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Απαντήσεις 

1. Το DNA και του RNA συντίθενται από υπομονάδες που καλούνται νουκλεοτίδια.  

Τα νουκλεοσίδια  αποτελούνται από έναν αζωτούχο δακτύλιο, ο οποίος συνδέεται με ένα 

σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα, που μπορεί να είναι είτε ριβόζη είτε δεοξυριβοζη. Tα 

νουκλεοτίδια είναι νουκλεοσίδια που περιέχουν μία ή περισσότερες φωσφορικές ομάδες 

συνδεδεμένες στο σάκχαρο. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι: τα ριβονουκλεοτίδια που 

περιέχουν ριβόζη και τα δεοξυριβονουκλεοτίδια που περιέχουν δεοξυριβόζη. Οι αζωτούχες 

βάσεις είναι η αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη, κυτοσίνη στα δεοξυριβονουκλεοτίδια, ενώ στα 

ριβονουκλεοτιδιο για τη θέση της θυμίνης παίρνει η ουρακίλη. 

Οι ρόλοι των νουκλεοτιδίων 

1. Είναι τα δομικά μονομερή των νουκλεϊκών οξέων DNA και RNA. Το DNA αποτελείται το 

γενετικό υλικό των οργανισμών ενώ το RNA είναι το βιομόριο, το οποίο διαμεσολαβεί την 

έκφραση του DNA. Επίσης αποτελεί το γενετικό υλικό ορισμένων ιών. Τα νουκλεοτίδια είναι 

τα δομικά συστατικά των πληροφοριακών μορίων του κυττάρου τα οποία αποθηκεύουν και 

ανακαλούν τη γενετική πληροφορία που καθοδηγεί τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου 

2. Τα νουκλεοτίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως βραχυπρόθεσμοι φορείς χημικής 

ενέργειας. Περισσότερο από όλα τα άλλα το ριβονουκλεοτιδιο τριφωσφορική αδενοσίνη ή 

αλλιώς ATP το οποίο συμμετέχει στη μεταφορά ενέργειας σε εκατοντάδες κυτταρικές 

αντιδράσεις. Το ATP αποθηκεύει ενέργεια στους φωσφοανυδριτικούς δεσμούς ανάμεσα στις 



 
                                                                                                                                                                                         

φωσφορικές ομάδες. Η υδρόλυση των δεσμών αυτών και η μεταφορά της φωσφορικής 

ομάδας σε άλλα μόρια καθιστά εφικτές διαφορές ενδόθερμες κυτταρικές αντιδράσεις. Το 

ATP λοιπόν ανακυκλώνεται προς ADP απελευθερώνοντας ενέργεια και ξανά σχηματίζεται 

από το ADP όταν στο κύτταρο υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια.  

Για το λόγο αυτό το ATP καλείται οικουμενικό ενεργειακό νόμισμα. 

3. Ορισμένα ριβονουκλεοτιδιο χρησιμεύουν ως παροδικοί φορείς ηλεκτρονίων και χημικών, 

ομάδων παραδείγματος χάρη το NAD+, το FAD+ και το συνένζυμο Α.  Τα ριβονουκλεοτίδια 

αυτά χαρακτηρίζονται ως συνένζυμα καθώς επικουρούν τη δράση των ενζύμων και 

καθιστούν εφικτές τις χημικές αντιδράσεις. 

4. Το cAMP και το cGMP αποτελούν αγγελιοφόρα μηνύματα στο κύτταρο.  Σχηματίζονται 

μέσω χημικών αντιδράσεων από το ATP και το GTP αντίστοιχα. Η συγκέντρωσή τους 

αυξάνει ταχύτατα μέσα στο κύτταρο. Τα μόρια αυτά αλληλεπιδρούν με άλλα σηματοδοτικά 

μόρια επιτυγχάνοντας την ταχύτατη μεταγωγή του σήματος κατά την κυτταρική 

σηματοδότηση. 

 

2. Τι είναι τα SNPs; 

Η σύγκριση των αλληλουχιών πολλών ανθρώπινων γονιδιωμάτων έδειξε ότι υπάρχει 

περίπου 1 παραλλαγή ανά 1.000 ζεύγη νουκλεοτιδίων. Οι παραλλαγές των αλληλουχιών 

στον πληθυσμό, που είναι συχνές ονομάζονται πολυμορφισμοί. Οι περισσότεροι 

πολυμορφισμοί οφείλονται στην αντικατάσταση ενός μοναδικού νουκλεοτιδίου 

και  καλούνται πολυμορφισμοί μεμονωμένων νουκλεοτιδίων ή SNP (single nucleotide 

polymorphisms).  Παρότι αυτοί οι κοινοί πολυμορφισμοί υπάρχουν σε ολόκληρο το 

γονιδίωμα δεν είναι τυχαία διασκορπισμένοι, αντίθετα τείνουν να μεταβιβάζονται ως ομάδες 

που καλούνται απλοτύποι, οι οποίοι είναι συνδυασμοί πολυμορφισμών που 

κληρονομούνται ως ενιαία μονάδα 

 Λεπτομερής ανάλυση των απλοτύπων παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ιστορία 

των ανθρώπινων πληθυσμών. Όσο περισσότερος χρόνος έχει περάσει από τη δημιουργία 

ενός σχετικά κοινού SNP  τόσο μικρότερος θα είναι απλότυπος που το περιβάλλει, επειδή 

με την πάροδο των γενεών οι επιχιασμοί είχαν πολλές πιθανότητες να διαχωρίσουν τα 

γειτονικά SNPs.  Έτσι, συνδυάζοντας γενετικές συγκρίσεις με αρχαιολογικά ευρήματα 

μπορούμε να ιχνηλατήσουμε μία μικρή προγονική ομάδα στην Αφρική και να εξάγουμε 



 
                                                                                                                                                                                         

συμπεράσματα για τις πιο πιθανές πορείες που μπορεί να ακολούθησαν οι πρόγονοί μας 

εγκαταλείποντας στην Αφρικανική ήπειρο. 

Οι πολυμορφισμοί βοηθούν επίσης στην έρευνα των μεταλλάξεων που συνδέονται με 

κάποια συγκεκριμένη νόσο.  

Η μελέτη των CVN, indels  και SNPs  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δεικτών 

στο σχεδιασμό γενετικών χαρτών ή και για την αναζήτηση μεταλλάξεων που προδιαθέτουν 

για μία συγκεκριμένη νόσο. Σε πληθυσμιακές μελέτες οι ερευνητές διαλέγουν δείγματα DNA 

από μεγάλο αριθμό πασχόντων ατόμων και τα συγκρίνουν με δείγματα υγιών ατόμων. 

Αναζητούν SNPs που είναι κοινά ανάμεσα στην ομάδα των ασθενών έτσι ώστε να 

συσχετιστούν με την εμφάνιση ή την προδιάθεση για τη νόσο. Τέτοιες μελέτες συσχέτισης 

σε επίπεδο γονιδιώματος (genome-wide association studies, GWAs) οι οποίες εστιάζουν 

κυρίως στα SNPs έχουν πραγματοποιηθεί για την αναζήτηση γονιδίων που σχετίζονται με 

πολυγονιδιακά νοσήματα όπως ο διαβήτης η στεφανιαία νόσος και η κατάθλιψη. 

 

3. Ρόλος χασμοσυνδέσμων 

 

Οι χασμοσύνδεσμοι είναι διακυτταρικοί σύνδεσμοι ανάμεσα σε επιθηλιακά κύτταρα και 

πολλά άλλα είδη ιστών, που εξυπηρετούν τη δίοδο ιόντων και μικρών μορίων από κύτταρο 

σε κύτταρο. Στην περιοχή που σχηματίζεται ο χασμοσύνδεσμος, οι μεμβράνες των δύο 

κυττάρων βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη, ακριβώς παράλληλα με πολύ μικρό 

μεσοδιάστημα. Το χάσμα δεν είναι κενό, αλλά διαπερνάται από τα προεξέχοντα άκρα 

πολλών παρόμοιων πρωτεϊνικών συμπλοκών που βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη 

των δύο αντικριστών κυττάρων. Τα σύμπλοκα αυτά είναι γνωστά ως κοννεξόνια και 

παρατάσσονται άκρο με άκρο, δημιουργώντας τους διαύλους δια μέσω των δύο μεμβρανών, 

που επιτρέπουν σε ανόργανα ιόντα και μικρά υδατοδιαλυτά μόρια να μετακινούνται 

ελεύθερα από το κυτταρόπλασμα του ενός κυττάρου στο κυτταρόπλασμα του άλλου. Έτσι, 

δημιουργείται μία ηλεκτρική και μεταβολική σύζευξη ανάμεσα στα κύτταρα. Για παράδειγμα, 

οι χασμοσύνδεσμοι ανάμεσα στα μυοκαρδιοκύτταρα εξασφαλίζουν την ηλεκτρική σύζευξη 

που επιτρέπει στα ηλεκτρικά κύματα της διέγερσης να διασπείρονται συγχρονισμένα στην 

καρδιά και να πυροδοτούν τη συντονισμένη συστολή των κυττάρων παράγοντας ένα 

καρδιακό παλμό.  Σε πολλούς ιστούς, οι χασμοσύνδεσμοι ανοιγοκλείνουν σύμφωνα με τις 

ανάγκες απαντώντας σε εξωτερικά ή ενδοκυττάρια σήματα. 

 



 
                                                                                                                                                                                         

4. Τρόπος απελευθέρωσης διαλυτών πρωτεϊνών στο ενδοπλασματικό δίκτυο 

 

Οι πρωτεΐνες που συντίθενται στο κύτταρο θα πρέπει να εντοπιστούν σωστά στις θέσεις για 

τις οποίες προορίζονται. Για το λόγο αυτό, οι πρωτεΐνες διαθέτουν κατάλληλο σήμα 

εντοπισμού, μία αλληλουχία αμινοξέων η οποία εντοπίζεται συνήθως στο αμινοτελικό άκρο. 

Οι διαλυτές πρωτεΐνες, που προορίζονται για το ενδοπλασματικό δίκτυο καθοδηγούνται στη 

μεμβράνη του ενδοπλασματικου δικτυου μέσω δύο μηχανισμών: 

Α. Το σωματίδιο αναγνώρισης σήματος (ΣΑΣ) το οποίο βρίσκεται στο κυτταροδιάλυμα και 

προσδένεται στο σήμα εντοπισμού της πρωτεΐνης, μόλις αυτό εμφανιστεί από το ριβόσωμα. 

Η σύνδεση του ΣΑΣ στη σηματοδότικη αλληλουχία μειώνει το ρυθμό της πρωτεϊνοσύνθεσης 

από το ριβόσωμα, έως ότου το σύμπλοκο ριβοσωματείου-ΣΑΣ προσδεθεί σε έναν υποδοχέα 

του ΣΑΣ που εντοπίζεται πάνω στη μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου. 

Β. Μετά την πρόσδεση, το σωματίδιο αναγνώρισης του σήματος απελευθερώνεται ο 

υποδοχέας μεταφέρει το ριβόσωμα σε μία πρωτεΐνη μετατόπισης στη μεμβράνη του 

ενδοπλασματικου δικτυου και η σύνθεση της πρωτεΐνης ξαναρχίζει. 

Γ. Το πολυπεπτίδιο που συντίθεται μετατοπίζεται, διαμέσου ενός διαύλου που υπάρχει στην 

πρωτεΐνη μετατόπισης και  διαπερνά τη μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου. Έτσι, η 

πρωτεΐνη εισέρχεται στον αυλό του ενδοπλασματικού δικτύου. 

Έτσι το ΣΑΣ και ο υποδοχέας του φέρνουν σε επαφή με το ΕΔ τα ριβοσώματα, τα οποία 

συνθέτουν πρωτεΐνες με σηματοδοτική αλληλουχία εντοπισμού για το ΕΔ, ώστε αυτές μέσω 

διαύλων μετατόπισης να εισέλθουν στον αυλό του. 

Η σηματοδοτική αλληλουχία, η οποία βρίσκεται σχεδόν πάντα στο τελικό άκρο των διαλυτών 

πρωτεϊνών, χρησιμεύει και σε μία επιπρόσθετη λειτουργία: ανοίγει το δίαυλο μετατόπισης 

και παραμένει προσδεδεμένη, ενώ η υπόλοιπη πρωτεΐνη γλίστρα δια μέσω της μεμβράνης 

σε μία μεγάλη θηλιά. Η σηματοδοτική αλληλουχία απομακρύνεται από μία διαμεμβρανική 

πεπτιδάση του σήματος που έχει ένα ενεργό κέντρο το οποίο βρίσκεται στη μεμβράνη του 

ΕΔ, στην πλευρά του αυλού. Στη συνέχεια το πεπτίδιο-σήμα απελευθερώνεται από δίαυλο 

μετατόπισης. Όταν το καρβοξυλικο άκρο της πρωτεΐνης περάσει το δίαυλο μετατόπισης η 

πρωτεΐνη απελευθερώνεται στον αυλό του ΕΔ. 

 


