
Τα χρωμοσώματα και η 
ρύθμιση των γονιδίων 



Όλα (σχεδόν) τα κύτταρα ενός οργανισμού 
περιέχουν το ίδιο γονιδίωμα 

 

Κάθε κυτταρικός τύπος εκφράζει μέρος μόνο 
του γονιδιώματός του, δηλαδή ρυθμίζει με 
μεγάλη ακρίβεια την γονιδιακή έκφραση 

Κυτταρική διαφοροποίηση: δομική και λειτουργική εξειδίκευση 
του κυττάρου προκειμένου να επιτελέσει συγκεκριμένο 
βιολογικό ρόλο 





Η κυτταρική διαφοροποίηση επιτυγχάνεται χάριν στη 

διαφοροποιημένη γονιδιακή έκφραση ανάμεσα στους 

κυτταρικούς τύπους 

Νησίδια του Langerhans 



Οι οδηγίες για την κυτταρική διαφοροποίηση και την κυτταρική 
λειτουργία βρίσκονται στο DNA 

Ο πυρήνας ενός 
τυπικού κυττάρου έχει 
διάμετρο 5-8nm και 
περιέχει DNA μήκους 2 
μέτρων 



Σωματικό κύτταρο Γενετικό κύτταρο 

Η δομή των ευκαρυωτικών χρωμοσωμάτων 



Χρωματίνη: Το DNA του πυρήνα οργανώνεται σε 
χρωμοσώματα, τα οποία αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες 

Συσκευασία και οργάνωση σε χρωμοσώματα 

Μεταγραφή  Αντιγραφή  

Επιδιόρθωση  



Χρωμόσωμα 

Ευκαρυωτικό χρωμόσωμα: 

επιμήκης ίνα DNA που 
αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες 

Βακτηρικό χρωμόσωμα: κυκλική ίνα 

DNA που αλληλεπιδρά με 
διαφορετικές από τις ευκαρυωτικές, 
πρωτεΐνες 



Τα μεσοφασικά χρωμοσώματα περιέχουν συμπυκνωμένες και πιο 
εκτεταμένες μορφές χρωματίνης 

Ετεροχρωματίνη: η πιο συμπυκνωμένη μορφή της μεσοφασικής χρωματίνης, 
αποτελεί το 10% της συνολικής χρωματίνης. Είναι μεταγραφικά ανενεργός. Στα 

θηλαστικά βρίσκεται συγκεντρωμένη γύρω από το κεντρομερίδιο και στα άκρα 

των χρωμοσωμάτων 

Ευχρωματίνη: η πιο εκτεταμένη μορφή της μεσοφασικής χρωματίνης. Από την 

ευχρωματίνη το 10% περίπου βρίσκεται είτε υπό μεταγραφή είτε είναι διαθέσιμο 

για μεταγραφή (ενεργός ευχρωματίνη) 



Ρύθμιση των γονιδίων 

Αν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης το DNA 

τροποποιείτο μη αντιστρεπτά, τότε τα 

χρωμοσώματα ενός διαφοροποιημένου 

κυττάρου θα αδυνατούσαν να κατευθύνουν την 

ανάπτυξη ολόκληρου του οργανισμού 





Κυτταρικές πρωτεΐνες 

Διαχειρίστριες πρωτεΐνες  Εξειδικευμένες πρωτεΐνες  

Ένζυμα βασικών 
μεταβολικών 
οδών 



Τα τέσσερα στάδια στα οποία ασκείται έλεγχος η έκφραση των 
ευκαρυωτικών γονιδίων 



Η μεταγραφή ελέγχεται από πρωτεΐνες που προσδένονται σε ρυθμιστικές 
αλληλουχίες του DNA 

Ο έλεγχος της μεταγραφής συνήθως ασκείται στο βήμα της έναρξης 

Οι υποκινητές των γονιδίων 

περιλαμβάνουν τη θέση έναρξης 

και μια αλληλουχία 50bp 

ανοδικά από τη θέση έναρξης 

Εκεί συνδέεται η RNA 

πολυμεράση  

Ρυθμιστικές αλληλουχίες πάνω 
στο DNA, απαραίτητες για την 
ενεργοποίηση και την 
απενεργοποίηση των γονιδίων 

Διακόπτες Μοριακοί 
μικροεπεξεργαστές 



Ρυθμιστικές αλληλουχίες πάνω στο DNA, απαραίτητες για την 
ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των γονιδίων 

Διακόπτες: μήκος 10bp, απαντούν σε ορισμένο σήμα. Υπερτερούν στα 
βακτήρια 

Μοριακοί μικροεπεξεργαστές: μήκος 10.000bp, απαντούν σε ποικίλα 

σήματα, τα οποία τα ολοκληρώνουν σε μια οδηγία που καθορίζει την 

ταχύτητα έναρξης της μεταγραφής. Υπερτερούν στους ευκαρυώτες 



Οι ρυθμιστικές αλληλουχίες δεν δρουν αυτοδύναμα.  Αναγνωρίζονται 
από τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες των γονιδίων που προσδένονται επάνω 
τους. Ο διακόπτης σχηματίζεται από την αλληλουχία και την αντίστοιχη 
συνδεδεμένη ρυθμιστική πρωτεΐνη. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι απ’ τις 
ισχυρότερες και πιο εξειδικευμένες στη μοριακή Βιολογία. 

Η αναγνώριση της 
αλληλουχίας από την 
πρωτεΐνη βασίζεται 
στο συνταίριασμα των 
επιφανειών των 
μορίων 

Η πρωτεΐνη συνήθως εισχωρεί στη 
μείζονα αύλακα, σχηματίζει ασθενείς 
δεσμούς χωρίς να διαταράσσει τους 
δεσμούς Η ανάμεσα στις 
συμπληρωματικές βάσεις 



Πρωτεϊνικά μοτίβα πρόσδεσης στο DNA 

Ομοιοτική περιοχή 



Η ασπαραγγίνη αυτής της έλικας 
έρχεται σε επαφή με μια αδενίνη 



Μοτίβο «φερμουάρ» λευκίνης 

Διμερισμός: Δύο 
διαφορετικές ή όμοιες 
πρωτεΐνες μπορούν να 
συνδυαστούν ανά ζεύγη 



Το μοτίβο του δάκτυλου ψευδαργύρου 



Οι καταστολείς αδρανοποιούν τα γονίδια και οι ενεργοποιητές τα ενεργοποιούν  

Οπερόνια βακτηρίων: συσσωματώματα βακτηριακών γονιδίων τα οποία 
διατάσσονται με τρόπο τέτοιο ώστε να μεταγράφονται σε ένα μακρύ μόριο 
mRNA 

χειριστής 

υποκινητής 



Στον υποκινητή βρίσκεται μια βραχεία αλληλουχία (χειριστής, 15bp) η 
οποία αναγνωρίζεται από μια ρυθμιστική πρωτεΐνη 

Αναστολέας 
της 
τρυπτοφάνης 



• Ο αναστολέας της τρυπτοφάνης είναι μια κατασταλτική πρωτεΐνη η οποία 
αδρανοποιεί το οπερόνιο της τρυπτοφάνης 

 

• Υπάρχουν και πρωτεινες που ενεργοποιούν τα γονίδια συνδεόμενες με τους 
υποκινητές. Οι ενεργοποιητικές πρωτεΐνες συνδέονται πάνω σε 
υποκινητές που είναι οριακά λειτουργικοί, όταν συνδέονται μόνοι τους με την 

RNA πολυμεράση. Όταν επάνω σε τέτοιους υποκινητές συνδεθεί μια 
ενεργοποιητική πρωτεΐνη τότε η RNA πολυμεράση αρχίζει να μεταγράφει 



•Ένας καταστολέας η 
LAC 

•Μια ενεργοποιητική 
ρυθμιστική πρωτεΐνη 
η CAP 

Το οπερόνιο της 
λακτόζης! 

https://www.youtube.com/watch?v=T9Wszg7FhxE 



Η έναρξη της μεταγραφής των ευκαρυωτικών γονιδίων είναι μια 
περιπλοκή διεργασία 

Η έναρξη της μεταγραφής διαφέρει ανάμεσα στους ευκαρυώτες και 
τους προκαρυώτες: 

1. Τα βακτήρια έχουν μια RNA πολυμεράση, ενώ οι ευκαρυώτες 
έχουν τρεις διαφορετικές 

 Ευκαρυώτες 

RNA πολυμεράση I & RNA πολυμεράση II RNA πολυμεράση III 



Η έναρξη της μεταγραφής διαφέρει ανάμεσα στους ευκαρυώτες και 
τους προκαρυώτες: 

 

2. H βακτηριακή  RNA πολυμεράση μπορεί αρχίσει τη μεταγραφή 
χωρίς τη συμβολή επικουρικών πρωτεϊνών,  ενώ οι ευκαρυωτικές 
συνεπικουρούνται από μια ομάδα πρωτεϊνών, τους γενικούς 
μεταγραφικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να 
συγκεντρωθούν στον υποκινητή 

3. Οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες των ευκαρυωτών μπορούν να 
επηρεάσουν τη μεταγραφή ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένες σε 
απόσταση χιλιάδων βάσεων από τον υποκινητή 

4. Στους ευκαρυώτες η έναρξη της μεταγραφής περιπλέκεται ακόμα 
περισσότερο από τη συσκευασία του DNA σε νουκλεοσωμάτια και 
την συμπαγή δομή της χρωματίνης 



Η ευκαρυωτική RNA πολυμεράση χρειάζεται γενικούς μεταγραφικούς 
παράγοντες 

•Κάθε ευκαρυωτική RNA πολυμεράση δεν μπορεί να αρχίσει τη 
μεταγραφή μόνη της, απαιτεί την παρουσία των γενικών 
μεταγραφικών παραγόντων 

•Ονομάζονται «γενικοί» γιατί μπορούν να συνδεθούν πάνω σε 
διάφορους υποκινητές 

•Διαφέρουν από τους βακτηριακούς καταστολείς και ενεργοποιητές και 
από τις ευκαρυωτικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες καθώς αυτά τα στοιχεία 
εμφανίζουν ειδικότητα 

 



Κουτί ΤΑΤΑ 

•Η αλληλουχία ΤΑΤΑ εντοπίζεται ανοδικά 
της αλληλουχίας του υποκινητή που 
χρησιμοποιεί RNA πολυμεράση II 

•Λειτουργεί ως ορόσημο για τη 
συνάθροιση και άλλων πρωτεϊνών στον 
υποκινητή 

•Όταν στο κουτί ΤΑΤΑ συνδεθεί ένα 
γενικός μεταγραφικός παράγοντας τότε 
συγκεντρώνονται και άλλοι παράγοντες 
οι οποίοι μαζί με την RNA πολυμεράση II 
σχηματίζουν το πλήρες σύμπλοκο 
έναρξης της μεταγραφής 

 



Συναρμολόγηση γενικών μεταγραφικών παραγόντων με τον υποκινητή 

Ο TFIID προσδένεται στο κουτί ΤΑΤΑ 
και προκαλεί τοπική στρέβλωση του 
DNA 

Οι γενικοί μεταγραφικοί 
παράγοντες και η RNA 

πολυμεράση ΙΙ συναρμολογούνται 
στον υποκινητή 

Μόλις προσδεθεί και η  RNA 

πολυμεράση II στο πλήρες 
σύμπλοκο έναρξης της 
μεταγραφής, τότε για να αρχίσει η 
μεταγραφή η πολυμεράση πρέπει 
να απελευθερωθεί από το 
σύμπλοκο. Ο TFIIH με δράση 
πρωτεϊνικής κινάσης 
φωσφορυλιώνει την πολυμεράση 
και αυτή απεμπλέκεται από το 
σύμπλοκο. 
Ακολούθως απελευθερώνονται και 
οι γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες 



Οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες των ευκαρυωτών ελέγχουν την έκφραση των 
γονιδίων από κάποια απόσταση 

Ενεργοποιητική 
πρωτεϊνη 

Γενικοί μεταγραφικοί 
παράγοντες  

Πρωτεινικό 
σύμπολοκο 
Μεσολαβητή 

Ενεργοποιητική 
πρωτεΐνη 

Ενισχυτής 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ysxtZJUeTCE 



Πώς επικοινωνούν οι απομακρυσμένοι καταστολείς και 
ενεργοποιητές των ευκαρυωτικών γονιδίων με τον υποκινητή; 

Σχηματισμός βρόγχου 

 



Η συσκευασία του DNA των ευκαρυωτών σε 
νουκλεοσωμάτια μπορεί να επηρεάσει τη μεταγραφή 

Γενικά η παρουσία 
νουκλεοσωματίων δεν 
επηρεάζει την RNA 
πολυμεράση. Εάν όμως ο 
υποκινητής του γονιδίου 
βρίσκεται στενά 
συνδεδεμένος πάνω στον 
πυρήνα του 
νουκλεοσωματίου τότε 
πιθνότατα παρεμποδίζεται η 
πρόσδεση της πανω στο DNA 

ή η  πρόσδεση των γενικών 
μεταγραφικών παραγόντων  



Τα νουκλεοσωμάτια που βρίσκονται στις 
περιοχές αυτές εκτοπίζονται και αφού 
περάσει η πολυμεράση 
επανασυναρμολογούνται σε νέες θέσεις. 

Η επαναδιάταξη γίνεται με τους 
μηχανισμούς που περιγράφησαν 
νωρίτερα. Ορισμένοι ενεργοποιητές 
προσελκύουν ακετυλάσες των ιστονών 

και ορισμένοι καταστολείς 
αποακετυλάσες των ιστονών 



ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

ΕΥΚΑΡΥΩΤΕΣ 

Σύνοψη των διαφορών ενεργοποίησης των γονιδίων βακτηρίων και ευκαρυωτών 



Τα ευκαρυωτικά κύτταρα ρυθμίζονται από συνδυασμούς πρωτεϊνών 

Επειδή οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες μπορούν να ελέγχουν τον υποκινητή προσδεδεμένες από 
απόσταση, τέτοιες αλληλουχίες μπορεί να είναι διάσπαρτες στο DNA (η αλληλουχία που 
παρεμβάλλεται ανάμεσα στη θέση πρόσθεσης της ρυθμιστικής ακολουθίας και στον υποκινητή 
ονομάζεται διαστηματική αλληλουχία) 

διαστηματική 
αλληλουχία 



Βακτήρια 

Ενεργοποιητές ή 
καταστολείς που 

δρουν ανεξάρτητα  

Ευκαρυώτες 

Ρυθμιστικές πρωτεΐνες που 
δρουν ως μέλη μιας επιτροπής  

Συνδυαστικός έλεγχος  

Περιοχές ελέγχου με θετική και αρνητική δράση 



Ο έλεγχος του ανθρώπινου γονιδίου της β-σφαιρίνης 

Περιοχές ελέγχου 

Στις περιοχές ελέγχου του γονιδίου αυτού μπορούν να συνδεθούν διάφορες 

ρυθμιστικές πρωτεΐνες, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε πολλά είδη 

κυττάρων (π.χ. CP1), ενώ άλλες σε λίγα είδη κυττάρων (π.χ. GATA-1, που 

εκφράζεται στα προγονικά κύτταρα των ερυθροκυττάρων). Τα αμφίδρομα βέλη 

υποδεικνύουν θέσεις σύνδεσης που επικαλύπτονται. Η GATA-1 παρεμποδίζει την 

πρόσδεση άλλων ρυθμιστικών πρωτεινών σε τέτοιες θέσεις. 



Συντονισμός της έκφρασης γονιδίων που απαιτούνται 
για μια κυτταρική λειτουργία 

•  Τόσο τα βακτήρια όσο και οι ευκαρυώτες πρέπει όχι απλά να ενεργοποιούν και να 
απενεργοποιούν γονίδια, αλλά και να συντονίζουν την έκφρασή τους προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί μια κυτταρική λειτουργία (π.χ. κυτταρική διαίρεση) 

• Τα βακτήρια συντονίζουν τη δράση γονιδίων που πρέπει να εκφραστούν ταυτόχρονα 
με τη οργάνωσή τους σε ένα οπερόνιο (συνεργίωμα) 
 

 

 

 

 

 

 

• Πώς συντονίζουν όμως την έκφραση γονιδίων οι ευκαρυώτες; Ο συνδυαστικός 
έλεγχος από μια «επιτροπή» ρυθμιστικών πρωτεϊνών πολλές φορές ελέγχεται σε 
ανώτερο επίπεδο από μία μόνο ρυθμιστική πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη αυτή ολοκληρώνει 
το συνδυασμό των ρυθμιστικών πρωτεϊνών που είναι απαραίτητος για την 
ενεργοποίηση ή τη καταστολή ενός γονιδίου. Η ίδια πρωτεΐνη μπορεί να 
συμπληρώσει το συνδυασμό για πολλά διαφορετικά γονίδια 

 



Υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών 

Τα κορτικοστεροειδή ή κορτικοειδή είναι μία τάξη χημικών ενώσεων που περιλαμβάνει 
τις στεροειδείς ορμόνες που παράγονται με φυσικό τρόπο στον φλοιό των επινεφριδίων του 

ανθρώπου και γενικά των σπονδυλωτών, καθώς και ανάλογες αυτών των ορμονών που 

παρασκευάζονται συνθετικά σε εργαστήρια. Τα κορτικοστεροειδή εμπλέκονται σε ένα ευρύ 

φάσμα φυσιολογικών διεργασιών, όπως την απόκριση στο στρες, στο ανοσοποιητικό 

σύστημα και στη ρύθμιση των φλεγμονών, τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, 
τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, τη ρύθμιση των επιπέδων των ηλεκτρολυτών στο αίμα και 
τη συμπεριφορά. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Τα γλυκοκορτικοειδή, όπως η κορτιζόλη, ελέγχουν τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, των 

λιπών και των πρωτεϊνών, ενώ ασκούν αντιφλεγμονώδη δράση αποτρέποντας την 

απελευθέρωση φωσφολιπιδίων, μειώνοντας τη δράση των ηωσινόφιλων κλπ.. 

Τα αλατοκορτικοειδή (mineralcorticoids), όπως η αλδοστερόνη, ελέγχουν τα επίπεδα των 

ηλεκτρολυτών και του νερού, κυρίως προκαλώντας την κατακράτηση νατρίου στα νεφρά. 

Ορισμένες κοινές φυσικές κορτικοειδείς ορμόνες είναι η κορτικοστερόνη, η κορτιζόνη και η 

αλδοστερόνη. 



Η ορμόνη εκκρίνεται σε κατάσταση πείνας και έντονης 

δραστηριότητας, προκειμένου να διεγείρει τα ηπατοκύτταρα για 
γλυκονεογένεση. Η γλυκονεογένεση απαιτεί συγκεκριμένα ένζυμα τα 
οποία για να συντεθούν που πρέπει να επαχθεί η έκφρασή τους 



Έκφραση γονιδίων σε χαμηλό επίπεδο Έκφραση γονιδίων σε υψηλό επίπεδο 

Μια μόνη ρυθμιστική πρωτεΐνη μπορεί να συντονίσει την έκφραση αρκετών 
διαφορετικών γονιδίων 

Γλυκοκορτικοειδής ορμόνη Υποδοχέας της 
γλυκοκορτικοειδούς 
ορμόνης σε έλλειψή 
της 

 



Ο συνδυαστικός έλεγχος δημιουργεί διάφορους κυτταρικούς τύπους 

MyoD: ρυθμιστική πρωτεΐνη «κλειδί» που ρυθμίζει την 
έκφραση γονιδίων που απαιτούνται για τη 
διαφοροποίηση των μυοκυττάρων 



Οι ινοβλάστες που προέρχονται από την ίδια μεγάλη κατηγορία εμβρυικών 

κυττάρων με τα μυικά κύτταρα, έχουν ήδη συσσωρεύσει όλες τις άλλες 

ρυθμιστικές πρωτεΐνες που απαιτούνται για τον συνδυαστικό έλεγχο των 

γονιδίων της διαφοροποίησης προς μυικά και η προσθήκη MyoD ολοκληρώνει το 

μοναδικό συνδυασμό που οδηγεί προς αυτή τη διαφοροποίηση. Άλλοι τύποι 
κυττάρων,οι οποίοι πιθανότα δεν έχουν συσσωρεύσει τις υπόλοιπες ρυθμιστικές 

πρωτεΐνες δεν διαφοροποιούνται προς μυικά κύτταρα  



Η σημασία του συνδυαστικού ελέγχου των γονιδίων για την ανάπτυξη 
διαφορετικών τύπων κυττάρων  

Θεωρητικό μοντέλο συσχέτισης 

των συνδυασμών ρυθμιστικών 

πρωτεϊνών και της κυτταρικής 

διαφοροποίησης 

Η απόφαση για την παραγωγή μιας 

ρυθμιστικής πρωτεΐνης «λαμβάνεται» 

μετά το τέλος κάθε κυτταροδιαίρεσης 

Τρεις ρυθμιστικές πρωτεΐνες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους οδηγούν 

σε οκτώ διαφορετικούς κυτταρικούς 

τύπους 

Προγονικό κύτταρο 



Δημιουργία «κυτταρικής μνήμης» με τον μηχανισμό της θετικής 
ανατροφοδότησης 

Μια ρυθμιστική πρωτεΐνη 
επάγει την έκφραση 
συγκεκριμένων γονιδίων 



Ο σχηματισμός ενός ολόκληρου οργάνου μπορεί να πυροδοτηθεί 
από μια μόνο ρυθμιστική πρωτεΐνη 



Πώς κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά; 



Επιγενετική 

Επιγενετική είναι η μελέτη των αναστρέψιμων κληρονομήσιμων 

αλλαγών στη λειτουργία των γονιδίων, που εμφανίζονται χωρίς 

καποια αλλαγή στην αλληλουχία του πυρηνικού DNA. Είναι η 

διαδικασία της επίδρασης στη δράση ενός γονίδιου χωρίς να 

αλλάζει το ίδιο το DNA του γονιδίου (R. Jaenisch and A. Bird, 

2003). Το επιγένωμα είναι η γενική επιγενετική κατάσταση ενός 

κυττάρου. Δεδομένου ότι ένα έμβρυο μπορεί να παραγάγει ένα 

πλήθος κυττάρων με διαφορετικές τύχες κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ένα γονιδίωμα δίνει 
γένεση σε πολλά επιγενώματα. 



Υπάρχουν τρεις μηχανισμοί μεταβίβασης 
σταθερών πρότυπων έκφρασης γονιδίων  

• Μηχανισμός θετικής ανατροφοδότησης 

• Κληρονόμηση πρότυπων χημικής τροποποίησης των 
ιστονών 

• Μεθυλίωση βάσεων DNA 

• Ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων από ncRNA 

https://www.youtube.com/watch?v=N2LbVMcQbLk 



Κληρονόμηση πρότυπων χημικής τροποποίησης των ιστονών 

 



Μεθυλίωση βάσεων DNA 



Μεταβολές στη δομή της χρωματίνης μπορεί να είναι κληρονομήσιμες 
(επιγενετική)  



Ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων από ncRNA 

https://www.youtube.com/watch?v=cK-OGB1_ELE 



Μετα-μεταγραφικές ρυθμίσεις 

Οι μεταγραφικοί ρυθμιστές ελέγχουν την έκφραση των γονιδίων ενεργοποιώντας και 
απενεργοποιώντας την έναρξη της μεταγραφής, υπάρχουν όμως και επιπρόσθετα σημεία 

ελέγχου της ροής της πληροφορίας από το DNA προς την πρωτεΐνη. Οι λεγόμενοι μετα-

μεταγραφικοί έλεγχοι, λειτουργούν αφότου η RNA πολυμεράση έχει προσδεθεί στον 

υποκινητή και έχει ξεκινήσει η σύνθεση του RNA. 

 

Μετα-μεταγραφικοί έλεγχοι 

• Εναλλακτική συρραφή 

• Ριβοδιακόπτες 

Οι ριβοδιακόπτες είναι μικρά RNA, αυτορυθμιζόμενα, που αλλάζουν διαμόρφωση και 
λειτουργικότητα όταν προσδένουν μικρά μόρια π.χ. μεταβολίτες 



Οι μη-μεταφραζόμενες περιοχές των mRNA μπορεί να ελέγχουν τη 
μετάφραση 

Ένας ριβοδιακόπτης ελέγχει τα γονίδια της βιοσύνθεσης των πουρινών 

Όταν υπάρχει γουανίνη 
αλλοστερικά παρεμποδίζει 
τη δράση του ριβοδιακόπτη 



Οι μη-μεταφραζόμενες περιοχές των mRNA μπορεί να ελέγχουν τη 
μετάφραση 

Τα βακτηριακά μετάγραφα περιέχουν μια βραχεία αλληλουχία που προσδένει το 
ριβοσωμάτιο, η οποία βρίσκεται μερικά νουκλεοτίδια ανοδικά του κωδικονίου AUG 

Τα ευκαρυωτικά μετάγραφα διαθέτουν μια καλύπτρα στο 5’ άκρο τους, η οποία καθοδηγεί του ριβοσωματίου στο κωδικόνιο 

έναρξης της μετάφρασης. Υπάρχουν καταστολείς που αναστέλλουν την έναρξη της μετάφρασης μέσω της πρόσδεσής τους σε 

ειδικές αλληλουχίες RNA στην 5’ αμετάφραστη περιοχή εμποδίζοντας έτσι το ριβοσωμάτιο να προσεγγίσει το AUG 



Μικρά ρυθμιστικά μόρια RNA ελέγχουν 
της έκφραση χιλιάδων γονιδίων σε φυτά 
και ζώα 

•Τα miRNAs υπόκεινται ειδική 
κατεργασία προκειμένου να 
ωριμάσουν 

•Ακολούθως, το ώριμο miRNA 
συναρμολογείται με εξειδικευμένες 
πρωτεΐνες και σχηματίζει το σύμπλοκο 
αποσιώπησης που επάγεται από το 
RNA (RISC) 

•Το RISC περιπολεί στο 
κυτταρόπλασμα, ψάχνοντας 
μετάγραφα που είναι συμπληρωματικά 
με το miRNA που μεταφέρει (περιέχει) 

•Όταν ένα mRNA ζευγαρώσει με το εν 
λόγω miRNA, είτε καταστρέφεται 
άμεσα από μια νουκλεάση του RISC, 

είτε παρεμποδίζεται η μετάφρασή του 
και τελικά μεταφέρεται σε μια περιοχή 
του κυτταροπλάσματος όπου θα 
αποδομηθεί από άλλες νουκλεάσες 

•Στη συνέχεια το RISC 
απελευθερώνεται και είναι έτοιμο να 
αλλληλεπιδράσει με άλλα μετάγραφα 



RNAi: Ο μηχανισμός παρεμβολής του RNA 

καταστρέφει ξένα δίκλωνα RNA 

•Κάποιες από τις πρωτεΐνες που επεξεργάζονται 
και συσκευάζουν το miRNA παίζουν και ρόλο 
αμυντικού μηχανισμού του κυττάρου 

•Οργανώνουν την αποδόμηση «ξένων» μορίων 
RNA, ιδίως των δίκλωνων 

•Πολλοί ιοί και μεταθετά στοιχεία παράγουν 
δίκλωνο RNA σε κάποια φάση της ζωής τους 

•Αυτός ο μηχανισμός στοχευμένης αποδόμησης 
RNA καλείται παρεμβολή RNA (iRNA) και είναι 
ένας δυνητικός αμυντικός μηχανισμός  

Ο μηχανισμός διακρίνεται στα στάδια 

1. Το δίκλωνο RNA προσελκύει το πρωτεϊνικό 
σύμπλοκο της νουκλεάσης Dicer 

2. H Dicer κόβει το δίκλωνο RNA σε μικρά τμήματα, 
τα οποία ονομάζονται μικρά παρεμβαλλόμενα RNA 

(siRNAs) 

3. Αυτά τα siRNAs εισάγονται σε σύμπλοκα RISC 

4. To RISC απορρίπτει τη μία έλικα του δίκλωνο 
siRNA και χρησιμοποιεί την άλλη για να προσδέσει 
ένα συμπληρωματικό ξένο μόριο και να το 
καταστρέψει, οπότε είναι πάλι έτοιμο να 
επαναλάβει τη διαδικασία  



https://www.youtube.com/watch?v=t5jroSCBBwk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cK-OGB1_ELE 

 
 

Το RNAi είναι πιθανός θεραπευτικός μηχανισμός με ελπιδοφόρα 
προοπτική 

https://www.youtube.com/watch?v=t5jroSCBBwk
https://www.youtube.com/watch?v=cK-OGB1_ELE
https://www.youtube.com/watch?v=cK-OGB1_ELE
https://www.youtube.com/watch?v=cK-OGB1_ELE

