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Θέματα 

1. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί ρόλοι της RNA πολυμεράσης στη μεταγραφή ενός 

γονιδίου; 

2. Ποια είναι η κυρίαρχη αιμοσφαιρίνη στο εμβρυoνικό, εμβρυικό και ενήλικο 

άτομο; 

Πώς ρυθμίζεται η έκφραση των γονιδίων β; 

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστική της επικρατούς φυλοσύνδετης 

κληρονομικότητας; 

4. Δομή και ρόλος Golgi 

Απαντήσεις 

1. Το πρώτο βήμα στην έκφραση ενός γονιδίου είναι η αντιγραφή της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας του γονιδίου σε RNA. Η διαδικασία αυτή καλείται μεταγραφή, καθώς η 

πληροφορία η οποία ήταν γραμμένη με δεοξυριβονουκλεοτίδια τώρα γράφεται με 

ριβονουκλεοτίδια. Όπως το DNA, έτσι και το RNA, είναι ένα γραμμικό πολυμερές που 

αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά ριβονουκλεοτίδια, συνδεδεμένα με 

φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. 

Όλο το RNA ενός κυττάρου παράγεται μέσω της μεταγραφής, διεργασία η οποία εμφανίζει 

ορισμένες ομοιότητες με την αντιγραφή του DNA. H μεταγραφή αρχίζει με το άνοιγμα και το 

ξεδίπλωμα ενός μικρού τμήματος της διπλής έλικας του DNA, έτσι ώστε να είναι εκτεθειμένες 

οι βάσεις κάθε αλυσίδας  και στη συνέχεια κάθε μία από τις δύο αλυσίδες της διπλής έλικας 

του DNA δρα ως εκμαγείο για τη σύνθεση RNA, με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας 

των βάσεων. Όταν ένα εισερχόμενο ριβονουκλεοτίδιο ταριάξει σωστά με το 

δεοξυριβονουκλεοτίδιο του εκμαγείου του DNA τότε συνδέονται ομοιοπολικά στην 



2 
 

αυξανόμενη αλυσίδα του RNA μέσω του ενζύμου πολυμεράση του RNA. Συνεπώς, τα 

ένζυμα που συνθέτουν RNA ονομάζονται RNA πολυμεράσες. Η RNA πολυμεράση 

μετακινείται βήμα-βήμα κατά μήκος του DNA προχωρώντας και ξετυλίγοντας του αλυσίδα 

του DNA, ώστε να αποκαλυφθεί μία νέα περιοχή του κλώνου εκμαγείου. H επιμήκυνση του 

mRNA γίνεται με κατεύθυνση 5'→3'. Οι RNA πολυμεράσες μπορούν να εκκινήσουν από 

μόνες τους τον πολυμερισμό του RNA, σε αντίθεση με τις DNA πολυμεράσες, που 

χρειάζονται εκκινητή. Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαθέτουν πληθώρα διαφορετικών μορίων 

RNA. Τα μόρια RNA κωδικοποιούν τη σύνθεση πρωτεϊνών καλούνται αγγελιοφόρα RNAs 

(mRNAs). Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαθέτουν τρία είδη RNA πολυμεράσης. Η RNA 

πολυμεράση II είναι υπεύθυνη για τη μεταγραφή της μεγάλης πλειονότητας των 

ευκαρυωτικών γονιδίων, συμπεριλαμβανομένων γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

(mRNAs), γονιδίων  που κωδικοποιούν miRNAs, όπως επίσης και των γονιδίων κάποιων 

μη κωδικοποιητικών RNAs π.χ. των RNAs που συμμετέχουν στο σωματίδιο της συρραφής. 

Τα micro RNAs (miRNAs) είναι μη κωδικοποιητικά μόρια που ρυθμίζουν την έκφραση των 

γονιδίων (μεταμεταγραφική ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων). Τα snRNAs που 

συμμετέχουν στο σωματίδιο συρραφής, λαμβάνουν μέρος στην ωρίμανση το πρώιμου 

μετάγραφου και συγκεκριμένα στην αποκοπή των ιντρονίων και στη συρραφή των εξωνίων. 

Η ευκαρυωτική RNA πολυμεράση II προσδένεται πάνω στον υποκινητή του γονιδίου 

προκειμένου να ανοίξει διπλή έλικα του DNA και να μεταγράψει το γονίδιο. Η πρόσδεσή της, 

όμως, απαιτεί μία ειδική ομάδα πρωτεϊνών, που ονομάζονται γενικοί μεταγραφικοί 

παράγοντες.  Αυτοί οι μεταγραφικοί παράγοντες καλούνται TFIIA. TFIIB, TFIID, TFIIE,TFIIF 

και TFIIH. Πολλοί υποκινητές των ευκαρυωτικών κυττάρων περιέχουν μία αλληλουχία DNA 

γνωστή ως κουτί TATA. Η αλληλουχία αυτή αναγνωρίζεται από το γενικό παράγοντα 

μεταγραφής TFII2D πού καλείται και ΤΑΤΑ δεσμευτική πρωτεΐνη. Η πρόσδεση του TFII2D 

επιτρέπει την παρακείμενη πρόσβαση του TFII2Β. Οι υπόλοιποι γενικοί μεταγραφικοί 

παράγοντες, μαζί με την RNA πολυμεράση II, συναρμολογούνται πάνω τον υποκινητή. Ο 

παράγοντας TFII2Η αποδιατάσσει τη διπλή έλικα στο σημείο έναρξης της μεταγραφής, 

χρησιμοποιώντας την ενέργεια που προκύπτει από την υδρόλυση του ATP. Ο ίδιος 

παράγοντας φωσφορυλιώνει την  RNA πολυμεράση II, απελευθερώνοντας την έτσι από 

τους γενικούς μεταγραφικούς παράγοντες, ώστε να ξεκινήσει τη μεταγραφή.  
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Όταν η πολυμεράση ολοκληρώσει την αντιγραφή απελευθερώνεται από το DNA, 

αποφωσφορυλιώνεταικαι στη συνέχεια αναζητεί νέο υποκινητή για να προσδεθεί.  

 

 

2. Ποια είναι η κυρίαρχη αιμοσφαιρίνη στο εμβρυoνικό, εμβρυικό και ενήλικο άτομο; 

Πώς ρυθμίζεται η έκφραση των γονιδίων β; 

Η αιμοσφαιρίνη είναι ο φορέας του οξυγόνου στα ερυθροκύτταρα των σπονδυλωτών. 

Πρόκειται για ένα τετραμερές μόριο που αποτελείται από δύο α και  δύο β πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες. Κάθε υπομονάδα αποτελείται από μία πολυπεπτιδική αλυσίδα και φέρει και μία 

προσθετική ομάδα, την αίμη, που περιέχει σίδηρο και συνδέεται με το οξυγόνο 

προσδίδοντας στο μόριο της αιμοσφαιρίνης στην ικανότητα μεταφοράς του οξυγόνου. 

Τα δύο είδη αλυσίδων (α και β) έχουν σημαντικές ομοιότητες τόσο στην πρωτοταγή όσο και 

στην τριτοταγή δομή τους, γεγονός που οφείλεται στην κοινή προγονική προέλευση του 

γονιδίου τους. Θεωρείται, ότι υπήρχε ένα προγονικό γονίδιο, το οποίο με διπλασιασμό και 

απόκλιση έδωσε τις σφαιρίνες τύπου α και τις σφαιρίνες τύπου μη α. 

Τα γονίδια των αλυσίδων α και τύπου α συγκροτούν ένα σύμπλεγμα γονιδίων με διάταξη εν 

σειρά και χαρτογραφούνται στο χρωμόσωμα 16 (γονίδια ζ και α),  ενώ τα γονίδια των 

αλυσίδων β ή τύπου β σφαιρίνης ( γονίδια ε, Gγ, Αγ, δ, β) χαρτογραφούνται στο χρωμόσωμα 

11.  Σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα 16 υπάρχουν δίπλα-δίπλα δύο πανομοιότυπα γονίδια α 

σφαιρίνης, που συμβολίζονται με α1 και α2. Τα γονίδια του συμπλέγματος της β σφαιρίνης, 

εμφανίζουν μεγάλη ομολογία. 

Η αλλαγή στην έκφραση των διαφόρων γονιδίων των σφαιρινών, κατά την ανάπτυξη, 

αναφέρεται και ως αναπτυξιακή μεταστροφή των σφαιρινών, και αποτελεί κλασικό 

παράδειγμα προγραμματισμένης ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης κατά την ανάπτυξη. 

Κατά την εμβρυονική αναπτυξιακή περίοδο έχουμε την αιμοσφαιρίνη Hb Gower 1 ( ζ2ε2) την 

Hb Gower 2 (α2ε2) και την Hb Portland (ζ2γ2).  

Κατά την εμβρυική αναπτυξιακή περίοδο υπάρχει αιμοσφαιρίνη HbF (α2γ2),  ενώ κατά την 

ενήλικη  περίοδο παρατηρείται κυρίως HbA (α2 β2) και σε μικρότερο ποσοστό HbA2 (α2δ2).  

Οι χρονικές μεταβολές στη σύνθεση των σημερινών συνοδεύονται από αλλαγές στο όργανο 

στο οποίο γίνεται η ερυθροποίηση. Η σύνθεση των εμβρυικών σφαιρινών γίνεται στον 

ασκιτικό σάκο αλλά την 5η  περίπου εβδομάδα η κυρία θέση ερυθροποίησης μετατοπίζεται 

στο εμβρυϊκό ήπαρ.  

Ακολούθως, αναλαμβάνει ο σπλήνας και τελικώς, ο μυελός των οστών που είναι και το κύριο 

όργανο ερυθροποίησης μετά τη γέννηση. Η HbF είναι η κύρια εμβρυική αιμοσφαιρίνη και 



4 
 

συνίσταται περίπου το 70% της συνολικής αιμοσφαιρίνης κατά τη γέννηση. Στην ενήλικο 

ζωή, όμως, η HbF αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της συνολικής αιμοσφαιρίνης. Η 

HbΑ2 δεν υπερβαίνει ποτέ το 2% της συνολικής αιμοσφαιρίνης του ενήλικα.  

Έχει βρεθεί ότι η έκφραση των γονιδίων της β σφαιρίνης ελέγχεται μόνο, εν μέρει, από τον 

υποκινητή των γονιδίων αυτών και παρακείμενες ρυθμιστικές περιοχές. Τα γονίδια των β 

σφαιρινών ελέγχονται από την περιοχή ελέγχου γενετικού τόπου locus control region (LCR) 

η οποία ξεκινά περίπου 6 kb ανοδικά του γονιδίου της ε σφαιρίνης. O LCR ορίζεται από 

πέντε περιοχές του DNA, που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση μιας ανοικτής χρωματικής 

διαμόρφωσης στο γενετικό τόπο και επιτρέπει την πρόσβαση των μεταγραφικών 

παραγόντων στις ρυθμιστικές αλληλουχίες των γονιδίων του συμπλέγματος της β σφαιρίνης. 

Η περιοχή LCR, μαζί με τις προσδενόμενες στο DNA πρωτεΐνες, αλληλεπιδρά με τα γονίδια 

του γενετικού τόπου, σχηματίζοντας μία περιοχή στον πυρήνα που αναφέρεται ως κόμβος 

ενεργής χρωματίνης, όπου λαμβάνει χώρα η έκφραση των γονιδίων του συμπλέγματος. Η 

διαδοχική μεταστροφή της γονιδιακής έκφρασης μεταξύ των πέντε μελών του συμπλέγματος 

κατά την ανάπτυξη οφείλεται στη διαδοχική αλληλεπίδραση του κόμβου ενεργής χρωματίνης 

με τα διάφορα γονίδια του συμπλέγματος. Καθώς αυτό μετακινείται από το γονίδιο που 

εντοπίζεται στο 5’ άκρο του συμπλέγματος, δηλαδή το γονίδιο της ε σφαιρίνης προς τα 

γονίδια δ και β που εκφράζονται στους ενήλικες. Η κλινική σημασία της LCR είναι διπλή: 

πρώτον οι ασθενείς με ελλείμματα της LCR δεν εμφανίζουν τα γονίδια του συμπλέγματος 

της β σφαιρίνης, δεύτερον τα στοιχεία της LCR είναι πιθανώς απαραίτητα για τη γονιδιακή 

θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με το σύμπλεγμα της β σφαιρίνης και τρίτον η γνώση 

των μοριακών μηχανισμών της αναπτυξιακής μεταστροφής των σφαιρινών μπορεί να 

καταστήσει εφικτή τη ρύθμιση της αύξησης της έκφρασης του γονιδίου της γ σφαιρίνης σε 

ασθενείς με β-θαλασσαιμία. 

 

 

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστική της επικρατούς φυλοσύνδετης 

κληρονομικότητας; 

Η συνδεδεμένη  με το Χ  χρωμόσωμα επικρατής κληρονόμηση μπορεί εύκολα να 

διακριθεί από την αυτοσωματική επικρατή, λόγω, της αδυναμίας μεταβίβασης του 

μεταλλαγμένου αλληλομόρφου από άρρενα σε άρρενα, δηλαδή από πατέρα σε γιο. 
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Αυτό συμβαίνει γιατί οι άντρες μεταβιβάζουν στους γιους τους το χρωμόσωμα Υ και όχι το 

χρωμόσωμα Χ. 

Τα χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης με το Χ επικρατούς κληρονόμησης,  ενός πλήρως  

διεισδυτικού νοσήματος, είναι τα εξής:  

α. Οι προσβεβλημένοι άντρες με φυσιολογικές συντρόφους αποκτούν μη προσβεβλημένος 

γιους και προσβεβλημένες θυγατέρες 

β. Τόσο οι αρσενικοί όσο και οι θηλυκοί απόγονοι των γυναικών φορέων έχουν 50% 

πιθανότητα να κληρονομήσουν το φαινότυπο. Το πρότυπο του γενεαλογικού δέντρου είναι 

παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται στην αυτοσωματική επικρατή κληρονομήση.  

γ. Τα προσβεβλημένα θηλυκά άτομα είναι περίπου διπλάσια σε σύγκριση με τα αρσενικά, 

αλλά συνήθως εμφανίζουν ηπιότερη αν και ποικίλη εκδήλωση του φαινότυπου.  

Συνήθως ο παθολογικός φαινότυπος μιας συνδεδεμένες με το Χ επικρατούς διαταραχής 

είναι ηπιότερος στα θηλυκά άτομα, τα οποία είναι σχεδόν πάντα ετερόζυγα, επειδή σε ένα 

ποσοστό των κυττάρων τους το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο εντοπίζεται στο 

απενεργοποιημένο χρωμόσωμα Χ (σωμάτιο Barr).  Συνεπώς οι περισσότερες συνδεδεμένες 

με το X επικρατείς διαταραχές είναι ατελώς επικρατείς, όπως συμβαίνει και με τις 

περισσότερες αυτοσωματικές επικρατείς διαταραχές.  

Ορισμένα  νοσήματα που κληρονομούνται με αυτό το πρότυπο εκφράζονται αποκλειστικά, 

ή σχεδόν αποκλειστικά, στα θηλυκά άτομα καθώς επιφέρουν το θάνατο των αρσενικών 

ατόμων πριν από τη γέννηση π.χ. σύνδρομο Rett. 

 

4. Δομή και ρόλος Golgi 

Η συσκευή Golgi αποτελεί ένα οργανίδιο (εξαιρετικά ευμέγεθες στα εκκριτικά κύτταρα) 

το οποίο εντοπίζεται ως συνέχεια του ενδοπλασματικού δικτύου (ΕΔ), πλησίον του πυρήνα 

των ευκαρυωτικών κυττάρων. Στα ζωικά κύτταρα συχνά εντοπίζεται κοντά στο 

κεντροσωμάτιο. Η συσκευή Golgi αποτελείται ένα σύνολο πεπλατυσμένων σάκων, που 

ονομάζονται δεξαμενές (cisternae) οι οποίες είναι τοποθετημένες σε μία στοίβα. 

Κάθε στοίβα περιέχει τρεις έως είκοσι σάκους. Κάθε στοίβα Golgi έχει δύο διακριτές πλευρές: 

μία πλευρά εισόδου cis Golgi και μία εξόδου trans Golgi. Το μέσο της συσκευής ονομάζεται 

μέση δεξαμενή. 

Οι διαλύτες πρωτεΐνες και μεμβρανικές πρωτεΐνες εισέρχονταν στο δίκτυο cis Golgi μέσω 

κυστιδίων μεταφοράς που προέρχονται από το ενδοπλασματικό δίκτυο. Οι πρωτεΐνες 

κινούνται μέσα στις δεξαμενές κατά σειρά, χρησιμοποιώντας κυστίδια, που εκβλασταίνουν  

από τη μία δεξαμενή και συντήκονται με την επόμενη. Οι πρωτεΐνες εξέρχονται από το trans 
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Golgi με  κυστίδια μεταφοράς τα οποία έχουν προορισμό την κυτταρική μεμβράνη ή κάποιο 

άλλο οργανίδιο του κυστιδιακού συστήματος.  

Στο δίκτυο Golgi γίνεται η διαλογή των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες που εισέρχονται στο cis 

Golgi μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα δια μέσω των δεξαμενών του Golgi, είτε αν 

περιέχουν ένα σήμα συγκράτησης στο ενδοπλασματικό δικτύου να επιστρέψουν στο ΕΔ. Οι 

πρωτεΐνες που εξέρχονται από το δίκτυο trans Golgi υπόκεινται σε διαλογή ανάλογα με τον 

προορισμό τους, δηλαδή τα λυσοσώματα και την κυτταρική μεμβράνη. 

Μέσα στο δίκτυο Golgi οι πρωτεΐνες υπόκεινται χημικές τροποποιήσεις. Η πιο κοινή χημική 

τροποποίηση είναι η γλυκοζυλίωση, δηλαδή η προσθήκη ολιγοσακχαριτικών αλυσίδων 

μέσω μιας πολύ οργανωμένης διεργασίας κατά την οποία τα σάκχαρα προστίθενται και 

αφαιρούνται από μία σειρά ενζύμων, που δρουν με καθορισμένη αλληλουχία, καθώς η 

πρωτεΐνη διέρχεται δια μέσω των δεξαμενών του Golgi. 

Σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα υπάρχει μία σταθερή ροή κυστιδίων που στέλνουν από το 

δίκτυο trans Golgi και συντήκονται με την κυτταρική μεμβράνη με τη διεργασία της 

εξωκυτταρωσης. Αυτή, η ιδιοσυστατική οδός εξωκυττάρωσης, εφοδιάζει την κυτταρική 

μεμβράνη με καινούργια λιπίδια και πρωτεΐνες και μεταφέρει πρωτεΐνες στον εξωκυττάριο 

χώρο (έκκριση). Εκτός από την ιδιοσυστατική οδό εξωκυττάρωσης, που λειτουργεί συνεχώς, 

σε όλα τα κύτταρα υπάρχει και η ρυθμιζόμενη οδός εξωκυττάρωσης η οποία λειτουργεί μόνο 

σε κύτταρα που έχουν εξειδικευτεί για έκκριση  

Τα εξειδικευμένα εκκριτικά κύτταρα παράγουν μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένων 

προϊόντων π.χ. ορμόνες, βλέννη, πεπτικά ένζυμα που αποθηκεύονται σε εκκριτικά κυστίδια. 

Τα εκκριτικά αυτά κυστίδια εκβλασταίνουν από το trans Golgi και συσσωρεύονται κοντά στην 

κυτταρική μεμβράνη. Μετά από κατάλληλο σήμα συντήκονται με την πλασματική μεμβράνη 

και απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους στον εξωκυττάριο χώρο . 

Οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες διαλέγονται και συσκευάζονται στο trans Golgi δίκτυο. 

Οι συνθήκες στο δίκτυο αυτό επιτρέπουν τη συσσωμάτωση τους (όξινο περιβάλλον και 

υψηλή συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου). Η συσσωμάτωση επιτρέπει μεγάλη συγκέντρωση 

πρωτεϊνών μέσα στα εκκριτικά κυστίδια. Το Golgi και η πλασματική μεμβράνη βρίσκονται σε 

μία συνεχή ανακύκλωση μεμβράνης. 

 


