
Θέκαηα θαη Απαληήζεηο Καηαηαθηεξίσλ Εμεηάζεσλ 2013 

 

Ννζειεπηηθή Αζελώλ  

 

Βηνινγία  

 

 

1) Ποια μόρια ζσμμεηέτοσν ζηον έλεγτο ηοσ κσηηαρικού κύκλοσ; 

Απάνηηζη: 

Ο θπηηαξηθόο θύθινο ρξεηάδεηαη δύν νκάδεο «κεραληθώλ εμαξηεκάησλ». Η κηα είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ Παξαζθεπή ησλ λέσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ απμαλόκελνπ θπηηάξνπ θαη ε άιιε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ζηε ζσζηή ζέζε θαη ηελ νξζή θαηαλνκή ηνπο. Όιεο νη δηεξγαζίεο 

ειέγρνληαη από ην ζύζηεκα θεληξηθνύ ειέγρνπ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ  πνπ ελεξγνπνηεί θαη 

απελεξγνπνηεί ηα «εμαξηήκαηα» ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν θαη ζπληνλίδεη όιεο ηηο δηεξγαζίεο. Σν 

ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ βαζίδεηαη ζηελ θπθιηθή ελεξγνπνίεζε πξσηετληθώλ 

θηλαζώλ. Οη πξσηετληθέο θηλάζεο πνπ εμαξηώληαη από ηελ θπθιίλε (Cd θηλάζεο) είλαη έλδπκα πνπ 

θαηαιύνπλ ηε θσζθνξπιίσζε δηαθόξσλ πξσηετλώλ, ελώ ε θπθιίλε είλαη κηα ξπζκηζηηθή πξσηετλε 

απαξαίηεηε γηα ηελ ελδπκηθή ελεξγνπνίεζε ησλ Cd θηλαζώλ. Σν ελεξγό απηό ζύκπινθν 

θσζθνξπιηώλεη θαίξηεο πξσηετλεο, αλαγθαίεο γηα ηελ έλαξμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο ηνπ 

θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

  

2) Τι είναι ο σποκινηηής και ηι ο ενιζτσηής ηης μεηαγραθής; Τι γνφρίζεηε για ηοσς γενικούς 

μεηαγραθικούς παράγονηες;  

Απάνηηζη: 

Ο Τπνθηλεηήο (promoter) είλαη κηα αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ ηνπ DNA κε ηελ νπνία πξνζδέλεηαη 

ε RNA πνιπκεξάζε γηα λα αξρίζεη ε κεηαγξαθή.  

Ο Εληζρπηήο (enhancer) είλαη κηα ξπζκηζηηθή αιιεινπρία ηνπ DNA ζηελ νπνία πξνζδέλνληαη 

ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο επεξεάδνληαο ηε κεηαγξαθή ελόο δνκηθνύ γνληδίνπ ην νπνίν κπνξεί λα 

απέρεη ρηιηάδεο δεύγε βάζεσλ. 

Οη γεληθνί παξάγνληεο κεηαγξαθήο ή κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο είλαη πξσηετλεο πνπ επάγνπλ ηελ 

πξόζδεζε ηεο RNA πνιπκεξάζεο ζηνλ ππνθηλεηή. πκβάιινπλ ζην μεηύιηγκα ηεο δηπιήο έιηθαο 

ηνπ DNA θαη έηζη επηηξέπνπλ λα αξρίζεη ε κεηαγξαθή θαη ηειηθά απειεπζεξώλνπλ ηελ RNA 

πνιπκεξάζε από ηνλ ππνθηλεηή κόιηο αξρίζεη ε κεηαγξαθή. Ο όξνο γεληθνί αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλόο όηη νη πξσηετλεο απηέο ζπγθεληξώλνληαη πάλσ ζε όινπο ηνπο ππνθηλεηέο πνπ 

κεηαγξάθνληαη από ηελ RNA πνιπκεξάζε ΙΙ. πγθεθξηκέλα ν  κεηαγξαθηθόο παξάγνληαο TFIID 

αλαγλσξίδεη ην θνπηί ΣΑΣΑ θαη πξνζδέλεηαη εθεί. ηε ζπλέρεηα ν κεηαγξαθηθόο παξάγνληαο TFIIB 

πξνζδέλεηαη ζε κηα παξαθείκελε ζέζε. Οη ππόινηπνη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο θαη  ε ίδηα ε RNA 

πνιπκεξάζε πξνζδέλνληαη ζηνλ ππνθηλεηή.  ηε ζπλέρεηα ν παξάγνληαο TFIIH θσζθνξπιηώλεη 

ηελ RNA πνιπκεξάζε ΙΙ κε ηε βνήζεηα ηνπ ATP. Η θσζθνξπιίσζε πξνθαιεί ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ελδύκνπ (ελεξγό δηακόξθσζε) ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη θαη αξρίδεη ε κεηαγξαθή. 

 

3) Ποιες οι λειηοσργίες: ηφν μιηοτονδρίφν και ηφν λσζοζφμάηφν; 

Απάνηηζη: 

Σν κηηνρόλδξην είλαη κεκβξαληθό νξγαλίδην, κε κέγεζνο πεξίπνπ ίζν κε ην κέγεζνο ελόο βαθηεξίνπ, 

πνπ δηελεξγεί νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε θαη παξάγεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ΑΣΡ ησλ 

επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ. Σα κηηνρόλδξηα δηαζέηνπλ δηθό ηνπο DNA θαη RNA θαη ζπλεπώο 

δηαζέηνπλ έλα πιήξεο ζύζηεκα κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ξηβνζσκάηηα. 

Σν κηηνρόλδξην έρεη απνθηήζεη εμαηξεηηθή εμεηδίθεπζε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ηα κηηνρόλδξηα κεηαβνιίδνπλ ηηο αθεηπινκάδεο κέζσ ηνπ θύθινπ ηνπ Krebs 

(θηηξηθνύ νμένο) θαη παξάγνπλ CO2 (απνβάιιεηαη) & NADH (ελεξγνπνηεκέλν κόξην-θνξέαο 

ειεθηξνλίσλ πςειήο ελέξγεηαο). Σν NADH κεηαθέξεη θαη πξνζθέξεη ηα ειεθηξόληα πςειήο 

ελέξγεηαο ζηελ αιπζίδα κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ ηεο κηηνρνλδξηαθήο κεκβξάλεο θαη κε ηνλ ηξόπν 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



απηό νμεηδώλεηαη ζε NAD+. Σα ειεθηξόληα κεηαθέξνληαη γξήγνξα θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο πξνο 

ην κνξηαθό νμπγόλν γηα ην ζρεκαηηζκό λεξνύ (Η2Ο). ηε ζπλέρεηα, ε ελέξγεηα πνπ 

απειεπζεξώλεηαη θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο κεηαθνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε πξσηνλίσλ. Σέινο, ε βαζκίδσζε ησλ πξσηνλίσλ πξνσζεί ηε 

ζύλζεζε ηνπ ATP, νινθιεξώλνληαο ηνλ ρεκεησζκσηηθό κεραληζκό. Ο αξηζκόο ησλ κηηνρνλδξίσλ 

αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά θύηηαξα ελόο νξγαληζκνύ ή αθόκε θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

πνηθίιιεη εληππσζηαθά. 

Σν ιπζόζσκα είλαη ελδνθπηηάξην, κεκβξαληθό νξγαλίδην πνπ πεξηέρεη πεπηηθά έλδπκα. Σν 

εζσηεξηθό ελόο ιπζνζσκαηίνπ είλαη πνιύ όμηλν θαη ηα έλδπκά ηνπ είλαη δξαζηηθά ζε όμηλν ξΗ. Σα 

έλδπκα απηά δηαζπνύλ ηα ππεξεπαξθή νξγαλίδηα, ηκήκαηα ηξνθήο, ελθπησκέλνπο ηνύο θαη 

βαθηήξηα. Η βηνινγηθή κεκβξάλε πνπ πεξηθιείεη ηα ιπζνζώκαηα εκπνδίδεη ηελ έμνδν ησλ πεπηηθώλ 

ελδύκσλ έμσ από απηά θαη ηελ θαηαζηξνθε ηνπ θπηηάξνπ. Σα ιπζνζώκαηα ζπλδένληαη κε ηα 

θελνηόπηα, κεηαθέξνπλ ηα πεπηηθά ηνπο έλδπκα ζε απηά γηα ηελ απνδνκή ησλ απνπεθεπκέλσλ 

νπζηώλ ζηα θελνηόπηα. Κάπνηα ζεκαληηθά έλδπκα πνπ απαληισληαη ζηα ιπζνζώκαηα είλαη:  

Ληπάζεο, πνπ δηαζπνύλ ιίπε,  αθραξάζεο, πνπ δηαζπνύλ πδαηάλζξαθεο (π.ρ., ζάθραξα),  

Πξσηεάζεο, πνπ δηαζπνύλ πξσηείλεο,  Ννπθιεάζεο, πνπ δηαζπνύλ λνπθιετθά νμέα &  

Φσζθαηάζεο, πνπ δηαζπνύλ κνλνεζηέξεο θσζθσξηθνύ νμένο 

 

4) Περιγράυηε ηι λειηοσργίες ηφν παρακάηφ ενζύμφν:  

i. DNA πολσμεράζη 

ii. RNA πολσμεράζη 

iii. Πριμάζη  

iv. Λιγάζη 

Απάνηηζη 

Η DNA πνιπκεξάζε θαηαιύεη ηελ πξνζζήθε λνπθιενηηδίσλ ζην 3’ άθξν ελόο επηκεθπλόκελνπ 

θιώλνπ DNA, κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνύ ελόο θσζθνδηεζηεξηθνύ δεζκνύ κεηαμύ ηνπ 3’ άθξνπ θαη ηεο 

5’ θσζθνξηθήο νκάδαο ηνπ εηζεξρόκελνπ λνπθιενηηδίνπ. Η DNA πνιπκεξάζε δελ απνζπλδέεηαη 

από ην DNA θάζε θνξά πνπ πξνζζέηεη έλα λνπθιενηίδην αιιά παξακέλεη ζπλδεδεκέλε θαη 

κεηαθηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ DNA. Η DNA πνιπκεξάζε θαηαιύεη ηελ αύμεζε κηαο αιπζίδαο κόλν 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε 5’-3’. Η DNA πνιπκεξάζε δηνξζώλεη ηα ιάζε ηεο κε κηα δηνξζσηηθή δξάζε 

πνπ νλνκάδεηαη δηόξζσζε δνθηκίσλ. πλεπώο ε DNA πνιπκεξάζε δηαζέηεη ελεξγόηεηα 

πνιπκεξηζκνύ 5’-3’ όπσο θαη ελεξγόηεηα λνπθιεάζεο 3’-5’. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο ηεο DNA 

πνιπκεξάζεο θαηά ην ζρεκαηηζκό ελόο λένπ θιώλνπ DNA απαηηείηαη ε παξνπζία βξαρέσλ 

ηκεκάησλ RNA πνπ δξνπλ σο εθθηλεηέο. 

Αλάινγα νη RNA πνιπκεξάζεο θαηαιύνπλ ην ζρεκαηηζκό ησλ θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ πνπ 

ζπλδένπλ ην ξηβνλνπθιενηίδηα κεηαμύ ηνπο θαηά ηελ κεηαγξαθή. Ο πνιπκεξηζκόο γίλεηαη βήκα-

βήκα κε θαηεύζπλζε 5’-3’.  

Οη ζεκαληηθόηεξεο δηαθνξέο είλαη: 

Η DNA πνιπκεξάζε θαηαιύεη ηε ζύλδεζε δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ θαη όρη ξηβνλνπθιενηηδίσλ. Οη 

RNA πνιπκεξάζεο δελ δηαζέηνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ πηζηόηεηαο ηνπ κεηαγξάθνπ. H RNA 

πνιπκεξάζε κπνξεί λα αξρίζεη κηα αιπζίδα RNA ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έλαλ εθθηλεηή. 

Η Πξηκάζε είλαη εηδηθή RNA πνιπκεξάζε πνπ πνιπκεξίδεη κηθξά θνκκάηηα RNA ησλ ελαξθηήξησλ 

αιιεινπρηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλζεζε ηνπ DNA. 

Η ιηγθάζε (ligase) είλαη έλδπκν πνπ δηαζπλδέεη δύν ηκήκαηα DΝΑ ή RΝΑ. Ελώλεη ξήγκαηα ηνπ 

γελεηηθνύ πιηθνύ πνπ πξνθαινύληαη από δηάθνξεο αηηίεο θαζώο ζπλζέηεη θσζθνδηεζηεξηθνύο 

δεζκνύο.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


