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1. Ποιος είναι ο ρόλος του ακέτυλου CoA;

Το ακέτυλο συνένζυμο α (ακέτυλοCoA) είναι ένας ενεργοποιημένος 

φορέας  που  προσφέρει  τα  άτομα  άνθρακα  της  άμεσα 

μεταβιβάσιμης  ακετυλομάδας  του  σε  πολλές  μεταβολικές 

αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου του Krebs (κύκλος 

κιτρικού  οξέος)  και  της  βιοσύνθεσης  των  λιπαρών  οξέων.  Το 

συνένζυμο αυτό έχει σύνθετη μοριακή δομή, με ένα τμήμα του να 

ομοιάζει  με  διφωσφορικό  ριβονουκλεοτίδιο  έχει  όμως  και  μία 

αλυσίδα άνθρακα-αζώτου στο τέλος της οποίας ένα άτομο θείου 

συνδέεται  με  δεσμό  υψηλής  ενέργειας  με  τη  μεταφερόμενη 

ακετυλομάδα.  Το  συνένζυμο  αυτό  εξασφαλίζει  την  είσοδο  του 

πυροσταφυλικού οξέος στον κύκλο του κιτρικού οξέος,  ώστε να 

γίνει διαδοχική αποκαρβοξυλίωσή του προς διοξείδιο του άνθρακα 

και παραγωγή των αναγωγικών ισοδύναμων NADH και FADH2. Τα 

αναγωγικά  ισοδύναμα  θα  αποδώσουν  τα  ηλεκτρόνια  στην 

οξειδωτική  φωσφορυλίωση,  ώστε  για  να  παραχθεί  ATP.  H 

ακετυλομάδα  συνδέεται  με  το  συνένζυμο  μέσω  ενός 

θειολεστερικού δεσμού που απελευθερώνει μία μεγάλη ποσότητα 

ενέργειας όταν υδρολυθεί.



2. Εξηγήστε τη διαδικασία της απόπτωσης

Το μέγεθος των οργάνων και του σώματος ρυθμίζεται από τρεις 

θεμελιώδεις διεργασίες: την αύξηση, τη διαίρεση και το θάνατο των 

κυττάρων. Κάθε μία από αυτές τις διεργασίες πρέπει να ρυθμίζεται 

με σήματα από άλλα κύτταρα του σώματος σε συνδυασμό με το 

ενδογενές πρόγραμμα που διαθέτει κάθε ξεχωριστό κύτταρο.

Όταν τα κύτταρα πάψουν να είναι απαραίτητα ή έχουν βλάβες που 

δεν  μπορούν  να  επιδιορθωθούν  τότε  ενεργοποιείται  ένα 

ενδοκυττάριο πρόγραμμα γνωστό και ως απόπτωση. Η απόπτωση 

είναι  ο  προγραμματισμένος  κυτταρικός  θάνατος  και  είναι 

εντυπωσιακά διαδεδομένη τόσο στους αναπτυσσόμενους όσο και 

στους ενηλίκους ζωικούς ιστούς

Η  απόπτωση  διεκπεραιώνεται  με  μία  ενδοκυττάρια 

πρωτεολυτική  διαδικασία.  Τα  κύτταρα  που  έχουν  υποστεί  οξεία 

βλάβη τυπικά διογκώνονται και κατακερματίζονται, διασπείροντας 

το περιεχόμενό τους και προκαλώντας φλεγμονώδη απάντηση. Η 

διεργασία  αυτή  ονομάζεται  νέκρωση και  δεν  είναι 

προγραμματισμένη αλλά οφείλεται σε βλάβη.

Όταν  ένα  κύτταρο  πεθαίνει  ήσυχα  χωρίς  να  προκαλεί 

φλεγμονή  στον  οργανισμό  η  διεργασία  αυτή  ονομάζεται 

απόπτωση.  Η  απόπτωση  είναι  εξαιρετικά  οργανωμένη, 

διεκπεραιώνεται  από  μία  ενδοκυττάρια  πρωτεολυτική  ακολουθία 

και  συνοπτικά  πραγματοποιείται  στα  παρακάτω  βήματα:  το 

κύτταρο  που  αποπίπτει  αναπτύσσει  στην  επιφάνειά  του 

ακανόνιστα  εξογκώματα  και  στη  συνέχεια  συρρικνώνεται  και 

συμπυκνώνεται.  Ο  κυτταροσκελετός  καταρρέει,  το  πυρηνικό 

περίβλημα  αποσυναρμολογείται  και  το  DNA  του  πυρήνα 

θρυμματίζεται  σε  μικρά  κλάσματα.  Ιδιαίτερα  σημαντικό  είναι  το 



γεγονός  ότι  η  κυτταρική  επιφάνεια  του  κυττάρου  που  πεθαίνει 

τροποποιείται  και  εκδηλώνει  ιδιότητες  που  προσελκύουν  τα 

φαγοκύτταρα έτσι ώστε το θνήσκον κύτταρο να ανακυκλωθεί χωρίς 

να προκαλέσει φλεγμονή.

Το κύτταρο που αποπίπτει είτε δέχεται ένα εξωκυττάριο σήμα 

που το  οδηγεί  στην  απόπτωση είτε  εξαιτίας  μη  επιδιόρθωσιμης 

βλάβης  ενεργοποιείται  ο  ενδογενής  μηχανισμός  απόπτωσης.  Ο 

μοριακός μηχανισμός που ευθύνεται για την απόπτωση φαίνεται να 

είναι παρόμοιος στα περισσότερα ζωικά κύτταρα. Περιλαμβάνει μία 

οικογένεια  πρωτεασών,  οι  οποίες  καλούνται  κασπάσες.  Οι 

κασπάσες  παράγονται  ως  ανενεργά  πρόδρομα  μόρια,  τις 

προκασπάσες που ενεργοποιούνται  σε απάντηση προς διάφορα 

σήματα που επάγουν την απόπτωση (προαποπτωτικά σήματα). Οι 

εναρκτήριες  κασπάσες  διασπούν  και  έτσι  ενεργοποιούν  τις 

εκτελεστικές  κασπάσες.  Στη  συνέχεια  ορισμένες  από  αυτές  τις 

εκτελεστικές  κασπάσες  ενεργοποιούν  άλλους  τελεστές  με 

αποτέλεσμα την ενίσχυση της πρωτεολυτικής ακολουθίας.  Βασικές 

δομικές και  λειτουργικές πρωτεΐνες του κυττάρου πρωτεολύονται 

από τις ενεργοποιημένες εκτελεστικές κασπάσες, για παράδειγμα 

μία  εκτελεστική  κασπάση  στοχεύει  τις  λαμίνες  του  πυρήνα  και 

προκαλεί την αποδόμηση του πυρηνικού υμένα (καρυόρηξη). Μετά 

τη ρήξη του πυρηνικού φακέλου οι νουκλεάσες εισέρχονται στον 

πυρήνα και διασπούν το DNA.  Κατά αυτό τον τρόπο το κύτταρο 

αποδομείται  γρήγορα  και  ήσυχα,  «πακετάρεται»  σε  αποπτωτικά 

σωμάτια  τα  οποία  φαγοκυτταρώ  νονται  από  τα  κύτταρα  του 

ανοσοποιητικού συστήματος.

Η  δράση  των  κασπασών  ρυθμίζεται  προσεκτικά  ώστε  να 

ενεργοποιείται είτε από ενδογενή είτε από εξωγενή σήματα, καθώς 



η ενεργοποίηση τους δεν είναι αντιστρεπτή, δηλαδή δεν μπορούν 

να απενεργοποιηθούν.

Οι κύριες πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την ενεργοποίηση των 

προκασπασών είναι ενδοκυτταρικές και ανήκουν στην οικογένεια 

της  πρωτεΐνης  Bcl-2.  Ορισμένα  μέλη  αυτής  της  οικογένειας 

προάγουν την ενεργοποίηση των προκασπασών και τον κυτταρικό 

θάνατο  (προαποπτωτικές)  ενώ  άλλα  μέλη  της  οικογένειάς 

αναστέλλουν αυτές τις διεργασίες (αντιαποπτωτικές). Δύο από τις 

σημαντικότερες πρωτεΐνες που προάγουν την απόπτωση είναι οι 

πρωτεΐνες  BAX και  BAK. Αυτές οι πρωτεΐνες ενεργοποιούνται σε 

απάντηση σε βλάβη του DNA ή σε άλλη προσβολή του κυττάρου. 

Προάγουν  τον  κυτταρικό  θάνατο  καθώς  επάγουν  την 

απελευθέρωση  του  κυτοχρώματος  c  από  το  μιτοχόνδριο  και  τη 

διαρροή του προς το κυτταροδιάλυμα. Ακολούθως, το κυτόχρωμα c 

προσδένεται  σε  μία  πρωτεΐνη  προσαρμογέα  η  οποία 

συναρμολογείται  σε  μία  ακτινωτή  δομή  πάνω  στην  οποία 

επιστρατεύονται  μόρια  της  προκασπάσης  9.  Η  δομή  αυτή 

αποκαλείται αποπτωσωμάτιο. Στο αποπτωσωμάτιο προσδένονται 

μόρια  της  προκασπάσης  9,  τα  οποία  ενεργοποιούνται  με 

πρωτεόλυση και ξεκίνα η πρωτεολυτική διεργασία που ενεργοποιεί 

τις  εκτελεστικές  προκασπάσες  οδηγώντας  σε  απόπτωση  του 

κυττάρου.

Το εάν ένα κύτταρο θα ζήσει  ή  θα πεθάνει  με  απόπτωση 

καθορίζεται  κατά  κύριο  λόγο  από  την  ισορροπία  ανάμεσα  στην 

προαποπτωτική και αντιαποπτωτική δραστηριότητα των μελών της 

οικογένειας BCL-2

Η  διεργασία  της  απόπτωσης  είναι  μη  αντιστρεπτή, 

αυτοενισχυόμενη και  οδηγεί  το κύτταρο στον προγραμματισμένo 

θάνατο.



3. Τι  είναι  ο  LCR στις  β  σφαιρινες  και  πώς ρυθμίζει  την 
έκφραση των γονιδίων τους;

Τα γονίδια των αλυσίδων σφαιρίνης τύπου β χαρτογραφούνται στο 

χρωμόσωμα 11 και είναι διευθετημένα από το 5'-3' με τη σειρά με 

την οποία εκφράζονται στις διαφορετικές αναπτυξιακές περιόδους 

του ανθρώπου. Συγκεκριμένα στο 5’ άκρο εντοπίζεται το γονίδιο 

για την ε-σφαιρίνη και ακολουθούν τα γονίδια της γ-σφαιρίνης και 

τελευταία  βρίσκονται  το  γονίδιο  για  τη  δ-σφαιρίνη  και  τη  β-

σφαιρίνη. 

Η  αλλαγή  στην  έκφραση  των  διαφόρων  γονιδίων  των 

σφαιρινών  κατά  την  ανάπτυξη  ονομάζεται  αναπτυξιακή 

μεταστροφή  σφαιρινών και  είναι  παράδειγμα 

προγραμματισμένης ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης. Κατά την 

ανάπτυξη,  τα  γονίδια  της  οικογένειας  των  β  σφαιρινων 

μεταγράφονται  με  τον  ίδιο  προσανατολισμό  με  τον  οποίο  είναι 

διατεταγμένα στο χρωμόσωμα. Επίσης, οι χρονικές μεταβολές στη 

σύνθεση των σφαιρινών συνοδεύονται  από αλλαγές στο όργανο 

στο οποίο γίνεται η ερυθροποίηση. Η έκφραση των γονιδίων της 

οικογένειας  σφαιρίνης τύπου β ελέγχεται μόνο μερικώς από τον 

υποκινητή  του  κάθε  γονιδίου  και  υπάρχει  μία  επιπρόσθετη 

ρυθμιστική αλληλουχία, η περιοχή ελέγχου γενετικού τόπου (LCR). 

Η αλληλουχία αυτή βρίσκεται ανοδικά του γονιδίου της ε-σφαιρίνης 

και  ρυθμίζει  την  έκφραση των γονιδίων της οικογένειας κατά τη 

μεταστροφή των σφαιρινών.

Ο  LCR ορίζεται  από  5  περιοχές  του  DNA οι  οποίες  είναι 

απαραίτητες  για  τη  διατήρηση  μιας  χαλαρής  χρωματινικής 

διαμόρφωσης,  η  οποία  επιτρέπει  την  πρόσβαση  των 



μεταγραφικών  παραγόντων  στις  ρυθμιστικές  αλληλουχίες  των 

γονιδίων του συμπλέγματος της β-σφαιρινης. Η περιοχή LCR, μαζί 

με  τις  προσδενόμενες  στο  DNA πρωτεΐνες,  αλληλεπιδρά  με  τα 

γονίδια  του  γενετικού  τόπου  σχηματίζοντας  μία  περιοχή  στον 

πυρήνα  που  αναφέρεται  ως  κόμβος  ενεργής  χρωματίνης. Η 

διαδοχική μεταστροφή της γονιδιακής έκφρασης μεταξύ των πέντε 

μελών  του  συμπλέγματος,  κατά  την  ανάπτυξη,  οφείλεται  στη 

διαδοχική αλληλεπίδραση του κόμβου ενεργής χρωματίνης με τα 

διάφορα γονίδια του συμπλέγματος, καθώς αυτό μετακινείται από 

το γονίδιο που εντοπίζεται στο 5’ άκρο του συμπλέγματος δηλαδή 

το γονίδιο της ε-σφαιρίνης προς τα γονίδια δ και β που εκφράζονται 

μεταγεννητικά. Η κλινική σημασία της LCR είναι τριπλή: πρώτον, οι 

ασθενείς  με  ελλείμματα  της  LCR δεν  εκφράζουν  τα  γονίδια  του 

συμπλέγματος της β σφαιρίνης.   Δεύτερον, τα στοιχεία της  LCR 

είναι πιθανώς απαραίτητα για τη γονιδιακή θεραπεία διαταραχών 

που σχετίζονται  με  το  σύμπλεγμα της  β-σφαιρίνης  και  τρίτον,  η 

γνώση των μοριακών μηχανισμών της αναπτυξιακής μεταστροφής 

των  σφαιρινών  μπορεί  να  καταστήσει  εφικτή  τη  ρύθμιση,  για 

παράδειγμα,  της  αύξησης  της  έκφρασης  του  γονιδίου  της  γ-

σφαιρίνης σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία.

4.  Μορφογόνα  και  ποιος  ο  ρόλος  του  στην  διακυτταρική 
σηματοδότηση;

Ένα από τα χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών διαδικασιών είναι 

ότι τα κύτταρα θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες χωρικές διευθετήσεις των ιστών 

και των κυτταρικών υποτύπων. Αυτή η επικοινωνία επιτυγχάνεται 

μέσω μηχανισμών κυτταρικής σηματοδότησης. Αυτά τα συστήματα 



διακυτταρικής επικοινωνίας αποτελούνται, κατά κανόνα, από έναν 

υποδοχέα που εντοπίζεται  στην επιφάνεια του κυττάρου και  ένα 

μόριο  που προσδένεται  στον υποδοχέα και  καλείται  προσδέτης. 

Μετά  τη  σύνδεση  του  προσδέτη  με  τον  υποδοχέα  ακολουθεί  η 

μετάδοση  του  σήματος  από  τον  υποδοχέα.  Η  μεταγωγή  γίνεται 

μέσω μιας ενδοκυττάριας σηματοδοτικής αλληλουχίας. Ένα από τα 

πιο  συνήθη  ζεύγη  προσδέτη-υποδοχέα  είναι  ο  αυξητικός 

παράγοντας των ινοβλαστών και ο υποδοχέας του, ο οποίος έχει 

δράση  κινάσης  της  τυροσίνης.  Μεταλλάξεις  του  υποδοχέα  των 

αυξητικών  παραγόντων  των  ινοβλαστών  προκαλούν  νοσήματα, 

όπως  η  αχονδροπλασία.  Ένα  από  τα  καλύτερα  παραδείγματα 

αναπτυξιακού  μορφογόνου  είναι  η  πρωτεΐνη  Hedgehog  στη 

δροσόφιλα.  H διάχυση της πρωτεΐνης  Hedgehog δημιουργεί  μία 

διαβάθμιση της συγκέντρωσής της. Στη διαβάθμιση αυτή   εκτίθεται 

κάθε  κύτταρο  και  αναλόγως  καθορίζεται  το  πεπρωμένο  του 

(διαφοροποίηση της δομής και της λειτουργίας). 

Διάφορα γονίδια του ανθρώπου που έχουν μεγάλη ομοιότητα 

με  το  γονίδιο  Ηedgehog  κωδικοποιούν,  επίσης,  αναπτυξιακά 

μορφογόνα:  ένα  τέτοιο  παράδειγμα  αποτελεί  το  γονίδιο  που 

ονομάζεται  Sonic  Hedgehog.  Tα αναπτυξιακά προγράμματα που 

ελέγχονται  από το  γονίδιο  Ηedgehog στη δροσόφιλα είναι  πολύ 

διαφορετικά σε σχέση με αυτά που ελέγχονται από τα αντίστοιχα 

γονίδια των θηλαστικών,  όμως οι  βασικές αρχές και  οι  μοριακοί 

μηχανισμοί  παραμένουν όμοιοι.  Για  παράδειγμα,  η έκφραση της 

πρωτεΐνης  Sony hedgehog από την  νωτοχορδή και  το  εδαφιαίο 

πέταλο  του  αναπτυσσόμενου  νευρικού  σωλήνα  δημιουργεί  μία 

διαβάθμιση  συγκέντρωσης,  η  οποία  επάγει  και  οργανώνει  τους 

διαφορετικούς  κυτταρικούς  τύπους  και  ιστούς  του 

αναπτυσσόμενου εγκέφαλου και του νωτιαίου μυελού. Η πρωτεΐνη 



Sonic Hedgehog παράγεται επίσης από μία μικρή ομάδα κυττάρων 

του αναπτυσσόμενου άκρου δημιουργώντας μία περιοχή γνωστή 

ως ζώνη δημιουργίας πολικότητας, η οποία είναι υπεύθυνη για το 

μη συμμετρικό πρότυπο των δακτύλων σε κάθε άκρο. Mεταλλάξεις 

που απενεργοποιούν το γονίδιο Sonic Hedgehog, στον άνθρωπο, 

προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες που μπορεί  να κληρονομηθούν 

ως αυτοσωματικά επικρατή γνωρίσματα.


