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Εισαγωγή στο κύτταρο

Η επιφάνεια του πλανήτη μας κατοικείται από έμβια όντα 
– περίεργα, πολύπλοκης οργάνωσης χημικά εργοστάσια 
που προσλαμβάνουν ύλη από το περιβάλλον τους και τη 
χρησιμοποιούν για την παραγωγή αντιγράφων του εαυτού 
τους. Οι ζωντανοί αυτοί οργανισμοί εμφανίζουν εξαιρετι-
κή ποικιλομορφία. Τι θα μπορούσε να διαφέρει περισσό-
τερο από μια τίγρη και ένα φύκος ή από ένα βακτήριο και 
ένα δέντρο; Και όμως, οι πρόγονοί μας, αν και δεν γνώρι-
ζαν τίποτα για τα κύτταρα ή για το DNA, αναγνώρισαν ότι 
όλα αυτά τα πλάσματα είχαν κάτι κοινό. Ονόμασαν αυτό 
το κάτι «ζωή», το θαύμασαν, προσπάθησαν να το ορίσουν, 
και απελπίστηκαν στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τι 
ήταν ή πώς λειτουργεί σε σύγκριση με τη μη ζωντανή ύλη.

Οι ανακαλύψεις του περασμένου αιώνα δεν περιόρι-
σαν τον αρχικό θαυμασμό για τα έμβια όντα, αντιθέτως τον 
ενίσχυσαν. Κατάφεραν όμως να απομακρύνουν το κεντρι-
κό μυστήριο σχετικά με τη φύση της ζωής. Γνωρίζουμε 
πλέον ότι όλα τα έμβια όντα αποτελούνται από κύτταρα: 
μικρές μονάδες, εγκλεισμένες σε μεμβράνες που περιέ-
χουν συμπυκνωμένα υδατικά διαλύματα χημικών ουσιών 
και κατέχουν την εξαιρετική ικανότητα να δημιουργούν 
αντίγραφα του εαυτού τους μέσω αύξησης και επακόλου-
θης διαίρεσης σε δύο νέα κύτταρα. 

Επειδή τα κύτταρα είναι οι θεμελιώδεις μονάδες της 
ζωής, οι απαντήσεις στα ερωτήματα τι είναι ζωή και πώς 
λειτουργεί προκύπτουν από την κυτταρική βιολογία, δη-

λαδή τη μελέτη της δομής, της λειτουργίας, και της συ-
μπεριφοράς των κυττάρων. Πράγματι, μέσω της βαθύτε-
ρης κατανόησης των κυττάρων και της εξέλιξής τους θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ιστορικά 
ερωτήματα της ζωής στη Γη: τη μυστηριώδη προέλευσή 
της, την εκπληκτική της ποικιλομορφία, και την εισβολή 
της σε οποιοδήποτε ενδιαίτημα μπορεί κανείς να φαντα-
στεί. Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο κυτταρικό βιολόγο E. B. 
Wilson, «το κλειδί σε κάθε βιολογικό πρόβλημα θα πρέπει 
τελικά να αναζητείται στο κύτταρο: γιατί κάθε ζωντανός 
οργανισμός είναι ή κάποια στιγμή υπήρξε κύτταρο». 

Παρά τη φαινομενική ποικιλομορφία τους, όλα τα έμ-
βια όντα είναι θεμελιωδώς όμοια εσωτερικά. Ολόκληρη 
η βιολογία είναι επομένως ένα σημείο αντίστιξης μεταξύ 
δύο παραμέτρων, της εκπληκτικής διαφοροποίησης των 
ατομικών χαρακτηριστικών και της εκπληκτικής συντή-
ρησης των θεμελιωδών μηχανισμών. Στο πρώτο κεφάλαιο 
αυτού του βιβλίου θα ορίσουμε τα καθολικά κοινά χαρα-
κτηριστικά όλης της ζωής στον πλανήτη. Στη συνέχεια θα 
αναφερθούμε, εν συντομία, στην ποικιλομορφία των κυτ-
τάρων και θα δούμε με ποιον τρόπο, χάρη σε έναν κοινό 
μοριακό κώδικα, είναι δυνατό να διαβάσουμε, να μετρή-
σουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε τα χαρακτηριστικά 
των ζωντανών οργανισμών, ώστε να επιτύχουμε την κατα-
νόηση όλων των μορφών της ζωής, από τη μικρότερη έως 
τη μεγαλύτερη.



Κεφάλάιο  1 Κύτταρα Και Γονιδιώματα2

ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από 10 εκατομ-
μύρια – ίσως περισσότερα από 100 εκατομμύρια – ζωντα-
νά είδη στη Γη. Κάθε είδος είναι διαφορετικό και καθένα 
αναπαράγει τον εαυτό του πιστά, δίνοντας απογόνους που 
ανήκουν στο ίδιο είδος: ο γονικός οργανισμός παρέχει 
πληροφορίες που ορίζουν με εκπληκτική λεπτομέρεια τα 
χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι απόγονοι. Αυτό το φαι-
νόμενο της κληρονομικότητας (heredity) έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για τον ορισμό της ζωής, καθώς τη διαφοροποιεί 
από άλλες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη 
ενός κρυστάλλου ή το κάψιμο ενός κεριού ή τον σχημα-
τισμό κυμάτων στο νερό, κατά τις οποίες δημιουργούνται 
οργανωμένες δομές χωρίς όμως να υπάρχει η ίδια σύνδε-
ση ανάμεσα στις ιδιαιτερότητες των γονέων και των απο-
γόνων. Όπως η φλόγα του κεριού, έτσι και οι ζωντανοί ορ-
γανισμοί πρέπει να καταναλώνουν ελεύθερη ενέργεια για 
να δημιουργήσουν την οργάνωσή τους και στη συνέχεια να 
τη διατηρήσουν. Η ζωή όμως χρησιμοποιεί την ελεύθερη 
ενέργεια προκειμένου να θέσει σε λειτουργία ένα φοβερά 
σύνθετο σύστημα χημικών διεργασιών που ορίζονται από 
τις κληρονομικές πληροφορίες. 

Οι περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται 
από ένα και μόνο κύτταρο. Άλλοι, όπως οι άνθρωποι, είναι 
αχανείς πολυκύτταρες «πόλεις» στις οποίες ομάδες κυττά-
ρων επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες και συνδέονται 
μέσω πολύπλοκων συστημάτων επικοινωνίας. Όμως ακόμη 
και στην περίπτωση του συσσωματώματος των περισσότε-

ρων από 1013 κυττάρων που σχηματίζουν το ανθρώπινο σώμα, 
ολόκληρος ο οργανισμός προέρχεται μέσω κυτταρικών δι-
αιρέσεων ενός και μόνο κυττάρου. Το κύτταρο, επομένως, 
είναι το όχημα όλων των κληρονομικών πληροφοριών που 
ορίζουν κάθε είδος (Εικόνα 1-1) και περιέχει μηχανισμούς 
συλλογής πρώτης ύλης από το περιβάλλον, την οποία θα 
χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία ενός νέου κυττάρου καθ’ 
ομοίωσή του. Το νέο κύτταρο θα είναι πλήρες και θα διαθέτει 
ένα αντίγραφο της κληρονομικής πληροφορίας του αρχικού 
κυττάρου από το οποίο προήλθε. Κάθε κύτταρο είναι πραγ-
ματικά εξαιρετικό. 

Όλα τα κύτταρα αποθηκεύουν τις κληρονομικές τους 
πληροφορίες στο ίδιο γραμμικό χημικό κώδικα: το DNA. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μας εξοικείωσαν με την έννοια 
της πληροφορίας ως μετρήσιμη ποσότητα -ένα εκατομμύριο 
bytes για καταγραφή μερικών εκατοντάδων σελίδων κειμέ-
νου ή μιας εικόνας ψηφιακής κάμερας, 600 εκατομμύρια 
bytes για τη μουσική ενός CD, κ.λπ. Οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές μας βοήθησαν επίσης να καταλάβουμε ότι η ίδια 
πληροφορία μπορεί να καταγραφεί σε πολλές διαφορετικές 
φυσικές μορφές: οι δίσκοι και οι κασέτες που χρησιμοποι-
ούσαμε πριν 20 έτη για τα ηλεκτρονικά μας αρχεία είναι 
πλέον μη αναγνώσιμα στις σημερινές συσκευές. Τα ζωντα-
νά κύτταρα, όπως και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποθη-
κεύουν πληροφορίες και υπολογίζεται ότι εξελίσσονται και 
διαφοροποιούνται για πάνω από 3.5 δισεκατομμύρια έτη. 
Δεν θα περίμενε κανείς όλα τα κύτταρα να αποθηκεύουν τις 
πληροφορίες τους στην ίδια μορφή ή τα αρχεία ενός τύπου 
κυττάρου να είναι αναγνωρίσιμα από τους μηχανισμούς δι-

(A)
100 µm

(Γ)
50 µm

(E)
50 µm

(ΣΤ)(Δ)(B)

Εικόνα 1-1 Η κληρονομική πληροφορία στο γονιμοποιημένο ωάριο καθορίζει τη φύση ολόκληρου του πολυκύτταρου οργανισμού. Παρόλο 
που τα αρχικά τους κύτταρα φαίνονται επιφανειακά όμοια, όπως υποδεικνύεται: ένα ωάριο αχινού δημιουργεί έναν αχινό (Α και Β), ένα ωάριο 
ποντικού δημιουργεί έναν ποντικό (Γ και Δ), ένα ωάριο του φύκους Fucus δημιουργεί ένα φύκος Fucus (Ε και ΣΤ). (Α, ευγενική προσφορά του 
David McClay· Β, ευγενική προσφορά του Μ. Gibbs, Oxford Scientific Films· Γ, ευγενική προσφορά της Patricia Calarco, από G. Martin, Science 
209: 768-776, 1980. Με την άδεια της AAAS· Δ, ευγενική προσφορά του O. Newman, Oxford Scientific Films, E και ΣT, ευγενική προσφορά του 
Colin Brownlee).



ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΓΗ 3

αχείρισης πληροφοριών ενός άλλου. Και όμως, συμβαίνει. 
Όλα τα ζωντανά κύτταρα στη Γη αποθηκεύουν τις κληρονο-
μικές τους πληροφορίες στη μορφή δίκλωνων μορίων DNA- 
μακριών, μη διακλαδισμένων, ζευγών αλυσίδων πολυμερών 
(polymers), που σχηματίζονται πάντοτε από τους ίδιους τέσ-
σερις τύπους μονομερών (monomers). Αυτά τα μονομερή, 
χημικές ενώσεις γνωστές ως νουκλεοτίδια, έχουν σύμβολα 
που προκύπτουν από ένα αλφάβητο τεσσάρων γραμμάτων 
– A, T, C, G – και συγκρατούνται μαζί σε μια επιμήκη γραμ-
μική αλληλουχία που κωδικοποιεί τη γενετική πληροφορία, 
ακριβώς όπως μια αλληλουχία από 1 και 0 κωδικοποιεί την 
πληροφορία σε ένα αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν 
πάρουμε ένα τμήμα βακτηριακού DNA και το εισαγάγουμε 
σε ένα ανθρώπινο κύτταρο η πληροφορία θα διαβαστεί, θα 
ερμηνευτεί και θα αντιγραφεί με επιτυχία. Χρησιμοποιώντας 
χημικές μεθόδους, οι επιστήμονες έμαθαν να διαβάζουν 
ολόκληρη την αλληλουχία των μονομερών σε οποιοδήποτε 
μόριο DNA – μήκους πολλών χιλιάδων νουκλεοτιδίων – και 
επομένως να αποκρυπτογραφούν στο σύνολό της την κλη-
ρονομική πληροφορία που περιέχει κάθε οργανισμός. 

Όλα τα κύτταρα αντιγράφουν την κληρονομική τους 
πληροφορία μέσω πολυμερισμού με εκμαγείο 

Οι μηχανισμοί που καθιστούν τη ζωή εφικτή εξαρτώνται 
από τη δομή του δίκλωνου μορίου DNA. Κάθε μονομερές σε 
μια μονή αλυσίδα DNA (single DNA strand) -δηλαδή κάθε 
νουκλεοτίδιο (nucleotide)- αποτελείται από δύο μέρη: ένα 
σάκχαρο (δεοξυριβόζη) που είναι ενωμένο με μια καρβο-
ξυλομάδα και μια βάση, που μπορεί να είναι αδενίνη (A), 
γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) ή θυμίνη (Τ) (Εικόνα 1-2). Κάθε 
σάκχαρο συνδέεται με το επόμενο μέσω της φωσφορικής 
του ομάδας, δημιουργώντας μια πολυμερή αλυσίδα που συ-
ντίθεται από έναν “σκελετό” επαναλαμβανόμενων μορίων 
σακχάρου-φωσφορικής ομάδας, με μια σειρά βάσεων να 
προεξέχουν απ’ αυτόν. Το πολυμερές μόριο DNA επεκτείνε-
ται με την προσθήκη μονομερών στο ένα άκρο του. Σε μια 
μονή απομονωμένη αλυσίδα, τα μονομερή αυτά μπορούν 
θεωρητικά να προστεθούν με οποιαδήποτε σειρά, καθώς κα-
θένα συνδέεται στο επόμενο με τον ίδιο τρόπο, διαμέσου 
του κοινού σε όλα τμήματος του μορίου. Παρ’ όλα αυτά, στο 
ζωντανό κύτταρο το DNA δεν συντίθεται με τον ίδιο τρόπο 
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Εικόνα 1-2 Το DNA και οι δομικοί του λίθοι. (Α) Το DNA συγκροτείται από απλές υπομονάδες που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτί-
διο αποτελείται από ένα μόριο σακχάρου συνδεδεμένο με μια φωσφορική ομάδα και μια πλευρική ομάδα που περιέχει άζωτο, ή αλλιώς βάση, 
προσαρτημένη σε αυτό. Οι βάσεις είναι τεσσάρων τύπων (αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη και θυμίνη) και αντιστοιχούν σε τέσσερα ξεχωριστά 
νουκλεοτίδια (Α, G, C και Τ). (Β) Μία αλυσίδα DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια συνδεδεμένα μεταξύ τους με σακχαρο-φωσφορικούς δεσμούς. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεμονωμένες μονάδες σακχάρου-φωσφόρου είναι ασύμμετρες, δίνοντας στο σακχαροφωσφορικό σκελετό της αλυ-
σίδας μια ορισμένη κατεύθυνση ή αλλιώς πολικότητα. Αυτή η πολικότητα καθοδηγεί τις μοριακές διεργασίες μέσω των οποίων οι πληροφορίες 
του DNA ερμηνεύονται και αντιγράφονται στα κύτταρα: οι πληροφορίες «διαβάζονται» πάντα με ορισμένη φορά, ακριβώς όπως ένα γραπτό 
κείμενο διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά. (Γ) Με τον πολυμερισμό επί εκμαγείου, η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων σε μία προϋπάρχουσα 
αλυσίδα DNA καθορίζει τη σειρά με την οποία συνδέονται τα νουκλεοτίδια σε μία νέα αλυσίδα DNA: Το νουκλεοτίδιο T της μίας αλυσίδας ζευ-
γαρώνει επιτυχώς μόνο με το Α της άλλης και το G σε μια αλυσίδα μόνο με το C στην άλλη. Η νέα αλυσίδα έχει μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων 
συμπληρωματική ως προς εκείνη της παλαιάς αλυσίδας και έναν σκελετό με αντίθετη κατεύθυνση: σε αντιστοιχία με το GTAA ... της αρχικής 
αλυσίδας, έχει την αλληλουχία ... TTAC. (Δ) Ένα μόριο DΝΑ αποτελείται από δύο τέτοιες συμπληρωματικές αλυσίδες. Τα νουκλεοτίδια εντός της 
κάθε αλυσίδας συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς (ομοιοπολικούς) χημικούς δεσμούς. Τα συμπληρωματικά νουκλεοτίδια επί των αντίθετων 
αλυσίδων συγκρατούνται μεταξύ τους ασθενέστερα, με δεσμούς υδρογόνου. (Ε) Οι δύο αλυσίδες περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη για 
να σχηματίσουν μια διπλή έλικα – μια ισχυρή δομή που μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε αλληλουχία νουκλεοτιδίων χωρίς να μεταβάλλει τη 
βασική της δομή (βλέπε Ταινία 4.1).
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που συντίθεται μια ελεύθερη αλυσίδα DNA, αλλά χρησιμο-
ποιεί ως εκμαγείο μια ήδη υπάρχουσα αλυσίδα DNA. Οι προ-
εξέχουσες βάσεις της υπάρχουσας αλυσίδας προσδένονται 
στις βάσεις της συντιθέμενης αλυσίδας, σύμφωνα με έναν 
αυστηρό κανόνα που ορίζεται από τις συμπληρωματικές δο-
μές των βάσεων. Η Α ενώνεται με Τ και η C με G. Αυτή η 
συμπληρωματικότητα των βάσεων διατηρεί τα νέα μονομερή 
στη σωστή θέση και επομένως ελέγχει ποιο από τα τέσσερα 
μονομερή θα προστεθεί στην αναπτυσσόμενη αλυσίδα. Με 
τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια δομή διπλής αλυσίδας, 
που αποτελείται από δύο πανομοιότυπες συμπληρωματικές 
αλληλουχίες από Α, C, T και G. Οι δύο αλυσίδες περιελίσσο-
νται η μία γύρω από την άλλη, σχηματίζοντας μια διπλή έλικα 
DNA (Εικόνα 1-2Ε).  

Οι δεσμοί ανάμεσα στα ζεύγη βάσεων είναι ασθενείς σε 
σχέση με αυτούς μεταξύ σακχάρων και φωσφορικών ομά-
δων με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η απομάκρυνση των δύο 
αλυσίδων DNA χωρίς να δημιουργούνται σπασίματα στο 
σκελετό τους. Κάθε αλυσίδα μπορεί τότε να χρησιμεύσει 
ως εκμαγείο, όπως ήδη περιγράψαμε, για τη σύνθεση μιας 
νέας αλυσίδας DNA συμπληρωματικής ως προς τον εαυτό 
της -ενός νέου αντίγραφου, δηλαδή, της κληρονομικής πλη-
ροφορίας (Εικόνα 1-3). Σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων, 
αυτή η διαδικασία αντιγραφής του DNA (DNA replication) 
λαμβάνει χώρα σε διαφορετική κλίμακα, με διαφορετικούς 
μηχανισμούς ελέγχου για την έναρξη και τη λήξη της και δι-
αφορετικά βοηθητικά μόρια για τη διευκόλυνσή της. Εντού-
τοις, η βάση είναι ενιαία: Το DNA είναι η αποθηκευμένη κλη-
ρονομική πληροφορία και ο πολυμερισμός με τη βοήθεια 
εκμαγείου είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η πληροφορία 
αντιγράφεται σε όλο τον ζωντανό κόσμο. 

Όλα τα κύτταρα μεταγράφουν μέρος της κληρονομικής 
τους πληροφορίας στην ίδια ενδιάμεση μορφή: το RNA

Προκειμένου να διεκπεραιώσει τη λειτουργία του ως φο-
ρέας πληροφορίας, το DNA θα πρέπει να κάνει περισσότε-
ρα από το να αντιγράφει απλώς τον εαυτό του. Θα πρέπει 
επίσης να εκφράζει την πληροφορία του, επιτρέποντάς της 
να καθοδηγεί τη σύνθεση άλλων μορίων στο κύτταρο. Η έκ-
φραση αυτή της πληροφορίας πραγματοποιείται μέσω ενός 
κοινού για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς μηχανισμού, 
οδηγώντας κυρίως στην παραγωγή δύο ακόμη πολύ σημα-
ντικών κατηγοριών πολυμερών: RNA και πρωτεϊνών. Αυτή 
η διαδικασία (που περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφάλαια 6 
και 7) ξεκινά με ένα πολυμερισμό επί εκμαγείου που ονομά-
ζεται μεταγραφή (transcription), κατά τον οποίο τμήματα 
της DNA αλληλουχίας χρησιμοποιούνται ως μήτρα (ή αλλιώς 
εκμαγείο) για τη σύνθεση μικρότερων μορίων ενός συγγενι-

κού πολυμερούς, του ριβονουκλεϊκού οξέος (ribonucleic 
acid) ή αλλιώς RNA. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της 
μετάφρασης (translation), μιας πιο σύνθετης διαδικασίας, 
πολλά απ’ αυτά τα μόρια RNA κατευθύνουν τη σύνθεση πο-
λυμερών μιας εξαιρετικά διαφορετικής χημικής κατηγορίας 
μορίων-των πρωτεϊνών (Εικόνα 1-4). 

Στο RNA, ο σκελετός σχηματίζεται από ένα ελάχιστα δι-
αφορετικό σάκχαρο απ’ αυτό του DNA -τη ριβόζη αντί για τη 
δεοξυριβόζη- ενώ μια από τις τέσσερις βάσεις είναι επίσης 
ελάχιστα διαφορετική – ουρακίλη (U) στη θέση της θυμίνης 
(Τ). Οι άλλες τρεις όμως βάσεις – οι A, C και G – είναι οι ίδιες, 
ενώ και οι τέσσερις ζευγαρώνουν με τις συμπληρωματικές 
τους στο μόριο του DNA – οι A, U, C και G του RNA με τις 
T, A, G και C του DNA. Κατά τη διάρκεια της μεταγραφής 
τα μονομερή του RNA συγκεντρώνονται και επιλέγονται για 
πολυμερισμό σε μια αλυσίδα εκμαγείο του DNA, όπως ακρι-
βώς τα μονομερή του DNA επιλέγονται κατά τη διάρκεια της 
αντιγραφής. Το αποτέλεσμα είναι ένα μόριο πολυμερούς, η 
αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του οποίου αντιπροσωπεύει 
πιστά ένα τμήμα της γενετικής πληροφορίας του κυττάρου, 
μολονότι είναι γραμμένη σε ελάχιστα διαφορετικό αλφάβητο 
– αποτελούμενη από μονομερή RNA αντί για DNA.  

αρχική (πατρική) διπλή έλικα DNA

αλυσίδα εκμαγείο

αλυσίδα εκμαγείο

νέα αλυσίδα

νέα αλυσίδα

Εικόνα 1-3 Η αναπαραγωγή της γενετι-
κής πληροφορίας μέσω της αντιγραφής 
του DNA. Κατά τη διάρκεια αυτής της δια-
δικασίας, οι δύο αλυσίδες της διπλής έλι-
κας DNA διαχωρίζονται και καθεμία λει-
τουργεί ως εκμαγείο για τη σύνθεση μίας 
νέας συμπληρωματικής αλυσίδας. 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ

RNA

DNA

DNA

σύνθεση πρωτεϊνών 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

σύνθεση RNA
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗνουκλεοτίδια

σύνθεση DNA
ANTIΓΡΑΦΗ

αμινοξέα

Εικόνα 1-4 Από το DNA στις πρωτεΐνες. Οι γενετικές πληροφορίες 
διαβάζονται και τίθενται σε λειτουργία μέσω μιας διαδικασίας δύο 
βημάτων. Πρώτον, κατά τη μεταγραφή, τμήματα της αλληλουχίας DΝΑ 
χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση της σύνθεσης μορίων RNA. 
Στη συνέχεια, κατά τη μετάφραση, τα μόρια RNA χρησιμοποιούνται 
για την καθοδήγηση της σύνθεσης μορίων πρωτεΐνης.
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Το ίδιο τμήμα DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαναλαμ-
βανόμενα για την καθοδήγηση της σύνθεσης πολλών πανο-
μοιότυπων μορίων RNA. Έτσι, ενώ το αρχείο γενετικής πλη-
ροφορίας του κυττάρου στη μορφή του DNA είναι σταθερό, 
τα μετάγραφα RNA παράγονται μαζικά και είναι αναλώσιμα 
(Εικόνα 1-5). Όπως θα δούμε, αυτά τα μετάγραφα λειτουρ-
γούν ως ενδιάμεσα στη μεταφορά της γενετικής πληροφο-
ρίας. Πιο σημαντικά, λειτουργούν ως μόρια αγγελιοφόρου 
RNA (messenger RNA, mRNA) που οδηγούν τη σύνθεση 
πρωτεϊνών σύμφωνα με τις αποθηκευμένες στο DNA γενε-
τικές οδηγίες. 

Τα μόρια RNA έχουν διακριτές δομές που τους προσδί-
δουν επιπλέον εξειδικευμένες χημικές ικανότητες. Καθώς 
αποτελούνται από μια μόνο αλυσίδα, ο σκελετός τους είναι 
εύκαμπτος με αποτέλεσμα η πολυμερής αλυσίδα να έχει την 
ικανότητα να λυγίζει προς τον εαυτό της επιτρέποντας σε ένα 
τμήμα του μορίου να σχηματίζει ασθενείς δεσμούς με ένα 
άλλο τμήμα του ίδιου μορίου. Αυτό συμβαίνει όταν τμήματα 
της αλληλουχίας είναι συμπληρωματικά σε τοπικό επίπεδο: 
ένα τμήμα …GGGG… για παράδειγμα τείνει να συνδεθεί με 
ένα τμήμα …CCCC… . Αυτές οι εσωτερικές συνδέσεις μπο-
ρούν να οδηγήσουν μια αλυσίδα RNA να διπλωθεί κατάλλη-
λα ώστε να υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο 
και υπαγορεύεται από την αλληλουχία της (Εικόνα 1-6). Το 
σχήμα του μορίου RNA, με τη σειρά του, καθιστά το RNA 
ικανό να αναγνωρίζει άλλα μόρια μέσω της επιλεκτικής σύν-

δεσής του σε αυτά – ενώ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
το καθιστά επιπλέον ικανό να καταλύει χημικές αντιδράσεις 
στα μόρια στα οποία είναι προσδεδεμένο. Στην πραγματικό-
τητα, ορισμένες χημικές αντιδράσεις που καταλύονται από 
μόρια RNA είναι εξαιρετικά σημαντικές για αρκετές από τις 
πιο αρχαίες και θεμελιώδεις διαδικασίες των ζωντανών κυτ-
τάρων, ενώ έχει προταθεί ότι μια εκτεταμένη κατάλυση από 
το RNA έπαιξε κεντρικό ρόλο στην αρχή της εξέλιξης της 
ζωής (όπως συζητείται στο Κεφάλαιο 6). 

Όλα τα κύτταρα χρησιμοποιούν πρωτεΐνες ως καταλύτες

Τα μόρια πρωτεϊνών (protein), όπως τα μόρια DNA και RNA, 
είναι μακριές μη διακλαδωμένες πολυμερείς αλυσίδες που 
σχηματίζονται με την ένωση μονομερών δομικών μονάδων 
προερχόμενων από ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο, κοινό για 
όλα τα ζωντανά κύτταρα. Όπως συμβαίνει στα μόρια DNA 
και RNA, οι πρωτεΐνες μεταφέρουν πληροφορίες στη μορφή 
μιας γραμμικής αλληλουχίας συμβόλων, με τον ίδιο τρόπο 
ενός ανθρώπινου μηνύματος γραμμένου με βάση ένα αλφά-
βητο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχουν πολλά διαφορετικά μόρια 
πρωτεϊνών και οι πρωτεΐνες –εξαιρώντας το νερό- αποτε-
λούν το μεγαλύτερο μέρος της κυτταρικής μάζας. 

Τα μονομερή των πρωτεϊνών, τα αμινοξέα (amino acids), 
είναι αρκετά διαφορετικά από τα αντίστοιχα των DNA και 
RNA και υπάρχουν συνολικά 20 αντί για 4 είδη. Κάθε αμι-

ΤΟ ΔΙΚΛΩΝΟ DNA 
ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

αλυσίδα εκμαγείο για την 
απευθείας σύνθεση RNA

πολλά πανομοιότυπα
μετάγραφα RNA

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

ΜΟΡΙΑ RNA ΩΣ ΠΑΡΟΔΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Εικόνα 1-5 Η μετάδοση των γενετικών πληροφοριών στο εσωτερικό του κυττάρου. Κάθε κύτταρο περιέχει ένα σταθερό σύνολο μορίων DΝΑ 
- το αρχείο γενετικών πληροφοριών του. Ένα τμήμα αυτού του DNA καθοδηγεί τη σύνθεση πολλών πανομοιότυπων μεταγράφων RNA, τα οποία 
χρησιμεύουν ως λειτουργικά αντίγραφα της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο. Μέσω της μεταγραφής διαφορετικών τμημάτων 
των αλληλουχιών DΝΑ του κυττάρου μπορούν να προκύψουν πολλά διαφορετικά σύνολα μορίων RNA, επιτρέποντας σε διαφορετικούς τύπους 
κυττάρων να χρησιμοποιούν την ίδια αποθήκη πληροφοριών με διαφορετικό τρόπο. 

GGG A

CCC U
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A U
A C
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C

(A) (B)

Εικόνα 1-6 Η τρισδιάστατη δομή ενός μορί-
ου RNA. (Α) Η σύζευξη μεταξύ των νουκλεο-
τιδίων διαφορετικών περιοχών της ίδιας αλυ-
σίδας RNA αναγκάζει το μόριο να υιοθετήσει 
ένα συγκεκριμένο σχήμα. (Β) Η τρισδιάστατη 
δομή ενός πραγματικού μορίου RNA που πα-
ράγεται από τον ιό της ηπατίτιδας Δ. Αυτό το 
RNA μπορεί να καταλύει το κόψιμο άλλων 
αλυσίδων RNA. Η μπλε γραμμή αντιπροσω-
πεύει τον σακχαροφωσφορικό σκελετό και οι 
ράβδοι αντιπροσωπεύουν ζεύγη βάσεων (βλέ-
πε Ταινία 6.1). (Β, Από A.R. Ferré-D’Amaré, Κ. 
Zhou και J.A. Doudna, Nature 395: 567-574, 
1998. Με την άδεια του εκδοτικού οίκου 
Macmillan Publishers Ltd.)
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νοξύ έχει μια βασική δομή, κοινή για όλα τα αμινοξέα, μέσω 
της οποίας μπορεί να συνδεθεί με τον ίδιο πάντα τρόπο σε 
οποιοδήποτε άλλο αμινοξύ. Σε αυτή τη βασική δομή κάθε 
αμινοξέος προσδένεται μια πλευρική ομάδα, η οποία προσ-
δίδει σε κάθε αμινοξύ έναν διακριτό χημικό χαρακτήρα. 
Κάθε μόριο πρωτεΐνης είναι ένα πολυπεπτίδιο (polypeptide) 
που δημιουργείται από την ένωση των αμινοξέων του σε μια 
συγκεκριμένη αλληλουχία. Η αλληλουχία αυτή έχει επιλε-
γεί μέσα από δισεκατομμύρια έτη εξέλιξης προκειμένου 
να προσδώσει στην πρωτεΐνη μια χρήσιμη λειτουργία. Έτσι, 
μέσω της αναδίπλωσής τους σε μια ακριβή τρισδιάστατη 
μορφή που διαθέτει αντιδραστικά κέντρα (reactive sites) 
στην επιφάνειά της (Εικόνα 1-7Α), αυτά τα αμινοξικά πολυ-
μερή μπορούν να προσδένονται με υψηλή εξειδίκευση σε 
άλλα μόρια και να λειτουργούν ως ένζυμα (enzymes), κατα-
λύοντας αντιδράσεις που απαιτούν τη δημιουργία ή τη ρήξη 
ομοιοπολικών δεσμών. Με αυτό τον τρόπο κατευθύνουν τη 
συντριπτική πλειονότητα των χημικών διεργασιών στο κύτ-
ταρο (Εικόνα 1-7Β). 

Οι πρωτεΐνες επιτελούν πολλές ακόμη λειτουργίες – όπως 
διατήρηση δομών, δημιουργία κινήσεων, ανίχνευση σημά-
των και ούτω καθεξής – με κάθε πρωτεϊνικό μόριο να εκτελεί 
μια συγκεκριμένη λειτουργία σύμφωνα με την, γενετικά κα-
θοριζόμενη, αλληλουχία αμινοξέων του. Οι πρωτεΐνες, πάνω 
απ’ όλα, είναι τα κύρια μόρια που εφαρμόζουν τις γενετικές 
πληροφορίες του κυττάρου στην πράξη.

Έτσι, οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες καθορίζουν τις 
αμινοξικές αλληλουχίες των  πρωτεϊνών, οι οποίες με τη 
σειρά τους καταλύουν πολλές χημικές αντιδράσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων εκείνων μέσω των οποίων συντίθενται νέα 
μόρια DNA. Από την πλευρά της πλέον θεμελιώδους θεώρη-
σης, ένα ζωντανό κύτταρο είναι ένα αναπαραγόμενο σύνο-
λο καταλυτών που προσλαμβάνει τροφή, την επεξεργάζεται 
προκειμένου να αντλήσει τα απαραίτητα δομικά υλικά και 
την απαιτούμενη ενέργεια ώστε να φτιάξει περισσότερους 
καταλύτες, και απορρίπτει τα υλικά που απομένουν ως από-
βλητα (Εικόνα 1-8Α). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεϊ-
νών και των πολυνουκλεοτιδίων αποτελεί τη βάση αυτής της 
αυτοκαταλυτικής, αυτοαναπαραγόμενης συμπεριφοράς των 
ζωντανών οργανισμών (Εικόνα 1-8Β).

Όλα τα κύτταρα μεταγράφουν το RNA  
σε πρωτεΐνη με τον ίδιο τρόπο

Το πώς οι πληροφορίες στο DNA καθορίζουν την παραγωγή 
των πρωτεϊνών παρέμεινε μυστήριο κατά τη δεκαετία του 
1950, όταν και αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι η δίκλω-
νη δομή του DNA αποτελεί τη βάση της κληρονομικότη-
τας. Όμως, στα επόμενα έτη, οι επιστήμονες κατάφεραν να 
ανακαλύψουν όλους τους εκλεπτυσμένους μηχανισμούς 
που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Η μετάφραση της 
γενετικής πληροφορίας από το αλφάβητο των 4 «γραμμά-
των» των νουκλεοτιδίων σε αυτό των 20 «γραμμάτων» των 
πρωτεϊνών είναι ιδιαζόντως σύνθετη. Οι κανόνες αυτής της 
μετάφρασης μοιάζουν άλλοτε ξεκάθαροι και λογικοί και 
άλλοτε αυθαίρετοι, δεδομένου ότι (με μικρές εξαιρέσεις) 
είναι πανομοιότυποι σε όλα τα έμβια όντα. Αυτά τα αυθαί-
ρετα χαρακτηριστικά θεωρείται ότι αντανακλούν «παγω-
μένα» ατυχήματα (frozen accidents) της πρώιμης περιόδου 
της ζωής. Πηγάζουν δε από τυχαίες ιδιότητες των πρώτων 
οργανισμών που μεταβιβάστηκαν μέσω κληρονομικότητας 
και ενσωματώθηκαν με θεμελιώδη τρόπο στη σύσταση 
όλων των ζωντανών κυττάρων, με αποτέλεσμα οποιαδήπο-
τε αλλαγή τους να έχει καταστροφικές συνέπειες.  

Όπως αποδείχθηκε, η πληροφορία που εμπεριέχεται 
στην αλληλουχία ενός μορίου αγγελιοφόρου RNA δια-
βάζεται διαδοχικά σε ομάδες των τριών νουκλεοτιδίων: 
κάθε τριπλέτα νουκλεοτιδίων, ή αλλιώς κωδικόνιο (codon), 
καθορίζει (κωδικοποιεί) ένα αμινοξύ της αντίστοιχης πρω-
τεΐνης. Καθώς ο αριθμός των διαφορετικών τριπλετών που 
μπορούν να σχηματιστούν από τέσσερα νουκλεοτίδια είναι 
43, υπάρχουν 64 δυνατά διαφορετικά κωδικόνια, που όλα 
συναντώνται στη φύση. Ωστόσο, στις πρωτεΐνες απαντούν 
μόνο 20 διαφορετικά φυσικά αμινοξέα. Επομένως, αυτό 
σημαίνει ότι αναγκαστικά, ορισμένα αμινοξέα καθορίζο-
νται από περισσότερες της μιας τριπλέτες. Αυτός ο γενε-
τικός κώδικας (genetic code) διαβάζεται από μια ειδική κα-
τηγορία μικρών μορίων RNA, τα μεταφορικά RNA (transfer 
RNAs, tRNA). Κάθε tRNA προσδένεται με το ένα άκρο του 
σε ένα συγκεκριμένο αμινοξύ ενώ στο άλλο άκρο του πα-
ρουσιάζει μια συγκεκριμένη αλληλουχία τριών νουκλεοτι-
δίων – ένα αντικωδικόνιο (anticodon) – που του επιτρέπει να 
αναγνωρίζει, μέσω της συμπληρωματικότητας των βάσεων, 
ένα συγκεκριμένο κωδικόνιο ή μια ομάδα κωδικονίων στο 

(A) λυσοζύμη

+
+

πολυσακχαρική
αλυσίδα

μόριο
λυσοζύμης

(B)

καταλυτικό κέντρο

Εικόνα 1-7  Ένα μόριο πρωτεΐνης δρα ως καταλύτης μιας χημικής αντίδρασης. (Α) Σε ένα πρωτεϊνι-
κό μόριο, η πολυμερής αλυσίδα αναδιπλώνεται σε ένα ειδικό σχήμα που ορίζεται από την αλληλουχία 
των αμινοξέων της. Μια αυλάκωση στην επιφάνεια του συγκεκριμένου αναδιπλωμένου μορίου, του 
ενζύμου λυσοζύμη, σχηματίζει ένα καταλυτικό κέντρο. (Β) Ένα μόριο ενός πολυσακχαρίτη (κόκκινο) 
– δηλαδή μιας πολυμερούς αλυσίδας μονομερών σακχάρου – δεσμεύεται στο καταλυτικό κέντρο της 
λυσοζύμης και υδρολύεται, ως αποτέλεσμα μιας αντίδρασης διάσπασης ομοιοπολικών δεσμών που 
καταλύεται από τα αμινοξέα του καταλυτικού κέντρου (βλέπε Ταινία 3.9). (κωδικός PDB: 1LYD.) 
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mRNA. Η περίπλοκη χημεία που επιτρέπει στα μόρια tRNA 
να μεταφράζουν μια συγκεκριμένη αλληλουχία Α, C, G, και 
U νουκλεοτιδίων ενός μορίου mRNA σε μια συγκεκριμένη 
αλληλουχία αμινοξέων ενός μορίου πρωτεΐνης λαμβάνει 
χώρα στο ριβόσωμα, μια μεγάλη πολυμοριακή μηχανή πα-
ραγωγής πρωτεϊνών που αποτελείται από μόρια πρωτεϊνών 
και ριβοσωμικό RNA (ribosomal RNA). Οι παραπάνω διαδι-
κασίες περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.  

Κάθε πρωτεΐνη κωδικοποιείται  
από ένα συγκεκριμένο γονίδιο

Κατά κανόνα, τα μόρια DNA είναι πολύ μεγάλα και περιέχουν 
τις προδιαγραφές για τη σύνθεση χιλιάδων πρωτεϊνών. Ειδι-
κές αλληλουχίες στο DNA χρησιμεύουν ως σημεία στίξης, 
ορίζοντας τα σημεία έναρξης και λήξης της πληροφορίας για 
κάθε πρωτεΐνη. Μεμονωμένα τμήματα της μακριάς αλληλου-
χίας DNA μεταγράφονται σε ξεχωριστά μόρια mRNA, που 
κωδικοποιούν διαφορετικές πρωτεΐνες. Κάθε τέτοιο τμήμα 
DNA αντιπροσωπεύει ένα γονίδιο (gene). Μια επιπλοκή αυ-
τής της διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι τα μόρια RNA 
που μεταγράφονται από το ίδιο τμήμα του DNA μπορεί 
συχνά να υποβάλλονται σε διαφορετική επεξεργασία, έτσι 
ώστε να δημιουργούνται εναλλακτικές εκδοχές μιας πρω-
τεΐνης, ειδικά σε περισσότερο σύνθετα κύτταρα, όπως αυτά 
των φυτών και των ζώων. Επιπλέον, ένας μικρότερος αριθ-
μός τμημάτων DNA μεταγράφονται σε μόρια RNA που δεν 
μεταφράζονται αλλά διαθέτουν καταλυτικές, ρυθμιστικές ή 
δομικές λειτουργίες. Τέτοια τμήματα θεωρούνται επίσης γο-
νίδια. Επομένως, ένα γονίδιο ορίζεται ως το τμήμα της αλλη-
λουχίας DNA που αντιστοιχεί σε μια και μόνο πρωτεΐνη ή σε 
μια ομάδα εναλλακτικών πρωτεϊνικών παραλλαγών ή σε ένα 
και μόνο καταλυτικό, ρυθμιστικό ή δομικό μόριο RNA. 

Σε όλα τα κύτταρα, η έκφραση κάθε γονιδίου υπόκειται 
σε ρύθμιση: αντί για τη συνεχή σύνθεση του πλήρους ρεπερ-
τορίου των πιθανών πρωτεϊνών του, το κύτταρο προσαρμόζει 
τον ρυθμό μεταγραφής και μετάφρασης των διαφορετικών 
γονιδίων ανεξάρτητα για το καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες 
του. Μεταξύ των τμημάτων που κωδικοποιούν μια πρωτεΐνη 
βρίσκονται διασκορπισμένες περιοχές ρυθμιστικών DNA, και 
αυτές οι μη κωδικοποιητικές περιοχές προσδένονται σε ει-
δικά πρωτεϊνικά μόρια που ελέγχουν τοπικά τον ρυθμό της 

μεταγραφής. Η ποσότητα και η οργάνωση του ρυθμιστικού 
DNA διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τη μια κατηγορία ορ-
γανισμού στην άλλη, αλλά η βασική στρατηγική είναι καθο-
λική. Με αυτό τον τρόπο, το γονιδίωμα (genome) του κυτ-
τάρου – δηλαδή το σύνολο της γενετικής του πληροφορίας, 
όπως είναι ενσωματωμένη στην πλήρη DNA αλληλουχία του 
– υπαγορεύει όχι μόνο τη φύση των πρωτεϊνών του κυττάρου 
αλλά επίσης πότε και που πρόκειται αυτές να παραχθούν.

Η ζωή απαιτεί ελεύθερη ενέργεια 

Ένα ζωντανό κύτταρο αποτελεί ένα δυναμικό χημικό σύστη-
μα που λειτουργεί υπό πολύ διαφορετικές της χημικής ισορ-
ροπίας συνθήκες. Προκειμένου ένα κύτταρο να αναπτυχθεί ή 
να δημιουργήσει ένα νέο πανομοιότυπο κύτταρο, χρειάζεται 
να προσλάβει ελεύθερη ενέργεια από το περιβάλλον όπως 
και πρώτες ύλες ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτη-
τες συνθετικές αντιδράσεις. Αυτή η κατανάλωση ελεύθερης 
ενέργειας έχει θεμελιώδη σημασία για τη ζωή. Όταν σταμα-
τήσει, το κύτταρο φθίνει προς τη χημική ισορροπία και σύ-
ντομα πεθαίνει. 

Η γενετική πληροφορία είναι επίσης θεμελιώδης για τη 
ζωή και για τη μεταβίβασή της απαιτείται επίσης ελεύθερη 
ενέργεια. Για παράδειγμα, για να καθοριστεί μια πληροφο-
ρία – δηλαδή για μια επιλογή του τύπου ναι/όχι μεταξύ δυο 
εξίσου πιθανών εναλλακτικών – απαιτείται ένα καθορισμένο 
ποσό ελεύθερης ενέργειας που μπορεί να υπολογιστεί. Αυτή 
η ποσοτικοποίηση προϋποθέτει ουσιαστική αιτιολόγηση και 
εξαρτάται από τον ακριβή ορισμό του όρου «ελεύθερη ενέρ-
γεια», όπως εξηγείται στο Κεφάλαιο 2. Ωστόσο, η βασική 
ιδέα δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή. 

Φανταστείτε τα μόρια ενός κυττάρου σαν ένα σμήνος αντι-
κειμένων γεμάτα με θερμική ενέργεια, που κινούνται βίαια 
και τυχαία και συγκρούονται μεταξύ τους. Για τον καθορισμό 
της γενετικής πληροφορίας – στη μορφή μιας αλληλουχίας 
DNA, για παράδειγμα – μόρια απ’ αυτό το άγριο πλήθος θα 
πρέπει να δεσμευτούν, να διευθετηθούν σε συγκεκριμένη 
σειρά που ορίζεται από ένα προϋπάρχον εκμαγείο και να 
συνδεθούν μεταξύ τους με έναν σταθερό τρόπο. Οι δεσμοί 
που κρατούν τα μόρια στη σωστή τους θέση στο εκμαγείο 
και τα ενώνουν μεταξύ τους πρέπει να είναι αρκετά ισχυροί 
ώστε να μπορούν να αντιστέκονται στην αποδιατακτική επί-

πολυνουκλεοτίδια

νουκλεοτίδια

πρωτεΐνες 

αμινοξέα

ΕΙΣΡΟΗ 
ΤΡΟΦΗΣ

(A) (B)

δομικοί
λίθοι

ενέργεια

ΕΚΡΟΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

καταλυτική 
λειτουργία

πληροφορίες 
αλληλουχιώνσύνολο κυτταρικών

 καταλυτών

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Εικόνα 1-8 Η ζωή ως αυτοκαταλυτική διαδικασία. (Α) Το κύτταρο ως μία συλλογή αυτοαντιγραφόμενων  καταλυτών. (Β) Τα πολυνουκλεοτίδια 
(τα νουκλεϊκά οξέα DNA και RNA, τα οποία είναι πολυμερή νουκλεοτιδίων) παρέχουν τις πληροφορίες για την αλληλουχία, ενώ οι πρωτεΐνες (πο-
λυμερή αμινοξέων) παρέχουν τις περισσότερες από τις καταλυτικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται – μέσω ενός σύνθετου συνόλου χημικών 
αντιδράσεων – για τη σύνθεση περισσότερων πολυνουκλεοτιδίων και πρωτεϊνών των ίδιων τύπων. 
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δραση της θερμικής κίνησης.  Η διαδικασία αυτή προωθείται 
μέσω της κατανάλωσης ελεύθερης ενέργειας, η οποία είναι 
απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα πραγματο-
ποιηθούν οι σωστοί δεσμοί και ότι θα είναι ισχυροί. Στην 
απλούστερη περίπτωση, τα μόρια μπορούν να συγκριθούν 
με παγίδες ζώων, έτοιμα να περάσουν σε μια πιο σταθερή 
κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας όταν τεθούν σε λειτουρ-
γία από τους κατάλληλους «συνεργάτες» τους. Τότε, η δια-
θέσιμη αποθηκευμένη ενέργειά τους – η ελεύθερη ενέργειά 
τους- όπως η ενέργεια μιας παγίδας, απελευθερώνεται και 
διαχέεται ως θερμότητα. Σε ένα κύτταρο, οι χημικές διεργα-
σίες που υποβόσκουν της μεταφοράς πληροφοριών είναι πιο 
περίπλοκες, όμως ισχύει η ίδια βασική αρχή: η δημιουργία 
τάξης απαιτεί την κατανάλωση ελεύθερης ενέργειας.  

Επομένως, προκειμένου το κύτταρο να αντιγράψει πιστά 
τη γενετική του πληροφορία και να φτιάξει πράγματι όλα τα 
σύνθετα μόριά του σύμφωνα με τις σωστές προδιαγραφές, 
χρειάζεται ελεύθερη ενέργεια, η οποία θα πρέπει με κάποιο 
τρόπο να προσληφθεί από το περιβάλλον του. Όπως θα δού-
με στο Κεφάλαιο 2, η απαιτούμενη ελεύθερη ενέργεια στα 
ζωικά κύτταρα προέρχεται από τους χημικούς δεσμούς των 
μορίων της τροφής που καταναλώνουν τα ζώα, ενώ στην πε-
ρίπτωση των φυτών η ελεύθερη ενέργεια προέρχεται από 
τον ήλιο. 

Όλα τα κύτταρα λειτουργούν όπως τα βιοχημικά 
εργοστάσια και χρησιμοποιούν τα ίδια βασικά μοριακά 
δομικά συστατικά 

Επειδή όλα τα κύτταρα παράγουν DNA, RNA, και πρωτεΐνες, 
όλα πρέπει να περιέχουν και να διαχειρίζονται παρόμοια 
μικρά μόρια, συμπεριλαμβανομένων απλών σακχάρων, νου-
κλεοτιδίων και αμινοξέων, καθώς και ουσιών, που επίσης 
απαιτούνται απ’ όλα τα κύτταρα. Όλα τα κύτταρα, για παρά-
δειγμα, χρειάζονται το φωσφορυλιωμένο νουκλεοτίδιο ATP 
(τριφωσφορική αδενοσίνη, adenosine triphosphate), όχι μόνο 
ως δομικό στοιχείο για τη σύνθεση του DNA και του RNA 
αλλά επίσης και ως φορέα της απαιτούμενης για την πραγ-
ματοποίηση ενός τεράστιου αριθμού χημικών αντιδράσεων 
ελεύθερης ενέργειας στο κύτταρο. 

Αν και όλα τα κύτταρα λειτουργούν ως βιοχημικά εργο-
στάσια ενός ευρέως όμοιου τύπου, διαφέρουν σε πολλές λε-
πτομέρειες ως προς τις συναλλαγές των μικρών μορίων τους. 
Ορισμένοι οργανισμοί, όπως τα φυτά, χρειάζονται μόνο τα 
απλούστερα θρεπτικά συστατικά και συλλέγουν την ενέργεια 
του ήλιου προκειμένου να συνθέσουν όλα τα μικρά οργανικά 
μόρια που τους είναι απαραίτητα. Άλλοι οργανισμοί, όπως 
τα ζώα, τρέφονται με έμβια όντα και πρέπει να λαμβάνουν 
έτοιμα πολλά από τα απαραίτητα γι’ αυτά οργανικά μόρια. Θα 
επιστρέψουμε στο θέμα αυτό αργότερα.  

Όλα τα κύτταρα περιβάλλονται από κυτταρική μεμβράνη 
διαμέσου της οποίας διέρχονται τα θρεπτικά συστατικά 
και τα κυτταρικά απόβλητα 

Ακόμη ένα γενικό χαρακτηριστικό των κυττάρων είναι ότι πε-
ριβάλλονται από μια μεμβράνη – την πλασματική μεμβράνη 
(plasma membrane). Η μεμβράνη αυτή δρα ως επιλεκτι-
κός φραγμός που επιτρέπει στο κύτταρο να συγκεντρώνει 
τα θρεπτικά στοιχεία που προσέλαβε από το περιβάλλον 
του και να διατηρεί τα προϊόντα που συνέθεσε για δική του 
χρήση, απορρίπτοντας παράλληλα τα απόβλητά του. Χωρίς 
πλασματική μεμβράνη, το κύτταρο δεν θα μπορούσε να δια-

τηρήσει την ακεραιότητά του ως ένα συντονισμένο χημικό 
σύστημα. 

Τα μόρια που σχηματίζουν μία μεμβράνη διαθέτουν την 
απλή φυσικοχημική ιδιότητα της αμφιπάθειας –δηλαδή ένα 
τμήμα τους είναι υδρόφοβο (αδιάλυτο στο νερό) και ένα 
άλλο υδρόφιλο (διαλυτό στο νερό). Όταν τέτοιου είδους μό-
ρια βρίσκονται στο νερό, σχηματίζουν αυθόρμητα συσσωμα-
τώματα, έχοντας τα υδρόφοβα τμήματά τους τοποθετημένα 
με τέτοιο τρόπο ώστε να προφυλάσσονται από το νερό και 
να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επαφή μεταξύ τους 
και διατηρώντας τα υδρόφιλα τμήματα τους εκτεθειμένα. Τέ-
τοια μόρια κατάλληλου σχήματος, όπως είναι τα μόρια των 
φωσφολιπιδίων, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
της πλασματικής μεμβράνης, συσσωματώνονται αυθόρμητα 
στο νερό και δημιουργούν μια διπλοστιβάδα που σχηματί-
ζει μικρά κλειστά κυστίδια (Εικόνα 1-9). Το φαινόμενο αυτό 
επιδεικνύεται εύκολα σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα, αν ανα-
μείξουμε απλώς φωσφολιπίδια και νερό. Κάτω από τις κα-
τάλληλες συνθήκες, σχηματίζονται μικρά κυστίδια με απο-
μονωμένο το υδάτινό τους περιεχόμενο από το εξωτερικό 
μέσο.  

Αν και ποικίλλουν σε επίπεδο χημικών λεπτομερειών, οι 
υδρόφοβες ουρές των κυρίαρχων μεμβρανικών μορίων σε 
όλα τα κύτταρα είναι πολυμερή υδρογονανθράκων (-CH2-
CH2-CH2-) και η αυθόρμητη συγκρότηση, από μέρους τους, 
κυστιδίων διπλοστιβάδας δεν είναι παρά ένα μόνο παρά-
δειγμα μιας σημαντικής γενικής αρχής: τα κύτταρα παρά-
γουν μόρια οι χημικές ιδιότητες των οποίων τα αναγκάζουν 
να αυτοσυγκροτηθούν σε δομές απαραίτητες για το κύτταρο. 

Εντούτοις, τα κυτταρικά όρια δεν μπορεί να είναι εντελώς 
αδιαπέραστα. Προκειμένου ένα κύτταρο να αναπτυχθεί και 
να αναπαραχθεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσλαμβά-
νει πρώτες ύλες και να αποβάλλει τα απόβλητά του κατά μή-
κος της πλασματικής του μεμβράνης. Για το σκοπό αυτό, όλα 

ΛΑΔΙ

φωσφολιπιδική
μονοστιβάδα

ΝΕΡΟ

φωσφολιπιδική
διπλοστιβάδα

Εικόνα 1-9 Ο σχηματισμός μιας μεμβράνης από αμφίφιλα μόρια 
φωσφολιπιδίων. Τα φωσφολιπίδια έχουν μια υδρόφιλη (φωσφορι-
κή) κεφαλή και μια υδρόφοβη (υδρογονανθρακική) ουρά. Στην ενδιά-
μεση φάση μεταξύ ελαίου και νερού, τα φωσφολιπίδια οργανώνονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι κεφαλές τους να είναι στραμμένες προς 
το νερό και οι ουρές τους προς το έλαιο. Όταν όμως βυθίζονται στο 
νερό, συσσωματώνονται σχηματίζοντας διπλοστιβάδες που περικλεί-
ουν υδάτινα τμήματα, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. 
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τα κύτταρα έχουν ενσωματωμένες στη μεμβράνη τους εξει-
δικευμένες πρωτεΐνες οι οποίες μεταφέρουν συγκεκριμένα 
μόρια από τη μία πλευρά της μεμβράνης στην άλλη. Μερικές 
απ’ αυτές τις πρωτεΐνες μεμβρανικής μεταφοράς (membrane 
transport proteins), όπως για παράδειγμα κάποιες από τις 
πρωτεΐνες που καταλύουν τις θεμελιώδεις αντιδράσεις των 
μικρών μορίων στο εσωτερικό του κυττάρου, διατηρήθηκαν 
τόσο καλά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ώστε μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε τις ομοιότητες μεταξύ τους κατά τη σύγκρι-
ση ακόμη και των πιο μακρινά συγγενικών ομάδων των ζω-
ντανών οργανισμών. 

Οι πρωτεΐνες μεταφοράς της μεμβράνης καθορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό ποια μόρια θα εισέλθουν στο κύτταρο και οι 
καταλυτικές πρωτεΐνες στο εσωτερικό του κυττάρου καθορί-
ζουν τις αντιδράσεις που τα μόρια αυτά θα υποστούν. Έτσι, 
μέσω του προσδιορισμού των πρωτεϊνών που πρόκειται να 
συνθέσει ένα κύτταρο, η γενετική πληροφορία που είναι κα-
ταγεγραμμένη στην αλληλουχία του DNA υπαγορεύει ολό-
κληρη τη χημεία του κυττάρου αλλά επίσης και τη μορφή και 
τη συμπεριφορά του, καθώς αυτές οι δύο επίσης δομούνται 
και ελέγχονται από τις πρωτεΐνες του κυττάρου.  

Ένα ζωντανό κύτταρο μπορεί να περιέχει λιγότερα από 
500 γονίδια 

Οι βασικές αρχές μεταφοράς της βιολογικής πληροφορίας 
είναι αρκετά απλές, όμως πόσο σύνθετα είναι άραγε στην 
πραγματικότητα τα ζωντανά κύτταρα; Συγκεκριμένα, ποιες 
είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις τους; Μια γενική εκτίμηση των 
παραπάνω ερωτημάτων προκύπτει εξετάζοντας ένα είδος 
που διαθέτει ένα από τα μικρότερα γνωστά γονιδιώματα –το 
βακτήριο Mycoplasma genitalium (Εικόνα 1-10). Αυτός ο ορ-
γανισμός ζει παρασιτικά σε θηλαστικά και λαμβάνει έτοιμα 
από το περιβάλλον του πολλά μικρά μόρια. Παρ’ όλα αυτά, 
εξακολουθεί να πρέπει να συνθέσει όλα τα μεγάλα μόρια – 
DNA, RNA και πρωτεΐνες – που απαιτούνται για τις βασικές 
διεργασίες της κληρονομικότητας. Ο οργανισμός αυτός δια-
θέτει περίπου 530 γονίδια, τα 400 από τα οποία είναι βασικά. 
Τα 580.070 ζεύγη νουκλεοτιδίων του γονιδιώματός του αντι-
προσωπεύουν 145.018 bytes πληροφορίας – δηλαδή περίπου 
όση χρειάζεται κανείς για να καταγράψει το κείμενο ενός 
κεφαλαίου αυτού του βιβλίου. Η κυτταρική βιολογία μπορεί 
να είναι περίπλοκη, αλλά όχι σε απίστευτο βαθμό. 

Ο ελάχιστος αριθμός γονιδίων ενός ζωντανού κυττάρου 
στα σημερινά περιβάλλοντα είναι πιθανόν όχι λιγότερο από 
300, αν και υπάρχουν μόνο περίπου 60 βασικά γονίδια που 
εντοπίζονται σε όλα τα ζωντανά είδη. 

(A)

(B)

5 µm

0,2 µm

Εικόνα 1-10 Mycoplasma genitalium. (Α) Ηλεκτρονική φωτομικρο-
γραφία μικροσκοπίου σάρωσης που δείχνει το ακανόνιστο σχήμα αυ-
τού του μικρού βακτηρίου, ως αποτέλεσμα της έλλειψης ευκάμπτου 
κυτταρικού τοιχώματος. (Β) Διατομή (ηλεκτρονική φωτομικρογραφία) 
του κυττάρου ενός Mycoplasma. Από τα 530 γονίδια του Mycoplasma 
genitalium, τα 43 κωδικοποιούν  μεταφορικά, ριβοσωμικά και άλλα 
μη-αγγελιοφόρα RNA. 339 γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες που 
έχουν γνωστή λειτουργία ή μια λειτουργία που μπορούμε να υπο-
θέσουμε: απ’ αυτά, 154 εμπλέκονται στην αντιγραφή, τη μεταγραφή, 
τη μετάφραση και άλλες σχετικές διεργασίες που περιλαμβάνουν το 
DNA, το RNA και τις πρωτεΐνες. 98 εμπλέκονται στη μεμβράνη και 
τις επιφανειακές δομές του κυττάρου, 46 στη μεταφορά θρεπτικών 
ουσιών και άλλων μορίων κατά μήκος της μεμβράνης, 71 στη μετα-
τροπή ενέργειας και στη σύνθεση και αποικοδόμηση μικρών μορίων 
και 12 στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης και άλλων διαδικασιών. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι κατηγορίες αλληλεπικαλύπτονται εν 
μέρει, με αποτέλεσμα κάποια γονίδια να εμφανίζονται δύο φορές. (Α. 
Από S. Razin et al., Infect. Immun. 30:538–546, 1980. Με την άδεια της 
American Society for Microbiology. Β, ευγενική προσφορά του Rog-
er Cole, από Medical Microbiology, 4th ed. [S. Baron ed.]. Galveston: 
University of Texas Medical Branch, 1996.)

Το μεμονωμένο κύτταρο είναι η ελάχιστη αυτό-αναπαραγόμενη μονάδα της ζωντανής ύλης και συνίσταται από μια συλλογή 
αυτό-αντιγραφόμενων καταλυτών. Κεντρικό στοιχείο αυτής της αναπαραγωγής είναι η μετάδοση της γενετικής πληροφο-
ρίας στα κύτταρα απογόνους. Κάθε κύτταρο στον πλανήτη μας αποθηκεύει την γενετική του πληροφορία στην ίδια χημική 
μορφή – το δίκλωνο DNA. Το κύτταρο αντιγράφει την πληροφορία του διαχωρίζοντας το ζεύγος των αλυσίδων DNA και 
χρησιμοποιώντας την καθεμία ως εκμαγείο για τη δημιουργία, μέσω πολυμερισμού, μίας νέας συμπληρωματικής ως προς 
την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων, αλυσίδας DNA. Η ίδια στρατηγική πολυμερισμού επί εκμαγείου χρησιμοποιείται για τη 
μεταγραφή τμημάτων της πληροφορίας του DNA σε μόρια του στενά συγγενικού πολυμερούς RNA. Αυτά τα μόρια RNA, με 
τη σειρά τους, καθοδηγούν τη σύνθεση πρωτεϊνικών μορίων μέσω του πιο σύνθετου μηχανισμού της μετάφρασης που περι-
λαμβάνει μια μεγάλη πολυμοριακή μηχανή, το ριβόσωμα. Οι πρωτεΐνες είναι οι κύριοι καταλύτες σχεδόν όλων των χημικών 
αντιδράσεων του κυττάρου· άλλες λειτουργίες τους περιλαμβάνουν την επιλεκτική εισαγωγή και εξαγωγή μικρών μορίων 

ΠεΡιλΗΨΗ
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Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η επιτυχία των ζωντανών οργανισμών που βασίζονται στο 
DNA, το RNA και τις πρωτεΐνες ήταν θεαματική. Η ζωή έχει 
εποικίσει τους ωκεανούς, έχει καλύψει τη στεριά, έχει δι-
εισδύσει στον φλοιό της Γης και έχει διαμορφώσει την επι-
φάνεια του πλανήτη μας. Η πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρά 
μας, τα κοιτάσματα άνθρακα και πετρελαίου, τα στρώματα 
σιδηρομεταλλεύματος, οι κρημνοί κιμωλίας, ασβεστόλιθου 
και μαρμάρου – όλα αυτά είναι προϊόντα, άμεσα ή έμμεσα, 
προηγούμενης βιολογικής δραστηριότητας στη Γη.

Η παρουσία των έμβιων όντων δεν περιορίζεται στη γνω-
στή μας εύκρατη σφαίρα της στεριάς, του νερού και της πα-
ρουσίας του ηλιακού φωτός, που κατοικείται από φυτά και 
ζώα που τρώνε φυτά. Έμβια όντα μπορούν να βρεθούν στα 
πιο σκοτεινά βάθη των ωκεανών, σε θερμή ηφαιστειακή λά-
σπη, σε υδάτινες μάζες κάτω από την παγωμένη επιφάνεια 
της Ανταρκτικής, και θαμμένα χιλιόμετρα βαθιά στο φλοιό 
της Γης. Τα πλάσματα που ζουν σε αυτά τα ακραία περιβάλ-
λοντα είναι γενικά άγνωστα, όχι μόνο επειδή είναι απρόσιτα, 
αλλά επίσης γιατί είναι κυρίως μικροσκοπικά. Σε πιο οικεία 
ενδιαιτήματα, οι περισσότεροι οργανισμοί είναι επίσης πολύ 
μικροί για να τους δούμε χωρίς ειδικό εξοπλισμό: τείνουν 
να παραμένουν απαρατήρητοι, εκτός και αν προκαλούν κά-
ποια νόσο ή σήψη στην ξυλεία των σπιτιών μας. Ωστόσο, οι 
μικροοργανισμοί αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της συ-
νολικής μάζας της ζωντανής ύλης στον πλανήτη μας. Μόνο 
πρόσφατα, μέσω νέων μεθόδων μοριακής ανάλυσης και 
κυρίως μέσω της ανάλυσης αλληλουχιών DNA, αρχίσαμε να 
αποκτούμε μια εικόνα της ζωής στη Γη, η οποία δεν είναι 
διαστρεβλωμένη από την προκατειλημμένη μας οπτική, ως 
μεγάλα ζώα που ζουν τη στεριά.

Σε αυτή την ενότητα, εξετάζουμε την ποικιλομορφία των 
οργανισμών και των σχέσεων μεταξύ τους. Επειδή η γενετι-
κή πληροφορία κάθε οργανισμού είναι γραμμένη στην καθο-
λική γλώσσα των αλληλουχιών DΝΑ και η αλληλουχία DNA 
οποιουδήποτε οργανισμού μπορεί εύκολα να γίνει γνωστή 
μέσω τυπικών βιοχημικών τεχνικών, είναι πλέον δυνατό να 
χαρακτηρίσουμε, να κατηγοριοποιήσουμε και να συγκρίνου-
με κάθε σύνολο ζωντανών οργανισμών με βάση τις DNA αλ-
ληλουχίες τους. Τέτοιου είδους συγκρίσεις μας επιτρέπουν 
να εκτιμήσουμε τη θέση κάθε οργανισμού στο γενεαλογικό 
δέντρο των ζωντανών ειδών – το «δέντρο της ζωής». Πριν 
όμως περιγράψουμε τι αποκαλύπτει μια τέτοια προσέγγι-
ση, πρέπει να μελετήσουμε τις πορείες μέσω των οποίων τα 
κύτταρα αποκτούν την ύλη και την ενέργεια που χρειάζονται 
για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα, και τους τρόπους με τους οποίους ορισμένες 
κατηγορίες οργανισμών εξαρτώνται από άλλους για τις βασι-
κές χημικές ανάγκες τους. 

Τα κύτταρα μπορούν να τροφοδοτούνται από ποικίλες 
πηγές ελεύθερης ενέργειας

Οι ζωντανοί οργανισμοί αποκτούν την ελεύθερη ενέργειά 
τους με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί, όπως τα ζώα, οι 
μύκητες και τα πολλά διαφορετικά βακτήρια που ζουν στο 
ανθρώπινο έντερο, την αποκτούν τρεφόμενοι με άλλους ζω-
ντανούς οργανισμούς ή με οργανικές χημικές ουσίες που 
παράγονται απ’ αυτούς. Τέτοιοι οργανισμοί ονομάζονται 
οργανότροφοι (organotrophic) (από την ελληνική λέξη τρο-
φή). Άλλοι αντλούν την ενέργειά τους απευθείας από τη μη 
ζωντανή ύλη. Αυτοί οι μετατροπείς πρωτογενούς ενέργειας 
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: αυτούς που συλλέγουν την 
ενέργεια του ηλιακού φωτός και εκείνους που συλλαμβά-
νουν την ενέργειά τους από πλούσια σε ενέργεια συστήματα 
ανόργανων χημικών ουσιών στο περιβάλλον (χημικά συστή-
ματα που απέχουν πολύ από τη χημική ισορροπία). Οι ορ-
γανισμοί της πρώτης κατηγορίας ονομάζονται φωτότροφοι 
(phototrophic) (τρέφονται από το ηλιακό φως) ενώ της δεύ-
τερης λιθότροφοι (lithotrophic) (τρέφονται από πετρώματα). 
Χωρίς αυτούς τους μετατροπείς πρωτογενούς ενέργειας, οι 
οποίοι και αποτελούν την πιο άφθονη μορφή ζωής, οι οργα-
νότροφοι οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν.

Οι φωτότροφοι οργανισμοί περιλαμβάνουν πολλούς 
τύπους βακτηρίων, όπως επίσης φύκη και φυτά, από τους 
οποίους εξαρτιόμαστε εμείς οι άνθρωποι και σχεδόν όλα τα 
έμβια όντα που βλέπουμε συνήθως γύρω μας. Οι φωτότρο-
φοι οργανισμοί έχουν αλλάξει ολόκληρη τη χημεία του πε-
ριβάλλοντός μας: το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα της Γης είναι 
ένα υποπροϊόν των βιοσυνθετικών τους δραστηριοτήτων.  

Οι λιθότροφοι οργανισμοί δεν αποτελούν μια τόσο προ-
φανή ομάδα του κόσμου μας, επειδή είναι μικροσκοπικοί 
και ζουν κυρίως σε ενδιαιτήματα που οι άνθρωποι δεν συ-
χνάζουν - βαθιά στον ωκεανό, θαμμένοι στον φλοιό της Γης 
ή σε διάφορα άλλα αφιλόξενα περιβάλλοντα. Αποτελούν 
όμως ένα σημαντικό κομμάτι του ζωντανού κόσμου και εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε κάθε θεώρηση της ιστορίας της 
ζωής στη Γη. 

Ορισμένοι λιθότροφοι οργανισμοί λαμβάνουν ενέργεια 
μέσω αερόβιων αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας το μοριακό 
οξυγόνο από το περιβάλλον. Δεδομένου ότι το ατμοσφαιρικό 
O

2
 είναι τελικά προϊόν της δράσης άλλων ζωντανών οργα-

νισμών, αυτοί οι αερόβιοι λιθότροφοι οργανισμοί, κατά μια 
έννοια, τρέφονται από τα προϊόντα προγενέστερης ζωής. 
Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι λιθότροφοι που ζουν σε αναε-
ρόβιες συνθήκες, σε περιοχές όπου υπάρχει λίγο ή και καθό-
λου μοριακό οξυγόνο. Αυτές οι συνθήκες είναι παρόμοιες με 
εκείνες που υπήρχαν στις πρώτες ημέρες της ζωής στη Γη, 
πριν τη συσσώρευση του οξυγόνου. 

Οι πιο ιδιαίτερες τέτοιες περιοχές είναι οι θερμές υδρο-
θερμικές αναβλύσεις (hydrothermal vents) στον πυθμένα 
του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού. Οι υδροθερμι-

κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης, η οποία οριοθετεί το κύτταρο. Η συγκεκριμένη λειτουργία κάθε πρωτεΐνης εξαρτάται 
από την αμινοξική της αλληλουχία, η οποία καθορίζεται από τη νουκλεοτιδική αλληλουχία ενός αντίστοιχου τμήματος στο 
DNA – του γονιδίου που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη.  Με αυτό τον τρόπο, το γονιδίωμα του κυττάρου καθορίζει τη χη-
μεία του. Η χημεία όλων των  ζωντανών κυττάρων είναι θεμελιωδώς παρόμοια, επειδή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη σύνθεση 
του DNA, του RNA και των πρωτεϊνών. Τα απλούστερα γνωστά κύτταρα μπορούν να επιβιώσουν διαθέτοντας περίπου 400 
γονίδια. 
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κές αναβλύσεις εντοπίζονται στα σημεία όπου ο πυθμένας 
του ωκεανού επεκτείνεται, καθώς νέα τμήματα του φλοιού 
της Γης σχηματίζονται μέσω μιας σταδιακής παροχής υλι-
κού από το εσωτερικό της Γης (Εικόνα 1-11). Το θαλασσινό 
νερό διέρχεται προς τα κάτω, θερμαίνεται, και οδηγείται 
ξανά προς τα πάνω, όπως ένας υποβρύχιος πίδακας, φέρ-
νοντας μαζί του ένα ρεύμα χημικών ουσιών προερχόμενων 
από τους καυτούς βράχους του πυθμένα. Ένα τυπικό τέτοιο 
κοκτέιλ μπορεί να περιλαμβάνει H

2
S, H

2
, CO, Mn2+, Fe2+, Ni2+, 

CH2, NH
4

+ και ενώσεις που περιέχουν φωσφόρο. Στην περι-
οχή της υδροθερμικής ανάβλυσης ζει ένας πυκνός πληθυ-
σμός μικροβίων, ευδοκιμώντας υπ’ αυτή την αυστηρή δίαιτα 
και συλλέγοντας ελεύθερη ενέργεια από αντιδράσεις μεταξύ 
των διαθέσιμων χημικών ουσιών. Άλλοι οργανισμοί – αχιβά-
δες, μύδια και γιγάντια θαλάσσια σκουλήκια – ζουν με τη 
σειρά τους από τα μικρόβια της ανάβλυσης, σχηματίζοντας 
ένα ολόκληρο οικοσύστημα ανάλογο με τον κόσμο των φυ-
τών και των ζώων στον οποίο ανήκουμε, το οποίο όμως τρο-
φοδοτείται από γεωχημική ενέργεια και όχι από την ενέρ-
γεια του φωτός (Εικόνα 1-12).

Ορισμένα κύτταρα δεσμεύουν άζωτο και διοξείδιο του 
άνθρακα για άλλα κύτταρα 

Η δημιουργία ενός ζωντανού κυττάρου απαιτεί ύλη, καθώς 
και ελεύθερη ενέργεια. Το DNA, το RNA και οι πρωτεΐνες 

αποτελούνται από έξι μόνο στοιχεία: υδρογόνο, άνθρακα, 
άζωτο, οξυγόνο, θείο και φωσφόρο. Αυτά τα στοιχεία είναι 
άφθονα στο μη-ζωντανό περιβάλλον, στα πετρώματα της 
Γης, στο νερό και στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι όμως παρό-
ντα στις χημικές μορφές που επιτρέπουν την εύκολη εν-
σωμάτωσή τους στα βιολογικά μόρια. Το ατμοσφαιρικό Ν

2
 

και το CO
2
, ιδιαίτερα, είναι εξαιρετικά αδρανή. Απαιτείται 

μια μεγάλη ποσότητα ελεύθερης ενέργειας για να ωθήσει 
τις αντιδράσεις που χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα 
ανόργανα μόρια, ώστε να δημιουργηθούν οι οργανικές 
ενώσεις που απαιτούνται για περαιτέρω βιοσύνθεση – δη-
λαδή για τη δέσμευση του αζώτου και του διοξειδίου του 
άνθρακα, έτσι ώστε το Ν και ο C να καταστούν διαθέσιμα 
στους ζωντανούς οργανισμούς. Πολλοί τύποι ζωντανών 
κυττάρων δεν διαθέτουν οι ίδιοι τον κατάλληλο βιοχημικό 
μηχανισμό για να πραγματοποιήσουν αυτή τη δέσμευση με 
αποτέλεσμα να βασίζονται σε άλλες κατηγορίες κυττάρων 
προκειμένου να επιτύχουν αυτό τον σκοπό. Εμείς τα ζώα 
εξαρτιόμαστε από τα φυτά για να προμηθευτούμε οργανι-
κό άνθρακα και ενώσεις αζώτου. Τα φυτά με τη σειρά τους, 
αν και μπορούν να δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα 

2–3°C

ΩΚΕΑΝΟΣ

«καμινάδα» από
μεταλλικά σουλφίδια 
που καθιζάνουν

περιφέρεια 
θερμοκρασίας
350°C

πυθμένας
ωκεανού

ασπόνδυλα ζώα

αναερόβια
λιθότροφα βακτήρια

υδροθερμική
ανάβλυση

σύννεφο θερμού, 
πλούσιου σε μεταλλικά
στοιχεία, νερού

καθοδική
πορεία νερού

διάλυμα θερμών μεταλλικών στοιχείων

θερμός βασάλτης

Εικόνα 1-11 Η γεωλογία μίας θερμής υδροθερμικής ανάβλυσης 
στον πυθμένα του ωκεανού. Όπως υποδεικνύεται, το νερό διέρχε-
ται καθοδικά προς το θερμό τετηγμένο πέτρωμα που ανέρχεται από 
το εσωτερικό της Γης, θερμαίνεται και οδηγείται ξανά προς τα πάνω, 
μεταφέροντας μεταλλικά στοιχεία που προέρχονται από τον θερμό 
βράχο. Η παρατηρούμενη διαβάθμιση της θερμοκρασίας κυμαίνεται 
από πάνω από 350°C στον πυρήνα της ανάβλυσης, έως 2-3°C στον πε-
ριβάλλοντα ωκεανό. Τα μεταλλικά στοιχεία καθιζάνουν καθώς το νερό 
κρυώνει, σχηματίζοντας μια «καμινάδα». Διαφορετικές κατηγορίες 
οργανισμών, που αναπτύσσονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες, ζουν 
σε διαφορετικές περιοχές της «καμινάδας». Μια τυπική «καμινάδα» 
μπορεί να έχει ύψος μερικών μέτρων, εκπέμποντας ζεστό, πλούσιο σε 
μεταλλικά στοιχεία νερό με ρυθμό ροής 1-2 m/sec.

Εικόνα 1-12 Οργανισμοί που ζουν σε βάθος 2.500 μέτρων κοντά 
σε μία υδροθερμική ανάβλυση στον ωκεάνιο πυθμένα. Κοντά στην 
ανάβλυση, σε θερμοκρασίες μέχρι περίπου 120°C, ζουν διάφορα λιθό-
τροφα είδη βακτηρίων και αρχαίων (αρχαιοβακτηρίων), που τροφο-
δοτούνται άμεσα από τη γεωχημική ενέργεια. Λίγο πιο μακριά, όπου 
η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, ζουν διάφορα ασπόνδυλα ζώα που 
τρέφονται απ’ αυτούς τους μικροοργανισμούς. Τα πιο αξιοσημείωτα 
απ’  αυτά είναι τα γιγαντιαία σκουλήκια σωλήνες (μήκους 2 μέτρων) 
Riftia pachyptila, τα οποία, αντί να τρέφονται από τα λιθότροφα κύτ-
ταρα, ζουν συμβιωτικά μαζί τους: εξειδικευμένα όργανα των σκουλη-
κιών στεγάζουν τεράστιους αριθμούς συμβιωτικών θείο-οξειδωτικών 
βακτηρίων. Αυτά τα βακτήρια αξιοποιούν τη γεωχημική ενέργεια και 
τροφοδοτούν τους ξενιστές τους, που δεν έχουν στόμα, έντερο ή 
πρωκτό. Τα σκουλήκια σωλήνες πιστεύεται ότι έχουν εξελιχθεί από 
πιο συμβατικά ζώα και ότι έχουν δευτερευόντως προσαρμοσθεί στη 
ζωή σε υδροθερμικές αναβλύσεις. (Ευγενική προσφορά της Monika 
Bright, University of Vienna, Austria.) 

1 m

βακτήρια

γεωθερμική ενέργεια
και ανόργανες πρώτες ύλες

πολυκύτταροι ζωικοί οργανισμοί, π.χ. σκώληκες 
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της ατμόσφαιρας, στερούνται της ικανότητας να δεσμεύ-
ουν ατμοσφαιρικό άζωτο και εξαρτώνται εν μέρει από τα 
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια για την κάλυψη των αναγκών 
τους σε ενώσεις αζώτου. Τα φυτά της οικογένειας των ψυ-
χανθών, για παράδειγμα, φιλοξενούν συμβιωτικά αζωτοδε-
σμευτικά βακτήρια σε οζίδια στις ρίζες τους.

Επομένως, τα ζωντανά κύτταρα διαφέρουν ευρέως 
σε ορισμένες από τις πιο βασικές πτυχές της βιοχημείας 
τους. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κύτταρα με συ-
μπληρωματικές ανάγκες και ικανότητες έχουν αναπτύξει 
στενές σχέσεις μεταξύ τους. Ορισμένες απ’ αυτές τις σχέ-
σεις, όπως θα δούμε παρακάτω, έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο 
βαθμό ώστε οι εταίροι να έχουν χάσει την ξεχωριστή τους 
ταυτότητα: έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να σχηματί-
σουν έναν ενιαίο σύνθετο κύτταρο.

Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη βιοχημική ποικιλομορφία

Μέσω της απλής μικροσκοπίας, γνωρίζουμε εδώ και καιρό 
ότι οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να ταξινομηθούν με 
βάση τη δομή των κυττάρων τους σε δύο ομάδες: τους ευ-
καρυώτες (eukaryotes) και τους προκαρυώτες (prokary-
otes). Οι ευκαρυώτες διατηρούν το DNA τους σε μια δια-
κριτή ενδοκυτταρική περιοχή που περιβάλλεται από μεμ-
βράνη και ονομάζεται πυρήνας (nucleus) (το όνομά τους 
προέρχεται από την ελληνική γλώσσα, από τις λέξεις ευ 
«καλός» και κάρυον «πυρήνας»). Οι προκαρυώτες δεν δια-
θέτουν ξεχωριστό πυρηνικό διαμέρισμα για το DNA τους. 
Τα φυτά, οι μύκητες και τα ζώα είναι ευκαρυωτικοί οργανι-
σμοί. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί, όπως είναι και τα 
Αρχαία -μια ξεχωριστή κατηγορία προκαρυωτικών κυττά-
ρων, που συζητείται παρακάτω. 

Τα περισσότερα προκαρυωτικά κύτταρα είναι μικρά σε 
μέγεθος και απλά σε εξωτερική εμφάνιση (Εικόνα 1-13), 
και ζουν κυρίως ως ανεξάρτητα άτομα ή σε χαλαρά οργα-
νωμένες κοινότητες, και όχι ως πολυκύτταροι οργανισμοί. 
Είναι συνήθως σφαιρικά ή ραβδόμορφα και το μήκος τους 
είναι μερικά μικρόμετρα σε γραμμική διάσταση. Συχνά φέ-
ρουν ένα αδρό προστατευτικό περίβλημα, που ονομάζεται 
κυτταρικό τοίχωμα (cell wall), κάτω από το οποίο βρίσκεται η 
κυτταρική μεμβράνη που περικλείει ένα κυτταροπλασμα-
τικό διαμέρισμα που περιέχει DNA, RNA, πρωτεΐνες και τα 
πολλά μικρά μόρια που χρειάζονται για τη ζωή. Στο ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο, το εσωτερικό του κυττάρου έχει 
την εμφάνιση ενός στρώματος μεταβαλλόμενης υφής χω-

ρίς καμία διακριτή οργανωμένη εσωτερική δομή (Εικόνα 
1-14). 

Τα προκαρυωτικά κύτταρα ζουν σε μια τεράστια ποικιλία 
οικολογικών θώκων και παρουσιάζουν εκπληκτική ποικι-
λομορφία ως προς τις βιοχημικές τους ιδιότητες – σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό από τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Τα οργα-
νότροφα είδη μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχεδόν οποιο-
δήποτε τύπο οργανικού μορίου ως τροφή, από σάκχαρα και 
αμινοξέα έως υδρογονάνθρακες και μεθάνιο. Τα φωτότροφα 
είδη (Εικόνα 1-15) συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια με ποικί-
λους τρόπους, μερικοί από τους οποίους παράγουν οξυγόνο 
ως υποπροϊόν, ενώ άλλοι όχι. Τα λιθότροφα είδη μπορούν να 
τρέφονται μέσω ανόργανων θρεπτικών ουσιών, να προσλαμ-
βάνουν άνθρακα από το CO

2
 και να στηρίζονται στο H

2
S για 

να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες (Εικόνα 1-16) – ή 
στο H

2,
 ή στο Fe2+, ή στο στοιχειακό θείο, ή οποιαδήποτε από 

μία σειρά άλλων χημικών ουσιών που είναι διαθέσιμες στο 
περιβάλλον. 

Μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου των μικροσκοπικών 
οργανισμών είναι ουσιαστικά ανεξερεύνητο. Οι παραδοσια-
κές μέθοδοι βακτηριολογίας επέτρεψαν τη γνωριμία μας με 
όσα είδη μπορούν να απομονωθούν και να καλλιεργηθούν 
στο εργαστήριο. Όμως, η ανάλυση των αλληλουχιών DNA 
πληθυσμών βακτηρίων και αρχαίων σε δείγματα από φυσικά 
ενδιαιτήματα – όπως το έδαφος ή το νερό των ωκεανών ή 
ακόμη και το ανθρώπινο στόμα –κατέστησε σαφές το γεγο-
νός ότι τα περισσότερα είδη δεν μπορούν να καλλιεργηθούν 
μέσω των τυπικών εργαστηριακών τεχνικών. Σύμφωνα με 
μία εκτίμηση, τουλάχιστον το 99% των προκαρυωτικών ει-
δών εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο. Η καλλιέργεια της 
μεγάλης πλειονότητας των ειδών αυτών στο εργαστήριο δεν 
έχει ακόμη καταστεί δυνατή και αυτά τα είδη ανιχνεύονται 
μόνο μέσω της παρουσίας του DNA τους.

 
Το δέντρο της ζωής έχει τρεις κύριους κλάδους: τα 
βακτήρια, τα αρχαία και τους ευκαρυώτες

Η ταξινόμηση των έμβιων όντων εξαρτάται παραδοσιακά 
από συγκρίσεις της εξωτερικής τους εμφάνισης: μπορούμε 
να δούμε ότι ένα ψάρι έχει μάτια, γνάθο, σπονδυλική στή-
λη, εγκέφαλο και ούτω καθεξής, όπως και εμείς, και ότι ένα 
σκουλήκι όχι. Μια τριανταφυλλιά έχει στενή συγγενική σχέ-
ση με μια μηλιά, αλλά είναι λιγότερο όμοια με το γρασίδι. 
Σύμφωνα με τον Δαρβίνο, μπορούμε εύκολα να ερμηνεύ-
σουμε τέτοιες στενές οικογενειακές ομοιότητες με βάση τη 

σφαιρικά κύτταρα
π.χ., Streptococcus

κύτταρα σε σχήμα ράβδου
π.χ., Escherichia coli,
Vibrio cholerae

τα μικρότερα σε μέγεθος
κύτταρα
π.χ., Mycoplasma,
Spiroplasma

σπειροειδή κύτταρα
π.χ., Treponema pallidum

2 µm

Εικόνα 1-13 Μεγέθη και σχήματα μερικών βακτηρίων. Αν και, όπως φαίνεται, τα περισσότερα είναι μικρά, μεγέθους μόνο λίγων μικρών σε 
γραμμική διάσταση, υπάρχουν και κάποια γιγάντια είδη. Ένα ακραίο παράδειγμα (που δεν φαίνεται στην εικόνα) είναι το βακτήριο Epulopiscium 
fishelsoni, το οποίο ζει στο έντερο ενός είδους ψαριού και μπορεί να έχει μήκος μέχρι 600 μm.


