTT 3   
 Το τμήμα του DNA που βρίσκεται στην αγκύλη αποτελεί μέρος της 5  αμετάφραστης περιοχής του γονιδίου αφού εκεί 

συνδέεται το RNA της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή του γονιδίου βρίσκεται από την 
αριστερή πλευρά του τμήματος DNA της εικόνας 2 και τα κωδικόνια διαβάζονται με προσανατολισμό 5 3   από το 
κωδικόνιο έναρξης μέχρι και το κωδικόνιο λήξης. Επίσης το γονίδιο είναι ασυνεχές και περιλαμβάνει ένα εσώνιο που δεν 
περιέχει κωδικόνια. Η κωδική είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με τη μη κωδική αλυσίδα του DNA. Με βάση 
τα παραπάνω η κωδική αλυσίδα του γονιδίου είναι η Α αλυσίδα και τα άκρα αντιστοιχούν στα σημεία I, II, III, IV, είναι 
ως εξής: 

 
 I ► 5  

II ► 3  
III ► 3  
IV ► 5  

ώ.έ . ή
ί 5 ACAGT... AATCATAATG TG GTTTCCTATGTGGGTT TAA GCAT II3

ί 3 TGTCA... TTAGTATTACAC CAAAGGATACACCCAAATTCGTA IV5

     
        
           

    

 
Δ2. Όπως φαίνεται στο σχήμα της απάντησης Δ1 το εσώνιο του παραπάνω γονιδίου είναι: 
 5 AATCATA 3   
 3 TTAGTATS 5   
Δ3. Πρόκειται για το ώριμο mRNA 

5 ACAGU...AUGUGGUUUCCUAUGUGGGUUUAAGCAU3   



 

 

Δ4. Η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως καλούπι κατά τη μεταγραφή του rRNA και 
είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη με αυτό . Επιπλέον το rRNA της μικρής ριβοσωμικής υπομονάδας θα 
συνδεθεί με την 5  αμετάφραστη περιοχή του ώριμου mRNA της απάντησης Δ3 σύμφωνα με τον κανόνα της 
συμπληρωματικότητας: 

 5  αμετάφραστη περιοχή ώριμου mRNA 5 ACAGU 3   
 rRNA μικρής ριβοσωματικής υπομονάδας 3 UGUCA 53  
 μεταγραφόμενη αλυσίδα γονιδίου rRNA 5 ACAGT 3   (αλυσίδα Γ) 
 Άρα η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου rRNA είναι η αλυσίδα Γ και ο προσανατολισμός φαίνεται παραπάνω. 
Δ5. Στην περίπτωση που η προσθήκη γίνει στη θέση 1 ισχύει: 

 Τμήμα φυσιολoγικού .αλληλομόρφου    
3 4 5

...T T T CCT A T G...  
 Τμήμα μεταλλαγμένου αλληλομόρφου  ...TAG CTTCCTATG  
 Επομένως αλλάζει το τρίτο κωδικόνιο και μετατρέπεται σε κωδικόνιο λήξης οπότε έχουμε πρόωρη λήξη της μετάφρασης. 

Προφανώς το πεπτίδιο που θα παραχθεί θα είναι μη λειτουργικό.  
Στην περίπτωση που η προσθήκη γίνει στη θέση 2  
Ισχύει:  

Τμήμα φυσιολoγικού .αλληλομόρφου    
3 4 5

...T T T CCT A T G...  
Τμήμα μεταλλαγμένου αλληλομόρφου     ΤΤΤ      CCT    AGC  ATG 

 
Προστίθεται ένα κωδικόνιο μεταξύ του 4 και 5 κωδικόνιου του αρχικού γονιδίου και επομένως ένα νέο αμινοξύ στην 
πολυπεπτιδική αλυσίδα. Η μετάλλαξη αυτή πιθανότατα θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της ενώ υπάρχει μικρή 
πιθανότητα να είναι ουδέτερη σε περίπτωση που το τροποποιημένο και το προστιθέμενο αμινοξύ βρίσκονται εκτός 
σημαντικής περιοχής του πεπτιδίου.  
Σημείωση: στην περίπτωση που οι τρεις συνεχόμενες βάσεις θα συνδεθούν με την ανάποδη φορά δηλαδή: 

   5 GCT3
3 CGA5
 
 

 

  τότε:  
 

 στην πρώτη περίπτωση (θέση 1) αλλάζει το τρίτο κωδικόνιο και επιπλέον προστίθεται ένα νέο με αντίστοιχη 
αλλαγή του τρίτου αμινοξέος και προσθήκη ενός νέου αμινοξέος στην 4η θέση.  
 

 στη δεύτερη περίπτωση (θέση 2) γίνεται προσθήκη ενός κωδικόνιου και αντίστοιχα ενός αμινοξέος. 
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