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Εισαγωγή
στη Γονιδιωματική

Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου θα 
πρέπει να είστε σε θέση:

•	 Να γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία του ανθρώπινου 
γονιδιώματος - τον αριθμό των ζευγών βάσεων 
που περιλαμβάνει και τις εκτιμήσεις του αριθμού 
των γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες ή 
RNA.

•	 Να αναγνωρίζετε τη συνεισφορά της ίδιας 
της γονιδιωματικής αλληλουχίας, της ιστορίας 
της ζωής και των επιγενετικών σημάτων στο 
γονιμοποιημένο ωάριο στη διαμόρφωση του 
φαινοτύπου κάθε ατόμου.

•	 Να αντιλαμβάνεστε ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα 
περιέχει εκτεταμένες επαναλαμβανόμενες 
περιοχές διαφόρων ειδών.

•	 Να γνωρίζετε το βασικό κεντρικό δόγμα, σύμφωνα 
με το οποίο το DNA μεταγράφεται σε RNA, το 
οποίο μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Επιπρόσθετα, 
να γνωρίζετε ότι πολλά γονίδια που κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες εμφανίζουν εναλλακτική συρραφή 
γεγονός το οποίο προσθέτει μια ακόμη διάσταση 
πολυπλοκότητας στο σχήμα με το οποίο το 
γονιδίωμα καθορίζει το πρωτέωμα.

•	 Να κατανοείτε τη σημασία των συγκριτικών 
προγραμμάτων αλληλούχησης γονιδιωμάτων για 
τη διερεύνηση των διαδικασιών της εξέλιξης και 
τη συνεισφορά τους στην ερμηνεία των διαφόρων 
περιοχών του ανθρώπινου γονιδιώματος.

•	 Να αντιλαμβάνεστε τον μεγάλο αριθμό 
προγραμμάτων αλληλούχησης γονιδιωμάτων 
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που αναλύουν διαφορετικά είδη 
καλύπτοντας μια ευρεία ποικιλία μορφών 
ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της 
μεταγονιδιωματικής, από την οποία προκύπτουν 
τεράστιες ποσότητες δεδομένων από 
περιβαλλοντικά δείγματα.

•	 Να κατανοείτε τον τρόπο οργάνωσης των 
διαφόρων τύπων προγραμμάτων αλληλούχησης 
του ανθρώπινου DNA, όπως τα προγράμματα που 
διεξάγονται από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, 
τα προγράμματα συλλογής δεδομένων από 
οργανισμούς επιβολής του νόμου, τα προγράμματα 
που διεξάγονται στο πλαίσιο ειδικών κλινικών 
δοκιμών καθώς και ο προσδιορισμός αλληλουχίας 
που είναι προσιτός για το κοινό και συνήθως 
υποκινείται από ερωτήματα γενεαλογίας.

•	 Να διακρίνετε μεταξύ των διαφόρων τύπων 
δυνητικών εφαρμογών των δεδομένων 
αλληλούχησης γονιδιώματος στην ιατρική, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους 
οποίους οι πληροφορίες που αφορούν μεγάλους 

αριθμούς ανθρώπων μπορούν να υποστηρίξουν την 
κλινική έρευνα και των τρόπων με τους οποίους οι 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα άτομα 
μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη 
θεραπεία νόσων-ή στην καλύτερη περίπτωση-στην 
πρόληψή τους.

•	 Να κατανοείτε τη σημασία της επιστήμης της 
πληροφορικής και της βιοπληροφορικής για 
την παραγωγή μη επεξεργασμένων δεδομένων, 
για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων στη 
μοριακή βιολογία, για την αρχειοθέτηση και 
προσεκτική επιμέλεια των δεδομένων, για τη 
διανομή τους μέσω του διαδικτύου και για τη 
δημιουργία εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών 
που επιτρέπουν την αποτελεσματική εξόρυξη 
δεδομένων για έρευνα και εφαρμογές.

•	 Να εκτιμάτε τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της συλλογής δεδομένων αλληλουχίας 
DNA και τις αντικρουόμενες απαιτήσεις για 
δημόσια ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο. 
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Ένα ανθρώπινο γονιδίωμα περιλαμβάνει περίπου 3,2 x 
109 ζεύγη βάσεων, που κατανέμονται σε 22 ζεύγη χρω-
μοσωμάτων συν δύο χρωμοσώματα Χ στα θηλυκά άτομα 
και συν ένα Χ και ένα Υ στα αρσενικά άτομα. Τα πρώ-
τα ανθρώπινα γονιδιώματα προσδιορίστηκαν το 2001, 
το επιστέγασμα 10 ετών πρωτοποριακής εργασίας και 
αφοσίωσης. Έκτοτε, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, η 
αλληλούχηση του γονιδιώματος έγινε φθηνότερη και 
ταχύτερη. Η ροή των δεδομένων αλληλουχίας είναι πλέ-
ον τεράστια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αφενός μεν 
προκλήσεις για την κατανόηση της πληροφορίας που 
περιέχεται στα γονιδιώματά μας και αφετέρου για την 
εφαρμογή των δεδομένων και της ανάλυσης στη βελτίω-
ση της ανθρώπινης ευημερίας. Ο προσδιορισμός της αλ-
ληλουχίας των γονιδιωμάτων άλλων ειδών διευκολύνει 
αυτούς τους στόχους αλλά και τους επεκτείνει, αποκα-
λύπτοντας γενικές αρχές της βιολογίας. 

Με ποιον τρόπο το περιεχόμενο του γονιδιώματός 
μας καθορίζει την ταυτότητά μας;

Φαινότυπος = γονότυπος + περιβάλλον + ιστορία της 
ζωής + επιγενετικές επιδράσεις

Κάθε αναγνώστης αυτού του συγγράμματος αποτελεί 
ένα άτομο με φυσικά, βιοχημικά και φυσιολογικά χαρα-
κτηριστικά. (Δεν πρέπει να σας εκπλήσσει το γεγονός 
ότι αυτές οι διακρίσεις γίνονται όλο και πιο ασαφείς!) 
Καθένας από εσάς διαθέτει μια γενική μορφή και έναν 
μεταβολισμό που είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. 

Σε μοριακό επίπεδο, μοιράζεστε επίσης πολλά κοινά 
στοιχεία με άλλα είδη. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική ποι-
κιλότητα εντός του είδους μας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για την ιδιαίτερη εμφάνιση και τον χαρακτήρα σας. Η 
κατάσταση της υγείας σας βρίσκεται κάπου μεταξύ της 
εύρωστης καλής υγείας και μίας νόσου. Αυτή τη στιγμή, 
βρίσκεστε σε κάποια ψυχολογική κατάσταση και σε κά-
ποια διάθεση που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά 
σας καθώς και τις τρέχουσες δραστηριότητές σας. 

 • Ο γονότυπός σας (genotype)  είναι η αλληλουχία του 
DNA σας, τόσο του πυρηνικού όσο και του μιτοχον-
δριακού. (Στην περίπτωση των φυτών περιλαμβάνε-
ται επίσης η αλληλουχία του DNA των χλωροπλα-
στών.)

 • Ο φαινότυπός σας (phenotype) είναι το σύνολο των 
παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σας, 
εκτός από την αλληλουχία του DNA σας. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν μακροσκοπικές ιδι-
ότητες όπως το ύψος, το βάρος, το χρώμα των ματιών 
και των μαλλιών καθώς και μικροσκοπικές ιδιότητες 
όπως η πιθανή δρεπανοκυτταρική αναιμία, η ανεπάρ-
κεια της 6-φωσφορικής γλυκόζης ή η διατήρηση μετά 
τη βρεφική ηλικία της ικανότητας αφομοίωσης της 
λακτόζης. Μεγάλη σημασία για τις κλινικές εφαρ-
μογές της γονιδιωματικής έχουν χαρακτηριστικά τα 
οποία ελέγχουν την προδιάθεση για νόσους και πα-
ράγοντες κινδύνου, καθώς και χαρακτηριστικά που 
καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των διαφορετι-
κών φαρμάκων σε διαφορετικά άτομα. Αυτά επιτρέ-
πουν την εξατομικευμένη πρόληψη και θεραπεία μιας 
νόσου με βάση τις αλληλουχίες DNA, ή αλλιώς τη 
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φαρμακογονιδιωματική (pharmacogenomics). 
 • Η ιστορία της ζωής σας (life history) περιλαμβάνει 

το ενιαίο σύνολο των εμπειριών σας και του φυσικού 
και ψυχολογικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτυ-
χθήκατε. Η διατροφική σας ιστορία έχει επηρεάσει τη 
φυσική σας ανάπτυξη. Το περιβάλλον ανατροφής και 
οι ευκαιρίες εκπαίδευσης έχουν επηρεάσει την πνευ-
ματική σας ανάπτυξη. Λιγότερο εμφανής σε σχέση 
με τις περισσότερες πτυχές της ιστορίας της ζωής 
σας είναι η σημασία του ενδομήτριου περιβάλλοντος 
(in utero), η οποία κερδίζει αυξανόμενη αναγνώριση, 
στον καθορισμό της καμπύλης ανάπτυξής σας και 
ακόμη και των ενήλικων χαρακτηριστικών σας.

 • Στην επιφάνεια διεπαφής μεταξύ γονιδιώματος και 
βιωματικών εμπειριών βρίσκονται οι επιγενετικοί 
παράγοντες (epigenetic factors). Με αρκετά μεγά-
λο βαθμό βεβαιότητας μπορούμε να πούμε ότι όλα 
τα κύτταρα του σώματός σας, με την εξαίρεση των 
κυττάρων του σπέρματος, των ωοκυττάρων και των 
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, διαθέ-
τουν σχεδόν την ίδια αλληλουχία DNA (συσσωρεύ-
ουν συνήθως μέτριους αριθμούς μεταλλαγών). Ωστό-
σο, οι ιστοί σας διαφοροποιούνται, με την έκφραση ή 
την καταστολή διαφορετικών ομάδων γονιδίων στο 
ήπαρ, τον εγκέφαλο, κ.λπ.

  Τώρα, ορισμένα απ’ αυτά τα ρυθμιστικά σήματα 
επιβιώνουν και μετά το πέρας της κυτταρικής διαίρε-
σης. (Όταν διαιρείται ένα κύτταρο του ήπατος, διαι-
ρείται σε δύο ηπατικά κύτταρα.) Οι ιστορίες ζωής των 
γονέων σας μπορεί να έχουν τροποποιήσει τα επιγε-
νετικά πρότυπα στα κύτταρά τους και το γονιμοποι-
ημένο ωάριο από το οποίο προκύψατε στη συνέχεια, 
περιείχε ορισμένα απ’ αυτά τα “προ-διαφοροποίη-
σης” σήματα. Με τον τρόπο αυτό, η κληρονόμηση 
των επίκτητων χαρακτηριστικών επανεμφανίστηκε 
στην αποδεκτή τρέχουσα τάση της βιολογίας. 

Η σχετική σημασία αυτών των παραγόντων για τον 
προσδιορισμό του φαινοτύπου σας διαφέρει ανάλογα με 
το χαρακτηριστικό. Ορισμένα χαρακτηριστικά καθορί-
ζονται αποκλειστικά και αμετάκλητα από τα αλληλό-
μορφά σας για συγκεκριμένα γονίδια. Άλλα εξαρτώνται 
από πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γονιδίων 
σας και της ιστορίας της ζωής σας καθώς και επιγενετι-
κών σημάτων προερχόμενων από τους γονείς σας.

Ένα γονιδίωμα μοιάζει με μια σελίδα παρτιτούρας. Η σελίδα 
αποτελεί ένα σταθερό φυσικό αντικείμενο, όμως οι νότες σχε-
τίζονται με την υλοποίησή τους, στον χρόνο και στον χώρο, με 
μια ποικιλία τρόπων-μια πεπερασμένη ποικιλία τρόπων.

Έτσι ένα γονιδίωμα περιορίζει αλλά δεν υπαγορεύει 
τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού. Τα ποικίλα περι-
βάλλοντα και οι εμπειρίες οδηγούν τους οργανισμούς 
στην εξερεύνηση διαφορετικών καταστάσεων που συ-
νάδουν με τα γονιδιώματά τους. Ακόμη και στους μικρο-

οργανισμούς, η έκφραση πολλών γονιδίων εξαρτάται 
από προϋποθέσεις. Η σύνθεση ενζύμων για τη χρήση της 
λακτόζης στην E.coli εξαρτάται από την παρουσία του 
υποστρώματος στο θρεπτικό μέσο. Η εναλλαγή μεταξύ 
αναερόβιου και αερόβιου μεταβολισμού στη ζύμη απο-
τελεί μια προσωρινή και αναστρέψιμη μεταβολή της φυ-
σιολογικής κατάστασης ως απόκριση σε μεταβολές στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Πολλοί άνθρωποι δεν θα θεωρούσαν πραγματικές 
αλλαγές στον φαινότυπο τις απλές και εφήμερες τρο-
ποποιήσεις της εμφάνισης που δεν έχουν καμία γενετική 
συνιστώσα. Κοινά παραδείγματα αποτελούν το κόψιμο 
των νυχιών, το κούρεμα και η χρήση μακιγιάζ.

Αντίστροφα, πολλές περιβαλλοντικές επιδράσεις, 
που θεωρούνται ότι αφορούν τον τρόπο ζωής, έχουν μα-
κροπρόθεσμα αποτελέσματα στην ανάπτυξη. Η άσκηση 
ενισχύει το μυϊκό σύστημα. Η εκπαίδευση ενισχύει τη 
διανοητική ανάπτυξη. Μια ελεγχόμενη ως προς τη φαι-
νυλαλανίνη δίαιτα μπορεί να παρεμποδίσει τις βλαβερές 
επιδράσεις της μεταβολικής νόσου της φαινυλκετονου-
ρίας. Αντίστροφα, η κακή διατροφή, μία νόσος, ένας 
τραυματισμός και η βάναυση μεταχείριση μπορούν να 
προκαλέσουν σωματική και ψυχολογική εξασθένηση. 

Η επιστήμη παρέχει μια ποικιλία μέσων παρέμβασης 
μεταξύ γονοτύπου και φαινοτύπου που αποτελούν αντι-
κείμενα ευρείας εφαρμογής και ορισμένες φορές κατά-
χρησης. Μεταξύ των παραδειγμάτων περιλαμβάνονται η 
απλή αλλαγή του χρώματος των μαλλιών, η δημιουργία 
τατουάζ, η αισθητική χειρουργική και η “αισθητική εν-
δοκρινολογία” (συμπεριλαμβανομένων της θεραπείας 
παιδιών που πάσχουν από ανεπάρκεια ανθρώπινης αυξη-
τικής ορμόνης και της χρήσης φαρμάκων που ενισχύουν 
την απόδοση από τους αθλητές), και ακόμη - ενδεχομέ-
νως - η ψυχανάλυση.

Ορισμένες περιβαλλοντικές επιδράσεις έχουν συγκε-
κριμένα περιθώρια απόκρισης για να οδηγήσουν σε μη 
αναστρέψιμα στη συνέχεια αποτελέσματα. Οι θεραπείες 
με αυξητική ορμόνη και η χειρουργική για τη δημιουρ-
γία των φημισμένων τραγουδιστών όπερας “καστράτοι” 
αποτελούν τέτοιου είδους παραδείγματα. Στις χελώνες 
και σε άλλα ερπετά, η θερμοκρασία επώασης ελέγχει την 
ανάπτυξη των αβγών προς αρσενικά ή θηλυκά άτομα. Η 
επίδραση οφείλεται στη θερμοκρασιακή εξάρτηση του 
ενζύμου αρωματάση το οποίο μετατρέπει τα ανδρογόνα 
σε οιστρογόνα. (Το αντίστοιχο ένζυμο στους ανθρώπους 
αποτελεί τον στόχο αναστολέων που χρησιμοποιούνται 
για τη μείωση της έκθεσης όγκων σε οιστρογόνα για τη 
θεραπεία τύπων καρκίνου η εμφάνιση των οποίων επά-
γεται από οιστρογόνα.)

Δεδομένης της ποικιλότητας του βαθμού συνεισφοράς 
της κληρονομικότητας, του περιβάλλοντος, της ιστορίας 
της ζωής και των επιγενετικών επιδράσεων στον προσδι-
ορισμό του φαινοτύπου, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε 
τη σχετική τους σημασία για κάθε ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό; Η κλασική μέθοδος διάκρισης των επιδράσεων της 
γενετικής από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και της 
εμπειρίας ‒ “φύση” και “ανατροφή” ‒ είναι τα ελεγχόμενα 
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πειράματα με γενετικά πανομοιότυπους οργανισμούς. Για 
τους ανθρώπινους οργανισμούς, αυτό σημαίνει μονοζυ-
γωτικά δίδυμα. (Τα μονοζυγωτικά τρίδυμα στον άνθρωπο 
είναι εξαιρετικά σπάνια.) Πολλές μελέτες έχουν συγκρίνει 
τις ομοιότητες των πανομοιότυπων διδύμων που έχουν 
ανατραφεί ξεχωριστά, δηλαδή ατόμων που έχουν τα ίδια 
γονίδια, αλλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Λιγότερο 
καλά ελεγχόμενες είναι οι συγκρίσεις μεταξύ πανομοι-
ότυπων και διζυγωτικών διδύμων, ή μεταξύ μη διδύμων 
αδελφών και υιοθετημένων παιδιών που έχουν ανατραφεί 
στην ίδια οικογένεια. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα 
διζυγωτικά δίδυμα μοιράζονται μεγαλύτερες ομοιότητες 
σε σχέση με τα μη δίδυμα αδέλφια ως αποτέλεσμα των 
κοινών εμπειριών τους εντός της μήτρας.

Οι μελέτες σε δίδυμα και μη δίδυμα αδέλφια στον 
άνθρωπο με σκοπό τη διάκριση των κληρονομικών συ-
νιστωσών των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων έχουν μια 
μακρά και αμφιλεγόμενη ιστορία καθώς έχουν διαμορ-
φώσει τη βάση για σημαντικές κοινωνικές αποφάσεις. 
Ο Δείκτης Νοημοσύνης (intelligence quotient), ή IQ, 
είναι το πηλίκο της πνευματικής προς τη χρονολογική 
ηλικία. Όταν μετρηθεί κατάλληλα, παραμένει σταθερός 
στα πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας. Η αντικειμενική και 
ποσοτική μέτρηση της νοημοσύνης στους ενηλίκους εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι προσπάθειες για τη μέτρηση 
της κληρονόμησης της νοημοσύνης - ή ακόμη του απο-
τελέσματος στις δοκιμασίες του δείκτη νοημοσύνης, τα 
οποία δεν συμπίπτουν εφόσον τα τεστ επηρεάζονται από 
πολιτισμικούς παράγοντες - έχουν οδηγήσει σε αντιφατι-
κά και μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχει αποδειχθεί 
πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν δοκιμασίες που δεν 
επηρεάζονται από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες*.

* Βλέπε Gould, S.J. (1996). The Mismeasurement of Man. W.W. Norton, 
New York.

 • Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά - τόσο τα μακροσκοπικά όσο 
και τα μοριακά - εξαρτώνται από έναν συνδυασμό επιδράσε-
ων των ίδιων των γονιδιωματικών αλληλουχιών, της ιστορί-
ας της ζωής του ατόμου και των επιγενετικών σημάτων στο 
γονιμοποιημένο ωάριο. 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Μια περιήγηση στο ανθρώπινο γονιδίωμα μοιάζει με 
ένα ταξίδι σε μια ήπειρο. Μπορούμε να συναντήσουμε 
κέντρα έντονης δραστηριότητας, πλούσια σε γονίδια 
και ρυθμιστικά στοιχεία των γονιδίων. Αυτά μοιάζουν με 
χωριά ή ακόμη και με πόλεις. Μπορούμε να διασχίσουμε 
επίσης μεγάλες ερημικές εκτάσεις, ή περιοχές με αδιάκο-
πη μονοτονία επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Ένας κατάλογος των στοιχείων του ανθρώπινου γο-
νιδιώματος περιλαμβάνει:

 • Ο Francis Crick συνόψισε αυτό το σχήμα στο Κεντρικό Δόγ-
μα της Μοριακής Βιολογίας: Το DNA δημιουργεί το RNA, το 
οποίο με τη σειρά του δημιουργεί τις Πρωτεΐνες

 • Τις πιο σημαντικές και οικείες πτυχές του γονιδιώ-
ματος, τις περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Τα 
γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες μεταγράφονται 
σε αγγελιαφόρο RNA (mRNA). Μετά από επεξεργα-
σία, τα ριβοσώματα μεταφράζουν το ώριμο mRNA σε 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με τον γενετικό κώδικα, κάθε τριπλέτα 
νουκλεοτιδίων του μηνύματος αντιστοιχεί σε ένα αμινο-
ξύ (βλέπε Πλαίσιο 1.1). Το Πλαίσιο 1.2 περιλαμβάνει τα 
20 φυσικά αμινοξέα.

Παρά τη σημασία τους, τα γονίδια κωδικοποίησης 
πρωτεϊνών καταλαμβάνουν ένα μικρό κλάσμα του αν-
θρώπινου γονιδιώματος-όχι μεγαλύτερο από περίπου 
2-3% της συνολικής αλληλουχίας. Κατανέμονται μεταξύ 
των διαφορετικών χρωμοσωμάτων αλλά όχι ομοιόμορ-
φα. Πολλά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες εμφα-
νίζονται σε πολλαπλά αντίγραφα, είτε πανομοιότυπα 
είτε διαφοροποιημένα σε οικογένειες. Για παράδειγμα, 
οι άνθρωποι διαθέτουν περισσότερα από 900 συγγενικά 
γονίδια οσφρητικών υποδοχέων ενώ ορισμένα ζώα δια-
θέτουν πολλά περισσότερα.

 • Ορισμένες περιοχές του γονιδιώματος κωδικοποιούν 
RNA τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες (δηλαδή, 
κωδικοποιούν RNA εκτός των αγγελιαφόρων RNA), 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μεταφο-
ρικών RNA, των RNA συστατικών των ριβοσωμά-
των και των μικροRNA (microRNA) και των μικρών 
παρεμβαλλόμενων (interfering) RNA που ρυθμίζουν 
τη μετάφραση (miRNA και siRNA). Εκτός από τα 
mRNA που μεταφράζονται σε πρωτεΐνες, υπάρχουν 
περίπου 3.000 γονίδια που κωδικοποιούν RNA. Γίνε-
ται όλο και περισσότερο σαφές ότι το RNA-ωμα είναι 
πολύ πλουσιότερο σε σχέση με τις αρχικές υποθέσεις. 
Εκτός από τα RNA που συμμετέχουν στον μηχανισμό 
της πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως τα μεταφορικά RNA 
και το ίδιο το ριβόσωμα, τα περισσότερα μη κωδικά 
RNA εμπλέκονται στον έλεγχο της γονιδιακής έκ-
φρασης.
Οι περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες και RNA 

που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες αντιστοιχούν σε μόρια 
που αποτελούν σταθερά τμήματα του περιεχομένου του 
κυττάρου. Φυσικά ανακυκλώνονται, όμως με χαμηλό-
τερους ρυθμούς σε σχέση με τα αγγελιαφόρα RNA. Τα 
mRNA θα πρέπει να έχουν σύντομους χρόνους ζωής 
προκειμένου να διακόπτουν τη μεταγραφή, στο πλαίσιο 
διεργασιών που ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση.

 • Άλλες περιοχές περιέχουν θέσεις πρόσδεσης για μό-
ρια προσδέτες που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση 
της μεταγραφής. Για την εκτίμηση του συνολικού 



Στους ευκαρυώτες, η μεταγραφή ενός γονιδίου που κωδικο-
ποιεί πρωτεΐνες σε RNA ακολουθείται από συρραφή (splicing) 
για τον σχηματισμό ενός ώριμου μορίου αγγελιαφόρου RNA 
(mRNA). Το ριβόσωμα συνθέτει μια πολυπεπτιδική αλυσίδα 
σύμφωνα με την αλληλουχία των τριπλετών των νουκλεοτιδί-
ων, ή κωδικονίων (codons), στο mRNA. Η πρωτεΐνη αναδι-
πλώνεται αυθόρμητα σε μια σταθερή τρισδιάστατη δομή που 
είναι υπεύθυνη για τη βιολογική της λειτουργία.

Ο τυπικός γενετικός κώδικας παρουσιάζεται εδώ. Τα κω-
δικόνια είναι αυτά που εμφανίζονται στο DNA και όχι στο RNA: 
δηλαδή τα κωδικόνια περιέχουν t αντί για u. Εμφανίζονται οι 
συντομογραφίες των αμινοξέων με ένα και τρία γράμματα. Πα-
ρατηρείστε ότι ο κώδικας εμφανίζει πλεονασμό (redundant): 
εκτός από τα αμινοξέα Met και Trp πολλαπλά κωδικόνια κα-
θορίζουν το ίδιο αμινοξύ (Σ.τ.Μ. χάριν αυτής της ιδιότητας, 
ο γενετικός κώδικας περιγράφεται ως εκφυλισμένος). Μια 
μεταλλαγή που μετατρέπει ένα κωδικόνιο σε ένα άλλο που 
κωδικοποιεί το ίδιο αμινοξύ ονομάζεται συνώνυμη μεταλλαγή 
(synonymous mutation). Τρεις τριπλέτες αποτελούν σήματα 
λήξης, προκαλώντας τον τερματισμό της μετάφρασης. Παραλ-
λαγές αυτού του τυπικού κώδικα απαντούν στα μιτοχόνδρια και 
στους χλωροπλάστες και περιστασιακά σε μεμονωμένα είδη.

Οι συντομογραφίες των αμινοξέων συχνά περιλαμβάνουν τα 
τρία πρώτα γράμματα του ονόματός τους-για παράδειγμα Gly 
για τη γλυκίνη-εκτός από τα αμινοξέα της ισολευκίνης, της 
ασπαραγίνης, της γλουταμίνης και της τρυπτοφάνης για τα 
οποία χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες Ile, Asn, Gln, και 
Trp αντίστοιχα. Το σπάνιο αμινοξύ σεληνοκυστεΐνη έχει τη 
συντομογραφία τριων γραμμάτων Sec και την κωδική ονομα-
σία ενός γράμματος U. Το ακόμη σπανιότερο αμινοξύ πυρρο-

Μη πολικά αμινοξέα

G γλυκίνη A αλανίνη P προλίνη V βαλίνη

I ισολευκίνη L λευκίνη F φαινυλαλανίνη M μεθειονίνη

Πολικά αμινοξέα

S σερίνη C κυστεΐνη T θρεονίνη N ασπαραγίνη

Q γλουταμίνη Y τυροσίνη W τρυπτοφάνη

Φορτισμένα αμινοξέα

D ασπαρτικό οξύ E γλουταμινικό οξύ K λυσίνη R αργινίνη

H ιστιδίνη

Ο τυπικός γενετικός κώδικας

ttt Phe F tct Ser S tat Tyr Y tgt Cys C

ttc Phe F tcc Ser S tac Tyr Y tgc Cys C

tta Leu L tca Ser S taa STOP tga STOP

ttg Leu L tcg Ser S tag STOP tgg Trp W

ctt Leu L cct Pro P cat His H cgt Arg R

ctc Leu L ccc Pro P cac His H cgc Arg R

cta Leu L cca Pro P caa Gln Q cga Arg R

ctg Leu L ccg Pro P cag Gln Q cgg Arg R

att Ile I act Thr T aat Asn N agt Ser S

atc Ile I acc Thr T aac Asn N agc Ser S

ata Ile I aca Thr T aaa Lys K aga Arg R

atg Met M acg Thr T aag Lys K agg Arg R

gtt Val V gct Ala A gat Asp D ggt Gly G

gtc Val V gcc Ala A gac Asp D ggc Gly G

gta Val V gca Ala A gaa Glu E gga Gly G

gtg Val V gcg Ala A gag Glu E ggg Gly G

λυσίνη έχει τη συντομογραφία τριών γραμμάτων pyl και την 
κωδική ονομασία ενός γράμματος Ο.

Οι ακολουθίες των αμινοξέων δηλώνονται πάντα από το 
Ν-τελικό προς το C-τελικό άκρο. Επίσης, με την ίδια σειρά, 
τα ριβοσώματα συνθέτουν τις πρωτεΐνες: τα ριβοσώματα 
προσθέτουν αμινοξέα στο ελεύθερο καρβοξυτελικό άκρο 
της επιμηκυνόμενης αλυσίδας.

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1 Πρωτεϊνοσύνθεση

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.2 Τα είκοσι φυσικά αμινοξέα των πρωτεϊνών

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 5



6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΉ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΉ

τμήματος του γονιδιώματος που είναι υπεύθυνο για 
τον έλεγχο, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τόσο τις 
ίδιες τις ρυθμιστικές περιοχές όσο και όλες τις κωδι-
κοποιούμενες πρωτεΐνες και τα RNA που διαθέτουν 
ρυθμιστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβάνοντας ενδε-
χομένως και τους υποδοχείς.

 • Τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία άγνωστης λειτουρ-
γίας συνιστούν αναπάντεχα μεγάλα κλάσματα των 
γονιδιωμάτων μας. Τα Μακριά και Βραχέα Διάσπαρ-
τα Στοιχεία (Long και Short Interspersed Elements) 
(LINE και SINE) συνιστούν το 21 και 13% του γο-
νιδιώματος. Ακόμη συχνότερα επαναλαμβανόμενες 
αλληλουχίες - μινιδορυφόροι και μικροδορυφόροι 
- μπορεί να εμφανιστούν σε δεκάδες ή ακόμη εκατο-
ντάδες χιλιάδες αντίγραφα, συνιστώντας συνολικά 
το 15% του γονιδιώματος (Βλέπε Πλαίσιο 1.3).

Μέτρια επαναλαμβανόμενο DNA
•	 λειτουργικό

– Διάσπαρτες οικογένειες γονιδίων, που δημιουργήθη-
καν από γονιδιακό διπλασιασμό ακολουθούμενο από 
απόκλιση
– π.χ. ακτίνη, σφαιρίνη

– Συστοιχίες οικογενειών διαδοχικών γονιδίων 
– rRNA γονίδια (250 αντίγραφα)
– tRNA γονίδια (50 θέσεις με 10–100 αντίγραφα η 

καθεμία στον άνθρωπο)
– γονίδια ιστονών σε πολλά είδη

•	 χωρίς γνωστή λειτουργία
– βραχέα διάσπαρτα στοιχεία (short interspersed ele-

ments) (SINE)
– Το στοιχείο Alu αποτελεί ένα παράδειγμα
– Μήκους 200–300 bp 
– Αριθμός αντιγράφων της τάξης των εκατοντάδων 

χιλιάδων (300.000 Alu)
– διάσπαρτες τοποθεσίες (όχι σε διαδοχικές επα-

ναλήψεις)
– μακριά διάσπαρτα στοιχεία (long interspersed ele-

ments) (LINE)
– μήκους 1–5 kb 

– 10–10.000 αντίγραφα
– ψευδογονίδια

Πολύ επαναλαμβανόμενο DNA
•	 μινιδορυφόροι

– αποτελούνται από επαναλήψεις τμημάτων 14–500 bp 
– μήκους 1–5 kb 
– πολλοί διαφορετικοί
– διασκορπισμένοι σε όλο το γονιδίωμα  

•	 μικροδορυφόροι
– αποτελούνται από επαναλήψεις έως 13 bp
– μήκους ∼ της τάξης των εκατοντάδων kb 
– ∼106 αντίγραφα/γονιδίωμα
– Το μεγαλύτερο τμήμα της ετεροχρωματίνης γύρω από 

το κεντρομερές
•	 τελομερή

– 250–1.000 επαναλήψεις στα άκρα κάθε χρωμοσώμα-
τος

– περιέχουν μια βραχεία επαναλαμβανόμενη μονάδα 
(συνήθως 6 bp: TTAGGG στο ανθρώπινο γονιδίωμα, 
TTGGGG στο Paramecium, TAGGG στα τρυπανοσώμα-
τα, TTTAGGG στην Arabidopsis)

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.3 Επαναλαμβανόμενα στοιχεία στο ανθρώπινο γονιδίωμα

 • Οι λειτουργίες ορισμένων περιοχών του γονιδιώματος είναι 
γνωστές. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε 
λειτουργίες σε κάποιες άλλες μπορεί απλά να αντικατο-
πτρίζει την άγνοιά μας. Ορισμένες περιοχές εμφανίζονται 
αυτόνομες, με δική τους μεταφορά και αναπαραγωγή εντός 
των γονιδιωμάτων συνεισφέροντας στην εξέλιξη. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ενισχύουν ενεργά τους ρυθμούς των 
χρωμοσωμικών αναδιατάξεων.

ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΟ ΠΡΩΤΕΩΜΑ

Σύμφωνα με τη σύγχρονη πεποίθηση, το ανθρώπινο 
γονιδίωμα περιέχει περίπου 23.000 γονίδια που κωδικο-
ποιούν πρωτεΐνες. Ορισμένες περιοχές του γονιδιώματος 
είναι σχετικά φτωχές σε γονίδια κωδικοποίησης πρωτεϊ-
νών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υποτελομερικές 
περιοχές όλων των χρωμοσωμάτων καθώς και τα χρω-
μοσώματα 18 και Χ. Αντίθετα, τα χρωμοσώματα 19 και 
22 είναι σχετικά πλούσια σε γονίδια που κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες.

Τα περισσότερα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐ-
νες περιέχουν εξόνια (εκφραζόμενες περιοχές) τα οποία 
διακόπτονται από ιντρόνια (περιοχές που αποβάλλονται 
από το mRNA και δεν μεταφράζονται σε πρωτεΐνες). Το 
μέσο μήκος ενός εξονίου είναι περίπου 200 bp. Οι μεγάλες 
διαφορές μεγέθους μεταξύ γονιδίων που κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ποικιλότητα 
του μεγέθους των ιντρονίων: το γονίδιο της ινσουλίνης 
έχει μήκος 1,7 kb, το γονίδιο του υποδοχέα της LDL 5,45 
kb, ενώ το γονίδιο της δυστροφίνης 2.400 kb.

Τα γονίδια απαντούν και στις δύο αλυσίδες. Σε πολ-
λές περιπτώσεις, τα μη συγγενικά γονίδια είναι αρκετά 



που προκύπτουν από κάθε μιτοχονδριακό γονίδιο 
που κωδικοποιεί πρωτεΐνη υπόκεινται σε πολλαπλά 
γεγονότα τροποποίησης C ➞ U τα περισσότερα εκ 
των οποίων τροποποιούν το κωδικοποιούμενο αμι-
νοξύ. Στους ανθρώπους, τα πυρηνικά γονίδια που 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες υπόκεινται σε επεξεργασία 
η οποία τροποποιεί την αδενίνη σε ινοσίνη (η ινοσίνη 
έχει τις κωδικές ιδιότητες της γουανίνης). Η τροπο-
ποίηση και συνεπώς η τελική αμινοξική αλληλουχία 
μπορεί να είναι εξειδικευμένη ανάλογα με τον ιστό. 

Η διαφορετική συρραφή και η μετα-μεταγραφική 
αλλαγή του RNA περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των 
γονιδιωματικών αλληλουχιών και των δυνητικά κωδικο-
ποιούμενων από αυτές πρωτεϊνών. Φυσικά, ένα μεγάλο 
ποσοστό της κυτταρικής δραστηριότητας είναι αφιερω-
μένο στη ρύθμιση (regulation) της γονιδιακής έκφρασης 
- την επιλογή ποιων δυνητικά κωδικοποιούμενων πρω-
τεϊνών θα εκφραστούν και σε τι ποσότητες.

Το ανοσοποιητικό σύστημα δεν ακολουθεί τις γενικές 
εκτιμήσεις που ισχύουν για τις περιοχές του ανθρώπινου 
γονιδιώματος που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Ο αριθμός 
των αντισωμάτων που παράγουμε υπερέχει συντριπτι-
κά του αριθμού όλων των άλλων πρωτεϊνών - εκτιμά-
ται ότι κάθε άνθρωπος συνθέτει 108-1010 αντισώματα. Η 
δημιουργία τόσο μεγάλης ποικιλότητας προκύπτει από 
ειδική συνδυαστική συρραφή στο επίπεδο του DNA και 
όχι του RNA.

Ορισμένες περιοχές του γονιδιώματος περιέχουν 
ψευδογονίδια (pseudogenes). Τα ψευδογονίδια είναι εκ-
φυλισμένα γονίδια που έχουν μεταλλαχθεί σε τόσο δια-
φορετικές μορφές σε σχέση με τις αρχικές αλληλουχίες, 
ώστε η πολυπεπτιδική αλληλουχία που κωδικοποιούν 
να μην είναι λειτουργική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 
ψευδογονίδια έχουν προσληφθεί στο mRNA από ιούς με 
αντίστροφη μεταγραφή. Αυτό αναγνωρίζεται από το γε-
γονός της απουσίας ιντρονίων.

καλά διαχωρισμένα μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχουν πα-
ραδείγματα γονιδίων που επικαλύπτονται μερικά καθώς 
και περιπτώσεις ενός ολόκληρου γονιδίου το οποίο απα-
ντά στη συμπληρωματική αλυσίδα στο εσωτερικό ενός 
ιντρονίου ενός άλλου γονιδίου.

Ένας τυπικός γενετικός τόπος γονιδίου που κωδικο-
ποιεί πρωτεΐνη περιλαμβάνει τα εξόνια και τα ιντρόνια, 
με θέσεις σήματος συρραφής στις διασυνδέσεις ιντρονί-
ων-εξονίων. Η μεταγραφή του γονιδίου μπορεί να βρί-
σκεται υπό τον έλεγχο cis-ρυθμιστικών στοιχείων κοντά 
στο γονίδιο, είτε πριν είτε μετά απ’ αυτό. Είναι δυνατόν 
να εμφανίζονται και άλλα ρυθμιστικά στοιχεία σε άλλες 
περιοχές του γονιδιώματος, ακόμη και σε διαφορετικά 
χρωμοσώματα.

Συχνά η γειτονική περιοχή ενός γονιδίου περιλαμ-
βάνει μια ομάδα στενά συνδεδεμένων συγγενικών γο-
νιδίων. Αυτό συμβαίνει διότι ένας κοινός μηχανισμός 
της εξέλιξης είναι ο γονιδιακός διπλασιασμός (gene 
duplication) που ακολουθείται από απόκλιση. Συχνά 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της εξέλι-
ξης μέσω μιας ομάδας διαδοχικών διπλασιασμών. Ωστό-
σο, σε ορισμένες περιπτώσεις μια ομάδα πανομοιότυπων 
αντιγράφων ενός γονιδίου μπορεί να εμφανίζεται σε δια-
φορετικά χρωμοσώματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτε-
λεί το γονίδιο της ουβικιτίνης (ubiquitin). 

Ιδανικά, θα μπορούσαμε, μετά τον προσδιορισμό 
της γονιδιωματικής αλληλουχίας, να συμπεράνουμε το 
αντίστοιχο πρωτέωμα (proteome)-δηλαδή τις αμινοξικές 
αλληλουχίες των εκφραζόμενων πρωτεϊνών. Ωστόσο, 
διάφοροι μηχανισμοί εισάγουν πρόσθετη ποικιλομορφία 
στη σχέση γονιδιώματος-πρωτεώματος:

 • Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, ένας μηχανισμός 
δημιουργίας ποικιλομορφίας από την αλληλουχία 
ενός μόνο γονιδίου είναι η εναλλακτική συρραφή 
(alternative splicing). Η εναλλακτική συρραφή περι-
λαμβάνει τον σχηματισμό ενός ώριμου αγγελιαφόρου 
RNA με διαφορετικές επιλογές εξονίων ενός γονιδί-
ου, αλλά όχι πάντα με τη σειρά με την οποία εμφανί-
ζονται στο γονιδίωμα. Εκτιμάται ότι στο ανθρώπινο 
γονιδίωμα ~95% των γονιδίων κωδικοποίησης πρω-
τεϊνών που περιέχουν πολλαπλά εξόνια παράγουν 
παραλλαγές προϊόντων συρραφής. Υπάρχουν επίσης 
ορισμένες γνωστές περιπτώσεις στις οποίες πολλα-
πλοί υποκινητές οδηγούν στη μεταγραφή τμημάτων 
της ίδιας περιοχής σε διαφορετικές πρωτεΐνες. Εάν τα 
αναγνωστικά πλαίσια των διαφορετικών μεταγραφη-
μάτων δεν συμπίπτουν, δεν θα υπάρχει καμία συσχέ-
τιση μεταξύ των πρωτεϊνικών αλληλουχιών.

 • Τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυ-
ωτικούς οργανισμούς, η μετα-μεταγραφική αλλαγή 
του RNA (RNA editing) μπορεί να δημιουργήσει μία 
ή περισσότερες πρωτεΐνες για τις οποίες η αμινοξική 
αλληλουχία μπορεί να διαφέρει σε σχέση με την προ-
βλεπόμενη από τη γονιδιωματική αλληλουχία. Για 
παράδειγμα, στην άμπελο (Vinus vinifera), τα mRNA 
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 • Το ανθρώπινο γονιδίωμα, όπως και άλλα ευκαρυωτικά γο-
νιδιώματα, περιέχει γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 
και μη κωδικά RNA (δηλαδή άλλα μόρια RNA εκτός των 
αγγελιαφόρων RNA), περιοχές ελέγχου, ψευδογονίδια 
(μη λειτουργικές αλληλουχίες που προέκυψαν μέσω του 
εκφυλισμού των γονιδίων) και μια τεράστια ποικιλία επανα-
λαμβανόμενων αλληλουχιών. Τα γονίδια που κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες στους ευκαρυώτες περιέχουν εξόνια - περιοχές 
που μπορούν να μεταγραφούν - και ιντρόνια - περιοχές που 
αφαιρούνται πριν από τη μετάφραση. Η πιθανότητα παράλει-
ψης ενός ή περισσοτέρων εξονίων, που ονομάζεται διαφο-
ρική συρραφή (variable splicing), προσθέτει πολυπλοκότητα 
στη σχέση μεταξύ των αλληλουχιών των βάσεων των γονι-
δίων και των αμινοξικών αλληλουχιών των πρωτεϊνών. Σε 
πολλές περιπτώσεις, η μετα-μεταγραφική αλλαγή του RNA 
δημιουργεί πρόσθετες διαφορές μεταξύ των αλληλουχιών 
DNA του γονιδιώματος και των αμινοξικών αλληλουχιών των 
πρωτεϊνών.



8 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΉ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΉ

Το άλμα από τον μονοδιάστατο κόσμο των 
αλληλουχιών στον τρισδιάστατο κόσμο που 
κατοικούμε

Οι γονιδιακές αλληλουχίες, οι αλληλουχίες mRNA και 
οι αμινοξικές αλληλουχίες λογικά είναι όλες μονοδιά-
στατες. Προκειμένου να διεκπεραιώσουν κατάλληλα 
τις καταλυτικές, ρυθμιστικές ή δομικές δραστηριότητές 
τους, οι πρωτεΐνες πρέπει να υιοθετήσουν ακριβείς τρισ-
διάστατες δομές. Το θαύμα έγκειται στο γεγονός ότι η 
δομή εμπεριέχεται εγγενώς στην αμινοξική αλληλουχία 
(Βλέπε Εικόνα 1.1). Για κάθε αλληλουχία φυσικών αμινο-
ξέων, υπάρχει μια μοναδική φυσική μορφή (native state), 
η οποία υιοθετείται αυθόρμητα κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες. Τα αποδεικτικά στοιχεία προέρχονται από την 
αναστρέψιμη αποδιάταξη (reversible denaturation) 
των πρωτεϊνών: μια σταθερή πρωτεΐνη που θερμαίνεται, 
ή υποβάλλεται με άλλους τρόπους σε συνθήκες αρκε-
τά διαφορετικές από το φυσιολογικό της περιβάλλον, 
θα αποδιαταχθεί (denature) σε μια αποδιοργανωμένη, 
βιολογικά ανενεργή μορφή. Όταν αποκατασταθούν οι 
φυσιολογικές συνθήκες, οι πρωτεΐνες αναδιατάσσονται 
(renature), υιοθετώντας εκ νέου τη φυσική διαμόρφωση 
και δεν διαφέρουν ως προς τη δομή και τη λειτουργία 
από την αρχική κατάσταση. Για μια αποδιαταγμένη πρω-
τεΐνη, η αμινοξική της αλληλουχία αποτελεί τη μοναδική 
διαθέσιμη πληροφορία που καθοδηγεί την αναδιάταξή 
της. (Βλέπε Πλαίσιο 1.4.)

Συνεπώς έχουμε το εξής πρότυπο:

 • Η αλληλουχία DNA καθορίζει την πρωτεϊνική 
αλληλουχία

 • Η πρωτεϊνική αλληλουχία καθορίζει την πρωτεϊνική 
δομή

 • Η πρωτεϊνική δομή καθορίζει την πρωτεϊνική λει-
τουργία.
Εφόσον η αμινοξική αλληλουχία καθορίζει την πρω-

τεϊνική δομή, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε υπο-
λογιστικά προγράμματα τα οποία θα προβλέπουν τις 
πρωτεϊνικές δομές. Αυτό θα ήταν χρήσιμο καθώς δια-
θέτουμε περισσότερες γνώσεις για τις αμινοξικές αλλη-
λουχίες παρά για τις πειραματικά προσδιορισμένες τρισ-
διάστατες δομές των πρωτεϊνών. Οι μέθοδοι πρόβλεψης 
της δομής τελευταία έχουν βελτιωθεί σημαντικά (βλέπε 
Κεφάλαιο 10). Οι αξιόπιστες προβλέψεις θα επιτρέψουν 
τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης δομών των πρωτεϊνών 
που κωδικοποιούνται σε κάθε γονιδίωμα.

Η αρχή σύμφωνα με την οποία η αμινοξική αλληλου-
χία υπαγορεύει την πρωτεϊνική δομή υπήρξε η πιο θεμελι-
ώδης αρχή της δομικής μοριακής βιολογίας. Φανταστεί-
τε, συνεπώς, την έκπληξη που προκάλεσε η παρατήρηση 
της επίδρασης μια συνώνυμης μεταλλαγής στην πρωτεϊ-
νική δομή. Στους ανθρώπους, το γονίδιο της Πολλαπλής 
Φαρμακευτικής Ανθεκτικότητας (Multidrug Resistance 
1) (MDR1) κωδικοποιεί μια μεμβρανική αντλία, την 
P-γλυκοπρωτεΐνη. Το 2007, οι Kimchi-Sarfaty et al. πα-
ρατήρησαν ότι μια συνώνυμη μεταλλαγή στο MDR1 
δημιουργεί ένα προϊόν με τροποποιημένη συγγένεια για 
προσδέτες. Υποθέτουμε ότι η αναδίπλωση της πρωτεΐ-
νης και η εισαγωγή της στη μεμβράνη λαμβάνουν χώρα 
κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης. Μια μεταβολή 
στον ρυθμό της σύνθεσης στο ριβόσωμα, πιθανόν εξαιτί-
ας διαφορικών συγκεντρώσεων tRNA, θα μπορούσε να 

Μια Αλληλουχία 
βάσεων στο DNA...

Μεταφράζεται σε µια Αλληλουχία 
αµινοξέων σε µια πρωτεΐνη...

Τρεις βάσεις
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αυθόρµητα σε µια συγκεκριµένη 

τρισδιάστατη δοµή

Τρ
ιπ

λέ
τε

ς 
β

ά
σ

εω
ν 

α
π

ό
 τ

η
ν 

α
νά

γν
ω

σ
η

 τ
η

ς 
µι

α
ς 

α
λυ

σ
ίδ

α
ς

"Πίνακας µετάφρασης"
γενετικού κώδικα

Ένα αµινοξύ

Λήξη
Λήξη

Λήξη

Εικόνα 1.1 Ένα μεγαλοφυές παράδοξο: η μετάφραση των αλληλουχιών του DNA σε αλληλουχίες αμινοξέων είναι πολύ απλό να ερμηνευτεί λογικά· προσδι-
ορίζεται από τον γενετικό κώδικα. Η αναδίπλωση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας σε μια συγκεκριμένη τρισδιάστατη δομή είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί 
λογικά. Ωστόσο, η μετάφραση απαιτεί τον εξαιρετικά πολύπλοκο μηχανισμό που περιλαμβάνει τα ριβοσώματα, τα tRNA και τα σχετιζόμενα μόρια, ενώ η 
αναδίπλωση των πρωτεϊνών συμβαίνει αυθόρμητα. 



Κατά τη δόμηση του DNA τους, τα κύτταρα πρέπει 
να επιλύσουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η πρό-
κληση της συσκευασίας. Το DNA του E.coli έχει μήκος 
1,6 mm αλλά θα πρέπει να χωρέσει σε ένα κύτταρο μή-
κους 2 μm και πλάτους 0,8 μm (1 μm = 0,001 mm). Τα 
ευκαρυωτικά κύτταρα αντιμετωπίζουν μια δυσκολότερη 
εκδοχή του προβλήματος: ο πυρήνας ενός ανθρώπινου 
κυττάρου έχει μια διάμετρο 6 μm όμως το συνολικό μή-
κος του DNA είναι 1 m. Πώς μπορεί το DNA να διαταχθεί 
στα κύτταρα σε μια μορφή που να είναι συμπαγής αλλά 
προσβάσιμη για τις πρωτεΐνες που δρουν κατά την αντι-
γραφή και τη μεταγραφή; Το δεύτερο πρόβλημα είναι με 
ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί πως κατά την κυτταρική 
διαίρεση, μετά την αντιγραφή του DNA, κάθε θυγατρικό 
κύτταρο θα πάρει ένα αντίγραφο του DNA. Οι διαφορε-
τικοί τύποι κυττάρων και ιών επιλύουν τα προβλήματα 
αυτά με διαφορετικούς τρόπους.

Στο τυπικό προκαρυωτικό κύτταρο, το μεγαλύτερο 
τμήμα του DNA έχει τη μορφή ενός μοναδικού κλειστού, 
ή κυκλικού μορίου. Σχηματίζει σύμπλοκα με πρωτεΐνες 
για τη δημιουργία μιας δομής που ονομάζεται πυρηνοει-
δές (nucleoid). Το DNA είναι δεσμευμένο στο εσωτερικό 
της πλασματικής μεμβράνης είναι όμως προσβάσιμο για 
τα μόρια του κυτταροπλάσματος. Ορισμένα βακτήρια 
διαθέτουν πολλαπλά κυκλικά μόρια DNA ενώ άλλα δια-
θέτουν γραμμικό DNA. Επιπρόσθετα, τα προκαρυωτικά 
κύτταρα μπορεί να περιέχουν πλασμίδια (plasmids), μι-
κρά τμήματα κυκλικού DNA, τα οποία αφενός μεν δεν 
σχηματίζουν σύμπλοκα με πρωτεΐνες αφετέρου δεν είναι 
δεσμευμένα στη μεμβράνη. Η ανάπτυξη και η εξάπλωση 
της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά που παρατηρείται 
σε ορισμένα παθογόνα βακτήρια, ένα πρόβλημα δημόσι-
ας υγείας του οποίου η σοβαρότητα αυξάνεται συνεχώς, 
συχνά σχετίζονται με ανταλλαγή πλασμιδίων μεταξύ 
στελεχών. Τα βακτηριακά πλασμίδια χρησιμοποιούνται 
επίσης ως φορείς στη γενετική μηχανική.

Σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο, το μεγαλύτερο τμήμα 
του DNA βρίσκεται απομονωμένο στον πυρήνα. Ο πυ-
ρήνας αποτελεί τη θέση της αντιγραφής του DNA και 
της σύνθεσης του RNA κατά τη γονιδιακή μεταγραφή. 
Το πυρηνικό DNA σχηματίζει σύμπλοκα με ιστόνες και 

οδηγήσει σε παροδική έκθεση διαφορετικών τμημάτων 
της αλληλουχίας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επη-
ρεάσει το μονοπάτι της αναδίπλωσης. Η προσωρινή δι-
ακοπή της λειτουργίας των ριβοσωμάτων μοιάζει με την 
αλλαγή σελίδας στη μουσική: θεωρητικά δεν θα έπρεπε 
να επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμ-
φωνήσουν ότι αυτή η παρατήρηση αντιπροσωπεύει μια 
εξαίρεση στην αρχή ότι μόνο η αμινοξική αλληλουχία 
καθορίζει την πρωτεϊνική δομή και ότι δεν την αναιρεί 
εντελώς.

Πίνακας 1.1 Διαφορές μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Χαρακτηριστικό Τυπικό χαρακτηριστικό του

Προκαρυωτικού κυττάρου Ευκαρυωτικού κυττάρου

Μέγεθος

Υποκυτταρική διαίρεση

Διαμόρφωση του κύριου συστατικού του 
γενετικού υλικού

Εσωτερική διαφοροποίηση

Κυτταρική διαίρεση

10 μm

Απουσία πυρήνα

Κυκλικός βρόχος, λίγες πρωτεΐνες 
μόνιμα συνδεδεμένες

Απουσία οργανωμένων 
υποκυτταρικών δομών 

Διχοτόμηση

~0,1 mm

Παρουσία πυρήνα

Συμπλέκεται με ιστόνες για τον σχηματισμό 
χρωμοσωμάτων

Πυρήνες, μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες, 
κυτοσκελετός, ενδοπλασματικό δίκτυο, 
συσκευή Golgi

Μίτωση (ή μείωση)
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 • Οι πρωτεΐνες αναδιπλώνονται για τον σχηματισμό σταθερών 
δομών με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην αμι-
νοξική αλληλουχία. Αυτή η αρχή υποστηρίζεται από παρατη-
ρήσεις αναστρέψιμης αποδιάταξης. Ωστόσο, αυτά τα πειρά-
ματα πραγματοποιήθηκαν σε απομονωμένες πρωτεΐνες σε 
αραιό διάλυμα. Η κατάσταση στο εσωτερικό του κυττάρου 
είναι διαφορετική εξαιτίας της πυκνότερης σύστασης. Για 
παράδειγμα, οι πρωτεΐνες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο συσ-
σωμάτωσης με θανατηφόρες συνέπειες για το κύτταρο. Εάν 
βράσουμε ένα αβγό και στη συνέχεια το ψύξουμε, οι πρω-
τεΐνες δεν αναδιατάσσονται. Αυτό που απομένει είναι ένα 
συσσωμάτωμα μετουσιωμένων πρωτεϊνών.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΉ ΟΡΓΑΝΩΣΉΣ
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 

Χρωμοσώματα, οργανίδια και πλασμίδια

Όπως γνωρίζουμε η βιόσφαιρα περιλαμβάνει ζωντανούς 
οργανισμούς που βασίζονται σε κύτταρα καθώς επίσης 
και ιούς. Με βάση τη δομή και τη μοριακή βιολογία 
τους τα κύτταρα γενικά διακρίνονται σε προκαρυωτικά 
(prokaryotes), απλά κύτταρα χωρίς πυρήνα, και ευκαρυ-
ωτικά (eukaryotes), κύτταρα με πυρήνα.

Από την άποψη της γονιδιωματικής, η πιο ουσιαστι-
κή διαφορά μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών 
κυττάρων είναι η μορφή και η οργάνωση του γενετικού 
υλικού.
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άλλες πρωτεΐνες για το σχηματισμό χρωμοσωμάτων, τα 
οποία αποτελούν μεγάλα νουκλεοπρωτεϊνικά σύμπλο-
κα. Κάθε χρωμόσωμα περιέχει ένα μοναδικό γραμμικό 
μόριο DNA. Οι πυρήνες των διαφορετικών ειδών περι-
έχουν διαφορετικούς αριθμούς χρωμοσωμάτων και σε 
κάθε είδος τα χρωμοσώματα διαφέρουν ως προς το μή-
κος. Στον άνθρωπο περιέχονται 46 χρωμοσώματα - 22 
ζεύγη, συν δύο Χ χρωμοσώματα στα θηλυκά άτομα ή 
συν ένα Χ και ένα Υ στα αρσενικά. Οι αποκλίσεις από το 
φυσιολογικό σύνολο των χρωμοσωμάτων έχουν κλινικές 
συνέπειες. Για παράδειγμα, η παρουσία τριών αντιγρά-
φων του χρωμοσώματος 21 (τρισωμία 21) σχετίζεται με 
το σύνδρομο Down.

Η κατάσταση - ιδιαίτερα η προσβασιμότητα στον με-
ταγραφικό μηχανισμό - των διαφορετικών περιοχών του 
DNA στα ευκαρυωτικά χρωμοσώματα διαμορφώνεται 
από την τοπική δομή του χρωμοσώματος και κυρίως από 
την αλληλεπίδραση με τις ιστόνες (Εικόνα 1.2).

Τα υποκυτταρικά οργανίδια, συμπεριλαμβανομένων 
των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών, πιστεύεται 
ότι αρχικά αποτελούσαν ενδοκυτταρικά παράσιτα (βλέ-
πε Πλαίσιο 1.4). Αυτά τα οργανίδια περιέχουν πρόσθετο 
DNA με τη μορφή κλειστών ή κυκλικών μορίων που δεν 
σχηματίζουν σύμπλοκα με ιστόνες, όπως και το DNA 
των προκαρυωτών. Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες 
επίσης περιέχουν τον δικό τους πρωτεϊνοσυνθετικό μη-
χανισμό, και χρησιμοποιούν μια ελαφρά διαφορετική δι-
άλεκτο του σχεδόν καθολικού γενετικού κώδικα. 

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα μπορούν επίσης να περιέ-
χουν πλασμίδια. Τα τεχνητά χρωμοσώματα του ζυμομύ-
κητα (YAC) - πλασμίδια σε κύτταρα ζυμομύκητα - είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα στα προγράμματα αλληλούχησης γο-
νιδιώματος.

Γονίδια

Καθώς εξέρχονται από τις συσκευές αλληλούχησης, τα 
γονιδιώματα αποτελούν μεγάλου μήκους αλυσίδες από 
A, T, G και C χωρίς λεζάντες ή πινακίδες. Πολλοί άνθρω-
ποι θεωρούν ότι μόνο ένα μικρό κλάσμα (πιθανόν μόνο 
~5%) του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι λειτουργικό. Η 
πρόκληση έγκειται στην ταυτοποίηση των λειτουργικών 
περιοχών και στην κατανόηση της λειτουργίας τους.

 • Περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Εφόσον τρεις 
συνεχόμενες βάσεις αντιστοιχούν σε ένα αμινοξύ, 
κάθε αλληλουχία νουκλεϊκού οξέος μπορεί να μετα-
φραστεί σε μια αμινοξική αλληλουχία με έξι τρόπους. 
Η έναρξη στο νουκλεοτίδιο 1,2 ή 3 δίνει τρία πιθανά 
αναγνωστικά πλαίσια μετάφρασης και η μετάφραση 
του αντίστροφου συμπληρωματικού κλώνου - της 
άλλης αλυσίδας - δίνει άλλα τρία πιθανά αναγνωστι-
κά πλαίσια. Μια περιοχή που κωδικοποιεί πρωτεΐνες 
θα περιέχει ανοιχτά αναγνωστικά πλαίσια (open 
reading frames) (ORF) σε ένα από τα έξι αναγνωστι-
κά πλαίσια. Ένα ORF αποτελεί μια περιοχή της αλλη-
λουχίας του DNA με εύλογο μήκος, που ξεκινά με ένα 

µιτωτικό 
χρωµόσωµα

συµπυκνωµένο τµήµα 
χρωµατίνης

εκτεταµένη µορφή 
του χρωµοσώµατος

"χάντρες ενός 
κοµπολογιού" που 
δηµιουργούνται από 
τον σχηµατισµό 
των νουκλεοσωµάτων

σωληνοειδές 30 nm

γυµνό δίκλωνο DNA

Εικόνα 1.2 (α) Ιεραρχική οργάνωση της δομής του DNA στα ευκαρυωτικά 
χρωμοσώματα. Από πάνω προς τα κάτω: διπλή έλικα DNA· σε κατάστα-
ση πλήρους έκτασης, θα είχε πολύ μεγαλύτερο μήκος σε σχέση με τις 
διαστάσεις του κυττάρου. Το DNA σχηματίζει νουκλεοσώματα τα οποία 
περιέχουν έναν πρωτεϊνικό πυρήνα ιστονών, γύρω από τον οποίο περιε-
λίσσονται σχεδόν δύο περιστροφές DNA (περίπου 150 bp). Τα νουκλεοσώ-
ματα συμπυκνώνονται για τον σχηματισμό μιας περιελιγμένης ίνας 30nm 
που ονομάζεται σωληνοειδές (solenoid). Πρόσθετα επίπεδα συμπύκνωσης 
παράγουν την κάτω εικόνα, η οποία αντιστοιχεί στην τυπική εμφάνιση ενός 
χρωμοσώματος σε μια ανάπτυξη προσδιορισμού μεταφασικού καρυότυπου. 
(Αναπαραγωγή κατόπιν άδειας από themedicalbiochemistrypage.org) (β) Το 
σωματίδιο του πυρήνα του νουκλεοσώματος. Η δομή συγκροτείται από 146 
bp DNA, τις αλυσίδες που εμφανίζονται με καφέ και τυρκουάζ χρώμα· και 
τέσσερα ζεύγη ιστονών, που εμφανίζονται με μπλε, πράσινο, κίτρινο και 
κόκκινο χρώμα. (Από: Luger, K., Mäder, A.W., Richmond, R.K., Sargent, D.F. 
& Richmond, T.J. (1997). Crystal structure of the nucleosome core particle 
at 2.8 Å resolution. Nature 389, 251–260.)


