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1. Τι είναι  οι κοντενσίνες και ποιος ο ρόλος τους στο 

κύτταρο? 

  Το γενετικό υλικό του πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου 

σχηματίζει ένα σύμπλοκο μόριο που αποτελείται από DNA και 

πρωτεΐνες, ιστόνες και μη ιστόνες και ονομάζεται χρωματίνη. Η 

χρωματίνη είναι συμπυκνωμένη στον πυρήνα του κυττάρου, ο βαθμός 

όμως της συμπύκνωσης εξαρτάται και από τη φάση του κυτταρικού 

κύκλου στην οποία βρίσκεται το κύτταρο. Συγκεκριμένα, κατά τη φάση 

Μ (της μίτωσης ή της μείωσης), ο βαθμός συμπύκνωσης είναι ο 

υψηλότερος καθώς το γενετικό υλικό πρέπει να σχηματίσει συμπαγείς 

δομές οι οποίες θα διαχωριστούν με ακρίβεια στα θυγατρικά κύτταρα. 

Οι κοντενσίνες είναι πρωτεΐνες  που σχηματίζουν σύμπλοκα τα 

οποία συμμετέχουν στη συμπύκνωση της χρωματίνης κατά τη διάρκεια 

της μίτωσης και της μείωσης.  Οι κοντενσίνες περιελίσσουν τις 

χρωματίδες σε μικρότερες, συμπαγέστερες δομές, διευκολύνοντας τον 

διαχωρισμό τους κατά την κυτταροδιαίρεση.  Οι κοντενσίνες σχετίζονται 

δομικά με τις κοεζίνες, τις πρωτεΐνες που συγκρατούν ενωμένες τις 

αδελφές χρωματίδες. Και τα δύο είδη πρωτεϊνών σχηματίζουν 

δακτυλιοειδείς δομές και συνεργάζονται ώστε να διαμορφώσουν 

κατάλληλα τα αντιγραμμένα χρωμοσώματα κατά τη μίτωση. Οι κοεζίνες 

συναρμολογούνται πάνω στο DNA κατά τη φάση S και συνδέουν δύο 

παράλληλα μόρια DNA (τις αδελφές χρωματίδες), ενώ οι κοντενσίνες 

συναρμολογούνται πάνω σε κάθε ξεχωριστή αδελφή χρωματίδη στην 

αρχή της φάσης Μ, με τρόπο τέτοιο ώστε να σχηματίσουν μακρείς 

βρόχους. Η ενεργοποίηση των κοντενσινών γίνεται από το σύμπλοκο 

της Μ-CdK, το οποίο πυροδοτεί την είσοδο του κυττάρου στη φάση Μ. 

Η ενεργή M-CdK φωσφορυλιώνει υπομονάδες των κοντενσινών οι 

οποίες μπορούν πλέον να σχηματίσουν δακτυλιοειδείς δομές γύρω 



από τη χρωματίνη και σύμπλοκα των δακτυλιοειδών μορφών, 

δημιουργώντας τους βρόχους. Η απενεργοποίηση της M-CdK οδηγεί 

σε αποφωσφορυλίωση των κοντενσινών. Η χρωματίνη επανέρχεται σε 

μικρότερο βαθμός συμπύκνωσης, γεγονός απαραίτητο προκειμένου να 

είναι δυνατή η έκφραση των γονιδίων.  

 

 

2. Ποιος ο ρόλος της πρωτεόλυσης στην απόπτωση? 

Η απόπτωση είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός 

προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου, ο οποίος εξασφαλίζει σωστή 

εμβρυική ανάπτυξη, δρα αντιρροπιστικά στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό ώστε να διατηρείται ο αριθμός των κυττάρων και 

εξαλείφει κύτταρα με βλάβες που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. 

Ένα κύτταρο που υφίσταται απόπτωση πεθαίνει ήσυχα χωρίς 

να παραβλάπτει τα γειτονικά κύτταρα και χωρίς να ενεργοποιεί 

μηχανισμούς φλεγμονής. Το κύτταρο αυτό συρρικνώνεται και 

συμπυκνώνεται. Ο κυτταροσκελετός καταρρέει, το πυρηνικό περίβλημα 

αποσυναρμολογείται και το DNA του πυρήνα θρυμματίζεται σε μικρά 

κλάσματα. Η κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου που υφίσταται 

απόπτωση τροποποιείται και εκδηλώνει ιδιότητες που προσελκύουν 

άμεσα φαγοκύτταρα, ώστε το αποθνήσκων κύτταρο να απομακρυνθεί, 

τα υλικά του να ανακυκλωθούν και να μην προκληθεί φλεγμονή.  

Ο μηχανισμός που εξασφαλίζει την οργανωμένη αποδόμηση του 

κυττάρου στηρίζεται σε μια οικογένεια ενζύμων, πρωτεασών, που 

προκαλούν πρωτεόλυση των συστατικών του κυττάρου. Οι πρωτεάσες 

αυτές ονομάζονται κασπάσες και ενυπάρχουν ως πρόδρομα, ανενεργά 

μόρια (προκασπάσες) στο κύτταρο. Ενεργοποιούνται με πρωτεόλυση, 

είτε από το ενδογενές σύστημα (διαρροή κυτοχρώματος c από το 

μιτοχόνδριο) είτε από το εξωγενές σύστημα μέσω κατάλληλης 

σηματοδοτικής αλληλουχίας. Οι κύριες πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την 

ενεργοποίηση των προκασπασών είναι ενδοκυττάριες και ανήκουν 

στην οικογένεια της πρωτεΐνης Bcl-2. Κάποια μέλη της οικογένειας 

επάγουν την απόπτωση (σημαντικότερες οι Bak, Bax) προκαλώντας τη 

διαρροή του κυτοχρώματος c και την ενεργοποίηση του 

αποπτωσωματίου, το οποίο πρωτεολύει και ενεργοποιεί την 

προκασπάση 9. Η ενεργοποιημένη, πλέον, κασπάση 9 ενεργοποιεί με 

πρωτεόλυση άλλες κασπάσες σε μια διεργασία αυτορυθμιζόμενη και 

μη αντιστρέψιμη, η οποία ενέχει πρωτεολυτική ενεργοποίηση. 

Άλλα μέλη της οικογένειας Bcl-2, αποτρέπουν την απόπτωση 

(αντιαποπτωτικά μέλη), αποτρέποντας κυρίως τις προαπτωτικές 

πρωτεΐνες να προκαλέσουν την εκροή του κυτοχρώματος c. Η 



ισορροπία ανάμεσα στα προαποπτωτικά και τα αντιαποπτωτικά μέλη 

της οικογένειας καθορίζουν την επιβίωση ή την απόπτωση του 

κυττάρου. 

Η πρωτεόλυση, συνεπώς, έχει κομβικό ρόλο στην απόπτωση 

τόσο για την ενεργοποίησή της όσο και για την αποδόμηση του 

κυττάρου. 

 

 

 

3. Περιγράψτε αναλυτικά το μηχανισμό δημιουργίας της 

τρισωμίας 21.  

Η τρισωμία 21 είναι το πιο συχνό σύνδρομο που οφείλεται σε 

χρωμοσωμική ανωμαλία  στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι με τρισωμία 21 

πάσχουν από νοητική υστέρηση που κυμαίνεται από βαριά έως ήπια, 

σωματικές δυσπλασίες και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

           Μηχανισμοί εμφάνισης της τρισωμίας 21 

1. Πλήρης τρισωμία 

Το 95% των ατόμων με σύνδρομο Down έχουν προκύψει με αυτόν τον 

μηχανισμό. Η εμφάνιση του συνδρόμου σχετίζεται με την ηλικία της 

μητέρας. Αυτό το δεδομένο οδήγησε στην υπόθεση του «γηρασμένου 

ωαρίου» το οποίο με την πάροδο της ηλικίας χάνει την ικανότητα να 

διαχωρίζει με ακρίβεια τα χρωμοσώματα στη μείωση Ι και στη μείωση ΙΙ 

της ωογένεσης, οδηγώντας σε ανευπλοειδικά ωάρια. 

 



 
 

Εάν λοιπόν ο μη διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων συμβεί στη μείωση Ι 

θα παραχθούν 2 γαμέτες οι οποίοι θα είναι n+1, με ένα επιπλέον 

χρωμόσωμα 21. Εάν ο μη διαχωρισμός συμβεί στη μείωση ΙΙ θα παραχθεί 

μόνον ένας n+1 γαμέτης. 

Εφόσον, το φαινόμενο αυτό είναι πιο κοινό στις γυναίκες άνω των 30 

ετών, το ωάριο με σύσταση n+1 που θα γονιμοποιηθεί από ένα 

φυσιολογικό σπερματοζωάριο (n) θα οδηγήσει σε ζυγωτό 2n+1.  

 

2. Μετάθεση κατά Robertson 

Περίπου το 4% των ατόμων με σύνδρομο Down έχουν 46 χρωμοσώματα, 

εκ των οποίων το ένα προέρχεται από μετάθεση Robertson ανάμεσα στον 

μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 21 (21q) και στον μεγάλο βραχίονα 

ενός από τα ακροκεντρικά χρωμοσώματα (συνήθως του 14 ή του 22). Η 

μετάθεση αντικαθιστά το φυσιολογικό ακροκεντρικό χρωμόσωμα και ο 

καρυότυπος του ατόμου είναι 46,XX ή  XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 . Τα 

άτομα αυτά είναι τρισωμικά για τα γονίδια του μεγάλου βραχίονα του 

χρωμ. 21. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση αυτός ο 

μηχανισμός δεν σχετίζεται με την ηλικία της μητέρας και υπάρχει κίνδυνος 

επανεμφάνισης εάν κάποιος από τους γονείς είναι φορές της μετάθεσης. 

3. Μετάθεση  21q21q  

Η μετάθεση αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός χρωμοσώματος με 2 

μεγάλους βραχίονες 21, οπότε το άτομο είναι τρισωμικό για τα γονίδια του 



21q. Η μετάθεση αυτή είναι σπάνια και πιθανότατα προέρχεται από 

ισοχρωμόσωμα. Πολλές περιπτώσεις προκύπτουν μεταζυγωτικά και γι’ 

αυτό το λόγο ο κίνδυνος επανεμφάνισης είναι χαμηλός.  

 

4. Μωσαϊκισμός  

Περίπου το  2% των ατόμων με  Down έχουν μωσαϊκισμό, διαθέτοντας 

κύτταρα με φυσιολογικό και κύτταρα με τρισωμικό καρυότυπο.  Ανάλογα, 

με την έκταση της τρισωμίας και τους ιστούς που εντοπίζεται ποικίλει ο 

φαινότυπος, ο οποίος ενδέχεται να είναι ηπιότερος. 

 

5. Μερική τρισωμία 21 

Είναι σπάνιος μηχανισμός που παρατηρήθηκε σε ασθενή στον οποίο είχε 

συμβεί μερικός τριπλασιασμός τμήματος του μεγάλου βραχίονα 21. 

 

 

 

  

 

4. Προσδιορίστε επακριβώς τις διαφορές και εξηγήστε 

ποιες είναι οι συνέπειες στην κύηση σε κάθε μία από τις 

παρακάτω περίπτωσεις: 

1. Διχοριονικών διδύμων 

2. Μονοχοριονικών διδύμων 

3. Μονοαμνιοτικών διδύμων 

Τα αρχικά στάδια της εμβρυογένεσης έχουν καθοριστικό ρόλο. Τα 

πανομοιότυπα (μονοζυγωτικά) δίδυμα προέρχονται από διαχωρισμό του 

ζυγωτού και στη συνέχεια ανάπτυξη δύο εμβρύων.  

Εάν ο διαχωρισμός γίνει 0-3 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση προκύπτουν 

διχοριονικά μονοζυγωτικά δίδυμα, τα οποία έχουν ξεχωριστούς 

εξωεμβρυικούς ιστούς. Τα διχοριονικά μονοζυγωτικά δίδυμα, ακολουθούν 

παρόμοια ανάπτυξη με τα διζυγωτικά δίδυμα (δύο ωάρια, που 

γονιμοποιήθηκαν από δύο σπερματοζωάρια) με τις επιπλοκές που μπορεί 

να έχει μια δίδυμη κύηση. 

Εάν ο διαχωρισμός γίνει 4-7 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, τότε 

προκύπτουν μονοχοριακά, διαμνιωτικά   μονοζυγωτικά δίδυμα, τα οποία 

έχουν διαφορετικό αμνιακό σάκο αλλά κοινό πλακούντα. Ο κοινός 

πλακούντας μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο TTTS (twin-to-twin-

transfusion syndrome) και υποθρεψία ενός εμβρύου. 

Εάν ο διαχωρισμός γίνει μετά την 7η μέρα της γονιμοποίησης τότε 

προκύπτουν μονοχωριακά μονοαμνιωτικά  δίδυμα. Τα έμβρυα αυτά 

προκύπτουν από διαίρεση της επιβλάστης αλλά όχι της υποβλάστης. 

Είναι  σπάνιες οι περιπτώσεις  τέτοιων μονοζυγωτικών διδύμων και 

διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο κατά την κύηση καθώς υπάρχει 



κίνδυνος να περιπλακούν οι ομφάλιοι λώροι των εμβρύων και να 

προκληθεί ακόμα και θάνατος. Επίσης, διατρέχουν κίνδυνο για το 

σύνδρομο TTTS καθώς και για αρθρογρυπώσεις, εξαιτίας του 

περιορισμού στο χώρο. Επίσης, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ο 

διαχωρισμός των εμβρύων δεν είναι πλήρης οδηγώντας σε σιαμαία  

δίδυμα. 


