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Θέματα 
1. Ποια είναι η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λιπαρών 

οξέων

2. Πώς απομακρύνονται τα ιντρόνια απο το mRNA;

3. Ποιος  είναι  ο  ρόλος  των  νουκλεοτιδίων  και  τι  είναι  το 

νουκλεοσίδιο;

4. Ποια  είναι  η  δομή  των  φωσφολιπιδίων;  Γιατί  η  δομή  των 

φωσφολιπιδίων  επιτρέπει  το  σχηματισμό  διπλοστοιβάδας 

στην κυτταρική μεμβράνη;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ένα  μόριο  λιπαρού  οξέος  έχει  δύο  χημικά  διακριτές 
περιοχές.  Η  πρώτη  είναι  μια  μακριά  υδρογονανθρακική 
αλυσίδα,  η  οποία  είναι  μια  μακριά  υδρογονανθρακική 
αλυσίδα, η οποία είναι υδρόφοβη και όχι πολύ δραστική από 
χημική άποψη. Η δεύτερη είναι  μια ομάδα καρβοξυλίου,  η 
οποία  συμπεριφέρεται  ως  οξύ:  είναι  ιοντισμένη  όταν 
βρίσκεται  σε  διάλυμα,  εξαιρετικά  υδρόφιλη  και  χημικά 
δραστική.  Σχεδόν  όλα  τα  μόρια  των  λιπαρών  οξέων  ενός 
κυττάρου συνδέονται ομοιοπολικά με άλλα μόρια μέσω μιας 
ομάδας  καρβοξυλίου.  Μόρια,  όπως  τα  λιπαρά  οξέα,  που 
περιέχουν  τόσο  υδρόφοβες  όσο  και  υδρόφιλες  περιοχές 
αποκαλούνται αμφιπολικά ή αμφιπαθή. Η υδρογονανθρακική 
ουρά  μπορεί  να  είναι  κορεσμένη,  δηλαδή  να  έχει 
αποκλειστικά  απλούς  δεσμούς  ανάμεσα  στα  άτομα  του 
άνθρακα. Ορισμένα λιπαρά οξέα έχουν ακόρεστες ουρές με 
έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς.  Οι  διπλοί  δεσμοί 
δημιουργούν  κάμψη  στα  μόρια  και  εμποδίζουν  τη 
συσκευασία τους σε συμπαγή δομή, επηρεάζοντας έτσι  τη 
ρευστότητα  της  μεμβράνης  στην  οποία  συμμετέχουν.  Τα 
πολλά διαφορετικά λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα κύτταρα 
διαφέρουν μόνο ως προς το μήκος των υδρογονανθρακικών 
αλυσίδων και τον αριθμό και τη θέση των διπλών δεσμών. 
Τα λιπαρά οξέα χρησιμεύουν ως αποθέματα τροφής, καθώς 
κατά  την  αποδόμησή  τους  αποδίδεται  περίπου  έξι  φορές 
περισσότερη ενέργεια απ’ ότι η αποδόμηση ίσης ποσότητας 
γλυκόζης.  Αποθηκεύονται  στο  κυτταρόπλασμα  των 
κυττάρων υπό μορφή σταγονιδίων τριακυλογλυκερολών, οι 
οποίες  αποτελούνται  από  τρεις  αλυσίδες  λιπαρών  οξέων 
που συνδέονται με ένα μόριο γλυκερόλης. Τα λιπαρά οξέα 
και  τα  παράγωγά  τους,  όπως  οι  τριακυλογλυκερόλες, 
αποτελούν τα λιπίδια.
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Η σημαντικότερη λειτουργία των λιπαρών οξέων στα κύτταρα είναι 
η  κατασκευή  κυτταρικών  μεμβρανών.  Οι  κυτταρικές  μεμβράνες 
αποτελούνται  κυρίως  από  φωσφολιπίδια,  που  είναι  μόρια 
αμφιπολικά  και περιέχουν φωσφορική ομάδα. Τα φωσφολιπίδια 
σχηματίζουν διπλοστοιβάδα, η οποία στρέφει τις υδρόφιλες ομάδες 
προς  το  υδατικό  διάλυμα  και  τις  υδρόφοβες  ουρές  προς  το 
εσωτερικό  της  στοιβάδας.  Η  λιπιδιακή  διπλοστοιβάδα  είναι 
ασύμμετρη λόγω της ασύμμετρης κατανομής των λιπιδίων της, η 
οποία  αντικατοπτρίζει  την  ασυμμετρία  της  λειτουργικότητάς  της. 
Εκτός  από  τα  φωσφολιπίδια  στην  κυτταρική  μεμβράνη 
εντοπίζονται  και  γλυκολιπίδια,  λιπίδια  που  αντί  για  φωσφορική 
ομάδα  περιέχουν  σάκχαρα  και  έχουν  σημαντικό  ρόλο  στην 
κυτταρική σηματοδότηση. 
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2. Τα  ευκαρυωτικά  γονίδια  διακόπτονται  από  μη 
κωδικοποιητικές αλληλουχίες. Προτού γίνουν λειτουργικά, τα 
περισσότερα  RNA μετάγραφα των ευκαρυωτών πρέπει  να 
υποβληθούν σε μια επιπλέον επεξεργασία. Σε σχέση με τον 
σχηματισμό  της  καλύπτρας  και  την  πολυαδενυλίωση,  η 
επεξεργασία  αυτή  επιφέρει  μια  πολύ  πιο  δραστική 
τροποποίηση  στο  πρωτογενές  RNA μετάγραφο.  Κατά  την 
παραγωγή ενός mRNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα, ολόκληρο 
το γονίδιο, συμπεριλαμβανομένων και των ιντρονίων και των 
εξονίων, πρώτα μεταγράφεται  σε ένα μόριο  RNA. Μετά το 
σχηματισμό  της  καλύπτρας  και  την  πολυαδενυλίωση, 
προτού  εγκαταλείψει  τον  πυρήνα,  όλα  τα  ιντρόνια 
αφαιρούνται,  ενώ  τα  εξόνια  συνδέονται  μεταξύ  τους.  Τα 
ιντρόνια αφαιρούνται από το RNA με τη δράση των ενζύμων, 
τα  οποία αποτελούνται  από ένα σύμπλοκο πρωτεϊνών και 
RNA,  γνωστό  ως  σωματίδιο  συρραφής.  Αυτά  τα  ένζυμα 
συρραφής  αποκαλούνται  μικρά  πυρηνικά 
ριβονουκλεοπρωτεϊνικά  σωματίδια  (snRNPs).  Σε  κάθε 
ιντρόνιο, μια ομάδα snRNPs συναθροίζεται πάνω στο RNA, 
αποκόπτει το ιντρόνιο, επανασυνδέει την αλυσίδα του  RNA 
και απελευθερώνει το κομμένο ιντρόνιο με υπό μορφή μιας 
θηλειάς (αλλιώς «λάσο»). Το RNA των snRNPs αναγνωρίζει 
τις  αλληλουχίες  των  νουκλεοτιδίων  που  σημαδεύουν  την 
αρχή και το και το σημείο διακλάδωσης κάθε ιντρονίου και να 
ζευγαρώνει  μαζί  τους  με  τον  κανόνα  της 
συμπληρωματικότητας των βάσεων. Με τον τρόπο αυτό τα 
snRNPs φέρνουν τα δύο άκρα του ιντρονίου κοντά το ένα 
στο άλλο, για να συμβεί η συρραφή. Εκτός από τα snRNPs 
απαιτούνται και επιπρόσθετες πρωτεΐνες.
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Το σημείο διακλάδωσης πρώτα αναγνωρίζεται από την πρωτεΐνη 
BBP και  την  επικουρική  πρωτεΐνη  U2AF.  Στα  επόμενα βήματα, 
συμβαίνουν  αναδιατάξεις   RNA-RNA που  επιτρέπουν  την 
αποκοπή του ιντρονίου και τη συρραφή των εξονίων. Η διαδικασία 
είναι  πολύ  ακριβής  και  αποτελεσματική.  Οι  αντιδράσεις 
συναρμογής καθοδηγούνται από ειδικές αλληλουχίες στο 5’ άκρο 
και στο 3’ άκρο των ιντρονίων του πρόδρομου μετάγραφου RNA. 
Η αλληλουχία 5’ αποτελείται από εννέα νουκλεοτίδια δύο εκ των 
οποίων είναι  GT (GU στο μετάγραφο)  που εντοπίζεται  ακριβώς 
στην αρχή του ιντρονίου και παραμένουν αμετάβλητα στα διάφορα 
γονίδια.  Η  αλληλουχία  3’  αποτελείται  από  δώδεκα  περίπου 
νουκλεοτίδια δύο εκ των οποίων είναι AG και βρίσκεται ακριβώς 
στο τέλος του ιντρονίου.  Τα σημεία συναρμολόγησης δεν έχουν 
σχέση με το πλαίσιο ανάγνωσης του mRNA αλλά είναι απαραίτητα 
για τη σωστή συναρμογή.

3.       Το νουκλεοσίδιο αποτελείται  από μια αζωτούχο βάση, η 
οποία  συνδέεται  με  ένα  σάκχαρο  με  πέντε  άτομα  άνθρακα 
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(πεντόζη).  Το  σάκχαρο  αυτό  μπορεί  να  είναι  είτε  ριβόζη  είτε 
δεοξυριβόζη.  Ένα  νουκλεοσίδιο  που  φέρει  μια  ή  περισσότερες 
φωσφορικές  ομάδες  συνδεδεμένες  στο  σάκχαρο  ,  ονομάζεται 
νουκλεοτίδιο. Τα νουκλεοτίδιο που περιέχουν ριβόζη ονομάζονται 
ριβονουκλεοτίδια  ενώ  εκείνα  που  περιέχουν  δεοξυριβόζη, 
δεοξυριβονουκλεοτίδια.  Οι αζωτούχες που απαντώνται  στο  DNA 
είναι  οι  πουρίνες  αδενίνη  (Α),  γουανίνη  (G),  και  οι  πυριμιδίνες 
κυτοσίνη  (C )  και  θυμίνη  (Τ),  ενώ  στο  RNA αντί  για  θυμίνη 
περιέχεται ουρακιλη (U). Κάθε νουκλεοτίδιο ονομάζεται ανάλογα με 
τη βάση που περιέχει.  
               Ο βασικότερος ρόλος των νουκλεοτιδίων στο κύτταρο 
συνίσταται  στην  αποθήκευση  και  ανάκληση  γενετικών 
πληροφοριών. Τα νουκλεοτίδια λειτουργούν ως δομικοί λίθοι των 
νουκλεϊκών οξέων. Ο πολυμερισμός των νουκλεοτιδίων γίνεται με 
μια  αντίδραση συμπύκνωση κατά  την  οποία  σχηματίζεται  ένας 
ομοιοπολικός  δεσμός  ανάμεσα  το  3’  υδροξύλιο  του  ενός 
νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας, που είναι συνδεδεμένη 
με τον 5’ άνθρακα του επόμενου  νουκλεοτιδίου. Ο δεσμός αυτός 
ονομάζεται φωσφοδιεστερικός. Το  DNA είναι ένα πολυμερές των 
ανωτέρω  δεοξυριβονουκλεοτιδίων,  το  οποίο  φέρει  τη  γενετική 
πληροφορία στους οργανισμούς. Το RNA είναι ένα πολυμερές των 
ανωτέρω ριβονουκλεοτιδίων, αποτελεί το γενετικό υλικό ορισμένων 
ιών,  ενώ  στους  υπόλοιπους  οργανισμούς  έχει  άλλους  ρόλους, 
όπως η μεταφορά της γενετικής πληροφορίας από το DNA, για το 
σχηματισμό  πρωτεϊνών  (mRNA),  η  μεταφορά  αμινοξέων  στα 
ριβοσώματα  για  τον  πολυμερισμό  των  πρωτεϊνών  (tRNA),  η 
συμμετοχή  στη  δομή των  ριβοσωμάτων  (rRNA),  η  ρύθμιση  της 
γονιδιακής έκφρασης (miRNA) ή ενζυμικό ρόλο (ριβόζυμα). 
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              Τα νουκλεοτίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως 
βραχυπρόθεσμοι φορείς χημικής ενέργειας. Η τριφωσφορική 
αδενοσίνη (ΑΤΡ) είναι το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου. Οι 
τρεις φωσφορικές ομάδες του συνδέονται εν σειρά με δύο δεσμούς 
φωσφορικού ανυδρίτη. Η θραύση των δεσμών αυτών αποδίδει 
ενέργεια η οποία αποδίδεται σε χημικές αντιδράσεις του κυττάρου 
στις οποίες σχηματίζονται δεσμοί (αναβολισμός). Το ΑΤΡ και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και άλλα νουκλεοτίδια όπως το GTP 
συζεύγουν τις εξώθερμες καταβολικές αντιδράσεις του κυττάρου με 
τις ενδόθερμες αναβολικές. Το ΑΤΡ, όπως και το GTP συνδέεται 
με πρωτεΐνες μοριακούς-διακόπτες, οι οποίοι συνδεόμενες με το 
τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο ενργοποιούνται, ενώ όταν υδρολύσουν 
τη μια φωσφορική ομάδα και το μετατρέψουν σε ADP ή GDP, 
απενεργοποιούνται. 
              Οριμένα νουκλεοτίδια, όπως το κυκλικό ΑΜΡ (cΑΜΡ) 
έχουν σημαντικό ρόλο στην κυτταρική σηματοδότηση. Το  cΑΜΡ, 
δρα ως δεύτερος αγγελιοφόρος και  ασκεί ποικίλες επιδράσεις στο 
κύτταρο μέσω της εξαρτώμενης από το κυκλικό ΑΜΡ πρωτεϊνικής 
κινάσης.  Κάποια  άλλα  νουκλεοτίδια  λειτουργούν  ως  φορείς 
ηλεκτρονίων  και  συμπαράγοντες  ενζύμων.  Τέτοια  νουκλεοτίδια 
είναι  το  NAD,  NADH,  FAD,  και  το  FADH.   Τα  νουκλεοτίδια 
μπορούν  να  συνδεθούν  με  άλλες  ομάδες  για  να  σχηματίσουν 
συνένζυμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το συνένζυμο Α.
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4.         Η  σημαντικότερη  λειτουργία  των λιπαρών οξέων  στα 
κύτταρα είναι η κατασκευή κυτταρικών μεμβρανών. Οι κυτταρικές 
μεμβράνες  αποτελούνται  κυρίως  από  φωσφολιπίδια,  που  είναι 
μόρια  αμφιπολικά   και  περιέχουν  φωσφορική  ομάδα.  Τα 
φωσφολιπίδια  αποτελούνται  από  ένα  μόριο  γλυκερόλης  που 
σχηματίζει δεσμούς με δύο αλυσίδες λιπαρών οξέων, συνήθως μία 
κορεσμένη και μια ακόρεστη και μια φωσφορική ομάδα, η οποία με 
τη σειρά της συνδέεται  με μια πολική ομάδας κεφαλής.  Έτσι το 
μόριο  αποκτά  αμφιπολικό  χαρακτήρα  διαθέτοντας  μια  πολική 
κεφαλή (φωσφορική ομάδα και πολική ομάδα) και δύο υδρόφοβες 
ουρές  (λιπαρά  οξέα).  Η  ιδιότητα  των  φωσφολιπιδίων  να 
σχηματίσουν  μεμβράνες  προκύπτει  από  την  αμφιπολική  φύση 
τους. Στην επιφάνεια του νερού απλώνονται και σχηματίζουν μια 
μονοστοιβάδα, στην οποία οι υδρόφιλες κεφαλές στρέφονται προς 
το νερό και οι υδρόφοβες ουρές στρέφονται προς τον αέρα, μακριά 
από  το  νερό.  Τα  φωσφολιπίδια  σχηματίζουν  διπλοστοιβάδα,  η 
οποία στρέφει τις υδρόφιλες ομάδες προς το υδατικό διάλυμα και 
τις  υδρόφοβες  ουρές  προς  το  εσωτερικό  της  στοιβάδας.  Στο 
εσωτερικό  της  διπλοστοιβάδας  οι  ουρές  αποφεύγουν  το  νερό 
(υδροφοβικότητα) και συσκευάζονται σφιχτά (όσο πιο κορεσμένες 
είναι  οι  ουρές  τόσο  πιο  στενή  η  συσκευασία  και  τόσο  λιγότερο 
ρευστή η μεμβράνη). Τα φωσφολιπίδια της μεμβράνης διαχέονται 
πλευρικά  με  επιδεικνύοντας  μεγάλη  κινητικότητα,  προκειμένου 
όμως  να  μεταπηδήσουν  στο  άλλο  φύλλο  της  διπλοστοιβάδας 
πρέπει να μεσολαβήσουν ειδικά ένζυμα οι φλιπάσες. Η λιπιδιακή 
διπλοστοιβάδα είναι ασύμμετρη λόγω της ασύμμετρης κατανομής 
των  λιπιδίων  της,  η  οποία  αντικατοπτρίζει  την  ασυμμετρία  της 
λειτουργικότητάς της. 
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