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Β2 . Παράλληλα, η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος ελαττώνει την ικανότητα
του λεπτού εντέρου να απορροφά τις θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην
τροφή µας. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η φθορά του ήπατος, το οποίο,
αντί να αποθηκεύει τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες που χρησιµοποιούνται
από τα ηπατικά κύτταρα, αποθηκεύει λίπη, µε αποτέλεσµα τη διόγκωσή του. Η
συνεχιζόµενη κατανάλωση οινοπνεύµατος από έναν αλκοολικό καταλήγει συχνά
σε εκφυλισµό του ηπατικού ιστού, µια κατάσταση που ονοµάζεται κίρρωση του
ήπατος, η οποία, αν και δεν περιορίζεται στους αλκοολικούς, παρουσιάζεται
ωστόσο σε ποσοστό οκτώ φορές µεγαλύτερο σ' αυτούς παρά στα µη εξαρτηµένα
από το αλκοόλ άτοµα.
Β3 . i) Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερµοκρασίες ή υπό τη δράση
ακτινοβολιών, πολλά βακτήρια µετατρέπονται σε ανθεκτικές µορφές, τα
ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωµένα κύτταρα µε ανθεκτικά τοιχώµατα
και χαµηλούς µεταβολικούς ρυθµούς.
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ii) Οι Jacob και Monod απέδειξαν µε γενετικές µελέτες ότι 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.
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. ∆ηλαδή 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 ταυ- τόχρονα 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.
iii) 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.
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Β4 . Ο αλφισµός οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύµου, το οποίο είναι απαραίτητο
για το σχηµατισµό της χρωστικής µελανίνης. Στα άτοµα που πάσχουν από
αλφισµό υπάρχει έλλειψη της χρωστικής στο δέρµα, στα µαλλιά και στην ίριδα
του οφθαλµού. Ο αλφισµός εµφανίζει ετερογένεια στο φαινότυπο, δηλαδή άλλα
άτοµα εµφανίζουν παντελή έλλειψη ενεργότητας του ενζύµου, ενώ άλλα
εµφανίζουν µειωµένη ενεργότητα.
Η ετερογένεια σε γονιδιακό επίπεδο στον αλφισµό οφείλεται στη δηµιουργία
µεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη µελανίνη και κατ’ επέκταση στη
δηµιουργία πολλαπλών αλληλοµόρφων που σχετίζονται µε την ασθένεια.
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Β5. Τα γονίδια που µεταγράφονται σε tRNA και rRNA, οι 56 και 36 αµετάφραστες
περιοχές και το κωδικόνιο λήξης.
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