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Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας
(Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του συγγραφέα κατά
οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο (ηλεκτρονικό, µηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει
αναπαραγωγή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση στο κοινό σε
οποιαδήποτε µορφή και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του έργου.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Buches- oder
von Teilen daraus – sind vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form (Fotokopie,
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetztes. Der Inhalt des
Werkes wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernimmt der Autor für die Richtigkeit von Angaben,
Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.

Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο είναι µια περίληψη της ύλης που διδάσκεται στα σχολεία των
οµογενών στο Μόναχο. Περιλαµβάνει τα κεφάλαια 1,2,3 και το 4 µέχρι την σελίδα
133 (κεφάλαιο 4.2). Η ύλη αυτή συνήθως υπερκαλύπτει την ύλη που διδάσκεται στο
σχολείο. Οι συµειώσεις ενδεικνείονται για µια επανάληψη ή σαν Handout την ώρα
του επαναληπτικού µαθήµατος. Επειδή περιέχουν µόνο τα σηµαντικότερα σηµεία δεν
συνίσταται η µελέτη των σηµειώσεων µόνο.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω ότι το φυλλάδιο περιέχει πολλά λάθη και
πληροφορίες οι οποίες δεν ισχύουν (το ότι υπάρχουν µόνο 20 αµινοξέα, πάρα πολλά
σηµεία στο κεφάλαιο 2 µέχρι την περιγραφή του ευκαρυωτικού κυττάρου, ειδικά
στους µηχανισµούς που περιγραφουν τη µεταφορά ουσιών), οι οποίες υπάρχουν εις
γνώση του συγγραφέα, έτσι ώστε το φυλλάδιο να είναι σε πλήρη νοηµατική ταύτιση µε
το βιβλίο, το οποίο περιέχει πολλά λάθη/ή παραλείψεις στους βασικούς µηχανισµούς
και λειτουργίες του κυττάρου. Σκοπός του φυλλαδίου είναι η καλύτερη προετοιµασία
για τις εξετάσεις και λιγότερο η απολύτως σωστή µετάδωση γνώσεων. Όπου γινόταν
βέβαια έχει γίνει διόρθωση ή διασαφήνηση.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους κατόχους πνευµατικής ιδιοκτησίας των εικόνων
που µου επέτρεψαν να τις χρησιµοποιήσω.
Για οποιαδήποτε κριτική ή πληροφορία: skalaitzis@gmx.de
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις
Μόναχο, 01.07.2006
Στυλιανός Καλαϊτζής

Βιολογία Β΄ Λυκείου
Κυριότερα σηµεία - Περίληψη
1.1 Χηµεία της ζωής
Η αναλογία των χηµικών στοιχείων του οργανισµού είναι διαφορετική από την
αναλογία στο περιβάλλον.
Στον οργανισµό τα κυριότερα στοιχεία είναι H,O,C,N. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να
αναπτύσσουν οµοιοπολικούς δεσµούς (και µεταξύ τους) –εκτος του H και
πολλαπλούς. Αυτό οδηγεί σε µεγάλη ποικιλία ενώσεων.
Τα υπόλοιπα 23 (από 27) στοιχεία του οργανισµού υπάρχουν σε µικρή αναλογία και
ονοµάζονται ιχνοστοιχεία (πχ. φώσφορο, θείο, νάτριο, κάλιο κτλ. Σε οποιοδήποτε
µπουκάλι νερου αναγράφονται).
Το νερό είναι πολύ σηµαντικό γιατι κάθε κύτταρο α) βασικά ζει µέσα στο νερό β)
περιέχει 80% νερό)
1.2 Μακροµόρια - γενικά
Πολλά µόρια αποτελούνται απο ίδιες, επαναλαµβανόµενες µονάδες όπως πχ. ένα
κολιέ αποτελείται από πολλές χάντρες. Οι ίδιες µονάδες (χάντρες) ονοµάζονται
µονοµερή και το µεγάλο µόριο (κολιέ) πολυµερές ή µακροµόριο. Τα µονοµερή
συνδέονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς, που έχουν ιδιαίτερη ονοµασία
αναλόγως το µακροµόριο που βρίσκονται (δες πίνακα)

Μονοµερές

Πολυµερές

∆εσµός

Αµινοξύ
Νουκλεοτίδιο
Μονοσακχαρίτες
Γλυκερίνη, Λιπαρά οξέα

Πολυπεπτίδιο (Πρωτεϊνη)
Νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA)
Πολυσακχαρίτες
Λιπίδια

Πεπτιδικός
(3'-5' φωσφοδιεστερικός)

Άλλοι δεσµοί που συναντώνται: υδρογόνου, υδρόφοβοι, Van der Waals (όχι τόσο
σταθεροί)(σηµασία στη δευτεροταγή ή τριτοταγή δοµή).
Όταν ενώνονται µονοµερή για να φτιάξουν πολυµερές (µε σχηµατισµό νερου),
ονοµάζεται συµπύκνωση.
Το αντίθετο (σπάσιµο του πολυµερούς σε µονοµερή, χρειάζεται νερό) υδρόλυση.

Πρωτεϊνες
∆οµή: Αποτελούνται από πολλά αµινοξέα. Κάθε αµινοξύ
έχει ένα σταθερό τµήµα και ένα µεταβλητό (R) που
ονοµάζεται πλευρική οµάδα. Αναλόγως το µεταβλητό
τµήµα έχουµε και διαφορετικό αµινοξύ.
Υπάρχουν –σύµφωνα µε το βιβλίο σας- 20 διαφορετικά
αµινοξέα που χρησιµοποιούνται στις πρωτεϊνες. Αν ενώσουµε 2 αµινοξέα
σχηµατίζεται διπεπτίδιο, αν ενώσουµε 3 τότε εχουµε ενα τρίπεπτίδιο κ.ο.κ. Πολλά
(πάνω από 50) µας κάνουν ένα πολυπεπτίδιο.
Στις πρωτεϊνες διακρίνουµε 4 επίπεδα οργάνωσης:
Πρωτοταγής δοµή: Αλληλουχία των αµινοξέων, δηλ. η σειρά των αµινοξέων.
∆ευτεροταγής δοµή: Στην πραγµατικότητα όµως τα αµινοξέα δεν είναι απλώς µια
αλυσίδα, αλλα αναδιπλώνονται σε έλικα η πτυχωτό φύλλο.
Τριτοταγής δοµή: 3D δοµή (διαµόρφωση) της αλυσίδας στο χώρο
Τεταρτοταγής δοµή: Αν µια πρωτεϊνη αποτελείται από περισσότερες
πολυπεπτιδικές αλυσίδες τότε υπάρχει µια τεταρτοταγής δοµή που δείχνει την
διαµόρφωση όλων των αλυσιδών.
∆ιαφορετική πρωτεϊνη
∆ιαφορετική αλληλουχία αµινοξέων (1ο ταγή µορφή)
∆ιαφορετική λειτουργία.
∆ιαφορετική 2ο , 3ο, 4ο ταγή µορφή
Λειτουργία: α)∆οµικές πρωτεϊνες: ∆οµικός λίθος των κυττάρων
β)Λειτουργικές πρωτεϊνες: Κάνουν κάποια δουλειά
(πχ. αιµοσφαιρίνη: µεταφορά οξυγόνου)
Σε ακραίες τιµές pH ή θερµοκρασίας, σπάνε οι διάφοροι δεσµοί (εκτός από τους
πεπτιδικους) και το µόριο χάνει τη τρεισδιάστατη µορφή του(και έτσι και τη
λειτουργικότητά της). Τότε µιλάµε για µετουσίωση.

Νουκλεϊκά οξέα
Είναι το RNA (Ρίβονουκλεϊκό οξύ ή DNΑ δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ).
Αποτελούνται από πολλά νουκλεοτίδια.
Κάθε νουκλεοτίδιο που απαντάται στο RNA ή
DNA αποτελείται από
Αζωτούχα βάση (A,T, C, G, U)
Πεντόζη (Ρίβόζη ή ∆εσοξυριβόζη)
Φωσφορική οµάδα
∆ύο νουκλεοτίδια στη σειρά:δινουκλεοτίδιο
κ.ο.κ. Πολλά νουκλεοτίδια: πολυνουκλεοτίδιο
(νουκλεϊκό οξύ)
∆ιαφορές RNA-DNA
DΝΑ είναι δίκλωνο
περιέχει δεοξυριβόζη για πεντόζη
θυµίνη για αζωτούχα βάση
RΝΑ είναι µονόκλωνο
περιέχει ριβόζη για πεντόζη
ουρακίλη για αζωτούχα βάση
Μοντέλο Watson&Crick για δοµή DΝΑ
Το DNA αποτελείται από 2 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηµατίζουν διπλή
έλικα.
Οι αζωτούχες βάσεις είναι κάθετες στον κύριο άξονα του µορίου και προεξέχουν
στο εσωτερικό του.
Οι βάσεις των δυο αλυσιδών συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς υδρογόνου. ∆εν
ενώνονται όµως τυχαία. Κάθε γουανίνη µε κυτοσίνη (3 δεσµούς υδρογόνου) και
κάθε αδενίνη µε θυµίνη (DNA) ή ουρακίλη (RNA) και αντίστροφα (2 δεσµούς
υδρογόνου). Τα ζεύγη των βάσεων ονοµάζονται συµπληρωµατικά.
Ρόλος DNA
Φέρει γενετικές πληροφορίες (πχ. αν κάποιος έχει µπλέ ή πράσινα µάτια)
Να ελέγχει κάθε κυτταρική δραστηριότητα
Να µεταβιβάυει αναλλοίωτες απο κύτταρο σε κύτταρο και από γενιά σε γενία.
Να επιτρέπει τη δηµιουργία γενετικής ποικιλοµορφίας
Αυτό το κοµµατι είναι δυσνόητο, γιατι δεν αναλύεται καθόλου. Γενικώς να γνωρίζετε
ότι το DNA ενός κυττάρου αποτελεί το γενετικό υλικό.

∆οµή και Ρόλος RNA
∆οµή: Μονόκλωνο (δίκλωνα τµήµατα: δες σχήµα).
Ρόλος:
mRNA: (αγγελιοφόρο rna): µεταφέρει τη γενετική
πληροφορία (πχ. χρώµα µατιών) στα ριβοσώµατα.
tRNA: (µεταφορικό rna): µεταφέρει αµινοξέα στα
ριβοσώµατα
rRNA (ριβοσωµικό rna): συστατικό ριβοσωµάτων

Υδατάνθρακες
Ρόλος: Αποθήκη ενέργειας (κυρίως), δοµικά συστατικά
Μόνοσακχαρίτες:
Τριόζες – ενδιάµεσα προϊόντα φωτοσύνθεσης & αναπνοής
Πεντόζες – ριβόζη, δεοξυριβόζη (συστατικά νουκλεοτιδίων)
Εξόζες: Πηγές ενέργειας (γλυκόζη, γαλακτόζη, φρουκτόζη)
∆ισακχαρίτες:
Ένωση από δύο µονοσακχαρίτες (συγκεκτιµένα εξόζες)
Μαλτόζη
γλυκόζη + γλυκόζη
Σακχαρόζη
γλυκόζη + φρουκτόζη
Λακτόζη
γλυκόζη + γαλακτόζη
Πολυσακχαρίτες:
Αποτελούνται από πολλες γλυκόζες ενωµένες µεταξύ τους µε οµοιοπολικό δεσµό
Κυτταρίνη
συστατικό κυτταρικού τοιχώµατος (φυτά)
ευθεία αλυσίδα
Άµυλο
αποθήκη ενέργειας (φυτά)
διακλαδιζόµενη αλυσίδα
Γλυκογόνο
αποθήκη ενέργειας (ζώα)
διακλαδιζόµενη αλυσίδα
Οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται σε πλαίσια στο βιβλίο. Θεωρητικά δεν είναι
στην ύλη. ∆εν είναι βασικές, αλλά αυτό βέβαια κρίνεται από τον έκαστο καθηγητή.

Λιπίδια
α) Oυδέτερα Λίπη (τριγλυκερίδια)
Αποτελούνται απο 3 µόρια λιπαρών οξέων + ένα µόριο γλυκερόλης
∆ιακρίνονται σε κορεσµένα
Και
ακόρεστα

µόνο απλοί δεσµοί
υγρα
και διπλοί δεσµοί
στερεά

συχνότερα στα φυτά (ελαιόλαδο)
συχνότερα στα ζώα (βούτηρο)

Ρόλος: Αποθήκη ενέργειας και -ιδιαίτερα σε µερικά ζωα-θερµοµονωτικός.

β) Φωσφολιπίδια
Αποτελείται από 2 λιπαρά οξέα + γλυκερόλη +
φωσφορικό οξύ + µικρό πολικό µόριο
Έχουν µια υδρόφιλη κεφαλή και µια υδρόφοβη
ουρά. Γι αυτό το λόγο όταν τοποθετηθούν σε
νερό παίρνουν τη µορφή που φαίνεται στο
σχήµα, έτσι ώστε τα υδρόφοβα να «κρύβονται»
στο εσωτερικό. Στην ιδιότητα αυτή στηρίζεται
η ικανότητα να σχηµατίζουν διπλοστοιβάδες
και γι αυτόν τον λόγο τα φωσφολιπίδια είναι
συστατικά των µεµβρανών του κυττάρου
(κεφάλαιο 3).
γ) Στεροειδή
Έχουν διαφορετική δοµή.
Παράδειγµα: χοληστερόλη

συστατικό µεµβράνων

2. Εισαγωγή
Κυτταρική θεωρία
Όλοι οι οργανισµοί αποτελούνται από κύτταρα και από κυτταρικά οργανίδια
Όλα τα κύτταρα αποτελούνται από τις ίδιες χηµικές ενώσεις και εκδηλώνουν
παρόµοιες µεταβολικές διεργασίες
Τα κύτταρα δρούν και αλληλεπιδρουν συλλογικά και έτσι λειτουργεί ο
οργανισµός.
Κάθε κύτταρο προέρχεται από τη διαίρεση προϋπάρχοντος κυττάρου

∆ιαφορές ευκαριωτικού / προκαρυωτικού κυττάρου
Ευκαρυωτικά κύτταρα

Προκαρυωτικά κύτταρα

Έχουν (καλά σχηµατισµένο) πυρήνα

∆εν έχουν πυρήνα

Είναι εξελικτικά πιο νέα

Προϋπήρξαν των ευκαρυωτών

Έχουν πολλά κυτταρικά οργανίδια

∆εν έχουν κυτταρικά οργανίδια που
περιβάλλονται
από
στοιχειώδη
µεµβράνη

Το DNA στο πυρήνα είναι σε ευθεία
(στα µιτοχόνδρια και χλωροπλάστες
είναι όµως κυκλικό)

Τo DNA είναι κυκλικό

2.1 Πορτραίτο ευκαρυωτικού κυττάρου
∆εν λέει τίποτα συγκεκριµένο... καντε το µια ανάγνωση. Λέει ότι τα κύτταρα
διαφέρουν µεταξύ τους πάρα πολύ θα µιλάµε για ένα «τυπικό κύτταρο» και µερικά
άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

2.2 Πλασµατική µεµβράνη
∆οµή:
Το µοντέλο που έχει το βιβλίο σας (ολίγον τι απαρχαιωµένο - σε γενικά πλαίσια
όµως είναι σωστό) είναι του ρευστού µωσαϊκού. Υπάρχει µια διπλοστοιβάδα
φωσφολιπιδίων (κεφαλές πρός τα έξω, ουρές προς τα µέσα) και µέσα σε αυτήν
υπάρχουν διάφορα άλλα χηµικά µόρια (γι αυτό «µωσαϊκό») όπως πρωτεϊνες,
υδατάνθρακες, άλλα λιπίδια (πχ. χοληστερόλη), γλυκοπρωτεϊνες, γλυκολιπίδια κτλ.
Αυτά τα µόρια µπορούνε να µετακινηθούν πλαγίως (γι αυτό «ρευστό») πολύ εύκολα,
αλλά πολύ σπάνια από την µία στοιβάδα στην άλλη.
Κάθε µεµβράνη που είναι σαν την παραπάνω ονοµάζεται στοιχειώδης µεµβράνη.
Ρόλος:

Εκλεκτική διαπερατότητα: Η διαπερατότητα της µεµβράνης για διάφορες ουσίες
µπορεί να ρυθµιστεί, δηλ. η µεµβράνη αφήνει επιλεκτικά να περάσουν µερικές ουσίες,
ενώ αλλές τις αφήνει λιγότερο ή καθόλου.
∆έκτης µυνηµάτων: Επίσης η µεµβράνη υποδέχεται και ερµηνεύει µυνήµατα από το
περιβάλλον του κυττάρου. (Το «ερµηνεύει» είναι ψιλολάθος, αλλά έτσι το έχει το
βιβλίο σας). Πληροφοριακά: γνωστό παράδειγµα: ορµόνες.
Μεταφορά ουσιών
Η µεταφορά των ουσιών µπορεί να γίνει
χωρίς κατανάλωση ενέργειας (παθητική µεταφορά)
µε κατανάλωση ενέργειας (ενεργητική µεταφορα)
ενδο- ή εξωκύττωση (βασικά ανήκει στην ενεργητική µεταφορα, αλλά το
βιβλίο σας το βάζει σε ξεχωριστή κατηγορία)

Παθητική µεταφορά:
∆ιάχυση: Αν ρίξουµε λίγο χρώµα σε ένα ποτήρι νερό θα δούµε ότι σιγά σίγα το
χρώµα θα πάει σε ολόκληρο το ποτήρι και δεν θα µείνει µόνο στο σηµείο που εµείς
το ρίξαµε. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται διάχυση. Επιστηµονικά: διάχυση είναι το
φαινόµενο κατά το οποίο περισσότερα µόρια κινούνται από την υψηλή συγκέντρωση
στη χαµηλή. Επακόλουθο της διάχυσης είναι να εξισσοροπούνται οι συγκεντρώσεις
τα διαλύµατα.
Ώσµωση: Για να παρατηρήσουµε το φαινόµενο της ώσµοσης, πρέπει να έχουµε δυο
διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων που να διαχωρίζονται από µια µεµβράνη
που άφηνει να περάσουν µόνο µόρια νερού. Αυτή ή µεµβράνη που είναι διαπερατή
µόνο για νερό ονοµάζεται ηµιπερατή.
Video: http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
Αν κάνουµε το παραπάνω πείραµα θα παρατηρήσουµε ότι τα περισσοτερα µόρια
νερού κινούνται από το διάλυµα χαµηλής συγκέντρωσης στο διάλυµα υψηλής
συγκέντρωσης. Αποτέλεσµα: το πυκνο διάλυµα αραιώνει (αφου δέχεται νερό) και το
αραιό διάλυµα πυκνώνει (αφού φεύγει νερό) και πάλι εξισσοροπούνται οι
συγκεντρώσεις. Σηµείωση: µπορεί να είναι οποιοδήποτε υγρό, δεν πρέπει να είναι
οπωσδήποτε νερό.
Ενεργητική µεταφορά:
Μεταφορά ιόντων µέσω αντλίας: Ένα παράδειγµα είναι η αντλία Να+ - Κ+. Αυτή η
αντλία είναι µια πρωτεϊνη που µε καταλάλωση ενέργειας µεταφέρει 3 ιόντα Να+ προς
Νach aussen) για κάθε 2 ιόντα Κ+ προς τα
τα έξω (µπορείτε να θυµόσαστε Να
µέσα. Έτσι µπορεί να υπάρχει και να διατηρείται διαφορά συγκεντρώσεων µεταξύ
µέσα στο κύτταρο και έξω από το κύτταρο.
Μεταφορά µε ενδοκύττωση – εξωκύττωση: Για να µεταφερθούν µεγάλα µόρια
χρησιµοποιείται συνήθως η ενδοκύττωση ή εξωκύττωση. Στην ενδοκύττωση
σχηµατίζεται εγκόλπωση γύρω από το µόριο που είναι να µπει (γύρω από
προεκβολές του κυτταροπλάσµατος που ονοµάζονται ψευδοπόδια). Στη συνέχεια η
εγκόλπωση περισφίγγεται και το κυστίδιο εισέρχεται στο κύτταρο. Έξωκύττωση
είναι η αντίστροφη διαδικασία κατά την οποία το µόριο (ή τα µόρια) εξέρχεται από το
κύτταρο.
Σε περίπτωση που ενδοκυττώνεται κυρίως µεγάλη, στερεά ουσία µιλάµε για
φαγοκύττωση. Παράδειγµα: θρέψη σε πρωτόζωα ή και σε λευκά αιµοσφαίρια (άµυνα)
του αίµατος.
Σηµείωση: ∆είτε τα σχήµατα του βιβλίου. Έτσι µαθαίνονται ευκολότερα!

Πλασµατική µεµβράνη ως δέκτης µυνηµάτων:
Τα κύτταρα κατά κάποιο τρόπο «µιλάνε» µεταξύ τους. Ανταλλάζουν συνεχώς
µυνήµατα και έτσι µπορούν:
Να αναγνωρίζονται µεταξύ τους και να κάνουν ιστούς. Όσα αναγνωριστούν ως
ξένα απορρίπτονται ή εξοντώνονται.
Συντονίζουν τη δράση τους.
Τροποποιούν την λειτουργία τους, αναλόγως τα µυνήµατα από το περιβάλλον.
Η αναγνώριση επιτελείται (γίνεται) χάρη σε γλυκοπρωτεϊνες/γλυκολιπίδια.

2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
Τώρα που γνωρίσαµε την κυτταρική µεµβράνη, ας δούµε και τι έχει µέσα της αυτή!!!
Το βασικό υγρό µέσα στο κύτταρο, στο οποιό «κολυµπάνε» όλα τα οργανίδια και
ουσίες ονοµάζεται κυτταρόπλασµα (εκτός στον πυρήνα – εκεί ονοµάζεται
πυρηνόπλασµα). Οργανίδια είναι διάφορες δοµές που θα βρούµε σε ένα κύτταρο που
το καθένα κάνει και διαφορετική δουλειά:
Πυρήνας
∆οµή:
Κατά κανόνα υπάρχει ένας πυρήνας σε κάθε κύτταρο (υπάρχουν και
εξαιρέσεις). Το σχήµα του είναι σφαιρικό ή ωοειδές. Ο πυρήνας περιβάλλεται από
δυο στοιχειώδεις µεµβράνες που µαζί ονοµάζονται πυρηνικός φάκελος ή πυρηνική
µεµβράνη. Υπάρχουν πόροι για την πυρηνοκυτταροπλασµατική επικοινωνία, οι
πυρηνικοί πόροι. Στον πυρήνα µπορούµε να δούµε τον πυρηνίσκο, όπου γίνεται η
σύνθεση rRNA.
Ρόλος:
α) φυλάσσει το γενετικό υλικό (DNA).
β) στον πυρήνα διπλασιάζεται το γενετικό υλικό και έτσι
µεταβιβάζονται από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισµό σε
οργανισµό.
γ) Στον πυρήνα συντίθεται το RNA.
Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις διαδικασίες στο 4ο κεφάλαιο
Ενδοµεµβρανικό σύστηµα
Στο κύτταρο υπάρχουν µερικά οργανίδια που όλα µαζί αποτελούν το ενδοµεµβρανικό
σύστηµα. Αυτά είναι το ενδοπλασµατικό δίκτυο, το σύµπλεγµα Golgi, τα λυσοσώµατα,
τα υπεροξειδιοσώµατα και κενοτόπια.

Ενδοπλασµατικό δίκτυο
Το ενδοπλασµατικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο στοιχειωδών µεµβράνων που συχνά είναι
συνδεδεµένο µε τον πυρηνικό φάκελο, την πλασµατική µεµβράνη ή τις µεµβράνες των
άλλων οργανιδίων. Χωρίζεται σε αδρό και λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο, αναλόγως αν
έχει (αδρό) ή δεν έχει (λείο) ριβοσώµατα. Είναι κοινός αγωγός µεταφοράς και
τροποποίησης των πρωτεϊνών. Το λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο έχει κυρίως άλλες
λειτουργίες όπως τη σύνθεση λιπιδίων και εξουδετέρωση τοξικών ουσιών κα.
Τα ριβοσώµατα είναι οργανίδια χωρίς µεµβράνη, όπου γίνεται η σύνθεση πρωτεϊνών.
Αποτελούνται από rRNA και πρωτεϊνες. Μπορεί να υπάρχουν ελεύθερα στο
κυτταρόπλασµα ή συνδεδεµένο στο αδρό E∆.
Σύµπλεγµα Golgi
Αποτελείται από παράλληλες οµάδες κυστιδίων που αποτελούνται
από απλή στοιχειώδη µεµβράνη. Το σύµπλεγµα Golgi συγκεντρώνει
και τροποποιεί τις πρωτεϊνες και απο εκεί οι πρωτεϊνες
πακετάρονται και στέλνονται στο µέρος που χρειάζονται – µέσα ή
έξω από το κύτταρο.
Λυσοσώµατα
Σφαιρικά οργανίδια που περιβάλλονται από στοιχειώδη µεµβράνη.
Περιέχουν υδρολυτικά ένζυµα που τεµαχίζουν τα άχρηστα και πολλές
φορές επικίνδυνα µόρια. Μπορεί να πει κάποιος ότι τα λυσωσόµατα
είναι τα εργοστάσια ανακύκλωσης.
Υπεροξειδιοσώµατα
Και αυτά είναι σφαιρικά και περιβάλλονται από στοιχειώδη µεµβράνη. Σε
ηπατικά και νεφρικά κύτταρα γίνεται µετατροπή του οινοπνεύµατος σε
ακεταλδεϋδη και έτσι αποτοξινώνεται ο οργανισµός. Κάνουν και µια
χηµική µετατροπή απ’ όπου πήραν και το ονοµά τους.

Η2Ο2

Υπεροξείδιο του
Υδρογόνου (τοξικό)

Η2Ο
νερό

+

1/2 Ο2
οξυγόνο

Κενοτόπια
Ονοµάζεται έτσι όποιο κυστίδιο έχει υδατώδες υγρό, περιβάλλεται από απλή
στοιχειώδης µεµβράνη (και δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες).
Πεπτικά κενοτόπια: έχουν τροφή ή ολόκληρο µικροοργανισµό
Χυµοτόπιο: υπάρχει στα κύτταρα και είναι ένας µεγάλος αποθηκευτικός χώρος για
διάφορες ουσίες.

Χλωροπλάστες και Μιτοχόνδρια
Οι χλωροπλάστες (µόνο στα φυτά) και τα µιτοχόνδρια (όλοι οι
ευκαρυώτες) είναι «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας». Η βασική
διαφορά: στους χλωροπλάστες η ενέργεια προέρχεται κυρίως από τη
φωτοσύνθεση, δηλ. άµεσα από ηλιακή ενέργεια, ενώ στα µιτοχόνδρια
από χηµικές ουσίες.
Τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν και άλλα κοινά σηµεία.
Περιέχουν κυκλικό DNA, ένζυµα και ριβοσώµατα, πράγµα που τους εξασφαλίζει
µια σχετική αυτονοµία.
Έχουν διπλή στοιχειώδη µεµβράνη. Στους χλωροπλάστες είναι και οι δυο λείες, ενώ
στα µιτοχόνδρια η εσωτερική έχει πτυχώσεις.
Χλωροπλάστες
Βρίσκονται στα πράσινα τµήµατα των φυτών και περιέχουν χλωροφύλλη (γι αυτόν
τον λόγο το χρώµα). Το εσωτερικό υγρό ονοµάζεται στρώµα και υπάρχει ένα
σύστηµα µεµβρανών που σχηµατίζουν σωρούς (σαν κέρµατα το ένα πάνω στο άλλο)
που ονοµάζονται grana. Οι σωροί αυτοί συνδέονται µε δοµές που ονοµάζονται
ελασµάτια.
Μιτοχόνδριο
Το εσωτερικό υγρό ονοµάζεται εδώ µήτρα. Το σχήµα τους µπορεί να ποικίλει,
καθώς και ο αριθµός τους. Κύτταρα όπως τα µυϊκά που έχουν αυξηµένες απαιτήσεις
ενέγειας έχουν πολλά και µεγάλα µιτοχόνδρια.
Σηµείωση: τα ερυθρά αιµοσφαίρια δεν έχουν ούτε πυρήνα, ουτε µιτοχόνδρια
Κυτταρικός σκελετός
Ο κυτταρικός σκελετός είναι ένα σύστηµα που δίνει σχήµα και σταθερότητα στο
κύτταρο και στα οργανίδια ή τα µεταφέρει. Αποτελείται από µίκρο- και µακροϊνίδια,
ενδιάµεσα ινίδια και µικροσωληνίσκους (από µικροσωληνίσκους αποτελείται και το
κεντροσωµάτιο – σηµαντικό στη κυτταρική διαίρεση).
Τα φυτά έχουν επιπρόσθετα ένα ανθεκτικό εξωτερικό περίβληµα που αποτελείται
κυρίως από κυτταρίνη (πολυσακχαρίτης), που ονοµάζεται κυτταρικό τοίχωµα.

3.1 Ενέργεια και οργανισµοί/ATP
Η ενέργεια έχει κεντρική σηµασία για έναν οργανισµό, γιατί ότι και να κάνουµε (πχ.
να κινήσουµε ενα χέρι) χρειαζόµαστε ενέργεια. Μέχρι και όταν δεν κάνουµε τίποτα
χρειαζόµαστε ενέργεια (πχ. για αναπνοή, σκέψη, για την καρδιά, νεφρά και άλλα
όργανα). Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται µε τη µελέτη του τρόπου
αξιοποίησης της ενέργειας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ζωής
ονοµάζεται βιοενεργητική.
Οι οργανισµοί λοιπόν παίρνουν ενέργεια και υλικά από το περιβάλλον και τις
χρησιµοποιούν προς όφελός τους. Οι οργανισµοί λοιπόν µπορούν από απλές χηµικές
ενώσεις να φτιάξουνε σύνθετες. Αυτό για να γίνει απαιτείται συνήθως ενέργεια
(ενδόθερµες αντιδράσεις) και ονοµάζεται αναβολισµός.
Γίνεται όµως και το αντίθετο. Σύνθετες ενώσεις να διασπαστούν σε απλούστερες.
Έτσι συνήθως κερδίζουµε ενέργεια, γιατί οι αντιδράσεις είναι εξώθερµες. Το σύνολο
αυτών των αντιδράσεων ονοµάζεται καταβολισµός.
Αναβολισµός και καταβολισµός µαζί µας κάνουν τον µεταβολισµό.
Το ΑTP (τριφωσφορική αδενοσίνη) είναι ένα µόριο που χρησιµοποιείται από τον
οργανισµό κάθε φορά που χρειαζόµαστε λίγη ενέργεια. Κάθε φόρα που διασπάται
ATP, η ενέργεια που εκλύεται (βγαίνει) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προχωρήσει
κάποια ενδόθερµη αντίδραση. Όπως όταν θέλουµε να αγοράσουµε κάτι έχουµε λεφτά
και τα δίνουµε σαν αντάλλαγµα για αυτό που
πρόκειται να αγοράσουµε, ετσι και κάθε
φορα που θέλουµε για κάτι ενέργεια
δίνουµε συνήθως ATP. Γι αυτόν τον λόγο το
ATP
χαρακτηρίζεται
ως
ενεργειακό
νόµισµα.
Το ATP βασικά είναι όπως ένα
ριβονουκλεοτίδιο που γνωρίσαµε στο RNA,
αλλά αντί για µια φωσφορική οµάδα
υπάρχουν 3 (δες σχήµα). Και εκεί είναι και η µεγάλη διαφορά, γιατί αυτοί οι δεσµοί
µεταξύ των φωσφορικών οµάδων είναι δεσµοί υψηλής ενέργειας. Μόλις σπάσουν,
απελευθερώνουν την ενέργεια που έχουν µεσα τους.
Οπότε αν η τριφωσφορική αδενοσίνη σπάσει και φύγει µια φωσφορική οµάδα, τι θα
µας µείνει; 3-1=2. Θα µείνει δίφωσφορική αδενοσίνη (ADP). ∆ηλ.
ADP+Pi+ενέργεια. To ATP λοιπόν είναι κάτι σαν µια φορτισµένη µπαταρία,
ATP
ενώ το ADP είναι κάτι σε αποφωρτισµένη µπαταρία.
Την ενέργεια για την «φόρτιση» µπορούµε να την βρούµε είτε από την φωτοσύνθεση,
είτε απο καταβολικές οδούς µε διάσπαση οργανικών ενώσεων όπως πχ. η οξείδωση
της γλυκόζης.

3.2 Ένζυµα – Βιολογικοί καταλύτες
Πολλές
από
τις
χηµικές
αντιδράσεις χρειάζονται ενέργεια
για να πραγµατοποιηθούν. Μέχρι
και αυτές που στο τέλος θα µας
δώσουν ενέργεια (εξώθερµες). Ο
λόγος είναι ότι για να γίνουν θα
πρέπει πρώτα να υπερβαστεί ένα
«ενεργειακό εµπόδιο», πριν η
αντίδραση αρχίσει να «κυλάει»
από µόνη της. Αυτή η ενέργεια
που πρέπει να δωθεί πριν η
αντίδραση
µπορέσει
να
προχωρίσει
από
µόνη
της
ονοµάζεται
ενέργεια
ενεργοποίησης
(δες
σχηµα.
Ενέργεια
ενεργοποίησης
=
activation energy).
Πολλές φορές η ενέργεια ενεργοποίησης είναι τόσο µεγάλη που χρειάζονται µεγάλα
ποσά ενέργειας. Έτσι θεωρητικά οι αντιδράσεις θα γίνονταν πολύ αργά ή θα
απαιτούσαν µεγάλη θερµοκρασία. Και ακριβώς σ’ αυτό το σηµείο επεµβαίνουν τα
ένζυµα.
Ένζυµα είναι βιολογικοί καταλύτες που µειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης,
επιτρέποντας έτσι την αύξηση
της ταχύτητας της αντίδρασης
µέχρι και 100.000.000 φορές.
Αυτό επιτυγχάνεται λόγω του
ότι το ένζυµο προσανατολίζει
κατάλληλα
τα
µόρια
–
υποστρώµατα (δηλ. τα µόρια
που
πρόκειται
να
αντιδράσουν). Προσοχή: η
ενέργεια
ενεργοποίησης
µειώνεται, το ολικό κέρδος
όµως παραµένει το ίδιο.

Τα ένζυµα σε γενικά πλαίσια είναι πολύ ειδικά (όπως ένα κλειδί ταιριάζει σε µια
κλειδαριά) και καταλύουν συνήθως µόνο µια αντίδραση. Το τµήµα του ενζύµου που
είναι υπεύθυνο για την πρόσδεση του υποστρώµατος ονοµάζεται ενεργό κεντρο.
Τα ένζυµα είναι συνήθως πρωτεϊνικά µόρια και έχουν ορισµένες ιδιότητες:
Η δράση τους εξαρτάται από την τρισδιάστατη δοµή τους. Αν αυτή αλλάξει
(πχ. µετουσίωση – δες 1ο κεφάλαιο), το ένζυµο χάνει τη λειτουργία του.
∆ρούν πάρα πολύ γρήγορα
Παραµένουν αναλοίωτα µετά το πέρας της αντίδρασης (όπως και κάθε
καταλύτης)
Εµφανίζουν υψηλό βαθµό εκειδίκευσης (κλειδι – κλειδαριά)
Η δράση τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως θερµοκρασία, pH
κτλ.
Τα ένζυµα µπορεί να βρίσκονται εξωκυτταρικά ή ενδοκυτταρικά. Επίσης µπορεί να
εµφανίζονται µόνο σε ένα κυτταρικό οργανίδιο, ελεύθερα ή επάνω σε µεµβράνες. Τα
ένζυµα παίρνουν το όνοµα τους συνήθως από την αντίδραση που καταλύουν και την
κατάληξη –αση.
Παράγοντες που επηρρεάζουν τη δράση των ενζύµων:
pH και θεµοκρασία: Κάθε ένζυµο έχει µια τιµή θερµακρασίας και pH που
είναι η βέλτιστη και στην οποία το ένζυµο δρα µε την µεγαλύτερη ταχύτητα.
Πάνω ή κάτω από από αυτήν τη βέλτιστη τιµή η ταχύτητα ελλατώνεται.
Συνήθως αν επανέλθει η θερµοκρασια/pH στην βέλτιστη τιµή το ένζυµο θα
έχει πάλι την µέγιστη δραστικότητα. Έτσι η δράση του ενζύµου για µικρές
µεταβολές είναι µεταστρεπτή. Αν όµως αλλάξουν οι συνθήκες πολύ τότε το
ένζυµο «καταστρέφεται» και δεν µπορεί να δράσει ξανα (βασικά
µετουσιώνεται µη αντιστρεπτα).
Σχέση συγκέντρωσης ενζύµου &
υποστρώµατος: Η αύξηση της
συγκέντρωσης του υποστρώµατος
οδηγεί σε µια αύξηση της
ταχύτητας, µεχρι το σηµείο που
όλα τα ένζυµα «θα δουλεύουν στο
full» (πλήρη κάλυψη). Τότε η
ταχύτητα παραµένη σταθερή και
µπορεί να αυξηθεί µόνο µε την
προσθήκη επιπρόσθετων µορίων
ενζύµου.

Υπάρχουν και ουσίες που µπορούν να σταµατήσουν τη δράση ενζύµων και
ονοµάζονται αναστολείς. Οι αναστολείς µπορεί να είναι αντιστρεπτοί (δηλ. µπορούν
να αποµακρυνθούν και το ένζυµο να ξανααποκτήσει τη λειτουργία του) ή µη
αντιστρεπτοί (δηλ. συνδέονται µόνιµα και δεν αφήνουν το ένζυµο να δράσει µια για
πάντα – παραδείγµατα: ιόντα βαρέων µετάλλων και διάφορα αέρια(εντοµοκτόνα)).
Μερικές φορές τα ένζυµα για να δράσουν χρειάζονται τη βοήθεια µη πρωτεϊνικών
µορίων. Αυτοί οι βοηθοί ονοµάζονται συνπαράγοντες και χωρίς αυτούς το ένζυµο
είναι ανενεργό. Οι συµπαράγοντες µπορεί να είναι ανόργανα ιόντα ή οργανικές
ενώσεις. Σε περίπτωση που είναι οργανικές ενώσεις τότε συνήθως πρόκειται για
κάτι που ονοµάζεται συνένζυµο. Πολλές βιταµίνες είναι συνένζυµα ή τουλάχιστον
συναποτελούν τα συνένζυµα.

4.1 Κύκλος ζωής του κυττάρου
Τη ζωή του κυττάρου από την στιγµή που θα δηµιουργηθεί µέχρι την στιγµή που θα
διαιρεθεί για να δηµιουργηθούν 2 καινούργια (θυγατρικά) κύτταρα την ονοµάζουµε
κυτταρικό κύκλο ή κύκλο ζωής του κυττάρου.
Τη φάση που «ζει κανονικά» την ονοµάζουµε µεσόφαση. Σε αυτήν την φάση
συνθέτει, αυξάνει τον όγκο του κτλ. Χρονικά καταλαµβάνει και το µεγαλύτερο
ποσοστο (90%-95%).
Την φάση που διαιρείται την ονοµάζουµε µίτωση και υποδιαιρείται σε πρόφαση,
µετάφαση, ανάφαση και τελόφαση.
4.2 Μοριακή γενετική
Κεντρικό δόγµα
Το DNA είναι το γενετικό υλικό χάρη στις ιδιοτήτες του να:
Παράγει ακριβές αντίγραφα του εαυτού του και έτσι η γενετική πληροφορία
µεταβιβάζεται απο κύτταρο σε κύτταρο και απο γενιά σε γενιά.
Προσδιορίζει την παραγωγή RNA και –µέσω του RNA- των πρωτεϊνών
Η κατεύθυνση µε την οποία ρέει η γενετική πληροφορία ονοµάστηκε κεντρικο δόγµα
της (µοριακής) Βιολογίας.

Μεταγραφή

Μετάφραση

αντιγραφή
Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε ότι το DNA αντιγράφεται για να φτιάξει αντίγραφό
του (DNA). Στη συνέχεια µπορεί να µεταγραφεί για να φτιάξει RNA. Το RNA µπορεί
να µεταφραστεί µετά στη γλώσσα των αµινοξέων.
Μερικοί ιοί, οι οποίοι διαθέτουν RNA (και όχι DNA) σαν γενετικό υλικό έχουν ειδικά
ένζυµα µε τα οποία µπορούν να αντιγράψουν RNA σε RNA, καθώς και να κάνουν
αντίστροφη µεταγραφή (RNA σε DNA).

Αντιγραφή του DNA
H αντιγραφή παρακάτω περιγράφεται για προκαρυωτικούς οργανισµούς. Η διαδικασιά
στο επίπεδο που µελετάµε είναι σχεδόν ίδια και στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς.
Η διαδικασία παρουσιάζεται απλουστευµένα.
Σπάσιµο των δεσµών υδρονόνου είχαν
ανεπτυχθεί µεταξύ των συµπληρωµατικών
βάσεων σε µια περιοχή.
Ξετύλιγµα της διπλής έλικας στην περιοχή
αυτή
Αντιγραφή και των δυο κλώνων του DNA µε
τη βοήθεια του ενζύµου DNA πολυµεράση
ΙΙΙ (µόνο πρόκαρυωτες - ευκαρυώτες έχουν
άλλες DNA πολυµεράσες). Η αντιγραφή
γίνεται καθώς το ένζυµο αυτό τοποθετεί
νουκλεοτίδια µε συµπληρωµατικές βάσεις
απέναντι στον κάθε κλώνο. Απέναντι απο
νουκλεοτίδια µε γουανίνη τοποθετουνται
νουκλεοτίδια µε κυτοσίνη κτλ.
Αν γίνει κάποιο λάθος στην τοποθέτηση η ίδια η πολυµεράση τα διορθώνει.
Έτσι στο τέλος έχουµε δυο
καινούργια δίκλωνα µόρια DNA,
που το καθένα έχει έναν «παλιό»
και ένα νεοσυντιθέµενο κλώνο. Γι
αυτόν τον λόγο ονοµάζεται αυτός ο
µηχανισµός
ηµισυντηρητικός
τρόπος αντιγραφής.
Σηµείωση: µια διαφορά που την
λέει το βιβλίο είναι ότι στους
ευκαρυώτες η αντιγραφή δεν
γίνεται σε ένα σηµείο, αλλά σε
πολλά ταυτόχρονα
Links:
http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter11/animations.html#

Μέταγραφη
∆εδοµένο ότι το DNA είναι στον πυρήνα και τα ριβοσώµατα στα οποία γίνεται η
πρωτεϊνοσύνθεση είναι εκτός πυρήνα, λογικά χρειάζεται ένα µόριο για να µεταφέρει
τη γενετική πληροφορία στο ριβόσωµα. Αυτό το µόριο είναι το mRNA. Η διαδικασία
µε την οποία δηµιουργείται το mRNA (και όλα τα υπόλοιπα RNA επίσης ονοµάζεται
µεταγραφή. Απλουστευµένα περιγράφεται ως εξής:
Υπάρχει ένα ένζυµα, η RNA πολυµεράση, το οποίο
Σπάει τους δεσµούς υδρογόνου και ξετιλύγει τοπικά την έλικα.
Μεταγράφει έναν από τους κλώνους του DNA (µεταγράφει σηµαίνει ότι
απέναντι από κάθε δεσόξυριβονουκλεοτίδιο τοποθετεί το συµπληρωµατικό
του ρίβονουκλεοτίδιο πχ. απένατι από DNA-κυτοσίνη τοποθετεί RNAγουανίνη. Προσοχή: το RNA έχει ουρακίλη αντί για θυµίνη.
Η µεταγραφή γίνεται µόνο σε ένα τµήµα του DNA που µας ενδιαφέρει και
ονοµάζεται γονίδιο.
Γενετικός κώδικας
Τα νουκλεοτίδια του RNA είναι 4, ενώ τα αµινοξέα που πρέπει να κωδικοποιηθούν
είναι 20. Άρα πως θα γίνει η κωδικοποίηση; Η απάντηση είναι σε τριπλέτες. 3
νουκλεοτίδια κωδικοποιούν ένα αµινοξύ και το λεξικό που χρησιµοποιείται για τη
µετάφραση ονοµάζεται γενετικός κώδικας, ο οποιος έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Είναι κωδικός τριπλέτας. Κάθε τριπλέτα ονοµάζεται κωδικόνιο
Είναι µη επικαλυπτόµενος, δηλαδή κάθε νουκλεοτίδιο διαβάζεται µια φορά, σε
µία τριπλέτα. Το mRNA διαβάζεται πάντα σε βήµατα των 3 νουκλεοτιδίων
Υπάρχουν 43=16 διαφορετικοί συνδιασµοί τριπλετών, αλλά χρειάζονται να
κωδικοποιηθούν µόνο 20 αµινοξέα. Άρα περισσεύουν πολλοί συνδιασµοι. Ως
αποτέλεσµα: το ίδιο αµινοξύ συχνά κωδικοποιείται από πολλές διαφορετικές
τριπλέτες που µεταξύ τους ονοµάζονται συνώνυµες. Ο γενετικός κώδικας γι
αυτόν το λόγο ονοµάζεται εκφυλισµένος.
Είναι παγκόσµιος(καθολικός). Σηµαίνει ότι ο ίδιο γενετικός κώδικας ισχύει σε
όλους τους οργανισµούς.
Υπάρχουν 3 τριπλέτες που κωδικοποιούν την λήξη της µετάφρασης και ένα
(ΑUG) που κωδικοποιεί την έναρξη καθώς και το αµινοξύ µεθειονίνη.

Μετάφραση
Η µετάφραση (πρωτεϊνοσύνθεση) µαθαίνεται µόνο µε σχήµατα, γι αυτό και δεν θα
πολυαναλυθει έδω. Για να ξεκινήσει η µετάφραση χρειάζονται διάφοροι παράγοντες
όπως t-RNA, ένζυµα, ATP (δίνει ενέργεια), mRNA, ριβοσώµατα, αµινοξέα
Έναρξη: το mRNA συνδέεται µε το ριβόσωµα και επίσης συνδέεται και ένα
µόριο t-RNA που φέρνει το πρώτο αµινοξύ που είναι πάντα µεθειονίνη και
αντιστοιχει στο κωδικόνιο AUG. Το t-RNA συνδέεται πάντα στην περιοχή του
κωδικονίου του mRNA. Η αντίστοιχη δικιά του περιοχή που είναι
συµπληρωµατική ονοµάζεται αντικωδικόνιο.
Επιµύκηνση: Έρχεται και το επόµενο t-RNA που φέρει το επόµενο αµινοξύ
και πλέον τα αµινοξέα συνδέονται µεταξύ τους µε πεπτιδικό δεσµό. Το ένα
(πρώτο) t-RNA µένει έτσι χωρίς αµινοξύ και στη συνέχει µε κίνηση του
ριβοσώµατος φεύγει το t-RNA χωρίς αµινοξύ και έρχεται το t-RNA µε τα δυο
αµινοξέα στη θέση του. Την κενή θέση την καταλαµβάνει ένα νέο µόριο tRNA, του οποιου αµινοξύ σχηµατίζει πάλι πεπτιδικό δεσµό κ.ο.κ. (χωρίς
σχήµα δεν γίνεται τίποτα, γι αυτό δείτε σελ. 128 του βιβλίου).
Λήξη: Η πρωτεϊνοσύνθεση σταµατάει όταν το ριβώσωµα φτάσει σε ένα από τα
τρία κωδικώνια λήξης (UAG, UAA, UGA). Τότε απελευθερώνεται η
πολυπεπτιδική αλυσίδα.
Video Link: http://www.johnkyrk.com/DNAtranslation.html
Σηµείωση: Είναι δυνατόν για εξοικονόµιση ενέργειας & χρόνου σε ένα ριβόσωµα να
προσδεθούν πολλά µόρια mRNA και έτσι να έχουµε ταυτόχρονη µετάφραση.
Χρωµατίνη και χρωµόσωµα
To DNA σε έναν ευκαρυώτη δεν θα το βρούµε µόνο του, αλλά συνδεδεµένο µε
πρωτεϊνες και λίγο RNA. Έτσι µπορεί να αναδιπλωθεί και από «νήµα» να γίνει
«κουβάρι». Όταν δεν έχει αναδιπλωθεί σε µεγάλο βαθµό (µεσόφαση) ονοµάζεται
χρωµατίνη, ενώ όταν αναδιπλώνεται πάρα πολύ (µίτωση) ονοµάζεται χρωµόσωµα. Τα
χρωµοσώµατα µπορούµε να τα δούµε µε το οπτικό µικροσκόπιο!!!
Τα χρωµοσώµατα είναι σε ζεύγη στα σωµατικά κύτταρα. ∆ηλαδή η γενετική
πληροφορία υπάρχει σε δύο αντίγραφα. Γι αυτό αυτά τα κύτταρα χαρακτηρίζονται ως
διπλοείδη, ενώ οι γαµέτες που έχουν ένα αντίγραφο χαρακτηρίζονται ως απλοειδή.
Σηµείωση: Λύστε την άσκηση 4 στην σελίδα 131

