
Πφζα είλαη ηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ;

Πεξηζζφηεξα απφ 200



Μηα εμσηεξηθή κεκβξάλε 

Τα θχηηαξα ζπληίζεληαη απφ 

δηάιπκα πξσηετλψλ, ειεθηξνιπηψλ 

θαη πδαηαλζξάθσλ

Με ηε βνήζεηα εζσηεξηθψλ 

κεκβξαληθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαηξείηαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο (νξγαλίδηα)

Τν ζρήκα θαη ε ξεπζηφηεηά ηνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

θπηηαξνζθειεηφ



 Ο ππξήλαο

Μηηνρφλδξηα

 Δλδνπιαζκαηηθφ δίθηπν

 Σπζθεπή Golgi

 Τα θπζηίδηα

 Τα ιπζνζψκαηα

 Τα ππεξνμεηδνζψκαηα



Ζ δνκή ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο βαζίδεηαη ζε 

κηα 

δηπινζηηβάδα ιηπηδίσλ, 

ε νπνία πεξηέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο πξσηεΐλεο

ζε ζπλδηαζκφ κε 

επηθαλεηαθνχο 

πδαηάλζξαθεο. 



Απνηειεί έλα ξεπζηφ κέζν πνπ 

επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή δηάρπζε ησλ 

κεκβξαληθψλ πξσηετλψλ θαη δηεπθνιχλεη 

ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θπηηάξνπ

Δπηηξέπεη ηελ ειεγρφκελε 

δηαπεξαηφηεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

ιφγσ ηεο πνιηθήο ζχλζεζεο ησλ κνξίσλ 

ησλ ιηπηδίσλ



Λεηηνπξγνχλ σο ππνδνρείο γηα ηε ιήςε 

ζεκάησλ απφ άιια θχηηαξα

Παξνπζηάδνπλ εηδηθή ελδπκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα



Παζεηηθή Γηάρπζε

Γηεπθνιπλφκελε δηάρπζε

Δλεξγεηηθή κεηαθνξά



Παξαηεξείηαη ιφγσ ηνληηθνχ πξαλνχο ή θιίζεο ζπγθέληξσζεο

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. 

Τα ιηπίδηα θαη νη ιηπνδηαιπηνί κεηαβνιίηεο, πρ ε αηζαλφιε, θαη 

αέξηα πρ ην νμπγφλν θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηαθέξνληαη 

κε απηφλ ην ηξφπν. 

Μνινλφηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε παξεκπνδίδεη ηε 

ειεχζεξε δίνδν πδξφθηισλ κνξίσλ, νξηζκέλα κηθξά κφξηα (πρ 

νπξία, λεξφ) θαη νξηζκέλα αλφξγαλα ηφληα (πρ δηηηαλζξαθηθά) 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθηλνχληαη θαηά κήθνο 

ειεθηξνρεκηθψλ θαη νζκσηηθψλ θιήζεσλ θαη λα δηαπεξλνχλ ηε 

κεκβξάλε κέζσ πδξφθηισλ πεξηνρψλ ηεο, ε αθξηβήο θχζε ησλ 

νπνίσλ δελ έρεη δηεπθξηληζζεί.



Δμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά ζπγθέληξσζεο 

κεγαιχηεξσλ πδξφθηισλ κεηαβνιηηψλ (πρ 

γιπθφδε, ακηλνμέα) κέζα θαη έμσ απφ ην 

θχηηαξαν. 

Δίλαη παζεηηθή δηεξγαζία, ε νπνία πξνυπνζέηεη 

ηελ παξνπζία ησλ ιεγφκελσλ «θνξέσλ», κφξηα κε 

ηα νπνία ζπλδένληαη εθιεθηηθά θαη αλαζηξέςηκα 

νξηζκέλνη κεηαβνιίηεο.



Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δηαθνξά ζπγθέληξσζεο θαη ζπρλά, 

αθνξά κεηαθνξά νπζηψλ ζε αληίζεηε θνξά απφ εθείλε ηνπ 

δηακνξθνκέλνπ πξαλνχο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλερήο 

κεηαθνξά ηφλησλ κέζα θαη έμσ απφ ην θχηηαξαν, δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ππφ ηε κνξθή ATP. 

Ζ ελεξγεηηθή κεηαθνξά επηηειείηαη κέζσ ελεξγψλ πφξσλ-

δηαχισλ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο. 

Οη δίαπινη κπνξεί λα είλαη ζπξηδσηνί ή κε ζπξηδσηνί. 

Οη κε ζπξηδσηνί δίαπινη είλαη κφληκα αλνηθηνί, ελψ νη ζπξηδσηνί 

απαηηνχλ ηελ παξνπζία ελφο εξεζίζκαηνο (αιιαγή δηαθνξάο 

δπλακηθνχ, παξνπζία πξνζδεηηθνχ κνξίνπ, G πξσηεΐλε, 

λεπξνδηαβηβαζηηθέο νπζίεο, θιπ), γηα ηε δηάλνημε ηεο πχιεο.    



Δλδνθπηηάξσζε: κεηαθνξά πιηθνχ κέζα 

ζην θχηηαξν κέζσ ελδνζσκάησλ πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηα επηθαιπκέλα θπζηίδηα

Δμσθπηηάξσζε: εθθαζάξηζε πιηθνχ απφ ηα 

θχηηαξα κε ζπλέλσζε θπζηηδίσλ θαη 

επηθαλεηαθήο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη 

απνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θπζηηδίνπ





Γηαθπηηάξσζε: κεηαθίλεζε πιηθνχ απφ ηε 

κηα κεξηά ηνπ εμσθπηηαξίνπ ρψξνπ ζηελ άιιε 

κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ κηθξνθνηιάλζεσλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ θπζηίδηα

Πνηνθπηηάξσζε: ζπγθέληξσζε απφ ηνλ 

εμσθπηηάξην ρψξν κηθξψλ κνξίσλ θαη 

κεηαθνξά ηνπο κέζα ζην θχηηαξν κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ κηθξνθνηιάλζεσλ πνπ δελ 

ζρεκαηίδνπλ θπζηίδηα







Πηλνθπηηάξσζε: κεηαθνξά πγξψλ θαη 

κηθξψλ κνξίσλ κέζα ζην θχηηαξν κέζσ 

ελδνζσκάησλ



Βαζηθή αλεμάξηεηε εθθξηηηθή νδφο: Ζ 

έθθξηζε ζπληειείηαη κε ζπλερή ζχληεμε

θπζηηδηψλ κε ηελ επηθαλεηαθή κεκβξάλε

Διεγρφκελε εθθξηηηθή νδφο: Ζ 

ζχληεμε ησλ εθθξηηηθψλ θπζηηδίσλ κε 

ηελ επηθάλεηα ππξνδνηείηαη κέζσ 

κελχκαηνο πξνο ην θχηηαξν



Πινχζην ζε ελδπκαηηθά ζηνηρεία

Νεκαηνεηδείο πξσηεΐλεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ην θπηηαξνζθειεηφ

Πξντφληα κεηαβνιηζκνχ (γιπθνγφλν, 

ειεχζεξα ιηπίδηα)

Πνιπάξπζκα ξηβνζψκαηα



 Μηθξά

ειεθηξνλην ππθλσηηθά 

βαζεφθηια ζσκαηίδηα

 Σπληνλίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ mRNA 

θαη tRNA ζηε 

παξαγσγή πεπηηδηθψλ 

αιχζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

πξσηετλνζχλζεζεο

 Κάζε ξηβφζσκα 

ζπγθξαηείηαη απφ κηα κηθξή 

ππνκνλάδα πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην RNA θαη κηα κεγάιε 

ππνκνλάδα πνπ θαηαιχεη ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ 

πεπηηδηθψλ δεζκψλ

 Απνηεινχληαη απφ εηδηθφ 

rRNA πνπ παξάγεηαη ζην 

ππξήλην θαη απφ εηδηθέο 

πξσηεΐλεο



 Σεμίνωμα

Αξαηνρξσκαηηθφο ππξήλαο

Αλψκαιν πεξηθεξηαθφ ππξήλην

Πνιπάξηζκα ξηβνζψκαηα

Γηνγθσκέλα κηηνρφλδξηα



 Κπιηλδξηθά ζσκαηίδηα 

κήθνπο 0,5-2κm

 Έρνπλ εμαηξεηηθά 

αδηαπέξαζηε εμσηεξηθή 

κεκβξάλε

 Γηαθέξνπλ ζε κνξθνινγία 

κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ

 Δίλαη ε θχξηα ζέζε γηα ηελ 

νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε

 Πνιιαπιαζηάδνληαη 

αλεμάξηεηα απφ ην 

ππφινηπν θχηηαξν

 Πεξηέρνπλ δηθφ ηνπο 

γελεηηθφ πιηθφ

 Πεξηέρνπλ δηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα 

πξσηετλνζχλζεζεο



 Δμσηεξηθή 

κεκβξάλε

Πεξηέρεη εηδηθέο 

πξσηεΐλεο 

κεηαθνξάο (πνξίλε) 

πνπ επηηξέπνπλ 

ειεχζεξε 

δηαπεξαηφηεηα ζε 

κφξηα κε 

ΜΒ<10kD.

 Δζσηεξηθή κεκβξάλε

• Αδηαπέξαζηε ζηα κηθξά ηφληα

• Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνρεκηθήο δηαβάζκηζεο 

θαηά ηελ παξαγσγή θπηηαξηθψλ 

κεηαβνιηηψλ πςειήο ελέξγεηαο

• Δκθαλίδεη πνιιαπιέο πηπρψζεηο 

ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη ηα 

έλδπκα ηεο αλαπλεπζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ε ζπλζεηάζε ηνπ 

ATP



Μεηαβνιίηεο πνπ δηαρένληαη δηακέζνπ ηεο 

εμσηεξηθήο κεκβξάλεο

ATP

Ηφληα πνπ αληινχληαη απφ ην ρψξν ηεο κεηξηθήο 

νπζίαο θαηά ηελ νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε

Μηηνρνλδξηαθφ DNA θαη έλδπκα ππεχζπλα γηα ηε 

κεηαγξαθή ηνπ

Ο δηακεκβξαληθφο ρψξνο πεξηέρεη: 





Άθζνλα δηνγθσκέλα 

κηηνρφλδξηα ζε 

επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα



Ομεία Λεπραηκία

Παξνπζία επηκεθηζκέλσλ 

θαη ζπαλίσλ εγθαξζίσλ 

θξπζηάιισλ

Μηηνρφλδξην 

εκηζειελνεηδέο



ΦΜΛ κεηά ζεξαπεία έληνλε δηφγθσζε κηηνρνλδξίσλ



Αδελνθαξθίλσκα 

Ωνζεθψλ

Παξνπζία 

ζπκππθλσκέλσλ 

κηηνρνλδξίσλ θαη ζπαλίσλ 

θξπζηάισλ, αξαηή 

κεηξηθή νπζία





Λεηηνπξγίεο
•Γηαρσξηζκφο ησλ πξφζθαηα 
ζρεκαηηζκέλσλ πξσηετλψλ

•Πεξηνξηζκέλε πξσηεφιπζε ηνπ 
ζεκαηνδφηε πξφζθαηα ζρεκαηηζκέλσλ 
πξσηετλψλ

•Αξρηθή γιπθνδπιίσζε γιπθνπξσηετλψλ

•Υζηεξνκεηαθξαζηηθή ηξνπνπνίεζε 
ακηλνμέσλ

•Σπλάζξνηζε πνιπαιπζηδηθψλ ακηλνμέσλ

•Σχλζεζε ιηπηδίσλ

•Γηάζπαζε ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ 
νπζηψλ

Απνηειεί 

κεκβξαλψδεο 

φξγαλν κε ηε 

κνξθή επηπέδσλ, 

ζηξνγγπιεκέλσλ 

ή ζσιελνεηδψλ 

θπζηηδίσλ



Λεηηνπξγίεο
Γηαρσξηζκφο ησλ πξφζθαηα 
ζρεκαηηζκέλσλ πξσηετλψλ

Γιπθνδπιίσζε γιπθνπξσηετλψλ 
πνπ πεξηέρνπλ Ν-δεζκεπκέλνπο 
νιηγνζαθραξίηεο

Σρεκαηηζκφ θσζθνιηπηδίσλ

Υζηεξνκεηαθξαζηηθή 
ηξνπνπνίεζε πξφζθαηα 
ζρεκαηηζκέλσλ πνιππεπηηδίσλ

Σπλάζξνηζε πνιπαιπζηδηθψλ 
ακηλνμέσλ

Σχλζεζε ιηπηδίσλ

Αλαγλσξίδεηαη ζε 

θχηηαξα εηδηθεπκέλα 

ζηελ έθθξηζε 

πξσηετλψλ

Τν φλνκά ηνπ 
ππνλνεί ηελ παξνπζία 

ξηβνζσκάησλ θαη 
πνιπξηβνζσκάησλ 
ζηελ επηθάλεηα ησλ 

κεκβξαλψλ ηνπ



Οζηενζάξθσκα
Παξνπζία δηνγθσκέλσλ 

θπζηηδίσλ

Αχμεζε ΑΔΓ



Δίλαη έλα 

ζχζηεκα 

κεκβξαλψλ φπνπ 

γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ησλ 

πξσηετλψλ θαη ε 

ζχλζεζε ησλ 

ιηπηδίσλ

(θσζθνιηπηδίσλ)

ηεο κεκβξάλεο

Τα έλδπκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

ζχλζεζε ησλ ιηπηδίσλ εληνπίδνληαη 

ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ γηα λα 

έρνπλ άκεζε πξνζπέιαζε ζηα 

πξφδξνκα κφξηα ησλ ιηπηδίσλ

Μεηά ηε ζχλζεζή ηνπο ηα 

θσζθνιηπίδηα κεηαπεδνχλ ζην έζσ 

κεκβξαληθφ ηκήκα κε ηε βνήζεηα 

εηδηθψλ πξσηετλψλ κεηαθνξάο 

(flipases)







 Δίλαη έλα ζχζηεκα 

κεκβξαλψλ πνπ κεηέρεη 

ζηελ ηαμηλφκεζε, 

απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ησλ 

θπηηαξηθψλ πξντφλησλ

 Φσξίδεηαη ζηελ: 

ζπλζεηηθή, ελδηάκεζε 

θαη εθθξηηηθή 

επηθάλεηα

 Λεηηνπξγίεο

• Τξνπνπνίεζε ησλ 

καθξνκνξίσλ κε πξνζζήθε 

ζαθράξσλ (ζρεκαηηζκφο 

νιηγνζαθραξηηψλ)

• Πξσηενιπηηθή 

επεμεξγαζία

• Ταμηλφκεζε θαη 

απνζήθεπζε καθξνκνξίσλ 

ζε εηδηθά θπζηίδηα





 Δίλαη κηθξά 

ζθαηξηθά νξγαλίδηα 

πνπ πεξηβάιινληαη 

απφ κεκβξάλε

 Σρεκαηίδνληαη απφ 

εθβιαζηήζεηο 

πξνυπάξρνπζαο 

κεκβξάλεο απφ ηελ 

νπνία απνζπψληαη

 Λεηηνπξγίεο

• Μεηαθέξνπλ ή 

απνζεθεχνπλ πιηθφ κέζα 

ζηελ θνηιφηεηά ηνπο

• Δπηηξέπνπλ ηελ 

αληαιιαγή θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ 

δηακεξηζκάησλ



 Δλδνθπηηαξηθά (πηλνθπηηαξηθά ή θαγνθπηηαξηθά)

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε

Μεηαθνξηθά θαη εθθξηηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζπζθεπή Golgi

Μεηαθνξηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΔΓ

Λπζνζψκαηα

Υπεξνμεηδνζψκαηα





Φακειήο 

δηαθνξνπνίεζεο 

αδελνθαξθίλσκα 

πλεχκνλα

Παξνπζία απινχ, κηθξψλ 

θαη κεγάισλ 

βιελλνεθθξηηηθψλ 

θπζηηδίσλ, δηνγθσκέλσλ 

κηηνρνλδξίσλ



Καθφεζεο ηλψδεο 

ηζηηνθχησκα

Παξνπζία πξσηνγελψλ 

ιπζνζσκάησλ, 

ππνιεηκκαηηθψλ 

ζσκάησλ, θαγνζσκάησλ



Granular cell tumor

Παξνπζία άθζνλσλ 

ζπκπιεγκάησλ

θαγνζσκάησλ



Chloroma

Παξνπζία εηεξνγελνχο 

πιεζπζκνχ πξσηνγελψλ 

ιπζνζσκάησλ



Οη πξσηεΐλεο ηνπ 

θπηηαξνζθειεηνχ ζρεκαηίδνπλ 

λεκάηηα πνπ ζηεξεψλνπλ ηελ 

εζσηεξηθή δνκή ηνπ θπηηάξνπ

Πξνζθχνληαη ζηηο θπηηαξηθέο 

κεκβξάλεο θαη κεηαμχ ηνπο θαη 

ζρεκαηίδνπλ έλα ηξηζδηάζηαην 

εζσηεξηθφ ζθειεηφ πνπ 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή δπλακηθή 

θαηάζηαζε δφκεζεο, 

απνδφκεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο

Λεηηνπξγίεο

Γηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ θπηηάξσλ

Ζ ζπλνρή ησλ θπηηάξσλ

Ζ κεηθνξά πιηθνχ ζην 

θπηνζφιην

Γηαηήξεζε ηεο θπηηαξηθήο 

αξρηηεθηνληθήο

Ζ δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ ζε 

ιεηηνπξγηθέο επδηάθξηηεο πεξηνρέο





Τχπνη

 Τα κηθξνλεκάηηα (Γ=5nm) ζπληίζεληαη απφ 

ηελ πξσηεΐλε αθηίλε

 Τα ελδηάκεζα λεκάηηα (Γ=10nm) ζπληίζεληαη 

απφ 6 θχξηεο πξσηεΐλεο

 Οη κηθξνζσιελίζθνη (Γ=25nm) ζπληίζεληαη 

απφ 2 ππνκνλάδεο ηεο  πξσηεΐλεο ζσιελίλεο



Απνηειεί ην 5% ηνπ ζπλφινπ ηεο πξσηεΐλεο

 Δίλαη ζθαηξηθή πξσηεΐλεο(G-αθηίλε) πνπ 

πνιπκεξίδεηαη θαη ζρεκαηίδεη λεκάηηα (F-αθηίλε)

 Παξαηεξείηαη πνιηθή δηάηαμε ησλ λεκαηίσλ 

ηεο αθηίλεο

 6 δηαθνξεηηθνί κνξηαθνί ηχπνη





Πιαθψδεο θαξθίλσκα

Παξνπζία άθζνλσλ ηληδίσλ 

θεξαηίλεο



Λεηνκπνζάζξθσκα

Παξνπζία άθζνλσλ 

ιεπηψλ ηληδίσλ, 

πνιπάξηζκσλ 

πηλνθπηηαξηθψλ 

θπζηηδίσλ



Μεηθηφο Μπιεξηαλφο 

φγθνο

Παξνπζία ηαηληψλ Ε, 



Λεηνκπνζάξθσκα

Παξνπζία ηληδίσλ 

βηκεληίλεο



Αζηξνθχηησκα

Παξνπζία ηληδίσλ GFAP



Μηθξνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα

Απνπζία ηληδίσλ 

θπηηαξνζθειεηνχ



Kαξθίλσκα πλεχκνλα

Παξνπζία ηξηπιήο 

δηαθνξνπνίεζεο





 Σηεξεψλνπλ ηα εζσηεξηθά νξγαλίδηα θαη 

θαζνδεγνχλ ηελ θίλεζε θαηά ηελ ελδνθπηηάξηα 

κεηαθνξά

 Σρεκαηίδνληαη απφ 2 πξσηετληθέο ππνκνλάδεο 

πνπ πνιπκεξίδνληαη ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξσηνλεκαηίσλ

 Τα πξσηνλεκάηηα δηαηάζζνληαη ζε νκάδεο ησλ 

13 θαη ζρεκαηίδνπλ ζσιήλεο δηακέηξνπ 25 nm





Πνιπκεξίδνληαη θαη απνπνιπκεξίδνληαη θαη 

απμάλνπλ μεθηλψληαο απφ ην θέληξν νξγάλσζεο 

ησλ κηθξνζσιελίζθσλ (θεληξφζσκα)

 Σηαζεξνπνηνχληαη ζπλδεδεκέλνη κε άιιεο 

πξσηεΐλεο (MAPs)

 Ζ ζηαζεξνπνίεζε ππνβνεζείηαη απφ 

πξσηεΐλεο πνπ θαιχπηνπλ ην απμεηηθφ ηνπο άθξν 

θαη απνθεχγεηαη ν απνπνιπκεξηζκφο







Απνηειείηαη απφ έλα δεχγνο θεληξηνιίσλ

 Τα θεληξηφιηα πεξηβάιινληαη απφ 

ειεθηξνληνππθλσηηθή πεξηνρή πνπ δξά σο 

ππξήλαο πνιπκεξηζκνχ ησλ 

κηθξνζσιελίζθσλ

 Οη κηθξνζσιελίζθνη εμνξκνχλ απφ ην 

θεληξφζσκα σο αθηίλεο (αζηέξαο)



Κπιηλδξηθφο ζρεκαηηζκφο 

δηαζηάζεσλ 0,2X0,4 κm

Απνηειείηαη απφ 9 ηξηάδεο 

κηθξνζσιελίζθσλ

Ζ δηάηαμή ηνπο ππνβνεζείηαη 

απφ ζπλδεηηθέο πξσηεΐλεο

Παξαηεξνχληαη αλά δεχγε 

πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλίεο



Λεηηνπξγίεο

Οξγαλψλνπλ ην θπηηαξνπιαζκαηηθφ δίθηπν 

ησλ κηθξνζσιελίζθσλ ηφζν ζηε θάζε εξεκίαο 

φζν θαη θαηά ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε

Οξγαλψλνπλ ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ 

κηθξνζσιελίζθσλ γηα ηε δφκεζε ησλ 

θηλνπκέλσλ θξνζζψλ



A Β

Γ

Α: Νεπξνβιάζησκα

Β: Λεηνκπνζάξθσκα

Γ: Μπέισκα





Πεξηέρεη ην θπηηαξηθφ DNA θαη ην ππξήλην

 Έρεη ζθαηξηθφ ή σνεηδέο ζρήκα δηακέηξνπ 5-

10 κm

 Φξσκαηίδεηαη κε βαζεφθηιεο ρξσζηηθέο

Πεξηβάιιεηαη απφ κεκβξάλε πνπ είλαη 

δηάηξεηε απφ πνιπάξηζκνπο πφξνπο





Πεξηέρεη εηδηθέο κεκβξαληθέο πξσηεΐλεο, πνπ 

ελεξγνχλ σο ζεκεία πξφζδεζεο γηα ηηο 

λεκαηνεηδείο πξσηεΐλεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ 

ηνλ ζθειεηφ πνπ δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ ππξήλα

Απηέο νη πξσηεΐλεο απνηεινχλ πξσηεΐλεο ηνπ 

ππξεληθνχ θπηηαξνζθειεηνχ θαη νλνκάδνληαη 

ιακίλεο



Πεξηβάιιεη ηνλ πεξηππξεληθφ 

ρψξν, ν νπνίνο ζπλέρεηαη κε ηελ 

θνηιφηεηα ηνπ 

ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ θαη 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηα 

ξηβνζψκαηα φπσο ην αδξφ 

ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν



Οη ππξεληθνί πόξνη πεξηέρνπλ δηάθνξεο 

πξωηεΐλεο πνπ απνθαινύληαη λνπθιενπνξίλεο

Οη RaN-GTPάζε ξπζκίδεη ηελ 

ππξελνθπηηαξνπιαζκαηηθή κεηαθνξά 

Αιιεινπρία ππξεληθήο εηζαγωγήο + 

πξωηεϊληθό ζύκπινθν ηλπνξίλεο α θαη β + 

Ran-GDP 

H Ran-GTP + εμπνξίλεο + αιιεινπρία 

εμόδνπ 

Ran-GTP Ran-GBP1  Ran-GDP 

κέζω πδξόιπζεο πνπ ελεξγνπνηείηαη από 

ηε Ran-GAP

Σηνλ ππξήλα ε 

Ran-GDP 

κεηαηξέπεηαη ζε 

Ran-GTP κέζσ 

ηεο RCC1



Δίλαη ε ζέζε ζρεκαηηζκνχ ηνπ ξηβνζσκηθνχ 

DNA ζην ππξήλα

 Δίλαη ε ζέζε ζχλζεζεο ησλ ππνκνλάδσλ ησλ 

ξηβνζσκάησλ

Απνηειεί κηα ζθαηξηθή πεξηνρή δηακέηξνπ 1-3 

κm

Τν κέγεζφο ηνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηε 

κεηαγξαθηθή ηθαλφηεηα ηνπ θπηηάξνπ



Ζ άκνξθε κνίξα: Αληηζηνηρεί ζηηο

κεγάιεο αγθχιεο κεηαγξαθφκελνπ

DNA, πνπ πεξηέρεη ηα γνλίδηα πνπ 

θσδηθνπνηνχλ ην rRNA (NORs)

 Ζ ηλψδεο κνίξα: Αληηζηνηρεί ζε

πξντφληα κεηαγξαθήο γνληδίσλ πνπ

θσδηθνπνηνχλ ην rRNA, πνπ

αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνπλ

ξηβνζψκαηα

 Ζ θνθθηψδεο κνίξα: Αληηζηνηρεί

ζε σξηκφηεξεο ππνκνλάδεο ησλ

ξηβνζσκάησλ πνπ πεξηέρνπλ rRNA

θαη πξσηεΐλεο



Τν DNA νξγαλψλεηαη ζε λνπθιενζψκαηα γχξσ απφ ηηο ηζηφλεο. 

Tα λνπθιενζψκαηα δηαηάζζνληαη ζε έιηθα γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ρξσκαηίλε

Σηα ρξσκνζψκαηα ην DNA ειίζζεηαη πάιη ζε ππεξειηθνεηδή δνκή



Τππηθά πεξηειηγκέλν 

λνπθιεφλεκα



Πιαθψδεο θαξθίλσκα

Πνιπάξηζκα επδηάθξηηα 

ελδνρξσκαηηληθά θνθθία θαη 

ζπάληα θνθθία πεξηρξσκαηίλεο



Αγγεηντλσκα ξηλνθάξπγγα
Δπδηάθξηηα θνθθία παξαρξσκαηίλεο 

θαη πάρπλζε ηεο fibrous lamina

Αδελνθαξθίλσκα πλεχκνλα
Πνιπάξηζκα επδηάθξηηα θνθθία 

παξαρξσκαηίλεο



Οξίδεηαη σο ην 

δηάζηεκα κεηαμχ δχν 

επηηπρεκέλσλ 

κηησηηθψλ δηαηξέζεσλ 

κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή δχν 

ζπγαηξηθψλ θπηηάξσλ



Κπηηαξνπιαζκαηηθφο θχθινο: δηαδνρηθή 

ελεξγνπνίεζε ηελ θπθιηλν-εμαξηψκελσλ θηλαζψλ

παξνπζία θπθιηλψλ

 Ππξεληθφο θχθινο: αληηγξαθή DNA θαη ζπκπχθλσζε 

ησλ ρξσκνζσκάησλ

 Κεληξνζσκηθφο θχθινο: Τα δχν θεληξηφιηα ελφο 

θεληξνζψκαηνο δηπιαζηάδνληαη θαηά ηε θάζε S κεηά ηε 

θσζθνξηιίσζε απφ ηελ Cdk2 ησλ ππνζηξσκάησλ 

θσζθνξηιίσζεο ηνπ θεληξνζψκαηνο





Πξφθαζε

Μεηάθαζε

Αλάθαζε

Τειφθαζε













 Τα ζσκαηηθά θχηηαξα 

πθίζηαληαη έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ θπηηαξηθψλ 

δηαηξέζεσλ κεηά ηηο νπνίεο 

εηζέξρνληαη ζε θάζε γήξαλζεο

 Τα θαξθηληθά θχηηαξα έρνπλ 

απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο

Τα ηεινκεξή είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

ρξσκνζσκάησλ θαη απνηεινχλ 

ην θπηηαξηθφ βηνινγηθφ ξνιφη



 Ζ εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ δελ 

ειέγρεηαη κφλν απφ ζχκπινθα Cdk-θπθιίλεο

Οη ηζηνί ρξεζηκνπνηνχλ δχν επηπιένλ ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ

 Πεξηνξηζκφο ησλ κηηνγφλσλ παξαγφλησλ νη νπνίνη δηεγείξνπλ ηελ 

θπηηαξηθή αχμεζε

 Φξεζηκνπνίεζε ξπζκηζηηθψλ γνληδίσλ πνπ θαηαζηέινπλ ελεξγεηηθά ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ



 Δπάγεη ηελ 

απφπησζε

Σηακαηά ηνλ 

θπηηαξηθφ θχθιν φηαλ 

ην θχηηαξν πθίζηαηαη 

επηβιαβέο ζηξεο







Μειάλσκα

Σεκεηψλεηαη ε 

παξνπζία

θεληξνζψκαηνο



Καξθίλσκα

Σεκεηψλεηαη ε 

παξνπζία

ηξηπνιηθήο 

κίησζεο



Αδελνθαξθίλσκα







Μειάλσκα

Σεκεηψλεηαη ε 

παξνπζία

θεληξνζψκαηνο



Καξθίλσκα

Σεκεηψλεηαη ε 

παξνπζία

ηξηπνιηθήο 

κίησζεο



Αδελνθαξθίλσκα





Σηαηηθνί θπηηαξηθνί πιεζπζκνί : Πεξηιακβάλεη 

θχηηαξα πνπ δελ δηαηξνχληαη ζηνπο πιήξσο 

αλαπηπγκέλνπο ηζηνχο (λεπξηθά θχηηαξα, κπτθά 

θχηηαξα θαξδηάο)

 Σηαζεξνί θπηηαξηθνί πιεζπζκνί: Φπζηνινγηθά δελ 

δηαηξνχληαη (θχηηαξα επαηηθνχ παξεγρχκαηνο)

Αλαλενχκελνη θπηηαξηθνίλ πιεζπζκνί: 

Φπζηνινγηθά δηαηξνχληαη ζηαζεξά (θχηηαξα αίκαηνο, 

θαιππηηθνχ επηζειίνπ ΓEΣ)



Τα αξρέγνλα θχηηαξα έρνπλ 

κεξηθή ηθαλφηεηα πεξαηηέξσ 

δηαθνξνπνηήζεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο δηαηξνχκελνο 

θπηηαξηθφο πιεζπζκφο γηα λα 

παξάγνπλ κηα πνηθηιία 

εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ



Ο πξνγξακκαηηζκέλνο 

θπηηαξηθφο ζάλαηνο απνηειεί 

έλα θπζηνινγηθφ κέζν ειέγρνπ 

ησλ δηαηξνχκελσλ θπηηαξηθψλ 

πιεζπζκψλ



Απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

κνξθή πξνγξακκαηηζκέλνπ 

θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ θαηά ηελ 

νπνία ηα θχηηαξν 

θαηαθεξκαηίδεηαη θαη 

πέπηεηαη απφ γεηησληθά 

θχηηαξα










