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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κυτταρόπλασμα HANDOUT 

Κυτταρική μεμβράνη 

Λειτουργίες 

 διατηρεί τη δομική ακεραιότητα του κυττάρου 

 ελέγχει τη ελέγχει τη διέλευση  ουσιών 

 ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις των κυττάρων 

 αναγνωρίζει μέσω υποδοχέων αντιγόνα,  ξένα σώματα καθώς και αλλοιωμένα 

κύτταρα 

 δρα ως διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ κυτταροπλάσματος και εξωτερικού 

περιβάλλοντος 

 εγκαθιστά μεταφορικά συστήματα για συγκεκριμένες χημικές ουσίες 

 διατηρεί τη δυνητική μεταφορά ανάμεσα στις ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες 

όψεις της μεμβράνης 

 μετατρέπει εξωκυττάρια φυσικά η χημικά μηνύματα σε ενδοκυττάρια 

γεγονότα 

 

Μοριακή σύσταση Κυτταρικής Μεμβράνης 

Διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων, μέσα στην οποία «κολυμπούν» πρωτεΐνες  

Τα λιπίδια αποτελούνται από φωσφολιπίδια, χοληστερόλη και γλυκολιπίδια  

Τα φωσφολιπίδια έχουν μια πολική κεφαλή από γλυκερίνη και φωσφορικές ομάδες 

και πολικές ουρές από λιπαρά οξέα. 

Προσδίδουν ρευστότητα στη μεμβράνη, καθώς διαχέονται μέσα στη διπλοστιβάδα. 

Ανάλογα με τον τύπο τους μεταβάλλεται η ρευστότητα. 

Η χοληστερίνη, κάνει λιγότερο ρευστές τις περιοχές όπου βρίσκεται.  

Τα γλυκολιπίδια φαίνεται να συμμετέχουν σε ενδοκυττάρια επικοινωνία και μαζί με 

την χοληστερίνη συγκεντρώνονται σε περιοχές που καλούνται rafts και έχουν σχέση 

με σηματοδότηση. 

Πρωτεϊνικά συστατικά κυτταρικής μεμβράνης 

 Ένθετες ή διαμεμβρανικές πρωτεΐνες  

 Περιφερικές πρωτεΐνες  

ΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 

Τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών είναι αμφιπολικά μόρια γιατί έχουν τόσο 

υδρόφιλες όσο και υδρόφοβες ιδιότητες. Έχουν μία υδρόφιλη κεφαλή και μία ή δύο 

υδρόφοβες υδρογονανθρακικές αλυσίδες. 

Τα πιο κοινά λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης είναι τα φωσφολιπίδια στα οποία η 

υδρόφιλη κεφαλή συνδέεται με το υπόλοιπο μόριο μέσω μιας φωσφορικής ομάδας. 

Το πιο κοινό από αυτά είναι η φωσφατιδυλοχολίνη η οποία έχει ως υδρόφιλη κεφαλή 

ένα μόριο χολίνης συνδεδεμένο με μια φωσφορική ομάδα και ως υδρόφοβη ουρά δύο 

μακριές αλυσίδες υδρογονανθράκων. 

Μερικά αμφιπολικά μόρια είναι: τα φωσφολιπίδια, οι στερόλες και τα γλυκολιπίδια. 

Τα μόρια αυτά δέχονται σε δύο αντικρουόμενες δυνάμεις. Η υδρόφιλη κεφαλή λόγω 

των φορτισμένων ατόμων ή/και των πολικών ομάδων της προσελκύεται έντονα από 

το νερό. Η υδρόφοβη υδρογονανθρακική αλυσίδα, της οποίας (σχεδόν) όλα τα άτομα 

είναι μη πολικά ή αφόρτιστα δεν συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου με τα μόρια του 
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νερού και έτσι τα αποφεύγει, ενώ προσπαθεί να συνδεθεί με άλλα υδρόφοβα μόρια. 

Αυτή η αντίθεση οδηγεί στο σχηματισμό της μεμβράνης. Οι υδρόφιλες κεφαλές 

βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια της διπλοστιβάδας (μέσα και έξω) και οι 

υδρόφοβες ουρές βρίσκονται στο εσωτερικό της διπλοστιβάδας. 

Η λιπιδική διπλοστιβάδα είναι ένα δισδιάστατο ρευστό 

Ρευστότητα: Τα λιπίδια δεν μπορούν να ξεφύγουν φυσιολογικά από την λιπιδική 

διπλοστιβάδα. Εντούτοις μπορούν να ανταλλάσσουν θέσεις μεταξύ τους. Η 

διπλοστιβάδα μοιάζει με ένα ρευστό μωσαϊκό. Η ρευστότητα είναι μια ιδιότητα 

καθοριστική για την ακεραιότητα της. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την ρευστότητα της λιπιδικής διπλοστιβάδας (Ερώτηση) 

 Θερμοκρασία 

 Σύσταση σε φωσφολιπίδια- Φύση υδρογονανθρακικών αλυσίδων 

 Τo Μήκος αλυσίδας: Όσο μικρότερο είναι το μήκος των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων τόσο μικρότερη είναι η τάση τους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

άρα αυξάνει η ρευστότητα της διπλοστιβάδας. Συνήθως μόνο μία από τις δύο 

αλυσίδες της ουράς του φωσφολιπιδίου σχηματίζει δεσμούς με άλλες. Το 

μήκος των αλυσίδων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 14-24 ατόμων άνθρακα, οι 

περισσότερες όμως κυμαίνονται μεταξύ 18-20 ατόμων. 

 Βαθμός κορεσμού: Αναφέρεται στον αριθμό των διπλών δεσμών που 

περιέχονται στις αλυσίδες. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των 

ακόρεστων.υδρογονανθρακικών αλυσίδων σε μια διπλοστιβάδα, τόσο πιο 

ρευστή είναι αυτή. Η αλυσίδα που περιέχει διπλούς δεσμούς ονομάζεται 

ακόρεστη, ενώ η αλυσίδα που δεν έχει κανέναν διπλό δεσμό και συνεπώς έχει 

τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων υδρογόνου που μπορεί να έχει λέγεται 

κορεσμένη. 

 Την απόσταση μεταξύ των υδρογονανθρακικών αλυσίδων: Όσο πιο κοντά και 

κανονικά είναι συσκευασμένες οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες, τόσο πιο 

ιξώδης και λιγότερο ρευστή είναι η διπλοστιβάδα. 

Μεμβρανικές πρωτεΐνες μεταφοράς 

Διευκολύνουν διέλευση υδατοδιαλυτών ουσιών και ιόντων μέσω της κυτταρικής 

μεμβράνης. 

1. Διαυλικές πρωτεΐνες (channel proteins) 

 Δίαυλοι ελεγχόμενοι από συνδέτες 

 Δίαυλοι μηχανικώς ελεγχόμενοι 

  Δίαυλοι ελεγχόμενοι από πρωτεΐνη G 

  Δίαυλοι στερούμενοι πύλης 

 

 

2. Μεταφορικές πρωτεΐνες (carrier proteins) 

 

Πολυδιαλευσιακές πρωτεΐνες (multipass proteins) 

• Θέσεις σύνδεσης για συγκεκριμένα ιόντα ή μόρια 

• Υφίστανται αναστρέψιμες μεταβολές του σχήματος 

• Μεταφορά χημικής ουσίας Επαναφορά σχήματος 
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Αντλία Na+ - K+ 

Είναι μια πρωτεΐνη η οποία προωθείται από το ΑΤΡ υδρολύοντάς στο σε ADP και 

μεταφέρει εκτός του κυττάρου Na+, ταυτόχρονα συνδέει την εξαγωγή των ιόντων 

νατρίου με την είσοδο ιόντων καλίου. Επομένως η αντλία Na+ - K+ είναι τόσο μια 

πρωτεΐνη – μεταφορέας αλλά και μία ΑΤΡάση. Χρησιμοποιεί περίπου το 30% της 

συνολικής κατανάλωσης ΑΤΡ του κυττάρου αφού λειτουργεί ασταμάτητα διατηρώντας 

τις συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ιόντων μέσα στο κύτταρο όπως ακριβώς θα 

πρέπει να είναι έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί σωστά. 

Στάδια δράσης αντλίας: 

1. Το Να+ προσδένεται στην αντλία σε θέσεις που εκτίθενται ενδοκυττάρια. 

2. Ενεργοποιείται η ΑΤΡάση 

3. Το ΑΤΡ διασπάται και απελευθερώνεται ADP και μια φωσφορική ομάδα 

4. Η φωσφορική ομάδα μεταφέρεται στην αντλία και συνδέεται με αυτή μέσω δεσμού 

υψηλής ενέργειας, έτσι φωσφορυλιώνεται η αντλία. 

5. Προκαλείται αλλαγή στην διαμόρφωση της αντλίας 

6. Το Να+ απελευθερώνεται στο εξωτερικό του κυττάρου 

7. Οι θέσεις πρόσδεσης Κ+ εκτίθενται στο εξωτερικό του κυττάρου 

8. Το Κ+ συνδέεται στην αντλία και προκαλεί την αποφωσφορυλίωσή της 

9. Η αντλία επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση 

10. Απελευθερώνεται το Κ+ στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Κάθε βήμα εξαρτάται από το προηγούμενο. Η αντλία λειτουργεί μόνο όταν υπάρχουν τα 

απαραίτητα ιόντα έτσι ώστε να μην σπαταλάται άσκοπα ΑΤΡ. 

 

Συζευγμένοι μεταφορείς 

Η βαθμίδωση ενός οποιουδήποτε μορίου διαμέσου της μεμβράνης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ενεργού μεταφοράς ενός άλλου μορίου. Οι 

πρωτεΐνες – μεταφορείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο αποκαλούνται συζευγμένοι 

μεταφορείς. Μπορούν δηλαδή να διασυνδέουν την μεταφορά ενός ανόργανου ιόντος με 

την μεταφορά ενός άλλου ιόντος, την μεταφορά ενός ανόργανου ιόντος με την μεταφορά 

ενός οργανικού μορίου ή την μεταφορά ενός οργανικού μορίου με την μεταφορά ενός 

άλλου οργανικού μορίου. 

Αν και τα δύο μόρια μετακινούνται προς την ίδια κατεύθυνση τότε ο μεταφορέας 

λέγεται συμμεταφορέας 

 Αν τα μόρια μετακινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις τότε ο μεταφορέας λέγεται 

αντιμεταφορέας 

 Αν μετακινείται μόνο ένα μόριο τότε ο μεταφορέας δεν είναι συζευγμένος και λέγεται 

μονομεταφορέας. 

Παράδειγμα συμμεταφορέα είναι ο συμμεταφορέας γλυκόζης- Na+ 

Παράδειγμα αντιμεταφορέα είναι ο ανταλλάκτης Na+-H+ 

Κυτταρική σηματοδότηση  
• Συναπτική (απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή κοντά σε κύτταρο -στόχο)  

• Παρακρινής (απελευθέρωση σηματοδοτικού μορίου στο μεσοκυττάριο 

περιβάλλον και επίδραση σε παρακείμενα κύτταρα)  
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• Ενδοκρινής (μεταφορά σηματοδοτικού μορίου μέσω αιματικής κυκλοφορίας 

για απομακρυσμένα κύτταρα-στόχους )  

• Αυτοκρινής (σηματοδοτικό κύτταρο = κύτταρο-στόχος)  

Yποδοχείς 

 Επιφανειακοί  

 Ενδοκυττάριοι  

• Οι επιφανειακοί έχουν υδρόφιλους συνδέτες με στιγμιαία επίδραση (π.χ. 

ακετυλοχολίνη)  

• Οι ενδοκυττάριοι έχουν υδρόφοβους συνδέτες με παρατεταμένη επίδραση 

(π.χ. στεροειδείς ορμόνες)  

Ένας συνδέτης, διαφορετικοί υποδοχείς, διαφορετικές δράσεις  

 

Υποδοχείς κυτταρικής μεμβράνης 
 Κυρίως ένθετες γλυκοπρωτεΐνες  

• Υποδοχείς συνδεόμενοι με διαύλους ιόντων  

• Υποδοχείς συνδεόμενοι με ένζυμα  

• Υποδοχείς συνδεόμενοι με G πρωτεΐνη  

Οργανίδια 

Ενδοπλασματικό Δίκτυο  

Αποτελεί συνέχεια της εξωτερικής πυρηνικής μεμβράνης. Είναι ένα συνεχές σύστημα 

αλληλοσυνδεόμενων σά-κων και σωλήνων και συχνά εκτείνεται σε όλο το κύτταρο. 

Είναι η σημαντικότερη θέση σύνθεσης νέων μεμβρανών για το κύτταρο. Μεγάλα 

τμήματα του ενδοπλασματικού δικτύου έχουν προσκολλημένα ριβοσώματα 

συνιστώντας έτσι το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο. Το κομμάτι του ενδοπλασματικού 

δικτύου που δεν έχει προσκολλημένα ριβοσώματα ονομάζεται λείο ενδοπλασματικό 

δίκτυο και είναι συνήθως λιγοστό, αλλά πολύ καλά ανα-πτυγμένο σε κύτταρα με 

εξειδικευμένες λειτουργίες (σύνθεση στεροειδών ορμονών, αποτοξίνωση 

μορίων/φαρμάκων, διαχωρισμός Ca2+ από το κυτταροδιάλυμα)  

 

Συσκευή Golgi  

Συνήθως βρίσκεται κοντά στον πυρήνα. Αποτελείται από ένα σύνολο πεπλατυσμένων 

σάκων που περιβάλλο-νται από μεμβράνες και καλούνται δεξαμενές, οι οποίες είναι 

τοποθετημένες σαν μια στοίβα από πιάτα. Κάθε στοίβα περιέχει 3-20 σάκους. Ο 

αριθμός των δεξαμενών Golgi σε ένα κύτταρο ποικίλει και εξαρτάται από το είδος 

του κυττάρου. Σε κάθε κύτταρο, κάθε συσκευή Golgi έχει δύο διακριτές πλευρές. 

Μια πλευρά εισόδου ή cis-Golgi και μια πλευρά εξόδου ή trans-Golgi. H cis 
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προσανατολίζεται προς το ΕΔ ενώ η trans προσανατολί-ζεται προς την κυτταρική 

μεμβράνη.  

 

Λυσοσωμάτια  

Μικροί σάκοι με πεπτικά ένζυμα. Αποικοδομούν φθαρμένα οργανίδια, καθώς και 

μακρομόρια και σωματίδια τα οποία έχουν εισέλθει στο κύτταρο με ενδοκυττάρωση. 

Συνολικά περιέχουν 40 διαφορετικά υδρολυτικά ένζυμα, τα οποία έχουν βέλτιστη 

λειτουργία στις συνθήκες οξύτητας του λυσοσωματίου (pH=5). Η μεμβράνη του 

λυσοσωματίου διατηρεί τα βλαπτικά ένζυμα μακριά από το κυτταροδιάλυμα το οποίο 

έχει pH=7,2. Τα ένζυμα ακόμη και αν διαφύγουν από το λυσόσωμα δεν μπορούν να 

βλάψουν το κύτταρο γιατί απενεργοποιούνται στο pH του κυτταροδιαλύματος.  

 

Ενδοσωμάτια  

Σειρά διαμερισμάτων από τα οποία περνούν διάφορα μόρια πριν καταλήξουν στα 

λυσοσωμάτια ή σε άλλες περιοχές του κυττάρου. Σε ένα κύτταρο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε δύο τύπους ενδοσωμάτων. Τα πρώιμα ενδοσωμάτια που βρίσκονται 

κοντά στην κυτταρική μεμβράνη και τα όψιμα ενδοσωμάτια που βρίσκονται κοντά 

στον πυρήνα, τα οποία εμφανίζονται λίγο αργότερα από τα πρώιμα. Τα ενδοσωμάτια 

έχουν όξινο pH~5-6 χάρη σε μια αντλία Η+ που βρίσκεται στην μεμβράνη των 

ενδοσωματίων και προωθείται από το ΑΤΡ.  

 

Υπεροξεισωμάτια  

Μικρά οργανίδια που περιβάλλονται από απλή μεμβράνη και περιέχουν ένζυμα τα 

οποία χρησιμοποιούνται για ποικίλες αντιδράσεις οξείδωσης.  

 

Μιτοχόνδρια και Χλωροπλάστες  

 

Οργανίδια που περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη και ρόλος τους είναι η εκτέλεση της 

οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και της φωτοσύνθεσης αντίστοιχα. 

 

Ριβοσώματα 

Είναι μικρές μηχανές που μεταφράζουν πολύ γρήγορα mRNA και παράγουν πρωτεΐνες. Τip! 

Τι είναι τα πολυριβοσωμάτια; 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΔΙΑ  

Τα κυστίδια μεταφοράς μεταφέρουν διαλυτές πρωτεΐνες και μεμβράνες από οργανίδιο 

σε οργανίδιο. Υπάρχουν πολλές εκκριτικές οδοί που περιλαμβάνουν κυστίδια. 

Διαφορετικά κυστίδια πηγαινοέρχονται μεταξύ διαφορετικών οργανιδίων. Αυτό το 

καταφέρνουν χάρη στις ειδικές πρωτεΐνες που έχουν στην επιφάνεια τους και τους 

δίνουν την ξεχωριστή ταυτότητα.  
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Καλυμμένα κυστίδια: είναι τα κυστίδια που εκβλασταίνουν από μεμβράνες και 

περιέχουν στην εξωτερική τους επιφάνεια ένα διακεκριμένο πρωτεϊνικό κάλυμμα.  

Υπάρχουν διάφορα είδη καλυμμένων κυστιδίων και το καθένα έχει ένα ξεχωριστό 

πρωτεϊνικό κάλυμμα. Το κάλυμμα αυτό εξυπηρετεί σε τουλάχιστον δύο πράγματα: 

σχηματοποιεί την μεμβράνη του κυστιδίου, συμμετέχει στον εγκλωβισμό των μορίων 

που θα μεταφερθούν μέσα στο κυστίδιο. 

 

Κυστίδια καλυμμένα με κλαθρίνη  

Τρόπος σχηματισμού  

 Τα κυστίδια αυτά έχουν μελετηθεί καλύτερα από όλα τα άλλα είδη 

καλυμμένων κυστιδίων.  

 Εκβλασταίνουν από την συσκευή Golgi για την διαδρομή της έκκρισης και 

από την κυτταρική μεμβράνη για την διαδρομή της ενδοκυττάρωσης.  

 Σε κάθε μεμβράνη τα κυστίδια ξεκινούν ως μια εσοχή καλυμμένη με 

κλαθρίνη. Τα μόρια της κλαθρίνης σχηματίζουν μια δομή σαν δικτυωτό 

καλάθι πάνω στην επιφάνεια της μεμβράνης που εφάπτεται με το 

κυτταροδιάλυμα.  

 Αυτή η διαδικασία διαμορφώνει την εσοχή σε κυστίδιο. Κάθε καλυμμένη 

εσοχή δηλαδή σχηματίζει μια βαθιά εγκόλπωση στο λαιμό της οποία 

προσαρμόζεται σα δαχτυλίδι, η δυναμίνη, μια μικρή πρωτεΐνη που λέγεται 

GTP.  

 Με την βοήθεια άλλων πρωτεϊνών η δυναμίνη υδρολύει το GTP και αυτός 

πιστεύεται ότι είναι ο λόγος που προκαλείται σύσφιξη του δαχτυλιδιού 

δυναμίνης και το κυστίδιο αποκόπτεται.  

 

Τρόπος μεταφοράς  

Η μεταφορά των κυστιδίων και ο προσανατολισμός τους γίνεται χάρι σε ειδικές 

πρωτεΐνες στο κάλυμμά τους. Οι κλαθρίνες δεν συμμετέχουν στην μεταφορά του 

κυστιδίου, παρά μόνο στο σχηματισμό του. Η μεταφορά εκτελείται από τις 

ανταπτίνες. Οι ανταπτίνες προσδένουν το κάλυμμα στην μεμβράνη του κυστιδίου 

και συμμετέχουν στην επιλογή των μορίων που θα μεταφερθούν. Τα μόρια που θα 

μεταφερθούν περιέχουν ειδικά σήματα μεταφοράς που αναγνωρίζονται από τους 

υποδοχείς φορτίου οι οποίοι βρίσκονται στην μεμβράνη του κυστι-δίου. Οι ανταπτίνες 

δεσμεύουν συγκεκριμένα μόρια παγιδεύοντας τους υποδοχείς φορτίου που τα 

προσδένουν. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο είδη ανταπτινών: α) εκείνες που 

προσδένουν τους υποδοχείς φορτίου στην πυρηνική μεμβράνη και β) εκείνες που 

προσδένουν υποδοχείς φορτίου στο σύμπλεγμα Golgi. 

 

Κυστίδια με κάλυμμα COP  
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Είδος καλυμμένων φορτίων που συμμετέχουν στην μεταφορά μορίων ανάμεσα στο 

ΕΔ και τη συσκευή Golgi αλλά και από το ένα διαμέρισμα του Golgi σε ένα άλλο.  

Συνοπτικά 

καλυμμένα κυστίδια  

Είδος καλυμμένου 

κυστιδίου  

Πρωτεΐνες κάλυψης  Προέλευση  Προορισμός  

Κυστίδιο κλαθρίνης  Κλαθρίνη και ανταπτίνη Ι  Συσκευή Golgi  Λυσοσωμάτιο μέσω 

ενδοσωματίων  

Κυστίδιο κλαθρίνης  Κλαθρίνη και ανταπτίνη ΙΙ  Κυτταρική μεμβράνη  Ενδοσώματα  

Κυστίδιο COP  Πρωτεΐνες COP  ΕΔ, Δεξαμενή Golgi, 

Συσκευή Golgi  

Συσκευή Golgi, 

Δεξαμενή Golgi  

ΕΔ  

 

Όταν ένα οργανίδιο φτάσει σε έναν κυτταρικό στόχο θα πρέπει να τον αναγνωρίσει 

και να προσαράξει σε αυτόν. Όλα τα είδη κυστιδίων έχουν στην επιφάνειά τους 

μοριακούς δείκτες που ταυτοποιούν το κυστίδιο ανάλογα με το φορτίο και την 

προέλευσή του. Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να αναγνωρίζουν αντίστοιχους υποδοχείς 

στην επιφάνεια της μεμβράνης των κυτταρικών στόχων. O μηχανισμός αυτός 

συνδέεται με κάποιους συγκεκριμένους τύπους πρωτεϊνών.  

 

Κυτταροσκελετός 

• Πολύπλοκο τρισδιάστατο δίκτυο πρωτεινικών νηματίων 

• Λεπτά, ενδιάμεσα, μικροσωληνίσκους 

• Διατηρεί την μορφή, σχήμα 

• Υποστηρίζει την κίνηση όλου του κυττάρου 

• Υποστηρίζει την κίνηση τμημάτων του κυττάρου 

• Διευκολύνει εσωτερική μεταφορά κυστιδίων και οργανιδίων 

 

1. Μικροσωληνίσκοι 

• Μικροί σωληνοειδείς σχηματισμοί που αποτελούνται από τουμπουλίνες, 

πολυμερισμένες, ώστε να φτιάχνουν 13 πρωτονημάτια 

• Είναι ανθεκτικές, δύσκαμπτες δομές και προσδίδουν σταθερότητα στη δομή 

του κυττάρου 

• Ιδιαίτερα δυναμικές δομές, που μακραίνουν ή βραχύνονται σε λίγα λεπτά από 

το ένα άκρο τους (+) 

• Το άλλο άκρο τους είναι αγκυροβολημένο στο κεντροσωμάτιο, το κέντρο 

οργάνωσης των μικροσωληνίσκων 

• Σχηματίζουν τη μιτωτική άτρακτο 

• Διευκολύνουν την κίνηση κυστιδίων και οργανιδίων 

• Σχετίζονται με διάφορες λειτουργικές πρωτεΐνες 
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2. Ενδιάμεσα ινίδια 

• Ενδιάμεσου μεγέθους 

• Προσφέρουν δομική στήριξη στο κύτταρο 

• Συγκρατούν τον πυρήνα στη θέση του 

• Παρέχουν δομικό σκελετό για την αναδιοργάνωση του πυρήνα μετά την 

μίτωση 

• Επιδέχονται παραμόρφωση 

• Η παραμόρφωση μπορεί να αποτελεί ένα είδος ενδοκυττάριου αγγελιαφόρου 

• Συνδέουν την κυτταρική μεμβράνη με τον κυτταροσκελετό 

 

3. Ινίδια ακτίνης ή μικροϊνίδια 

Βρίσκονται σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα και είναι απαραίτητα για τις κινήσεις 

τους, πιο συγκεκριμένα για τις κινήσεις που αφορούν την κυτταρική επιφάνεια. Τα 

νημάτια ακτίνης είναι βασικά ασταθή εντούτοις μπορούν να σχηματίσουν και 

σταθερές δομές.  

Τα νημάτια ακτίνης συνδέονται με πολλές πρωτεΐνες που συνδέουν ακτίνη οι οποίες 

τα καθιστούν ικανά να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες τους. Ανάλογα με τον τύπο 

κυττάρου στον οποίο βρίσκονται, τα νημάτια ακτίνης έχουν και διαφορετική μορφή. 

Μπορούν να σχηματίζουν άκαμπτες και μόνιμες δομές, μικρές δέσμες συστολής ή 

παροδικές προσεκβολές.  
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