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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1. Να αναφερθούν οι μηχανισμοί αναφοράς μικρών μορίων από το 
εξωκυττάριο περιβάλλον στο εσωτερικό του κυττάρου.

2. Ποιος είναι ο μηχανισμός αντριγραφής DNA και πως αποδείχθηκε 
πειραματικά. Να γινει περιγραφή των μηχανισμών αντιγραφής (συντηρητικός, 
ημισυντηρητικός, διασπαρτικός).

3. Για έναν ασθενή, ποιες μέθοδοι θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν, ώστε να 
διαγνωσθεί αν πάσχει από την ίωση... (το θέμα αφορούσε στις μεθόδους της 
βιοτεχνολογίας)

4. Γενετικοί χάρτες. Ορισμένα γονίδια για τα οποία η συχνότητα 
ανασυνδυασμού προκύπτει 50% (οπότε φάινεται ότι συνδυάζονται 
ανεξάρτητα), βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα αλλά απέχουν πολύ μεταξύ 
τους, με αποτέλεσμα αν και είναι συνδεδεμένα να φαίνεται ότι συνδυάζονται 
ανεξάρτητα.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Να αναφερθούν οι μηχανισμοί μεταφοράς μικρών μορίων από το 
εξωκυττάριο περιβάλλον στο εσωτερικό του κυττάρου.

Οι  κυτταρικές  μεμβράνες  παρέχουν  την  δυνατότητα  σε  ένα  κύτταρο  να 
δημιουργεί  χημικούς  φραγμούς  που  περιορίζουν  την  κινητικότητα 
συγκεκριμένων  μορίων  εκατέρωθεν  τους.  Αυτή  η  ιδιότηα  των  μεβρανών 
οφείλεται στην δομή λιπιδικής διπλοστιβάδας, που καθιστά την μεμβράνη μη 
περατη από όλα τα ιόντα και τα μεγαλύτερα πολικά μόρια, αλλά της επιτρέπει 
να είναι  περατή σε μικρά μη πολικά μόρια,  όπως το CO2  ,και  στο Η2Ο.  
Τα  κύτταρα  επιβιωνουν  και  αναπτύσονται  ανταλλασσοντας  μόρια  με  το 
περιβαλλον  τους,  και  η  μεμβράνη  δρα  σαν  φραγμός  που  ελέγχει  την 
διακίνηση των μορίων. Μόρια όπως το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα 
μετακινούνται ελέυθερα, διαλυμένα στο νερό, διαμέσου της μεμβράνης,  με 
απλή  δίαχυση,  σύμφωνα  με  την  κλίση  της  συγκέντρωσης  τους.  Τα 
περισσότερα  μόρια  και  ιόντα  όμως  απαιτούν  πρωτεΐνες  μεμβρανικής 
μεταφοράς, οι οποίες δημιουργούν διόδους μετακίνησης, διαπερνώντας την 
μεμβράνη  (διαμεμβρανικές  πρωτεΐνες).  Οι  πρωτεΐνες  μεμβρανικής 
μεταφοράς  διακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες:  τις  προτεΐνες  φορείς  και  τις 
πρωτεϊνες  διαύλους.  Οι  δίαυλοι  επιτρέπουν  την  μετακίνηση  μικρών 
υδατοδιαλυτών μορίων, μέσα από τους υδρόφιλους πόρους που σχηματίζουν 
κατά  πλάτος  της  μεμβράνης  -την  οποία  διαπερνούν-,  σύμφωνα  με  την 
ηλεκτροχημική τους  βαθμίδωση (παθητική μεταφορά).  Οι  φορείς  μπορούν 
είτε να διευκολύνουν την μετακίνηση μορίων, χωρίς να απαιτούν κατανάλωση 
ενέργειας (διευκολυνόμενη διάχυση), είτε να χρειάζεται να συζευχθούν με μια 
διαδικασία  παροχής  ενέργειας  ώστε  να  μεταφέρουν  ενεργά  μια  ουσία 
αντίθετα προς την ηλεκτροχημική της βαθμίδωση (ενεργητική μεταφορά). Οι 
πρωτεϊνες που ανήκουν στην τελευταία ομάδα, ονομάζονται και αντλίες, και η 
ενεργή  μεταφορά  να  πραγματοποείται  κυρίως  με  τρεις  τρόπους:  1) 
συζευγμένη μεταφορά ενός μορίου με την μεταφορά ενός άλλου. 2) αντλίες 
πρωθούμενες  από  την  ενέργεια  της  υδρόλυσης  ATP  3)  αντλίες 
προωθούμενες από το φώς, και την ενέργεια που παρέχεται από τα φωτόνια 
και την απορόφηση τους από χρωστικές.





Ποιος είναι ο μηχανισμός αντριγραφής DNA και πως αποδείχθηκε 
πειραματικά;

Το DNA αντιγράφεται με τρόπο ημισυντηρητικό, δηλαδή κάθε μία απο τις 
αλυσίδες του χρησιμοποιείται σαν καλούπι για την κατασκευή μιας 
θυγατρικής αλυσίδας, σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε νέο μόριο DNA να αποτελείται από μια 
αλυσίδα του μητρικού μορίου και μια νεοσυντεθεμένη.Μολονότι ο 
ημισυντηρητικός μηχανισμός της αντιγραφής του DNA φαινόταν να είναι 
φυσική συνέπεια των ιδιοτήτων του, έπρεπε να αποδειχτεί και πειραματικά. 
Έπρεπε να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός 
αντιγραφής όπως, π.χ. ο συντηρητικός ή ο διασπαρτικός. Αν ο μηχανισμός 
ήταν συντηρητικός, το μητρικό μόριο θα διατηρούσε την αρχική μορφή του 
και το θυγατρικό μόριο θα αποτελούνταν από τις δύο νέες αλυσίδες. Αν ήταν 
διασπαρτικός, τα δύο νέα μόρια DNA θα περιείχαν τυχαίες περιοχές και των 
μητρικών και των θυγατρικών μορίων.

Οι Meselson και Stahl (1958) απέδειξαν ότι ο μηχανισμός της αντιγραφής του 
DNA είναι ημισυντηρητικός και απέκλεισαν το συντηρητικό και το διασπαρτικό 
τρόπο. Στο πείραμά τους βακτήρια Ε. coli αναπτύχθηκαν για πολλές γενιές σε 
θρεπτικό υλικό, που περιείχε ως μοναδική πηγή αζώτου 15NH4CI. Το 
αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί DNA που περιείχε «βαρύ» άζωτο 15Ν αντί 
για «ελαφρό» 14Ν. Τα κύτταρα αυτά μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε θρεπτικό 
υλικό με 14NH4CI και αναπτύχθηκαν στο υλικό αυτό για πολλές γενιές. Οι 
ερευνητές πήραν δείγματα από την κυτταροκαλλιέργεια σε διάφορα χρονικά 
διαστήματα, απομόνωσαν το DNA και μέτρησαν την πυκνότητά του με μια 
τεχνική, που ονομάζεται υπερφυγοκέντρηση. Πριν από τη μεταφορά των 
κυττάρων στο 14NH4CI, όλα τα μόρια DNA έχουν μόνο βαρύ 15Ν και 
εμφανίζονται σαν μια ζώνη με βαρύ DNA. Ύστερα από την πρώτη κυτταρική 
διαίρεση σε θρεπτικό υλικό με 14NH4CI, όλα τα μόρια DNA είναι υβριδικά 
15Ν- 14Ν και εμφανίζονται σε μία ζώνη ενδιάμεσης πυκνότητας. Μετά τη 
δεύτερη κυτταρική διαίρεση το DNA είναι μοιρασμένο εξίσου σε δύο ζώνες, 
μία ενδιάμεσης πυκνότητας (υβριδικά μόρια 15Ν-14Ν DNA) και μία με ελαφρό 
14Ν DNA. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν μόνο τον ημισυντηρητικό 
μηχανισμό. Αν ο μηχανισμός αντιγραφής ήταν συντηρητικός, τότε στην 
πρώτη γενιά το DNA θα εμφανιζόταν σε δύο ζώνες, μία με βαρύ 15Ν DNA και 
μία με ελαφρό 14Ν DNA. Αν ο μηχανισμός αντιγραφής ήταν διασπαρτικός, 
τότε στην πρώτη γενιά το αποτέλεσμα θα ήταν παρόμοιο με το αποτέλεσμα 
του ημισυντηρητικού, δηλαδή όλα τα μόρια DNA θα ήταν υβριδικά [τα δύο 
μόρια DNA θα παράγονταν από κομμάτια παλιού (15Ν) και νέου (14Ν) DNA]. 
Μετά τη δεύτερη όμως γενιά θα εμφανιζόταν πάλι μια ασαφής υβριδική ζώνη.






