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ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Α ∆ Ε Λ Φ Ε Σ Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι ∆ Ε Σ : Κάθε ινίδιο χρωµατίνης µπορεί να διπλαα
α
α
σιαστεί κατά τη διάρκεια της µεσόφασης µε τελικό σκοπό τη διαίρεση του κυττάρου. Το νεοσχηµατιζόµενο ινίδιο χρωµατίνης το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι πανοµοιότυπο µε το µητρικό, βρίσκεται ενωµένο µέσω των κεντροµεριδίων µε το µητρικό
ινίδιο χρωµατίνης, από το οποίο προέκυψε. Στο στάδιο αυτό η δοµή του χρωµοσώµατος φαίνεται στην εικόνα 1. Κάθε ένα από τα
Αδελφές
Ινίδιο
Χρωµατίδες
δυο µόρια χρωµατίνης, που συνιστούν τώρα το χρωµόσωµα, απο- Χρωµατίνης
τελεί την αδελφή χρωµατίδα του άλλου. Σε κάθε αδελφή χρωµατί- Εικόνα 1: Μορφές Χρωµοσωµάτων.
Αλληλόµορφα Γονίδια
δα το µόριο του DNA αποτελείται από µία µητρική και µία θυγατρική αλυσίδα DNA.
Γενετικός
Α Λ Λ Η Λ Ο Μ Ο Ρ Φ Α Γ Ο Ν Ι ∆ Ι Α : Αποτελούν διαφορετικές παραλΤόπος
λαγές ή εκδοχές του ίδιου γονιδίου. ∆ηλαδή ο όρος γονίδιο
είναι γενικός ενώ ο όρος αλληλόµορφο γονίδιο είναι ειδικός. Σε επίπεδο DNA τα αλληλόµορφα γονίδια διαφέρουν
Kεντροµερίδιο
Kεντροµερίδιο
µόνο σε ένα ή σε λίγα νουκλεοτίδια από τα εκατοντάδες που
αποτελούν το γονίδιο. Μέσω των διαφόρων αυτών εκδοχών
του γονιδίου προκύπτουν οι διαφορετικοί φαινότυποι στους
Οµόλογα
οργανισµούς. Τα αλληλόµορφα γονίδια εδράζονται στον ίδιο
Χρωµοσώµατα
γενετικό τόπο στα οµόλογα χρωµοσώµατα ενός διπλοειδούς
Εικόνα 2: Ζεύγος Οµολόγων
Χρωµοσωµάτων.
οργανισµού.
Α Π Λ Ο Ε Ι ∆ Η Κ Υ Τ Τ Α Ρ Α : Είναι τα κύτταρα των οποίων το γονιδίωµα υφίσταται σε ένα µόνο αντίγραφο
(και στο οποίο συνεπώς δεν υπάρχουν ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων). Αντιπροσωπευτικά απλοειδή κύτταρα είναι τα προκαρυωτικά κύτταρα και οι γαµέτες των διπλοειδών οργανισµών.
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Ή Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Χ Ι Α Β Α Σ Ε Ω Ν : Είναι όροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το µήκος ή την ακολουθία των νουκλεοτιδίων ενός νουκλεϊκού οξέος αντίστοιχα, π.χ. ένα µόριο DNA έΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ _______________________________________________________________________________________117
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χει µήκος 2000 ζεύγη βάσεων (επειδή είναι δίκλωνο), ενώ ένα µόριο αγγελιοφόρου RNA (mRNA) έχει µήκος 2000 βάσεις (επειδή είναι µονόκλωνο). Επίσης, έστω π.χ. ένα µόριο mRNA που έχει αλληλουχία: 5΄AUGCAUGCCCGGUAA3΄, το µόριο αυτό είναι διαφορετικό από το µόριο του mRNA µε
αλληλουχία: 5΄AUGGAUGCCCGGUAA3΄ διότι έχει διαφορετική αλληλουχία ριβονουκλεοτιδίων.
ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ: Είναι όλα τα χρωµοσώµατα ενός κυττάρου ανώτερου οργανισµού, πλην
των φυλετικών του χρωµοσωµάτων. Ένα ζεύγος οµόλογων αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων του θηλυκού
ατόµου ενός είδους είναι πανοµοιότυπο µορφολογικά (µέγεθος, θέση κεντροµεριδίου, θέση γενετικών
τόπων) µε το αντίστοιχο ζεύγος αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων του αρσενικού ατόµου του ίδιου είδους.
Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Ο Φ Α Γ Ο Σ ( Φ Α Γ Ο Σ ) : Ονοµάζεται ο ιός ο οποίος προσβάλλει (έχει ως ξενιστές) βακτηριακά κύτταρα (βλέπε κεφ. 3).
Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α : Βλέπε προκαρυωτικά κύτταρα.
ΓΑΜΕΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Είναι τα απλοειδή κύτταρα ενός διπλοειδούς οργανισµού, που προκύπτουν από την
µείωση των γαµετοκυττάρων ή µειοκυττάρων. Γαµετικά κύτταρα = γαµέτες = αναπαραγωγικά κύτταρα.
Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Π Ο Σ : Ονοµάζεται η συγκεκριµένη θέση έδρασης του κάθε γονιδίου πάνω στο χρωµόσωµα. Καθώς οι ανώτεροι οργανισµοί διαθέτουν ζεύγη χρωµοσωµάτων (οµόλογα χρωµοσώµατα), αφού κληρονοµούν µια χρωµοσωµική σειρά από τον ένα γονέα (γενετικό υλικό ωαρίου) και µια
από τον άλλο γονέα (γενετικό υλικό σπερµατοζωαρίου), ένας γενετικός τόπος αντιπροσωπεύεται
δύο φορές στο γενετικό υλικό των διπλοειδών οργανισµών, µια φορά σε κάθε οµόλογο χρωµόσωµα. Τα γονίδια που εδράζονται στον ίδιο γενετικό τόπο σε οµόλογα χρωµοσώµατα, είναι τα αλληλόµορφα γονίδια (βλέπε εικ. 2).
Γ Ο Ν Ι ∆ Ι Ω Μ Α : Είναι το σύνολο του γενετικού υλικού ενός απλοειδούς κυττάρου ενός οργανισµού (απλοειδούς ή διπλοειδούς). ∆ηλαδή, π.χ. το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται από 23 χρωµοσώµατα που απαντούν στους γαµέτες ακριβώς επειδή κάθε ένα από αυτά τα 23 χρωµοσώµατα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Αντίθετα, στα διπλοειδή σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 46
χρωµοσώµατα, 23 πατρικής προέλευσης και 23 µητρικής προέλευσης. Συνεπώς, στα κύτταρα αυτά
τα χρωµοσώµατα είναι ανά δύο οµόλογα και άρα το γονιδίωµα σε αυτά τα κύτταρα υφίσταται σε δύο
αντίγραφα (ένα πατρικής και ένα µητρικής προέλευσης). Στους προκαρυωτικούς οργανισµούς, που
είναι απλοειδείς, το γονιδίωµα τους είναι το σύνολο του γενετικού τους υλικού. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο όρος γονιδίωµα αναφέρεται τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, συνήθως στο χρωµοσωµικό γενετικό υλικό τους.
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Εικόνα 3: Σχηµατική παρουσίαση του ανθρώπινου γονιδιώµατος. Τα ινίδια χρωµατίνης έχουν διαταχθεί κατά ελλατούµενο µέγεθος.
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Γ ΟΝΙ∆ΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ): Η θεµελιώδης, φυσική και λειτουργική µονάδα
της κληρονοµικότητας, η οποία µεταφέρει
πληροφορίες από την µια γενιά στην άλλη.
Αποτελείται από µια ειδική αλληλουχία DNA
ή RNA (το τελευταίο µόνο στους RNA ιούς),
που µεταγράφεται σε κάποιας µορφής
RNA [tRNA, rRNA, snRNA (το τελευταίο µόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς)] ή
σε ένα ή περισσότερα µόρια mRNA (το τελευταίο µόνο σε οπερόνια προκαρυωτικών
οργανισµών), τα οποία µεταφράζονται σε
µια ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες αντίστοιχα.
Εικόνα 4: Ευκαρυωτικό κύτταρο.
∆ΕΟΞΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΟ : Είναι το νουκλεοτίδιο που αποτελείται από την πεντόζη δεοξυριβόζη (σάκχαρο), που είναι ενωµένη µε µια φωσφορική οµάδα στον 5΄ άνθρακα και µια αζωτούχο βάση (Α,Τ,C,G) στον 1΄ άνθρακα. Αποτελεί το µονοµερές του DNA (βλ. επίσης και ριβονουκλεοτίδιο για σύγκριση), (βλέπε εικ. 18).
∆ΕΣΜΟΙ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ: Όταν τα µόρια του νερού (H2O) συνυπάρχουν, σχηµατίζονται διαµοριακοί δεσµοί ανάµεσα στο άτοµο του υδρογόνου του ενός µορίου και του οξυγόνου του άλλου. Οι δεσµοί
υδρογόνου είναι ασθενείς δεσµοί που σπάνε εύκολα και σχηµατίζονται αυθόρµητα, χωρίς δηλαδή
να απαιτείται κατανάλωση ενέργειας από το κύτταρο.
∆ΙΠΛΟΕΙ∆Η ΚΥΤΤΑΡΑ: Είναι τα κύτταρα, που το γονιδίωµα τους υπάρχει σε δύο αντίγραφα. Τέτοια κύτταρα είναι τα σωµατικά κύτταρα και το ζυγωτό των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισµών. Στον πυρήνα των διπλοειδών κυττάρων υπάρχουν ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων.
∆ΙΠΛΟΕΙ∆ΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Είναι όλοι οι ανώτεροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί που πολλαπλασιάζονται
αποκλειστικά αµφιγονικά (δηλαδή µε σύντηξη θηλυκού και αρσενικού γαµέτη). Στους οργανισµούς
αυτούς, όλα τους τα κύτταρα, πλην των γαµετικών, είναι διπλοειδή.
ΕΞΩΝΙΟ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων ενός ασυνεχούς γονιδίου ευκαρυωτικού οργανισµού ή ιού που τα
προσβάλλει, η οποία κωδικοποιεί για το τµήµα µιας πρωτεΐνης ή µεταγράφεται σε τµήµα κάποιας µορφής RNA (βλέπε σελ. 107).
ΕΣΩΝΙΟ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων ενός ασυνεχούς γονιδίου ευκαρυωτικού οργανισµού ή ιού που τα
προσβάλλει, η οποία δεν κωδικοποιεί τµήµα κάποιας πρωτεΐνης ή RNA και πρέπει να αποµακρυνθεί
από το πρωτογενές (πρόδροµο) mRNA, ώστε να προκύψει το λειτουργικό (ώριµο) mRNA.
Ε Υ Κ Α Ρ Υ Ω Τ Ι Κ Α Κ Υ Τ Τ Α Ρ Α : Είναι τα κύτταρα που έχουν διαµορφωµένο πυρήνα και κυτταρικά οργανίδια µε µεµβράνη (µιτοχόνδρια, χλωροπλάστες, κ.τ.λ.).
Ζ Υ Γ Ω Τ Ο : Κύτταρο το οποίο είναι το προϊόν της γονιµοποίησης, δηλαδή της σύντηξης των δύο γαµετών (ωαρίου και σπερµατοζωαρίου) κατά την αµφιγονική αναπαραγωγή. Το ζυγωτό κύτταρο είναι διπλοειδές και αποτελεί το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισµού.
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Ι Ν Ι ∆ Ι Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Ν Η Σ : Είναι η µορφή που παρουσιάζει το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της µεσόφασης, πριν τον διπλασιασµό του γενετικού υλικού του. Αποτελείται
από DNA, πακεταρισµένο µε τη βοήθεια πρωτεϊνών (ιστόνων). Η βασική µονάδα οργάνωσης της
χρωµατίνης είναι το νουκλεόσωµα. Μετά την αντιγραφή του DNA, που γίνεται κατά την διάρκεια της
µεσόφασης παράγονται δύο πανοµοιότυπα µόρια DNA, τα οποία οργανώνονται σε δυο µόρια χρωµατίνης (αδελφές χρωµατίδες) και µένουν ενωµένα στο κεντροµερίδιο, καθώς συσπειρώνονται σταδιακά, µέχρι τη µετάφαση της µίτωσης. Ο όρος ινίδιο χρωµατίνης χρησιµοποιείται µόνο για να περιγράψει τα χρωµοσώµατα πριν από την αντιγραφή του DNA του κυττάρου, όταν δεν είναι διπλασιασµένα και έχουν χαµηλό βαθµό συσπείρωσης. Η γονιδιακή έκφραση είναι δυνατή σε αυτό το
στάδιο συσπείρωσης του γενετικού υλικού (βλέπε εικ. 1).
Ι ΟΙ: Είναι µη αυτοτελείς ακυτταρικές µορφές ζωής, οι οποίες είναι υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα.
Σε αντίθεση µε το κύτταρο που είναι η θεµελιώδης µονάδα της ζωής, οι ιοί δεν είναι τίποτα περισσότερο από νουκλεϊκό οξύ και πρωτεΐνες, ενώ µερικές φορές κάποιοι περιβάλλονται και από ένα µεµβρανώδη φάκελο (έλυτρο). Οι ιοί, µόνο όταν βρεθούν µέσα σε ένα κύτταρο ξενιστή, εκφράζουν την χαρακτηριστικότερη ιδιότητα των ζωντανών οργανισµών, δηλαδή την αναπαραγωγή, απαραίτητα όµως µε τη
συνδροµή των ένζυµων του κυττάρου-ξενιστή. Οι ιοί είναι µικρότεροι από τα πιο µικρά βακτήρια και ορατοί µόνο µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Μπορούν να έχουν µόνο έναν τύπο νουκλεϊκών οξέων, είτε
DNA είτε RNA, αλλά ποτέ και τα δύο µαζί. Οι ιοί εµφανίζουν εξειδίκευση ως προς τα κύτταρα που προσβάλλουν, η οποία καθορίζεται από τις γλυκοπρωτεΐνες-υποδοχείς των κύτταρων που αναγνωρίζονται
από τον ιό. Έτσι, οι ιοί διακρίνονται σε ιούς βακτηριών (βακτηριοφάγοι), ιούς που προσβάλλουν φυτά και
ιούς που προσβάλλουν ζώα (βλέπε κεφ. 3).
Ι Σ Τ Ο Ν Ε Σ : Είναι κατηγορία πρωτεϊνών ευκαρυωτικών κυττάρων, που σχηµατίζουν οκταµερές (λειτουργικό σύµπλοκο αποτελούµενο από οκτώ πρωτεϊνικά µόρια) γύρω από το οποίο τυλίγεται DNA
µήκους 146 ζευγών βάσεων. Έτσι δηµιουργείται το νουκλεόσωµα.
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ: Είναι η απεικόνιση και διάταξη, κατά ελαττούµενο µέγεθος, των µεταφασικών χρωµοσωµάτων ενός οργανισµού, στην οποία φαίνεται ο αριθµός, η µορφολογία (σχήµα, µέγεθος και θέση κεντροµερίδιου) των χρωµοσωµάτων καθώς και η χαρακτηριστική διαζώνωσή τους. (Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 178). Ο καρυότυπος είναι χαρακτηριστικός για κάθε είδος οργανισµού και χρησιµοποιείται ως διαγνωστικό µέσο δοµικών και αριθµητικών χρωµοσωµικών µεταλλάξεων.
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Μ Ε Ρ Ι ∆ Ι Ο : Είναι µια δοµή από χρωµοσωµικό DNA το οποίο αποτελείται από συγκεκριµένες ακολουθίες νουκλεοτιδίων. Κάθε αδελφή χρωµατίδα φέρει από ένα κεντροµερίδιο. Η περιοχή του κεντροµεριδίου είναι η πιο περιεσφυγµένη περιοχή του χρωµοσώµατος και φυσικά δεν µεταγράφεται.
Το κεντροµερίδιο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κίνηση του χρωµοσώµατος κατά την διαίρεση
του κυττάρου. Τα χρωµοσώµατα στο στάδιο της ανάφαση τόσο στη µείωση όσο και στη µίτωση κινούνται
προς τους πόλους µε τη βοήθεια των ινιδίων της ατράκτου τα οποία ενώνονται µε το χρωµόσωµα µέσω του κεντροµεριδίου. Ένα χρωµόσωµα που δεν έχει κεντροµερίδιο λόγω θραύσης του χρωµοσώµατος (δοµική χρωµοσωµική µετάλλαξη, βλέπε κεφ.6) δεν µπορεί να µετακινηθεί προς τους πόλους
και χάνεται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης µε δυσάρεστες συνέπειες για το κύτταρο.
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M E I O Κ Υ Τ Τ Α Ρ Α : Είναι τα διπλοειδή κύτταρα ενός διπλοειδούς οργανισµού, από τα οποία µέσω µείωσης θα προκύψουν οι γαµέτες (απλοειδή κύτταρα) του οργανισµού αυτού. Τα µειοκύτταρα είναι συνώνυµος όρος µε τα γαµετοκύτταρα και τα άωρα γεννητικά κύτταρα. Από ένα µειοκύτταρο προκύπτουν 4 γαµέτες.
ΜΕΣΟΦΑΣΗ: Είναι η µεγαλύτερη σε διάρκεια φάση του κυτταρικού κύκλου (90-95% της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου). Κατά τη µεσόφαση το κύτταρο δεν διαιρείται και τα χρωµοσώµατα βρίσκονται πριν την
αντιγραφή του DNA υπό µορφή ινιδίων χρωµατίνης και µετά την αντιγραφή υπό την µορφή αδελφών χρωµατίδων ενωµένων στο κεντροµερίδιο. Κατά τη διάρκεια της µεσόφασης τα κύτταρα αυξάνουν σε όγκο
και προετοιµάζονται για την επικείµενη διαίρεσή τους. Αυτό σηµαίνει έντονες µεταβολικές διαδικασίες
(αντιγραφή DNA και γονιδιακή έκφραση), (βλέπε σελ. 30). Η σηµασία της φάσης αυτής έγκειται στην προετοιµασία του κυττάρου προκειµένου να διαιρεθεί. Το σηµαντικότερο φαινόµενο το οποίο λαµβάνει χώρα κατά τη µεσόφαση είναι ο διπλασιασµός του DNA.
Μ Η Ι Σ Τ Ο Ν Ε Σ : Είναι πρωτεΐνες που συµµετέχουν στην αναδίπλωση των ινιδίων χρωµατίνης µε αποτέλεσµα το DNA να πακετάρεται σε µεγαλύτερο βαθµό, σχηµατίζοντας τελικά µεταφασικά χρωµοσώµατα. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν και άλλες λειτουργίες, όπως π.χ. συµµετέχουν στο ξεδίπλωµα της
διπλής έλικας του DNA.
Εξωτερική µεµβράνη
ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΟ: Ατρακτοειδές
Εσωτερική µεµβράνη µε πτυχές
οργανίδιο στο µέγεθος βακτηρίου το οποίο εντοπίζεΜήτρα (περιέχει ένζυµα, µιτοχονδριακό DNA,
ται εντός του κυτταροπλάκαι ριβοσώµατα)
σµατος των ευκαρυωτικών
κυττάρων, εξειδικευµένο
και επιφορτισµένο µε την
πραγµατοποίηση της κυτταΕικόνα 5: Ανατοµία ενός µιτοχονδρίου.
ρικής αναπνοής. Είναι ηµιαυτόνοµο οργανίδιο, δηλαδή, παρόλο που διαθέτει δικό του γενετικό υλικό το οποίο κωδικοποιεί για
την σύνθεση ορισµένων πρωτεϊνών του, οι περισσότερες πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για την
λειτουργία του, κωδικοποιούνται από το DNA του πυρήνα. Αποτελείται από δύο µεµβράνες, µια εξωτερική και µια εσωτερική. Η εσωτερική µεµβράνη αναδιπλώνεται δηµιουργώντας πτυχώσεις (εδώ
συµβαίνει η οξειδωτική φωσφορυλίωση). Ο χώρος που περικλείεται από την εσωτερική µεµβράνη
αποτελεί τη µήτρα του µιτοχονδρίου, ενώ υπάρχει και ο διαµεµβρανικός χώρος, µεταξύ εξωτερικής
και εσωτερικής µεµβράνης. Στη µήτρα του µιτοχονδρίου λαµβάνουν χώρα τα κυριότερα στάδια της
κυτταρικής αναπνοής, [π.χ. κύκλος του κιτρικού οξέος (Krebs)].
______________________________________________________________________________________________________________________
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΩΝ: Τα µιτοχόνδρια, καθώς έχουν το µέγεθος βακτηρίων και διαθέτουν γενετικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως δίκλωνο κυκλικό DNA όπως των βακτηρίων, καθώς και τα δικά τους ριβοσώµατα (σύµπλοκα πρωτεϊνών και RNA, στα οποία γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση) τα οποία µοιάζουν µε αυτά των βακτηρίων και επειδή τα µιτοχόνδρια αυτοαναπαράγονται
και µεγενθύνονται ανεξάρτητα από το κύτταρο, πιθανολογείται ότι εξελίχθηκαν από βακτήρια που εγκλωβίστηκαν σε αρχέγονα ευκαρυωτικά κύτταρα.
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Ν Ο Υ Κ Λ Ε O Σ Ω Μ Α : Αποτελεί τη βασική µονάδα οργάνωσης των ινιδίων χρωµατίνης. Αποτελείται από
ένα τµήµα DNA µήκους 146 ζευγών βάσεων, που είναι τυλιγµένο δύο φορές γύρω από ένα οκταµερές πρωτεϊνών, το οποίο σχηµατίζεται από ιστόνες και εν συνεχεία συσπειρώνεται δίνοντας ινίδια
χρωµατίνης.
Χρωµατίνη

Συνδετικό DNA (2-10nm)

Νουκλεόσωµα

Οκταµερές ιστονών
DNA 146 ζεύγη βάσεων

Εικόνα 6: Noυκλεόσωµα.

Ν Ο Υ Κ Λ Ε Ο Τ I ∆ Ι Ο : ∆οµικό µόριο των νουκλεϊκών οξέων, που αποτελείται από µια αζωτούχο βάση, ένα
πεντανθρακικό σάκχαρο και µια φωσφορική οµάδα. Νουκλεοτίδια είναι τα δεοξυριβονουκλεοτίδια
του DNA και τα ριβονουκλεοτίδια του RNA.
O
Γουανίνη (G)

Φωσφορική οµάδα (Ρ-οµάδα)
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Εικόνα 7: ∆οµή ριβονουκλεοτιδίου.
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Φωσφορική οµάδα (P-οµάδα)
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Κυτοσίνη (C)
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Αδενίνη (A)
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Εικόνα 8: ∆οµή δεοξυριβονουκλεοτιδίου.

Ν Ο Υ Κ Λ Ε Ϊ Κ Ο Ο Ξ Υ : Είναι µακροµόριο και συγκεκριµένα πολυνουκλεοτίδιο, αποτελείται δηλαδή από πολλά µόρια νουκλεοτιδίων, των οποίων το υδροξύλιο της 3΄ θέσης του προηγούµενου νουκλεοτιδίου είναι
εστεροποιηµένο µε τη φωσφορική οµάδα της 5΄ θέσης του επόµενου νουκλεοτιδίου (3΄-5΄ φωσφοδιεστερικός δεσµός). Το νουκλεϊκό οξύ µπορεί να είναι DNA ή RNA. Το DNA αποτελείται από δεοξυριβονουκλεοτίδια και στα κύτταρα αποτελεί το γενετικό υλικό ενώ βρίσκεται πάντα δίκλωνο, και µπορεί να
είναι κυκλικό (προκαρυωτικά κύτταρα) ή γραµµικό (ευκαρυωτικά κύτταρα). Το RNA αποτελείται από ριβονουκλεοτίδια και στα κύτταρα βρίσκεται ως µονόκλωνο
µόριo ενώ δεν αποτελεί γενετικό υλικό. Μονόκλωνο DNA ή
5΄ άκρο
δίκλωνο RNA απαντάται στους ιούς, ως γενετικό υλικό.
3΄ άκρο
Ζεύγη βάσεων
Υδρόφοβες
αζωτούχες
βάσεις

0,34 nm
απόσταση
µεταξύ κάθε
ζεύγους
βάσεων

Μικρή
αύλακα

Μεγάλη
αύλακα

Yδρόφιλη εξωτερική αλυσίδα
Φωσφορικών οµάδων και σακχάρων
5΄ άκρο

Α∆ΕΝΙΝΗ
(Α)

2nm

ΘΥΜΙΝΗ
(Τ)

ΓΟΥΑΝΙΝΗ KYTOΣΙΝΗ
(G)
(C)
∆ιπλή δεξιόστροφη έλικα DNA. Οι υδρόφοβες αζωτούχες βάσεις βρίσκονται προς το εσωτερικό του µορίου και διατάσσονται κάθετα στον άξονα της έλικας. Αντίθετα, οι υδρόφιλες
Ρ-οµάδες βρίσκονται στο εξωτερικό του µορίου.

3΄ άκρο
Εικόνα 9: ∆ιπλή έλικα DNA.
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Eικόνα 10: Μονόκλωνες νουκλεοτιδικές αλυσίδες DNA, RNA.

Ο Μ O Λ Ο Γ Α Χ Ρ Ω Μ Ο Σ Ω Μ Α Τ Α : Είναι ζευγάρια αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων, που έχουν το ίδιο σχήµα, το ίδιο µέγεθος, τους ίδιους γενετικούς τόπους, την ίδια θέση του κεντροµεριδίου και την ίδια
διαζώνωση όταν βάφονται µε κατάλληλες χρωστικές ουσίες. Βρίσκονται στα σωµατικά κύτταρα και
στο ζυγωτό των διπλοειδών οργανισµών. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα είναι πλήρως οµόλογα σε ένα
θηλυκό άτοµο ενώ σε ένα αρσενικό άτοµο θεωρούνται οµόλογα, αν και τα Χ και Y δεν έχουν απόλυτα τους ίδιους γενετικούς τόπους σε όλο το µήκος τους. Ωστόσο κατά την µίτωση διατάσσονται
το ένα απέναντι από το άλλο στο ισηµερινό πεδίο του κυττάρου, χάρη στη µερική οµολογία τους
(βλέπε εικ. 2 και εικ. 12).
Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ι Κ Η Φ Ω Σ Φ Ο Ρ Υ Λ Ι Ω Σ Η ( Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Η Α Ν Α Π Ν Ο Η ) : Είναι µια διαδικασία, κατά την οποία
η ενέργεια που προέρχεται από τη διάσπαση των τροφίµων (π.χ. γλυκόζη) χρησιµοποιείται για τη µε24 ______________________________________________________________________________________Ο
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τατροπή του ADP σε ATΡ. Με αυτήν τη διαδικασία παράγεται πάνω από το 90% της ενέργειας του
κυττάρου, παρουσία Ο2 (βλέπε εικ. 11).

Εικόνα 11: Σχηµατικά το µιτοχόνδριο και οι κυριότερες αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής.

ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΟ: Είναι µικρό κυκλικό µη χρωµοσωµικό δίκλωνο µόριο DNA, εκτός του βακτηριακού χρωµοσώµατος, που έχει την ικανότητα αυτοδιπλασιασµού. Αποτελεί µικρό ποσοστό του συνολικού βακτηριακού
DNA και φέρει γονίδια µεταφοράς γενετικού υλικού και γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά.
Π Ο Υ Ρ Ι Ν Ε Σ : Είναι η Αδενίνη και η Γουανίνη, των οποίων η αζωτούχος βάση αποτελείται από έναν
εξαµελή δακτύλιο ενωµένο µε έναν πενταµελή δακτύλιο, οι οποίοι αποτελούνται από άνθρακα και
άζωτο (βλέπε εικ. 7).
Π Ρ Ο Κ Α Ρ Υ Ω Τ Ι Κ Α Κ Υ Τ Τ Α Ρ Α ( Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α ) : Eίναι όλα τα βακτηριακά κύτταρα. Είναι κύτταρα χωρίς διαµορφωµένο πυρήνα, τα οποία, αν εξαιρέσουµε την κυτταρική µεµβράνη, δεν διαθέτουν κανένα κυτταρικό οργανίδιο µε µεµβράνη. Είναι απλοειδή κύτταρα. Οι οργανισµοί αυτοί πολλαπλασιάζονται µονογονικά., µε απλή διχοτόµηση του κυττάρου τους, µετά το διπλασιασµό του κυρίως µορίου του γενετικού υλικού τους.
Π Υ Ρ Ι Μ Ι ∆ Ι Ν Ε Σ : Είναι η Θυµίνη, η Κυτοσίνη και η Ουρακίλη. Σε αυτές η αζωτούχος βάση είναι ένας εξαµελής δακτύλιος αποτελούµενος από άνθρακα και άζωτο (βλέπε εικ. 7 και 8).
ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΊ∆ΙΟ: Είναι το νουκλεοτίδιο που αποτελείται από την πεντόζη ριβόζη (σάκχαρο), που
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είναι ενωµένη µε µια φωσφορική οµάδα και µια αζωτούχο βάση (Α,U,C,G) στον 1΄ άνθρακα. Αποτελεί τη βασική µονάδα του RNA (βλ. επίσης και δεοξυριβονουκλεοτίδιο για σύγκριση) (βλέπε εικ. 7).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Τα κυτταρικά (προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά) χρωµοσώµατα αποτελούνται
από δίκλωνα µόρια DNA, κάθε αλυσίδα των οποίων είναι µια (κυκλική ή γραµµική) αλληλουχία νουκλεοτιδίων συµπληρωµατικών των νουκλεοτιδίων της άλλης. Η συµπληρωµατικότητα συνίσταται στην
παρουσία των εκατέρωθεν νουκλεοτιδίων σε αυστηρά καθορισµένα ζεύγη. Κατά τον κανόνα της
συµπληρωµατικότητας, αν στη µια αλυσίδα βρίσκεται το νουκλεοτίδιο της αδενίνης (Α), τότε στην απέναντι αλυσίδα θα βρίσκεται το νουκλεοτίδιο της θυµίνης (Τ) και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και µεταξύ των νουκλεοτιδίων του άλλου ζεύγους συµπληρωµατικών νουκλεοτιδίων γουανίνης (G) και κυτοσίνης (C). Τα συµπληρωµατικά νουκλεοτίδια συγκρατούνται ενωµένα µε δεσµούς υδρογόνου. ∆ύο
δεσµοί υδρογόνου σχηµατίζονται µεταξύ αδενίνης και θυµίνης (συµβολιζόµενοι ως Α = Τ) και τρεις
δεσµοί υδρογόνου σχηµατίζονται µεταξύ γουανίνης και κυτοσίνης (συµβολιζόµενοι ως G ≡ C). Οι
δεσµοί υδρογόνου είναι υπεύθυνοι για τη σταθεροποίηση του δίκλωνου µορίου DNA διατηρώντας
ενωµένες τις δύο αλυσίδες µεταξύ τους. Το φαινόµενο της συµπληρωµατικότητας έχει µεγάλη βιολογική σηµασία για τη διαφύλαξη της πιστότητας και την επιτυχή µεταβίβαση και έκφραση της γενετικής πληροφορίας.
Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α Κ Υ Τ Τ Α Ρ Α : Είναι όλα τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισµού που συνιστούν το σώµα του, εκτός των γαµετών του (γαµετικά κύτταρα = αναπαραγωγικά κύτταρα = γαµέτες). Τα σωµατικά κύτταρα είναι διπλοειδή. Τα σωµατικά κύτταρα στον άνθρωπο είναι περίπου 1013.
ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ: Είναι ένα ζεύγος χρωµοσωµάτων, που καθορίζει το φύλο στους οργανισµούς Φυλοσύνδετα
γονίδια
εκείνους που υπάρχει χρωµοσωµικός φυλοκαθορισµός. Στον άνθρωπο, τα φυλετικά χρωµοσώµατα
Ολανδρικά γονίδια
των θηλυκών ατόµων αποτελούνται από δύο Χ χρωµοσώµατα, ενώ των αρσενικών από ένα Χ και ένα Υ
Κεντροµερίδιο
Κεντροµερίδιο
χρωµόσωµα. Το Υ χρωµόσωµα είναι µικρότερο σε
µέγεθος από το Χ, διότι φέρει µικρότερο αριθµό γοΜερικώς Φυλοσύνδετα γονιδίων συγκριτικά µε το Χ. Ωστόσο, το Υ φέρει και κάνίδια (οµόλογη περιοχή των
Χ και Υ χρωµοσωµάτων)
ποια γονίδια που δεν υπάρχουν στο Χ χρωµόσωµα,
Χ
Υ
τα οποία ονοµάζονται ολανδρικά και σε αυτά ανήEικόνα 12: Φυλετικά χρωµοσώµατα Χ και Y.
κουν τα γονίδια, που καθορίζουν φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τα οποία συναντώνται µόνο στα αρσενικά άτοµα και φυσικά κληρονοµούνται µόνο από τον αρσενικό γονέα. Ένα φυσιολογικό αρσενικό άτοµο έχει 44 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και ένα ζεύγος ΧΥ χρωµοσωµάτων σε κάθε σωµατικό του κύτταρο, ενώ ένα φυσιολογικό θηλυκό άτοµο
έχει 44 αυτοσωµικά και ένα ζεύγος φυλετικών ΧΧ. Οι φυσιολογικοί γαµέτες αυτών των ατόµων περιέχουν: Α) ωάριο: 22 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και ένα φυλετικό Χ (όλα µε τη µορφή ινιδίων χρωµατίνης), Β) σπερµατοζωάριο: 22 αυτοσωµικά και ένα φυλετικό το οποίο µπορεί να είναι Χ (δίνει θηλυκό απόγονο) ή Υ (δίνει αρσενικό απόγονο). Εννοείται ότι και στο σπερµατοζωάριο τα χρωµοσώµατα απαντούν µε τη µορφή ινιδίων χρωµατίνης.
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ΦΩΣΦΟ∆ΙΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ: Είναι ο οµοιοπολικός δεσµός που ενώνει τα νουκλεοτίδια σε µια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα. Σχηµατίζεται µεταξύ του υδροξυλίου του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής οµάδας, που είναι συνδεδεµένη µε τον 5΄ άνθρακα της πεντόζης
του επόµενου νουκλεοτιδίου. Γι’ αυτό λέγεται 3΄ 5΄ φωσφοδιεστερικός δεσµός (βλέπε σελ. 26).
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Είναι η διαδικασία κατά την οποία τα πράσινα µέρη των φυτικών οργανισµών χρησιµοποιώντας ως πρώτες ύλες διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα και νερό από το έδαφος συνθέτουν υδατάνθρακες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της φωτοσύνθεσης είναι η παρουσία φωτός και αυτό διότι η βιοσύνθεση των υδατανθράκων απαιτεί την επένδυση σηµαντικών ποσών
χηµικής ενέργειας τα οποία προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία. Υπεύθυνα µόρια για την απορρόφηση αυτής της ενέργειας, είναι οι πράσινες χρωστικές των φυτών, γνωστές ως χλωροφύλλες. Μέσω µιας σύνθετης αλληλουχίας σταδίων, η ενέργεια µεταφέρεται από τις χλωροφύλλες και αποθηκεύεται υπό µορφή χηµικής ενέργειας στους δεσµούς του ΑΤΡ. Τελικά, µέσω της απελευθέρωσης της ενέργειας του ATP καθίσταται δυνατή η ενεργοβόρα βιοσύνθεση των υδατανθράκων.
Το στάδιο της φωτοσύνθεσης όπου η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας αποθηκεύεται στο ATP έχει οµοιότητες µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση που πραγµατοποιείται στα µιτοχόνδρια κατά την αναπνοή, µε σηµαντική όµως διαφορά στην προέλευση της ενέργειας. Στην πρώτη προκύπτει από την ηλιακή
ακτινοβολία, ενώ στη δεύτερη από την οξείδωση των διατροφικών µορίων του κυττάρου (γλυκόζη).

Ήλιος

Υδατάνθρακες

Eικόνα 13: Φωτοσύνθεση.

CO2
+
Η2Ο

Φωτοσύνθεση
O2

Χ Λ Ω Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Σ : Είναι τα οργανίδια της φωτοσύνθεσης στα οποία οφείλεται το πράσινο χρώµα των φωτοσυνθετικών φυτικών κυττάρων. Οι χλωροπλάστες, όπως και τα µιτοχόνδρια, βρίσκονται µόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα µιτοχόνδρια τα οποία απαντώνται τόσο σε ζωικά όσο
και σε φυτικά κύτταρα, χλωροπλάστες διαθέτουν µόνο τα τελευταία. Οι χλωροπλάστες, όπως και τα µιτοχόνδρια, περιβάλλονται από µια εξωτερική και µια εσωτερική µεµβράνη, ενώ υπάρχει και ο παρεµβαλλόµενος διαµεµβρανικός χώρος. Από τις αναδιπλώσεις της εσωτερικής µεµβράνης προκύπτουν τα θυλακοειδή, στα οποία εδράζεται µέρος του µηχανισµού της φωτοσύνθεσης (χλωροΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ _______________________________________________________________________________________227
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5΄

5΄

5΄

Το DNA είναι ένα µόριο αρνητικά φορτισµένο.

3΄

3΄

Eικόνα 14:

α. Αντίδραση εστεροποίησης µε την οποία συνδέονται δύο νουκλεοτίδια µε οµοιοπολικό δεσµό.
β. Μία τριάδα νουκλεοτιδίων συνδεδεµένων οµοιοπολικά.
γ. Μία απλοποιηµένη παράσταση οµοιοπολικής πρωτοταγούς δοµής µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας.
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φύλλες, πρωτεΐνες µεταφοράς ενέργειας και πρωτεΐνες σύνθεσης
Εξωτερική µεµβράνη
ΑΤΡ). Ο ελεύθερος χώρος που οGranum
(στοιβάδες θηλακοειδών)
ρίζεται από την εσωτερική µεµβράΘηλακοειδή του
Στρώµα
νη ονοµάζεται στρώµα (µπορεί να
στρώµατος
συγκριθεί κατά κάποιον τρόπο µε
Θηλακοειδή: εδώ
γίνεται η σύλληψη της
τη µήτρα του µιτοχονδρίου) και εκεί
φωτεινής ενέργειας
λαµβάνει χώρα η βιοσύνθεση των
Εσωτερική µεµβράνη
υδατανθράκων.
∆ιαµεµβρανικός χώρος
Οι χλωροπλάστες έχουν και αυτοί το δικό τους γενετικό υλικό (δίEικόνα 15: Aνατοµία ενός χλωροπλάστη.
κλωνο κυκλικό DNA) και τα δικά
τους ριβοσώµατα, που τους επιτρέπουν να είναι ηµιαυτόνοµα οργανίδια.
Οι χλωροπλάστες όπως και τα µιτοχόνδρια πιθανολογείται ότι προήλθαν από την συµβίωση
φωτοσυνθετικών προκαρυωτικών οργανισµών µέσα σε αρχέγονα ευκαρυωτικά κύτταρα.
ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ : Είναι ινίδιο που αποτελείται από DNA ενωµένο µε πρωτεΐνες και εµφανίζει κάποιο
βαθµό συσπείρωσης, σχετικά χαλαρό, έναντι της συσπείρωσης που εµφανίζει το χρωµόσωµα
στην µετάφαση της µίτωσης.
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ : Είναι δοµή από έντονα συµπυκνωµένο DNA, ενωµένο µε πρωτεΐνες (ιστόνες και µη
ιστόνες) και είναι ευδιάκριτο κατά την µετάφαση της µίτωσης µε τη χρήση φωτονικού µικροσκοπίου. Στα χρωµοσώµατα εδράζονται τα γονίδια σε γραµµική διάταξη. Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων όλων των σωµατικών κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισµού είναι ο ίδιος (46 για τον
άνθρωπο, από αυτά 44 είναι αυτοσωµικά και 2 φυλετικά), όπως ίδιος (µισός των σωµατικών κυττάρων) είναι και ο αριθµός των χρωµοσωµάτων όλων των γαµετικών κυττάρων του ίδιου οργανισµού (23 για τον άνθρωπο, από αυτά 22 είναι αυτοσωµικά και 1 φυλετικό). Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων, είναι λοιπόν συγκεκριµένος και χαρακτηριστικός για κάθε είδος οργανισµού.
_______________________________________________________________________________________
Είναι πολύ σηµαντικό να διευκρινίσουµε τους όρους ινίδιο χρωµατίνης και χρωµόσωµα! Η διευκρίνηση αυτή επιβάλλεται καθώς το σχολικό βιβλίο δηµιουργεί σύγχυση ανάµεσα στους δυο αυτούς όρους.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι είναι κοινώς αποδεκτό για την βιολογία πως ο όρος χρωµόσωµα
αναφέρεται σε όλα τα σταδία του κυτταρικού κύκλου, αδιακρίτως, αν έχουµε διπλασιασµένο το
γενετικό υλικό του κύτταρου ή όχι, και ανεξάρτητα από το βαθµό συσπείρωσης του γενετικού υλικού. Ωστόσο, για να αποφύγουµε τη σύγχυση, που προκαλεί το σχολικό βιβλίο, χρησιµοποιούµε τον όρο χρωµόσωµα, όταν αναφερόµαστε σε εκείνη τη δοµή του γενετικού υλικού που εµφανίζεται κατά τη µεσόφαση του κυττάρου, µετά την αντιγραφή του DNA (µορφή Χ) και µέχρι τη
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µετάφαση της µίτωσης, ενώ τον όρο ινίδιο χρωµατίνης τον χρησιµοποιούµε όταν αναφερόµαστε
στη µεσόφαση του κυττάρικού κύκλου αλλά πριν την αντιγραφή του DNA (µορφή Ι).
.

Χρωµόσωµα

Κεντροµερίδιο

Πυρήνας

Χρωµατίνη

Νουκλεόσωµα
Ζεύγη βάσεων

∆ιπλή έλικα DNA

Eικόνα 16: Το γενετικό υλικό των ανώτερων οργανισµών οργανώνεται σε δοµές, που ονοµάζονται χρωµοσώµατα. Στα µόρια του DNA των χρωµοσωµάτων, βρίσκονται τα γονίδια, που αποτελούν αλληλουχίες νουκλεοτιδίων, υπεύθυνων και για τη σύνθεση πολυπεπτιδίων. Οι πρωτεΐνες
(ένα ή περισσότερα ίδια ή διαφορετικά πολυπεπτίδια) που παράγονται από έναν οργανισµό,
προσδιορίζουν τις ιδιότητες του.
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Χ Ρ Ω Μ Ο Σ Ω Μ Ι Κ Ο D N A : Είναι το γενετικό υλικό που βρίσκεται πακεταρισµένο στη µορφή των χρωµοσωµάτων µε τη βοήθεια πρωτεϊνών. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το χρωµοσωµικό DNA είναι το κυρίως µόριο DNA, που βρίσκεται στο πυρηνοειδές και πακετάρεται µε τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών.
Στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς το χρωµοσωµικό DNA είναι το DNA του πυρήνα, που βρίσκεται
πακεταρισµένο µε τη βοήθεια των ιστόνων και των µη ιστόνων.

2m
DNA

Iστόνες
10nm
DNA

Νουκλεόσωµα

30nm
Ινίδιο Χρωµατίνης

300nm
πρωτεΐνη µη ιστόνη
∆οµή Θηλείας

700nm

1.400nm
Μεταφασικό
Χρωµόσωµα
Eικόνα 17: Στάδια πακεταρίσµατος του DNA µέχρι το σχηµατισµό µεταφασικού χρωµοσώµατος.
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ΤΟ

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Χρωµοσώµατα µε
τη µορφή αδελφών χρωµατίδων
ενωµένων στα κεντροµερίδια
1

1΄

2

κυ
δια τταρ
ίρε ική
ση

πυ
δια ρην
ίρε ική
ση

Ένας κυτταρικός κύκλος είναι η σειρά των γεγονότων που οδηγεί από ένα δεδοµένο στάδιο (κατά
συνθήκη το στάδιο της µεσόφασης) ενός κυττάρου, το οποίο πρόκειται να διαιρεθεί µιτωτικά, έως το στάδιο της µεσόφασης των θυγατρικών κυττάρων, τα οποία προκύπτουν από τη µιτωτική διαίρεση. Ο κυτταρικός κύκλος περιλαµβάνει τη µίτωση (Μ) και την περίοδο µεταξύ δυο διαδοχικών µιτωτικών διαιρέσεων που ονοµάζεται µεσόφαση (ενδιάµεση φάση).
Στην αρχή της µεσόφασης, που είναι το µεγαλύτερο σε διάρκεια, γίνεται η βιοσύνθεση των mRNAs
και tRNAs, των ριβοσωµάτων και των πρωτεϊνών του κυττάρου. Επίσης, είναι έντονη η αναπνοή του κυττάρου, για να καλύψει τις αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες.
Στο επόµενο στάδιο της µεσόφασης γίνεται ο αυτοδιπλασιασµός (αντιγραφή) του DNA. Σε αυτό το
στάδιο, το κύτταρο έχει διπλασιάσει την ποσότητα του DNA του, δηµιουργώντας αντίγραφο για κάθε του
ινίδιο χρωµατίνης.
Το τελευταίο στάδιο της µεσόφασης είναι µια προπαρασκευαστική περίοδο πριν από την µίτωση. Σε
αυτό το στάδιο διαιρούνται τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες του κυττάρου.

Χρωµοσώµατα µε τη µορφή ινιδίων
χρωµατίνης

2΄
1 1΄ 2 2΄

Τα χρωµοσώµατα
διπλασιάζονται µε
ηµισυντηρητικό
τρόπο αντιγραφής
του DNA

1

1΄

2

2΄

Εικόνα 18: Οι κυριότερες φάσεις του κυτταρικού κύκλου.

32 ______________________________________________________________________________________Ο
ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

biologia016-086.qxd

14/6/2007

2:42

Page 33

Φάση του κυτταρικού κύκλου
Ινιδίων Χρωµατίνης

Αριθµός
Μορίων DNA

Αδελφών
Χρωµατίδων

Χρωµοσωµάτων

Μεσόφαση πριν την
αντιγραφή του DNA

4

4

–

4

Μεσόφαση µετά την
αντιγραφή του DNA

–

8

8

4

Μετάφαση της µίτωσης

–

8

8

4

Θυγατρικό κύτταρο
µετά την κυτταρική
διαίρεση

4

4

–

4

Πίνακας 1: Οι µεταβολές της ποσότητας και της µορφής του γενετικού υλικού κατά τη διάρκεια
του κυτταρικού κύκλου για ένα διπλοειδές κύτταρο µε 2η=4 χρωµοσώµατα.

Στην µεσόφαση τα χρωµοσώµατα δεν µπορούν να γίνουν ορατά ως µεµονωµένες δοµές µε το
οπτικό µικροσκόπιο, διότι η χρωµατίνη έχει µικρό βαθµό συσπείρωσης, σχηµατίζοντας δίκτυο
ινιδίων χρωµατίνης. Αυτό συµβαίνει, γιατί µε τη µη πλήρως συσπειρωµένη της µορφή είναι δυνατή
η αντιγραφή και η µεταγραφή του DNA. Η µετάβαση από τη µεσόφαση στη µίτωση, συνοδεύεται από µια διαδικασία συστροφής και συµπύκνωσης των ινιδίων χρωµατίνης, καθένα από τα οποία κατά τον αυτοδιπλασιασµό του DNA, έχει διπλασιαστεί και βρίσκεται ενωµένο µε το όµοιο του στα κεντροµερίδια. Στη µίτωση, τα έντονα συσπειρωµένα πλέον µόρια χρωµατίνης, που είναι ενωµένα µεταξύ τους µε τα κεντροµερίδια, ονοµάζονται αδελφές χρωµατίδες.
Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κυτταρικός κύκλος, διαφέρει στα κύτταρα διαφορετικού τύπου του ίδιου οργανισµού. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη λειτουργία την
οποία επιτελεί το κύτταρο στον οργανισµό.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο χρόνος που διαρκεί ο κυτταρικός κύκλος σε διάφορους κυτταρικούς τύπους στον άνθρωπο.
Κυτταρικός τύπος
Πρώιµα κύτταρα µυελού των οστών
Επιθηλιακά κύτταρα του παχέος εντέρου
Γονιµοποιηµένο ωάριο (ζυγωτό)
Καρκινικά κύτταρα στοµάχου

Χρόνος σε ώρες
18
39
36-60
72

Πίνακας 2: Η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου διαφόρων κυτταρικών τύπων του ανθρώπου.
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ΜΙΤΩΣΗ
Ο βασικός τύπος κυτταρικής διαίρεσης στα ευκαρυωτικά σωµατικά κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα του
ευκαρυωτικού οργανισµού που δεν προορίζονται να γίνουν γαµετικά κύτταρα, είναι η µίτωση.
Η µίτωση είναι το συντοµότερο τµήµα του κυτταρικού κύκλου, η οποία οδηγεί τελικά στη δηµιουργία δύο πανοµοιότυπων µεταξύ τους (όσο και µε το µητρικό) θυγατρικών κυττάρων. Αυτό επιτυγχάνεται
µε δύο διαδοχικές διαδικασίες, την πυρηνική διαίρεση και την κυτταροπλασµατική διαίρεση.
Η πυρηνική διαίρεση είναι συνεχές φαινόµενο, αλλά για λόγους ευκολίας στη µελέτη της την διακρίνουµε στα εξής στάδια: πρόφαση, µετάφαση, ανάφαση και τελόφαση.
Στην αρχή της πρόφασης, τα χρωµοσώµατα συσπειρώνονται µε την περιέλιξη των χρωµατίδων και
ο πυρινίσκος του κυττάρου εξαφανίζεται. Στο σηµείο αυτό τα χρωµοσώµατα είναι ορατά στο φωτονικό
µικροσκόπιο ως δύο παχιά σκέλη (αδελφές χρωµατίδες) ενωµένα µεταξύ τους µέσω του κεντροµεριδίου τους. Προς το τέλος της πρόφασης, οργανώνεται η άτρακτος από µικροσωλινίσκους και διαλύεται η πυρηνική µεµβράνη, για να µπορούν να ενωθούν τα νηµάτια της ατράκτου µε τα κεντροµερίδιο
των χρωµοσωµάτων.
Στην αρχή της µετάφασης, τα νηµάτια της ατράκτου καταλήγουν στα κεντροµερίδια, ενώ έχει οργανωθεί η άτρακτος. Στην µετάφαση, τα χρωµοσώµατα έχουν το µέγιστο βαθµό συσπείρωσης και κατευθύνονται προς το ισηµερινό επίπεδο του κυττάρου. Προς το τέλος της µετάφασης τα χρωµοσώµατα έχουν φτάσει στο ισηµερινό επίπεδο και οι αδελφές χρωµατίδες κάθε χρωµοσώµατος έχουν τοποθετηθεί παράλληλα προς αυτό.
Στην ανάφαση, διαχωρίζονται τα κεντροµερίδια και αποχωρίζονται οι αδελφές χρωµατίδες, καθεµία από τις οποίες µετακινείται προς τον αντίθετο πόλο, ώστε καθένα από τα θυγατρικά κύτταρα να διαθέτει µια πλήρη σειρά χρωµοσωµάτων (2n). Από το σηµείο αυτό θεωρούµε ότι κάθε χρωµατίδα αποτελεί πλέον ένα ανεξάρτητο χρωµόσωµα.
Στην τελόφαση, όταν καθεµία από τις δύο πλήρεις σειρές ζευγών οµολόγων χρωµοσωµάτων που
δηµιουργήθηκαν κατά την ανάφαση φτάσει στον πόλο του κυττάρου που κατευθυνόταν, αρχίζει να αποδιοργανώνεται η άτρακτος και να σχηµατίζονται οι πυρηνικές µεµβράνες και οι πυρηνίσκοι, όποτε δηµιουργούνται δύο θυγατρικοί πυρήνες. Σε κάθε νέο πυρήνα, τα χρωµοσώµατα παίρνουν πάλι τη µορφή ινιδίων χρωµατίνης καθώς αποσυσπειρώνονται. Στο τέλος της τελόφασης, το κυτταρόπλασµα διαιρείται σε δύο µε µια νέα κυτταρική µεµβράνη.
Με την µίτωση λοιπόν, διατηρείται σταθερός ο αριθµός των χρωµοσωµάτων, αφού οι πυρήνες των
δύο θυγατρικών κυττάρων έχουν το ίδιο χρωµοσωµικό περιεχόµενο µε εκείνο του αρχικού κυττάρου.
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Πυρηνική µεµβράνη
Κεντροσωµάτια

ΜΕΣΟΦΑΣΗ

Πυρήνας
(δίκτυο ινιδίων
χρωµατίνης)

‘Ατρακτος

Πρόφαση: Τα χρωµοσώµατα έχουν διπλάσιαστεί και αποτελούνται από δύο αδερφές χρωµατίδες. Η πυρηνική µεµβράνη διαλύεται.
Η άτρακτος σχηµατίζεται.

Μετάφαση: Τα νηµάτια της ατράκτου κα-

Μικροσωληνίσκοι της ατράκτου

ΜΙΤΩΣΗ

ταλήγουν στα κεντροµερίδια και τα συµπυκνωµένα πια χρωµοσώµατα διατάσσονται
στο ισηµερινό επίπεδο.

Ανάφαση: Οι αδελφές χρωµατίδες διαχωρίζονται και κινούνται προς τους δύο πόλους µε τη βοήθεια των µικροσωληνίσκων.

Ισηµερινό επίπεδο του κυττάρου

Τελόφαση: Με µια περίσφυξη δηµιουργούνται δύο νέα κύτταρα. Τα χρωµοσώµατα αποσυσπειρώνονται και ξαναδηµιουργείται η πυρηνική µεµβράνη.

Εικόνα 19: Μίτωση.
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ΣΤΗ ΜΙΤΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ:

1. Kατά τη διάρκεια της µεσόφασης, το γενετικό υλικό ενός
ευκαρυωτικού σωµατικού κυττάρου είναι λιγότερο συσπειρωµένο σε σχέση µε τη µίτωση, όπου κατά την διάρκεια της
µετάφασης εµφανίζει τη µέγιστη συσπείρωση.
2. Στην αρχή της µεσόφασης κάθε χρωµόσωµα αποτελείται
από µια χρωµατίδα, ενώ στην αρχή της µίτωσης, εξαιτίας
του αυτοδιπλασιασµού που έχει προηγηθεί κατά τη µεσόφαση, κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δύο γενετικά πανοµοιότυπες αδελφές χρωµατίδες που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µέσω των κεντροµεριδίων τους.
3. Μετά τη µίτωση προκύπτουν δύο κύτταρα πανοµοιότυπα
τόσο µεταξύ τους όσο και µε το µητρικό.
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ΜΕΙΩΣΗ
Η µείωση αφορά τις πυρηνικές διαιρέσεις εξειδικευµένων κυττάρων (τα κύτταρα αυτά ονοµάζονται
άωρα γεννητικά κύτταρα ή µειοκύτταρα ή γαµετοκύτταρα) των οργανισµών οι οποίοι αναπαράγονται
αµφιγονικά, δηλαδή µε εγγενή αναπαραγωγή (δηλαδή αναπαραγωγή του οργανισµού, µε την συµµετοχή δύο ατόµων διαφορετικού φύλου, οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες διαθέτουν για πολλά γονίδια τους διαφορετικά αλληλόµορφα γονίδια. Οι απόγονοι που παράγονται, συνήθως διαφέρουν γενετικά τόσο µεταξύ τους, όσο και σε σύγκριση µε τους δύο γονείς τους). Τα εξειδικευµένα αυτά κύτταρα προορίζονται για να παράγουν τους γαµέτες (ή γαµετικά κύτταρα).
Συνοψίζοντας, ένα διπλοειδές κύτταρο το οποίο πρόκειται να υποστεί µείωση, µετά από το διπλασιασµό του γενετικού υλικού του κατά την µεσόφαση του κυτταρικού του κύκλου, υφίσταται δυο διαδοχικές κυτταρικές διαιρέσεις, οι οποίες δίνουν γένεση σε τέσσερα απλοειδή κύτταρα, τους γαµέτες.
Με την πρώτη µειωτική διαίρεση (µείωση Ι), ένα µέλος από κάθε οµόλογο χρωµοσωµικό ζευγάρι
(του οποίου βεβαίως κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δυο ενωµένες στα κεντροµερίδια αδελφές χρωµατίδες) κατανέµεται σε κάθε θυγατρικό κύτταρο (προκύπτουν δύο απλοειδή θυγατρικά κύτταρα). Συνεπώς, µε τη µείωση Ι επιτελείται ο διαχωρισµός των οµόλογων χρωµοσωµάτων.
Ακολουθεί η δεύτερη κυτταρική διαίρεση (µείωση ΙΙ) καθενός από τα θυγατρικά κύτταρα. Μετά το τέλος
της µείωσης ΙΙ, κάθε αδελφή χρωµατίδα κατανέµεται σε διαφορετικό απλοειδές γαµετικό κύτταρο (εποµένως από δύο απλοειδή κύτταρα στο τέλος της µείωσης Ι προκύπτουν τέσσερα απλοειδή κύτταρα στο τέλος
της µείωσης ΙΙ). Συνεπώς, µε τη µείωση ΙΙ επιτελείται ο διαχωρισµός των αδελφών χρωµατίδων των χρωµοσωµάτων.
_______________________________________________________________________________________
Σκεφτείτε ένα ανθρώπινο µειοκύτταρο το οποίο πρόκειται να υποστεί µείωση. Πριν την έναρξη της µεσόφασης του κυτταρικού κύκλου είναι διπλοειδές µε 46 (2 χ 23) χρωµοσώµατα, ανά δύο
οµόλογα. Κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από µια χρωµατίδα, δηλαδή ένα ινίδιο χρωµατίνης (ένα
µόριο DNA). Στο τέλος της µεσόφασης, όπου έχει συντελεστεί ο διπλασιασµός του DNA του, το
κύτταρο είναι διπλοειδές µε 46 (2 χ 23) χρωµοσώµατα, ανά δύο οµόλογα. Όµως, σε αντίθεση µε
παραπάνω, κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δύο (αδελφές) χρωµατίδες (δύο µόρια DNA) ενωµένες µεταξύ τους µέσω των κεντροµεριδίων τους. Το κύτταρο ως σύνολο διαθέτει 92 µόρια DNA
διότι µπορούµε να υπολογίσουµε: 2 αντίγραφα του γονιδιώµατος χ 23 χρωµοσώµατα χ 2 αδελφές χρωµατίδες (µόρια DNA) = 92 µόρια DNA.
Κατά την µείωση Ι, γίνεται διαχωρισµός των οµόλογων χρωµοσωµάτων και προκύπτουν δύο
θυγατρικά κύτταρα, που το καθένα διαθέτει µια πλήρη σειρά 23 χρωµοσωµάτων, δηλαδή περιλαµβάνει ένα αντίγραφο όλων των διαφορετικών χρωµοσωµάτων του ανθρώπου (46 µόρια DNA,
που ανά δύο είναι αδελφές χρωµατίδες) εποµένως είναι απλοειδή κύτταρα.
Κατά τη µείωση ΙΙ, σε καθένα από τα κύτταρα που προέκυψαν από την µείωση Ι, πραγµατοποιείται διαχωρισµός των αδελφών χρωµατίδων των χρωµοσωµάτων τους, οπότε από το κάθε
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κύτταρο προκύπτουν 2 κύτταρα (άρα συνολικά προκύπτουν 2 χ 2 = 4 κύτταρα), που το καθένα
από αυτά περιέχει τώρα µια πλήρη σειρά 23 ινιδίων χρωµατίνης, δηλαδή περιλαµβάνει ένα αντίγραφο µε τη µορφή ινιδίου χρωµατίνης όλων των διαφορετικών χρωµοσωµάτων του ανθρώπου,
δηλαδή είναι απλοειδή κύτταρα.
Στο αρχικό κύτταρο είχαµε µετά τη µεσόφαση 92 µόρια DNA, στο τέλος της µείωσης έχουµε
τέσσερα κύτταρα, που το καθένα έχει από 23 µόρια DNA.

Εικόνα 20: Μείωση (συνοπτικά).
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