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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Οη δηαθπκάλζεηο ζην θαηλόηππν ελόο θπηηαξηθνύ πιεζπζκνύ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπηηάξσλ πνπ ηνλ 

απνηεινύλ,  θαηλόκελν πνπ είλαη γλσζηό σο θπηηαξηθή εηεξνγέλεηα. Η εηεξνγέλεηα 

πξνέξρεηαη από δύν πεγέο: ηελ αληζνκεξή θαηαλνκή ηνπ ελδνθπηηαξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

από ην κεηξηθό θύηηαξν ζηα ζπγαηξηθά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο 

(εμσγελήο εηεξνγέλεηα) θαη ηηο ζηνραζηηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ξπζκηζηηθώλ κνξίσλ πνπ 

πθίζηαληαη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο (εγγελήο εηεξνγέλεηα) [1]. Σηελ εξγαζία απηή 

κειεηάηαη ππνινγηζηηθά ε επίδξαζε ηεο εγγελνύο θπηηαξηθήο εηεξνγέλεηαο ζην 

θαηλόηππν θπηηαξηθώλ πιεζπζκώλ πνπ θέξνπλ ην ξπζκηζηηθό γελεηηθό δίθηπν, lac 

operon. 

 Η κνληεινπνίεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ληεηεξκηληζηηθώλ [2] θαη ζηνραζηηθώλ 

κνληέισλ, ηύπνπ Monte Carlo (CNMC). Τα ζηνραζηηθά κνληέια απνηεινύλ 

ξεαιηζηηθόηεξεο απεηθνλίζεηο ηνπ εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

ληεηεξκηληζηηθά, θαζώο ιακβάλνπλ ππόςε ηε ζηνραζηηθή θύζε ησλ θπηηαξηθώλ 

δξάζεσλ θαη ζπλεπώο ηελ εγγελή πεγή ηεο εηεξνγέλεηαο, κέζσ ζηνραζηηθώλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Παξόια απηά, ε δηεξεύλεζε νιόθιεξνπ ηνπ ρώξνπ ιύζεσλ γηα 

έλα εύξνο ηηκώλ παξακέηξσλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ ζηνραζηηθώλ κνληέισλ, θαζώο νη ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

πςειέο ιακβάλνληαο ππόςε: 1) ηνλ ηδηαίηεξα κεγάιν ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζύγθιηζε ζε κόληκε θαηάζηαζε ζε κηα ηηκή παξακέηξνπ, θαη 2) ηελ ύπαξμε πεξηνρήο 

ηηκώλ εμσθπηηαξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζηηο νπνίεο ην ζύζηεκα κπνξεί λα νδεγεζεί ζε 

πεξηζζόηεξεο από κία κόληκεο θαηαζηάζεηο (πεξηνρέο δηπινεπζηάζεηαο). Γηα ην ιόγν 

απηό δηεμάγνληαη πξνζνκνηώζεηο πνιιαπιώλ ρσξηθώλ θιηκάθσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

«ειεύζεξε εμηζώζεσλ» κεζνδνινγία [3]. Η ηερληθή απηή επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκώλ ζε καθξνζθνπηθή θιίκαθα, ρξεζηκνπνηώληαο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εμαρζεί ζε κηθξνζθνπηθή θιίκαθα από θαηάιιεια 

αξρηθνπνηεκέλεο ζύληνκεο πξνζνκνηώζεηο. Η πξνηεηλόκελε ηερληθή ζπλδπάδεηαη κε 

επαλαιεπηηθέο κεζόδνπο όπσο ε Newton-Raphson γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρώξνπ 

κόληκσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνηύπνπ θπηηαξηθώλ πιεζπζκώλ κε εηεξνγέλεηα. 

 Tα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ 

νκνηνγελνύο (ρσξίο εηεξνγέλεηα) θαη ηνπ ληεηεξκηληζηηθνύ κνληέινπ αιιά θαη ηνπ 

ζηνραζηηθνύ κνληέινπ πνπ ελζσκαηώλεη κόλν ηελ εμσγελή εηεξνγέλεηα [4] (βι. Σρ. 1) 

θαη θαηαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο εγγελνύο θπηηαξηθήο εηεξνγέλεηαο ζηε θαηλνηππηθή 

ζπκπεξηθνξά θπηηαξηθώλ πιεζπζκώλ. 

 



 
χήμα 1: (α) Μέζε έθθξαζε ηνπ θαηλνηύπνπ (<x>) ηνπ θπηηαξηθνύ πιεζπζκνύ ζε κόληκε θαηάζηαζε, 

ζπλαξηήζεη ηεο αληίζηξνθεο ζπγθέληξσζεο ηνπ εμσθπηηαξηθνύ ελεξγνπνηεηή (π). Οη καύξεο γξακκέο 

(ζπλερείο θαη δηαθεθνκκέλεο) αληηζηνηρνύλ ζην νκνηνγελέο κνληέιν
.
 νη γξακκέο κε ηνπο θύθινπο ζην 

ληεηεξκηληζηηθό, νη γξακκέο κε ηα ηεηξάγσλα ζην ζηνραζηηθό πνπ ελζσκαηώλεη κόλν ηελ εμσγελή 

εηεξνγέλεηα θαη νη γξακκέο κε ηα ηξίγσλα ζην ζηνραζηηθό πνπ ελζσκαηώλεη θαη ηελ εγγελή εηεξνγέλεηα. 

(β) Η ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο πηζαλόηεηαο ζε κόληκε θαηάζηαζε (n(x)) πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ άλσ 

επζηαζή θιάδν θαηαζηάζεσλ πνπ έρεη πξνθύςεη από ζηνραζηηθέο πξνζνκνηώζεηο γηα π=0.1, κε 

ελζσκάησζε ηεο εγγελνύο εηεξνγέλεηαο (ζπλερήο γξακκή) θαη ρσξίο ηελ ελζσκάησζή ηεο 

(δηαθεθνκκέλε γξακκή). 
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