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1. Πώς επηρεάζεται ο κυτταρικός κύκλος και η επιβίωση του 
κυττάρου από τον παράγοντα p53;

Ο  κυτταρικός  κύκλος  είναι  μια  ιεραρχική  ακολουθία 

γεγονότων, κατά τη διάρκεια των οποίων, το κύτταρο διπλασιάζει 

το  περιεχόμενο του  (γενετικό  υλικό,  οργανίδια  και  βιομόρια)  και 

κατόπιν διαιρείται στα δύο. Για να διατηρήσουν το μέγεθός τους τα 

κύτταρα  συντονίζουν  την  αύξηση  με  τη  διαίρεσή  τους. 

Προκειμένου,  να  εξασφαλιστεί  η  σωστή  εξέλιξη  του  κύκλου  τα 

κύτταρα  ανέπτυξαν  έναν  περίπλοκο  μηχανισμό,  το  σύστημα 

ελέγχου  του  κυτταρικού  κύκλου,  το  οποίο  βασίζεται  στη  δράση 

κάποιων  ρυθμιστικών  πρωτεϊνών.   Στο  κέντρο  αυτού  του 

συστήματος  βρίσκεται  μια  τακτική  σειρά  βιοχημικών  διακοπτών 

που ελέγχουν τα κύρια συμβάντα του κύκλου, μεταξύ άλλων τις 

συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον, σήματα από άλλα κύτταρα 

αλλά  και  την  αντιγραφή  του  DNA  και  τον  διαχωρισμό  των 

διπλασιασμένων χρωμοσωμάτων. Το σύστημα ελέγχου μπορεί να 

διακόψει τον κύκλο σε ειδικά σημεία. 



Ένα σημαντικό σημείο ελέγχου αφορά την αντιγραφή του DNA. Η 

μίτωση πυροδοτείται μόνο εφόσον έχει αντιγραφεί όλο το DNA και 

μόνο  εφόσον  δεν  υπάρχουν  βλάβες.  Αν  το  DNA  έχει  υποστεί 

βλάβη υπάρχει ειδικό σημείο ελέγχου (checkpoint) στην φάση G1 

που εξασφαλίζει  ότι  το  κύτταρο δεν  θα αντιγράψει  στη  φάση S 

κατεστραμμένο DNA. Οι βλάβες του DNA προκαλούν αύξηση της 

συγκέντρωσης  και  της  δραστικότητας  της  ρυθμιστική  πρωτεΐνης 

p53, που κωδικοποιείται από το γονίδιο ΤΡ53. Η ενεργοποιημένη 

p53  διεγείρει  τη  μεταγραφή  ενός  γονιδίου  που  κωδικοποιεί  μια 

ανασταλτική πρωτεΐνη των Cd κινασών γνωστή και ως p21. Η p21 

προσδένεται  και  αναστέλλει  τα σύμπλοκα G1/S-Cdk και  S-Cdk , 

καθυστερώντας  έτσι  την  είσοδο  του  κυττάρου  στη  φάση  S.  Η 

διακοπή  του  κυτταρικού  κύκλου  στη  φάση  G1 προσφέρει  στο 

κύτταρο  την  ευκαιρία  να  επιδιορθώσει  το  κατεστραμμένο  DNA 

προτού  το  αντιγράψει.  Αν  η  πρωτεΐνη  p53  απουσιάζει  ή  είναι 

ελαττωματική, η απρόσκοπτη αντιγραφή του κατεστραμμένου DNA 

συνοδεύεται από υψηλή συχνότητα μεταλλάξεων, με συνέπεια να 

παράγονται  κύτταρα που έχουν πιθανότητα να εκτραπούν προς 

καρκινικά   Η  p53  εκτός  από  τη  δράση  της  ως  μεταγραφικός 

παράγοντας  που  ενεργοποιεί  την  έκφραση  γονιδίων  που 

αναστέλλουν  την  κυτταρική  διαίρεση  και  επιτρέπουν  την 

επιδιόρθωση του DNA, συμμετέχει επίσης και στην επαγωγή της 

απόπτωσης  των  κυττάρων  όταν  το  DNA  του  έχει  υποστεί 

ανεπανόρθωτες βλάβες. 



Συνεπώς,  η  απώλεια  λειτουργίας  του  επιτρέπει  σε  κύτταρα  με 

βλάβες  να  επιβιώνουν  και  να  διαιρούνται,  με  συνέπεια  να 

πολλαπλασιάζονται  δυνητικά  ογκογόνες  μεταλλάξεις.  Έτσι  το 

γονίδιο ΤΡ53 μπορεί  να θεωρηθεί  ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο-

φρουρός.  Πράγματι,  απώλεια  του  έχει  παρατηρηθεί  στις 

σποραδικές  μορφές  πολλών  τύπων καρκίνου στο  σύνδρομο Li-

Fraumeni και  έχει  κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη ορισμένων τύπων 

καρκίνου  όπως  της  αδενωματώδους  πολυποδίασης  του  κολέος 

εντέρου  (APC).  Ως  ογκοκατασταλτικό  γονίδιο  απαιτούνται  δύο 

μεταλλάξεις (υπολειπόμενες) ή μία μετάλλαξη συνοδευόμενη από 

απώλεια ετεροζυγωτίας.



2.  Πώς  μπορεί  ένα  πρωτο-ογκογονίδιο  να  μετατραπεί  σε 
ογκογονίδιο χωρίς να αλλάξει ή δομή του ή να μεταλλαχθεί; 
Δώστε δύο τρόπους.

Τα  ογκογονίδια  είναι  μεταλλαγμένα  γονίδα  των  οποίων  η 

αλλοιωμένη  λειτουργία  ή  έκφραση  προκαλεί  ανώμαλη 

ενεργοποίηση  της  κυτταρικής  διαίρεσης  και  του  κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού.  Τα  πρωτοογκογονίδια  (φυσιολογικά  γονίδια) 

ενεργοποιούν  τον  κυτταρικό  πολλαπλασιασμό,  γεγονός 

απαραίτητο για την ανανέωση του οργανισμού και την επούλωση 

τραυμάτων.  Τα  ενεργοποιημένα  ογκογονίδια  κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες που δρουν σε πολλά στάδια στο μονοπάτι ελέγχου του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού και  αύξησης.  Οι μεταλλάξεις,  που 

εξαλλάσσουν  ένα  πρωτοογκογονίδιο  σε  ογκογονίδιο,  είναι 

επικρατείς,  καθώς  είτε  αυξάνουν  την  λειτουργικότητα  της 

πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από το γονίδιο είτε αυξάνουν των 

αριθμό των αντιγράφων της.  Μεταλλάξεις  που δεν αφορούν την 

κωδική περιοχή του πρωτοογκογονιδίου  μπορεί να εντοπίζονται 

είτε  μέσα στη ρυθμιστική περιοχή του γονιδίου (αυξάνοντας την 

έκφρασή  του),  είτε  σε  γονίδια  που  κωδικοποιούν  μικρά  RNA 

(miRNA  ή  oncomirs)  που  δρουν  ρυθμιστικά   στα 

πρωτοογκογονίδια.  Είναι  επίσης  δυνατόν  να  έχει  αυξηθεί  ο 

αριθμός  των  αντιγράφων  του  πρωτοογκογονιδίου,  οπότε 

παράγονται περισσότερα μόρια της πρωτεΐνης. 



Μια  άλλη  περίπτωση  αφορά  ενεργοποίηση  του  γονιδίου  λόγω 

χρωμοσωμικής μετάθεσης η οποία είτε θέτει την κωδική περιοχή 

υπό  τον  έλεγχο  μιας  υπερδραστήριας  ρυθμιστικής  περιοχής 

(λέμφωμα  Burkitt)  είτε  η  μετάθεση  οδηγεί  σε  σύντηξη  με  ένα 

ενεργά  μεταγραφόμενο  γονίδιο,  γεγονός  που  οδηγεί  είτε  σε 

υπερέκφραση της πρωτεΐνης είτε σε χιμαιρική πρωτεΐνη με πολύ 

αυξημένη δραστικότητα (BCR-ABL).



3.  Ποια  είναι  η  λειτουργία  των  τοποϊσομερασών  στην 
αντιγραφή του DNA;

Η  τοποϊσομεράση  Ι  καταλύει  τη  χαλάρωση  του 

υπερελικωμένου  DNA.  Για  τη  δομή  της  υπερέλικας  υπάρχουν 

συγκεκριμένα ένζυμα που ονομάζονται τοποϊσομεράσες. Αυτά τα 

ένζυμα  αλλάζουν  τον  αριθμό  των  συνδέσεων  του  DNA 

καταλύοντας  μία  πορεία  τριών  βημάτων :  1.  Διάσπαση  σε  ένα 

σημείο της μίας ή και των δύο αλυσίδων του DNA, 2. Πέρασμα 

ενός  τμήματος  του  DNA  μέσω  αυτού  του  σπασίματος  και  3. 

Επανασυγκόλληση του σπασίματος του DNA.

Οι  τοποϊσομεράσες  τύπου Ι  κόβουν  τη  μία  μόνο αλυσίδα, 

ενώ  ένζυμα  του  τύπου  ΙΙ  κόβουν  και  τους  δύο  κλώνους.  Η 

τοποϊσομεράση Ι καταλύει τη χαλάρωση αρνητικά υπερελικωμένου 

DNA. Για τη δράση του ενζύμου δεν απαιτείται ενέργεια (ATP) είναι 

θερμοδυναμικά  επιτρεπτή.  Στο  ενεργό  κέντρο  του  ενζύμου 

βρίσκεται ένα μόριο τυροσίνης (Tyr),  η ελεύθερη υδροξύλ-ομάδα 

του αμινοξέος κάνει μία πυρηνόφιλη προσβολή σε ένα φωσφορικό 

μόριο  της  μίας  αλυσίδας,  στο  σημείο  αυτό  σπάει  ο 

φωσφοδιεστερικός  δεσμός  και  οι  αλυσίδες  που  πλέον  είναι 

ελεύθερες  χαλαρώνουν.  Το  ένζυμο  παραμένει  ομοιοπολικά 

δεσμευμένο στο 5΄άκρο του “σπασμένου” κλώνου. Όταν η ενέργεια 

του φωσφοδιεστερικού δεσμού αναπληρωθεί η ελεύθερη υδροξύλ-

ομάδα  στο  3΄  άκρο  του  “σπασμένου”  κλώνου  αντιδρά  με  το 

φωσφορικό  μόριο  προς  αποκατάσταση  του  φωσφοδιεστερικού 

δεσμού.



Η τοποϊσομεράση ΙΙ  (DNA γυράση) καταλύει  την εισαγωγή 

αρνητικών υπερελικώσεων στο DNA με δαπάνη ATP. Η αντίδραση 

αρχίζει με το τύλιγμα περίπου 200 bp DNA γύρω από το ένζυμο. 

Στη συνέχεια, η δέσμευση του ATP προκαλεί τη διάσπαση και των 

δύο αλυσίδων του DNA. Το επόμενο βήμα είναι το πέρασμα ενός 

τμήματος DNA διαμέσου του ανοίγματος των σταθεροποιημένων 

άκρων. Το ένζυμο επιτρέπει εύκολες μετακινήσεις μόνο προς την 

κατεύθυνση  που  οδηγεί  σε  αρνητική  υπερελίκωση.  Τέλος,  τα 

κομμένα άκρα του DNA προσεγγίζουν και συνδέονται μεταξύ τους, 

αποκαθιστώντας  τη  συνέχεια  και  των  άλλων  αλυσίδων  του 

δίκλωνου μορίου. Η DNA γυράση μειώνει των αριθμό συνδέσεων 

κατά δύο μονάδες,  διότι  το δίκλωνο DNA περνάει  διαμέσου του 

κοψίματος  και  των  δύο  αλυσίδων.  Περίπου  δύο  αρνητικές 

υπερελικώσεις προκαλούνται ανά δευτερόλεπτο. Η DNA γυράση 

μπορεί να δρα επανειλημμένα επί του ίδιου υποστρώματος DNA 

χωρίς  να  αποσυνδέεται  από  αυτό.  Επομένως,  ο  βαθμός 

υπερελίκωσης του DNA προσδιορίζεται  από τη  δράση των δύο 

ενζύμων.  Αρνητικές  υπερελικώσεις  προκαλούνται  από  την  DNA 

γυράση, οι οποίες αναιρούνται από την τοποϊσομεράση Ι. Το ποσό 

των  δύο  ενζύμων  ρυθμίζεται,  έτσι  ώστε,  να  διατηρείται  ένας 

κατάλληλος  βαθμός  αρνητικής  υπερελίκωσης.  Η  DNA  γυράση 

αποτελεί στόχο μερικών αντιβιοτικών. Το ναλιδιξικό οξύ, το οποίο 

χρησιμοποιείται  για  τη  θεραπεία  λοιμώξεων  της  ουροποιητικής 

οδού, επεμβαίνει στο σπάσιμο και την επανένωση των αλυσίδων 

του DNA. Η νοβοβιοκίνη εμποδίζει τη δέσμευση του ATP στη DNA 

γυράση.



4. Με ποιο μηχανισμό ελέγχει το ριβόσωμα ότι προσδέθηκε 
το σωστό μόριο αμινοάκυλο t-RNA;

Τα  κωδικόνια  ενός  μορίου  mRNA  δεν  αναγνωρίζουν 

απευθείας  τα  αμινοξέα  που  καθορίζουν  και  η  ομάδα  των 

νουκλεοτιδίων  δεν  συνδέεται  άμεσα  με  το  αμινοξύ  που 

κωδικοποιεί. Η μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνη εξαρτάται από 

τα μόρια προσαρμογής που αναγνωρίζουν και συνδέονται τόσο με 

το  κωδικόνιο  όσο  και  με  το  αμινοξύ.  Αυτοί  οι  προσαρμοστές 

αποτελούνται από μικρά μεταφορικά μόρια RNA (tRNA). Το μόριο 

του tRNA έχει  τρισδιάστατη δομή τέτοια, ώστε να ομοιάζει με L. 

Δύο περιοχές αζευγάρωτων νουκλεοτιδίων που εντοπίζονται στα 

δύο άκρα της δομής L έχουν αποφασιστική σημασία. Η μία από 

αυτές σχηματίζει το αντικωδικόνιο, μια ομάδα τριών νουκλεοτιδίων 

που ζευγαρώνουν συμπληρωματικά με το κωδικόνιο του mRNA. Η 

άλλη  είναι  μια  βραχεία  μονοκλωνική  περιοχή  στο  3’  άκρο  του 

tRNA, όπου προσδένεται το αμινοξύ τα οποίο κωδικοποιείται από 

το συγκεκριμένο κωδικόνιο.Ο γενετικός κώδικας είναι πλεονάζων 

και  υπάρχουν  περισσότερα  κωδικόνια  από  αμινοξέα.  Έτσι,  για 

ορισμένα αμινοξέα υπάρχουν περισσότερα από ένα tRNA. Επίσης 

ορισμένα  tRNA  απαιτούν  ακριβές  ζευγάρωμα  μόνο  των  δύο 

πρώτων βάσεων  του  αντικωδικονίου  με  το  κωδικόνιο  (υπόθεση 

ταλάντευσης).  Υπό τη δράση των συνθετασών των αμινοακυλο-

tRNA τα αμινοξέα συνδέονται ομοιοπολικά στα κατάλληλα tRNA.



Η μετάφραση συνίσταται  στην αποκωδικοποίηση του μηνύματος 

του  mRNA  για  τη  σύνθεση  μιας  πολυπεπτιδικής  αλυσίδας.  Η 

διεργασία πραγματοποιείται στο ριβόσωμα, ένα μεγάλο σύμπλοκο 

που  αποτελείται  από  τις  ριβοσωματικές  πρωτεΐνες  και  τα 

ριβοσωματικά RNA (rRNA) και συναρμολογείται στον πυρήνα. Το 

ριβόσωμα αποτελείται από δύο υπομονάδες: η μικρή συνταιριάζει 

μόρια  tRNA  στα  κωδικόνια  του  mRNA  και  η   μεγάλη  είναι 

ριβόζυμο,  με  δράση  πεπτιδυλοτρανσφεράσης.  Η  μεγάλη 

υπομονάδα καταλύει το σχηματισμό των πεπτιδικών δεσμών στην 

πεπτιδική  αλυσίδα.  Ένα  ριβοσωμάτιο  περιέχει  τέσσερις  θέσεις 

σύνδεσης για μόρια RNA: μία για το mRNA και τρεις (A, P, E) για 

τα tRNA. Ένα μόριο tRNA συγκρατείται  σφιχτά στις  θέσεις A,  P 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το αντικωδικόνιο του ζευγαρώνει 

(έστω και  με ταλάντευση)  μ’  ένα συμπηρωματικό κωδικόνιο του 

mRNA, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο ριβοσωμάτιο. Οι θέσεις A 

και Ρ βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη. Η αυξανόμενη πεπτιδική 

αλυσίδα βρίσκεται στη θέση Ρ, το νεοπροστιθέμενο αμινοξύ ( για 

την ακρίβεια το tRNA που το φέρει) βρίσκεται στη θέση Α και η 

μεγάλη  ριβοσωματική  υπομονάδα  καταλύει  τη  μεταφορά  της 

αλυσίδας από τη θέση Ρ στη θέση Α (και καταλύει το σχηματισμό 

του δεσμού). Τότε το ριβοσωμάτιο (μικρή υπομονάδα) μετακινείται 

μια  τριπλέτα  και  έτσι  το  tRNA  που  βρισκόταν  στη  θέση  Ρ 

μετατοπίζεται  στη  θέση  Ε  απ’  όπου  και  επιστρέφει  στο 

κυτταρόπλασμα. 



Με τη βοήθεια, λοιπόν, των μορίων προσαρμοστών, τον κανόνα 

της  συμπληρωματικότητας  και  τις  θέσεις  Α,  Ρ  και  Ε  του 

ριβοσωματίου  επιτυγχάνεται  η  ακριβής  μετάφραση  της 

πληροφορίας του mRNA σε πρωτεΐνη.


