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1. Η πην δξαζηηθή απόθαζε πνπ πξέπεη λα επηβάιιεη ην ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ 

θπηηαξηθνύ θύθινπ είλαη λα αλαγθάζεη ην θύηηαξν λα ζηακαηήζεη εληειώο λα 

δηαηξείηαη. ην αλζξώπηλν ζώκα ηα λεπξηθά θαη ηα γξακκσηά κπηθά θύηηαξα είλαη 

ηζόβηα θαη δελ δηαηξνύληαη πνηέ: πεξλνύλ ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε θαηάζηαζε G1 

γλσζηή σο G0 ζηελ νπνία ην ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ είλαη ελ κέξεη 

απνζπλαξκνινγεκέλν εθόζνλ πνιιέο από ηηο Cd θπθιίλεο έρνπλ εμαθαληζηεί. 

Μεξηθά είδε θπηηάξσλ όπσο ηα επαηνθύηηαξα δηαηξνύληαη κία ή δύν θνξέο ην ρξόλν, 

ελώ ηα θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ εληέξνπ δηαηξνύληαη κία  ή δύν θνξέο 

εκεξεζίσο. Σα πεξηζζόηεξα θύηηαξά καο βξίζθνληαη θάπνπ ελδηάκεζα δειαδή 

δηαηξνύληαη ζπνξαδηθά θαη εθόζνλ πξνθύςεη έθηαθηε αλάγθε. Γεληθά ηα θύηηαξα 

ησλ ζειαζηηθώλ δηαηξνύληαη κόλν κεηά από δηέγεξζε από άιια θύηηαξα. Χσξίο απηή 

ηε ζεκαηνδόηεζε ν θπηηαξηθόο θύθινο ζηακαηά ζε  έλα ζεκείν ειέγρνπ ζηε G1 θαη 

πεξλά ζε θαηάζηαζε G0. Σα θύηηαξα κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζηελ θαηάζηαζε G0 

γηα εκέξεο, βδνκάδεο ή θαη ρξόληα πξηλ ηελ επόκελε δηαίξεζε. Οη δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ ηαρύηεηα δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ καο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην 

δηαθνξεηηθό ρξόλν παξακνλήο ηνπο ζηελ G1 θαη G0. Μόιηο πεξάζεη ην ζεκείν 

ειέγρνπ Start ηεο G1 ε δηαίξεζε νινθιεξώλεηαη αξθεηά γξήγνξα.  

 

 

 

2. Σν θπθιηθό ΑΜΡ απνδνκείηαη ηαρέσο κέζα ζην θύηηαξα, θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπ 

κπνξεί λα δεθαπιαζηαζηεί ή λα ππνδεθαπιαζηαζηεί κέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα. Σν 

θπθιηθό ΑΜΡ αζθεί πνηθίιεο δξάζεηο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο εμαξηώκελεο από 

ην θπθιηθό ΑΜΡ πξσηετληθήο θηλάζεο ή αιιηώο Α-θηλάζεο. Σν έλδπκν απηό είλαη 

ζπλήζσο αλελεξγό ζ’ έλα ζύκπινθν κε άιιε πξσηεΐλε. Η πξόζδεζε ηνπ θπθιηθνύ 

ΑΜΡ πξνθαιεί αιιαγή δηακόξθσζεο θαη απειεπζέξσζε ηνπ ελδύκνπ. Αθνινύζσο, ε 

θηλάζε Α πξνθαιεί θσζθνξπιίσζε ζε ζπγθεθξηκέλα θαηάινηπα ζεξίλεο ή ζξενλίλεο 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



νξηζκέλσλ ελδνθπηηαξηθώλ πξσηετλώλ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό κεηαβάιιεη ηε 

δξαζηηθόηεηά ηνπο. ηα δηάθνξα είδε θπηηάξσλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο-

ζηόρνη ηεο Α-θηλάζεο, γη’ απηό θαη νη επηδξάζεηο ηνπ θπθιηθνύ ΑΜΡ πνηθίινπλ από 

θύηηαξν ζε θύηηαξν. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νη επηδξάζεηο ηνπ θπθιηθνύ ΑΜΡ 

εθδειώλνληαη γξήγνξα θαη ζε άιιεο αξγά. Γηα παξάδεηγκα, ζηα γξακκσηά κπηθά 

θύηηαξα, ε ελεξγνπνηεκέλε θηλάζε Α  ππξνδνηεί ην κεραληζκό απνδόκεζεο ηνπ 

γιπθνγόλνπ ζα γιπθόδε, κέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα. ην άιιν άθξν, νξηζκέλεο 

επηδξάζεηο ηνπ θπθιηθνύ ΑΜΡ εμειίζζνληαη κεηά από αξθεηά ιεπηά ή θαη ώξεο. ε 

κηα ηέηνηα νδό ε νξκόλε πξνζδέλεηαη ζην δηακεκβξαληθό ππνδνρέα ηεο, ελεξγνπνηεί 

ηελ G- πξσηεΐλε, ε νπνία ελεξγνπνηεί ηελ αδελπιηθή θπθιάζε, ε νπνία απμάλεη ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θπθιηθνύ ΑΜΡ θαη ελεξγνπνηεί ηελ Α-θηλάζε. Η Α-θηλάζε 

θσζθνξπιηώλεη ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο πνπ ελεξγνπνηνύλ ηε κεηαγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ.  

  

 

3. ηελ αξρή ηεο αλάθαζεο, νη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο αδειθέο ρξσκαηίδεο θόβνληαη 

από πξσηενιπηηθά έλδπκα. Μόιηο ζπκβεί απηό θάζε ρξσκαηίδε κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί πξνο ηνλ πόιν ηεο αηξάθηνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη. Η κεηαθίλεζε είλαη 

ζπλέπεηα δύν αλεμάξηεησλ δηεξγαζηώλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ. Οη δηεξγαζίεο θαινύληαη αλάθαζε Α θαη αλάθαζε 

Β θαη ιακβάλνπλ ρώξα ζρεδόλ ηαπηόρξνλα. Καηά ηελ αλάθαζε Α νη 

κηθξνζσιελίζθνη ησλ θηλεηνρώξσλ βξαρύλνληαη κε απνπνιπκεξηζκό θαη ηα 

ρξσκνζώκαηα ζηα νπνία πξνζθνιιώληαη κεηαθηλνύληαη πξνο ηνπο πόινπο. Καηά ηελ 

αλάθαζε Β, νη ίδηνη νη πόινη ηεο αηξάθηνπ απνκαθξύλνληαη κεηαμύ ηνπο θαη έηζη 

ζπκβάιινπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ζην δηαρσξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ.  Η δύλακε 

πνπ πξνσζεί ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο αλάθαζεο Α ζεσξείηαη όηη παξάγεηαη θπξίσο από 

ηε δξάζε ησλ θηλεηήξησλ πξσηετλώλ ησλ κηθξνζσιελίζθσλ θαη ελ κέξεη από ηελ 

απώιεηα ππνκνλάδσλ ηνπκπνπιίλεο από ην άθξν ησλ κηθξνζσιελίζθσλ ηνπ 

θηλεηνρώξνπ. Μηα πηζαλόηεηα είλαη όηη νη θηλεηήξηεο πξσηεΐλεο παξαζύξνπλ ηνλ 

θηλεηνρώξν θαη ην ζπλδεδεκέλν κε απηόλ ρξσκόζσκα ζε κηα πνξεία θαηά κήθνο ησλ 

κηθξνζσιελίζθσλ ηνπ θηλεηνρώξνπ, νπόηε ην ζπλ άθξν θάζε κηθξνζσιελίζθνπ 

κόιηο απνκαθξπλζεί πνιπκεξίδεηαη. Η απνκάθξπλζε ησλ πόισλ ηεο αηξάθηνπ θαηά 

ηελ αλάθαζε Β ζπλνδεύεηαη από ηελ επηκήθπλζε ησλ πνιηθώλ κηθξνζσιελίζθσλ, νη 

νπνίνη πνιπκεξίδνληαη ζην ειεύζεξν ζπλ άθξν ηνπο. Οη δπλάκεηο πνπ πξνσζνύλ απηή 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



ηε δηεξγαζία πηζηεύεηαη όηη παξέρνληαη από δύν νκάδεο θηλεηήξησλ πξσηετλώλ πνπ 

δξνπλ πάλσ ζηνπο κηθξνζσιελίζθνπο. Η κηα από απηέο επηδξά ζηνπο κεγάινπο 

πνιηθνύο κηθξνζσιελίζθνπο πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ ίζηα ηελ άηξαθην. Οη πξσηεΐλεο 

απηέο πξνθαινύλ ηελ νιίζζεζε ησλ πνιηθώλ κηθξνζσιελίζθσλ από ηνπο αληίζεηνπο 

πόινπο, ζηνλ ηζεκεξηλό ηεο αηξάθηνπ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό απσζνύλ ηνπο πόινπο 

ηεο αηξάθηνπ. Οη πξσηεΐλεο ηεο δεύηεξεο νκάδαο επηδξνύλ ζηνπο κηθξνζσιελίζθνπο  

νη νπνίνη εθηείλνληαη κελ από ηνπο πόινπο αιιά πξνζαλαηνιίδνληαη καθξηά από ηα 

ρξσκνζώκαηα, πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπηηάξνπ. Οη πξσηεΐλεο απηέο πηζηεύεηαη όηη 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θπηηαξηθό θινηό θαη ειθύνπλ ηνλ θάζε πόιν πξνο ηνλ 

παξαθείκελν θινηό, καθξηά από ηνλ άιιν πόιν. 

 

4. Σν πξόδξνκν κεηάγξαθν RNA πξέπεη λα ππνζηεί ζπλαξκνγή θαη λα 

απνκαθξπλζνύλ ηα ηληξόληα. Η δηαδηθαζία είλαη πνιύ αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθή. 

Οη αληηδξάζεηο ζπλαξκνγήο θαζνδεγνύληαη από εηδηθέο αιιεινπρίεο ζην 5’ άθξν θαη 

ζην 3’ άθξν ησλ ηληξνλίσλ ηνπ πξόδξνκνπ κεηάγξαθνπ RNA. Η αιιεινπρία 5’ 

απνηειείηαη από ελλέα λνπθιενηίδηα δύν εθ ησλ νπνίσλ είλαη GT (GU ζην 

κεηάγξαθν) πνπ εληνπίδεηαη αθξηβώο ζηελ αξρή ηνπ ηληξνλίνπ θαη παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα ζηα δηάθνξα γνλίδηα. Η αιιεινπρία 3’ απνηειείηαη από δώδεθα πεξίπνπ 

λνπθιενηίδηα δύν εθ ησλ νπνίσλ είλαη AG θαη βξίζθεηαη αθξηβώο ζην ηέινο ηνπ 

ηληξνλίνπ. Σα ζεκεία ζπλαξκνιόγεζεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πιαίζην αλάγλσζεο 

ηνπ mRNA αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ζπλαξκνγή. Μεηαιιάμεηο ζηηο 

ζπληεξεκέλεο αιιεινπρίεο ζηα όξηα ηληξνλίνπ-εμνλίνπ δηαηαξάζζνπλ ζπλήζσο ηε 

δηαδηθαζία απηή θαη νδεγνύλ ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ώξηκνπ mRNA θαη ηεο 

εθθξαδόκελεο πξσηεΐλεο. Μεηαιιάμεηο ζηα δηλνπθιενηίδηα GT, AG εκπνδίδνπλ ηε 

θπζηνινγηθή ζπλαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ ηληξνλίσλ. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ 

θπζηνινγηθνύ ζεκείνπ-δέθηε (όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 3’ άθξν 

βξίζθεηαη AC) νδεγεί ζηε ρξήζε άιισλ, παξόκνησλ κε απηό ην ζεκείν αιιεινπρηώλ 

ζην πξόδξνκν RNA. Οη ελαιιαθηηθέο απηέο ζέζεηο νλνκάδνληαη θξπθά ζεκεία 

ζπλαξκνγήο, γηαηί ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη. Απηά ηα 

ζεκεία εληνπίδνληαη είηε ζηα εμόληα είηε ζηα ηληξόληα θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε απνθιεηζηηθά είηε αληαγσληζηηθά πξνο ηα θπζηνινγηθά ζεκεία 

ζπλαξκνγήο.  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


