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1. Πώς τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου επιτυγχάνουν τη 
μεταφορά γλυκόζης χωρίς την άμεση κατανάλωση ΑΤΡ; 

Η πλασματική μεμβράνη αποτελεί το λειτουργικό όριο ανάμεσα στο 
κύτταρο και τον εξωκυττάριο χώρο. Ανάμεσα στις άλλες λειτουργίες 
που  επιτελεί  είναι  και  η  λειτουργία  της  μεταφοράς  ουσιών  προς 
(πρόσληψη) και από (έκκριση) το κύτταρο. Τα υδρόφιλα μόρια που 
βρίσκονται  διαλυμένα  είτε  στον  εξωκυττάριο  χώρο  είτε  στο 
κυτταροδιάλυμα δεν μπορούν να διέλθουν μέσα από τη  λιπιδική 
διπλοστιβάδα. Η μεμβράνη  επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση μόνον 
μικρών  υδρόβοφων  μορίων,  όπως  το  μοριακό  οξυγόνο  και  το 
διοξείδιο  του  άνθρακα,  ενώ  είναι  πρακτικά  αδιαπέραστη  για 
μεγαλύτερα πολικά ή και ιοντισμένα μόρια ή ιόντα. Για τη μεταφορά 
των  υδρόφιλων  μορίων  και  των  ιόντων  η  μεμβράνη  διαθέτει 
εξειδικευμένες πρωτεΐνες-μεταφορείς που δρουν είτε ως φορείς είτε 
ως δίαυλοι. Οι δίαυλοι επιτρέπουν τη διέλευση αποκλειστικά ιόντων. 



Η  μεταφορά  προς  και  από  το  κύτταρο  πραγματοποιείται  είτε 
παθητικά  είτε  με  κατανάλωση  ενέργειας.  Κατά  την  παθητική 
μεταφορά οι ουσίες μετακινούνται σύμφωνα με την ηλεκτροχημική 
τους βαθμίδωση, δηλαδή από την υψηλότερη συγκέντρωση προς τη 
χαμηλότερη, ή εφόσον είναι φορτισμένες μέχρι να εξισορροπηθεί το 
φορτίο εκατέρωθεν της μεμβράνης. Κατά την ενεργητική μεταφορά 
οι ουσίες κινούνται αντίθετα στην ηλεκτροχημική τους βαθμίδωση, 
αυξάνοντας  τη  συγκέντρωση  τους  σε  έναν  συγκεκριμένο  χώρο 
(κυτταρόπλασμα,  εξωκυττάριος  χώρος,  αυλός  οργανιδίου, 
εσωτερικό κυστιδίου). Η ενεργητική βαθμίδωση απαιτεί είτε άμεση 
δαπάνη ενέργειας, προερχόμενη συνήθως από την υδρόλυση του 
ΑΤΡ, είτε συμμεταφορά ενός μορίου αντίθετα προς τη βαθμίδωσή 
του με ένα  ιόν το οποίο μεταφέρεται κατά τη βαθμίδωσή του. Το ιόν 
μεταφέρεται  κατά  τη  βαθμίδωσή  του,  η  οποία  όμως  συντηρείται 
συνήθως από μια αντλία, η οποία καταναλώνει ΑΤΡ. 

Το  μηχανισμό  της  ενεργητικής  συμμεταφοράς  χρησιμοποιεί  το 
επιθηλιακό  κύτταρα  του  εντερικού  επιθηλίου,  προκειμένου  να 
απορροφήσει τη γλυκόζη η οποία προέρχεται από τη διάσπαση της 
τροφής  (πέψη  υδατανθράκων  μέσων  ενζύμων  του  στόματος  και 
ενζύμων  του  λεπτού  εντέρου),  μέσα  στο  κύτταρόπλασμά  του.  Η 
γλυκόζη  αυτή  χρησιμοποιείται  για  τις  ενεργειακές  και  αναβολικές 
ανάγκες του κυττάρου και η περίσσεια της αποδίδεται μέσω ειδικού 
παθητικού μεταφορέα στην κυκλοφορία του αίματος. Συγκεκριμένα, 
το επιθηλιακό κύτταρα του εντέρου εμφανίζει δομική και λειτουργική 
πολικότητα.  Στην κορυφαία επιφάνειά του φέρει  λάχνες,  οι  οποίες 
αυξάνουν την απορροφητική του επιφάνεια. 



Στην κορυφαία επιφάνειά του φέρει επίσης μια ειδική πρωτεΐνη την 
SGLT,  η  οποία  συμμεταφέρει  γλυκόζη  και  ιόντα  νατρίου  από τον 
αυλό  του  εντέρου  προς  το  εσωτερικό  του  κυττάρου.  Αρχικά  η 
γλυκόζη έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην αυλό του εντέρου και 
θα μπορούσε να εισέλθει και με ένα παθητικό μεταφορέα γλυκόζης, 
όπως  τον  GLUT2.  Η  μεταφορά  όμως  θα  σταματούσε  όταν  θα 
εξισωνόταν  η  ενδοκυττάρια  και  η  εξωκυττάρια  συγκέντρωση  της 
γλυκόζης,  και  η περίσσεια της θα απεκκρίνονταν με τα κόπρανα. 
Επίσης,  σε  κατάσταση  νηστείας  η  γλυκόζη  θα  μεταφέρονται 
παθητικά από την υψηλή συγκέντρωση (εσωτερικού κυττάρου) προς 
τον  αυλό του εντέρου. Επειδή, αυτό δεν εξυπηρετεί την οικονομία 
του  κυττάρου,  στην  κορυφαία  επιφάνειά  του  υπάρχει  ένας 
συζευγμένος  μεταφορέας  γλυκόζης/Na+  o  οποίος  απορροφά  τη 
γλυκόζη  από  το  έντερο,  ενώ ποτέ  δεν  αποδίδει  γλυκόζη  από  το 
κύτταρο προς τον αυλό. Είναι ένας ενεργητικός τρόπος μεταφοράς, 
γιατί  παρότι  δεν  απαιτεί  άμεση κατανάλωση ενέργειας,  στηρίζεται 
στην  ηλεκτροχημική  βαθμίδωση  των  ιόντων  νατρίου,  η  οποία 
διατηρείται χαμηλή στο κυτταροδιάλυμα χάρη στη δράση της αντλίας 
Na+/K+. Η συγκέντρωση του Na+ είναι πάντα υψηλή στον αυλό του 
εντέρου, εξαιτίας των τροφών. Η αντλία Na+/K+  είναι μια ΑΤΡαση 
που  ανακυκλώνεται  ανάμεσα  μια  φωσφορυλιώμενη  μορφή  με 
υψηλή  συγγένεια  για  το  Κ+ και  χαμηλή  για  το  Na+  και  μια 
αποφωσφορυλιωμένη με υψηλή συγγένεια για το Na+ και χαμηλή για 
το Κ+. 



Για κάθε ΑΤΡ που υδρολύεται βγαίνουν 3 ιόντα Na+ και μπαίνουν 2 
ιόντα Κ+.  Ταυτόχρονα το επιθηλιακό κύτταρο του εντέρου διαθέτει 
στη βασική επιφάνειά του έναν παθητικό μεταφορέα γλυκόζης τον 
GLUT2, ο οποίος επιτρέπει  την παθητική μεταφορά της γλυκόζης 
από το εσωτερικό του κυττάρου στην κυκλοφορία του αίματος. Οι 
δύο  τύποι  μεταφορέων  γλυκόζης  διατηρούνται  ο  μεν  SGLT στην 
κορυφαία ο δε GLUT2 στη βασική επιφάνεια του κυττάρου, χάριν σε 
στεγανούς  συνδέσμους  που  αποτρέπουν  την  πλευρική  τους 
διάχυση.

2.  Πώς  οι  παράγοντες  (κορεσμένα  λιπαρά  οξέα, 
φωσφολιπίδια με μακριά αλυσίδα και χαμηλή θερμοκρασία) 
επηρεάζουν   τη  ρευστότητα  της  κυτταρικής  μεμβράνης; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Οι  μεμβράνες  του  κυττάρου  προκειμένου  να  επιτελέσουν  τις 
λειτουργίες τους (αφορίζουν το κύτταρο από τον εξωκυττάριο χώρο, 
διαμερισματοποιούν  το  εσωτερικό  του  κυττάρου,  επιτρέπουν  την 
μεταφορά  ουσιών  προς  και  από  τα  οργανίδια  και  το  κύτταρο, 
επιτρέπουν  τη  διακυτταρική  αναγνώριση,  την  επικοινωνία,  την 
προσκόλληση, τη σύντηξη κ.τ.λ.) πρέπει να έχουν τέτοια δομή που 
να   επιτρέπει  την  ταχεία  απόκρισή  του  στα  ενδοκυττάρια  και  τα 
εξωκυττάρια  ερεθίσματα.   Οι  μεμβράνες  του  κυττάρου,  είτε  η 
πλασματική είτε οι εσωτερικές, έχουν ένα χαρακτηριστικό μοντέλο 
οργάνωσης  που  ονομάζεται  «μοντέλο  του  υγρού  μωσαϊκού».  Η 
δομή  της  μεμβράνης  συνίσταται  σε  μια  διπλοστιβάδα 
φωσφολιπιδίων, τα οποία στρέφουν τις υδρόφιλες κεφαλές προς το 
κυτταροδιάλυμα  και  τον  εξωκυττάριο  χώρο  (ή  τον  αυλό  των 
οργανιδίων)  ενώ  οι  υδρόφοβες  ουρές  τους  στρέφονται  στον 
εσωτερικό και «πακετάρονται» με υδρόβοφες αλληλεπιδράσεις. 



Τα  φωσφολιπίδια  της  μεμβράνης  ανήκουν  στην  κατηγορία  των 
γλυκεροφωσφολιπιδίων  και  των  σφιγγολιπιδίων  που  περιέχουν 
φωσφορική  ομάδα  (σφιγγομυελίνες).  Τα  φωσφολιπίδια  της 
μεμβράνης  έχουν  αλκυλικές  αλυσίδες  (ουρές).  Τα 
γλυκεροφωσφολιπίδα  έχουν  δύο  αλκυλικές  αλυσίδες  οι  οποίες 
προέρχονται από την εστεροποίηση λιπαρών οξέων σε ένα μόριο 
γλυκερόλης.  Οι  αλκυλικές  αλκυλικές  αλυσίδες  των 
γλυκεροφωσφολιπιδίων  είναι  η  μία  κορεσμένη  και  η  άλλη 
ακόρεστη.     Εκτός από τα φωσφολιπίδια, η μεμβράνη δομείται και 
από πρωτεΐνες (οι οποίες έχουν διάφορους λειτουργικούς ρόλους) 
και  μόρια χοληστερόλης. Η ρευστότητα της μεμβράνης καθορίζεται 
από τη  θερμοκρασία  και  τη  σύστασή της  σε  λιπίδια.  Η  χαμηλή 
θερμοκρασία  οδηγεί  τη  μεμβράνη  σε  πηκτωματώδη  κατάσταση, 
ενώ  η  υψηλή  θερμοκρασία  σε  ρευστή  αποδιοργανωμένη 
κατάσταση.  Καμία  από  τις  δύο  καταστάσεις  δεν  εξυπηρετεί  το 
λειτουργικό ρόλο της μεμβράνης η οποία πρέπει να έχει ευλυγισία 
και  ρευστότητα  χωρίς  όμως  να  χάνει  την  οργάνωσή  της.  Η 
θερμοκρασίες  στις  οποίες  παρατηρείται  ζωή  η  ρευστότητα 
διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα με μεταβολές στη σύστασή της. 
Συγκεκριμένα,  η  αύξηση  της  συγκέντρωσης  της  χοληστερόλης 
μειώνει  τη  ρευστότητα  της  μεμβράνης,  καθώς  το  μόριο  της 
χοληστερόλης παρεμποδίζει τις πλευρικές κινήσεις των αλκυλικών 
αλυσίδων  των  φωσφολιπιδίων.  Επίσης,  το  «πακετάρισμα»  των 
αλκυλικών αλυσίδων είναι τόσο πιο στενό όσο πιο μακριές και όσο 
πιο κορεσμένες είναι  οι  αλυσίδες αυτές.  Οι ακόρεστες αλκυλικές 
αλυσίδες  αυξάνουν  τη  ρευστότητα  της  μεμβράνης 
αποδιοργανώνοντας το «πακετάρισμα» των αλυσίδων. Συνεπώς η 
ρευστότητα  αυξάνεται  όσο  αυξάνεται  η  ποσόστωση  των 
ακόρεστων και  των βραχέων αλκυλικών αλυσίδων και  μειώνεται 
όσο  αυξάνεται  η  ποσόστωση  των  μακριών  και  κορεσμένων 
αλκυλικών αλυσίδων και της χοληστερόλης.



3. Τι είναι τα γονίδια HOX? Δώστε ένα παράδειγμα.

Σε  έναν  πολυκύτταρο  οργανισμό  συντριπτική  πλειοψηφία  των 
κυττάρων  που  τον  απαρτίζουν  διαθέτουν  την  ίδια  γενετική 
πληροφορία (εξαίρεση αποτελούν τα απλοειδή βλαστικά κύτταρα, 
τα απύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα Β και Τ λεμφοκύτταρα, 
που  επιτρέπουν  δραστικές  αναδιατάξεις  του  γενετικού  τους 
υλικού). Τα κύτταρα, όμως, ενός πολυκύτταρου οργανισμού έχουν 
εξειδικευτεί ως προς τη δομή αλλά και τη λειτουργία τους μέσω 
μιας  φυσιολογικής  διεργασίας  που  ονομάζεται  κυτταρική 
διαφοροποίηση.  Η  κυτταρική  διαφοροποίηση  πραγματοποιείται 
μέσω της ρύθμισης της έκφρασης των γονιδίων. Η ρύθμιση της 
γονιδιακής  έκφρασης  επιτελείται,  κυρίως,  στο  επίπεδο  της 
έναρξης  της  μεταγραφής.  Η  μεταγραφή  στους  ευκαρυώτες 
απαιτεί τους γενικούς μεταγραφικούς, οι οποίοι προσελκύουν την 
RNA πολυμεράση ΙΙ και την σταθεροποιούν πάνω στο υποκινητή 
του  γονιδίου.  Εκτός,  όμως  από  τους  γενικούς  μεταγραφικούς 
παράγοντες  στην πλειονότητα  των γονιδίων απαιτούνται  και  οι 
ρυθμιστικές  πρωτεΐνες,  οι  ειδικοί  μεταγραφικοί  παράγοντες.  Οι 
ειδικοί  μεταγραφικοί  παράγοντες  διαμεσολαβούν  την 
αλληλεπίδραση  των  ρυθμιστικών  αλληλουχιών  του  DNA με  τα 
γονίδια που ρυθμίζουν. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο DNA και 
στους μεταγραφικούς ρυθμιστές είναι η ειδικότερη στη Βιολογία 
και  έχει  τρία  μοτίβα:  την  ομοιοτική  περιοχή,  τον  δάκτυλο 
ψευδαργύρου και το φερμουάρ γλυκίνης. 

     



Τα γονίδια  HOX (homebox) μελετήθηκαν αρχικά στη Drosophila. 
Ονομάζονται  HOX γιατί  οι  πρωτεΐνες  που  κωδικοποιούν  είναι 
ειδικοί μεταγραφικοί παράγοντες που διαθέτουν μια συντηρημένη 
αλληλουχία  που  ονομάζεται  homedomain.  Πολλοί  οργανισμοί 
διαθέτουν τα γονίδια  HOX ισχυρά συντηρημένα με παραλλαγές 
όμως  στον  αριθμό  των  αντιτύπων.  Ο  άνθρωπο  υπάρχουν  40 
HOX γονίδια. Τα ανθρώπινα ΗΟΧ κατατάσσονται σε 4 ομάδες A, 
B, C, D τα οποία εντοπίζονται σε 4 διαφορετικά χρωμοσώματα. Η 
σειρά των γονιδίων μέσα στην ομάδα είναι συντηρημένη και τα 
γονίδια έχουν προκύψει από διπλασιασμούς του ίδιου γονιδίου 
πάνω στο χρωμόσωμα, σχηματίζοντας την ομάδα και ακολούθως 
η ομάδα διπλασιάστηκε και μετατοπίστηκε σε άλλο χρωμόσωμα. 
Ειδικοί  συνδυασμοί  έκφρασης ορισμένων από τα  γονίδια  HOX 
καθορίζουν  την  οντογενετική  τύχη  των  κυττάρων  κατά  την 
εμβρυογένεση. Το ενδιαφέρον με τα γονίδια αυτά είναι ότι η σειρά 
οργάνωσης  των  γονιδίων  είναι  η  ίδια  με  την  προσθοπίσθια 
εντόπιση  και  την  έκφρασή  τους  στο  έμβρυο  καθώς  και  με  τη 
χρονική  σειρά  που  εκφράζονται.  Η  οργάνωση  αυτή  στον 
εντοπισμό και στην έκφραση των γονιδίων παρότι δεν είναι κοινή 
στο  ανθρώπινο  γονιδίωμα  απαντάται  και  στην  οικογένεια  του 
σφαιρινών.  Η  σημασία  των  γονιδίων  HOX ως  ειδικών 
μεταγραφικών  παραγόντων  που  ευθύνονται  για  την 
εμβρυογένεση αναδεικνύεται από την μετάλλαξη του  HOXD13, 
το  οποίο  ευθύνεται  για  έναν  ατελώς  επικρατή  φαινότυπο 
συνπολυδακτυλίας,  ενώ  οι  σπάνιοι  ομοζυγώτες  έχουν  πολύ 
βαρύτερο φαινότυπο με σημαντικές δυσμορφίες των άκρων.



4.  Τι  είναι  η  κυτταρίνη  και  το  γλυκογόνο.  Δομή και  ρόλος 
τους.

Η κυτταρίνη είναι η αφθονότερη οργανική ουσία στη φύση, καθώς 
δομεί το κυτταρικό τοίχωμα των φυτικών οργανισμών. Το κυτταρικό 
τοίχωμα  των  φυτών  αποκτά  την  εκτατική  του  ισχύ  από  τα 
μικροϊνίδια της κυτταρίνης που προσανατολίζονται κατά μήκος των 
γραμμών  πίεσης.  Τα  μικροϊνίδια  της  κυτταρίνης  διαπλέκονται  με 
άλλες πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες για να σχηματίσουν μια δομή 
που αντιστέκεται στην πίεση όσο και στην τάση. Η κυτταρίνη είναι 
ένας  δομικός  ευθύγραμμος  ομοπολυσακχαρίτης  που  αποτελείται 
από  μόρια  γλυκόζης  ενωμένα  με  β1,4  γλυκοζιτικό  δεσμό.  Τα 
ανάκλιντρα  της  γλυκόζης  είναι  ανεστραμμένα  και  τα  μόρια  της 
κυτταρίνης  ενώνονται  μεταξύ  τους  με  δεσμούς  υδρογόνου, 
εξαντλώντας  την  υδροφιλικότητα  του  μορίου  και  καθιστώντας  το 
υδρόφοβου. Η κυτταρίνη είναι άπεπτη από τα σπονδυλωτά, καθώς 
δεν  διαθέτουν  το  ένζυμο  που  διασπά  τους  συγκεκριμένους 
γλυκοζιτικούς δεσμούς, με εξαίρεση τα μηρυκαστικά τα οποία στον 
προστόμαχό τους  διαθέτουν  συμβιωτικά  βακτήρια  που διαθέτουν 
την κυτταρινάση. 

Η  κυτταρίνη  παράγεται  πολύ  διαφορετικά  από  τα  άλλα 
εξωκυττάρια  μακρομόρια.  Αντί  να  παράγεται  στο  εσωτερικό  του 
κυττάρου  και  να  εξωκυτταρώνεται,  συντίθεται  στην  εξωτερική 
επιφάνεια  του  κυττάρου  από  ενζυμικά  σύμπλοκα  ενσωματωμένα 
στην κυτταρική μεμβράνη. Τα σύμπλοκα αυτά μεταφέρουν τα μόρια 
γλυκόζης  διαμέσω  της  μεμβράνης  και  τα  πολυμερίζουν  σε  μια 
αυξανόμενη αλυσίδα. 



Κάθε  σύμπλοκο  πολυμερίζει  ένα  ινίδιο  κυτταρίνης  και  ο 
προσανατολισμός του ινιδίου εξαρτάται  από τον προσανατολισμό 
του συμπλόκου. Τα σύμπλοκα προσανατολίζονται και μετακινούνται 
χάρη  στη  διασύνδεσή  τους  με  τους  μικροσωληνίσκους  του 
κυτταροσκελετού.

Το  γλυκογόνο  είναι  ένας  διακλαδιζόμενος 
ομοπολυσακχαρίτης,  που  συντίθεται  στα  κύτταρα  των 
σπονδυλωτών.  Αποτελείται  από  περισσότερα  από  χίλια  μόρια 
γλυκόζης, μειώνοντας έτσι το φορτίο ενυδάτωσης και την αυξημένη 
ωσμωτική  πίεση  που  θα  απαιτούσαν  τα  μόρια  της  γλυκόζης  ως 
μονομερή.  Ο βιολογικός  του  ρόλος  συνίσταται  στην  αποθήκευση 
ενέργειας με τη μορφή μορίων γλυκόζης τα οποία πολυμερίζονται με 
συμπύκνωση  και  σχηματίζουν  α1,4  γλυκοζιτικούς  δεσμούς  στο 
ευθύγραμμο  τμήμα  και  α1,6  γλυκοζιτικούς  δεσμούς  στις 
διακλαδώσεις.  Το  γλυκογόνο συντίθεται  και  αποθηκεύεται  κυρίως 
στο ήπαρ και στους σκελετικούς μύες των σπονδυλωτών, και με τον 
καταβολισμό του (γλυκογονόλυση) προμηθεύει τα κύτταρα αυτά με 
γλυκόζη,  το  κύριο  μεταβολικό  τους  υπόστρωμα.  Το  γλυκογόνο 
αποθηκεύεται  στα  κύτταρα  μαζί  με  τα  ένζυμα  σύνθεσης  και 
καταβολισμού  του.  Η  γλυκογονοσύνθεση  και  η  γλυκογονόλυση 
ρυθμίζονται  ανάλογα με τις  ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. 
Εάν  υπάρχει  ενεργειακή  ένδεια  (κατάσταση  νηστείας,  αυξημένες 
ενεργειακές ανάγκες) ο οργανισμός προχωρά σε γλυκογονόλυση, η 
οποία  συνίσταται  σε  τρεις  αντιδράσεις:  α)  φωσφορόλυση  του 
γλυκογόνου  σε  1-φωσφορική  γλυκόζη,  β)  αποδιακλάδωση  του 
γλυκογόνου και γ) ισομερείωση της 1-φωσφορικής γλυκόζης σε 6-
φωσφορική γλυκόζη. Η παραγόμενη 6-φωσφορική γλυκόζη μπορεί 
είτε  να  εισέλθει  στην  γλυκόλυση  και  ακολούθως στον  κύκλο  του 
Krebs και  την  οξειδωτική  φωσφορυλίωση  (οπότε  θα  παραχθεί 
ενέργεια  με  τη  μορφή του ΑΤΡ)  είτε  να αποφωσφωρυλιωθεί  στο 
ήπαρ  και  να  αποδοθεί  στην  κυκλοφορία  του  αίματος  για  να 
υποστηρίξει μεταβολικά όλα τα κύτταρα του οργανισμού. 



Η σύνθεση και  η διάσπαση του γλυκογόνου ελέγχονται  με 
αλλοστερική  ρύθμιση  και  φωσφορυλίωση  των  ενζύμων  των 
αντίστοιχων οδών από τις βασικές ορμόνες του μεταβολισμού, την 
ινσουλίνη, τη γλυκαγόνη και την επινεφρίνη. Επίσης, οι δύο αυτές 
μεταβολικές  οδοί  έχουν  κοινό  αλλοστερικό  ρυθμιστή  την  6-
φωσφορική γλυκόζη, η οποία όμως τις ελέγχει αντίθετα, επάγοντας 
τη σύνθεση και παρεμποδίζοντας την αποδόμηση.

 
 


