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Θέμα Α : Ετεροχρωματίνη και φαινόμενο θέσης 

Το πυρηνικό DNA προκειμένου να συσκευαστεί, να επιδιορθωθεί, να μεταγραφεί

και  να  αντιγράφει  σχετίζεται  με  πρωτεΐνες,  σχηματίζοντας  ένα  σύμπλοκο  μόριο  που

ονομάζεται χρωματίνη.

Η χρωματίνη  αποτελείται από  DNA και πρωτεΐνες που είναι ιστόνες και μη ιστόνες.  Ο

ρόλος  των  ιστονών  είναι  ότι  σχηματίζουν  οκταμέρες  το  νουκλεοσωμάτιο,  το  οποίο

αποτελεί το πρώτο και βασικό επίπεδο συσκευασίας της χρωματίνης. Το οκταμέρες των

ιστονών  αποτελείται  από   την  ιστόνη  H2Α,   H2Β,  H3  και  H4.  Το  μόριο  του  DNA

περιελίσσεται περίπου δύο φορές γύρω από το νουκλεοσωμάτιο. Η δομή που προκύπτει

ονομάζεται  «χάντρες  σε  κορδόνι»  και  είναι  το  πρώτο  επίπεδο  οργάνωσης  της

χρωματίνης.  Ακολούθως,  τα  νουκλεοσωμάτια   συσκευάζονται,  περαιτέρω,

δημιουργώντας  πιο  συμπαγείς  δομές.  Ο βαθμός συμπύκνωσης της  χρωματίνης  είναι

δυνατόν να μεταβάλλεται, ανάλογα με τη φάση του κυτταρικού κύκλου και ανάλογα με τη

ρύθμιση της έκφρασης της πληροφορίας πού βρίσκεται σε συγκεκριμένα τμήματα της

χρωματίνης. Οι τοπικές μεταβολές της συσκευασίας της χρωματίνης προκαλούνται από

τα σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης, καθώς και από τον κώδικα των ιστονών. Η μεσοφασική
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χρωματίνη  δεν  έχει  ομοιογενή  οργάνωση.   Υπάρχουν  περιοχές  οι  οποίες  είναι  πιο

συμπυκνωμένες, ενώ άλλες περιοχές είναι περισσότερο εκτεταμένες.

Η πιο συμπυκνωμένη μορφή της μεσοφασικής χρωματίνης καλείται ετεροχρωματίνη. η

ετεροχρωματίνη συνήθως αποτελεί το 10% ενός μεσοφασικού χρωμοσώματος και στα

χρωμοσώματα των θηλαστικών εντοπίζεται συγκεντρωμένη γύρω από την περιοχή του

κεντρομεριδίου και στα τελομερίδια. 

Η πιο χαλαρή χρωματίνη καλείται ευχρωματίνη και είναι μεταγραφικά ενεργή.  Ο κάθε

τύπος  χρωματίνης  δημιουργείται  και  συντηρείται  από  διαφορετικά  σύνολα

μεταμεταφραστικών  τροποποιήσεων  των  ουρών  των  ιστονών,  που  προσελκύουν

διαφορετικές ομάδες ενζύμων.  Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις που κατευθύνουν το

σχηματισμό  του  πιο  συνηθισμένου  τύπου  ετεροχρωματίνης,   περιλαμβάνουν  τη

μεθυλίωση  της  λυσίνης  στην  Η3.   Μόλις  δημιουργηθεί,  η  ετεροχρωματίνη,  σε  μία

χρωμοσωμική  περιοχή  είναι  ικανή  να  επεκταθεί,  καθώς αυτές  οι  τροποποιήσεις  των

ουρών των ιστονών προσελκύουν πρωτεΐνες ειδικές για την ετεροχρωματίνη, οι οποίες

στη  συνέχεια  δημιουργούν  τις  ίδιες  τροποποιήσεις  στις  γειτονικές  ιστόνες.   Αυτές  οι

τροποποιήσεις  επιστρατεύουν  κι  άλλες  πρωτεΐνες  ειδικές  για  την  ετεροχρωματίνη,

προκαλώντας ένα κύμα συμπυκνωμένης χρωματίνης,  που διαδίδεται,  κατά μήκος του

χρωμοσώματος. Η ετεροχρωματίνη συνεχίσει να επεκτείνεται, έως ότου, συναντήσει μία

αλληλουχία μονωτή, η οποία σταματά την επέκταση της. Ορισμένες ετεροχρωματινικές

περιοχές δεν περιέχουν γονίδια, όπως  τα τελομερή, άλλες όμως περιέχουν γονίδια τα

οποία όταν βρίσκονται σε τόσο συμπυκνωμένη χρωματίνη δεν μπορούν να εκφραστούν.

Το φαινόμενο θέσεως αναφέρεται στη μειωμένη ή πλήρη απώλεια της έκφρασης ενός

γονιδίου το οποίο βρίσκεται κοντά ή μέσα σε ετεροχρωματινική ιπεριοχή και για αυτό το

λόγο δεν μπορεί να εκφραστεί. Στον άνθρωπο το γονίδιο που κωδικοποιεί τη β σφαιρίνη

βρίσκεται δίπλα σε μία περιοχή συμπαγούς πρωτεΐνης. Εάν, λόγω ενός κληρονομικού

ελλείμματος  DNA,  αυτή  η  ετεροχρωματινική  περιοχή επεκταθεί  τότε  το  γονίδιο  της  β

σφαιρίνης  δεν  εκφράζεται  ικανοποιητικά  και  το  άτομο,  που  φέρει  την  απαλοιφή,

εκδηλώνει μία σοβαρή νόσο αναιμίας.
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Θέμα Β: Ποιος ο ρόλος των θέσεων Α, Ε και Ρ των ριβοσωμάτων; 

 Η γενετική πληροφορία πού υπάρχει κωδικοποιημένη στο DNA μεταγράφεται σε

mRNA  και  ακολούθως  μεταφράζεται  σε  πολυπεπτιδική  αλυσίδα.  Η  διαδικασία  της

μετάφρασης βασίζεται στην αναγνώριση του κωδικονίου, πάνω στο μόριο του mRNA,

από το αντικωδικόνιο, που βρίσκεται στο tRNA και μεταφέρει αμινοξέα στο ριβόσωμα.  Η

αναγνώριση  κωδικονίου-  αντικωδικονίου  βασίζεται  στη  συμπληρωματικότητα  των

βάσεων του DNA. Η ακριβής και ταχεία μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνη προϋποθέτει

τη  λειτουργία  μιας  μεγάλης  μοριακής  μηχανής,  η  οποία  μετακινείται  κατά  μήκος  της

αλυσίδας του mRNA, συλλαμβάνει  τα  συμπληρωματικά μόρια tRNA, τα συγκρατεί  σε

κατάλληλες θέσεις και διασυνδέει τα αμινοξέα που μεταφέρονται, ώστε να σχηματιστεί μία

πολυπεπτιδική αλυσίδα. 

Το  ρόλο  αυτό  τον  έχει  το  ριβοσωμάτιο,  ένα  μεγάλο  σύμπλοκο που  απαρτίζεται  από

δεκάδες  μικρές  ριβοσωμικές  πρωτεΐνες  και  πολυάριθμα μόρια RNA που ονομάζονται

ριβοσωμικά RNAs ( rRNAs). 

Τα ευκαρυωτικά και τα προκαρυωτικά ριβοσώματα εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες, ως

προς την οργάνωση και στη λειτουργία τους. Αποτελούνται από μία μεγάλη και μία μικρή

υπομονάδα. Η μικρή υπομονάδα συνταιριάζει τα μόρια tRNA στα κωδικόνιο του mRNA,

ενώ η  μεγάλη καταλύει το σχηματισμό των ομοιοπολικών πεπτιδικών δεσμών, οι οποίοι

συνδέουν τα αμινοξέα σε μία πολυπεπτιδική αλυσίδα.

Εκτός  από τη  θέση  πρόσδεσης  ενός  μορίου  mRNA,  ένα  ριβοσωμάτιο  περιέχει  τρεις

θέσεις σύνδεσης για μόρια tRNA, τις θέσεις Α,  P και E.  Για να προστεθεί ένα αμινοξύ σε

μία  αυξανόμενη  πεπτιδική  αλυσίδα  το  κατάλληλο  tRNA  εισέρχεται  στη  θέση  A,

ζευγαρώνοντας με το συμπληρωματικό κωδικόνιο του μορίου του mRNA.  Στη συνέχεια,

το αμινοξύ που μεταφέρεται από αυτό το tRNA συνδέεται με την πεπτιδική αλυσίδα, η

οποία  συγκρατείται  από  tRNA  που  βρίσκεται  στη  γειτονική  θέση  P  (  μέσω  της

πεπτιδυλοτρανσφεράσης της μεγάλης ριβισωματικής υπομονάδας).  Κατόπιν, η  μεγάλη

υπομονάδα του ριβοσωματίου μετακινείται και το χρησιμοποιημένο μόριο tRNA από τη

θέση P προωθείται στη θέση Ε και τελικά απορρίπτεται. Ο κύκλος των τριών βημάτων
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επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ένα αμινοξύ προστίθεται στην πολυπεπτιδική αλυσίδα

η  οποία  αυξάνεται  από  το  αμινοτελικό  προς  το  καρβοξυτελικό  άκρο,  έως  ότου,  το

ριβισωμάτιο συναντήσει στο mRNA ένα κωδικόνιο τερματισμού.

Θέμα  Γ: Αναφέρετε  συνοπτικά  τις  κατηγορίες  και  τους  ρόλους  των  μη

κωδικοποιητικών RNA 

Τα μη Κωδικοποιητικά RNAs, έχουν ποικίλους ρόλους στο κύτταρο: 

1. Ριβοσωμικό  rRNA,  είναι  το  συστατικό  των  ριβοσωμάτων,  τα  οποία  είναι

επιφορτισμένα με τη μετάγραση του  mRNA και τη σύνθεση πρωτεϊνών. Τα γονίδια που

κωδικοποιούν τα  rRNAs εντοπίζονται στα άκρα χρωμοσωμάτων που συναθροίζονται και

σχηματίζουν  τον  πυρηνίσκο.  Υπάρχουν  πολλά  αντίγραφα  των  γονιδίων  αυτών,  και  ο

ρυθμός της μεταγραφής τους εξαρτάται από το ρυθμό σύνθεσης πρωτεϊνών. Τα εκκριτικά

κύτταρα έχουν εκτεταμένο πυρηνίσκο, καθώς απαιτείται η σύνθεση πολλών ριβοσωμάτων.

2.  Long non coding RNAs (lncRNAs)  τροποποιούν  την  χρωματίνη  σε

ετεροχρωματίνη και καταστέλλουν την έκφραση των γονιδίων

3.  Μεταφορικό tRNA. Είναι τα μόρια εκείνα που μεσολαβούν την αντιστοίχηση των

κωδικονίων του  mRNA με αμινοξέα (μετάφραση). Έχουν σταυροειδή δομή και διαθέτουν

αντικωδικόνιο συμπληρωματικό με το κωδικόνιο που αντιστοιχεί στο αμινοξύ που φέρουν.

Όταν είναι συνδεδεμένα με αμινοξύ ονομάζονται αμινοακυλο-tRNA και αυτή η σύνδεση

γίνεται μέσω της δράσης της συνθάσης του αμινοακυλο-tRNA.

4. Μικρά  πυρηνικά  snRNA  συμμετέχουν  στο  μάτισμα,  ως  συστατικό  των

σπλαϊσοσωμάτων  (spliceosomes).  Το  πρόδρομο  mRNA περιέχει  ιντρόνια,  τα  οποία

πρέπει  να  αποκοπούν  με  ακρίβεια  και  να  συρραφούν  τα  εξώνια.  Η  διαδικασία  αυτή

ονομάζεται μάτισμα ή συρραφή και η αναγνώριση των σημείων συρραφής γίνεται από τα

σύμπλοκα snRNPs, συστατικό των οποίων είναι τα snRNAs.

5. Μικρά  πυρηνισκικά  snoRNA  συμμετέχουν  στην  τροποποίηση  των  rRNAs  &

tRNAs,  τροποποιούν  τη  χρωματίνη  &  τη  δράση  των  miRNAs,  συνδέονται  με  την

καρκινογένεση. Δημιουργούν σύμπλοκα με πρωτεΐνες, τα snoRNPs και  κωδικοποιούνται

από αλληλουχίες μέσα σε ιντρόνια άλλων γονιδίων. Μετακινούνται ως ρετροτρανσποζόνια.

6. Μίκρο-  RNA (miRNA ,  piRNAs & siRNAs) συμμετέχουν στην RNA παρεμβολή

(καταστροφή  των  mRNAs  ή  παρεμπόδιση  της  μετάφρασής  τους).  Τα  miRNAs
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μεταγράφονται από την RNApol II και αφού ωριμάσουν εξέρχονται στο κυτταροδιάλυμα ως

μικρά δίκλωνα μόρια. Εκεί ο ένας από τους δύο κλώνους συνδέεται με κατάλληλο ένζυμο

(Dicer)  και  αναζητεί  mRNAs με  εκτεταμένη  ή  μικρή  συμπληρωματικότητα.  Συνδέεται

επάνω τους και προκαλεί είτε την άμεση αποδόμησή τους ή την παροδική παρεμπόδιση

της μετάφρασής του. 

Θέμα  Δ:  Τελομεράση:  Ποιος  ο  ρόλος  και  η  ενεργότητά  της  σε  διαφορετικές
κατηγορίες κυττάρων;

Η DNA πολυμεράση το ένζυμο που αντιγράφει το DNA συνθέτει μόνο με κατεύθυνση

5΄3΄.  Επομένως  ο  καθυστερημένος  κλώνος  μιας  διχάλας  αντιγραφής  συντίθεται

ασυνεχώς  με  μικρά  κλάσματα  DNA  (κλάσματα  Okazaki),   καθένα  από  τα  οποία

αποτελείται  από έναν RNA εκκινητή (που συντίθεται από μία πριμάση) και από μικρά

τμήματα   DNA.  Ωστόσο,  καθώς,  η  διχάλα  της  αντιγραφής  φτάνει  στο  τέλος  του

χρωμοσώματος  προκύπτει  ένα  σοβαρό  πρόβλημα.  Παρόλο  που  ο  προπορευόμενος

κλώνος αντιγράφεται  κατά  μήκος  ολόκληρου  του  χρωμοσώματος  αυτό  δεν  συμβαίνει

στον  καθυστερημένο  κλώνο.  Όταν  απομακρυνθεί  ο  τελικός  RNA  εκκινητής  στον

καθυστερημένο κλώνο αυτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί και παραμένει ένα τμήμα του

κλώνου  εκμαγείου,  που  δεν  μπορεί  να  αντιγραφεί.  Χωρίς  μία  στρατηγική  για  την

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ο καθυστερημένος κλώνος θα γίνεται βραχύτερος

μετά από κάθε κύκλο αντιγραφής του DNA και συνεπώς μετά από επαναλαμβανόμενες

κυτταρικές  διαιρέσεις  τα  χρωμοσώματα  θα  συρρικνώνονταν  και  τελικά  χάνονταν

πολύτιμες πληροφορίες. Τα βακτήρια έχουν επιλύσει αυτό το πρόβλημα της αντιγραφής

με το να διαθέτουν κυκλικά μόρια DNA. 

Οι ευκαρυώτες επιλύουν το πρόβλημα διαθέτοντας τα άκρα των χρωμοσωμάτων τους

ειδικές  αλληλουχίες   τελομεριδίων,  που  ενσωματώνονται  σε  δομές  που  καλούνται

τελομερίδια. Αυτές οι αλληλουχίες προσελκύουν ένα ένζυμο γνωστό ως τελομεράση το

οποίο χρησιμοποιώντας ένα εκμαγείο RNA, που αποτελεί μέρος του ενζύμου, επεκτείνει

τα άκρα του καθυστερημένου κλώνου μέσω της προσθήκης πολλαπλών αντιγράφων της

ίδιας  βραχείας  αλληλουχίας  DNA.  Στον  καθυστερημένο  κλώνο  αυτή  η  εκτεταμένη

επαναλαμβανόμενη  αλληλουχία  DNA  λειτουργεί  ως  εκμαγείο  που  επιτρέπει  την

ολοκλήρωση της αντιγραφής του με την προσθήκη ενός τελευταίου τμήματος Okazaki. Το
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ένζυμο τελομεράση διαθέτει ενσωματωμένο ένα μικρό τμήμα RNA και οι αλληλουχίες που

προσθέτει στον καθυστερημένο κλώνο του DNA είναι συμπληρωματικές ως προς αυτό το

RNA. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή του καθυστερημένου κλώνου παραμένει μία μικρή

έκταση μονοκλωνου DNA στα άκρα του χρωμοσώματος.

Τα τελομερή σχηματίζουν δομές που σηματοδοτούν τα άκρα των χρωμοσωμάτων και

έτσι  το  κύτταρο  μπορεί  να  διακρίνει  μεταξύ  των  φυσικών  τελικών  αγώνων  των

χρωμοσωμάτων και θραύσεων του διπλού κλώνου του DNA, που σε ορισμένες φορές

απαντώνται  περιστασιακά στα χρωμοσώματα.  Αυτές οι  θραύσεις είναι επικίνδυνες και

πρέπει να επιδιορθωθούν άμεσα για να μην προκαλέσουν ασταθή καρυότυπο. 

Η δράση της τελομεράσης, με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται, και παραμένει ενεργή σε

λίγους τύπους κυττάρων, όπως τα κύτταρα του μυελού των οστών και οι γαμέτες.  Τα

εμβρυϊκά  βλαστοκύτταρα  εκφράζουν  την  τελομεράση,  η  οποία  τους  επιτρέπει  να

διαιρούνται επανειλημμένα και να σχηματίζουν το άτομο. Στους ενήλικες, η τελομεράση

εκφράζεται σε υψηλό βαθμό μόνο σε κύτταρα που πρέπει να διαιρούνται τακτικά, ειδικά

στα αρσενικά σπερματοζωάρια,  αλλά και στα επιδερμικά κύτταρα, σε ενεργοποιημένα

λεμφοκύτταρα  Τ  και  λεμφοκύτταρα  Β,  όπως  καθώς  και  σε  ορισμένα  ενήλικα

βλαστοκύτταρα, αλλά στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων τα σωματικά κύτταρα

δεν εκφράζουν την  τελομεράση.  Γι’  αυτό  το  λόγο το μήκος των τελομερών σταδιακά

βραχύνεται και  όταν το μήκος φτάσει σε έναν κρίσιμο ουδό το κύτταρο παύει πλέον να

μπαίνει σε μίτωση.

Σε περιπτώσεις εξαλλαγής του κυττάρου προς καρκινικό το γονίδιο της τελομεράσης είναι

δυνατόν  να  επανενεργοποιηθεί  (ογκογονίδιο)  δίνοντας  στο  κύτταρο  ένα  ανεξάντλητο

μιτωτικό δυναμικό. 
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