
xvi

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
Οι Βασικές Αρχές της Χημικής Βιολογίας  1
Γιατί να οργανώσει κανείς ένα βιβλίο χημικής βιολο

γίας με βάση τα βιοολιγομερή;  1

1.1 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟ
ΓΙΑΣ  2

Το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας είναι μια 
οργανωτική αρχή για τη χημική βιολογία  2

1.2 ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ  4
Ένα γονίδιο αποτελείται από έναν υποκινητή  

και μια μεταγραφώμενη αλληλουχία  4

1.3 ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ  5
Έχουμε προσδιορίσει την αλληλουχία του ανθρώπι

νου γονιδιώματος και πολλών άλλων. Και τώρα τι;  5
Είμαστε μακριά από το να κατανοήσουμε τα κύτταρα 

που καταλαβαίνουμε καλύτερα–Escherichia coli  6
Είμαστε ακόμη μακρύτερα από το να κατανοήσουμε  

τα ανθρώπινα κύτταρα  8
Δεν μπορείς να κρίνεις ένα κύτταρο από το γονιδίωμά 

του  9
Ο παρατηρούμενος φαινότυπος μας ξεγελά σε σχέση  

με τον κρυμμένο γονότυπο  10

1.4 ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΩ ΜΑΤΟΣ  11

Το μεταγράφωμα είναι μια συλλογή όλων των μετα
γράφων σε ένα κύτταρο  11

Το μάτισμα του RNA ενισχύει την πολυπλοκότητα του 
μεταγραφώματος  12

Η μεταμεταφραστική τροποποίηση των πρωτεϊνών 
ενισχύει την ποικιλομορφία του πρωτεϊνώματος  12

Πέραν της κατεθυνόμενης από πρότυπα σύνθεσης 
βιοολιγομερών  13

1.5 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ  14

Η συνδυαστική συναρμολόγηση των γραμμικών βιο
ολιγομερών μπορεί να παράγει τεράστια ποικιλο
μορφία  14

Η συνδυαστική σύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
για τη σύνθεση βιβλιοθηκών DNA  15

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική δανείζει τον εαυτό της στη 
σύνθεση μη φυσικών χημικών βιβλιοθηκών  15

Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιεί 
τη συνδυαστική βιοσύνθεση  17

1.6 ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 18
Τα χρωμοφόρα αποκαλύπτουν αόρατα μόρια  18

Οι αναλύσεις συνδέουν τις μοριακές οντότητες  
με εύκολα παρατηρήσιμα φαινόμενα  19

Ισχυροί μικροβιολογικοί έλεγχοι αποκαλύπτουν 
ενδια φέροντα χημικά φαινόμενα  20

Οι ιοί διανέμουν τα γονίδια αποτελεσματικά  21
Τεράστιες βιβλιοθήκες πρωτεϊνών μπορούν να ελεγ

χθούν in vitro χρησιμοποιώντας βακτηριοφάγους  22
Η in vitro εξέταση του DNA και του RNA μεγαλώνει τα 

όρια της ποικιλομορφίας της βιβλιοθήκης  23
Τα μικρά μόρια παίρνουν τον έλεγχο  23
Μικρά μόρια RNA σταματούν τη γονιδιακή έκφραση  25
Τα μονοκλωνικά αντισώματα προσδένονται εξειδικευ

μένα  25
Οι σειρές αθάνατων καρκινικών κυττάρων χρησιμεύ

ουν ως μιμητές των ανθρώπινων οργάνων  26
Τα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα είναι εξαιρετικά πολύ

τιμα εργαλεία για την έρευνα και την ιατρική  26
Οι οργανισμοί μοντέλα μας διδάσκουν για τους αν

θρώπους  27

1.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  29

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  30

Κεφάλαιο 1
Η Χημική Καταγωγή της Βιολογίας  31

2.1 ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΗ ΩΘΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑ
ΚΩΝ  32

Τρεις ιδιότητες ελέγχουν τη χημική δραστικότητα  32
Η θεωρία διαταραχών των μοριακών τροχιακών συν

δέει τα βέλη ώθησης με την κβαντομηχανική  32
Έξι κανονικά μετωπικά τροχιακά μπορούν να χρησι

μοποιηθούν για να προβλέψουμε τη δραστικότητα 34
Η ηλεκτραρνητικότητα επηρεάζει τόσο τα μετωπικά 

τροχιακά όσο και τις αλληλεπιδράσεις Coulomb  36
Τα κυρτά μηχανιστικά βέλη απεικονίζουν την αλληλε

πίδραση κατειλημμένων τροχιακών με μη κατει
λημμένα τροχιακά.  37

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για τα μηχανιστικά 
βέλη ώθησης  37

2.2 ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ  38

Οι δεσμοί υδρογόνου περιλαμβάνουν τρία άτομα  38
Οι μεταφορές πρωτονίου προς και από ετερεοάτομα 

είναι συνήθως πολύ γρήγορες  40
Οι γραμμικές γεωμετρίες προτιμούνται στις μεταφο

ρές πρωτονίου  41
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2.3 Η ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  43
Το ΗCN και η CH2O είναι συστατικάκλειδιά της αρχέ

γονης σούπας  43
Τα διαλύματα ΗCN περιέχουν τόσο πυρηνόφιλα όσο 

και ηλεκτρονιόφιλα σε pH 9,2  44
Το HCN σχηματίζει πουρίνες και πυριμιδίνες υπό προ

βιοτικές συνθήκες  45
Οι αλδολικές αντιδράσεις με φορμαλδεΰδη δημιουρ

γούν υδατάνθρακες  47
Το κυανίδιο καταλύει την αντίδραση βενζοΐνης  48
Έχουμε όλοι προέλθει από έναν αρχέγονο κόσμο 

RNA;  48
Τα αμινοξέα δημιουργούνται αυθόρμητα υπό προβιο

τικές συνθήκες  49

2.4 ΜΗ ΔΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  50
Πρακτικά καθετί που λαμβάνει χώρα μέσα στο κύττα

ρο περιλαμβάνει μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις  50
Οι ασθενείς ενέργειες των μη δεσμικών αλληλεπιδρά

σεων δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν χρησιμο
ποιώντας τη θεωρία διαταραχών των μοριακών 
τροχιακών  51

Για τις μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις, οι ενέργειες μπο
ρούν να προσαρμοσθούν σε μια απλοποιημένη 
εξίσωση  52

Οι αλληλεπιδράσεις van der Waals μπορούν να περι
γραφούν από το δυναμικό LennardJones  53

Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε τις αντιστρεπτές από τις 
μη αντιστρεπτές αλληλεπιδράσεις  54

Η εντροπία καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό των 
ευνοούμενων καταταστάσεων μεταξύ φαινομενι
κά ατέλειωτων πιθανοτήτων  56

Το υδροφοβικό φαινόμενο προκύπτει από μια ισορ
ροπία μεταξύ ελκτικών δυνάμεων και εντροπίας  57

2.5 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  58
Ο αρθρωτός σχεδιασμός αποτελεί το θεμέλιο των πέ

ντε βασικών τύπων των βιολιγομερών  58
Η αστάθεια συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με τη 

μακροβιότητα της πληροφορίας  59
Γιατί οι εστέρες είναι πιο δραστικοί από τα αμίδια;  60
Γιατί οι φωσφορικοί εστέρες είναι λιγότερο δραστικοί 

από τους καρβοξυλικούς εστέρες;  61

2.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  63

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  65

Κεφάλαιο 3
DNA  69

3.1 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ DNA  70
Η κανονική διπλή έλικα είναι μία από τις πολλές μορ

φές του DNA  70
Η οργάνωση των μορίων του γονιδιωματικού DNA 

εξαρτάται από το είδος του οργανισμού  71

3.2 ΟΙ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 
DNA  71

Τα νουκλεοτίδια είναι φωσφορικοί εστέρες  71
Το DNA και το RNA είναι πολυμερή νουκλεοτιδίων  72

Είναι οι ετεροκυκλικές βάσεις του DNA αρωματικές;  73
Τα νουκλεϊκά οξέα δεν είναι όξινα και οι βάσεις του 

DNA δεν είναι βασικές  74
Η απούσα 2΄υδροξυλομάδα στο DNA προσφέρει 

σταθερότητα έναντι της υδρόλυσης του φωσφοδι
εστέρα  75

Οι τροποποιήσεις στις βάσεις του DNA είναι εξίσου 
σημαντικές με την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων 
του DNA  76

3.3 ΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ DNA  77
Το ζευγάρωμα των βάσεων δένει μαζί τους δύο κλώ

νους του DNA  77
Κάποιες μη φυσικές, ισομερείς βάσεις σχηματίζουν 

αποτελεσματικά ζεύγη βάσεων  80
Οι δεσμοί υδρογόνου δεν είναι απολύτως απαραί

τητοι για το ζευγάρωμα των συμπληρωματικών 
βάσεων  81

Το ζευγάρωμα βάσεων τύπου Hoogsteen βρίσκεται 
στο DNA τριπλής έλικας  81

Η αρωματική π στοίβαξη σταθεροποιεί τη διπλή έλικα 
του DNA  82

H παρεμβολή μεταξύ των ζευγών βάσεων του DNA 
περιλαμβάνει π στοίβαξη  83

Το δίκλωνο DNA υφίσταται αντιστρεπτή αποδίπλωση  
και επαναδίπλωση  83

Η συμπληρωματικότητα καθοδηγεί την αυτοσυναρ
μολόγηση του DNA  85

Μικρά τμήματα DNA μπορούν να αναδιπλωθούν  
σε σχήμα φουρκέτας  87

3.4 Η ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA  88
Το δίκλωνο DNA σχηματίζει υπερελικώσεις  88
Οι τοποϊσομεράσες επιλύουν τα τοπολογικά προβλή

ματα του DNA  88
Τα βακτηριακά πλασμίδια είναι δακτύλιοι DNA  89
Τα πλασμίδια περιέχουν γονίδια που παρέχουν επω

φελή χαρακτηριστικά  90
Το ευκαρυωτικό DNA συσπειρώνεται γύρω από πρω

τεΐνες ιστόνης  91

3.5 H ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ DNA ΑΠΟ  
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΕΣ  94

Οι DNA πολυμεράσες επιμηκύνουν τους υπάρχοντες 
κλώνους  94

Οι DNA πολυμεράσες αντιγράφουν με υψηλή αξιοπι
στία  95

Η αντίστροφη μεταγραφάση επιμηκύνει τον υπάρχο
ντα κλώνο του DNA με βάση ένα πρότυπο RNA  95

Η DNA πολυμεράση ενσωματώνει τροποποιημένα 
θυμιδυλικά κατάλοιπα  96

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πολλαπλασιά
ζει το DNA μέσω επαναλαμβανόμενων διπλασια
σμών  97

3.6 Η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ DNA  98
Ο αγώνας για το σπάσιμο του γενετικού κώδικα οδή

γησε στην ανάπτυξη της σύνθεσης του DNA  98
Η μέθοδος σύνθεσης DNA του Khorana βασίζεται στη 

χημεία σύζευξης φωσφορικών εστέρων  100

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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O Letsinger αναγνώρισε την ταχύτητα και την αποτε
λεσματικότητα των συζεύξεων μέσω φωσφορω
δών εστέρων  100

Ο Caruthers συνέθεσε DNA χρησιμοποιώντας φωσφο
ραμιδίτες σε στερεά φάση  101

Η αυτοματοποιημένη σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων 
πραγματοποιείται σε υάλινα σωματίδια  102
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Το τετραζόλιο λειτουργεί ως ένας όξινος καταλύτης 
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3.7 Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ DNA  
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Η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιείται για τον 
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Τα μέλη όλων των τάξεων των γλυκοζυλοϋδρολα
σών έχουν στην ενεργή περιοχή δύο καρβοξυλι
κά οξέα   341

Η παραμόρφωση του υποστρώματος είναι σημαντική  
για τις ενζυμικές γλυκοζυλοϋδρολάσες  342

Η αναστολή των ενζύμων γλυκοζυλοϋδρολάσης  
στην καταπολέμηση της γρίπης  344

Οι γλυκοζυλοτρανσφεράσες μεταφέρουν μονοσακχα
ρίτες από γλυκοζυλοφωσφορικούς δότες  345

Οι γλυκοζυλοτρανσφεράσες μεταφέρουν γλυκόζυλο 
ομάδες από φωσφορικούς εστέρες  346

7.3 ΟΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ  347
Διαστερεομερή των πολυμερών της γλυκόζης έχουν 

πολύ διαφορετικές ιδιότητες  347
Η χιτίνη είναι ένα ανθεκτικό πολυμερές στο περίβλη

μα των εντόμων  349
Μερικοί ιστοί προστατεύονται με τον πολυσακχαρίτη 

υαλουρονικό οξύ  350
Οι μηνιγγιτιδόκοκκοι είναι καλυμμένοι με πολυσιαλικά 

οξέα όπως αυτά που βρίσκονται στους νευρώνες  350

7.4 ΟΙ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  351
Η γλυκοζυλίωση των ανθρώπινων πρωτεϊνών λαμβά

νει χώρα σε κυστίδια της απεκκριτικής οδού  351
Η σύνθεση των Οσυνδεδεμένων γλυκοπρωτεϊνών 

ξεκινά με την προσθήκη ξυλόζης ή Νακετυλογα
λακτόζης  352

Οι Οσυνδεδεμένες πρωτεογλυκάνες είναι πολυανιό
ντα  353

Το υδατανθρακικό τμήμα των Νσυνδεδεμένων γλυ
κοπρωτεϊνών προστίθεται αρχικά ως ένας ολιγο
σακχαρίτης  356

Ένα μοτίβο AsnXxxSer υιοθετεί μια δραστική δια
μόρφωση στην Νγλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών  357

Η επεξεργασία των γλυκανών γίνεται κατά την 
κυστεο ειδή μεταφορά  358

Λίγες ανθρώπινες πρωτεΐνες είναι Cμαννοζυλιωμένες  
σε κατάλοιπα τρυπτοφάνης  362

Η γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών μερικές φορές, αλλά 
όχι πάντα, επηρεάζει την φυσική λειτουργία της 
πρωτεΐνης  362

Οι περισσότερες εξωκυτταρικές σηματοδοτικές πρω
τεΐνες είναι γλυκοζυλιωμένες με ολιγοσακχαρίτες  364
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Πολλά πρωτεϊνικά φάρμακα είναι γλυκοζυλιωμένα  365
Η αναγνώριση κυττάρουκυττάρου συχνά γίνεται με 

τη μεσολάβηση γλυκοπρωτεϊνών  366
Η εισαγωγή σημείων Νγλυκοζυλίωσης μπορεί να βελ

τιώσει τα πρωτεϊνικά φάρμακα  366
Τα τροποποιημένα σάκχαρα μπορεί να φέρουν δρα

στικές ομάδες μέσω της βιοσυνθετικής οδού των 
γλυκοπρωτεϊνών  367

7.5 ΤΑ ΓΛΥΚΟΛΙΠΙΔΙΑ  370
Τα γλυκοσφιγγολιπίδια είναι λιπιδικά γλυκοσυζεύγμα

τα  370
Οι γλυκοζυλοφωσφατιδυλοϊνοσιτόλες που προέρχο

νται από παθογόνα είναι υποψήφια εμβόλια  370

7.6 Η ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΔΙΑΛΥΜΑ  372
Η Ογλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών στο κυτταροδιάλυ

μα με βGlcNAc είναι ανάλογη της φωσφορυλίω
σης  372

Τα φάρμακα οδηγούνται στην αποβολή μέσω γλυκου
ρονιδίωσης  373

7.7 Η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ  374
Η ανωμερική στερεοχημεία ελέγχεται από την ανωμε

ρική αποχωρούσα ομάδα και τον υποκαταστάτη 
της θέσης 2  374

Η σύγχρονη ολιγοσακχαριτική σύνθεση εκμεταλλεύε
ται τις ενεργοποιήσιμες αποχωρούσες ομάδες  376

Η σύνθεση των ολιγοσακχαριτών απαιτεί ακόμη και 
σήμερα επιδέξιους συνθετικούς οργανικούς χημι
κούς  377

7.8 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΙ
ΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΤΕΣ  379

Οι γλυκάνες διαφοροποιούν τις επιφάνειες των αν
θρώπινων κυττάρων  379

Οι περισσότερες πρωτεΐνες που δεσμεύουν υδατάν
θρακες είναι πολυσθενείς  379

Οι ανθρώπινες λεκτίνες μεσολαβούν για την εκλεκτι
κή συγκόλληση των λευκοκυττάρων  383

Τα αντιγόνα των ανθρώπινων ομάδων αίματος βρί
σκονται στα γλυκολιπίδια και τις γλυκοπρωτεΐνες  383

Μερικές τοξίνες εισέρχονται στα κύττσρα μέσω πολυ
σθενούς αναγνώρισης υδατανθράκων  385

Η τεχνολογία μικροσυστοιχίας διευκολύνει την ανάλυ
ση των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνηςγλυκάνης  385

7.9 Η ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΗ
ΤΗΣ  388

Ο ανθρώπινος μεταβολισμός και το κάψιμοτου χαρι
τού είναι σχετιζόμενες μετατροπές  388

Η γλυκόζη αντιδρά σταδιακά με πρωτεΐνες  389
Οι πρωτεϊνικές διασυνδέσεις που προκύπτουν από τη 

γλυκόζη δεν είναι απαραίτητα μόνιμες  391
Υπάρχει μια μεγάλη αγορά για τεχνητούς προσδέτες 

των ανθρώπινων υποδοχέων γεύσης  392

7.10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  395

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  396

Κεφάλαιο 8
Πολυκετίδια και Τερπένια  399

8.1 Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ CLAISEN ΣΤΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΕΤΙΔΙΩΝ  401

Οι ποικίλες δομές των πολυκετιδικών φυσικών προϊό
ντων υποκρύπτουν την επαναλαμβανόμενη δόμη
ση τους  401

Τα πολυκετίδια προκύπτουν από δομικές μονάδες 
δύο και τριών ανθράκων  401

8.2 Η ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ  
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΕΤΙΔΙΩΝ  403

Τα λιπαρά οξέα έχουν ποικίλα επίπεδα ακορεστότη
τας  403

Οι συνθάσες των λιπαρών οξέων/πολυκετιδίων κα
τηγοριοποιούνται με βάση την υπερμοριακή τους 
δομή  404

Η άκυλο μεταφορική πρωτεϊνη μεταφέρει την ανα
πτυσσόμενη πολυκετιδική αλυσίδα από μία κατα
λυτική περιοχή σε μία άλλη  405

Μία τρανσακυλάση φορτώνει μονομερείς υπομονά
δες στην πρωτεΐνη μεταφορέα  405

Η κετοσυνθάση καταλύει μία αποκαρβοξυλιωτική συ
μπύκνωση Claisen  406

Οι κετοαναγωγάσες καταλύουν τη μεταφορά υδριδί
ου από το NADPH  407

Οι αφυδατάσες καταλύουν τη βαπόσπαση  408
Οι ενόυλο αναγωγάσες καταλύουν μια συζυγιακή ανα

γωγή  408
Μια θειοεστεράση χρησιμοποιεί μία καταλυτική τριά

δα για να διασπάσει την ακυλομάδα από την άκυ
λο μεταφορική πρωτεΐνη  409

Ένζυμα τα οποία σχετίζονται με το ενδοπλασματικό 
δίκτυο βάζουν τις τελικές πινελιές στα λιπαρά 
οξέα  410

8.3 Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΛΥΚΕΤΙΔΙΩΝ  410

Οκτώ κατηγορίες λιπιδίων απαντώνται στη βιολογία  410
Οι λιπιδικές μεμβράνες αποτελούνται από λιπίδια με 

μία πολική κεφαλή και μία άπολη ουρά  410
Η λιπιδική διπλοστιβάδα ευνοεί εντροπικά τις αλληλε

πιδράσεις μεταξύ των ενσωματωμένων μορίων  412
Οι φωσφολιπάσες παράγουν διακριτά χημικά σήματα 

υδρολύοντας διάφορους δεσμούς των φωσφολι
πιδίων  413

Η φωσφολιπάση Cβ παράγει δύο σηματοδοτικά 
μόρια  413

Τα αραχιδονικά οξέα μετατρέπονται σε ποικίλα σημα
τοδοτικά μόρια κατά τη διάρκεια φλεγμονής  414

Τα παράγωγα της σφιγγοσίνης είναι σημαντικά για 
την ενδοκυτταρική σηματοδότηση  418

Η καταλυόμενη από μέταλλα υδρογόνωση των ακό
ρεστων λιπών άλλαξε την ανθρώπινη διατροφή  420

Κάποια λιπίδια από κατώτερους οργανισμούς περιέ
χουν κυκλοπροπανικούς δακτυλίους  421

Η ακυλίωση των ανθρώπινων πρωτεϊνών προκαλεί 
μεμβρανικό εντοπισμό  422
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Χημικοί μετασχηματισμοί των λιπών παράγουν χρήσι
μα μόρια  425

8.4 ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΟΛΥΚΕΤΙΔΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟ
ΪΟΝΤΑ  426

Διάφορα τεχνάσματα ενισχύουν τη δυνητική ποικιλο
μορφία των πολυκετιδικών φυσικών προϊόντων  426

Ο Streptomyces είναι μάστορας της πολυκετιδικής 
βιοσύνθεσης  428

Η αρθρωτή γενετική οργάνωση των πολυκετιδικών 
συνθασών τύπου Ι διευκολύνει τον γενετικό επα
ναπρογραμματισμό  429

Μερικές φορές επιπρόσθετες μεθυλομάδες εισάγο
νται στον πολυκετιδικό σκελετό  433

8.5 ΜΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΑΣΕΣ  433
Η ριβοσωματική μετάφραση είναι κατάλληλη για την 

παραγωγή μεγάλων πρωτεϊνων, όχι μικρών πεπτι
δίων  433

Οι περισσότεροι βιοδραστικοί πεπτιδικοί δευτερογε
νείς μεταβολίτες παράγονται από πεπτιδικές συν
θάσες, όχι από τα ριβοσωμάτια  434

8.6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΕΡΠΕΝΙΑ  435
Οι πρώτοι χημικοί αναγνωρίσαν τα τερπένια ως ολιγο

μερή του ισοπρενίου  435
Κατιονικές προσθήκες οδηγούν σε γραμμικές αλυσί

δες  436
Οι πρένυλο υπομονάδες προκύπτουν μέσω της ενολι

κής χημείας  438
Η αναστολή της τερπενικής βιοσύνθεσης είναι η νού

μερο ένα θεραπεία για τις καρδιακές παθήσεις  439
Οι πρενυλιωμένες κινόνες παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην οξειδοαναγωγική χημεία  442
Η πρενυλίωση των πρωτεϊνών συνεισφέρει στη μεμ

βρανική αγχιστεία  444
Η σύζευξη ουρά με ουρά των διφωσφορικών τερπενί

ων παράγει πρόδρομες ενώσεις των υψηλότερης 
τάξης τερπενίων  445

Οι κυκλοποιήσεις πολυενίων δημιουργούν πολλούς 
δακτυλίους  
σε μία μοναδική αντίδραση  447

Οι άνθρωποι δεν έχουν γονίδια για τη βιοσύνθεση 
των ρετινοειδών  449

8.7 ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΕΡΠΕΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟ
ΝΤΑ  450

Τα φυτά και οι μικροοργανισμοί παράγουν ένα πολύ 
μεγαλύτερο εύρος τερπενικών φυσικών προϊό
ντων από τον άνθρωπο  450

Η ισομερίωση της διφωσφορικής γερανιόλης σε δι
φωσφορική λιναλοόλη διευκολύνει την κυκλοποί
ηση  452

Το 2νορβόρνυλο κατιόν παρουσιάζει εξαιρετική συ
μπεριφορά  454

Τα παραπροϊόντα προσφέρουν ενδείξεις για τον ενζυ
μικό μηχανισμό των τερπενικών κυκλασών  455

Μερικές τερπενικές κυκλάσες σχηματίζουν δακτύλι
ους μετρίου μεγέθους  456

Η βιοσύνθεση κάποιων τερπενίων περιλαμβάνει μη 
συνηθισμένες [1,3] μεταθέσεις υδριδίου  457

Τα φυτά μπορούν επίσης να φτιάξουν πολύπλοκα τρι
τερπένια από το σκουαλένιο  458

Τα υπερθερμοφιλικά αρχαιοβακτήρια παράγουν κυ
κλικά λιπίδια από τερπένια  459

8.8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  459

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  461

Κεφάλαιο 9
Χημικός Έλεγχος της Μεταγωγής Σήματος  465

9.1 ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ  467
Η χημική σηματοδότηση είναι καθολική  467
Το πεδίο της βιολογίας είναι γεμάτο με αινιγματικά 

ακρωνύμια και ασαφή σύμβολα  468
Οι ταχείες κυτταρικές αποκρίσεις δεν περιλαμβάνουν 

την παραγωγή πρωτεϊνών  470
Κυτταρική συστολή και κυστιδική συγχώνευση: ταχεί

ες εξαρτώμενες από ασβέστιο αποκρίσεις που δεν 
περιλαμβάνουν μεταβολές στη μεταγραφή  471

Η κυτταρική σηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει 
οδούς μέσα στο κύτταρο και/ή μεταξύ κυττάρων  472

9.2 ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗ
ΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ  473

Υπάρχουν επτά κύριες οδοί μεταγωγής σήματος 
στους ανθρώπους  473

Η χημική γενετική περιλαμβάνει τη χρήση μικρών 
μορίων για την κατανόηση της λειτουργίας του 
γονιδίου  475

Η σάρωση αναγνωρίζει μικρά μόρια προς χρήση στη 
χημική γενετική  476

9.3 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ  478
Η πρόσδεση μικρομοριακών προσδετών ενεργοποιεί 

τους πυρηνικούς υποδοχείς μεταγραφικών παρα
γόντων)  478

Μερικοί πυρηνικοί υποδοχείς μετακινούνται από το 
κυτταρόπλασμα στον πυρήνα και προσδένουν 
DNA ως ομοδιμερή  479

Κάποιοι πυρηνικοί υποδοχείς βρίσκονται στον πυρή
να και προσδένονται στο DNA ως ετεροδιμερή  480

Ο τρόπος διμερισμού του πυρηνικού υποδοχέα καθο
ρίζει την εκλεκτικότητα της αλληλουχίας DNA  481

Τα ανθρώπινα κύτταρα μπορούν να επανασυνδεθούν 
για έλεγχο από τους πυρηνικούς υποδοχείς της 
Drosophila  482

Τα στεροειδή είναι εξαιρετικά ισχυρά φαρμακευτικά 
προϊόντα  483

Οι μη στεροειδείς προσδέτες των πυρηνικών υποδο
χέων είναι επίσης ευρέως χρησιμοποιούμενοι ως 
φάρμακα  485

Τα φάρμακα μπορούν να σχεδιαστούν για να στοχεύ
ουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις των πυρηνικών 
υποδοχέων  485

9.4 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  
ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑ
ΦΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  487

Ο αιμοποιητικός πολλαπλασιασμός και η αιμοποιητική 
διαφοροποίηση ελέγχονται από μοριακά σήματα  487
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Οι ανθρώπινες κυτοκίνες μπορούν να χρησιμοποιη
θούν ως φαρμακευτικά μέσα  488

Η οδός JAKSTAT περιλαμβάνει έναν υποδοχέα, μία 
κινάση και έναν μεταγραφικό παράγοντα  489

Μικρομοριακοί διμεριστές μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για να καταδείξουν τις λειτουργικές σχέσεις 
μεταξύ των πρωτεϊνών  491

Άλλες ιντερφερόνες προσδένονται σε ετεροδιμερή 
και υψηλότερης τάξης συναθροίσεις  491

Οι συνθετικοί Νυδροξυηλεκτριμιδυλικοί εστέρες 
μπορούν να ακυλιώσουν πρωτεΐνες σε υδατικά 
διαλύματα  492

Οι υποδοχείς του αυξητικού παράγοντα μετασχημα
τισμού β έχουν ενσωματωμένες περιοχές κινασών 
σερίνης/θρεονίνης  493

9.5 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΚΙΝΑΣΩΝ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ  494
Οι υποδοχείς κινασών τυροσίνης ελέγχουν την ανά

πτυξη των ιστών  494
Οι αυξητικοί παράγοντες έχουν ένα ρόλο στον πολλα

πλασιασμό των ουροθηλιακών κυττάρων  495
Συγκρίνοντας τους υποδοχείς κινασών της τυροσίνης 

και τους υποδοχείς κυτοκινών αποκαλύπτονται 
χρήσιμα κοινά χαρακτηριστικά  496

Οι θέσεις πρόσδεσης του ATP στους υποδοχείς κινα
σών τυροσίνης είναι επαρκώς διαφορετικές ώστε 
να μπορούν να ανασταλούν εκλεκτικά από μικρά 
μόρια  497

Η μεταφωσφορυλίωση των τυροσινικών κατάλοιπων 
είναι διαδοχική  498

Η ανάπτυξη του σήματος των υποδοχέων κινασών 
τυροσίνης γίνεται μέσω ενός καταρράκτη MAP 
κινάσης  499

Πολλές οδοί μεταγωγής σήματος περιλαμβάνουν 
άφθονα μικρά μόρια και σπάνιες πρωτεΐνες  500

Οι υποδοχείς κινασών τυροσίνης ενεργοποιούν τα 
σηματοδοτικά μονοπάτια ασβεστίου μέσω της 
φωσφολιπάσης C  502

Οι υποδοχείς κινασών τυροσίνης αναμεταδίδουν τόσο 
σήματα πολλαπλασιασμού όσο και αντιαποπτωτι
κά σήματα μέσω της Akt  503

Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων μονοπατιών υπο
δοχέων κινασών τυροσίνης είναι λιγότερο σημα
ντικές από τις ομοιότητες  504

Χημικές μέθοδοι για την απομόνωση και τον προσδιο
ρισμό των υποστρωμάτων των κινασών  505

9.6 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΜΕ GΠΡΩΤΕΪΝΕΣ   506
Οι επταπλής διαμεμβρανικής περιοχής υποδοχείς που 

είναι συζευγμένοι με Gπρωτεΐνες μπορούν να 
αποκριθούν σε ένα μεγάλο εύρος προσδετών με 
υψηλό δυναμικό εύρος  506

Οι υψηλής αγχιστείας αλληλεπιδράσεις προσδέτηυ
ποδοχέα οδηγούν σε αργούς χρόνους απόκρισης 
και χαμηλό δυναμικό εύρος  506

Οι G πρωτεΐνες  επιτρέπουν σε χαμηλής αγχιστείας 
υποδοχείς να έχουν υψηλή ευαισθησία  508

Οι επταπλής διαμεμβρανικής περιοχής υποδοχείς που 
είναι συζευγμένοι με Gπρωτεΐνες μπορούν να 

αποκριθούν σε ένα μεγάλο εύρος προσδετών με 
υψηλό δυναμικό εύρος  509

Οι ετεροτριμερείς G πρωτεΐνες  σχεδιάστηκαν για να 
παράγουν διαφοροποιημένα σήματα  509

Κάποια στοιχεία των οδών μεταγωγής σήματος μπο
ρούν να ενοποιούν πολλαπλά εισερχόμενα σήματα  510

Η συστολή του ενδοθηλιακού λείου μυ ελέγχεται από 
την Gαq  512

Κάποιες βακτηριακές τοξίνες επαναπρογραμματίζουν 
τις υπομονάδες Gα, με θανατηφόρα αποτελέσματα  513

Η αδενυλυλική κυκλάση και η φωσφολιπάση Cβ είναι 
οι πιο κοινοί μεσολαβητές των 7TM GPCRs  514

Πολλά φαρμακευτικά μέσα δρουν στους 7ΤΜ GPCRs 
που αποκρίνονται σε προσδέτες προερχόμενους 
από αμινοξέα  515

Τα οπιοειδή δρουν στους 7ΤΜ GPCRs που προσδένο
νται σε νευροπεπτίδια  516

Η όσφρηση και η γεύση περιλαμβάνουν 7ΤΜ GPCRs  517
Πως προσδένεις ένα φωτόνιο;  519
Η απόφαση μεταξύ αθανασίας και πεπρωμένου περι

λαμβάνει την πρωτεΐνη Wnt και την οδό της βκα
τενίνης  520

Ο επταπλής διαμεμβρανικής περιοχής υποδοχέας που 
ελέγχει την ανάπτυξη δεν προσδένεται σε έναν 
εξωκυτταρικό προσδέτη  521

9.7 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΙΟΝΤΩΝ  522
Οι υποδοχείς διαύλων ιόντων παρέχουν μια υπερτα

χεία απόκριση σε ερεθίσματα  522
Ένα ανθρώπινο κύτταρο είναι μια σακούλα καλίου σε 

έναν αλμυρό ωκεανό  523
Οι τασοελεγχόμενοι δίαυλοι ιόντων ενεργοποιούνται 

από διαμεμβρανικές διαφορές των ιοντικών συ
γκεντρώσεων  524

Οι πενταμερείς υποδοχείς Cysβρόχων ελέγχονται  
από νευροδιαβιβαστές  526

Ο νικοτινικός υποδοχέας ακετυλοχολίνης είναι δημο
φιλής στόχος για τοξίνες  527

Οι τετραμερείς γλουταμινικοί υποδοχείς καθορίζονται 
από την εξειδίκευσή τους για γλουταμινικά ανάλογα  528

9.8 ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ  529
Η πρόσδεση του παράγοντα νέκρωσης όγκων στους 

υποδοχείς TNF πυροδοτεί διαφοροποιημένες κυτ
ταροεξαρτώμενες αποκρίσεις  529

9.9 ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΧΕΟ
ΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ  532

Τα επίπεδα του οξυγόνου παρακολουθούνται μέσω 
του HIF1α  532

Ένας υποδοχέας νιτρικού οξείδιου επάγει την παρα
γωγή cAMP  533

9.10 ΣΥΝΟΨΗ  534

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  535

Γλωσσάρι  541

Ευρετήριο Ελληνικών Όρων  549

Ευρετήριο Αγγλικών Όρων  569

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


