
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•	 Ο προσδιορισμός του βασικού ορισμού της χημικής βιολογίας.

•	 Η εφαρμογή του κεντρικού δόγματος της μοριακής βιολογίας ως μια οργανωτική αρχή 
της χημικής βιολογίας.

•	 Η περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των γονιδίων, των μεταγράφων,  
των πρωτεϊνών και των σχετιζόμενων γονιδιωμάτων, μεταγραφωμάτων και 
πρωτεωμάτων.

•	 Η εξήγηση της σημασίας της εξέλιξης στα πειράματα χημικής βιολογίας.

•	 Η εισαγωγή στους σημαντικότερους οργανισμούς-μοντέλα και η παράθεση 
παραδειγμάτων των εφαρμογών τους στα πειράματα χημικής βιολογίας.

•	 Μια σύντομη εισαγωγή στους ιούς και τα πλασμίδια.

Γιατί να οργανώσει κανείς ένα βιβλίο χημικής βιολογίας  
με βάση τα βιοολιγομερή;

Οι ζωντανοί οργανισμοί πρέπει να υπακούν στους κανόνες της χημείας. Η χημική 
βιολογία (chemical biology) εφαρμόζει τους κανόνες της χημείας–στο επίπεδο 

των ατόμων και των δεσμών–στα βιολογικά συστήματα. Η χημεία είναι ένα εκτετα-
μένο σύνολο υποπεδίων, καθένα από τα οποία με περιορισμένο δυναμικό εύρος, τα 
οποία προσφέρουν μια εικόνα για τη συμπεριφορά των μορίων. Μεταξύ αυτών των 
υποπεδίων, η οργανική χημεία προσφέρει ένα μοναδικό συμβιβασμό μεταξύ ποιοτι-
κών και ποσοτικών προσεγγίσεων και είναι ιδανική για την εξήγηση χημικών αντι-
δράσεων και μη δεσμικών αλληλεπιδράσεων που δημιουργούν την απαραίτητη για 
την εξέλιξη μοριακή ποικιλομορφία.

Σύμφωνα με τον Κάρολο Δαρβίνο, η επιλογή ευεργετικών χαρακτηριστικών εί-
ναι το στάδιο κλειδί για την εξέλιξη των διαφόρων ειδών (Εικόνα 1.1). Η επιτυχία 
της επιλογής ως ένα εργαλείο εξέλιξης εξαρτάται από έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό. 
Εάν ένα λιβάδι με φυτά, π.χ. το είδος κρίνων Cape cowlip, περιλαμβάνει ένα φυτό 
ανθεκτικό στην ξηρασία, ένα φυτό ανθεκτικό στην πλημμύρα, ένα φυτό ανθεκτικό 
στο κρύο και ένα φυτό ανθεκτικό στη ζέστη, υπάρχουν πολλές πιθανότητες ότι ένα 
τουλάχιστον μέλος του πληθυσμού θα επιβιώσει μιας μόνο κλιματικής καταστροφής. 
Αλλά τι θα συμβεί στον πληθυσμό εάν λάβουν χώρα μια σειρά διαφορετικών κλιμα-
τικών καταστροφών, όπως μια ξηρασία αυτό το καλοκαίρι και μια πλημμύρα το επό-
μενο καλοκαίρι; Για να επιβιώσουν ενός δεύτερου είδους κλιματικής καταστροφής, 
τα επιβιώσαντα φυτά θα πρέπει να αναπαραχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επανα-
δημιουργήσουν έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό. Δηλαδή, η εξέλιξη δεν καθοδηγείται 
μόνο από την επιβίωση του πιο ευπροσάρμοστου· καθοδηγείται επίσης και από την 
αναπαραγωγή και τη διαφοροποίησή του πιο ευπροσάρμοστου.

Η δημιουργία ποικιλόμορφων πληθυσμών είναι ένα βασικό συστατικό της 
συνταγής της εξέλιξης. Οι ζωντανοί οργανισμοί είναι μηχανές για τη συγκρότηση 
ποικολόμορφων πληθυσμών περιορισμένων σετ υπομονάδων: ποικιλόμορφοι πλη-
θυσμοί μορίων, ποικιλόμορφοι πληθυσμοί κυττάρων, ποικιλόμορφοι πληθυσμοί ορ-

1Οι Βασικές Αρχές 
της Χημικής Βιολογίας

Εικόνα 1.1 Κάρολος Δαρβίνος. Ο Κάρολος 
Δαρβίνος σε ηλικία 6 ετών κρατώντας ένα βάζο 
με κρίνα Cape cowlip. Μέχρι τη στιγμή που δη-
μοσίευσε το Η Καταγωγή των Ειδών σε ηλικία 50 
ετών, ο Δαρβίνος είχε καταλάβει τη σημασία των 
ποικιλόμορφων πληθυσμών σε επίπεδο οργανι-
σμών. Η μοριακή βάση αυτής της ποικιλομορφίας 
δε θα αποκαλυπτόταν για περίπου εκατό χρόνια. 
(Ευγενική παραχώρηση του J. van Wyhe, ed., The 
Complete Work of Charles Darwin Online,  
http://darwin-online.org.uk, 2002.)
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γανισμών και ποικιλόμορφα οικοσυστήματα. Αυτή η σπονδυλωτή προσέγγιση συ-
γκρότησης μπορεί να περιγραφεί ως συνδυαστική (combinatorial). Μπορούμε να 
εκτιμήσουμε την ευελιξία αυτής της προσέγγισης συγκρίνοντάς την με τη γραφή. Η 
γραφή είναι συνδυαστική σε κάθε επίπεδο: τα γράμματα μπορούν να συνδυαστούν 
για να σχηματίσουν λέξεις· οι λέξεις μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν 
προτάσεις· οι προτάσεις μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν παραγρά-
φους· και η σημασία των γραμμάτων, των λέξεων και των παραγράφων εξαρτάται 
από τη διαδοχή τους. Στο σωστό συνδυασμό, τα γράμματα μπορούν να εκφράζουν 
ιδέες που οργανώνουν κοινωνίες, κινητοποιούν στρατούς, εδραιώνουν τους δεσμούς 
της αγάπης και, ακόμα, εξηγούν το σύμπαν μας. Οι λέξεις, οι προτάσεις και οι πα-
ράγραφοι είναι ολιγομερή. Σχηματίζονται από τη σύνδεση ενός περιορισμένου σετ 
υπομονάδων με ένα μη επαναλαμβανόμενο τρόπο. Έχουμε κανόνες στο κάθε επίπεδο 
γραφής: κανόνες ορθογραφίας για τις λέξεις, κανόνες γραμματικής για τις προτάσεις 
και κανόνες σύνθεσης παραγράφων. Αυτοί οι κανόνες μας επιτρέπουν να κωδικοποι-
ήσουμε δυνατές ιδέες σε μια συμπαγή μορφή, να τις φυλάξουμε, να τις μεταδώσου-
με, να τις αντιγράψουμε και αργότερα να τις αποκρυπτογραφήσουμε χωρίς ασάφειες.

Οι χημικοί βιολόγοι επιδιώκουν να εξηγήσουν τη συνδυαστική προέλευση της 
ποικιλομορφίας στο μοριακό επίπεδο λεπτομέρειας, άτομο προς άτομο και δεσμό 
προς δεσμό. Τα περισσότερα μόρια στα κύτταρά σας είναι βιοολιγομερή φτιαγμένα 
από μοριακές υπομονάδες και καθεμιά από αυτές τις μοριακές υπομονάδες είναι ένα 
συνδυαστικό ολιγομερές ατόμων. Τα βιοολιγομερή (biooligomers), συμπεριλαμβα-
νομένων των πρωτεϊνών, του DNA, του RNA, των γλυκανών, των λιπιδίων και των 
τερπενίων, αναλογούν σε περισσότερο του 90% του ξηρού βάρους του ανθρώπινου 
κυττάρου. Με μια πρώτη προσέγγιση αυτά τα βιοολιγομερή είναι το κύτταρο–απλά 
προσθέστε νερό. Οι ολιγομερικές αρχιτεκτονικές είναι ιδανικά προσαρμόσιμες στη 
σύνθεση ποικίλων μορίων. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να εξηγήσει τους κα-
νόνες της χημικής γραμματικής που διέπουν τη συναρμολόγηση των ποικίλων βιο-
ολιγομερών και, με αυτόν τον τρόπο, να ρίξει φως στις διεργασίες του ανθρώπινου 
κυττάρου. Επειδή το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας διέπει τη συναρμολό-
γηση των βιοολιγομερών, το χρησιμοποιούμε για τη θεματική οργάνωση αυτού του 
βιβλίου.

Πρόβλημα 1.1

Αν χίλιοι χιμπαντζήδες δακτυλογραφούσαν για χίλια 
χρόνια, είναι πιθανόν ένας από αυτούς να παρήγαγε ένα 
έργο του Σαίξπηρ; (Ευγενική παραχώρηση της New York 
Zoological Society.)

1.1 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας είναι μια οργανωτική 
αρχή για τη χημική βιολογία
Τα κύτταρα μπορεί να είναι απλούστερα στο να τα κατανοήσουμε από ότι η γραφή 
διότι η αλληλουχία κάθε βιοολιγομερούς προσδιορίζεται ουσιαστικά από την αλληλου-
χία άλλων βιοολιγομερών. Στην περίπτωση του DNA, του RNA και των πρωτεϊνών η 
αντιστοιχία μεταξώ των αλληλουχιών είναι ξεκάθαρη. Οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ 
αυτών των βιοολιγομερών περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Francis Crick, έναν 
πρωτοπόρο στον προσδιορισμό της δομής του DNA. Ο Crick επεσήμανε μια ιεραρχική 
ροή της πληροφορίας από το DNA σε άλλα βιοολιγομερή και την ονόμασε το κεντρικό 
δόγμα της μοριακής βιολογίας (the central dogma of molecular biology) (Εικόνα 
1.2). Σε αυτήν την ιεραρχία, το DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μήτρα για να κα-

Εικόνα 1.2 Το αρχικό κεντρικό δόγμα.
Η πρώτη απόδοση του κεντρικού δόγματος (στην 
εικόνα παραπάνω) συμπεριλάμβανε τόσο υποθετικά 
όσο και γνωστά μοτίβα μεταφοράς πληροφορίας. 
Στην πιο λιτή του μορφή το κεντρικό δόγμα του Crick 
δήλωνε ότι «Άπαξ και η πληροφορία φτάσει σε μια 
πρωτεΐνη δεν μπορεί να δραπετεύσει ξανά.» (Ευγε-
νική παραχώρηση της Wellcome Library, Λονδίνο.)
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τευθύνει τη σύνθεση του RNA και το αντίστροφο. Το RNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μήτρα για να κατευθύνει τη σύνθεση των πρωτεϊνών, αλλά όχι αντίστροφα. Η δομή 
των πρωτεϊνών καθιστά δύσκολη τη χρήση τους ως μήτρες για τη ρύθμιση της βιοσύν-
θεσης του RNA, του DNA ή οποιουδήποτε είδους ολιγομερούς. Η ροή της πληροφο-
ρίας δεν είναι εντελώς μονόδρομη. Οι πρωτεΐνες οπωσδήποτε επηρεάζουν τη σύνθεση 
του DNA και του RNA, αλλά όχι μέσω ενός άμεσου μηχανισμού αποκρυπτογράφησης. 
Θα εξετάσουμε αυτούς του μη άμεσους μηχανισμούς σε επόμενα κεφάλαια.

Το βιοπολυμερές DNA παρέχει ένα αυθεντικό σχέδιο για το κύτταρο και τον 
οργανισμό. Για να παρακολουθήσουμε αυτό το σχέδιο, θα πρέπει να κατανοήσουμε 
τρεις πολύ εξειδικευμένους βιοχημικούς όρους: αντιγραφή (replication), μεταγρα-
φή (transcription) και μετάφραση (translation) (Εικόνα 1.3). Οι περισσότερες 
αντιδράσεις που χωρούν στη βιολογία καταλύονται από πρωτεΐνες, που καλούνται έν-
ζυμα (enzymes). Το DNA αντιγράφεται από το ένζυμο πολυμεράση του DNA (DNA 
polymerase), χρησιμοποιώντας κάθε κλώνο του DNA ως μήτρα για τη σύνθεση νέων 
κλώνων. Το RNA (RNA polymerase) μεταγράφεται από την πολυμεράση του RNA, 
χρησιμοποιώντας ως μήτρα έναν από τους δύο κλώνους του DNA. Το RNA επιτελεί 
ποικίλες λειτουργίες μέσα στο κύτταρο, αλλά η λειτουργία που προοιωνίζεται από 
το κεντρικό δόγμα είναι ότι αυτό χρησιμεύει ως μήτρα για την πρωτεϊνική σύνθε-
ση. Οι πρωτεΐνες μεταφράζονται από τη μήτρα ενός αγγελιοφόρου RNA (mRNA) 
στο ριβοσωμάτιο. Στους οργανισμούς οι πρωτεΐνες επιτελούν ποικίλους ρόλους. Για 
παράδειγμα, οι πρωτεΐνες που καλούνται ένζυμα μπορούν να καταλύσουν τον σχη-
ματισμό άλλων βιοπολυμερών, όπως οι ολιγοσακχαρίτες, τα λιπίδια και τα τερπένια.

1.1. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Εικόνα 1.3 Το κεντρικό δόγμα της μοριακής 
βιολογίας, επεκτεινόμενο. Τα βέλη υποδεικνύ-
ουν τη ροή της πληροφορίας καθώς τα βιοολιγομε-
ρή ενός τύπου χρησιμεύουν ως μήτρες ή ως κατα-
λύτες για τη σύνθεση άλλων τύπων βιοολιγομερών.
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1.2 ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ
Ένα γονίδιο αποτελείται από έναν υποκινητή και μια 
μεταγραφώμενη αλληλουχία
Στο κύτταρο, η μεταγραφή του RNA είναι προσεκτικά ενορχηστρωμένη. Η πολυ-
μεράση του RNA δεν ξεκινά τη μεταγραφή σε τυχαία σημεία του γονιδιώματος ή 
ακόμα και σε τυχαία γονίδια. Σε κάθε χρονική στιγμή, η πολυμεράση του RNA μετα-
γράφει μόνο συγκεκριμένα γονίδια στο γονιδίωμα. Πρωτεΐνες που αποκαλούνται με-
ταγραφικοί παράγοντες (transcription factors) προσδένονται σε μια συγκεκριμέ-
νη αλληλουχία του DNA που αποκαλείται υποκινητής (promoter). Ο συνδυασμός 
ενός υποκινητή και μιας αλληλουχίας DNA που κωδικοποιεί μιαν αλληλουχία RNA 
αποτελεί ένα απλό γονίδιο (gene) (Εικόνα 1.4). Ο υποκινητής και οι σχετιζόμενοι 
μεταγραφικοί παράγοντες ελέγχουν την έκφραση του γονιδίου. Μερικοί μεταγραφι-
κοί παράγοντες στρατολογούν την πολυμεράση του RNA και ενεργοποιούν τη μετα-
γραφή· άλλοι μεταγραφικοί παράγοντες καταστέλλουν τη μεταγραφή (Εικόνα 1.5). 
Όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 3, η δομή του DNA είναι πλούσια σε πληροφορία, 
επιτρέποντας στους μεταγραφικούς παράγοντες να διαβάσουν την αλληλουχία των 
υπομονάδων μέσω της μοριακής αναγνώρισης.

Εικόνα 1.4 Η έκφραση του γονιδίου. Το 
DNA μοιάζει ομοιόμορφο όταν αποδίδεται 
ως σχέδιο, αλλά όταν εξετάζεται στο επίπεδο 
ατόμων και δεσμών κάθε νανόμετρο αλληλουχίας 
περιέχει πλούσιες πληροφορίες. Όλα τα γονίδια 
αποτελούνται από μιαν αλληλουχία υποκινητή και 
μιαν αλληλουχία μεταγραφής. Οι μεταγραφικοί 
παράγοντες προσδένονται στον υποκινητή και 
στρατολογούν την πολυμεράση του RNA για να 
μεταγράψει RNA.

Εικόνα 1.5 Ένας μεταγραφικός παράγο-
ντας προσδεμένος στο DNA. Πρωτεΐνες που 
καλούνται μεταγραφικοί παράγοντες (μπλε) 
ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τα γονίδια, 
προσδενόμενες στους υποκινητές, που είναι 
εξειδικευμένες αλληλουχίες DNA (κόκκινο). Σε 
αυτήν την απεικόνιση, η πρωτεΐνη παρουσιάζεται 
ως μια κορδέλα αναπαράγοντας τις συνδέσεις 
μεταξύ των αμινοξέων. Το DNA απεικονίζεται ως 
συνδυασμός ράβδων μεταξύ των ατόμων που δεν 
είναι υδρογόνα και μια κορδέλα που αναπαράγει 
τον φωσφοδιεστερικό σκελετό του DNA. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το DNA και τη δομή της 
πρωτεΐνης δίνονται σε μεταγενέστερα κεφάλαια 
αυτού του βιβλίου.

Το μικρότερο γνωστό γονίδιο, το mccA, ανακαλύφθηκε στο Escherichia coli 
(κολοβακτηρίδιο) και κωδικοποιεί τη σύνθεση ενός μικρού πεπτιδίου (peptide) το 
οποίο ονομάζεται μικροσίνη A (microcin A) (Εικόνα 1.6). Η μικροσίνη Α αποτελεί-
ται από μόλις επτά υπομονάδες αμινοξέων και, όπως θα δούμε αργότερα σε αυτό 
το βιβλίο, η παραγωγή ενός τόσο μικρού πεπτιδίου μέσω της ριβοσωματικής μετά-
φρασης είναι ασυνήθιστη. Η μικροσίνη Α αποτελεί τμήμα ενός κομψού και φονικού 
αντιβιοτικού που ονομάζεται μικροσίνη C7 που χρησιμοποιείται από το E. coli για 
να προστατεύσει την περιοχή του μέσα στην ανθρώπινη εντερική οδό. Εκτός του γο-
νιδίου mccA, τρία επιπλέον γονίδια κωδικοποιούν ένζυμα που είναι απαραίτητα για 
την τελική συναρμολόγηση της μικροσίνης C7. Τα γονίδια για την παραγωγή και την 
εξαγωγή της μικροσίνης C7 είναι οργανωμένα μέσα σε ένα οπερόνιο (operon) ή σύ-
μπλεγμα γονιδίων (δείτε την Εικόνα 1.6) και ολόκληρο το οπερόνιο McC ελέγχεται 
από μια ομάδα μεταγραφικών παραγόντων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στις ενδοκυτ-
ταρικές συνθήκες. Η ομαδοποίηση των λειτουργικά σχετιζόμενων γονιδίων υπό τον 
έλεγχο μιας κοινής αλληλουχίας υποκινητή του DNA σε οπερόνια είναι μια στρατη-
γική που χρησιμοποιείται από όλους τους οργανισμούς.

Το οπερόνιο McC έχει ένα επιπλέον γονίδιο, το οποίο κωδικοποιεί έναν πρωτεϊ-
νικό μεταφορέα που απότομα αποβάλει τη μικροσίνη C7 από το κύτταρο παραγωγής. 
Η μικροσίνη C7 μοιάζει με τα δυαδικά χημικά όπλα που έχουν εφευρεθεί από τους 
ανθρώπους αλλά είναι πολύ περισσότερο εκλεπτυσμένη (Εικόνα 1.7). Η μικροσί-
νη C7 λειτουργεί ως νάρκη. Άτυχα στελέχη του E. coli αναγνωρίζουν το νόστιμο 
πεπτίδιο και άμεσα το προσλαμβάνουν. Όταν τα βακτήρια αυτά προσπαθήσουν να 
το αποδομήσουν σε χρήσιμα κομμάτια, ένα από τα τμήματα αποδεικνύεται τοξικό, 

DNA

RNA

υποκινητής

πρωτεΐνη

περιοχή μεταγραφής

μεταγραφικός παράγοντας
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στοχεύοντας ένα ένζυμο που είναι ζωτικής σημασίας για την πρωτεϊνική σύνθεση και 
καλείται συνθετάση του ασπάρτυλο tRNA. Το βακτήριο που παράγει μικροσίνη C7 
είναι καλά προετοιμασμένο όταν το πεπτίδιο φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα μέσα στο 
ίδιο του το κύτταρο. Το γονίδιο mccF που είναι γειτονικό του οπερονίου McC, αλλά 
όχι μέρος του, κωδικοποιεί ένα ένζυμο το οποίο διασπά έναν αμιδικό C–N δεσμό της 
μικροσίνης C7, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό του τοξικού κομματιού. Αν πο-
σότητα του τοξικού κομματιού παραχθεί κατά λάθος, το ένζυμο που κωδικοποιείται 
από το γονίδιο mccE έχει ένα δεύτερο ενεργό κέντρο το οποίο ακετυλιώνει το τοξικό 
κομμάτι, καθιστώντας το ανενεργό.

1.3 ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ
Έχουμε προσδιορίσει την αλληλουχία του ανθρώπινου 
γονιδιώματος και πολλών άλλων. Και τώρα τι;
Με την αλλαγή της χιλιετίας πραγματοποιήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά 
επιτεύγματα στην ιστορία του ανθρώπινου είδους–η δομική αποσαφήνιση του αν-
θρώπινου γονιδιώματος. Το γονιδίωμα (genome) αποτελεί το σύνολο του DNA ενός 
οργανισμού. Το ανθρώπινο γονιδίωμα φέρει οδηγίες για όλη την ανθρώπινη βιοσύν-
θεση: DNA, RNA, πρωτεΐνες–τα πάντα. Επειδή το DNA είναι ένα γραμμικό ολιγομε-
ρές τεσσάρων χημικών υπομονάδων, η διαδικασία της δομικής αποσαφήνισης περι-
λαμβάνει τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των υπομονάδων. Θα αναφέρουμε τις 
υπομονάδες του DNA ως ζεύγη βάσεων (base pairs) ή συντομότερα βάσεις (bases), 
για λόγους που θα γίνουν προφανείς στο Κεφάλαιο 3. Η τεχνολογία της εύρεσης της 
γονιδιωματικής αλληλουχίας εφαρμόστηκε αρχικά σε ένα μικροσκοπικό βακτήριο, 
το Haemophilus influenzae, και μέσα σε λίγα χρόνια ήταν διαθέσιμο ένα πρόχειρο 
προσχέδιο του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η ικανότητα να προσδιορίζουμε την αλλη-
λουχία ολόκληρων γονιδιωμάτων μας παρείχε πρωτόγνωρη πρόσβαση στις γενετικές 
διαφοροποιήσεις που διακρίνουν τα βακτήρια από τους ζυμομύκητες, τους ζυμομύ-
κητες από τους σκώληκες, τους σκώληκες από τις μύγες, τις μύγες από τα ποντίκια, τα 
ποντίκια από τους ανθρώπους και τους υγιείς ανθρώπους από τους άρρωστους.

Οι επιστήμονες συχνά μελετούν απλούστερους οργανισμούς για να κατανοή-
σουν τις σημαντικές αρχές της ανθρώπινης βιολογίας. Ακόμη προσπαθούμε να κα-

Εικόνα 1.6 Το μικρότερο γονίδιο οδηγεί σε 
ένα χημικό όπλο. (Α) Η μικροσίνη Α κωδικοποι-
είται από το μικροσκοπικό γονίδιο mccA, το οποίο 
ομαδοποιείται μαζί με σχετιζόμενα γονίδια στο 
οπερόνιο McC. Αυτά τα γονίδια αποτελούνται από 
DNA. (Β) Το πεπτίδιο μικροσίνη Α συναρμολογεί-
ται σε ένα κομψό χημικό όπλο. Το Me είναι μια 
συχνά χρησιμοποιούμενη συντομογραφία για τη 
μεθυλομάδα (CH3).

Εικόνα 1.7 Χημικό όπλο. Τα δυαδικά 
χημικά πολεμοφόδια δημιουργούν φωσφονικούς 
νευροτοξικούς παράγοντες από δύο μη φονικές 
πρόδρομες ενώσεις. Αυτό το σχήμα συναρμο-
λόγησης μιμείται τη βιοσύνθεση της μικροσίνης 
C7. Επάνω: διάγραμμα ενός βλήματος 155-mm 
το οποίο δημιουργεί τον νευροτοξικό παράγοντα 
sarin (κάτω) από δύο αντιδρώντα. (Προσαρμο-
σμένο από το Department of the Army, Chemical 
Systems Laboratory, 1981.)

1.3. ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ
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τανοήσουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη ζωή. Το μικρότερο γνωστό γονιδίωμα, 
με περίπου 200 γονίδια, ανήκει στον μικροοργανισμό Carsonella rudii, αλλά το C. 
Rudii είναι ένας συμβιωτικός οργανισμός που δεν μπορεί να ζήσει εκτός του εντόμου 
ξενιστή του. Το μικρότερο γνωστό γονιδίωμα για έναν ελεύθερα ζώντα οργανισμό 
είναι αυτό του βακτηρίου Mycoplasma genitalium, το οποίο μερικές φορές μολύνει 
την ανθρώπινη αναπνευστική ή γεννητική οδό (Εικόνα 1.8). Το γονιδίωμα του M. 
genitalium έχει μόνο 521 γονίδια τα οποία είναι αποτελεσματικά κωδικοποιημένα σε 
582.970 βάσεις του DNA· 482 αυτών των γονιδίων κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Από 
την αλληλουχία των γονιδίων μπορούμε να προβλέψουμε τις χημικές δομές των προ-
κυπτόντων RNA μεταγράφων και, τελικά, τις χημικές δομές των πρωτεϊνών. Μόνο 
382 από αυτές τις πρωτεΐνες είναι ουσιώδεις για τη ζωή. Ωστόσο, το βακτήριο δε 
θα μπορούσε πιθανότατα να επιβιώσει εάν απομακρύνονταν με μιας όλα τα 100 μη 
ουσιώδη γονίδια. Ο J. Craig Venter, ένας από τους πρωτοπόρους στη μελέτη του αν-
θρώπινου γονιδιώματος, δημιούργησε πρόσφατα ένα βιώσιμο κύτταρο από ένα χημι-
κά συντιθέμενο γονιδίωμα του M. genitalium–τον πρώτο συνθετικό οργανισμό! Θα 
έλεγε κάποιος ότι είμαστε σε σωστό δρόμο για την κατανόηση ενός μικροσκοπικού 
οργανισμού–πως επιβιώνει, πως εξελίσσεται και πως ανταποκρίνεται σε ευρέως ποι-
κίλες καταστάσεις–αλλά δεν είμαστε. Οι επιστήμονες εξετάζουν επισταμένα τις χη-
μικές δομές των πρωτεϊνών του M. genitalium για περίπου δύο δεκαετίες και ακόμη 
δεν μπορούν να κατανοήσουν τι κάνει το ένα τέταρτο των ουσιωδών πρωτεϊνών του.

Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην αντιστοίχιση της αλληλουχίας της πρω-
τεΐνης και της λειτουργίας της; Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι. Πρώτον, η λειτουργία 
πολλών από αυτές τις πρωτεΐνες σχετίζεται με άλλα είδη βιοολιγομερών (όπως οι 
γλυκάνες, τα λιπίδια, τα τερπένια και οι μεταβολίτες) τα οποία δεν είναι εύκολο να 
μελετηθούν. Δεύτερον, η πρωτεΐνη μπορεί να επιτελεί μια σχετική λειτουργία μόνο 
υπό μια συγκεκριμένη σειρά καταστάσεων. Αυτός είναι ο λόγος που ένας εξωγήινος 
που κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο σπίτι σας μπορεί να μην καταλάβει τη λειτουρ-
γία του συναγερμού πυρός της οροφής. Επιπλέον, η λειτουργία πολλών πρωτεϊνών 
μπορεί γίνει κατανοητή μόνο όταν μελετάται μέσα σε ένα δυναμικό σύστημα. Για 
παράδειγμα, είναι πρακτικά αδύνατο να προβλέψουμε τη λειτουργία ενός γραναζιού 
συγχρονιστή όταν αυτό έχει αφαιρεθεί από ένα τετρατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων τύ-
που Toploader του 1967. Όσο το πάνω μέρος είναι βιδωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων, 
δεν μπορείτε να δείτε τι κάνει ο συγχρονιστής καθώς αλλάζετε ταχύτητες (Εικόνα 
1.9). Ανάλογα, κανείς δεν μπορεί να δει τι συμβαίνει μέσα στο M. genitalium. Οι 
χημικοί βιολόγοι είναι μοναδικά εξοπλισμένοι για τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι 
εκπαιδευμένοι να σκέφτονται στο επίπεδο των ατόμων και των δεσμών και μπορούν 
να σχεδιάσουν μοριακά εργαλεία για να εξερευνήσουν και να κρυφοκοιτάξουν μέσα 
σε πολύπλοκα συστήματα όπως τα κύτταρα.

Είμαστε μακριά από το να κατανοήσουμε τα κύτταρα που 
καταλαβαίνουμε καλύτερα – το Escherichia coli
Το Escherichia coli είναι το περισσότερο κατανοητό είδος οργανισμού και είναι με-
γαλύτερο και πιο πολύπλοκο από το βακτήριο του μυκοπλάσματος. Μερικά στελέχη 
του E. coli ζουν αρμονικά μέσα στο ανθρώπινο γαστρεντερικό σύστημα και επιπλέον 
ευημερούν εκεί· το ένα τρίτο του ξηρού βάρους των ανθρώπινων κοπράνων είναι 
κύτταρα του E. coli. Ο στόχος του να κατανοήσουμε το E. coli περιπλέκεται μερικές 
φορές από το γεγονός ότι υπάρχουν πολυάριθμα στελέχη. Το κοινό εργαστηριακό 
στέλεχος, το E. coli K-12, είναι ακίνδυνο, αλλά άλλα στελέχη του E. coli σχετίζο-
νται με ασθένειες. Ουροπαθογόνα στελέχη όπως το CFT073 μερικές φορές οδηγούν 
σε λοιμώξεις της ανθρώπινης ουροδόχου κύστης. Το εντεροαιμοραγικό στέλεχος 
O157:H7 μολύνει μερικές φορές το μοσχαρίσιο κρέας που πωλείται στα καταστή-
ματα τροφίμων.

Το βακτήριο Ε. coli είναι ένας οργανισμός σε σχήμα μικρού ραβδιού (Εικόνα 
1.10), συνήθως λίγο μεγαλύτερο από 1 μm σε διάμετρο. Έχει ένα πολύπλοκο κά-
λυμμα που αποτελείται από δύο ρευστές λιπιδικές μεμβράνες. Ένα δυνατό, ιστώδες 

Εικόνα 1.9 Τι κάνει; Μερικές φορές η λειτουρ-
γία ενός εξαρτήματος–όπως ενός συγχρονιστή σε 
ένα κιβώτιο ταχυτήτων αυτοκινήτου–είναι δύσκο-
λο να παρατηρηθεί εάν δεν μπορείτε να δείτε στο 
εσωτερικό του. Ακόμα και με ένα ακριβές στατικό 
διάγραμμα, ο ρόλος των εξαρτημάτων είναι αινιγ-
ματικός αν δε δείτε το σύστημα να ανταποκρίνεται 
δυναμικά. (Ευγενική παραχώρηση Roland Dudley 
and Mark Olson, eds., Classic Tiger, http://www.
classictiger.com)

Εικόνα 1.8 Το μικρότερο γονιδίωμα. 
Το Mycoplasma genitalium έχει το μικρότερο 
γονιδίωμα από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Η 
εικόνα αυτή έχει ληφθεί με ηλεκτρονική μικροσκοπία 
σάρωσης και στη συνέχεια χρωματίσθηκε. Η οπτική 
μικροσκοπία δεν έχει επαρκή ανάλυση ώστε να δια-
κρίνονται τα χαρακτηριστικά του M. genitalium. (Από 
το C. McGowin et al., BMC Microbiol. 9:139, 2009. Με 
την άδεια από το BioMed Central Ltd.)
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δίκτυο, το οποίο ονομάζεται κυτταρικό τοίχωμα, είναι στριμωγμένο μέσα στον περι-
πλασματικό χώρο μεταξύ των δύο μεμβρανών. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχόμε-
νου του βακτηρίου, όπως το DNΑ, φιλοξενείται μέσα στην περιοχή που περιβάλλε-
ται από την εσωτερική μεμβράνη και όχι στη στριμωγμένη περιπλασματική περιοχή. 
Το E. coli Κ-12 είναι ικανό να διάγει ένα μοναχικό νομαδικό βίο. Είναι εξοπλισμένο 
με περιστρεφόμενα μαστίγια (flagella) τα οποία το προωθούν προς τα θρεπτικά συ-
στατικά και μακριά από τις τοξίνες (toxins). Παρόλες τις μοναχικές του τάσεις, το 
E. coli είναι επίσης αρκετά κοινωνικό. Σε καταστάσεις αφθονίας θρεπτικών συστα-
τικών, το E. coli υφίσταται μια διχοτόμηση για να δημιουργήσει συνεταιριστικές 
αποικίες παρόμοιες των υπεροργανισμών. Η ανταλλαγή χημικών μηνυμάτων μέσα 
στην αποικία μεγιστοποιεί τη χρήση των περιβαλλοντικών πηγών (σχετιζόμενη με 
την ικανότητα εισβολής) και αναστέλλει τον υπερπληθυσμό. Κάθε μέλος της αποικί-
ας είναι ένας γενετικός κλώνος, εξίσου ικανός και ταυτόχρονα εξίσου αδύναμος να 
επιβιώσει. Τα κύτταρα E. coli βασίζονται στην ανομοιογένεια για να βελτιώσουν τη 
γενετική ποικιλoμορφία και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης. Η βακτηριακή 
κάψουλα είναι καλυμμένη με προεξοχές που μοιάζουν με τρίχες–πολύ μικρότερες 
από τα μαστίγια–τα οποία επιτρέπουν στα βακτήρια να ανταλλάσσουν γενετικό υλι-
κό με άλλα στελέχη.

Πολλές γονοτυπικές παραλλαγές του Κ-12 παρήχθησαν για εργαστηριακά πει-
ράματα, όπως την ιική διαμόλυνση, την επιλογή κλώνων και την παραγωγή πρω-
τεϊνών. Το γονιδίωμα της παραλλαγής MG1655 του E. coli Κ-12 αποτελείται από 
4377 γονίδια, τα οποία είναι κωδικοποιημένα μέσα σε 4.639.221 βάσεις του DNA. 
Τόσο το κύτταρο όσο και το γονιδίωμα του E. coli είναι περίπου 10 φορές μεγαλύ-
τερα από αυτά του M. genitalium. Όπως στο M. genitalium, περισσότερο του 95% 
των γονιδίων του E. coli K-12 κωδικοποιεί πρωτεΐνες. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία 
αλληλούχισης του DNA έχουν περιορίσει σε ακριβή άσκηση τη διαδικασία προσδι-
ορισμού της αλληλουχίας βακτηριακών γονιδιωμάτων και η αλληλουχία των γονι-
διωμάτων για περισσότερα των 50 στελεχών του E. coli έχει πια προσδιορισθεί. Θα 
δυσκολευόσασταν πολύ να διακρίνετε τα διάφορα στελέχη του E. coli παρατηρώντας 
μικρογραφίες (Εικόνα 1.11).

Εικόνα 1.10 Μέσα σε ένα βακτήριο. Διάγραμ-
μα ενός E. coli Κ-12 που δείχνει τη διάταξη των 
μεμβρανών και και τη θέση του γονιδιωματικού 
DNA και των ριβοσωματίων. Το E. coli Κ-12 απο-
μονώθηκε αρχικά από ένα δείγμα κοπράνων από 
έναν πάσχοντα από διφθερίτιδα το 1922.

Εικόνα 1.11 Αυτό που βρίσκεται μέσα είναι 
που μετράει. Τα στελέχη του Escherichia coli 
μοιάζουν παρόμοια με την ηλεκτρονική μικροσκο-
πία σάρωσης, αλλά μοιράζονται μόνο 20% γενε-
τικής ομοιότητας. Από τα αριστερά προς τα δεξιά: 
στελέχη του E. coli K-12 MG1655, Ο157:H7 και 
CFT073. (Αριστερά, από το S. Kar et al., Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 102:16397–16402, 2005. Με την 
άδεια από το National Academy of Sciences· μέσο, 
από το S. Suwalak and S.P.Voravuthikunchai, 
J. Elec. Microsc. 58:315–320. Με την άδεια από 
το Oxford University Press· δεξιά, ευγενική 
παραχώρηση του Rocky Mountain Laboratories, 
NIAID, NIH.)

Είμαστε μακριά από το να κατανοήσουμε οποιοδήποτε από τα στελέχη του E. 
coli και ακόμα περισσότερο από το να κατανοήσουμε όλα τα διαφορετικά στελέχη. 
Όπως και με το M. genitalium, δε γνωρίζουμε τη λειτουργία του 20% περίπου των 
γονιδίων του E. coli K-12. Περιέργως, μόνο το 20% περίπου των γονιδίων του E. 
coli διατηρείται σε όλα τα στελέχη. Η γενετική ποικιλομορφία του E. coli αυξάνε-
ται περαιτέρω από την παρουσία μικρών κυκλικών τμημάτων DNA που καλούνται 
πλασμίδια (plasmids). Τα πλασμίδια που βρίσκονται μέσα στα βακτήρια ποικίλ-
λουν, ακόμα και για τα βακτήρια του ίδιου στελέχους. Τα πλασμίδια περιέχουν κατά 
κανόνα ένα ή περισσότερα γονίδια, συνήθως ωφέλιμα. Τα βακτήρια ανταλλάσσουν 
πλασμίδια κατά τη διάρκεια των συζυγικών τους επισκέψεων. Υπάρχει μόνο ένα 
αντίγραφο βακτηριακού γονιδιώματος για κάθε κύτταρο, αλλά πολλά αντίγραφα για 
κάθε πλασμίδιο.

1.3. ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ

κυτταρικό
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Είμαστε ακόμα μακρύτερα από το να κατανοήσουμε  
τα ανθρώπινα κύτταρα

Τα ανθρώπινα κύτταρα είναι περίπου χίλιες φορές μεγαλύτερα από αυτά του E. 
coli και έχουν περίπου χίλιες φορές περισσότερο DNA. Όπως στο E. coli, τα ανθρώ-
πινα κύτταρα χωρίζονται τοπολογικά από δύο λιπιδικές μεμβράνες (Εικόνα 1.12). 
Η εξωτερική μεμβράνη, που καλείται κυτταρική μεμβράνη (plasma membrane), 
είναι εκτεθειμένη στο εξωκυτταρικό μέσο. Ο πυρηνικός φάκελλος είναι πρακτικά μια 
διπλή μεμβράνη, με ένα στενό χώρο μεταξύ των επιφανειών· φιλοξενεί το DNA. Τα 
ανθρώπινα κύτταρα δεν έχουν κάτι που να μοιάζει με το βακτηριακό κυτταρικό τοίχω-
μα. Αντίθετα, το σχήμα των ανθρώπινων κυττάρων διατηρείται λόγω του εσωτερικού 
πρωτεϊνικού σκελετού. Υπάρχει άφθονος χώρος μέσα στο κυτταρόπλασμα, μεταξύ 
της πυρηνικής μεμβράνης και της κυτταρικής μεμβράνης, για όλες τις λεπτομέρειες 
που διακρίνουν έναν τύπο ανθρώπινου κυττάρου από έναν άλλο. Το κυτταρόπλασμα 
περιέχει επίσης και άλλα περιβαλλόμενα από μεμβράνη οργανίδια (organelles). Με-
ταξύ των πιο διακριτών οργανιδίων είναι τα μιτοχόνδρια (mitochondria), τα οποία 
παράγουν χημική ενέργεια για το κύτταρο. Τα μιτοχόνδρια μοιάζουν με συμβιωτι-
κούς οργανισμούς, αναπαραγώμενα ανεξάρτητα από το κύτταρο. Έχουν δύο μεμ-
βράνες και στην έσω πλευρά της εσωτερικής μεμβράνης έχουν το δικό τους DNA, 
τα δικά τους ένζυμα και τα δικά τους ριβοσωμάτια. Επιπλέον των μιτοχονδρίων, η 
μικροσκοπία αποκαλύπτει επίσης ένα δίκτυο φυσαλιδωτών κυστιδίων (το ενδοπλα-
σματικό δίκτυο, endoplasmic reticulum, και το σύμπλεγμα Golgi) το οποίο μεταφέ-
ρει πρωτεΐνες και πολυσακχαριτικά προϊόντα στο εξωτερικό του κυττάρου.

Εικόνα 1.12 Μέσα σε ένα ανθρώπινο κύτταρο. 
Ένα ανθρώπινο κύτταρο είναι διαμερισματοποιη-
μένο από διάφορες μεμβράνες, επιτρέποντας την 
απομόνωση των βιοχημικών διαδικασιών.

Το ανθρώπινο DNA βρίσκεται σε δύο σημεία του κυττάρου: τον πυρήνα και τα 
μιτοχόνδρια. Το γονιδιωματικό DNA μέσα στον πυρήνα διαμοιράζεται σε 23 ζεύγη 
ομόλογων χρωμοσωμάτων (chromosomes). Το μιτοχονδριακό DNA είναι ένα μικρό-
τερο κυκλικό DNA, παρόμοιο με το γονιδίωμα του Ε. coli. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
του DNA του E. coli κωδικοποιεί πρωτεΐνες, μόνο ένα μικρό ποσοστό (1,5%) του 
DNA των ανθρώπινων κυττάρων κωδικοποιεί πρωτεΐνες. Το ανθρώπινο γονιδίωμα 
κωδικοποιεί μόνο περίπου 20.000–25.000 μεταγραμμένες πρωτεΐνες–μόνο πέντε φο-
ρές τον αριθμό των πρωτεϊνών που βρίσκει κανείς στο E. coli. Έτσι, οι άνθρωποι, συ-

κυτταρική
μεβράνη

λυσοσωμάτιο

λείο
ενδοπλασμικό
δίκτυο

αδρό
ενδοπλασματικό
δίκτυο

πυρηνικός φάκελλος
πυρηνίσκος
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σύμπλεγμα

χρωματίνη

πυρηνικός
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νηθισμένοι να θεωρούν τον εαυτό τους ως εξαιρετικά πολυπλοκότερο σε σχέση με τη 
μονοκύτταρη ζωή, διαθέτουν μια ανέλπιστα μέτρια λίστα εργαλείων. Πώς μπορούν 
μόλις 25.000 γονίδια να οδηγούν σε ένα πολυκύτταρο οργανισμό πολύπλοκο όπως 
τον ανθρώπινο (Εικόνα 1.13); Για να κατανοήσουμε αυτήν την πολυπλοκότητα, θα 
χρειαστεί να διερευνήσουμε περαιτέρω την προέλευση της μοριακής ποικιλομορφίας 
στο επίπεδο του RNA, των πρωτεϊνών και πιο πέρα.

Εικόνα 1.13 Εκατομύρια κομματιών. Ένα 
αεροσκάφος Boeing 747–400 είναι κατασκευα-
σμένο από πάνω από 6 εκατομμύρια κομμάτια. Σε 
αντίθεση, οι άνθρωποι χρειάζονται μόνο περίπου 
20.000 διαφορετικά γονίδια, τα οποία κωδικο-
ποιούν ίσως 100.000 διαφορετικές πρωτεΐνες ή 
τμήματα αυτών (Ευγενική χορηγία του Wikimedia 
Commons.)

Δεν μπορείς να κρίνεις ένα κύτταρο από το γονιδίωμά του
Τα στελέχη του E. coli έχουν παρόμοιες δομές αλλά πολύ διαφορετικά γονιδιώματα, 
ενώ το αντίθετο είναι αληθές για θηλαστικά όπως τα ποντίκια και τους ανθρώπους, 
οι οποίοι μοιράζονται το 99% των ίδιων γονιδίων. Εάν τα E. coli ήταν γενετιστές, θα 
μπορούσαν εύκολα να σας περάσουν για ποντίκι. Όλοι οι άνθρωποι του ίδιου φύλου, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής ή εθνικής προέλευσης, είναι κατά 99,9% πανομοιότυποι 
(Εικόνα 1.14). Η ευρεία παραλλαγή της ανθρώπινης εμφάνισης και ευαισθησίας σε 
ασθένειες προκύπτει από τις διαφορές στο μόλις 0,1% του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος. Ουσιαστικά, η ανάλυση των αλληλουχιών του γονιδιώματος από πολλούς δια-
φορετικούς ανθρώπους μπορεί να αποκαλύψει γενετικές διαφορές που σχετίζονται 
με καταστάσεις όπως η νόσος Alzheimer, η οστεοπόρωσις και ο διαβήτης. Πολλές 
από αυτές τις διαφορές θα οδηγήσουν σε στόχους για την επόμενη γενιά φαρμακευ-
τικών μέσων.

Εικόνα 1.14 Οι άνθρωποι είναι 99,9% όμοιοι 
σε γενετικό επίπεδο, παρόλο που διαφορε-
τικοί άνθρωποι διαφορετικής προέλευσης 
και ηλικίας έχουν αισθητά διαφορετική 
εμφάνιση. (Α, ευγενική χορηγία του Michael 
Schwart, CDC· B, ευγενική χορηγία της Nancy 
Michael, Florida Photographic Collection http://
www.�oridamemory.com· Γ και Δ, ευγενική 
χορηγία της Amanda Mills, CDC· ΣΤ, ευγενική 
χορηγία του CDC.)

1.3. ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ

A B Γ
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Κάθε ανθρώπινο ον απαρτίζεται από περίπου 220 διαφορετικά είδη κυττάρων, 
τα οποία έχουν μια εντυπωσιακή ποικιλία μεγεθών, σχημάτων και λειτουργιών. Με 
μερικές λίγες εξαιρέσεις, όλα τα κύτταρα στο σώμα σας μοιράζονται 100% γενετική 
ομοιότητα: τα νευρικά κύτταρα, τα μυϊκά κύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα κύττα-
ρα των φωτοδεκτών, τα εκκριτικά κύτταρα, τα κύτταρα του λιπώδους ιστού, οι οστε-
οκλάστες, τα κύτταρα παραγωγής τριχών και τα δερματικά κύτταρα (Εικόνα 1.15). 
Ένα σημαντικό σημείο εστίασης της αναπτυξιακής βιολογίας (developmental 
biology) είναι η κατανόηση του πως διαφορετικοί ανθρώπινοι κυτταρικοί τύποι προ-
κύπτουν κατά την εμβρυονική κυτταρική διαίρεση. Ουσιαστικά, οι διαφορές μεταξύ 
αυτών των κυττάρων μπορούν να αποδοθούν όχι στις διαφορές των αλληλουχιών του 
γονιδιωματικού DNA, αλλά στις διαφορές της γονιδιακής έκφρασης–δηλαδή, στο 
ποια από αυτά τα γονίδια είναι ενεργοποιημένα και ποια όχι.

Εικόνα 1.15 Τα ανθρώπινα κύτταρα είναι 
ποικιλόμορφα και εξαιρετικά εξειδικευ-
μένα. Τα νευρικά κύτταρα, τα μυϊκά κύτταρα, 
τα μακροφάγα (macrophages), τα καλυκοειδή 
κύτταρα (goblet cells), τα κύτταρα των φωτοδε-
κτών και τα κύτταρα του λιπώδους ιστού έχουν 
ευρέως διαφορετικές μορφές και λειτουργίες. 
Στο γενετικό επίπεδο της αλληλουχίας του DNA 
όλοι αυτοί οι τύποι κυττάρων είναι 100% όμοιοι. 
(Α, ευγενική χορηγία των Paul Cuddon, Simon 
Walker, Llewelyn Roderick και Martin Bootman. 
Με την άδεια του Babraham Institute, Cambridge, 
UK· B, ευγενική χορηγία του Eric Grave. Με την 
άδεια του Photo Researchers· Γ, ευγενική χορηγία 
του Dennis Kunkel, Microscopy, Inc.· Δ, ευγενική 
χορηγία του David Fankhouser· E, από το Μ. Eiraku 
et al. Nature 472:51–56, 2011. Με την άδεια του 
Macmillan Publishers Ltd· ΣΤ, ευγενική χορηγία 
του Pilippe Collas Lab.)

Ο παρατηρούμενος φαινότυπος μας ξεγελά σε σχέση με τον 
κρυμμένο γονότυπο
Κάθε γονίδιο ή συνδυασμός γονιδίων, αναφερόμενος ως γονότυπος (genotype), 
οδηγεί σε μια παρατηρήσιμη ομάδα χαρακτηριστικών, που αποκαλείται φαινότυπος 
(phenotype) (όπως το κόκκινο μαλλί ή η αντίσταση σε αντιβιοτικά). Η αντίσταση 
στο αντιβιοτικό ερυθρομυκίνη (erytrhomycin) είναι ένας φαινότυπος, αλλά υπάρ-
χουν πολλές γενετικές παραλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν στην αντίσταση στην 
ερυθρομυκίνη. Τα βακτήρια με το γονίδιο mef (συντομογραφικά mef+ και προφορικά 
mef θετικά) διαθέτουν μια πρωτεϊνική αντλία που εξάγει την ερυθρομυκίνη. Τα βα-
κτήρια με τους γονότυπους ermA+ και ermC+ παράγουν ένα ένζυμο που μεθυλιώνει 
ένα συγκεκριμένο άτομο στο ριβοσωμάτιο, αποτρέποντας την πρόσδεση της ερυ-
θρομυκίνης (Εικόνα 1.16). Μια μετάλλαξη (mutation) στην αλληλουχία του DNA, 
σε ένα υπάρχον γονίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην ερυθρομυκίνη. Η 
μετάλλαξη μιας συκεκριμένης υπομονάδας του DNA στο γονίδιο που κωδικοποιεί 
το ριβοσωματικό DNA (για παράδειγμα μια μετάλλαξη που καλείται A2058G) κα-
θιστά επίσης τα βακτήρια ανθεκτικά στην ερυθρομυκίνη. Μεταλλάξεις στο γονίδιο 
που κωδικοποιεί τη ριβοσωματική πρωτεΐνη L4 (για παράδειγμα μια μετάλλαξη που 
καλείται Κ63Ε) μπορεί να κάνει ένα βακτήριο ανθεκτικό στην ερυθρομυκίνη.

Ο καρκίνος είναι ένας φαινότυπος των ανθρώπινων κυττάρων που προκύπτει 
από έναν συνδυασμό γενετικών αλλαγών. Ο φαινότυπος του καρκίνου είναι ο επε-
κτατικός, μη ελεγχόμενος κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Κάθε καρκινική κυτταρική 
σειρά συνήθως παρουσιάζει έναν μοναδικό γονότυπο. Την προηγούμενη χιλιετία, τα 
περισσότερα φάρμακα που συνταγογραφούνταν για τη λευχαιμία (leukemia) είχαν 
ως στόχο τον φαινότυπο της μη ελεγχόμενης κυτταρικής ανάπτυξης με την ένθερ-
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μη ελπίδα ότι θα σκοτώσουν τον καρκίνο γρηγορότερα από τον ασθενή. Αυτή η 
στρατηγική συχνά αποτύγχανε. Νεώτερα αντικαρκινικά φάρμακα στοχεύουν στο να 
διακρίνουν τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά στο επίπεδο της γονοτυπικής 
ποικιλομορφίας, προκαλώντας λιγότερες παρενέργειες.

Το πεδίο της χημικής βιολογίας έχει εισέλθει σε αυτήν τη χιλιετία οπλισμένο με 
μια αφθονία γονιδιωματικής πληροφορίας, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε χρή-
σιμες προβλέψεις για τη λειτουργία των κυττάρων βασισμένοι αποκλειστικά στη δομή 
του DNA. Η γονιδιωματική δομή αποτελεί απαραίτητη γνώση για την κατανόηση των 
κυτταρικών ιδιοτήτων, αλλά δε μας παρέχει τη δυνατότητα να προβλέψουμε τις μο-
ριακές λειτουργίες και του απλούστερου ακόμα κυττάρου. Για να χρησιμοποιήσουμε 
αυτήν την πληροφορία σε όλο της το εύρος, θα χρειαστεί να τελειοποιήσουμε τις γνώ-
σεις μας για τις χημικές αρχές που βρίσκονται πίσω από όλες τις διαδικασίες που αντι-
προσωπεύει το κεντρικό δόγμα και τηρούνται από καθένα από τα μόρια στο σύμπαν.

1.4 ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
Το μεταγράφωμα είναι μια συλλογή όλων των μεταγράφων (transcripts)  
σε ένα κύτταρο

Στο Κεφάλαιο 4 θα βουτήξουμε στον κόσμο του RNA, όπου θα συναντήσουμε 
μιαν αρχαία και μυστικοπαθή ομάδα μορίων των οποίων η χημική ομοιότητα με 
το DNA υποκρύπτει μια διάχυτη σειρά λειτουργιών. Το κεντρικό δόγμα (δείτε την 
Εικόνα 1.3) δίνει έμφαση στον ρόλο του RNA ως αγγελιοφόρος, αλλά η δομική ποι-
κιλομορφία των μορίων του RNA του επιτρέπει να ασκεί έλεγχο στην έκφραση των 
γονιδίων σε κάθε επίπεδο.

Το σύνολο του RNA που βρίσκεται σε ένα κύτταρο καλείται μεταγράφωμα 
(transcriptome) (Εικόνα 1.17). Το μεταγραφικό προφίλ ενός ανθρώπινου κυττά-
ρου αποτελεί μια άμεση ανάγνωση των ενεργών γονιδίων και έτσι εξαρτάται από 
το είδος του ιστού και πολλές άλλες μεταβλητές, όπως τα θρεπτικά συστατικά, τα 
εξωκυτταρικά σηματοδοτικά μόρια και τη θερμοκρασία. Τα μεταγραφικά προφίλ 
ποικίλουν μεταξύ κυττάρων, ακόμα και κυττάρων του ίδιου ιστού. Έτσι, οι ακριβείς 
λεπτομέρειες της πηγής του δείγματος και της προετοιμασίας του είναι ζωτικής ση-
μασίας. Συγκρίνοντας τα μεταγραφικά προφίλ διαφορετικών κυττάρων, διευρύνουμε 
την εικόνα σχετικά με το ποια γονίδια εκφράζονται και πως στη συνέχεια γίνεται η 
διαχείριση των προκυπτόντων RNA μεταγράφων. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη στο 
εργαστήριο ανθρώπινων κυττάρων σε ελαφρώς αυξημένη θερμοκρασία μεταβάλ-
λει εμφανώς το μεταγράφωμα, αφού τα κύτταρα αγωνίζονται να προσαρμοστούν 
στο σοκ της υψηλότερης θερμοκρασίας. Η κατάσταση αυτή, που καλείται θερμικό 
σοκ (heat shock), εφοδιάζει τα κύτταρα με νέα εξειδικευμένα mRNA μετάγραφα· 
επιπλέον, μεταβάλλονται τα επίπεδα των φυσιολογικών mRNA μεταγράφων. Με-
ρικά γονίδια θα μεταγραφούν σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά άλλα, κρίσιμα για την 
κυτταρική σταθερότητα σε υψηλότερη θερμοκρασία, θα παράγονται πιο συχνά. Για 
παράδειγμα, μερικές πρωτεΐνες διασπώνται σε ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες 
(αύξηση μόλις 5 οC σε μερικές περιπτώσεις) και άλλες πρωτεΐνες ανταπτύσσονται 
για να σταθεροποιήσουν και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση τέτοιων προϊόντων 
διάσπασης. Έτσι, η ταυτότητα και οι συγκεντρώσεις συγκεκριμένων mRNA μετα-
γράφων μέσα στο μεταγράφωμα ελέγχουν τη μελλοντική τύχη του κυττάρου και τις 
τρέχουσες δραστηριότητές του.

Εικόνα 1.16 Ο φαινότυπος μπορεί να 
αποκαλύψει έναν υποκείμενο γονότυπο. 
Δύο διαφορετικά στελέχη του Staphylococcus 
aureus παρουσιάζουν διαφορετικές φαινοτοπι-
κές αποκρίσεις σε αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά 
διαχέονται από αυτούς τους χάρτινους δίσκους 
(βέλη) δημιουργώντας πιθανές ζώνες θανάτου στο 
βακτηριακό περιβάλλον στο τρυβλίο Petri. (Α) Ένα 
στέλεχος ermC+ του S. aureus σχεδόν ανθεκτικό 
στην ερυθρομυκίνη (αριστερός δίσκος) αλλά πολύ 
ευαίσθητο στην κλινδαμυκίνη (clindamycin, δε-
ξιός δίσκος). (Β) Ένα διαφορετικό στέλεχος του S. 
aureus είναι εντελώς ανθεκτικό στην ερυθρομυκί-
νη (αριστερός δίσκος), αλλά πολύ ευαίσθητο στην 
κλινδαμυκίνη (δεξιός δίσκος). Ειδικά, στη ζώνη 
μεταξύ των δύο δίσκων, η παρουσία της ερυθρο-
μυκίνης προκαλεί ανθεκτικότητα στην κλινδαμυ-
κίνη οδηγώντας σε μια φαινοτοπική ζώνη θανάτου 
σχήματος D. Αυτός ο φαινότυπος προκύπτει από 
μια ειδική μορφή του ermC γονιδίου που μπορεί 
να μεταφραστεί από παρεμποδισμένα (stalled) 
ριβοσωμάτια. (Από το K.R. Fiebelkorn et al. J. Clin. 
Microbiol. 41:4740–4744, 2003. Με την άδεια της 
American Society of Microbiology.)

Εικόνα 1.17 Μια απλοποιημένη εικόνα του 
μεταγραφώματος. Η μεταγραφή επιλεγμένων γο-
νιδίων, το καθένα με διαφορετική ταχύτητα, οδηγεί 
σε μια συλλογή μεταγράφων του RNA που ονομάζε-
ται μεταγράφωμα. Τα πραγματικά μεταγραφώματα 
αποτελούνται από χιλιάδες είδης μεταγράφων του 
RNA, το καθένα σε ποικίλες ποσότητες.

1.4. ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

γονιδίωμα
(DNA)

(RNA)
μεταγράφωμα

A

B
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Το μάτισμα του RNA (RNA splicing) ενισχύει την πολυπλοκότητα  
του μεταγραφώματος
Στα βακτηριακά κύτταρα, το mRNA δεσμεύεται άμεσα από τα ριβοσωμάτια για να 
μεταφραστεί σε πρωτεΐνη, αλλά στα ανθρώπινα κύυταρα, τα μετάγραφα του RNA 
υφίστανται μια σημαντική επεξεργασία ανασύνταξης, η οποία αποκαλείται μάτισμα 
(splicing) (Εικόνα 1.18). Αυτή απομακρύνει διάφορα τμήματα του RNA πριν αυτό 
να είναι έτοιμο να λειτουργήσει ως mRNA. Δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε 
ποιο από τα τμήματα του ανθρώπινου RNA θα υποστεί μάτισμα μελετώντας μόνο 
την αρχική αλληλουχία του DNA. Επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια τμή-
ματα ενός μεταγράφου του RNA θα υποστούν αυτήν τη διαδικασία, είναι αδύνατο 
να προβλέψουμε τις αλληλουχίες των πρωτεϊνών βασιζόμενοι αποκλειστικά στις αλ-
ληλουχίες των γονιδίων του DNA. Η ικανότητά μας για την πρόβλεψη αυτή ελαττώ-
νεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το μάτισμα εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Για παράδειγμα, ο μεταγραφικός παράγοντας ATF3 υπόκειται σε αυτήν 
τη διαδικασία με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το αν συνυπάρχουν παρά-
γοντες ανάπτυξης στο μέσο καλλιέργιας. Το διαφοροποιημένο μάτισμα επιτρέπει σε 
ένα μοναδικό γονίδιο να κωδικοποιεί περισσότερες από μiα πρωτεΐνες και ενισχύει 
την ποικιλομορφία του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Εικόνα 1.18 Το μάτισμα. Το μάτισμα σχετίζεται 
με την απομάκρυνση ενός εσωτερικού τμήματος, 
επισημασμένο με κίτρινο, από ένα βιοπολυμερές. 
Στους ανθρώπους, το μάτισμα του RNA οδηγεί σε 
μόρια mRNΑ τα οποία δεν μπορούν να προβλε-
φθούν από τις αρχικές αλληλουχίες των γονιδίων 
του DNA.

Η μετα-μεταφραστική τροποποίηση των πρωτεϊνών ενισχύει  
την ποικιλομορφία του πρωτεώματος
Οι πρωτεΐνες συναρμολογούνται από 20 γενικά δομικά τμήματα που αποκαλούνται 
αμινοξέα. Τα αμινοξέα έχουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα χημικής δραστικότητας από 
ότι οι υπομομονάδες νουκλεοτιδίων που συνθέτουν το DNA και το RNA. Οι αναδι-
πλωμένες πρωτεΐνες επιτελούν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους μέσα 
στο κύτταρο, συμπεριλαμβανομένων της κατάλυσης συγκεκριμένων αντιδράσεων 
και του σχηματισμού δομικών υποστηριγμάτων. Σε αναλογία με το μεταγράφωμα, 
το πρωτέωμα (proteome) είναι το σύνολο όλων των πρωτεϊνών σε ένα κύτταρο, ορ-
γανισμό ή σε ένα δείγμα ιστού. Απλές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την απομόνωση 
και τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του mRNA και των πρωτεϊνών που κωδικο-
ποιούν, αλλά είναι ακόμη δύσκολο να προβλεφθεί το πλήρες φάσμα των πρωτεϊνών 
μέσα σε ένα ανθρώπινο κύτταρο.

Σε αναλογία της ρύθμισης της μεταγραφής των γονιδίων από μεταγραφικούς 
παράγοντες, η μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνες ρυθμίζεται από πολλές πρωτε-
ΐνες που ελέγχουν τη μετάφραση. Αρχικά, η μετάφραση των πρωτεϊνών ξεκινά σε 
μια συγκεκριμένη αλληλουχία κοντά στην αρχή ενός μεταγράφου του mRNA. Στους 
ανθρώπους η πρωτεΐνη eIF-2 βοηθά στην αναγνώριση αυτής της αλληλουχίας εκκί-
νησης. Απεικονίζοντας την έμφυτη πολυπλοκότητα της ρύθμισης της πρωτεϊνικής 
παραγωγής, τα επίπεδα της πρωτεϊνικής παραγωγής στα ευκαρυωτικά κύτταρα μπο-
ρούν να μειωθούν μέσω ομοιοπολικής τροποποίησης της eIF-2. Αυτή η εξασθένιση 
μπορεί να λάβει χώρα ως απάντηση σε μια επίθεση από ιό ή σε ένα θερμικό σοκ. 
Αυτή η χημική τροποποίηση μεταβολής του λειτουργικού ρόλου μιας πρωτεΐνης εί-
ναι ένα παράδειγμα μιας μετα-μεταφραστικής διαδικασίας· αυτά περιγράφονται στην 
επόμενη ενότητα και στο Κεφάλαιο 6.

Οι πρωτεΐνες τροποποιούνται με διάφορους τρόπους μετά τη ριβοσωματική μετά-
φραση. Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις (post translational modifications) 

μάτισμα

mRNA
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περιλαμβάνουν το κόψιμο, το μάτισμα, τη φωσφορυλίωση, τη γλυκοζυλίωση, την 
οξείδωση, την προσθήκη μεμβρανικών αγκυρών, τη συγχώνευση με άλλες πρωτεΐ-
νες, την αλκυλίωση, την ακετυλίωση–στην πράξη, πάρα πολλές τροποποιήσεις για 
να αναφερθούν εδώ (Εικόνα 1.19). Έτσι, ο αριθμός των διαφορετικών πρωτεϊνών σε 
ένα ανθρώπινο κύτταρο θα υπερβαίνει πάντα τον αριθμό των γονιδίων που εκφράζο-
νται. Η ενδεχόμενη ποικιλομορφία του ανθρώπινου πρωτεώματος υπερβαίνει κατά 
πολύ τα περίπου 23.000 γονίδια στο γονιδίωμα, ως αποτέλεσμα του ματίσματος και 
της πιθανότητας μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων. Όπως τα μεταγραφώματα, τα 
πρωτεώματα ποικίλουν, ιδιαίτερα μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων ιστών από τον 
ίδιο οργανισμό. Η χημική βιολογία επιδιώκει να κατανοήσει τέτοιες διαφορές· για 
παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός διαφορών μεταξύ φαινομενικά πανομοιότυπων κυττά-
ρων από νέους και ηλικιωμένους ανθρώπους θα μπορούσε να λύσει πολλά θεμελιώδη 
ερωτήματα της βιολογίας.

Πέραν της κατεθυνόμενης από πρότυπα σύνθεσης βιοολιγομερών
Τα ένζυμα καταλύουν τη σύνθεση των τριών τύπων βιοολιγομερών–δηλαδή, των πο-
λυκετιδίων, των ολιγοσακχαριτών και των τερπενίων. Για αυτούς τους τρεις τύπους 
βιοολιγομερών, κάθε υπομονάδα προστίθεται από ένα μοναδικό ένζυμο το οποίο δε 
χρησιμοποιεί άλλα βιοολιγομερή ως εκμαγείο, σε αντίθεση με τον τρόπο που η πο-
λυμεράση του RNA μπορεί να μεταγράψει το DNA ή το ριβοσωμάτιο μπορεί να 
μεταφράσει το mRNA. Γενικότερα, η σειρά των υπομονάδων στα πολυκετίδια, τους 
ολιγοσακχαρίτες και τα τερπένια δε σχετίζεται με τη σειρά των γονιδίων που κωδι-
κοποιούν τα βιοσυνθετικά ένζυμα. Μερικά γονίδια πολυκετιδικών συνθασών αποτε-
λούν σημαντικές εξαιρέσεις και θα συζητήσουμε για αυτά στο Κεφάλαιο 8.

Πολλοί ολιγοσακχαρίτες είναι μη γραμμικοί και/ή διακλαδισμένοι· έτσι, η αλ-
ληλουχία των υπομονάδων δεν μπορεί εύκολα να συσχετισθεί με την αλληλουχία 
του γραμμικού DNA ή την πρωτεϊνική αλληλουχία. Για παράδειγμα, η σύνθεση ενός 
διακλαδισμένου ολιγοσακχαρίτη με 11 τύπους δεσμών θα μπορούσε να χρειάζεται 
11 διαφορετικά ένζυμα, κωδικοποιημένα από 11 διαφορετικά γονίδια (Εικόνα 1.20). 
Τα γονίδια μπορεί να βρίσκονται στο γονιδίωμα με οποιαδήποτε σειρά, ακόμα και αν 
τα ένζυμα συναρμολογούν της ολιγοσακχαριτικές υπομονάδες με μια καθορισμένη 
σειρά. Θα μιλήσουμε για τις δομές των ολιγοσακχαριτών με περισσότερες λεπτομέ-
ρειες στο Κεφάλαιο 7.

Τα πολυκετίδια, οι ολιγοσακχαρίτες και τα τερπένια τροποποιούνται περαιτέρω 
από επιπρόσθετα ένζυμα, αφού οι υπομονάδες έχουν συνδεθεί μεταξύ τους. Τα επι-
πρόσθετα ένζυμα καταλύουν πολλές αντιδράσεις που καμουφλάρουν τη δομή του 
αρχικού βιοολιγομερούς, όπως κυκλοποιήσεις, οξειδώσεις, αναγωγές και διασπάσεις.

Εικόνα 1.19 Η μετα-μεταφραστική τροπο-
ποίηση. Μια μόνο υπομονάδα αμινοξέος (σε 
τετράγωνο) στον παράγοντα επιμήκυνσης 2 (EF2) 
τροποποιείται μετα-μεταφραστικά για να παράγει 
μια νέα υπομονάδα που καλείται διφθαμίδιο. Ο 
EF2, με το τροποποιημένο κατάλοιπο διφθαμιδίου, 
είναι απαραίτητος για την πρωτεϊνική σύνθεση. 
Το Corynebacterium diphtheriae διακόπτει την 
ανθρώπινη πρωτεϊνοσύνθεση παράγοντας μια 
τοξίνη που ψάχνει τον EF2 και τροποποιεί χημικά 
το μοναδικό διφθαμιδικό κατάλοιπο. (PDB 3B8H)

1.4. ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
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1.5  Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ  
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ

Η συνδυαστική συναρμολόγηση των γραμμικών βιοολιγομερών 
μπορεί να παράγει τεράστια ποικιλομορφία
Υπάρχουν δύο σημαντικά στάδια στην εξέλιξη: πρώτα η δημιουργία ενός ποικιλό-
μορφου πληθυσμού και στη συνέχεια η επιλογή του πιο ισχυρού. Μπορούμε εύκολα 
να παρατηρήσουμε αυτά τα εξελικτικά βήματα στους πληθυσμούς του E. coli. Όταν 
τα κύτταρα του E. coli εκτίθενται στο αντιβιοτικό σιπροφλοξασίνη (ciprofloxacin), τα 
βακτήρια ενεργοποιούν μιαν απόκριση SOS που χαρακτηρίζεται από 10.000 φορές 
αύξηση στην ταχύτητα των μεταλλάξεων. Σχεδόν όλα τα προκύπτοντα μεταλλαγμέ-
να βακτήρια είναι λιγότερο ικανά να επιβιώσουν, ακόμα και υπό ιδανικές συνθήκες 
ανάπτυξης. Ωστόσο, λίγα μεταλλαγμένα βακτήρια–και χρειάζεται μόνο ένα–είναι αν-
θεκτικά στο αντιβιοτικό. Οι ταχύτητες μετάλλαξης υποχωρούν καθώς αυτά τα υγιή, 
ανθεκτικά βακτήρια αρχίζουν να ακμάζουν και να αναπαράγουν υγιείς αποικίες.

Όλα τα οργανικά μόρια έχουν συνδυαστικές αρχιτεκτονικές που βασίζονται στις 
ατομικές υπομονάδες. Για παράδειγμα, 31 σταθερές ενώσεις μπορούν να συναρμο-
λογηθούν από τέσσερα άτομα άνθρακα, οκτώ άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυ-
γόνου. Ωστόσο, αυτά τα διαφορετικά μόρια δεν μπορούν να προσεγγισθούν μέσω 
μιας μόνο ευέλικτης συνθετικής πορείας. Η προέλευση των ποικιλόμορφων πληθυ-
σμών μπορεί να διαπιστωθεί σε μοριακό επίπεδο λεπτομέρειας στις μιας διάστασης 
ολιγομερικές δομές του DNA, του RNA, των πρωτεϊνών, των ολιγοσακχαριτών, των 
πολυκετιδίων και των τερπενίων. Οι μιας διάστασης ολιγομερικές αρχιτεκτονικές 
καθιστούν εφικτή τη δημιουργία τεράστιων, ποικιλόμορφων συλλογών μορίων από 
λίγες αντιδράσεις απλής σύνδεσης και ένα μικρό αριθμό υπομονάδων (Εικόνα 1.21). 
Όπως οι λέξεις στην Αγγλική γλώσσα, η σημασία (δηλαδή, η λειτουργία) ενός βιο-
ολιγομερούς εξαρτάται τόσο από τη συγκρότηση όσο και τη σειρά των γραμμάτων. 
Ο συνολικός αριθμός των πιθανών «λέξεων» ενός συγκεκριμένου μήκους εξαρτάται 
από τον αριθμό των γραμμάτων στο αλφάβητο. Με παρόμοιο τρόπο, κάποιος μπορεί 
να υπολογίσει τον αριθμό των πιθανών ολιγομερών βασιζόμενος στον αριθμό του εί-
δους των υπομονάδων και τον αριθμό των υπομονάδων σε ένα ολιγομερές (Εξίσωση 
1.1). Με τα 26 γράμματα του Αγγλικού αλφάβητου, κάποιος θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει 264, ή 456.976, λέξεις τεσσάρων γραμμάτων. Η σειρά των γραμμάτων είναι 
σημαντική επίσης· τα γράμματα «Ν-Ο-Ι-Τ-U-L-O-V-E» δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη 
σημασία στην Αγγλική γλώσσα, αλλά διαβασμένα σε ανάποδη σειρά παράγουν μια 
λέξη με καλά προσδιορισμένη σημασία: evolution. Όπως και με τις ομιλούμενες λέ-
ξεις, η σειρά των υπομονάδων στα βιοολιγομερή προσδιορίζει τις λειτουργίες τους.

αριθμός των πιθανών ολιγομερών = (αριθμός των τύπων των υπομονάδων)μήκος του ολιγομερούς (1.1)

Εικόνα 1.21 Το παιχνίδι ενός παιδιού. Περισ-
σότερα από 300 εκατομμύρια μοναδικές αλυσίδες, 
με μήκος 11 χαντρών, μπορούν να συναρμολογη-
θούν από μόλις έξι τύπους χαντρών ενός παιδικού 
παιχνιδιού. (Ευγενική χορηγία του Edushape.)

Εικόνα 1.20 Ο ολιγομερισμός χωρίς ένα 
εκμαγείο. Οι ολιγοσακχαρίτες κατασκευάζονται 
από πολλά ένζυμα–ένα για κάθε είδος συνδέοντα 
δεσμού–χωρίς ένα βιοολιγομερικό εκμαγείο. Η 
σειρά των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα 
δε σχετίζεται με τη δομή του τελικού ολιγοσακ-
χαρίτη.

R

ένζυμο 11
φτιάχνει αυτόν τον δεσμό

ολιγοσακχαρίτης

ένζυμο 1

mRNA 1

ένζυμο 2

mRNA 2

ένζυμο 3

mRNA 3

ένζυμο 11

mRNA 11

ένζυμο 1
φτιάχνει αυτόν

τον δεσμό

ένζυμο 2
φτιάχνει αυτόν τον δεσμό

γονίδιο 1 γονίδιο 2 γονίδιο 3 γονίδιο 11
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Μπορούμε να προσαρμόσουμε την Εξίσωση 1.1 για το DNA, το RNA και 
τις πρωτεΐνες. Έτσι, ο αριθμός των τύπων των υπομονάδων είναι 4 για το DNA 
και το RNA, ενώ είναι 20 για τις πρωτεΐνες που συντίθονται από το ανθρώπινο 
ριβοσωμάτιο.

1.5. Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ

Πρόβλημα 1.2

Υπολογίστε την πιθανή ποικιλομορφία των ακόλουθων δημιουργημάτων μιας διάστασης και 
απαντήστε με τη μορφή εκθέτη του 10 (για παράδειγμα 3,7 × 104).

Α Αγγλικές λέξεις με 10 γράμματα.

Β Ένα ασυνήθιστο μικρό γονίδιο με 1000 υπομονάδες DNA.

Γ Ένα μετάγραφο microRNA με 100 υπομονάδες RNA.

Δ Μια πρωτεΐνη με 100 αμινοξέα.

Πρόβλημα 1.3

DNA ποιού μήκους (βασιζόμενοι στον αριθμό των υπομονάδων) έχει μια πιθανή ποικιλομορ-
φία κοντά στα 3 × 1016;

Η συνδυαστική σύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση 
βιβλιοθηκών DNA
Οι αρχές της συνδυαστικής συναρμολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
συντεθούν βιβλιοθήκες ολιγομερών. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφουμε τη χημική σύν-
θεση του DNA. Η χημεία έχει τόσο πολύ βελτιστοποιηθεί ώστε ολιγομερή του DNA 
με περισσότερες από 50 υπομονάδες μπορούν αξιόπιστα να συντεθούν από συσκευές 
σε κλίμακα των 50 nmol. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά 50 nmol αντι-
στοιχούν σε 3 × 1016 μόρια. Αν πραγματοποιήσετε κάθε στάδιο σύζευξης με ένα ισο-
μοριακό μίγμα και των τεσσάρων υπομονάδων του DNΑ, θα δημιουργήσετε μια συν-
δυαστική βιβλιοθήκη μορίων του DNA στην οποία κάθε αλυσίδα έχει το ίδιο μήκος 
αλλά διαφορετική αλληλουχία. Η πιθανή ποικιλομορφία μιας αλυσίδας DNA με 50 
υπομονάδες είναι 450 ή περίπου 1030 μόρια. Εάν με κάποιο τρόπο παρασκευάζατε όλα 
τα πιθανά 50-μερή, αυτά θα ζύγιζαν συνολικά περισσότερο από 25.000 κιλοτόνους. 
Έτσι, η αυτοματοποιημένη σύνθεση του DNA καθιστά εύκολη τη συναρμολόγηση 
συνδυαστικών βιβλιοθηκών του DNA, αλλά πρακτικά ζητήματα μας κάνουν συνή-
θως να αποφύγουμε να παρασκευάσουμε δείγματα DNA τα οποία περιέχουν όλες τις 
πιθανές παραλλαγές. Τα εργαλεία της μοριακής βιολογίας ενισχύουν δραματικά τις 
δυνατότητες των βιβλιοθηκών DNA. Εάν έχετε μια βιβλιοθήκη DNA, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια πολυμεράση RNA για να δημιουργήσετε μια συμπληρωματική 
βιβλιοθήκη RNA. Παρομοίως, αυτή η βιβλιοθήκη RNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μήτρα για τη ριβοσωματική μετάφραση για να δημιουργηθεί μια πρωτεϊνική βι-
βλιοθήκη.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική δανείζει τον εαυτό της στη σύνθεση  
μη φυσικών χημικών βιβλιοθηκών
Για παράδειγμα, μια μη φυσική κατηγορία βιοολιγομερών που είναι γνωστά ως πε-
πτοειδή (peptoids) μπορεί να προκύψει μέσω της οργανικής σύνθεσης. Μέχρι και 
8000 διαφορετικά τριμερή πεπτοειδή μπορούν να δημιουργηθούν από 20 διαφορετι-
κές υπομονάδες μέσω της επαναλαμβανόμενης εφαρμογής μιας μοναχά αποτελεσμα-
τικής διαδικασίας σχηματισμού δεσμού (Εικόνα 1.22). Οι συλλογές μορίων αναφέ-
ρονται συχνά ως βιβλιοθήκες. Όταν μια βιβλιοθήκη 5120 πεπτοειδικών τριμερών 
ελέγχθηκε για δραστικότητα έναντι της απόπτωσης, μια μορφή κυτταρικής αυτοκτο-
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νίας, προσδιορίστηκαν ισχυροί αναστολείς. Η απόπτωση συζητείται με περισσότε-
ρες λεπτομέρειες στα Κεφάλαια 6 και 9. Ο αναστολέας της απόπτωσης βρέθηκε να 
προσδένεται εκλεκτικά in vitro στην πρωτεΐνη Apaf-1, αλλά δεν ήταν ικανός να σώ-
σει ζωντανά κύτταρα διότι δεν μπορούσε να διαπεράσει της κυτταρικές μεμβράνες. 
Ευτυχώς, μια κυκλική εκδοχή του αναστολέα, ικανή να διαπεράσει τις μεμβράνες, με 
λιγότερες ομάδες που δημιουργούν δεσμούς υδρογόνου, έδειξε να είναι ενεργή και 
σε ζωντανά κύτταρα.

Εικόνα 1.22 Συνθετκά πεπτοειδικά 
ολιγομερή. Ένας αναστολέας της κυτταρικής 
αυτοκτονίας αναγνωρίστηκε από μια συνδυαστική 
βιβλιοθήκη 5120 συνθετικών πεπτοειδών· οι 
μεμονωμένες πεπτοειδικές υπομονάδες είναι 
φωτισμένες. Η ένωση προσδένεται εκλεκτικά στην 
πρωτεΐνη Apaf-1. Μια εκδοχή του αναστολέα 
ικανή να διαπεράσει τις μεμβράνες ήταν δραστική 
έναντι των λεμφωματικών κυττάρων U937. Το Ph 
χρησιμοποιείται συχνά ως συντομογραφία για μια 
φαινυλομάδα (C6H5).

Οι αρχές της συνδυαστικής αρχιτεκτονικής μπορούν να εφαρμοσθούν σε κάθε 
είδος μορίου το οποίο προκύπτει από αρθρωτές υπομονάδες, ακόμα και όταν οι υπο-
μονάδες είναι ενωμένες με τη μεσολάβηση εντελώς διαφορετικών τύπων χημικών 
αντιδράσεων (Εικόνα 1.23). Για παράδειγμα, μια συνθετική οδός που περιλαμβάνει 
μιαν αντίδραση ακυλίωσης ακολουθούμενη από μια συμπύκνωση ιμίνης ακολουθού-
μενη από μια SN2 αντίδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή μεγάλων 
αριθμών συνθετικών μορίων από μια μικρή ομάδα πρώτων υλών. Όσο οι αντιδράσεις 
είναι υψηλής απόδοσης, με καθόλου παράπλευρες αντιδράσεις, η σύνθεση σε στερεή 
φάση (συζητιέται εκτενέστερα στα Κεφάλαια 3 και 5) και η ρομποτική μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη της σύνθεσης. Το σημαντικό πλεονέκτημα της 
χημικής σύνθεσης είναι ότι προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μικρά μόρια με ιδιότητες 
φαρμάκων, όπως η εκ του στόματος βιοδιαθεσιμότητα, η χαμηλή ανοσογονικότητα 
και ο αργός μεταβολισμός. Από την εισαγωγή της παράλληλης σύνθεσης τη δεκαετία 
του 1990, η σύνθεση και ο έλεγχος των συνθετικών βιβλιοθηκών έχουν γίνει βασικά 
εργαλεία στην ανάπτυξη φαρμακευτικών μέσων.

Εικόνα 1.23 Συνδυαστική σύνθεση μη ολι-
γομερικών μικρών μορίων. Η παράλληλη σύν-
θεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
ποικιλόμορφων βιβλιοθηκών 1,4-βενζοδιαζε-
πινών, οι οποίες έχουν όλες δομικά χαρακτηρι-
στικά φαρμάκων–δηλαδή, μικρή μοριακή μάζα, 
ικανότητα διαπέρασης μεμβρανών κ.ο.κ.
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Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιεί τη 
συνδυαστική βιοσύνθεση
Το ανοσοποιητικό σας σύστημα συνθέτει συνδυαστικές βιβλιοθήκες αντισωματι-
κών (antibody) πρωτεϊνών [μερικές φορές καλούνται ανοσοσφαιρίνες (immuno-
globulins)] μέσω μιας συνδυαστικής συναρμολόγησης γενετικών μονάδων. Αυτό 
επιτρέπει στο σώμα σας να δημιουργήσει βιβλιοθήκες από διαφορετικά Β λεμφο-
κύτταρα (B lymphocytes), έτοιμα να αποκρούσουν ένα ευρύ φάσμα λοιμώξεων (Ει-
κόνα 1.24). Κάθε αντίσωμα μπορεί θεωρητικά να προσδεθεί σε ένα μοναδικό μη 
ανθρώπινο μόριο, όπως αυτά που βρίσκονται στα ιικά και βακτηριακά παθογόνα. 
Όταν ένας ιός γρίπης συνδέεται σε ένα αντίσωμα που βρίσκεται προσδεδεμένο στην 
επιφάνεια ενός Β λεμφοκυττάρου, η σύνδεση ενεργοποιεί τα γονίδια του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού (Εικόνα 1.25). Η μεταγωγή των εξωκυτταρικών σημάτων σε αλ-
λαγές της μεταγραφής είναι συναρπαστική και θα συζητήσουμε πολλά περισσότερα 
παραδείγματα στο Κεφάλαιο 9. Όπως τα Β λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται, δημι-
ουργούν περισσότερες παραλλαγές του αντισωματικού γονιδίου, μερικές των οποίων 
προσδένονται στους ιούς ισχυρότερα και μερικές ασθενέστερα. Αυτές που προσδέ-
νονται ισχυρότερα συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται και πρακτικά απελευθερώνουν 
αντισώματα στο εξωκυττάριο μέσο. Η απόκριση των ανθρώπινων Β λεμφοκυττάρων 
μοιάζει πολύ με ένα μοντέλο εξέλιξης, περιλαμβάνοντας στάδια δημιουργίας ποικι-
λομορφίας και στάδια επιλογής. Ένα παρόμοιο σύστημα συνδυαστικής γονιδιακής 
συναρμολόγησης χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες Τ λεμφοκυττά-
ρων, καθένα από τα οποία επιδεικνύει έναν διαφορετικό υποδοχέα Τ κυττάρου, με τη 
διαφορά ότι οι υποδοχείς Τ κυττάρων δεν απελευθερώνονται στο περιβάλλον μέσο.

Εικόνα 1.24 Μια τυπική ανοσοσφαιρική 
πρωτεΐνη. Αυτό το αντίσωμα είναι φτιαγμένο 
από δύο ελαφριές αλυσίδες (πράσινες) και δύο 
βαριές αλυσίδες (γαλάζιες). Οι ποικίλες περιοχές 
του αντισώματος, που κωδικοποιούνται από τις 
V-J και V-D-J γενετικές μονάδες, περιέχουν τις 
περιοχές πρόσδεσης που αναγνωρίζουν τις ξένες 
πρωτεΐνες. (PDB 1IGT)

Ένα αντίσωμα αποτελείται από τέσσερις πεπτιδικές αλυσίδες: δύο πανομοιότυ-
πες βαριές αλυσίδες και δύο πανομοιότυπες ελαφριές αλυσίδες. Το γονίδιο που κω-
δικοποιεί τη βαριά αλυσίδα είναι κατασκευασμένο από τρεις γενετικές μονάδες, κα-
θεμιά επιλεγμένη από μια ομάδα. Υπάρχουν 40 μεταβλητές μονάδες (V), 25 μονάδες 
ποικιλομορφίας (D) και έξι συνδετικές μονάδες (J), προσφέροντας μια θεωρητική 
ποικιλομορφία των 40 × 25 × 6 = 6000 βαριών αλυσίδων (Εικόνα 1.26). Υπάρχουν 
δύο είδη ελαφριών αλυσίδων, καθεμιά κατασκευασμένη από δύο γενετικές μονάδες. 
Η κάπα (κ) ελαφριές αλυσίδες προκύπτουν από 40 ποικίλες  μονάδες (V) και πέντε 
συνδετικές μονάδες (J)· οι λάμδα (λ) ελαφριές αλυσίδες προκύπτουν από 30 ποικίλες 
μονάδες (V) και τέσσερις συνδετικές μονάδες (J). Όταν συνυπολογιστούν όλα, υπάρ-
χουν (40 × 5) + (30 × 4) = 320 τύποι ελαφριών αλυσίδων. Συνολικά, υπάρχουν σχε-
δόν 2 εκατομμύρια τρόποι για να συνδυαστούν οι βαριές με τις ελαφριές αλυσίδες. 

Εικόνα 1.25 Εργοστάσιο αντισωμάτων. Η 
επιφάνεια των Β λεμφοκυττάρων είναι διάστικτη 
με αντισώματα (πολύ μικρά για να τα δείτε) που 
λειτουργούν ως υποδοχείς ξένων μορίων. (Ευγενική 
χορηγία της Luisa Howard, Dartmouth College.)

1.5. Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ

ελαφριές αλυσίδες

βαριές αλυσίδες

περιοχή
πρόσδεσης

περιοχή
πρόσδεσης

κωδικοποιείται από τα
βαριά γονίδια V-D-J

κωδικοποιείται από τα
βαριά γονίδια V-D-J

κωδικοποιείται από τα
ελαφρά γονίδια V-J

κωδικοποιείται από τα
ελαφρά γονίδια V-J
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Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα έχει αξιοποιήσει μια πρόσθετη πηγή ποικι-
λομορφίας που τρομοκρατεί τους περισσότερους χημικούς: είναι τσαπατσούλικο. 
Αντί να συνδέει τις γενετικές μονάδες με ακριβή τρόπο, το κάνει με έναν ανακριβή 
τρόπο ο οποίος ενισχύει περισσότερο τη δυνητική ποικιλομορφία με έναν παρά-
γοντα μεγαλύτερο των 10 εκατομμυρίων. Τα Β λεμφοκύτταρα χρησιμοποιούν ένα 
πρόσθετο κόλπο δημιουργίας ποικιλομορφίας. Όταν πολλαπλασιάζονται ανταπο-
κρινόμενα στην πρόσδεση ενός αντισώματος, οι μονάδες V, D και J υπόκεινται σε 
σημειακές μεταλλάξεις πολύ περισσότερο από ότι το υπόλοιπο του γονιδιώματος, 
περίπου μια μετάλλαξη για κάθε μονάδα για κάθε κυτταρική διαίρεση. Αυτή η 
υπερμετάλλαξη οδηγεί σε επιπρόσθετη γενετική διακύμανση η οποία δεν υπήρχε 
στο αρχικό γονιδίωμα.

Εικόνα 1.26 Συνδυαστική αντισωματική 
συναρμολόγηση γονιδίου. Η συνδυαστική 
συναρμολόγηση των γονιδιακών μονάδων V, D και 
J με μια σταθερή γονιδιακή μονάδα δημιουργεί 
ένα τελικό αντισωματικό γονίδιο βαριάς αλυσίδας.

1.6 ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τα χρωμοφόρα αποκαλύπτουν αόρατα μόρια
Τα περισσότερα βιολογικά μόρια είναι άχρωμα και έτσι είναι δύσκολο να ποσοτικο-
ποιηθούν ή να εντοπιστούν με τη μικροσκοπία φωτός. Τα μόρια που απορροφούν ή 
εκπέμπουν φως στην περιοχή του ορατού είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για τις αναλύσεις 
και τη μικροσκοπία. Η διασταυρούμενη συζυγία (cross conjugation) είναι ένα κοινό 
χαρακτηριστικό των μορίων με υψηλούς συντελεστές απόσβεσης, ειδικότερα όταν ο 
διαχωρισμός φορτίου ανταγωνίζεται την αρωματικότητα. Για παράδειγμα, το p-νι-
τροφαινολικό ανιόν σταθεροποιείται από τη συζυγιακή απεντόπιση του αρνητικού 
φορτίου, αλλά η απεντόπιση του αρνητικού φορτίου στη νιτρο-ομάδα δημιουργεί 
ένα μη αρωματικό π σύστημα με διασταυρούμενη συζυγία (Εικόνα 1.27). Τα p-νι-
τροφαινολικά διαλύματα απορροφούν έντονα το ιώδες φως (405 nm) και όταν απορ-
ροφάται το ιώδες φως από το λευκό φως, το υλικό φαίνεται κίτρινο.

Όταν τα ορατά χρωμοφόρα απορροφούν ένα φωτόνιο, ξεφορτώνονται την πε-
ρίσσεια ενέργεια μέσω δεσμικών δονήσεων. Όταν ένα φθορίζον χρωμοφόρο απορρο-
φά ένα φωτόνιο, μόνο ένα μικρό ποσό της ενέργειας χάνεται σε δονήσεις· η απομέ-
νουσα ενέργεια εκπέμπεται ως ένα φωτόνιο χαμηλότερης ενέργειας (και υψηλότερου 
μήκους κύματος) από ότι το φωτόνιο που απορροφήθηκε. Η ανίχνευση της εκπομπής 
σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος από ότι η διέγερση ελαχιστοποιεί το υπόβαθρο 
που δημιουργείται από ανακλάσεις και διάχυση. Πολλά φθορίζοντα χρωμοφόρα επι-
δεικνύουν ανταγωνισμό μεταξύ συζυγίας και αρωματικότητας (Εικόνα 1.28). Φθο-
ρίζοντα χρωμοφόρα όπως οι αμινοκουμαρίνες απορροφούν υπεριώδη φωτόνια (που 
δεν μπορείτε να δείτε) και εκπέμπουν ιώδη φωτόνια (τα οποία μπορείται να δείτε). Η 
φλουορεσκεΐνη (fluorescein) απορροφά κυανό φως και εκπέμπει πράσινο. Παράγωγα 
της τετραμεθυλοροδαμίνης (tetramethylrhodamine) εκπέμπουν κόκκινο φως. Τα πα-
ράγωγα BODIPY είναι διαθέσιμα με μια ευρεία ποικιλία χρωμάτων εκπομπής. Οι πε-
ρισσότερες φθορίζουσες μικρογραφίες των κυττάρων που εμφανίζουν εντυπωσιακά 
χρώματα έχουν δημιουργηθεί με χημικά παράγωγα αυτών των τύπων φθορισμοφό-
ρων (fluorophores). Η διαδικασία περιλαμβάνει υψηλά εξειδικευμένα αντισώματα 
τα οποία έχουν χημικά συνδεθεί σε συνθετικά φθορισμοφόρα.

Εικόνα 1.27 Μια απλή χρωματική δοκι-
μασία. (Α) Ένα χρωματομετρικό υπόστρωμα 
απελευθερώνει το κίτρινο p-νιτροφαινολικό 
ανιόν, αποκαλύπτοντας την παρουσία του ενζύμου 
α-γαλακτοσιδάση (α-galactosidase). (Β) Η ένταση 
του p-νιτροφαινολικού ανιόντος αποδίδεται στον 
ανταγωνισμό μεταξύ του απεντοπισμού φορτίου 
και της αρωματικότητας. (Α, από το S.-F. Chien 
et al., J. Nanomaterials Article ID 391497:1–9, 
2008.)
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Πρόβλημα 1.4

Σχεδιάστε όλες τις δομές συντονισμού του ανιόντος της ρε-
ζοφουρίνης οι οποίες ικανοποιούν τον κανόνα οκτάδας (octet 
rule, δηλαδή, χωρίς καρβοκατιόντα). Σε κάθε δομή συντονι-
σμού, προσδιορίστε τους δακτυλίους που είναι μη αρωματικοί 
ως αποτέλεσμα της διασταυρούμενης συζυγίας.

O- O O

N

ανιόν της ρεζοφουρίνης

Οι αναλύσεις συνδέουν τις μοριακές οντότητες με εύκολα 
παρατηρήσιμα φαινόμενα
Οι χημικοί έχουν εμμονή με την ταυτότητα και τις ποσότητες των μορίων που με-
λετούν. Συνήθως, χρησιμοποιούν φασματοσκοπικές τεχνικές (όπως οι φασματοσκο-
πίες NMR, IR και UV-vis) ή τη φασματομετρία μαζών για να προσδιορίσουν τη 
δομική ταυτότητα των καθαρών μορίων και στη συνέχεια εφαρμόζουν αναλύσεις για 
να προσδιορίσουν τη συγκέντρωση μέσα σε μίγματα–μερικές αναλύσεις βασίζονται 
επίσης στη φασματοσκοπία. Η εκλεκτική ανίχνευση μορίων σε βιολογικά δείγματα 
είναι δύσκολη αφού τα βιολογικά μόρια σπάνια έχουν μοναδικά χρωμοφόρα· επίσης 
υπάρχουν σε μικρές ποσότητες και σε μίγματα με χημικά ομόλογες ενώσεις. Με 
τη συσχέτιση με παρατηρήσιμα φαινόμενα χημικών οντοτήτων όπως τα γονίδια, το 
mRNA, τα ένζυμα και τα σάκχαρα, μπορούμε να διαπιστώσουμε την παρουσία ή 
απουσία τους ακόμα και σε ένα σύστημα τόσο πολύπλοκο όσο ένα κύτταρο. Τυπικά 
παραδείγματα παρατηρήσιμων φαινομένων είναι η καταβύθιση, η αύξηση της αποι-
κίας και η απορρόφηση φωτός. Από την Εικόνα 1.16 ανακαλέστε πως η βακτηριακή 
αύξηση σε δίσκους αγαρόζης είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της παρουσίας ή απουσί-
ας γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά.

Τα αντισώματα είναι μια χρήσιμη κατηγορία αντιδραστηρίων για την ανίχνευ-
ση εξειδικευμένων βιολογικών μορίων. Οι αναλύσεις αιμοσυγκόλλησης (hemagglu-
tination), για παράδειγμα, βασίζονται στην ικανότητα συγκεκριμένων αντισωμάτων 
να διασυνδέουν ερυθροκύτταρα (erythrocytes) ή να αποτρέπουν ιούς να διασυνδέουν 
ερυθροκύτταρα. Η κυτταρική διασύνδεση είναι εύκολα ανιχνεύσιμη με την καταβύ-
θιση μιας κυτταρικής μάζας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Ούγγρος φυσικός 
Gyula Takátsy εισήγαγε τον μοντέρνο τρόπο της ανάλυσης υψηλής απόδοσης (high-
throughput assays) με την ανάπτυξη μιας μεθόδου για το ακριβές διαμοίρασμα μικρών 
ποσοτήτων ορού αίματος. Για να χρησιμοποιήσει καλύτερα την τεχνική διαμοιράσμα-
τος, κατασκεύασε πλάκες με 8 γραμμές και 12 στήλες μικροσκοπικών κελιών έτσι ώστε 
μέχρι και 96 αναλύσεις αιμοσυγκόλλησης να μπορούν να διεξαχθούν ταυτόχρονα. Η 
μικροπλάκα των 96 κελιών είναι σήμερα ένα τυπικό εργαλείο της χημικής βιολογίας.

Το σημαντικό πλεονέκτημα των αναλύσεων υψηλής απόδοσης προέκυψε από 
την ικανότητα να κατασκευάζουμε ομοιόμορφες πλάκες με επίπεδες, οπτικά διαπε-
ρατές βάσεις, επιτρέποντας την μέτρηση της απορρόφησης του διαλύματος κάθε κε-
λιού με μια κάθετη δέσμη φωτός (Εικόνα 1.29). Κάθε κελί μιας πλάκας με 96 κελιά 

Εικόνα 1.28 Λαμπερά μόρια. (Α) Κοινά 
φθορισμοφόρα χρησιμοποιούνται σε βιολογικές 
αναλύσεις και στη μικροσκοπία φθορισμού. (Β) 
Ένα πνευμονικό κύτταρο σαλαμάνδρας υφίσταται 
μίτωση (mitosis) μετά τη χρώση με φθορισμο-επι-
σημασμένα αντισώματα. (Β, ευγενική χορηγία του 
Alexey Khodjakov.)

Εικόνα 1.29 Παράλληλες αναλύσεις. Οι πολυ-
κάναλες μικροπιπέττες μπορούν να διαμοιράσουν 
υγρό σε πολλαπλά κελιά μιας μικροπλάκας 96 
κελιών με υψηλή ακρίβεια. Κάθε κελί λειτουργεί 
ως ένα δοχείο αντίδρασης και ως μια κυψελίδα. Η 
απορρόφηση του διαλύματος σε καθένα και σε όλα 
τα κελιά μπορεί να διαβαστεί σε δευτερόλεπτα με 
μια συσκευή ανάγνωσης μικροπλακών. (Αριστερά, 
ευγενική χορηγία της Linda Bartlett. Με την άδεια 
του National Cancer Institute.)

1.6. ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα δοχείο αντίδρασης, ως μια κυψελίδα ή ακόμα και ως 
ένα δισκίο Petri. Οι συσκευές ανάγνωσης μικροπλακών μπορούν να μετρήσουν την 
απορρόφηση σε κάθε κελί μιας μικροπλάκας 96 κελιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Πλάκες με 6, 24, 96, 384 ακόμα και 1536 (16 × 96) κελιά είναι ευρέως διαθέσιμες, 
όλες με το ίδιο 8,5 cm × 12,8 cm αποτύπωμα. Οι πολυκάναλες πιπέττες επιτρέπουν 
την ταυτόχρονη πλήρωση πολλαπλών κελιών σε μια πλάκα 96 κελιών. Εμπορικά ρο-
μποτικά συστήματα μπορούν να πληρώσουν όλα τα κελιά μιας πλάκας ταυτόχρονα. 
Στην αναζήτηση ενώσεων οδηγών για την ανάπτυξη φαρμάκων, οι φαρμακευτικές 
εταιρείες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα για να εξετάσουν δεκάδες 
χιλιάδων ενώσεων στις πλάκες των 96 ή 384 κελιών ώστε να ελέγξουν τη δράση τους 
σε αντιδράσεις καταλυόμενες από ένζυμα ή σε ζωντανά κύτταρα.

Ισχυροί μικροβιολογικοί έλεγχοι αποκαλύπτουν  
ενδιαφέροντα χημικά φαινόμενα
Η ρομποτική και η δυνατότητα σμίκρυνσης (miniaturization) έχουν αυξήσει σημαντι-
κά την ικανότητα των αναλύσεων υψηλής απόδοσης, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν μια 
πραγματικά παράλληλη προσέγγιση. Κάθε προς εξέταση ένωση πρέπει να τοποθετη-
θεί σε ένα μεμονωμένο κελί και οι περισσότερες συσκευές ανάγνωσης μικροπλακών 
μετρούν την απορρόφηση ενός κελιού κάθε φορά, αλλά πολύ γρήγορα. Εάν θέλετε 
να εξετάσετε πραγματικά τεράστιες συλλογές μορίων–ας πούμε, ένα δισεκατομμύ-
ριο–δεν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε επαναλαμβανόμενα αφού τα δεδομένα θα εί-
ναι μη διαχειρίσιμα. Για παράδειγμα, ο έλεγχος ενός δισεκατομμυρίου ενώσεων σε 
μικροπλάκες 384 κελιών θα απαιτούσε πλάκες αρκετές για να καλυφθούν τέσσερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου. Η εξέταση συλλογών υψηλής ποικιλομορφίας απαιτεί παράλ-
ληλες αναλύσεις σε μικρού μεγέθους κλίμακα. Τα κύτταρα είναι σχεδόν ιδανικά για 
εργασία σε μικρή κλίμακα επειδή ένα μόνο μικροσκοπικό κύτταρο μπορεί να πολ-
λαπλασιαστεί για να παράγει μεγάλο αριθμό ταυτόσημων κλώνων, αρκετών για να 
προσδιορισθούν οι δομές των μορίων που περιέχουν. Οι αυξοτροφικές βακτηριακές 
επιλογές βασίζονται σε βακτηριακά στελέχη που στερούνται ένα απαραίτητο γα την 
ανάπτυξη γονίδιο. Για παράδειγμα, όταν ένας κλωνοποιημένος πληθυσμός του Δfes E. 
coli, ο οποίος στερείται ενός ενζύμου που απαιτείται για την απελευθέρωση σιδήρου, 
διασπείρεται σε ένα θρεπτικό άγαρ, τα βακτήρια αποτυγχάνουν στο να δημιουργή-
σουν αποικίες (Εικόνα 1.30). Ωστόσο, όταν μια ποικιλόμορφη βιβλιοθήκη 1,5 εκα-
τομμυρίων διαφορετικών παραλλαγών του Δfes E. coli, καθένα εκφράζοντας μια δι-
αφορετική πρωτεΐνη δοκιμής, τοποθετήθηκε σε μια πλάκα στο ίδιο μέσο, μερικά από 
τα βακτήρια επωφελήθηκαν από την πρωτεΐνη δοκιμής και άκμασαν. Αυτοί οι τύποι 
των αυξοτροφικών επιλογών, στις οποίες κάποιος εξετάζει την κυτταρική ανάπτυξη/
διαίρεση, είναι χωρικά άκρως αποδοτικοί διότι τα μη βιώσιμα βακτήρια ουσιαστι-
κά δεν καταλαμβάνουν χώρο στην πλάκα. Ένα μόλις χιλιοστόλιτρο της βακτηριακής 
καλλιέργειας διαθέτει άνετα παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο βακτήρια και είναι 
απλό να χωρέσουν ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά βακτήρια σε ένα και μοναδικό 
δισκίο Petri.

Η κλασική δοκιμή Ames για τα χημικά μεταλλαξιογόνα (mutagens) είναι μια 
εξέταση που ελέγχει την ικανότητα των χημικών μέσων να προκαλέσουν γενετικές 
μεταλλάξεις στο βακτήριο Salmonella typhimurium. Το αυξοτροφικό στέλεχος της 
Salmonella Τ100 που χρησιμοποιείται στη δοκιμή Ames έχει μια μόνο μετάλλαξη 
στο γονίδιο που κωδικοποιεί το απαραίτητο για τη βιοσύνθεση της ιστιδίνης ένζυμο. 
Η μεταγραφή και η μετάφραση του μεταλλαγμένου γονιδίου οδηγεί σε ένα ελαττω-
ματικό ένζυμο. Όταν τα κύτταρα Τ100 τοποθετούνται σε πλάκες που έχουν θρεπτικό 
άγαρ χωρίς ιστιδίνη αυτά δεν μπορούν να πολλαπλασιασθούν εκτός και αν υποστούν 
μια μετάλλαξη αναστροφής (revertion mutation) του DNA στη σωστή αλληλουχία 
κωδικοποίησης. Τα χημικά μεταλλαξιογόνα αυξάνουν τη συχνότητα των τυχαίων 
μεταλλάξεων, συμπεριλαμβανομένης της μετάλλαξης που διασώζει τη βιοσύνθεση 
της ιστιδίνης. Η δοκιμή Ames έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη για πιθανή ικα-
νότητα καρκινογένεσης συνθετικών χημικών μέσων. Ωστόσο, σε τυχαίες δοκιμές 

Εικόνα 1.30 Ισχυρή αυξοτροφική επιλογή. 
(Α) Τα fes– E. coli δε δημιουργούν αποικίες (σκι-
ασμένες θέσεις), διότι στερούνται την ικανότητα 
να μεταβολίσουν τον σίδηρο. (Β) Όταν κάθε μέλος 
του βακτηριακού πληθυσμού fes– εκφράζει μια 
διαφορετική πρωτεΐνη δοκιμής (από 1,5 εκα-
τομμύρια παραλλαγές), μερικά από τα βακτήρια 
ακμάζουν και δημιουργούν αποικίες. (Από το M.A. 
Fisher et al., PloS ONE 6:e15364, 2011).

A B
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μεγάλης κλίμακας φυσικών και συνθετικών ενώσεων που απωθούν τα έντομα από 
τις καλλιέργειες, η δοκιμή Ames έδειξε ότι οι φυσικές ενώσεις δρούσαν όπως και οι 
συνθετικές σε ότι αφορά πιθανή καρκινογόνα δράση.

Η κύρια αδυναμία των βακτηριακών επιλογών είναι ότι οι κυτταρικοί πληθυ-
σμοί είναι ανθεκτικοί και οι φυσικές μεταλλάξεις προσφέρουν πολλούς μη αναμενό-
μενους μηχανισμούς επιβίωσης. Φανταστείτε να δημιουργείται μια ενζυμική βιβλιο-
θήκη (σε ένα μεγάλο πληθυσμό του E. coli) με την ελπίδα ότι ένα ένζυμο θα καταλύει 
την υδρόλυση των δεσμών φωσφόρου–αζώτου. Εάν επιστρώσετε τη βιβλιοθήκη των 
βακτηρίων σε θρεπτικό άγαρ που περιέχει μικροσίνη C7, ένας μικρός αριθμός βα-
κτηρίων θα δημιουργήσει πιθανόν αποικίες. Ωστόσο, τα βακτήρια που αναπτύσσουν 
αποικίες θα το κάνουν μάλλον για λόγους ανεξάρτητους της διάσπασης του δεσμού 
P–N και θα απαιτηθούν χρόνια προσπάθειας ώστε να ανακαλυφθεί η στρατηγική 
που η αποικία των βακτηρίων χρησιμοποίησε για να επιβιώσει. Μερικά από τα επι-
ζήσαντα βακτήρια θα έχουν μεταλλαγμένα ένζυμα που ακετυλιώνουν τη μικροσίνη 
C7. Άλλα θα παράγουν ένζυμα αντλίες που εξάγουν τη μικροσίνη C7 ταχύτερα από 
ότι αυτή εισέρχεται στο κύτταρο. Άλλα θα παράγουν τεράστιες ποσότητες φυσικών 
ενζύμων που έχουν ασθενή ικανότητα διάσπασης του φωσφοραμιδικού δεσμού.

Κάποιος μπορεί να ελέγξει τις βακτηριακές βιβλιοθήκες για φαινοτυπικά χαρα-
κτηριστικά εκτός της επιβίωσης. Για παράδειγμα, η μεταφορά του βιοχημικού μηχα-
νισμού της παραγωγής λυκοπενίου (ένα κόκκινο θρεπτικό συστατικό που μελετάται 
στο Κεφάλαιο 8) από τα φυτά στο E. coli επιτρέπει την εξέταση ενζυμικών μεταλλά-
ξεων που βελτιώνουν την παραγωγή του λυκοπενίου (Εικόνα 1.31). Το πλεονέκτημα 
αυτής της ανάλυσης σε σχέση με μιαν ανάλυση επιβίωσης είναι ότι το χρώμα των 
αποικιών αναμφίβολα σχετίζεται με την περιεκτικότητα σε λυκοπένιο. Το μειονέ-
κτημα είναι ότι οι μη ενδιαφέρουσες αποικίες καταλαμβάνουν τόσο χώρο στο δισκίο 
Petri όσο και οι ενδιαφέρουσες βαθυκόκκινες αποικίες και αυτό περιορίζει την ποι-
κιλομορφία της βιβλιοθήκης σε περίπου 10.000 μέλη ανά πλάκα.

Οι ιοί διανέμουν τα γονίδια αποτελεσματικά
Οι ιοί (viruses) είναι μικρά πακέτα γενετικού υλικού οι οποίοι σφετερίζονται τον βιο-
συνθετικό εξοπλισμό ενός κυττάρου για να δημιουργήσουν περισσότερα αντίγραφα 
του εαυτού τους. Μερικοί περιέχουν DNA· άλλοι περιέχουν RNA. Συνήθως είναι 
εξαιρετικά εξειδικευμένοι για ένα είδος κυττάρου. Για παράδειγμα, ο ιός της ανθρώ-
πινης ανοσοανεπάρκειας στοχεύει μόνο ένα τύπο Τ λεμφοκυττάρων στο ανθρώπινο 
σώμα. Δε στοχεύει άλλα κύτταρα ούτε άλλους οργανισμούς. Οι ιοί είναι ευρέως γνω-
στοί ως παθογόνα μέσα τα οποία προκαλούν ποικίλες ανθρώπινες ασθένειες, όπως 
η νόσος του Έμπολα, η ευλογιά, το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), 
το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), τα θηλώματα, ο έρπης, η γρίπη και 
το κοινό κρυολόγημα. Προσβάλλουν επίσης τις σοδιές, τα κτηνοτροφικά ζώα και 
τα κατοικίδια–ακόμα και τα γαστρεντερικά βακτήρια που βοηθούν την ανθρώπινη 
πέψη. Από όσο γνωρίζουμε, οι ιοί μολύνουν κάθε είδος ζωντανού οργανισμού. Μο-
λύνουν επίσης τους υπολογιστές. Οι ιοί των υπολογιστών έχουν εύστοχα ονομαστεί 
έτσι αφού μιμούνται τους βιολογικούς ιούς από κάθε σχεδόν άποψη, εκτός από τη 
γενικευμένη έλλειψη εξελικτικής ικανότητας.

Παρόλη την κακή τους φήμη, οι ιοί διαθέτουν αρκετές σημαντικές ιδιότητες που 
τους καθιστούν χρήσιμους στη μοριακή βιολογία. Πρώτον, εισάγουν αποτελεσματικά 
το γενετικό υλικό στα κύτταρα (Εικόνα 1.32). Η διανομή του ιικού γενετικού υλικού 
έχει αδίστακτα τελειοποιηθεί μέσω της εξέλιξης. Μέχρι στιγμής, όλες οι μη ιικές 
μέθοδοι (όπως τα μόρια φορείς, η θέρμανση, η ηλεκτροπληξία και οι βαλλιστικές 
μέθοδοι) που έχουν αναπτυχθεί για την εισαγωγή γονιδίων μέσα στα κύτταρα είναι 
άτακτες και παράλληλα μη αποτελεσματικές. Μια δεύτερη σημαντική ιδιότητα των 
ιών είναι ότι κωδικοποιούν ένζυμα που είναι καλύτερα μεταφρασμένα, που αναδι-
πλώνονται αποτελεσματικότερα και που καταλύουν καλύτερα από ότι τα ένζυμα των 
κυττάρων ξενιστών. Τα ιικά ένζυμα πρέπει να είναι ανώτερα ώστε να μπορεί ο ιός να 
καταλάβει το κύτταρο. Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά ενζυμικά εργαλεία που 

Εικόνα 1.31 Ελέγχοντας αποικίες. Τα 
βακτήρια ελέγχονται εύκολα για την παραγωγή 
λυκοπενίου, μια οργανική χρωστική που βρίσκεται 
στις τομάτες, απλά παρατηρώντας το χρώμα των 
βακτηριακών αποικιών. (Ευγενική χορηγία του 
Harris Wag, Harvard University. Από το M. Baker, 
Nature 473:403–408, 2011.)

Εικόνα 1.32 Διαμόλυνση. Αυτή η ηλεκτρονική 
μικρογραφία σάρωσης των Τ βακτηριοφάγων 
επιτιθέμενων σε E. coli αποκαλύπτει τα σχετικά 
μεγέθη του βακτηρίου και του ιού. Χρειάζεται 
μόνο ένας φάγος για να μετατρέψει το βακτήριο 
σε εργοστάσιο του ιού. (Ευγενική χορηγία του 
John Wertz, Yale University.)

1.6. ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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χρησιμοποιούνται από τους μοριακούς βιολόγους έχουν προέλθει από ιούς. Τρίτον, 
οι ιοί είναι μικροί και απλοί. Πολλοί ανθρώπινοι ιοί αποκτούν πρόσθετη πολυπλο-
κότητα καλύπτοντας τον εαυτό τους με μεμβρανικό υλικό που προέρχεται από το 
κύτταρο ξενιστή (ένα πολύπλοκο μίγμα λιπιδίων, πρωτεϊνών και γλυκανών), αλλά 
ουσιαστκά όλοι οι ιοί περιέχουν σχετικά μικρό γενετικό ωφέλιμο φορτίο που κωδικο-
ποιεί ένα μικρό ρεπερτόριο πρωτεϊνών. Μερικοί ιοί είναι αρκετά μικροί για μας ώστε 
μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο με όλα τα άτομα που βρίσκονται μέσα τους. 
Κανένα ζωντανό κύτταρο δεν έχει αυτό το επίπεδο απλότητας.

Οι ιοί που μολύνουν βακτήρια, καλούνται βακτηριοφάγοι (bacteriophages) ή 
σύντομα φάγοι, είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, διότι οι βακτηριακοί ξενιστές είναι φθηνοί 
και εύκολο να αναπτυχθούν. Οι φάγοι είναι πολύτιμοι για το πακετάρισμα του DNA 
και τη δημιουργία συνδυαστικών βιβλιοθηκών. Το πακετάρισμα μιας συνθετικής βι-
βλιοθήκης DNA σε ένα φάγο είναι αναποτελεσματικό, αλλά όταν επιτευχθεί, κάθε 
μέλος της βιβλιοθήκης των φάγων είναι ικανό να διαμολύνει αποτελεσματικά ένα 
βακτήριο για να παράγει μιαν απεριόριστη προμήθεια αντιγράφων (Εικόνα 1.33). 
Το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να πακεταριστούν βιβλιοθήκες γονιδίων των 
φάγων σε ένα φάγο που εκθέτει τις αντίστοιχες πρωτεΐνες στην ιική επιφάνεια. Οι 
βιβλιοθήκες πρωτεϊνών που εκτίθενται στους βακτηριοφάγους είναι ένα ισχυρό ερ-
γαλείο επιλογής στη χημική βιολογία.

Εικόνα 1.33 Ο πολλαπλασιασμός 
(ampli�cation). Μετά τη διαμόλυνση, η 
μικροσκοπία ατομικής δύναμης (atomic force 
microscopy) αποκαλύπτει την εξώθηση πολλών 
νηματωδών φάγων M13 από ένα βακτήριο 
E. coli. (Από το M. Ploss and A. Kuhn, Phys. 
Biol. 7:045002, 2010. Με την άδεια του IOP 
Publishing.)

Τεράστιες βιβλιοθήκες πρωτεϊνών μπορούν να ελεγχθούν in vitro 
χρησιμοποιώντας βακτηριοφάγους
Οι in vitro συλλογές που σχετίζονται με ιούς ικανοποιούν ακόμα μεγαλύτερη ποι-
κιλομορφία από ότι συλλογές σχετιζόμενες με ζωντανά κύτταρα. Για παράδειγμα, 
κάποιος μπορεί βολικά να δημιουργήσει και να δουλέψει με διαλύματα που περιέ-
χουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια λοιμογόνους βακτηριοφάγους ανά χιλι-
οστόλιτρο. Όπως ένα βακτήριο, ένας μεμονωμένος ιός έχει τη δυνατότητα να πολ-
λαπλασιάζεται για να δώσει ένα σημαντικά μεγαλύτερο πληθυσμό με πανομοιότυ-
πους κλώνους. Οι άγριου τύπου νηματώδεις φάγοι έχουν πρωτεΐνες σχεδιασμένες 
να προσδένονται ισχυρά και εξειδικευμένα σε βακτήρια, αλλά κάποιος μπορεί να 
τροποποιήσει το ιικό γονιδίωμα ώστε νέες πρωτεΐνες να εκτίθενται πάνω στον ιό. 
Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική έκθεσης στους φάγους, κάποιος μπορεί βολικά 
να εξετάσει τεράστιες βιβλιοθήκες ιών, καθεμιά εκθέτοντας μια νέα πρωτεΐνη, για 
την ικανότητα να προσκολλάται σε μια επιφάνεια. Έτσι, εάν θέλατε να εξετάσετε μια 
βιβλιοθήκη πρωτεϊνών που εκτίθεται σε φάγους για την ικανότητα ισχυρής πρόσ-
δεσης στο οιστρογόνο (estrogen), θα προσδένατε με χημικό τρόπο μόρια οιστρογό-
νου στην επιφάνεια ενός, για παράδειγμα, κελιού μικροπλάκας (Εικόνα 1.34). Οι 

1 μm
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βακτηριοφάγοι με πρωτεΐνες που προσδένονται στο οιστρογόνο θα κολλούσαν στο 
παραγωγοποιημένο κελί, ενώ άλλοι βακτηριοφάγοι δε θα προσδένονταν καθόλου. Οι 
μη προσκολλημένοι φάγοι ξεπλένονται άμεσα. Αφού η επιλογή έχει ολοκληρωθεί, οι 
προσκολλημένοι στο κελί φάγοι θα μπορούσαν να αποκοπούν και να χρησιμοποιη-
θούν για να μολύνουν βακτήρια, δημιουργώντας έναν τεράστιο πληθυσμό κλώνων. 
Πολλές εταιρείες πωλούν μικροπλάκες με χημικά ενεργές επιφάνειες για χρήση σε 
τέτοια είδη πειραμάτων.

Εικόνα 1.34 Βιβλιοθήκες ιών. Βιβλιοθήκες 
εκατομμυρίων νηματωδών φάγων, καθένας με μια 
διαφορετική πρωτεΐνη στην επιφάνεια, μπορούν 
να εξεταστούν για την ικανότητα να αναγνωρίζουν 
μόρια ακινητοποιημένα σε μια επιφάνεια.

Εικόνα 1.35 Βελόνα μέσα στα άχυρα. Αυτό το 
μόριο RNA επιλέχθηκε από μια δεξαμενή 5 × 1015 
μορίων RNA. Αναδιπλώνεται σε μια μοναδική 
δομή που προσδένεται στη φθορίζουσα βαφή 
Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-τετραμεθυλοροζαμίνη (Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-
tetramethylrosamine). (PDB 1FIT)

1.6. ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η in vitro εξέταση του DNA και του RNA μεγαλώνει τα όρια  
της ποικιλομορφίας της βιβλιοθήκης
Οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες που έχουν δημιουργηθεί και εξεταστεί βασίζονται στο 
DNA. Η συνδυαστική χημική σύνθεση μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία βιβλιοθηκών που περιέχουν παραπάνω από 1013 μόρια DNA. Μερικά 
μόρια DNA αναδιπλώνονται σε μοναδικές τρισδιάστατες δομές που είναι ικανές να 
προσδεθούν ισχυρά και εξειδικευμένα σε άλλα βιομόρια ή ακόμα να καταλύσουν 
χημικές αντιδράσεις, όπως και τα βασιζόμενα σε πρωτεΐνες ένζυμα. Οι βιβλιοθή-
κες DNA εξετάζονται συνήθως για την ικανότητά τους να προσδένονται σε χημικά 
ακινητοποιημένα μόρια όπως και οι βιβλιοθήκες φαγών. Εκείνες που προσδένονται 
ισχυρά και εξειδικευμένα μπορούν να πολλαπλασιασθούν σε μεγαλύτερες ποσότη-
τες με πολυμεράση του DNA. Οι βιβλιοθήκες DNA και RNA είναι συνήθως πολύ 
μεγαλύτερες από ότι οι βιβλιοθήκες που βασίζονται σε πρωτεΐνες φαγών· ωστόσο, το 
DNA διαθέτει ένα περιορισμένο ρεπερτόριο χημικής λειτουργικότητας. Οι βιβλιοθή-
κες DNA μπορούν να μεταγραφούν με πολυμεράση του RNA για να δημιουργήσουν 
βιβλιοθήκες RNA, οι οποίες μπορούν να εξετασθούν και να πολλαπλασιασθούν με 
τρόπο παρόμοιο με αυτόν του DNA (Εικόνα 1.35).

Τα μικρά μόρια παίρνουν τον έλεγχο
Οι χημικοί βιολόγοι προτιμούν να χρησιμοποιούν μικρά μόρια για να ελέγχουν την 
κυτταρική λειτουργία και να περιγράφουν τις κυτταρικές διαδικασίες. Το κύριο πλε-
ονέκτημα αυτών των μικρομοριακών μέσων είναι ότι μπορούν να διαπερνούν τις 
μεμβράνες. Είναι δύσκολο να μεγαλοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα ενός μορίου που 
μπορεί να ξεγλιστρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτό από το αμυντικό σύστημα των μεμ-
βρανών που προστατεύει όλα τα ζώντανα κύτταρα, αποκτώντας πρόσβαση σε υψη-
λής αξίας στόχους που βρίσκονται βαθιά μέσα στο κύτταρο. Σε αντίθεση, λίγα βιο-
λογικά μακρομόρια μπορούν να περάσουν τις κυτταρικές μεμβράνες χωρίς κάποιο 
είδος άγαρμπης βοήθειας.

Το κύριο μειονέκτημα των μικρομοριακών μέσων είναι ότι είναι δύσκολο να 
βρεις εκείνα που έχουν υψηλή εκλεκτικότητα. Η υψηλή δραστικότητα είναι επίσης 
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επιθυμητή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική όσο η εκλεκτικότητα. Η δραστικότητα 
είναι λιγότερο σημαντική της εκλεκτικότητας διότι, θεωρητικά, μπορείτε πάντα να 
αυξήσετε τη συγκέντρωση ενός ασθενούς αναστολέα, δοθέντος ότι είναι εκλεκτικός. 
Πρακτικά, η διαλυτότητα περιορίζει τις συγκεντρώσεις που μπορούν να επιτευχθούν 
για τα μικρά μόρια. Η εκλεκτικότητα είναι υψίστης σημασίας εάν θέλετε να χρησι-
μοποιήσετε ένα μικρό μόριο ως εργαλείο για να κατανοήσετε τη βιολογία του κυτ-
τάρου. Για παράδειγμα, εάν θέλατε να γνωρίζετε αν η φωσφορυλίωση του μεταγρα-
φικού παράγοντα STAT1 είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός μακροφάγου, 
θα μπορούσατε να προσθέσετε σταυροσπορίνη, έναν ισχυρό αναστολέα της πρω-
τεϊνικής φωσφορυλίωσης και να διαπιστώσετε αν τα μακροφάγα ανταποκρίνονται 
στα βακτήρια. Δυστυχώς, τα μακροφάγα διαθέτουν εκατοντάδες φωσφορυλιωτικά 
ένζυμα που στοχεύουν εκατοντάδες πρωτεΐνες και η σταυροσπορίνη αναστέλλει τα 
περισσότερα από αυτά. Αν χρησιμοποιήσετε έναν μη εκλεκτικό αναστολέα, όπως η 
σταυροσπορίνη, δεν μπορείτε να βγάλετε κανένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, ακόμα 
και αν η ένωση αναστέλλει τη μακροφαγική ενεργοποίηση.

Έχει ήδη προσδιορισθεί ότι μικρά μόρια αναστέλλουν τα κύρια στάδια στη συ-
ναρμολόγηση βιοολιγομερών (Εικόνα 1.36). Τα περισσότερα έχουν απομονωθεί 
από οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν για να αποκρούσουν θηρευτές, αλλά η συν-
θετική χημεία έχει αρχίσει να ξεπερνά τη φύση ως πηγή εκλεκτικών αναστολέων. 
Το μυκητιακό φυσικό προϊόν αφιδικολίνη (aphidicolin), για παράδειγμα, είναι ένας 
εκλεκτικός αναστολέας των α και ε πολυμερασών του DNA. Η τοξίνη των μανιτα-
ριών α-αμανιτίνη (α-amanitin) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της πολυμεράσης ΙΙ 
του RNA. Το βακτηριακό φυσικό προϊόν κυκλοεξιμίδιο (cycloeximide) αναστέλλει 
τη ριβοσωματική πρωτεϊνική σύνθεση (στους ανθρώπους, αλλά όχι στα βακτήρια). 
Αυτοί οι αναστολείς μπορεί να μοιάζουν μεγάλοι και πολύπλοκοι συγκρινόμενοι με 
τα μόρια που βλέπει κανείς συνήθως σε ένα εισαγωγικό μάθημα οργανικής χημείας· 
ωστόσο, όπως σύντομα θα δούμε, είναι μικροσκοπικοί συγκρινόμενοι με κλασικά 
βιοολιγομερή όπως το DNA, το RNA και οι πρωτεΐνες. Υπάρχουν πολλά ένζυμα που 
εμπλέκονται στη σύνθεση τερπενίων, πολυκετιδίων, γλυκανών και άλλων μορίων 
που απαρτίζουν το υπόλοιπο του κυττάρου. Λίγα μπορούν να ανασταλούν εκλεκτικά 
από μικρά μόρια. Για παράδειγμα, το φάρμακο για την οστεοπόρωση alendronate εί-
ναι ένας εξειδικευμένος αναστολέας της συναρμολόγησης τερπενίων. Το βακτηριακό 
φυσικό προϊόν πλατενσιμυκίνη (platensimycin) αναστέλλει τη συναρμολόγηση των 
πολυκετιδίων. Ένα φυσικό προϊόν της σόγιας, η σογιασαπωνίνη Ι (soyasaponin I), 
αναστέλλει εκλεκτικά τη γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών.

Αναμφίβολα, τα πιο ενδιαφέροντα βήματα στον έλεγχο της σύνθεσης των βιο-
ολιγομερών είναι εκείνα που ελέγχουν τη μεταγραφή των γονιδίων–ειδικότερα, η 

Εικόνα 1.36 Περιορισμένος έλεγχος. Στο 
κεντρικό δόγμα έχουμε μικρομοριακούς αναστο-
λείς για πολλά στάδια, αλλά τα μονοπάτια της 
μεταγωγής σήματος που ελέγχουν τη μεταγραφή 
είναι δύσκολο να οργανωθούν και να στοχοποι-
ηθούν εκλεκτικά. Μια γραμμή με μια ράβδο στο 
τέλος συμβολίζει την αναστολή.
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διαδικασία με την οποία τα εξωκυτταρικά σήματα οδηγούν σε αλλαγές στην γονι-
διακή έκφραση. Αυτά τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος προσδιορίζουν τις διαφορές 
μεταξύ διαφόρων τύπων κυττάρων και μεταξύ υγιών και άρρωστων κυττάρων. Δεκα-
ετίες πολύπλοκων πειραμάτων έχουν προσδιορίσει τις αδρές λεπτομέρειες των επτά 
κύριων οδών μεταγωγής σήματος και θα συζητήσουμε για αυτές με περισσότερες 
λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 9. Πολλά από τα στάδια είναι ακόμη ελάχιστα κατα-
νοητά. Εκλεκτικοί αναστολείς των μονοπατιών μεταγωγής σήματος θα επιτρέψουν 
στους βιολόγους να επιβεβαιώσουν καλύτερα υποθέσεις και θα προσφέρουν στους 
φαρμακοχημικούς ιδανικές ενώσεις οδηγούς για τον σχεδιασμό φαρμάκων.

Μικρά μόρια RNA σταματούν τη γονιδιακή έκφραση
Μικρά μόρια RNA, με μήκος γύρω στις 20 υπομονάδες, προκαλούν μια καταστρο-
φική απόκριση στα ανθρώπινα κύτταρα που οδηγεί στη διάσπαση σχετιζόμενων 
αλληλουχιών RNA. Αυτό το φαινόμενο αποτρέπει τη μετάφραση των μεταγραφω-
μάτων mRNA και καλείται παρεμβολή του RNA (RNA interference). Θα συζη-
τήσουμε πολύ περισσότερο για την παρεμβολή του RNA στο Κεφάλαιο 4, αλλά 
αξίζει την προσοχή μας εδώ διότι έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τα μικρά 
μόρια ως εργαλεία της χημικής βιολογίας. Μικρά συνθετικά μόρια RNA μπορούν 
να εισέλθουν σε ανθρώπινα κύτταρα που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστηριακές 
καλλιέργειες και αυτή η ικανότητα κάποτε θεωρούνταν πως περιορίζεται μόνο 
σε μικρά μόρια. Επιπλέον, είναι πολύ εύκολο να σχεδιάσουμε και να συνθέσουμε 
μικρά μόρια RNA χωρίς την ανάπτυξη νέων συνθετικών στρατηγικών, όπως απαι-
τείται για μικρομοριακά φάρμακα.

Θα αντικαταστήσει η παρεμβολή του RNA τα μικρά μόρια ως φάρμακα και 
βιολογικά εργαλεία; Η γενικευμένη εφαρμογή της παρεμβολής του RNA έχει επι-
βραδυνθεί από τρία βασικά εμπόδια. Πρώτον, η διαδικασία εισόδου του RNA στο 
κύτταρο έχει γίνει κατανοητή σε μικρό βαθμό και όχι με απόλυτα γενικευμένο τρό-
πο. Όταν μικρά μόρια RNA χορηγηθούν με ένεση στο μάτι, είναι αποτελεσματικά 
έναντι ιών ή της υπεραγγείωσης, αλλά η ίδια προσέγγιση με ένεση είναι απίθανο να 
λειτουργήσει σε άλλα ανθρώπινα όργανα. Δεύτερον, επειδή η παρεμβολή του RNA 
κατευθύνει τη διάσπαση αλληλουχίων που είναι είτε πανομοιότυπες είτε παρόμοιες, 
κάποιος πρέπει να ελέγξει προσεκτικά το μεταγράφωμα RNA για να προβλέψει και 
να αποφύγει παράπλευρη ζημιά. Τελικά, η παρεμβολή του RNA δεν αναστέλλει πρω-
τεΐνες που έχουν ήδη μεταφραστεί· αποτρέπει τη μετάφραση νέων πρωτεϊνών. Μέχρι 
να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, τα μικρά μόρια ενδέχεται να παραμείνουν 
το κύριο εργαλείο στη σύγχρονη χημική βιολογία.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα προσδένονται εξειδικευμένα
Θυμηθείτε ότι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί γρήγορα να εξελίξει 
εξειδικευμένα αντισώματα τα οποία είναι ικανά να προσδεθούν σε ξένα μόρια. Το 
ίδιο συμβαίνει και σε άλλα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων και εργαστηριακών 
στελεχών ποντικών. Όταν στα ποντίκια έχει γίνει πρόκληση με την εισαγωγή ξέ-
νων πρωτεϊνών ή πρωτεϊνών που έχουν χημικά διαφοροποιηθεί με ξένα μόρια, αυτά 
δημιουργούν Β κύτταρα που παράγουν υψηλά εξειδικευμένα αντισώματα ενάντια 
στα ξένα μόρια. Αν απομακρύνετε τα Β κύτταρα από τη σπλήνα ενός ποντικού και 
προσπαθήσετε να τα καλλιεργήσετε στο εργαστήριο, αυτά τελικά θα πεθάνουν. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τα περισσότερα διαφοροποιημένα κύτταρα θηλαστικών έχουν περι-
ορισμένη ικανότητα κυτταρικής διαίρεσης· ωστόσο, με τη συγχώνευση Β κυττάρων 
που παράγουν αντισώματα με αθάνατα μυελοκύτταρα ποντικού, κάποιος μπορεί να 
αποκτήσει υβριδικές κυτταρικές σειρές που αποκαλούνται υβριδώματα (hybridomas) 
και ζουν για πάντα σε καλλιέργειες παράγοντας αντισώματα (Εικόνα 1.37). Μο-
νοκλωνικά αντισώματα (monoclonal antibodies) για πολλές σημαντικές πρωτεΐνες 
είναι ευρέως διαθέσιμα για εργαστηριακή χρήση και μπορούν να παραγωγοποιη-
θούν χημικά για να δημιουργήσουν υψηλά εκλεκτικά αντιδραστήρια για πειράμα-
τα χημικής βιολογίας. Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα θα αντιδρούσε βίαια 

Εικόνα 1.37 Καλλιέργεια κυττάρων 
θηλαστικών. Οι κυτταρικές σειρές θηλαστικών 
μπορούν να αναπτυχθούν στο εργαστήριο υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες (πάνω), τυπικά σε μια 
ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα την οποία 
δημιουργεί ένα ρυθμιστικό σύστημα διοξειδίου/
διττανθρακικών στο μέσο της ανάπτυξης. Στο 
μέσο συνήθως προστίθεται ερυθρό της φαινόλης 
ως ένα ακίνδυνος δείκτης pH. Οι υβριδωματικές 
κυτταρικές σειρές συνδυάζουν την αθανασία των 
καρκινικών κυττάρων και την ικανότητα παραγω-
γής αντισωμάτων ενός εξελιγμένου Β κυττάρου 
(κάτω). Αυτή η ψευδώς χρωματισμένη εικόνα 
ενός υβριδώματος δείχνει τον πυρήνα γαλάζιο 
και το εκτεταμένο κυψελοειδές δίκτυο που είναι 
σημαντικό για τη διακίνηση των αντισωμάτων 
εκτός του κυττάρου. (Από το A. Karpas et al. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 98:1799–1804, 2001. Με την 
άδεια από το National Academy of Sciences.)

1.6. ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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σε αντισώματα ποντικού, αλλά έξυπνες τεχνικές έχουν καταστήσει προσβάσιμα και 
χρήσιμα ως ανθρώπινα φάρμακα μονοκλωνικά αντισώματα ανθρώπινου τύπου που 
είναι δραστικά έναντι πρωτεϊνών σχετιζόμενων με ασθένειες. Τα περισσότερα κλι-
νικά χρησιμοποιούμενα πρωτεϊνικά φάρμακα βασίζονται σε αντισώματα, συμπερι-
λαμβανομένων των HerceptinTM (καρκίνος μαστού), HumiraTM (αυτοάνοσες ασθέ-
νειες), ErbituxTM (καρκίνος του παχέος εντέρος), RituxanTM (μη-Hodgkin λέμφωμα) 
και AvastinΤΜ (εκφυλισμός ωχράς κηλίδας). Το να αναπτύξει κανείς βακτήρια είναι 
εύκολο. Σε αντίθεση, η καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών στο εργαστήριο είναι ένα 
ακριβό εγχείρημα που απαιτεί ειδικά θρεπτικά μέσα και καλά ελεγχόμενες στείρες 
συνθήκες. Έτσι, τα πρωτεϊνοφάρμακα που λαμβάνονται από κύτταρα θηλαστικών 
είναι ακριβότερα.

Οι σειρές αθάνατων καρκινικών κυττάρων χρησιμεύουν  
ως μιμητές των ανθρώπινων οργάνων
Τα κύτταρα των θηλαστικών απαιτούν ελεγχόμενες συνθήκες για την εργαστηρια-
κή καλλιέργειά τους–δηλαδή στείρες συνθήκες, ειδικά επωαστήρια διοξειδίου του 
άνθρακα και πολύπλοκα μίγματα αναπτυξιακών παραγόντων. Μια μεγάλη ποικιλία 
αθάνατων κυτταρικών σειρών θηλαστικών είναι διαθέσιμη για εργαστηριακές με-
λέτες (Πίνακας 1.1). Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης μας για τη λειτουργία 
των κυττάρων των θηλαστικών έχει προέλθει από εργαστηριακές μελέτες καρκινι-
κών κυτταρικών σειρών με κωδικοποιημένους χαρακτηρισμούς όπως κύτταρα HeLa, 
κύτταρα MCF-7 και κύτταρα Jurkat. Οι εσωτερικές διεργασίες αυτών των κυττάρων 
δεν είναι απαραίτητα ίδιες με τις λειτουργίες των κυττάρων υγιών ιστών, αλλά είναι 
συνήθως τα καλύτερα συστήματα για μελέτη και εξέταση, μη διαθέτοντας ζωντανά 
ανθρώπινα ή ζωικά υποκείμενα. Η αθανασία των κυττάρων NIH 3T3 προέκυψε αυ-
θόρμητα ενώ καλλιεργούνταν εμβρυονικοί ινοβλάστες ενός ελβετικού ποντικού. Η 
κυτταρική σειρά των ωοθηκών κινεζικών χάμστερ (CHO) χρησιμοποιείται ευρέως 
για την έκφραση πρωτεϊνικών φαρμάκων που απαιτούν τον συγκεκριμένο βιοσυνθε-
τικό εξοπλισμό των κυττάρων θηλαστικών για βιοσύνθεση.

Τα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία 
για την έρευνα και την ιατρική
Πολλά από τα κύτταρα στο αναπτυσσόμενο ανθρώπινο έμβρυο διατηρούν την ικανό-
τητα να επαναδημιουργήσουν τους περισσότερους ή όλους τους τύπους των διαφό-
ρων ιστών. Αυτά τα βλαστοκύτταρα (stem cells) μπορεί να έχουν την ικανότητα να 
αντικαθιστούν τραυματισμένα ή άρρωστα όργανα όπως νωτιαίους μυελούς, καρδιές, 
νεφρά, μάτια και δέρμα. Είναι το όνειρο των χημικών βιολόγων να χρησιμοποιήσουν 
μικρά μόρια για να ελέγξουν τη διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων (Εικόνα 1.38). 
Τα ισχυρότερα βλαστοκύτταρα, ικανά να επαναδημιουργούν θεωρητικά κάθε τύπο 

Εικόνα 1.38 Ελέγχοντας τη διαφοροποί-
ηση. (Α) Μικρά μόρια μπορούν να ελέγξουν 
τη διαφοροποίηση. (Β) Ένας μικρομοριακός 
αναστολέας (TWS119) του ενζύμου GSK-3β επάγει 
τη διαφοροποίηση μιας εμβρυονικής κυτταρικής 
σειράς ποντικού σε νευρώνες. (Α, από το K. Miyaje 
and K. Nagai, Neurochem. Int. 50:264–270, 2007. 
Με την άδεια του Elsevier· B, από το S. Ding et al., 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:7632, 2003. Με την 
άδεια του National Academy of Sciences.)

Πίνακας 1.1 Παραδείγματα αθάνατων κυτταρικών σειρών θηλαστικών

Κυτταρική σειρά Ιστός

Κύτταρα Jurkat Ανθρώπινο Τ-κυτταρικό λέμφωμα

HeLa Ανθρώπινος καρκίνος του τράχηλου

MGF-7 Ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα του μαστού

HepG2 Ανθρώπινο ηπατοκαρκίνωμα

NIH 3T3 Εμβρυονικοί ινοβλάστες ποντικού

MDCK Νεφρός σκύλου Madin–Darby

CHO Ωοθήκη κινεζικού χάμστερ

διαίρεση και
διαφοροποίηση

B

A

N
N

NH

O

HO

NH2
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ιστού, πρέπει να συλλέγονται νωρίς στην εμβρυϊκή ανάπτυξη και γι’ αυτό απαιτείται 
κάποιος να καταστρέψει το έμβρυο. Η χρήση τέτοιων εμβρυονικών βλαστοκυττάρων 
έχει τελματώσει λόγω ηθικών διενέξεων και έτσι έχει επενδυθεί τρομερή προσπάθεια 
στην ανάπτυξη βλαστοκυττάρων που αποκτούνται χωρίς τη θυσία ενός εμβρύου.

Τα διάφορα κύτταρα του ανθρώπινου μυελού των οστών διαφοροποιούνται κατά 
τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής μέσω της αιμοποιητικής διαδικασίας. Θα συζητή-
σουμε αργότερα, στο Κεφάλαιο 9, τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος που ελέγχουν 
αυτή τη διαφοροποίηση. Τα πλειοδύναμα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα διαιρούνται 
και διαφοροποιούνται για να σχηματίσουν ερυθρά αιμοσφαίρια, Τ λεμφοκύτταρα, 
Β λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, αιμοπετάλια, ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα, όπως 
απαιτείται. Η διαφοροποίηση και ο πολλαπλασιασμός διαμέσου αυτών των διαφο-
ρετικών οδών λαμβάνει χώρα ως απόκριση σε διάφορες πρωτεϊνικές ορμόνες. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις διαφοροποίησης ανθρώπινων κυττάρων, η έκφραση των 
γονιδίων αλλάζει, αλλά ο γονότυπος όχι. Αντιδρώντας σε μιαν ιική μόλυνση, τα Β 
λεμφοκύτταρα που παράγουν αντισώματα υφίστανται μια δραματική διαδικασία δι-
αφοροποίησης, τόσο σε γενετικό όσο και σε κυτταρικό επίπεδο. Έτσι, ο γονότυπος 
των ώριμων Β λεμφοκυττάρων είναι μόνιμα τροποποιημένος μέσα από αυτόν τον 
ειδικό τρόπο διαφοροποίησης.

Οι οργανισμοί μοντέλα μας διδάσκουν για τους ανθρώπους
Η μελέτη της ανθρώπινης φυσιολογίας, της βιολογίας του ανθρώπινου κυττάρου και 
της ανθρώπινης ανάπτυξης δεν καθοδηγείται απλά από περιέργεια αλλά και από την 
επιθυμία να βελτιώσουμε την ανθρώπινη κατάσταση. Ωστόσο, όπως είναι πολύ πε-
ρισσότερο δύσκολο να αναπτυχθούν ανθρώπινα κύτταρα στο εργαστήριο από ότι 
βακτήρια, τα ανθρώπινα όντα ως μελετούμενοι οργανισμοί δημιουργούν σημαντικές 
υπολογιστικές και ηθικές προκλήσεις. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής 
βιβλιογραφίας επικεντρώνεται σε απλούστερους οργανισμούς. Αυτή η βιβλιογραφία 
καλύπτει το φάσμα από απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, όπως τα βακτήρια και 
οι ζυμομύκητες, ως και περισσότερο πολύπλοκα ζώα, όπως τα ποντίκια (Πίνακας 1.2 
και Εικόνα 1.39). Το DNA, το RNA και οι πρωτεΐνες που παράγονται από βακτήρια 
είναι πολύ παρόμοια με τα ομόλογά τους που βρίσκονται στα ανθρώπινα κύτταρα. 
Τα βακτήρια είναι χρήσιμα για την παραγωγή DNA και πρωτεϊνών στο εργαστήριο, 
αλλά σχετικά απλά για να αποτελούν ικανοποιητικά μοντέλα για τα ανθρώπινα κύτ-
ταρα. Σε κυτταρικό και γενετικό επίπεδο, τα κύτταρα ζυμομυκήτων λειτουργούν με 
ένα τρόπο που είναι περισσότερο σχετικός από ότι αυτόν του E. coli. Επιπλέον, οι 
άνθρωποι εργάζονται με τους ζυμομύκητες για χιλιάδες χρόνια–όσο ψήνουμε ψωμί 
και ζυμώνουμε μπύρα. Ακόμα, μερικά είδη ζυμομυκήτων προκαλούν βλαβερές μο-
λύνσεις, ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Πίνακας 1.2 Συχνά μελετούμενοι οργανισμοί μοντέλα.

Οργανισμός Κοινό όνομα Χρόνος δημιουργίας Πρωτεύουσα σημασία

Escherichia coli Βακτήριο 20 λεπτά Παραγωγή DNA και πρωτεϊνών

Saccharomyces 
cerevisiae Ζυμομύκητας 2 ώρες Γενετική, παραγωγή πολύπλοκων πρωτεϊνών που μοιάζουν με τις 

ανθρώπινες πρωτεΐνες

Caenorhabditis elegans Ασκαρίδα 36 ώρες Γενετικό μοντέλο για την κυτταρική ανάπτυξη/διαφοροποίηση

Drosophila melanogaster Μύγα των 
φρούτων 10 μέρες Γενετικό μοντέλο για την ανάπτυξη/διαφοροποίηση οργανισμών

Mus musculus Ποντίκι 3 μήνες Μοντέλο για την ανθρώπινη φυσιολογία

Homo sapiens Άνθρωπος 14 χρόνια Οργανισμός στόχος για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων

1.6. ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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Οι μικροσκοπικοί σκώληκες του χώματος και οι μύγες των φρούτων φαντάζουν 
ως ακραίοι ερευνητικοί στόχοι. Δεν είναι παθογόνοι οργανισμοί, γιατί λοιπόν να τους 
μελετήσουμε; Οι σκώληκες και οι μύγες χρησιμεύουν ως οικονομικά μοντέλα για 
τη μελέτη της ανθρώπινης βιολογίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς. Σε ότι αφορά 
την αναπαραγωγή τους είναι γρηγορότεροι και ευκολότεροι οργανισμοί από ότι οι 
άνθρωποι και δεν εγείρονται ηθικά ζητήματα. Γενικά, η αναπαραγωγικοί χρόνοι για 
τους οργανισμούς μοντέλα τείνουν να κλιμακώνονται αντίστροφα από την απλότητα 
του οργανισμού. Οι «απλοί» οργανισμοί δεν είναι και τόσο απλοί. Η Drosophila 
(δροσόφιλα) και η Caenorhabditis elegans έχουν πακεταρισμένο ένα εντυπωσιακό 
αριθμό γονιδίων, γύρω στα 14.000 και 20.000, αντίστοιχα. Ως συνέπεια της εξέλιξης, 
οι σκώληκες, οι μύγες και οι άνθρωποι μοιράζονται παρόμοια γονίδια, παρόμοιες 
πρωτεΐνες και παρόμοιους βιοχημικούς μηχανισμούς.

Ο σκώληκας του χώματος C. elegans είναι διάφανος, επιτρέποντας έτσι κά-
ποιον να παρατηρήσει τα κύτταρα και τα όργανά του. Οι αναπτυξιακοί βιολόγοι 
έχουν ανακαλύψει την πορεία ανάπτυξης καθενός των 959 κυτταρικών τύπων του 
C. Elegans ξεκινώντας από ένα μοναδικό κύτταρο. Οι μύγες των φρούτων δεν είναι 
διαφανείς, αλλά τα στάδια της εμβρυολογικής ανάπτυξης μιμούνται καλύτερα αυτά 
των ανθρώπων από ότι των μικροσκοπικών σκωλήκων του χώματος. Ειδικότερα, η 
χρήση ακτινοβολίας για την επαγωγή συγκεκριμένων φαινοτυπικών μεταλλάξεων 
οδήγησαν στην αρχική κατανόησή μας για τη σχέση μεταξύ των γονιδίων και της 
φυσιολογικής ανάπτυξης. Αν δεν ήταν η Drosophila, δε θα είχαμε κατανοήσει σε 
μοριακό επίπεδο πως οι άνθρωποι αναπτύσσουν το βασικό σωματικό σχήμα των δύο 
χεριών και δύο ποδιών. Οι οργανισμοί μοντέλα μπορούν επίσης να μας επιτρέψουν 
να μελετήσουμε γονίδια τα οποία σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Με 
την πρόσληψη αλκοόλ, οι μύγες των φρούτων εκδηλώνουν υπερδραστηριότητα, μει-
ωμένο προσανατολισμό και τελικά υπνηλία, πολύ παρόμοιες συμπεριφορές με αυτές 
που συμβαίνουν στους ανθρώπους. Μια συσκευή μέτρησης της μέθης (inebriometer) 
επινοήθηκε για να εξεταστεί ένας ποικιλόμορφος πληθυσμός μυγών των φρούτων, 

Εικόνα 1.39 Οργανισμοί μοντέλα. Οι οργα-
νισμοί μοντέλα μας βοηθούν να κατανοήσουμε 
τους ανθρώπους. Με τη φορά του ρολογιού από 
πάνω αριστερά: βακτήρια E. coli, ζυμομύκητας 
Saccharomyces, ένα ποντίκι, άνθρωποι, Drosophila 
και C. elegans. (E. coli, με την ευγενική χορηγία 
της Janice Haney Carr· ζυμομύκητας, ευγενική 
χορηγία του Masur, Wikimedia Commons· 
ποντίκι, ευγενική χορηγία του Florean Fortescue, 
Wikimedia Commons· άνθρωποι, από το 
National Heart, Lung, and Blood Institute, 1987· 
Drosophila, ευγενική χορηγία του André Karwath, 
Wikipedia· C. elegans, ευγενική χορηγία του Bob 
Goldstein, UNC Chapell Hill.)
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ώστε να προσδιορισθούν μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να τις κάνουν πιο ευάλωτες 
στο αλκοόλ (Εικόνα 1.40). Χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή, οι ερευνητές έδει-
ξαν ότι η αυξημένη ευαισθησία στο αλκοόλ μπορεί να προκύπτει από μετάλλαξη στο 
γονίδιο που καλείται cheapdate. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο cheapdate επηρεάζουν 
τα επίπεδα ενός μορίου που καλείται κυκλικό ΑΜΡ (cΑΜΡ) στα νευρωνικά κύτταρα.

Εικόνα 1.40 Μια συσκευή μέτρησης της μέθης. Αέρας εμπλουτισμένος σε αλκοόλ διοχετεύεται μέσα από στοίβα δικτυωτών 
χοανών στις οποίες βρίσκονταιοι μύγες των φρούτων. Καθώς οι μύγες υποκύπτουν στο αλκοόλ, πέφτουν από τη μια χοάνη στην άλλη, 
από κάτω, και τελικά συγκεντρώνονται στον πυθμένα της συσκευής σε κατάσταση μεθυστικής αποχαύνωσης. Με τη συλλογή των 
μυγών που πέφτουν από τη συσκευή ταχύτερα, προσδιορίστηκαν τα σχετιζόμενα με την επιρρέπεια στο αλκοόλ γονίδια. (Προσαρμο-
σμένο από το U. Heberlein et al., Integr. Comp. Biol. 44:269–274, 2004. Με την άδεια του Oxford University Press.)

Εικόνα 1.41 Κατασκευή ιστού. Κύτταρα 
βόειου χόνδρου χορηγήθηκαν με ένεση σε ένα 
ανοσοκατασταλμένο στέλεχος ποντικών και 
αναπτύχθηκαν γύρω από ένα καλούπι σε σχήμα 
αυτιού κατασκευασμένο από βιοδιασπώμενο 
πολυμερές. Τα ποντίκια με υγιές ανοσοποιητικό 
σύστημα θα είχαν απορρίψει τον ξένο ιστό. 
(Ευγενική χορηγία του Charls A. Vacanti.)

1.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

O
O

O
O O

O
βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές

Τελικά, το ανθεκτικό οικιακό ποντίκι έγινε απαραίτητο σε μελέτες για τη φυσιο-
λογία, τον μεταβολισμό, την ανοσία, τη νοημοσύνη και τη συμπεριφορά των θηλαστι-
κών. Στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, όπως κάποιος προχωρά από τα κυτταρικά 
μοντέλα στα ανθρώπινα υποκείμενα, τα ποντίκια είναι συνήθως τα πρώτα ζώα μο-
ντέλα στα οποία δοκιμάζονται φάρμακα. Κανένα άλλο θηλαστικό δεν έχει μελετηθεί 
τόσο πολύ. Έτσι έχουμε θεραπεύσει τον καρκίνο, την παχυσαρκία, τις καρδιοπάθειες, 
τις βακτηριακές λοιμώξεις–όλα τα είδη των ασθενειών–με τα ποντίκια. Νέα, χρήσιμα 
στελέχη ποντικών έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο. Πολλά γενετικώς ελλειματικά 
στελέχη (knockout strains), τα οποία στερούνται ένα συγκεκριμένο γονίδιo, έχουν δη-
μιουργηθεί για να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση της σημασίας μιας ελλατω-
ματικής πρωτεΐνης στους ανθρώπους. Τα ποντίκια με ελαττωματικά ανοσοποιητικά 
συστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ξενιστές 
για την ανάπτυξη άρρωστου ή φυσιολογικού ιστού άλλων θηλαστικών (Εικόνα 1.41).

1.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συνδυαστική συναρμολόγηση οδηγεί άμεσα σε απεριόριστη ποικιλομορφία από 
περιορισμένες ομάδες δομικών συστατικών και η δημιουργία της ποικιλομορφίας 
είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη δύναμη 
της συνδυαστικής συναρμολόγησης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Τα βιομόρια που 
απαρτίζουν τον άνθρωπο είναι φτιαγμένα από μια περιορισμένη ομάδα ατόμων–κυ-
ρίως υδρογόνο, οξυγόνο, άνθρακας, άζωτο, φωσφόρος και θείο. Τα βιοολιγομερή 
που συγκροτούν τα κύτταρα–DNA, RNA, πρωτεΐνες, ολιγοσακχαρίτες, πολυκετίδια 
και τερπένια–είναι φτιαγμένα το καθένα από μια περιορισμένη ομάδα υπομονάδων, 
περίπου 40 συνολικά. Η περαιτέρω συναρμολόγηση των κυττάρων σε οργανισμούς, 
σε πληθυσμούς και σε οικοσυστήματα συνοδεύεται από αξιοσημεώτη αύξηση της 
πολυπλοκότητας.

Ως χημικοί βιολόγοι, ασχολούμαστε κυρίως με τα άτομα και τα μόρια και σε 
αυτό το βιβλίο επικεντρωνόμαστε κυρίως στα οργανικά μόρια. Το κεντρικό δόγμα 
λειτουργεί ως ένα σχέδιο για την κατανόηση της συνδυαστικής συναρμολόγησης 
των βιοολιγομερών από τα οποία αποτελούνται τα ανθρώπινα κύτταρα. Η δομή κάθε 
πρωτεΐνης κωδικοποιείται με απλό τρόπο από ένα μόριο RNA και, τελικά, από ένα 
τμήμα του DNA από το οποίο απαρτίζεται το γονιδίωμα. Η συνδυαστική συναρμολό-
γηση άλλων βιοολιγομερών είναι πιο έντονα κωδικοποιημένη. Οι γλυκάνες, τα λιπί-
δια, τα λίπη και τα στερεοειδή απαιτούν μοναδικές ομάδες καταλυτικών πρωτεϊνικών 
μονάδων για τη συναρμολόγησή τους.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•	 Η αντιπαραβολή της αρχιτεκτονικής αποδοτικότητας των 

ολιγομερών μιας διάστασης όπως το DNA, το RNA και οι 
πρωτεΐνες με αυτήν πολυδιάστατων ολιγομερών όπως τα 
οργανικά μόρια.

•	 Ο προσδιορισμός κάθε είδους βιοολιγομερούς στο κεντρικό 
δόγμα και στη ροή της χημικής πληροφορίας.

•	 Η απεικόνιση σε διάγραμμα των στοιχείων ενός γονιδίου και 
του πως η έκφραση των γονιδίων ελέγχεται.

•	 Η αντιπαραβολή του μεγέθους και της δομής του ανθρώπινου 
γονιδιώματος με εκείνα του βακτηρίου E. coli.

•	 Η αντιπαραβολή του μεγέθους και της μορφολογίας των 
ανθρώπινων κυττάρων με εκείνα των βακτηρίων.

•	 Η κατανόηση της μη γονιδιωματικής προέλευσης της 
ποικιλομορφίας των μεταγραφωμάτων και των πρωτεωμάτων.

•	 Η αντιπαραβολή της κατευθυνόμενης από εκμαγείο 
βιοσύνθεσης του DNA, του RNA και των πρωτεϊνών με τη 
μη κατευθυνόμενη βιοσύνθεση των ολιγοσακχαριτών, των 
πολυκετιδίων και των τερπενίων.

•	 Ο υπολογισμός της πιθανής ποικιλομορφίας των 
βιοολιγομερών ενός συγκεκριμένου μήκους.

•	 Η κατανόηση της συνδυαστικής γενετικής αρχιτεκτονικής των 
αντισωμάτων.

•	 Η αναγνώριση των χημικών δομών των συνηθισμένων 
φθορισμοφόρων.

•	 Η απεικόνιση σε διάγραμμα της διαδικασίας επιλογής και 
πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη φάγων.

•	 Η αντιπαραβολή των πλεονεκτημάτων των μικρών οργανικών 
μορίων σε σχέση με τα μεγάλα βιοολιγομερή, όπως τα 
αντισώματα, ως φάρμακα και εργαλεία της χημικής βιολογίας.

•	 Η αντιπαραβολή των πλεονεκτήματων και των μειονεκτημάτων 
των αθάνατων κυτταρικών σειρών θηλαστικών και βακτηρίων 
για την κατανόηση των φυσιολογικών ανθρώπινων κυττάρων.

•	 Ο προσδιορισμός των κυριότερων εφαρμογών συνηθισμένων 
οργανισμών μοντέλων, όπως το E. coli, ο Saccharomyces, ο C. 
Elegans, η Drosophila και ο ποντικός.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.5 Σε όλο αυτό το βιβλίο θα αναφερόμαστε σε μακρομοριακές 
δομές των οποίων οι ατομικές συντεταγμένες μπορούν να βρε-
θούν στην ιστοσελίδα της Protein Data Bank (PDB). Η ιστοσελίδα 
έχει πολυάριθμες ενσωματωμένες εφαρμογές που θα σας επιτρέ-
ψουν να παρατηρήσετε και να αποδώσετε μόρια όπως το DNA, το 
RNA και οι πρωτεΐνες. Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα PDB για να 
απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Α Πόσα άτομα φωσφόρου υπάρχουν στο δωδεκαμερές του DNA 
(PDB 1BNA);
Β Πόσες μονομερείς υπομονάδες του RNA υπάρχουν στην κρυ-
σταλλική δομή του σήματος εγκαψιδίωσης του ιού της ηπατίτιδος 
Β (PDB 2IXY);
Γ Πόσα άτομα σιδήρου υπάρχουν στο ένζυμο ακοτινάση (aconi-
tase) (PDB 1ACO);

1.6
Α Πόσες μεμβράνες χωρίζουν το DNA του E. coli από το εξωκυττα-
ρικό περιβάλλον;
Β Πόσες μεμβράνες χωρίζουν το πυρηνικό DNA των ανθρώπινων 
κυττάρων από το εξωκυτταρικό περιβάλλον;
Γ Πόσες μεμβράνες χωρίζουν το μιτοχονδριακό DNA των ανθρώ-
πινων κυττάρων από το εξωκυτταρικό περιβάλλον;

1.7 Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για να προσδιορίσετε το κύριο 
οργανίδιο που λείπει από τα ώριμα ανθρώπινα ερυθροκύτταρα 
(ερυθρά αιμοσφαίρια).

1.8 Δείξτε της πρώτες ύλες και τα βήματα (στη σωστή σειρά) που 
θα χρειάζονταν για να συνθέσετε τον εστέρα που φαίνεται παρα-
κάτω. Χρησιμοποιώντας αυτή τη συνθετική πορεία, πόσοι διαφο-
ρετικοί εστέρες θα μπορούσαν να συντεθούν χρησιμοποιώντας τις 
πρώτες ύλες που φαίνονται παρακάτω; Me, Et, n-Bu και Ph είναι οι 
συντομογραφίες για τους μέθυλο, αίθυλο, n-βούτυλο και φαίνυλο 
υποκαταστάτες, αντίστοιχα.
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1.9 Αν κάποιος συνέθετε κάθε πιθανό μόριο DNA, το καθένα με 20 
υπομονάδες, πόσο θα ζύγιζε το σύνολο των μορίων; Το μέσο μορι-
ακό βάρος μιας υπομονάδος DNA είναι 165 g mol–1.

1.10 Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για να προσδιορίσετε τον ορ-
γανισμό και τον ιστό προέλευσης των παρακάτω εργαστηριακών 
καρκινικών κυτταρικών σειρών:
Α COS7
B LNCaP
Γ LA-4
Δ Sf21

1.11 Οι βιολόγοι χρησιμοποιούν συχνά λατινικά επίθετα προερ-
χόμενα από ζώα (για παράδειγμα human ή feline) για να περιγρά-
ψουν την προέλευση ιστών, κυττάρων και μορίων. Για καθέναν από 
τους ακόλουθους ιούς, προσδιορίστε το κοινό όνομα του ζώου που 
προσβάλλει.
Avian in�uenza
Bovine respiratory syncytial virus
Canine parvovirus
Caprine arthritis–encephalitis virus
Equine infectious anemia
Feline panleukopenia
Abelson murine leukemia virus
Ovine pulmonary carcinoma
Piscine mycobacteriosis
Porcine circovirus disease
Simian immunode�ciency virus


