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Η αντίληψη των χρωμάτων απαιτεί εξειδικευμένους φωτοϋποδοχείς. O φωτοϋποδοχέας ροδοψίνη
(δεξιά), ο οποίος απορροφά φως κατά τη διεργασία της όρασης, αποτελείται από την πρωτεΐνη οψίνη
και ένα δεσμευμένο παράγωγο της βιταμίνης A, τη ρετινάλη. Tα αμινοξέα που περιβάλλουν τη ρετινάλη
(απεικονίζονται με κόκκινο) καθορίζουν το χρώμα του φωτός που απορροφάται πιο αποδοτικά. Άτομα
στα οποία λείπει ένας φωτοϋποδοχέας απορρόφησης για το πράσινο χρώμα βλέπουν ένα μπολ με
φρούτα διάφορων χρωμάτων (αριστερά) ως παρόμοιες αποχρώσεις του πρασινοκίτρινου (μέσον).
[Africa Studio/Shutterstock (αριστερά), τροποποιημένη από τον Jeremy Berg με χρήση Coblis
(www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/) (μέσο).]

Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι
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Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού θα πρέπει να είστε σε θέση να:

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α

1. Συζητήσετε για τις πέντε βασικές αισθήσεις συμπεριλαμβάνοντας τι ανιχνεύουν καθώς και
μερικά από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.

34.1 Mια μεγάλη ποικιλία οργανικών
ενώσεων ανιχνεύονται μέσω της
όσφρησης

2. Περιγράψετε την αίσθηση της γεύσης συμπεριλαμβάνοντας τις συνιστώσες και τα
χαρακτηριστικά των υποδοχέων που εμπλέκονται στην ανίχνευση συγκεκριμένων
κατηγοριών μορίων.

34.2 H γεύση είναι ένας συνδυασμός
αισθήσεων που λειτουργούν με
διαφορετικούς μηχανισμούς

3. Περιγράψετε τη βιοχημεία στην οποία βασίζεται η αίσθηση της όσφρησης καθώς και το
πώς γίνεται η διάκριση των διάφορων χημικών ενώσεων στο νευρικό σύστημα.

34.3 Φωτοϋποδεκτικά μόρια στον
οφθαλμό ανιχνεύουν το ορατό
φως

4. Περιγράψετε τη μοριακή βάση της όρασης συμπεριλαμβάνοντας την έγχρωμη όραση.
5. Περιγράψετε την αίσθηση της ακοής συμπεριλαμβάνοντας το πώς ανιχνεύονται μικρές
κινήσεις μέσα στις αισθητικές δομές στο αυτί.
6. Περιγράψετε την αίσθηση της αφής συμπεριλαμβάνοντας τις συνιστώσες της και τη
βιοχημική βάση της ανίχνευσής τους.

34.4 H ακοή εξαρτάται από την
ταχεία ανίχνευση μηχανικών
ερεθισμάτων
34.5 H αφή περιλαμβάνει την αίσθηση
της πίεσης, της θερμοκρασίας και
άλλων παραγόντων

Οι αισθήσεις μάς παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης ενός ποικίλου συνό-

λου εξωτερικών ερεθισμάτων, συχνά με απίστευτη ευαισθησία και εξειδίκευση.
Παραδείγματος χάριν, όταν είμαστε πλήρως προσαρμοσμένοι σε ένα σκοτεινό
δωμάτιο, χάρη στα μάτια μας αντιλαμβανόμαστε πολύ χαμηλά επίπεδα φωτός,
κάτω από το όριο των δέκα φωτονίων. Με περισσότερο φως, είμαστε ικανοί να
διακρίνουμε εκατομμύρια χρώματα. Με τις αισθήσεις της όσφρησης και της
γεύσης είμαστε ικανοί να ανιχνεύσουμε χιλιάδες χημικών ουσιών στο περιβάλλον μας και να τις ταξινομήσουμε σε κατηγορίες: είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες;
Υγιεινές ή τοξικές; Τέλος, μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε μηχανικά ερεθίσματα
στον αέρα και γύρω μας διαμέσου των αισθήσεων της ακοής και της αφής.
Πώς λειτουργούν τα αισθητικά συστήματά μας; Πώς ανιχνεύονται τα αρχικά ερεθίσματα; Πώς αυτά τα αρχικά βιοχημικά συμβάντα μετασχηματίζονται σε
αντιλήψεις και εμπειρίες; Σε προηγούμενα κεφάλαια έχουμε συναντήσει συστήματα τα οποία αντιλαμβάνονται και αποκρίνονται σε χημικά σήματα – δηλαδή,
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τους υποδοχείς οι οποίοι δεσμεύουν αυξητικούς παράγοντες και ορμόνες. Οι
γνώσεις μας για τους υποδοχείς αυτούς και τις σχετικές πορείες μεταγωγής σήματος μας παρέχουν ιδέες και εργαλεία για τη διευκρίνιση μερικών από τις λειτουργίες των αισθητικών συστημάτων. Παραδείγματος χάριν, οι υποδοχείς με
επτά διαμεμβρανικές έλικες (Υποκεφάλαιο 14.1) παίζουν σημαντικό ρόλο στην
όσφρηση, τη γεύση και την όραση. Οι δίαυλοι ιόντων που είναι ευαίσθητοι στη
μηχανική πίεση είναι σημαντικοί για την ακοή και την αφή.
Στο κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα πέντε βασικά αισθητικά συστήματα που υπάρχουν στον άνθρωπο και σε άλλα θηλαστικά:
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Αισθητικά συστήματα

●
●
●
●
●

Όσφρηση (η αίσθησης της οσμής, δηλαδή, η ανίχνευση μικρών μορίων στον
αέρα)·
Γεύση (η ανίχνευση επιλεγμένων οργανικών ενώσεων και ιόντων με τη
γλώσσα)·
Όραση (η ανίχνευση του φωτός)·
Ακοή (η ανίχνευση του ήχου ή των κυμάτων πίεσης στον αέρα)·
Αφή (η ανίχνευση των αλλαγών στην πίεση, τη θερμοκρασία και άλλους παράγοντες από το δέρμα).
Καθένα από τα κύρια αυτά αισθητικά συστήματα περιέχει εξειδικευμένους αισθητικούς νευρώνες οι οποίοι μεταβιβάζουν νευρικές
ώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Eικόνα 34.1). Εκεί, τα σήματα
αυτά υφίστανται επεξεργασία και συνδυάζονται με άλλες πληροφο
ρίες για να προκύψει μια αντίληψη η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη συμπεριφορά. Με τον τρόπο αυτό, οι αισθήσεις μάς επιτρέπουν να ανιχνεύουμε αλλαγές στο περιβάλλον μας και να προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας κατάλληλα.

Όραση
Ακοή

34.1 Μια μεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων
ανιχνεύονται μέσω της όσφρησης

Όσφρηση
Γεύση

ΕΙΚΌΝΑ 34.1 Αισθητικές
συνδέσεις με τον
εγκέφαλο. Τα αισθητικά
νεύρα συνδέουν τα
αισθητήρια όργανα με τον
εγκέφαλο και τον νωτιαίο
μυελό.

Ο άνθρωπος μπορεί να ανιχνεύσει και να διακρίνει χιλιάδες διαφορετικές ενώσεις με την όσφρηση, συχνά με σημαντική ευαισθησία και
εξειδίκευση. Τα περισσότερα οσμογόνα (οσμηρές ουσίες) είναι μικρές
Αφή
οργανικές ενώσεις με επαρκή πτητικότητα, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν ως αέρια στη μύτη. Παραδείγματος χάριν, ένα κύριο συστατικό υπεύθυνο για την οσμή των αμυγδάλων είναι η απλή αρωματική ένωση βενζαλδεΰδη, ενώ η σουλφυδρυλική ένωση 3-μεθυλο-1-θειολοβουτάνιο είναι η κύρια ένωση της οσμής της μεφίτιδας.
O

H
H3C

CH3
H3C

Βενζαλδεΰδη
(Αμύγδαλο)

SH

3-Μεθυλο-1-θειολοβουτάνιο
(Μεφίτιδα)

OH
CH3

CH3

Γερανιόλη
(Τριαντάφυλλο)

Ζιγγιβερένιο
(Ζιγγίβερι)

Ποιες ιδιότητες των μορίων αυτών είναι υπεύθυνες για την οσμή τους; Πρώτον, κρίσιμο είναι το σχήμα του μορίου και όχι οι άλλες φυσικές του ιδιότητες.
Μπορούμε να δούμε καθαρά τη σπουδαιότητα του σχήματος, συγκρίνοντας μόρια όπως εκείνα που είναι υπεύθυνα για την οσμή του δυόσμου και του κύμινου.
Αυτά τα μόρια είναι ταυτόσημα ουσιαστικά σε όλες τις φυσικές τους ιδιότητες,
όπως η υδροφοβικότητα, διότι είναι ακριβή εναντιομερή το ένα του άλλου. Συνεπώς, η οσμή που παράγεται από ένα οσμογόνο δεν εξαρτάται από μια φυσική

του ιδιότητα, αλλά από τις αλληλεπιδράσεις του με μια εξειδικευμένη δεσμευτι
κή επιφάνεια, συνήθως έναν πρωτεϊνικό υποδοχέα. Δεύτερον, κάποιοι άνθρωποι
(και άλλα ζώα) πάσχουν από εξειδικευμένες ανοσμίες, δηλαδή είναι ανίκανοι να
μυρίσουν συγκεκριμένες ενώσεις αν και το οσφρητικό σύστημά τους είναι, κατά τα άλλα, φυσιολογικό. Τέτοιες ανοσμίες είναι συχνά κληρονομικές. Αυτές
οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι μεταλλάξεις σε μεμονωμένα γονίδια υποδο
χέων οδηγούν στην απώλεια της ικανότητας ανίχνευσης ενός μικρού υποσυνόλου ενώσεων.
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34.1 Όσφρηση
CH3
O

H

H όσφρηση διεκπεραιώνεται από μια τεράστια οικογένεια υποδοχέων
με επτά διαμεμβρανικές έλικες
Τα οσμογόνα ανιχνεύονται σε μια εξειδικευμένη περιοχή της μύτης που ονομάζεται κύριο οσφρητικό επιθήλιο, η οποία εκτείνεται στην κορυφή της ρινικής κοιλότητας (Eικόνα 34.2). Περίπου 1 εκατομμύριο αισθητικοί νευρώνες επενδύουν
την επιφάνεια της περιοχής αυτής. Κροσσοί που περιέχουν τους πρωτεϊνικούς
υποδοχείς δέσμευσης των οσμογόνων προβάλλουν από τους νευρώνες αυτούς
στη βλέννα που επαλείφει τη ρινική κοιλότητα.
Σε βιοχημικές μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εξετάστηκαν απομονωμένοι κροσσοί από το οσφρητικό επιθήλιο επίμυος, οι οποίοι είχαν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με οσμογόνα. Η έκθεση στα οσμογόνα αύξησε τα κυτταρικά επίπεδα της cAMP και η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε μόνο παρουσία GTP.
Με βάση τα όσα ήταν γνωστά για τα συστήματα μεταγωγής σημάτων, η συμμετοχή της cAMP και της GTP αποτελεί ισχυρή ένδειξη της ανάμειξης μιας πρωτεΐνης G
και, συνεπώς, των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Πράγματι, ο Randall
Reed καθάρισε και κλωνοποίησε μια υπομονάδα α πρωτεΐνης G, την G(olf), η οποία
εκφράζεται μόνο στους οσφρητικούς κροσσούς. Η συμμετοχή των υποδοχέων με
επτά διαμεμβρανικές έλικες υποδηλώνει μια στρατηγική αναγνώρισης των ίδιων
των οσφρητικών υποδοχέων. Αναζητήθηκαν μόρια cDNA τα οποία (1) κατά βάση
εκφράζονταν στους αισθητικούς νευρώνες του οσφρητικού επιθηλίου, (2) κωδίκευαν μέλη της οικογένειας των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες και
(3) ήταν παρόντα ως μια μεγάλη και ποικίλη οικογένεια ώστε να ερμηνεύσουν το
εύρος των οσμογόνων. Οι Richard Axel και Linda Buck, το 1991, αναγνώρισαν με
τα κριτήρια αυτά μόρια cDNA για οσφρητικούς υποδοχείς από επίμυς.

CH3

H2C

CH3

R-Καρβόνη
(Δυόσμος)

O

H3C

H
CH2

S-Καρβόνη
(Κύμινο)

Η οικογένεια των οσφρητικών υποδοχέων είναι ακόμη μεγαλύτερη από
ό,τι αναμενόταν: περισσότερα από 1.000 γονίδια οσφρητικών υποδοχέων
υπάρχουν στον ποντικό και στον επίμυ, ενώ το ανθρώπινο γονιδίωμα κωδικεύει
400 περίπου οσφρητικούς υποδοχείς. Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο γονιδίωμα πεΠρος
οσφρητικό
βολβό

Οσφρητικός
βολβός
Κύριο οσφρητικό
επιθήλιο
Ρινική
κοιλότητα
Πτητικό
οσμογόνο

Αισθητικός
νευρώνας
Γεύση

Κροσσοί
Βλέννα

ΕΙΚΌΝΑ 34.2 Το κύριο οσφρητικό
επιθήλιο. Αυτή η περιοχή της μύτης, η
οποία εκτείνεται στην κορυφή της ρινικής
κοιλότητας, περιέχει περίπου 1 εκατομμύριο
αισθητικούς νευρώνες. Νευρικές ώσεις,
που δημιουργούνται από οσμογόνα
μόρια τα οποία δεσμεύονται σε υποδοχείς
των κροσσών, μεταφέρονται από τους
αισθητικούς νευρώνες στον οσφρητικό
βολβό.

ριλαμβάνει περίπου 600 ψευδογονίδια οσφρητικών υποδοχέων που φέρουν μεταλλάξεις, οι οποίες παρεμποδίζουν τη δημιουργία ενός πλήρους μήκους, λειτουργικού οσφρητικού υποδοχέα. Η οικογένεια των οσφρητικών υποδοχέων είναι, συνεπώς, μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες γονιδίων στον άνθρωπο. Περαιτέρω ανάλυση των
γονιδίων των οσφρητικών υποδοχέων στα πρωτεύοντα αποκαλύπτει ότι το κλάσμα των ψευδογονιδίων είναι μεγαλύτερο
σε είδη που είναι συγγενέστερα προς τον άνθρωπο (Eικόνα
34.3). Συνεπώς, μπορεί να έχουμε μια ερμηνεία για την εξελικτική απώλεια της οξύτητας στην αίσθηση της όσφρησης, καθώς τα ανώτερα θηλαστικά υποθέτουμε ότι εξαρτιόνταν λιγότερο από την αίσθηση αυτή για την επιβίωσή τους. Στα τρωκτικά, τα οποία είναι πολύ εξαρτημένα από την αίσθηση της
όσφρησης, όλα ουσιαστικά τα γονίδια για τους οσφρητικούς
υποδοχείς κωδικεύουν λειτουργικές πρωτεΐνες.
Οι πρωτεΐνες των οσφρητικών υποδοχέων είναι συνήθως
κατά 20% ταυτόσημες στην αλληλουχία τους με τον αδρενεργικό υποδοχέα β (Υποκεφάλαιο 14.1) και κατά 30% έως
ΕΙΚΌΝΑ 34.3 Η εξέλιξη των οσφρητικών υποδοχέων. Οι
60% ταυτόσημες μεταξύ τους. Διάφορα εξειδικευμένα χαραοσφρητικοί υποδοχείς φαίνεται ότι έχουν χάσει τη λειτουργία
τους διαμέσου της μετατροπής τους σε ψευδογονίδια κατά την
κτηριστικά αλληλουχιών υπάρχουν στους περισσότερους ή
πορεία της εξέλιξης των πρωτευόντων. Το ποσοστό των γονιδίων
σε όλους τους οσφρητικούς υποδοχείς (Eικόνα 34.4). Η κετων υποδοχέων που εμφανίζονται λειτουργικά για κάθε είδος,
ντρική περιοχή, συγκεκριμένα οι διαμεμβρανικές έλικες 4
παρατίθεται σε παρένθεση.
και 5, ποικίλλει πολύ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιοχή
αυτή είναι η θέση δέσμευσης του οσμογόνου. Η θέση αυτή
πρέπει να είναι διαφορετική στους οσφρητικούς υποδοχείς οι
οποίοι δεσμεύουν διακριτά οσμογόνα.
Ποια είναι η σχέση μεταξύ της γονιδιακής έκφρασης των
N
οσφρητικών υποδοχέων και ενός μεμονωμένου νευρώνα; Είναι ενδιαφέρον ότι κάθε οσφρητικός νευρώνας εκφράζει μόνο
ένα γονίδιο οσφρητικού υποδοχέα μεταξύ εκατοντάδων δια
θέσιμων τέτοιων γονιδίων. Εκ πρώτης όψεως, το ακριβές γονίδιο οσφρητικού υποδοχέα που εκφράζεται, καθορίζεται κατά μεγάλο βαθμό τυχαία. Μετά την έκφραση ενός γονιδίου
οσφρητικού υποδοχέα και την παραγωγή της λειτουργικής
πρωτεΐνης, η έκφραση των υπόλοιπων γονιδίων οσφρητικών
υποδοχέων καταστέλλεται μέσω μεταβολών στη δομή της
χρωματίνης διαμέσου ενός ανατροφοδοτικού μηχανισμού, ο
C
οποίος δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.
Η δέσμευση ενός οσμογόνου σε έναν οσφρητικό υποδοΕΙΚΌΝΑ 34.4 Συντηρημένες και μεταβλητές περιοχές στους
οσφρητικούς υποδοχείς. Οι οσφρητικοί υποδοχείς είναι μέλη της
χέα στην επιφάνεια του νευρώνα ξεκινά έναν καταρράκτη
οικογένειας των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Οι πράσινοι μεταγωγής σήματος, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τη δημικύλινδροι αντιπροσωπεύουν τις επτά υποτιθέμενες διαμεμβρανικές
ουργία ενός δυναμικού ενέργειας (Eικόνα 34.5). Ο δεσμευέλικες. Ισχυρά συντηρημένα κατάλοιπα, χαρακτηριστικά αυτής
μένος σε πρόσδεμα οσφρητικός υποδοχέας ενεργοποιεί την
της οικογένειας πρωτεϊνών, φαίνονται με μπλε, ενώ κατάλοιπα που
ποικίλλουν πολύ μεταξύ των μελών της φαίνονται με κόκκινο.
G(olf), την ειδική πρωτεΐνη G που αναφέρθηκε νωρίτερα. Η
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Οσμογόνο

ΕΙΚΌΝΑ 34.5 Ο καταρράκτης μεταγωγής
οσφρητικών σημάτων. Η δέσμευση ενός
οσμογόνου στον οσφρητικό υποδοχέα
ενεργοποιεί μια πορεία σηματοδότησης
παρόμοια με εκείνη που δημιουργείται ως
απόκριση στη δέσμευση μερικών ορμονών
στους υποδοχείς τους. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι το άνοιγμα ενός ιοντικού διαύλου
ελεγχόμενου από cAMP και η δημιουργία
ενός δυναμικού ενέργειας.

Υποδοχέας

α GDP
G(olf)

β

Na+

Αδενυλική
κυκλάση

γ

GTP GDP

Ca2+

cAMP

GTP

Ιοντικός δίαυλος
ελεγχόμενος από cAMP

cAMP

ATP
Na+
Ca2+

cAMP

G(olf) βρίσκεται αρχικά σε μια μορφή που είναι δεσμευμένη με GDP. Όταν ενεργοποιείται, απελευθερώνει την GDP, δεσμεύει GTP και απελευθερώνει τις υπομονάδες βγ που σχετίζονται με αυτή. Η υπομονάδα α, στη συνέχεια, ενεργο
ποιεί μια εξειδικευμένη αδενυλική κυκλάση, αυξάνοντας την ενδοκυτταρική συγκέντρωση της cAMP. Η αύξηση της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης της cAMP
ενεργοποιεί έναν μη ειδικό δίαυλο κατιόντων, ο οποίος επιτρέπει στο ασβέστιο
και σε άλλα κατιόντα να εισέλθουν στο κύτταρο. Η ροή των κατιόντων διά μέσου του διαύλου εκπολώνει τη νευρωνική μεμβράνη και δημιουργεί ένα δυναμικό ενέργειας. Αυτό το δυναμικό ενέργειας, συνδυαζόμενο με εκείνα από άλλους
οσφρητικούς νευρώνες, οδηγούν στην αντίληψη μιας συγκεκριμένης οσμής.
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Τα οσμογόνα αποκωδικεύονται από έναν συνδυαστικό μηχανισμό

Οσμογόνο

Μια πρώτη πρόκληση που παρουσιάζεται στον ερευνητή από το μεγάλο μέγεθος της οικογένειας των οσφρητικών υποδοχέων είναι να αντιστοιχίσει τον κάθε
υποδοχέα με το ένα ή τα περισσότερα οσμογόO
O
O
O
να τα οποία δεσμεύει. Προς τον στόχο αυτόν
Br
έχει γίνει εντυπωσιακή πρόοδος. Αρχικά, ένας
OH
( )i
( )i OH
( )i
( )i
HO
OH
OH
οσφρητικός υποδοχέας ταυτοποιήθηκε με συγκεκριμένα οσμογόνα μέσω υπερέκφρασης Καρβοξυλικά οξέα
Βρωμοκαρβοξυλικά οξέα
Δικαρβοξυλικά οξέα
Αλκοόλες
(i = 3–7)
(i = 4–7)
(i = 2–7)
(i = 4–8)
ενός και μόνο δεδομένου γονιδίου οσφρητικού υποδοχέα στον επίμυ. Ο υποδοχέας αυτός
αποκρίθηκε σε αλδεΰδες με ευθείες αλυσίδες και, μάλιστα, πιο αποτελεσματι- ΕΙΚΌΝΑ 34.6 Τέσσερις σειρές
κά στις n-οκτανάλες και λιγότερο ισχυρά στις n-επτανάλες και στις n-εξανάλες. οσμογόνων που εξετάστηκαν ως προς την
ενεργοποίηση οσφρητικών υποδοχέων.
Πιο εντυπωσιακή πρόοδος πραγματοποιήθηκε με την εκμετάλλευση των γνώ
σεών μας για την πορεία μεταγωγής σήματος που επάγεται από τους οσφρητικούς υποδοχείς και την ισχύ της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).
Μια ιστολογική τομή του ρινικού επιθηλίου ποντικού εκτέθηκε στη χρωστική Fura-2 που είναι ευαίσθητη στο ασβέΥποδοχέας
στιο (Υποκεφάλαιο 14.1). Ο ιστός, στη συνέχεια, υπέστη επε1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ξεργασία με διαφορετικά οσμογόνα, ένα κάθε φορά, σε συC3-COOH
γκεκριμένη συγκέντρωση. Εάν το οσμογόνο δεσμευόταν και
C4-COOH
ενεργοποιούσε έναν οσφρητικό υποδοχέα, ο νευρώνας ήταν
C5-COOH
δυνατόν να ανιχνευθεί μικροσκοπικά από την αλλαγή στον
C6-COOH
φθορισμό που προκλήθηκε από την είσοδο του ασβεστίου η
C7-COOH
οποία αποτελεί μέρος της διεργασίας μεταγωγής σήματος.
C8-COOH
Για να καθοριστεί ποιος υποδοχέας ήταν υπεύθυνος για την
C5-OH
απόκριση, δημιουργήθηκε cDNA από mRNA το οποίο είχε
C6-OH
C7-OH
απομονωθεί από μεμονωμένους ταυτοποιημένους νευρώνες.
C8-OH
Το cDNA υποβλήθηκε στη συνέχεια σε αλυσιδωτή αντίδραC9-OH
ση πολυμεράσης με τη χρήση εκκινητών οι οποίοι είναι αποBr-C3-COOH
τελεσματικοί στην ενίσχυση της έκφρασης των περισσότεBr-C4-COOH
ρων ή όλων των γονιδίων των οσφρητικών υποδοχέων. Στη
Br-C5-COOH
συνέχεια, καθορίστηκε και αναλύθηκε η αλληλουχία όλων
Br-C6-COOH
των προϊόντων της PCR από κάθε νευρώνα.
Br-C7-COOH
Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση, οι ερευHOOC-C4-COOH
νητές ανέλυσαν τις αποκρίσεις των νευρώνων σε μια σειρά
HOOC-C5-COOH
ενώσεων που είχαν ποικίλα μήκη αλυσίδας και τελικές λειHOOC-C6-COOH
HOOC-C7-COOH
τουργικές ομάδες (Eικόνα 34.6). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών φαίνονται εκπληκτικά εκ πρώτης όψεως (EιΕΙΚΌΝΑ 34.7 Σχήματα ενεργοποίησης των οσφρητικών
κόνα 34.7). Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει μια απλή
υποδοχέων. Δεκατέσσερις διαφορετικοί υποδοχείς εξετάστηκαν
αντιστοιχία 1:1 μεταξύ οσμογόνων και υποδοχέων. Σχεδόν
ως προς την απόκρισή τους σε ενώσεις που παρουσιάζονται στην
Εικόνα 34.6. Το έγχρωμο τετραγωνίδιο δείχνει ότι ο υποδοχέας
κάθε οσμογόνο ενεργοποιεί έναν αριθμό υποδοχέων (συνήθως
που αναγράφεται στην κορυφή αποκρίνεται στην ένωση που
σε διαφορετική έκταση) και σχεδόν κάθε υποδοχέας ενεργοαναγράφεται αριστερά. Τα σκούρα χρώματα δηλώνουν ότι ο
ποιείται από περισσότερα από ένα οσμογόνα. Ωστόσο, επισηυποδοχέας ενεργοποιήθηκε σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις του
οσμογόνου μορίου.
μαίνεται ότι κάθε οσμογόνο ενεργοποιεί έναν μοναδικό συν-

1118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Αισθητικά συστήματα

ΕΙΚΌΝΑ 34.8 Συγκλίνοντες οσφρητικοί
νευρώνες. Αυτή η τομή από τη ρινική
κοιλότητα έχει χρωματιστεί για να
αποκαλύψει αποφυάδες αισθητικών
νευρώνων που εκφράζουν τον ίδιο
οσφρητικό υποδοχέα. Οι αποφυάδες
συγκλίνουν σε μία μόνο θέση του
οσφρητικού βολβού. [Ανατύπωση από
P. Mombaerts, F. Wang, C. Dulac, S. K. Chao,
A. Nemes, M. Mendelsohn, J. Edmondson,
& R. Axel, Visualizing an Olfactory Sensory
Map, Cell, 87, p. 675-689. 1996, με άδεια από
Elsevier.]

δυασμό υποδοχέων. Κατά κανόνα, αυτός ο συνδυαστικός μηχανισμός επιτρέπει
ακόμη και σε μια σχετικώς μικρή σειρά υποδοχέων να διακρίνουν έναν μεγάλο
αριθμό οσμογόνων.
Πώς μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο η πληροφορία σχετικά με το ποιοι υποδο
χείς έχουν ενεργοποιηθεί; Υπενθυμίζεται ότι κάθε νευρώνας εκφράζει μόνο έναν
οσφρητικό υποδοχέα και ότι το σχήμα της έκφρασης αυτών των υποδοχέων φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό τυχαίο. Ένα σημαντικό στοιχείο για τις συνδέσεις μεταξύ των υποδοχέων και του εγκεφάλου προήλθε από τη δημιουργία ποντικών που εκφράζουν ένα γονίδιο για έναν εύκολα ανιχνεύσιμο έγχρωμο πρωτεϊνικό μάρτυρα, σε συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο γονίδιο οσφρητικού υποδοχέα. Οι οσφρητικοί νευρώνες που εκφράζουν τον συνδυασμό του οσφρητικού υποδοχέα και της πρωτεΐνης-μάρτυρα ακολουθήθηκαν μέχρι την κατάληξή
τους στον εγκέφαλο, σε μια περιοχή που ονομάζεται οσφρητικός βολβός (Eικόνα
34.8). Οι αποφυάδες των νευρώνων που εκφράζουν το ίδιο γονίδιο οσφρητικού
υποδοχέα βρέθηκε ότι καταλήγουν στην ίδια θέση του οσφρητικού βολβού. Επιπλέον, αυτό το σχήμα νευρωνικής σύνδεσης βρέθηκε ότι είναι ταυτόσημο σε
όλους τους ποντικούς που εξετάστηκαν. Συνεπώς, νευρώνες οι οποίοι εκφράζουν
συγκεκριμένους οσφρητικούς υποδοχείς συνδέονται με συγκεκριμένες θέσεις του
εγκεφάλου. Αυτή η ιδιότητα δημιουργεί έναν χωρικό χάρτη της δραστηριότητας
νευρώνων του οσφρητικού βολβού που αποκρίνεται σε οσμογόνα.
Μπορεί ένας τέτοιος συνδυαστικός μηχανισμός πραγματικά να διαχωρίσει
πολλά διαφορετικά οσμογόνα; Μια ηλεκτρονική «μύτη» η οποία λειτουργεί με
τους ίδιους κανόνες παρέχει αδιάσειστες αποδείξεις ότι αυτό είναι δυνατόν (Eικόνα 34.9). Οι υποδοχείς της ηλεκτρονικής μύτης είναι πολυμερή τα οποία δεσμεύουν ένα εύρος μικρών μορίων. Κάθε πολυμερές δεσμεύει όλα τα οσμογόνα,
αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρικές ιδιότητες κάθε πολυμερούς αλλάζουν με τη δέσμευση του οσμογόνου σε αυτό. Ένα σύνολο
από 32 τέτοια πολυμερή-αισθητήρες, τα οποία συνδέθηκαν ηλεκτρικά έτσι ώστε
να μπορεί να εκτιμηθεί το σχήμα των αποκρίσεων, είναι ικανά να διαχωρίσουν
επιμέρους ενώσεις όπως το n-πεντάνιο και το n-εξάνιο, καθώς και πολύπλοκα
μείγματα όπως οι οσμές από φρέσκα και χαλασμένα φρούτα.

34.2 Η γεύση είναι ένας συνδυασμός αισθήσεων
που λειτουργούν με διαφορετικούς μηχανισμούς
ΕΙΚΌΝΑ 34.9 Η Cyranose
320. Η ηλεκτρονική «μύτη»
μπορεί να έχει εφαρμογές στη
βιομηχανία τροφίμων, στη
ζωοτεχνία, στην αστυνόμευση
και στην ιατρική. [Ευγενική
προσφορά Smiths Medical.]

Η αδυναμία να αισθανθούμε τη γεύση των τροφών είναι ένα κοινό παράπονο
όταν η συμφόρηση του ρινικού βλεννογόνου μειώνει την αίσθηση της όσφρησης. Συνεπώς, η όσφρηση ενισχύει την αίσθηση της γεύσης μας και η γεύση είναι, με πολλούς τρόπους, «αδελφή» αίσθηση της όσφρησης. Παρ’ όλα αυτά, οι
δύο αισθήσεις διαφέρουν η μία από την άλλη σε πολλά σημαντικά σημεία. Πρώτον, είμαστε σε θέση να αισθανόμαστε πολλές κατηγορίες ενώσεων με τη γεύση,
τις οποίες δεν μπορούμε να αισθανθούμε με την όσφρηση: το αλάτι και η ζάχαρη
έχουν πολύ λίγη οσμή, ενώ είναι πρωτογενή ερεθίσματα του γευστικού συστήματος. Δεύτερον, ενώ είμαστε ικανοί να διαχωρίσουμε χιλιάδες οσμές, η διάκριση μέσω της γεύσης είναι πολύ πιο περιορισμένη. Πέντε πρωτογενείς γεύσεις
γίνονται αντιληπτές: το πικρό, το γλυκό, το ξινό, το αλμυρό και το umami (η γεύση του γλουταμινικού και του ασπαραγινικού προερχόμενη από την ιαπωνική
λέξη για την «εξαιρετική γευστικότητα»). Αυτές οι πέντε γεύσεις εξυπηρετούν
την κατηγοριοποίηση ενώσεων σε εν δυνάμει θρεπτικές και ευεργετικές (γλυκό,
αλμυρό, umami) και εν δυνάμει βλαβερές ή τοξικές (πικρό, ξινό). Τα γευσιγόνα
(μόρια που γίνονται αντιληπτά με την αίσθηση της γεύσης) είναι αρκετά διακριτά για κάθε διαφορετική κατηγορία (Eικόνα 34.10).
Το απλούστερο γευσιγόνο, το ιόν του υδρογόνου, γίνεται αντιληπτό ως ξινό.
Άλλα απλά ιόντα, συγκεκριμένα το ιόν του νατρίου, γίνονται αντιληπτά ως αλμυρά. Η γεύση που ονομάζεται umami προκαλείται από τα αμινοξέα γλουταμι-
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νικό και ασπαραγινικό, με το πρώτο να απαντά συχνά ως μονόξινο γλουταμινικό
νάτριο (MSG) που προστίθεται σε διάφορα τρόφιμα ως ενισχυτικό γεύσης. Σε
αντιδιαστολή, γευσιγόνα που γίνονται αντιληπτά ως πικρά ή γλυκά είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Πολλές πικρές ενώσεις είναι αλκαλοειδή ή άλλα φυτικά παράγωγα, πολλά από τα οποία είναι τοξικά. Ωστόσο, δεν έχουν κανένα κοινό δομικό
στοιχείο ή άλλες κοινές ιδιότητες. Οι υδατάνθρακες, όπως η γλυκόζη και η σακχαρόζη, γίνονται αντιληπτοί ως γλυκείς, όπως συμβαίνει και με άλλες ενώσεις,
συμπεριλαμβανομένων απλών πεπτιδικών παραγώγων, όπως η ασπαρτάμη, ακόμη και μερικών πρωτεϊνών.
Αυτές οι διαφορές στην εξειδίκευση μεταξύ των πέντε γεύσεων οφείλονται
σε διαφορές στους υφιστάμενους βιοχημικούς μηχανισμούς τους. Η αίσθηση της
γεύσης είναι στην πραγματικότητα ένας αριθμός ανεξάρτητων αισθήσεων που
όλες χρησιμοποιούν το ίδιο όργανο, τη γλώσσα, για την έκφρασή τους.
Τα γευσιγόνα ανιχνεύονται από εξειδικευμένες δομές, τους γευστικούς κάλυκες, οι οποίοι περιέχουν περίπου 150 κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των αισθητικών νευρώνων (Eικόνα 34.11). Δακτυλοειδείς προεκβολές που ονομάζονται
μικρολάχνες και είναι πλούσιες σε γευστικούς υποδοχείς προβάλλουν από το κορυφαίο άκρο των κυττάρων του γευστικού κάλυκα στην επιφάνεια της γλώσσας.
Νευρικές ίνες από το αντίθετο άκρο των κυττάρων μεταφέρουν ηλεκτρικές ώσεις
στον εγκέφαλο ως απόκριση στη διέγερση από τα γευσιγόνα. Δομές οι οποίες περιέχουν πολυάριθμους γευστικούς κάλυκες ονομάζονται γευστικές θηλές.
Η ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδιώματος του ανθρώπου οδήγησε
στην ανακάλυψη μιας μεγάλης οικογένειας υποδοχέων της γεύσης του
πικρού με επτά διαμεμβρανικές έλικες
Όπως και στην όσφρηση, ένας αριθμός στοιχείων καταδεικνύουν την ανάμειξη πρωτεϊνών G και, κατά συνέπεια, υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες
(υποδοχέων 7TM) για την ανίχνευση των γεύσεων του πικρού και του γλυκού. Τα
τεκμήρια περιλαμβάνουν την απομόνωση μιας εξειδικευμένης υπομονάδας α των
πρωτεϊνών G, που ονομάστηκε γευστίνη, η οποία εκφράζεται κυρίως στους γευστικούς κάλυκες (Eικόνα 34.12). Πώς θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν οι υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες; Στον άνθρωπο αλλά και στον ποντικό η
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ΕΙΚΌΝΑ 34.10 Παραδείγματα γευσιγόνων.
Τα γευστικά μόρια ταξινομούνται σε πέντε
ομάδες: γλυκά, αλμυρά, umami, πικρά και
ξινά.

Μικρολάχνες
που περιέχουν
γευστικούς
υποδοχείς

Αισθητικός
νευρώνας

Νευρική ίνα

ΕΙΚΌΝΑ 34.11 Ένας γευστικός κάλυκας.
Κάθε γευστικός κάλυκας περιέχει
αισθητικούς νευρώνες οι οποίοι εκτείνουν
μικρολάχνες στην επιφάνεια της γλώσσας,
όπου αλληλεπιδρούν με γευστικά μόρια.
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N
H

6-n-Προπυλο-2-θειοουρακίλη

(B)

ΕΙΚΌΝΑ 34.12 Η έκφραση της γευστίνης
στη γλώσσα. (Α) Μια τομή της γλώσσας
που έχει εμποτιστεί με φθορίζον αντίσωμα
αποκαλύπτει τη θέση των γευστικών
καλύκων. (Β) Η ίδια περιοχή εμποτισμένη
με αντίσωμα εναντίον της γευστίνης
αποκαλύπτει ότι αυτή η πρωτεΐνη G
εκφράζεται στους γευστικούς κάλυκες.
[Ευγενική προσφορά Dr. Charles S. Zuker.]

ικανότητα ανίχνευσης κάποιων ενώσεων εξαρτάται από συγκεκριμένους γονιδιακούς τόπους. Παραδείγματος χάριν, η ικανότητα της αντίληψης της πικρής ένωσης 6-n-προπυλο-2-θειοουρακίλης (PROP) χαρτογραφήθηκε σε μια περιοχή του
5ου χρωμοσώματος στον άνθρωπο μέσω σύγκρισης μαρτύρων DNA από άτομα
που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ευαισθησία τους
N
για την ένωση αυτή.
Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι η περιοχή αυτή
ίσως κωδικεύει έναν υποδοχέα με επτά διαμεμβρανικές
έλικες, ο οποίος αποκρίνεται στην 6-n-προπυλο-2-θειοουρακίλη. Στην αρχή του Προγράμματος Χαρτογράφησης
του Γονιδιώματος του Ανθρώπου προσδιορίστηκε η αλληλουχία περίπου 450.000 βάσεων αυτής της περιοχής. Η
αλληλουχία αυτή εξετάστηκε μέσω προγράμματος υποC
λογιστή ως προς την παρουσία γονιδίων υποδοχέων με
επτά διαμεμβρανικές έλικες και, πράγματι, ένα τέτοιο γονίδιο βρέθηκε και ονομάστηκε T2R1. Πρόσθετες έρευνες
ΕΙΚΌΝΑ 34.13 Συντηρημένες και μεταβλητές περιοχές στους
σε βάσεις δεδομένων οδήγησαν στην ανίχνευση στο ανυποδοχείς της πικρής γεύσης. Οι υποδοχείς της πικρής γεύσης είναι
μέλη της οικογένειας των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες.
θρώπινο γονιδίωμα περίπου 40 αλληλουχιών παρόμοιων
Τα ισχυρώς συντηρημένα κατάλοιπα, χαρακτηριστικά αυτής της
με εκείνη του γονιδίου T2R1. Οι κωδικευμένες πρωτεΐνες
οικογένειας πρωτεϊνών, φαίνονται με μπλε και τα πολύ μεταβλητά
ήταν κατά 30% έως 70% ταυτόσημες με την T2R1 (Eικατάλοιπα φαίνονται με κόκκινο.
κόνα 34.13)
Είναι πράγματι οι πρωτεΐνες αυτές υποδοχείς της πικρής γεύσης; Τεκμήρια
από διαφορετικά πειράματα δείχνουν ότι είναι. Πρώτον, τα γονίδιά τους εκφράζονται σε κύτταρα ευαίσθητα στη γεύση – για την ακρίβεια, σε πολλά από τα
κύτταρα που εκφράζουν τη γευστίνη. Δεύτερον, κύτταρα που εκφράζουν μοναδικά μέλη αυτής της οικογένειας αποκρίνονται σε συγκεκριμένες πικρές ενώσεις. Παραδείγματος χάριν, κύτταρα που εκφράζουν έναν συγκεκριμένο υποδοχέα του ποντικού (mT2R5) αποκρίνονται κατά την έκθεσή τους στο κυκλοεξιμίδιο. Τρίτον, ποντικοί οι οποίοι δεν αποκρίθηκαν στο κυκλοεξιμίδιο βρέθηκε
ότι είχαν σημειακές μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδίκευε τον mT2R5. Tέλος,
το κυκλοεξιμίδιο διεγείρει εξειδικευμένα τη δέσμευση αναλόγων της GTP στη
γευστίνη, παρουσία της πρωτεΐνης mT2R5 (Eικόνα 34.14).
Είναι σημαντικό ότι κάθε κύτταρο με γευστικούς υποδοχείς εκφράζει πολλά
διαφορετικά μέλη της οικογένειας T2R. Αυτό το σχήμα έκφρασης έρχεται σε
έντονη αντιδιαστολή με το σχήμα του ενός τύπου υποδοχέα ανά κύτταρο που
χαρακτηρίζει το οσφρητικό σύστημα (Eικόνα 34.15). Η διαφορά στα σχήματα
έκφρασης είναι υπεύθυνη για την πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση της αίσθησής
ΕΙΚΌΝΑ 34.14 Τεκμήρια ότι οι πρωτεΐνες
μας για τις οσμές, σε σύγκριση με εκείνη για τις γεύσεις. Είμαστε ικανοί να διαT2R είναι υποδοχείς της πικρής γεύσης.
χωρίσουμε μεταξύ ανεπαίσθητα διαφορετικών οσμών διότι κάθε οσμογόνο διεγείΤο κυκλοεξιμίδιο διεγείρει μοναδικά τη
ρει ένα μοναδικό σχήμα νευρώνων. Σε αντιδιαστολή, πολλά γευσιγόνα διεγείρουν
δέσμευση της GTPγS, αναλόγου της GTP, στη
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γευστίνη, παρουσία της πρωτεΐνης mT2R.
[Κατά J. Chandrashekar et al. Cell 100:703711, 2000.]

ΕΙΚΌΝΑ 34.15 Διαφορετικά σχήματα για
τη γονιδιακή έκφραση και τη σύνδεση των
οσφρητικών υποδοχέων και των υποδοχέων της
πικρής γεύσης. Στην όσφρηση, κάθε νευρώνας
εκφράζει ένα μόνο γονίδιο οσφρητικού υποδοχέα
και οι νευρώνες που εκφράζουν τον ίδιο υποδοχέα
συγκλίνουν σε εξειδικευμένες θέσεις του εγκεφάλου,
προσδίδοντας στον οργανισμό την ικανότητα
αντίληψης των διαφορετικών οσμογόνων. Στη γεύση,
κάθε νευρώνας εκφράζει πολλά γονίδια υποδοχέων
της πικρής γεύσης, και έτσι η ταυτότητα του
γευσιγόνου χάνεται κατά τη μετάδοση του σήματος.

ΟΣΦΡΗΣΗ

Αισθητικοί
νευρώνες

ΓΕΥΣΗ (πικρό)

Εγκέφαλος

Αισθητικοί
νευρώνες

Εγκέφαλος

τους ίδιους νευρώνες. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε μόνο την πικρή γεύση, χωρίς
να έχουμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε το κυκλοεξιμίδιο από την κινίνη.
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Ένας ετεροδιμερής υποδοχέας με επτά διαμεμβρανικές έλικες αποκρίνεται
σε γλυκές ενώσεις

Σχετικός ρυθμός λειxίας (συγκριτικά με το νερό)

Οι περισσότερες γλυκές ενώσεις είναι υδατάνθρακες, πλούσιοι σε ενέργεια και
εύπεπτοι. Κάποιες μη υδατανθρακικές ενώσεις όπως η σακχαρίνη και η ασπαρτάμη έχουν επίσης γλυκιά γεύση. Σε κύτταρα με γευστικούς υποδοχείς ευαίσθητους στη γλυκύτητα εκφράζονται μέλη μιας δεύτερης οικογένειας υποδοχέων
με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Τα τρία μέλη της οικογένειας, γνωστά ως T1R1, T1R2 και T1R3, ξεχωρίζουν από
τους υποδοχείς της γεύσης για το πικρό λόγω της πιο μεγάλης εξωκυτταρικής επικράτειάς τους. Μελέτες με γονιδιακή
T1R2, T1R3
20
εκμηδένιση αποκάλυψαν ότι σε ποντικούς, που είναι ικανοί
να αναγνωρίζουν γευστικά τους υδατάνθρακες, οι υποδοχείς
T1R2 και T1R3 εκφράζονται ταυτόχρονα (Εικόνα 34.16).
Συνεπώς, οι T1R2 και T1R3 φαίνεται ότι σχηματίζουν έναν
εξειδικευμένο ετεροδιμερή υποδοχέα υπεύθυνο για την
10
διεκπεραίωση της απόκρισης στους υδατάνθρακες. Ο ίδιος
ετεροδιμερής υποδοχέας αποκρίνεται επίσης σε τεχνητές
T1R1, T1R3
γλυκαντικές ουσίες, καθώς και σε πρωτεΐνες με γλυκιά γεύση, και γι’ αυτό φαίνεται ότι πρόκειται για τον υποδοχέα που
T1R1, T1R2
είναι υπεύθυνος για την απόκριση σε όλα τα γλυκά γευστικά
T1R1 μόνο
0
30
100
300
1000
μόρια. Να σημειωθεί ότι οι T1R2 και T1R3 δεν αποκρίνο[Σακχαρόζη], mM
νται μεμονωμένα στα γλυκά γευστικά μόρια παρά μόνο εάν
κάποιο από αυτά βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις.
ΕΙΚΌΝΑ 34.16 Τεκμήρια για την ύπαρξη ενός ετεροδιμερούς
υποδοχέα της γλυκιάς γεύσης. Η ευαισθησία στη γλυκύτητα
Το ότι απαιτείται ο σχηματισμός ενός ολιγομερούς των
ποντικών με γονίδια για τα μόρια T1R1, μόνο, για T1R1 και
υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες προκειμένου να
T1R2 μαζί, για T1R1 και T1R3 μαζί ή για T1R2 και T1R3 μαζί
είναι πλήρως λειτουργική η απόκρισή τους αποτελεί έκπληκαθορίστηκε με παρατήρηση των σχετικών ρυθμών με τους
ξη, σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα γι’ αυτούς
οποίους οι ποντικοί αυτοί έγλειφαν διαλύματα που περιείχαν
ποικίλες συγκεντρώσεις σακχαρόζης. Οι μελέτες αυτές
τους υποδοχείς. Η ανακάλυψη αυτή έχει τουλάχιστον δύο
απέδειξαν ότι τόσο ο T1R2 όσο και ο T1R3 είναι απαραίτητοι για
πιθανές ερμηνείες. Πρώτον, ο υποδοχέας της γεύσης για το
την πλήρη απόκριση στη σακχαρόζη. [Κατά G. Q. Zhao et al. Cell
γλυκό μπορεί να είναι μέλος μιας μικρότερης υποομάδας
115:255-266, 2003.]
της οικογένειας των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές
έλικες, η οποία λειτουργεί μόνο όταν τα μέλη της σχηματίζουν ολιγομερή. Εναλλακτικά, οι υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες που
λειτουργούν ως ολιγομερή μπορεί να είναι πολλοί, αλλά αυτή η θεωρία δεν έχει
επιβεβαιωθεί, καθώς αυτά τα ολιγομερή περιέχουν μόνο έναν τύπο υπομονάδας
του υποδοχέα με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Περαιτέρω μελέτες εξακρίβωσαν
ότι ο ολιγομερισμός των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες είναι συνήθης και οι επιστήμονες ασχολούνται με τη διασαφήνιση των επιπτώσεων αυτού
του ολιγομερισμού.
Το umami, η γεύση του γλουταμινικού και του ασπαραγινικού, προκύπτει
από έναν ετεροδιμερή υποδοχέα που σχετίζεται με τον υποδοχέα της
γλυκιάς γεύσης
Η οικογένεια των υποδοχέων που είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση της γλυκύτητας είναι, επίσης, υπεύθυνοι για την ανίχνευση των αμινοξέων. Στον άνθρωπο,
μόνο το γλουταμινικό και το ασπαραγινικό μπορούν να προκαλέσουν γευστική
απόκριση. Μελέτες παρόμοιες με εκείνες για τον υποδοχέα της γλυκιάς γεύσης
αποκάλυψαν ότι ο υποδοχέας της γεύσης umami αποτελείται από τους T1R1
και T1R3. Συνεπώς, ο υποδοχέας της γεύσης umami έχει μια υπομονάδα κοινή
(T1R3) με τον υποδοχέα της γλυκιάς γεύσης, αλλά και μια πρόσθετη υπομονάδα (T1R1), η οποία δεν συμμετέχει στην απόκριση στο γλυκό. Το συμπέρασμα

αυτό υποστηρίζεται από την παρατήρηση ότι ποντικοί στους οποίους έχει καταστραφεί το γονίδιο που κωδικεύει τον T1R1 δεν αποκρίνονται στο ασπαραγινικό
αλλά αποκρίνονται φυσιολογικά σε γλυκά γευσιγόνα· ποντικοί στους οποίους
έχουν καταστραφεί και τα δύο γονίδια που κωδικεύουν τους T1R1 και T1R3
αποκρίνονται ελάχιστα στο umami ή σε γλυκά γευσιγόνα.
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Aλμυρές γεύσεις ανιχνεύονται κυρίως από τη διέλευση
των ιόντων νατρίου διαμέσου διαύλων
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ΕΙΚΌΝΑ 34.17 Σχηματική δομή του
διαύλου νατρίου που είναι ευαίσθητος
στην αμιλορίδη. Παρουσιάζεται μόνο μία
από τις τρεις υπομονάδες του διαύλου. Ο
δίαυλος νατρίου που είναι ευαίσθητος στην
αμιλορίδη ανήκει σε μια υπεροικογένεια
που έχει κοινά δομικά χαρακτηριστικά, στα
οποία περιλαμβάνονται δύο υδρόφοβες
διαμεμβρανικές περιοχές, ενδοκυτταρικά
αμινο- και καρβοξυτελικά άκρα και
μια μεγάλη εξωκυτταρική περιοχή με
συντηρημένες επικράτειες πλούσιες σε
κυστεΐνη.

Τα αλμυρά γευσιγόνα δεν ανιχνεύονται από υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Αντ’ αυτού, ανιχνεύονται άμεσα από τη διέλευση διαμέσου ιοντικών
διαύλων που εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων της γλώσσας. Στοιχεία
για τον ρόλο αυτών των ιοντικών διαύλων προέρχονται από τη μελέτη γνωστών
ιδιοτήτων των διαύλων νατρίου οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν σε άλλες βιολογικές
λειτουργίες. Μια κατηγορία διαύλων, που χαρακτηρίστηκαν πρώτα για τον ρόλο
τους στην επαναπορρόφηση αλάτων, πιστεύεται ότι είναι σημαντικοί στην ανίχνευση της γεύσης του αλμυρού διότι είναι ευαίσθητοι στην ένωση αμιλορίδη, η
οποία εξασθενίζει τη γεύση του άλατος και μειώνει σημαντικά την ενεργοποίηση των αισθητικών νευρώνων ως απόκριση στο νάτριο.
Ένας δίαυλος νατρίου ευαίσθητος στην αμιλορίδη περιλαμβάνει τρεις υπομονάδες οι οποίες μπορεί να είναι ταυτόσημες ή διακριτές, σε κάθε περίπτωση
όμως είναι ομόλογες. Κάθε υπομονάδα αποτελείται από 500 έως 1.000 αμινοξέα και περιλαμβάνει δύο πιθανώς διαμεμβρανικές έλικες καθώς και μια μεγάλη
εξωκυτταρική επικράτεια μεταξύ τους (Eικόνα 34.17). Η εξωκυτταρική περιοχή
περιλαμβάνει δύο (ή μερικές φορές τρεις) διακριτές περιοχές πλούσιες σε κατάλοιπα κυστεΐνης (και, ενδεχομένως, δισουλφιδικούς δεσμούς). Μια περιοχή
αμέσως μπροστά από τη δεύτερη διαμεμβρανική έλικα φαίνεται να σχηματίζει
μέρος του πόρου του διαύλου κατά τρόπο ανάλογο με τον δομικά χαρακτηρισμένο δίαυλο καλίου. Τα μέλη της οικογένειας των διαύλων νατρίου που είναι
ευαίσθητα στην αμιλορίδη είναι πολυάριθμα και ποικίλα ως προς τους βιολογικούς ρόλους που επιτελούν. Θα τα συναντήσουμε και πάλι στο θέμα της αίσθησης της αφής.
Τα ιόντα νατρίου που διέρχονται από τους διαύλους αυτούς παράγουν ένα
διαμεμβρανικό ρεύμα σημαντικής έντασης. Η αμιλορίδη παρεμποδίζει αυτό το
ρεύμα, φαινόμενο που είναι υπεύθυνο για την επίδρασή της στη γεύση. Ωστόσο, περίπου το 20% της απόκρισης στο νάτριο παραμένει ακόμη και παρουσία
της αμιλορίδης, γεγονός που δείχνει ότι και άλλοι ιοντικοί δίαυλοι συμμετέχουν
στην ανίχνευση της γεύσης του αλμυρού.
Oι ξινές γεύσεις προέρχονται από τις επιδράσεις των ιόντων υδρογόνου
(οξέων) σε διαύλους
Όπως και οι αλμυρές γεύσεις, έτσι και οι ξινές γεύσεις ανιχνεύονται μέσω άμεσης
αλληλεπίδρασης με ιοντικούς διαύλους, αλλά τα εισερχόμενα ιόντα είναι ιόντα
υδρογόνου (σε υψηλές συγκεντρώσεις) παρά ιόντα νατρίου. Παραδείγματος χάριν, απουσία υψηλών συγκεντρώσεων ιόντων νατρίου, η ροή ιόντων υδρογόνου
μπορεί να επάγει σημαντικό διαμεμβρανικό ρεύμα διαμέσου των διαύλων να
τρίου που είναι ευαίσθητοι στην αμιλορίδη. Ωστόσο, τα ιόντα υδρογόνου γίνονται επίσης αισθητά από μηχανισμούς διαφορετικούς από εκείνους για την άμεση διέλευσή τους από τις μεμβράνες. Η δέσμευση ιόντων υδρογόνου παρεμποδίζει μερικούς διαύλους καλίου και ενεργοποιεί κάποιους άλλους τύπους διαύλων.
Όλοι μαζί αυτοί οι μηχανισμοί οδηγούν σε αλλαγές στη μεμβρανική πόλωση
των αισθητικών νευρώνων οι οποίοι παράγουν την αίσθηση της ξινής γεύσης.
Θα εξετάσουμε έναν επιπλέον υποδοχέα σχετικό με τη γεύση, υπεύθυνο για την
αίσθηση της «καυτερής» γεύσης των πικάντικων φαγητών, όταν θα μελετήσουμε τους μηχανισμούς αντίληψης της αφής.

34.3 Φωτοϋποδεκτικά μόρια στον οφθαλμό ανιχνεύουν
το ορατό φως
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Η όραση στηρίζεται στην απορρόφηση του φωτός από φωτοϋποδεκτικά κύτταρα του οφθαλμού. Τα κύτταρα αυτά είναι ευαίσθητα στο φως μιας σχετικά
μικρής περιοχής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, της
περιοχής που έχει μήκος κύματος από 390 έως 750 nm
(Eικόνα 34.18). Τα σπονδυλωτά έχουν δύο είδη φωτοϋποδεκτικών κυττάρων τα οποία, λόγω του χαρακτηριστικού
σχήματος της εξωτερικής αποφυάδας τους (σχήμα μικρού
ραβδίου ή κώνου) ονομάζονται ραβδιοφόρα και κωνιοφό10 10
10 7 10 6
102
ρα κύτταρα (ή ραβδία και κωνία). Τα κωνιοφόρα κύτταρα
Ακτίνες Χ
Ορατό φως
Ραδιοκύματα
λειτουργούν στο έντονο φως και είναι υπεύθυνα για την
Μήκος κύματος (m)
έγχρωμη όραση, ενώ τα ραβδιοφόρα κύτταρα λειτουργούν
στο αμυδρό φως και δεν αντιλαμβάνονται τα χρώματα. Ο αμφιβληστροειδής του ΕΙΚΌΝΑ 34.18 Το ηλεκτρομαγνητικό
φάσμα. Το ορατό φως έχει μήκος κύματος
ανθρώπου περιέχει περίπου 3 εκατομμύρια κωνιοφόρα και 100 εκατομμύρια ρα- από 390 nm έως 750 nm.
βδιοφόρα κύτταρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα ραβδιοφόρο κύτταρο μπορεί να
αποκριθεί σε ένα και μόνο φωτόνιο και ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται λιγότερες
από 10 τέτοιες αποκρίσεις για να καταγράψει την αίσθηση μιας στιγμιαίας αναλαμπής φωτός.
H ροδοψίνη, ένας εξειδικευμένος υποδοχέας με επτά διαμεμβρανικές
έλικες, απορροφά ορατό φως
Τα ραβδιοφόρα είναι λεπτά, επιμήκη κύτταρα και το εξωτερικό τμήμα τους είναι
εξειδικευμένο στην φωτοϋποδεκτικότητα (Eικόνα 34.19). Περιέχει μια στοίβα
1.000 περίπου δίσκων, οι οποίοι είναι σάκοι που περιβάλλονται από μεμβράνη
και είναι γεμάτοι φωτοϋποδεκτικά μόρια. Το φωτοευαίσθητο μόριο ονομάζεται
συχνά οπτική χρωστική διότι είναι ισχυρά χρωματισμένο λόγω της ικανότητάς
του να απορροφά φως. Το φωτοϋποδεκτικό μόριο στα ραβδία είναι η ροδοψίνη
(Υποκεφάλαιο 14.1), η οποία αποτελείται από την πρωτεΐνη οψίνη συνδεδεμένη
με την προσθετική ομάδα 11-cis-ρετινάλη.
Η ροδοψίνη απορροφά φως πολύ αποδοτικά στο μέσον του ορατού φάσματος με μέγιστο στα 500 nm, το οποίο ταυτίζεται με το φάσμα της ηλιακής εκπομπής (Eικόνα 34.20). Ένα μόριο ροδοψίνης θα απορροφήσει ένα υψηλό ποσοστό φωτονίων του σωστού μήκους κύματος που προσπίπτουν σε αυτό, όπως δείχνει ο συντελεστής απόσβεσής της στα 500 nm, ο οποίος είναι 40.000 M–1cm–1.
Ο συντελεστής απόσβεσης της ροδοψίνης είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους
μεγαλύτερος από εκείνον της θρυπτοφάνης, η οποία είναι το πλέον αποδοτικό
αμινοξύ σε απορρόφηση φωτός από τις πρωτεΐνες εκείνες που δεν διαθέτουν
προσθετικές ομάδες.

11-cis-ρετινάλη

H

O

ΕΙΚΌΝΑ 34.19 Το ραβδιοφόρο κύτταρο.
(Αριστερά) Ηλεκτρονιομικρογραφία
σάρωσης των ραβδιοφόρων κυττάρων του
αμφιβληστροειδούς. (Δεξιά) Σχηματική
αναπαράσταση ενός ραβδιοφόρου
κυττάρου. [Ευγενική προσφορά του Dr. Deric
Bownds.]
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ΕΙΚΌΝΑ 34.20 Το φάσμα απορρόφησης
της ροδοψίνης. Σχεδόν όλα τα φωτόνια
με μήκος κύματος κοντά στα 500 nm που
προσκρούουν στο μόριο της ροδοψίνης
απορροφώνται.

Η οψίνη, το πρωτεϊνικό συστατικό της ροδοψίνης, είναι μέλος της οικογέ
νειας των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Πράγματι, η ροδοψίνη
ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας αυτής που απομονώθηκε, το πρώτο μέλος του οποίου το γονίδιο κλωνοποιήθηκε και αναλύθηκε η αλληλουχία του και
το πρώτο μέλος του οποίου καθορίστηκε η τριδιάστατη δομή. Το χρώμα της
ροδοψίνης και η απόκρισή της στο φως εξαρτώνται από την ύπαρξη μιας ομάδας απορρόφησης του φωτός (χρωμοφόρο) που λέγεται 11-cis-ρετινάλη. Αυτό
το συστατικό απορροφά ισχυρά το φως διότι είναι ένα πολυένιο του οποίου οι
έξι εναλλασσόμενοι απλοί και διπλοί δεσμοί δημιουργούν ένα σύνολο απεντοπισμένων ηλεκτρονίων, κατανεμημένων ανά ζεύγη σε μοριακά τροχιακά, που
εκτείνονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας του πολυενίου. Υπενθυμίζεται ότι η
εναλλαγή απλών και διπλών δεσμών είναι υπεύθυνη για τις χρωμοφόρες ιδιότητες της χλωροφύλλης (Υποκεφάλαιο 19.2). Η αλδεϋδική ομάδα της 11-cis-ρετινάλης σχηματίζει μια βάση Schiff (Eικόνα 34.21) με την ε-αμινομάδα του καταλοίπου της λυσίνης 296, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της έβδομης διαμεμβρανικής έλικας. Η ελεύθερη ρετινάλη έχει μέγιστο απορρόφησης στα 370 nm,
η μη πρωτονιωμένη βάση Schiff που σχηματίζει με τη λυσίνη 296 έχει μέγιστο
απορρόφησης στα 380 nm, ενώ η πρωτονιωμένη βάση Schiff έχει μέγιστο απορρόφησης στα 440 nm ή και σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Συνεπώς, η μέγιστη
απορρόφηση της ροδοψίνης στα 500 nm υποδηλώνει ότι η βάση Schiff υφίσταται
στην πρωτονιωμένη μορφή της· επιπλέον αλληλεπιδράσεις της οψίνης μεταθέτουν το μέγιστο της απορρόφησης περαιτέρω προς το ερυθρό. Το θετικό φορτίο
της πρωτονιωμένης βάσης Schiff αντισταθμίζεται από το αρνητικό φορτίο του
γλουταμινικού 113 που βρίσκεται στη δεύτερη έλικα· στην τριδιάστατη δομή της
ροδοψίνης, το κατάλοιπο του γλουταμινικού 113 προσεγγίζει τον δεσμό λυσίνης
296–ρετινάλης.
H απορρόφηση φωτός επάγει μια ειδική ισομερείωση της δεσμευμένης
11-cis-ρετινάλης
Πώς δημιουργεί ένα σήμα η απορρόφηση φωτός από τη βάση Schiff της ρετινάλης; Ο George Wald και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι η απορρόφηση
φωτός έχει ως αποτέλεσμα την ισομερείωση της 11-cis-ρετινάλης στη ροδοψίνη
προς την όλο-trans μορφή της (Eικόνα 34.22). Αυτή η ισομερείωση προκαλεί τη
μετατόπιση του ατόμου του αζώτου της βάσης Schiff κατά 5 Å περίπου, με την
προϋπόθεση ότι ο δακτύλιος του κυκλοεξενίου της ρετινάλης παραμένει σταθερός. Στην ουσία, η φωτεινή ενέργεια ενός φωτονίου μετατρέπεται σε ατομική
κίνηση. Η αλλαγή των ατομικών θέσεων, όπως η δέσμευση ενός προσδέματος
σε άλλους υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες, πυροδοτεί μια σειρά από
συμβάντα που οδηγούν στο κλείσιμο ιοντικών διαύλων και στη δημιουργία μιας
νευρικής ώσης.
Η ισομερείωση της βάσης Schiff της ρετινάλης πραγματοποιείται μέσα σε
λίγα πικοδευτερόλεπτα μετά την απορρόφηση ενός φωτονίου. Το αρχικό προϊόν,
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ΕΙΚΌΝΑ 34.21 Ο δεσμός λυσίνης-ρετινάλης. Η ρετινάλη συνδέεται με τη λυσίνη 296 της οψίνης
με δεσμό βάσης Schiff. Όταν η ροδοψίνη βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, η βάση Schiff είναι
πρωτονιωμένη.
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11-cis-Ρετινάλη

Όλο-trans-ρετινάλη

γνωστό ως βαθοροδοψίνη, έχει μια ομάδα όλο-trans-ρετινάλης με στρεβλή αλυσίδα πολυενίου, συνεπώς υπό ένταση. Μέσα σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου
περίπου, αυτό το ενδιάμεσο παράγωγο μετατρέπεται, διαμέσου διάφορων άλλων ενδιάμεσων προϊόντων, σε μεταροδοψίνη ΙΙ. Στη μεταροδοψίνη ΙΙ, η βάση
Schiff αποπρωτονιώνεται και η πρωτεΐνη της οψίνης υφίσταται σημαντική ανα
διοργάνωση.
Η μεταροδοψίνη ΙΙ (συντομογραφείται ως R*) είναι ανάλογη των υποδοχέων
με επτά διαμεμβρανικές έλικες όταν έχουν δεσμεύσει το πρόσδεμά τους, όπως ο
αδρενεργικός υποδοχέας β2 (Υποκεφάλαιο 14.1) και οι οσφρητικοί και γευστικοί
υποδοχείς που συζητήθηκαν προηγουμένως (Eικόνα 34.23). Όπως και οι υποδοχείς αυτοί, η μεταροδοψίνη ΙΙ ενεργοποιεί μια ετεροτριμερή πρωτεΐνη G, η
οποία μεταβιβάζει το σήμα. Η πρωτεΐνη G που συνδέεται με τη ροδοψίνη ονομάζεται μεταγωγίνη. H μεταροδοψίνη ΙΙ πυροδοτεί την ανταλλαγή της GDP με την
GTP μέσω της υπομονάδας α της μεταγωγίνης (Eικόνα 34.24). Με τη δέσμευση
της GTP, απελευθερώνονται οι υπομονάδες βγ της μεταγωγίνης και η υπομονάδα α θέτει σε λειτουργία μια φωσφοδιεστεράση της cGMP μέσω δέσμευσης και
μετακίνησης μιας ανασταλτικής υπομονάδας της. Η ενεργοποιημένη φωσφοδιεστεράση είναι ένα δραστικό ένζυμο που υδρολύει τάχιστα την cGMP σε GMP.
Η μείωση της συγκέντρωσης της cGMP προκαλεί το κλείσιμο των διαύλων που
ελέγχονται από cGMP, οδηγώντας σε υπερπόλωση της μεμβράνης και σε παραγωγή νευρικών ώσεων. Σε κάθε στάδιο της διεργασίας αυτής, το αρχικό σήμα
–η απορρόφηση ενός μόνο φωτονίου– πολλαπλασιάζεται έτσι ώστε να οδηγεί σε
επαρκή υπερπόλωση της μεμβράνης που καταλήγει σε σηματοδότηση.

ΕΙΚΌΝΑ 34.22 Ατομική κίνηση
στη ρετινάλη. Το άτομο αζώτου της βάσης
Schiff μετακινείται κατά 5 Å, ως επακόλουθο
της επαγόμενης από το φως ισομερείωσης
της 11-cis-ρετινάλης, μέσω περιστροφής
του γύρω από τον άξονα του δεσμού που
υποδεικνύεται με κόκκινο.

Υποδοχέας με επτά
διαμεβρανικές έλικες που
έχει δεσμεύσει το πρόσδεμα

Φως

H επαγόμενη από το φως μείωση του επιπέδου ασβεστίου συντονίζει
την αποκατάσταση
Όπως είδαμε, το οπτικό σύστημα αποκρίνεται σε αλλαγές του φωτός και των
χρωμάτων μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, αρκετά γρήγορα ώστε να
είμαστε ικανοί να αντιλαμβανόμαστε τη συνεχή κίνηση έως 1.000 περίπου πλαισίων ανά δευτερόλεπτο. Για την επίτευξη μιας τάχιστης απόκρισης, το σήμα
πρέπει επίσης να τερματίζεται τάχιστα και το σύστημα πρέπει να επιστρέφει
στην αρχική του κατάσταση. Πρώτον, η ενεργοποιημένη ροδοψίνη πρέπει να
παρεμποδίζεται από το να συνεχίζει να ενεργοποιεί τη μεταγωγίνη. Η κινάση
της ροδοψίνης καταλύει τη φωσφορυλίωση του καρβοξυτελικού άκρου της μεταροδοψίνης ΙΙ σε πολλαπλά κατάλοιπα σερίνης και θρεονίνης. Η παγιωνίνη,

Φως
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ΕΙΚΌΝΑ 34.23 Ανάλογα των υποδοχέων
με επτά διαμεμβρανικές έλικες. Η
μετατροπή της ροδοψίνης σε μεταροδοψίνη
ΙΙ ενεργοποιεί μια πορεία μεταγωγής
σήματος ανάλογη με την ενεργοποίηση που
επάγεται από τη δέσμευση των κατάλληλων
προσδεμάτων σε άλλους υποδοχείς με επτά
διαμεμβρανικές έλικες.

Na+
Ca2+

ΕΙΚΌΝΑ 34.24 Μεταγωγή οπτικών
σημάτων. Η επαγόμενη από το φως
ενεργοποίηση της ροδοψίνης οδηγεί σε
υδρόλυση της cGMP, η οποία στη συνέχεια
οδηγεί σε κλείσιμο ιοντικών διαύλων και σε
έναρξη ενός δυναμικού ενέργειας.

μια ανασταλτική πρωτεΐνη, δεσμεύει τη φωσφορυλιωμένη μεταροδοψίνη ΙΙ και
εμποδίζει την περαιτέρω αλληλεπίδρασή της με τη μεταγωγίνη.
Δεύτερον, η υπομονάδα α της μεταγωγίνης πρέπει να επιστρέψει στην απενεργοποιημένη κατάσταση ώστε να παρεμποδιστεί η περαιτέρω σηματοδότηση.
Όπως και άλλες πρωτεΐνες G, η υπομονάδα α έχει εγγενή δραστικότητα GTPάσης και έτσι υδρολύει τη δεσμευμένη GTP σε GDP. Όταν η μεταγωγίνη είναι δεσμευμένη στη φωσφοδιεστεράση, η υδρόλυση λαμβάνει χώρα σε χρόνο μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο. Η μορφή GDP της μεταγωγίνης απελευθερώνεται,
στη συνέχεια, από τη φωσφοδιεστεράση και επανασυνδέεται με τις υπομονάδες βγ, ενώ η φωσφοδιεστεράση επιστρέφει στην απενεργοποιημένη κατάστασή
της. Τρίτον, τα επίπεδα της cGMP πρέπει να αυξηθούν για να ξανανοίξουν οι
ιοντικοί δίαυλοι που ελέγχονται από cGMP. Η δράση της γουανυλικής κυκλάσης
επιτελεί αυτό το τρίτο στάδιο μέσω σύνθεσης cGMP από GTP.
Το ιόν του ασβεστίου έχει πολύ σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της γουανυλικής κυκλάσης διότι αναστέλλει ισχυρά τη δραστικότητα αυτού του ενζύμου. Στο
σκοτάδι, τα Ca2+ όπως και τα Na+ εισέρχονται στο εξωτερικό τμήμα του ραβδιο
φόρου κυττάρου διά μέσου των διαύλων που ελέγχονται από cGMP. Η εισροή
ιόντων ασβεστίου εξισορροπείται από την εκροή τους διαμέσου ενός ανταλλάκτη, ενός συστήματος μεταφοράς που χρησιμοποιεί τη θερμοδυναμικά ευνοούμενη ροή τεσσάρων ιόντων νατρίου μέσα στο κύτταρο και ενός ιόντος καλίου
έξω από το κύτταρο για να εξωθήσει ένα ιόν ασβεστίου. Μετά τον φωτισμό, η
είσοδος Ca2+ διά μέσου του διαύλου που ελέγχεται από cGMP σταματά, αλλά η
έξοδός του διά μέσου του ανταλλάκτη συνεχίζεται. Έτσι, τα κυτταροπλασματικά
επίπεδα των Ca2+ μειώνονται από 500 nM σε 50 nM μετά τον φωτισμό. Η μείωση
αυτή ενεργοποιεί σημαντικά τη γουανυλική κυκλάση, η οποία αποκαθιστά τάχιστα τη συγκέντρωση της cGMP ώστε να ξανανοίξουν οι δίαυλοι που ελέγχονται
από cGMP.
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Αισθητικά συστήματα

Ενεργοποίηση

Αποκατάσταση

Κλειστοί
Αυξημένη
[cGMP]wvvy ιοντικοί vvy [Ca2+]wvvy δραστικότητα vvy [cGMP]x
δίαυλοι
γουανυλικής
		
κυκλάσης
Ελέγχοντας τον ρυθμό σύνθεσης της cGMP, τα επίπεδα των Ca2+ ρυθμίζουν την
ταχύτητα με την οποία το σύστημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση.
H έγχρωμη όραση διεκπεραιώνεται από τρεις υποδοχείς των κωνιοφόρων
κυττάρων που είναι ομόλογοι της ροδοψίνης
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ΕΙΚΌΝΑ 34.25 Τα φάσματα απορρόφησης
των χρωστικών των κωνιοφόρων
κυττάρων. Τα φάσματα απορρόφησης των
χρωστικών των κωνιοφόρων κυττάρων που
είναι υπεύθυνες για την έγχρωμη όραση.

Τα κωνιοφόρα, όπως και τα ραβδιοφόρα κύτταρα, περιέχουν οπτικές χρωστικές.
Όπως η ροδοψίνη, αυτές οι φωτοϋποδεκτικές πρωτεΐνες είναι μέλη της οικογέ
νειας των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικές έλικες και χρησιμοποιούν την
11-cis-ρετινάλη ως χρωμοφόρο. Στα κωνιοφόρα κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν τρεις διαφορετικές φωτοϋποδεκτικές πρωτεΐνες με μέγιστο απορρόφησης
στα 426, 530 και ~560 nm (Eικόνα 34.25). Αυτές οι τιμές απορρόφησης αντιστοιχούν στην κυανή, στην πράσινη και στην κιτρινο-πράσινη περιοχή του φάσματος.
Υπενθυμίζεται ότι το μέγιστο της απορρόφησης της ροδοψίνης είναι τα 500 nm.
Η φωτοϋποδεκτική πρωτεΐνη με μέγιστο απορρόφησης κοντά στα 560 nm απορροφά κόκκινο φως (με μήκος κύματος >620 nm) ενώ οι άλλες δύο φωτοϋποδεκτικές πρωτεΐνες όχι. Για λόγους απλούστευσης θα αναφερόμαστε στις τρεις πρω
τεΐνες ως φωτοϋποδοχείς κυανού, πράσινου και κόκκινου.
Oι αλληλουχίες αμινοξέων των φωτοϋποδοχέων των κωνιοφόρων κυττάρων
έχουν συγκριθεί μεταξύ τους, αλλά και με την αλληλουχία αμινοξέων της ροδοψίνης, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Κάθε φωτοϋποδοχέας των
κωνιοφόρων κυττάρων εμφανίζει περίπου 40% ταυτότητα με την αλληλουχία

αμινοξέων της ροδοψίνης. Παρομοίως, ο φωτοϋποδοχέας για το κυανό εμφανίζει ταυτότητα κατά 40% με τους φωτοϋποδοχείς για το πράσινο και το ερυθρό.
Οι φωτοϋποδοχείς για το πράσινο και το ερυθρό εμφανίζουν ταυτότητα >95% μεταξύ τους, διαφέροντας μόνο σε 15 από τις 364
θέσεις (Eικόνα 34.26).
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Oι παρατηρήσεις αυτές είναι πηγές βαθύτερης γνώσης για
την εξέλιξη των φωτοϋποδοχέων. Πρώτον, οι φωτοϋποδοχείς για το πράσινο και το ερυθρό είναι σαφώς προϊόντα ενός
πρόσφατου εξελικτικού γεγονότος (Eικόνα 34.27). Η πράσινη και
η ερυθρή χρωστική φαίνεται να έχουν αποκλίνει όταν ξεχώρισαν
τα πρωτεύοντα πριν από 35 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Θηλαστικά, όπως ο σκύλος και ο ποντικός, τα οποία απέκλιναν από τα
πρωτεύοντα νωρίτερα, έχουν μόνο δύο φωτοϋποδοχείς, για το
C
πράσινο και το κυανό χρώμα, στα κωνιοφόρα κύτταρά τους. Δεν
είναι ευαίσθητα στο φως μέχρι την περιοχή του υπερύθρου, όπως
ΕΙΚΌΝΑ 34.26 Σύγκριση της αλληλουχίας αμινοξέων
ο άνθρωπος, και επίσης δεν διακρίνουν τα χρώματα τόσο καλά
των φωτοϋποδοχέων για το πράσινο και το ερυθρό.
όσο εμείς. Σε αντιδιαστολή, τα πτηνά, όπως η όρνιθα, έχουν ένα
Οι άσπροι κύκλοι αντιστοιχούν στα ταυτόσημα κατάλοιπα,
σύνολο έξι χρωστικών: τη ροδοψίνη, τέσσερις χρωστικές κωνιοενώ οι έγχρωμοι κύκλοι αντιπροσωπεύουν κατάλοιπα που
φόρων κυττάρων και μια επιφυσιαία οπτική χρωστική, την πινοείναι διαφορετικά. Η ποικιλομορφία στις τρεις μαύρες θέσεις
είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος των διαφορών στα
ψίνη. Τα πτηνά έχουν υψηλής ακρίβειας έγχρωμη όραση.
φάσματα απορρόφησης των δύο τύπων φωτοϋποδοχέων.
Δεύτερον, το υψηλό επίπεδο ομοιότητας μεταξύ της ερυθρής
και της πράσινης χρωστικής έχει καταστήσει δυνατή την ταυτοποίηση των ειδικών καταλοίπων αμινοξέων που είναι υπεύθυνα για τις διαφορές στα φάσματα απορρόφησής τους. Τρία κατάλοιπα (στις θέσεις 180, 277 και
285) είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες διαφορές μεταξύ της πράσινης και της
ερυθρής χρωστικής. Στην πράσινη χρωστική τα κατάλοιπα αυτά είναι κατά σειρά αλανίνη, φαινυλαλανίνη και αλανίνη, αντίστοιχα, ενώ στην ερυθρή χρωστική
είναι σερίνη, τυροσίνη και θρεονίνη. Μια υδροξυλική ομάδα έχει προστεθεί σε
κάθε αμινοξύ της ερυθρής χρωστικής. Οι υδροξυλικές ομάδες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη ρετινάλη στη φωτοδιεγερμένη κατάστασή της και να μειώνουν
την ενέργειά της, οδηγώντας σε μετατόπιση της απορρόφησης προς την περιοχή
χαμηλότερης ενέργειας (ερυθρό) του φάσματος.
Αναδιατάξεις στα γονίδια για την πράσινη και την ερυθρή χρωστική
οδηγούν σε αχρωματοψία
Τα γονίδια για την πράσινη και την ερυθρή χρωστική βρίσκονται το ένα
κοντά στο άλλο στο χρωμόσωμα Χ του ανθρώπου. Τα γονίδια αυτά έχουν
98% και πλέον ταυτόσημες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες, συμπεριλαμβανομένων των εσωνίων και των αμετάφραστων περιοχών, καθώς και των εξωνίων.
Περιοχές με τόσο υψηλού βαθμού ομοιότητα είναι πολύ επιδεκτικές σε άνισο
ομόλογο ανασυνδυασμό.

Ερυθρή

Άνθρωπος

Ποντικός

Ερυθρή

600

550

Πράσινη
Πράσινη
Ροδοψίνη

Ροδοψίνη

Πράσινη
Ροδοψίνη

Πινοψίνη
Κυανή
Ιώδης

500

450

Κυανή
400

Κυανή

350

Μήκος κύματος (nm)

Όρνιθα

Ομόλογος ανασυνδυασμός
Η ανταλλαγή τμημάτων DNΑ με σημαντική
ομοιότητα στην αλληλουχία τους σε
ισοδύναμες θέσεις μεταξύ χρωμοσωμάτων.

ΕΙΚΌΝΑ 34.27 Εξελικτικές σχέσεις μεταξύ
των οπτικών χρωστικών. Οι οπτικές
χρωστικές έχουν προέλθει από διπλασιασμό
γονιδίων κατά μήκος διαφορετικών κλάδων
του εξελικτικού δένδρου των ζώων. Το μήκος
των κλάδων των «δένδρων» αντιστοιχεί στο
ποσοστό της αμινοξικής απόκλισης. [Κατά J.
Nathans, Neuron 24: 299-312, 1999· με την
άδεια του Cell Press.]
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(A) Ανασυνδυασμός μεταξύ γονιδίων
R

G

R

R

G

R

(B) Ανασυνδυασμός μέσα στα γονίδια
R

G

G

Υβριδικό γονίδιο
πράσινου τύπου

G

Υβριδικό γονίδιο
κόκκινου τύπου
R

G

R

G

ΕΙΚΌΝΑ 34.28 Πορείες ανασυνδυασμού που οδηγούν στην αχρωματοψία. Αναδιατάξεις
στην πορεία αντιγραφής του DNA μπορούν να οδηγήσουν (Α) στην απώλεια γονιδίων για
τις οπτικές χρωστικές ή (Β) στον σχηματισμό υβριδικών γονιδίων χρωστικών που κωδικεύουν
φωτοϋποδεκτικά μόρια με ανώμαλο φάσμα απορρόφησης. Επειδή τα αμινοξέα που είναι πιο
σημαντικά για τον καθορισμό του φάσματος απορρόφησης βρίσκονται στο καρβοξυτελικό ήμισυ
κάθε φωτοϋποδεκτικής πρωτεΐνης, το τμήμα του γονιδίου που κωδικεύει την περιοχή αυτή επηρεάζει
σημαντικά τα χαρακτηριστικά απορρόφησης των υβριδικών υποδοχέων. [Κατά J. Nathans, Neuron
24:299-312, 1999, με την άδεια του Cell Press.]

Ο ανασυνδυασμός μπορεί να λάβει χώρα είτε μεταξύ των μεταγραφόμενων
περιοχών είτε μέσα σε αυτές (Eικόνα 34.28). Εάν ο ανασυνδυασμός λάβει χώρα
μεταξύ των μεταγραφόμενων περιοχών, τα παραγόμενα χρωμοσώματα θα διαφέρουν στον αριθμό των γονιδίων των χρωστικών που έχουν. Ένα χρωμόσωμα
θα χάσει ένα γονίδιο και έτσι μπορεί να στερείται το γονίδιο, παραδείγματος
χάριν, για την πράσινη χρωστική, ενώ το άλλο χρωμόσωμα θα έχει πλεόνασμα
ενός γονιδίου. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, το 2% περίπου των χρωμοσωμάτων Χ του ανθρώπου έχουν ένα μόνο γονίδιο για έγχρωμη χρωστική, περίπου
το 20% από αυτά έχουν δύο, το 50% έχουν τρία, το 20% έχουν τέσσερα και το
5% έχουν πέντε ή περισσότερα. Ένα άτομο που στερείται το γονίδιο για την
πράσινη χρωστική θα αντιμετωπίζει πρόβλημα στη διάκριση του ερυθρού και
του πράσινου χρώματος, χαρακτηριστικό της πιο κοινής μορφής της αχρωματοψίας. Περίπου το 5% των ανδρών έχουν αυτή την μορφή αχρωματοψίας. Ο
ανασυνδυασμός μπορεί επίσης να λάβει χώρα μέσα στις μεταγραφόμενες μονάδες, οδηγώντας σε γονίδια που κωδικεύουν υβρίδια των φωτοϋποδοχέων για
το πράσινο και το ερυθρό. Το μέγιστο της απορρόφησης των υβριδίων αυτών
εκτείνεται μεταξύ των αντίστοιχων της πράσινης και της ερυθρής χρωστικής.
Ένα άτομο με τέτοια υβριδικά γονίδια, το οποίο στερείται επίσης ένα λειτουργικό γονίδιο για την πράσινη ή την ερυθρή χρωστική, δεν διακρίνει τα χρώματα σωστά.

34.4 Η ακοή εξαρτάται από την ταχεία ανίχνευση
μηχανικών ερεθισμάτων
Η ακοή και η αφή βασίζονται στην ανίχνευση μηχανικών ερεθισμάτων. Αν και
οι πρωτεΐνες των αισθήσεων αυτών δεν έχουν χαρακτηριστεί πολύ καλά όπως
εκείνες για τις αισθήσεις που ήδη συζητήθηκαν, ανατομικές, φυσιολογικές και
βιοφυσικές μελέτες έχουν διευκρινίσει τις θεμελιώδεις διεργασίες. Ένα κύριο
στοιχείο του μηχανισμού της ακοής είναι η ταχύτητά του. Ακούμε συχνότητες
που εκτείνονται από 200 έως 20.000 Hz (κύκλους ανά δευτερόλεπτο) και αντιστοιχούν σε χρόνους από 5 έως 0,05 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Επιπλέον, η
ικανότητά μας να εντοπίζουμε τις πηγές των ήχων, μία από τις πιο σπουδαίες
λειτουργίες της ακοής, εξαρτάται από την ικανότητα αντίληψης της χρονικής
καθυστέρησης μεταξύ της άφιξης ενός ήχου στο ένα αυτί και της άφιξής του
στο άλλο. Με δεδομένο τον διαχωρισμό των αυτιών μας και την ταχύτητα του
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Στερεοκροσσοί

34.4 Ακοή

Τριχωτό
κύτταρο

ΕΙΚΌΝΑ 34.30 Ηλεκτρονιομικρο
γραφία μιας δέσμης τριχών.
[Ευγενική προσφορά Dr. A. Jacobs
και Dr. A. J. Hudspeth.]

Tα τριχωτά κύτταρα χρησιμοποιούν μια δέσμη στερεοκροσσών
για να ανιχνεύσουν μικροσκοπικές κινήσεις
Τα ηχητικά κύματα ανιχνεύονται στο εσωτερικό του κοχλία του έσω ωτός. Ο κοχλίας είναι ένας υμενώδης σάκος γεμάτος με υγρό, περιελιγμένος όπως το κέλυφος ενός σαλιγκαριού. Η πρωτογενής ανίχνευση διεκπεραιώνεται από εξειδικευμένους νευρώνες στο εσωτερικό του κοχλία που ονομάζονται τριχωτά κύτταρα
(Eικόνα 34.29). Ο κοχλίας περιέχει περίπου 16.000 τριχωτά κύτταρα και κάθε
τριχωτό κύτταρο έχει μια δέσμη εξαγωνικού σχήματος 20 έως 300 τριχοειδών
προεκβολών που ονομάζονται στερεοκροσσοί (Eικόνα 34.30). Οι στερεοκροσσοί
μιας δέσμης κλιμακώνονται ως προς το μήκος τους. Μηχανική κάμψη της δέσμης των τριχών, όπως συμβαίνει όταν ένα ηχητικό κύμα φθάνει στο αυτί, δημιουργεί μια αλλαγή στο μεμβρανικό δυναμικό του τριχωτού κυττάρου.
Πειράματα μικροχειρισμού έχουν ανιχνεύσει άμεσα τη σχέση μεταξύ της μηχανικής διέγερσης και του μεμβρανικού δυναμικού. Μετατόπιση προς την κατεύθυνση του υψηλότερου τμήματος της δέσμης των τριχών οδηγεί σε εκπόλωση του τριχωτού κυττάρου, ενώ μετατόπιση προς την αντίθετη κατεύθυνση οδηγεί σε υπερπόλωση (Eικόνα 34.31). Κίνηση κάθετη προς τη βαθμίδωση μήκους
των στερεοκροσσών δεν προκαλεί καμία αλλαγή στο δυναμικό ηρεμίας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι μετατόπιση μιας δέσμης τριχών κατά 3 Å (0,3 nm) και μόνο οδηγεί σε μια μετρήσιμη (και λειτουργικά σημαντική) αλλαγή στο μεμβρανικό δυναμικό. Αυτή η κίνηση των 0,003° (τριών χιλιοστών της μοίρας!) αντιστοιχεί σε
μετακίνηση της κορυφής του Εmpire State Building κατά 7,62 cm.
Πώς μπορεί η κίνηση της δέσμης τριχών να δημιουργεί μια αλλαγή στο μεμβρανικό δυναμικό; Η ταχεία απόκριση, σε εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου,
υποδηλώνει ότι η μετακίνηση της δέσμης των τριχών επιδρά άμεσα σε ιοντικούς
διαύλους. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι γειτονικοί στερεοκροσσοί
συνδέονται μεταξύ τους με διακριτά νημάτια που ονομάζονται σύνδεσμοι αιχμής
(Eικόνα 34.32).

2

Δυναμικό υποδοχέα (mV)

ήχου, πρέπει να είμαστε ικανοί να αισθανόμαστε με ακρίβεια διαφορές χρόνου της τάξης των 0,7 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Στην πραγματικότητα, ο
άνθρωπος μπορεί να εντοπίσει πηγές ήχων που σχετίζονται με χρονικές καθυστερήσεις ακόμη και 0,02 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Αυτή η υψηλή ανάλυση του χρόνου συνεπάγεται ότι η ακοή πρέπει να χρησιμοποιεί μηχανισμούς
άμεσης μεταγωγής οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δεύτερους αγγελιαφόρους.
Υπενθυμίζεται ότι στην όραση, για την οποία η ταχύτητα είναι επίσης σημαντική, οι διεργασίες μεταγωγής σήματος λαμβάνουν χώρα σε χιλιοστά του
δευτερολέπτου.

Εκπόλωση

ΕΙΚΌΝΑ 34.29 Τριχωτά κύτταρα, οι αισθητικοί
νευρώνες που είναι κρίσιμοι για την ακοή.
Οι εξειδικευμένοι αυτοί νευρώνες καλύπτονται
από τριχοειδείς προεκβολές που ονομάζονται
στερεοκροσσοί και είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση
πολύ ανεπαίσθητων δονήσεων. [Κατά A. J. Hudspeth,
Nature 341: 397-404, 1989.]

1
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−200
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200

Μετατόπιση προς
το υψηλότερο τμήμα (nm)

ΕΙΚΌΝΑ 34.31 Μικροχειρισμός τριχωτού
κυττάρου. Η κίνηση προς το υψηλότερο
τμήμα της δέσμης εκπολώνει το κύτταρο,
όπως φαίνεται από τη μέτρηση με το
μικροηλεκτρόδιο. Η κίνηση προς το
χαμηλότερο τμήμα της δέσμης υπερπολώνει
το κύτταρο. Η πλευρική κίνηση δεν παράγει
κανένα αποτέλεσμα. [Κατά A. J. Hudspeth.
Nature 341: 397-404, 1989.]

ΕΙΚΌΝΑ 34.32 Ηλεκτρονιομικρογραφία
των συνδέσμων αιχμής. Ο σύνδεσμος
αιχμής δύο στερεοκροσσών υποδεικνύεται
με το βέλος. [Ευγενική προσφορά Dr. R.
Jacobs και Dr. A. J. Hudspeth.]
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Αισθητικά συστήματα

Σύνδεσμος αιχμής
Στερεοκροσσοί

Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων αιχμής υποδηλώνει ένα απλό μοντέλο για
τη μεταγωγή σήματος από τα τριχωτά κύτταρα (Eικόνα 34.33). Οι σύνδεσμοι
αιχμής συνδέονται με ιοντικούς διαύλους των μεμβρανών των στερεοκροσσών
οι οποίοι ελέγχονται από μηχανική πίεση. Απουσία ερεθίσματος, περίπου το
15% αυτών των διαύλων είναι ανοιχτοί. Όταν η δέσμη τριχών μετατοπίζεται
προς την κατεύθυνση του υψηλότερου τμήματός της, οι στερεοκροσσοί ολισθαίνουν ο ένας ως προς τον άλλον και η διάταση στους συνδέσμους αιχμής αυξάνεται, προκαλώντας το άνοιγμα πρόσθετων διαύλων. Η ροή των ιόντων διαμέσου των διαύλων που μόλις άνοιξαν εκπολώνει τη μεμβράνη. Αντιστρόφως, εάν
η μετακίνηση είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, η διάταση των συνδέσμων
αιχμής μειώνεται, οι ανοιχτοί δίαυλοι κλείνουν και η μεμβράνη υπερπολώνεται.
Έτσι, η μηχανική κίνηση της δέσμης των τριχών μετατρέπεται άμεσα σε ρεύμα εισροής διά μέσου της μεμβράνης του τριχωτού κυττάρου.

Διέγερση

Mηχανοαισθητικοί δίαυλοι έχουν ταυτοποιηθεί στην Drosophila
και σε σπονδυλωτά

ΕΙΚΌΝΑ 34.33 Μοντέλο μεταγωγής
σήματος από τα τριχωτά κύτταρα. Όταν
η δέσμη τριχών μετακινείται προς το
υψηλότερο σημείο, ο σύνδεσμος αιχμής
εκτείνεται και ένας ιοντικός δίαυλος ανοίγει.
Μετακίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση
χαλαρώνει την πίεση στον σύνδεσμο αιχμής
και αυξάνει την πιθανότητα κάθε ανοιχτός
δίαυλος να κλείσει. [Κατά A. J. Hudspeth.
Nature 341: 397-404, 1989 and M Beurg, R.
Fettiplace, J. H. Nam and A. J. Ricci, Nature
Neuroscience 12:553-558, 2009.]

Η έρευνα για ιοντικούς διαύλους που αποκρίνονται σε μηχανικά ερεθίσματα έχει
διεξαχθεί σε μια ποικιλία οργανισμών. Η Drosophila διαθέτει αισθητήριες τρίχες για την ανίχνευση μικρών ρευμάτων αέρα. Αυτές οι τρίχες αποκρίνονται στη
μηχανική μετατόπιση με τρόπο παρόμοιο με εκείνον των τριχωτών κυττάρων,
δηλαδή, η μετατόπιση μιας τρίχας προς μία κατεύθυνση οδηγεί σε σημαντική
αύξηση του διαμεμβρανικού ρεύματος. Μεταλλαγμένα στελέχη Drosophila που
εμφανίζουν μη συντονισμένη και αδέξια κίνηση έχουν μελετηθεί ως προς τις ηλεκτροφυσιολογικές αποκρίσεις τους σε μετατοπίσεις των αισθητήριων τριχών. Σε
μία υποομάδα στελεχών, τα διαμεμβρανικά δυναμικά είχαν μειωθεί εντυπωσιακά. Το μεταλλαγμένο γονίδιο στα στελέχη αυτά βρέθηκε ότι κωδικεύει μια πρωτεΐνη 1.619 αμινοξέων, που ονομάζεται NompC (nο mechanoreceptor potential,
μη μηχανοϋποδεκτικό δυναμικό).
Tα 469 καρβοξυτελικά αμινοξέα της NompC έχουν κοινά γνωρίσματα με μια
τάξη πρωτεϊνών που λειτουργούν ως ιοντικοί δίαυλοι και ονομάζονται δίαυλοι
υποδοχέων παροδικού δυναμικού (transient receptor potential, TRP). Η περιοχή
αυτή περιλαμβάνει έξι υποτιθέμενες διαμεμβρανικές έλικες με μια περιοχή τύπου πόρου μεταξύ της πέμπτης και της έκτης έλικας. Τα 1.150 αμινοτελικά αμινοξέα αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από 29 επαναλήψεις αγκυρίνης (Eικόνα 34.34). Οι επαναλήψεις αγκυρίνης είναι δομικά μοτίβα που αποτελούνται
από μια θηλιά τύπου φουρκέτας που ακολουθείται από ένα τμήμα έλικας-στροφής-έλικας. Είναι σημαντικό ότι σε άλλες πρωτεΐνες, περιοχές με τέτοια επαναλαμβανόμενα μοτίβα μετέχουν σε αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης, υποδηλώνοντας ότι οι διατάξεις αυτές συζευγνύουν τις κινήσεις άλλων πρωτεϊνών
με τη δραστικότητα του διαύλου NompC.
Έχουν ταυτοποιηθεί αρκετά υποψήφια συστατικά του μηχανοαισθητικού διαύλου που παίρνει μέρος στην ακοή στον άνθρωπο. Περαιτέρω μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιβεβαιώσουν και να διευρύνουν τις πιο πάνω παρατη-

ΕΙΚΌΝΑ 34.34 Η δομή της επανάληψης της αγκυρίνης.
Παρουσιάζονται τέσσερις επαναλήψεις αγκυρίνης, με τη μία να φαίνεται
κόκκινη. Προσέξτε τη θηλιά τύπου φουρκέτας, η οποία ακολουθείται
από το μοτίβο έλικα–στροφή–έλικα στην επανάληψη της αγκυρίνης
που απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα. Αυτές οι περιοχές αγκυρίνης
αλληλεπιδρούν με άλλες πρωτεΐνες, κυρίως μέσω των θηλιών τους.
[Σχεδιασμένο από 1AWC.pdb.]

ρήσεις προκειμένου να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τον αναζητούμενο δίαυλο.
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34.5 Η αφή περιλαμβάνει την αίσθηση της πίεσης,
της θερμοκρασίας και άλλων παραγόντων
Όπως η γεύση, η αφή είναι συνδυασμός αισθητικών συστημάτων τα οποία εκφράζονται σε ένα κοινό όργανο, στην περίπτωση αυτή το δέρμα. Η ανίχνευση
της πίεσης και της θερμοκρασίας είναι δύο καθοριστικές συνιστώσες για την
αντίληψη της αίσθησης αυτής. Δίαυλοι νατρίου ευαίσθητοι στην αμιλορίδη, οι
οποίοι είναι ομόλογοι εκείνων της γεύσης, φαίνεται να παίζουν κάποιον ρόλο.
Άλλα συστήματα είναι υπεύθυνα για την ανίχνευση επώδυνων ερεθισμάτων,
όπως η υψηλή θερμοκρασία, τα οξέα ή διάφορες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις. Αν και οι γνώσεις μας για αυτό το αισθητικό σύστημα δεν είναι τόσο προχωρημένες όσο για τα άλλα αισθητικά συστήματα, πρόσφατες έρευνες έχουν
αποκαλύψει μια εντυπωσιακή σχέση μεταξύ της αίσθησης του πόνου και της
γεύσης, μια σχέση που είναι πολύ καλά γνωστή σε όποιον έχει δοκιμάσει πικάντικα φαγητά.
Mελέτες δράσης της καψαϊκίνης αποκάλυψαν έναν υποδοχέα για
την αίσθηση υψηλών θερμοκρασιών και άλλων επώδυνων ερεθισμάτων
Η αίσθηση της αφής είναι στενά συνδεδεμένη με εκείνη του πόνου. Εξειδικευμένοι νευρώνες, που ονομάζονται αλγοϋποδοχείς, μεταβιβάζουν σήματα από το
δέρμα σε κέντρα επεξεργασίας του πόνου στον νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο, ως απόκριση στην ύπαρξη βλάβης κάποιου ιστού. Ποια είναι η μοριακή
βάση της αίσθησης του πόνου; Ένα στοιχείο που κίνησε το ενδιαφέρον προήλθε
από τη διαπίστωση ότι η καψαϊκίνη, η χημική ουσία που είναι υπεύθυνη για την
καυτερή γεύση των πικάντικων φαγητών, ενεργοποιεί τους αλγοϋποδοχείς.
CH3
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Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι η καψαϊκίνη θα μπορούσε να δρα ανοίγοντας
ιοντικούς διαύλους που εκφράζονται στους αλγοϋποδοχείς. Έτσι, ένα κύτταρο
που εκφράζει τον υποδοχέα της καψαϊκίνης θα πρέπει να προσλαμβάνει ασβέστιο όταν το κύτταρο έρχεται σε επαφή με το μόριο της καψαϊκίνης. Αυτή η ιδέα
οδήγησε στην απομόνωση του υποδοχέα της καψαϊκίνης με τη χρήση cDNA από
κύτταρα που εξέφραζαν τον υποδοχέα αυτόν. Τα κύτταρα αυτά ανιχνεύθηκαν
από τον φθορισμό τους όταν εκτέθηκαν στην ευαίσθητη στο ασβέστιο χημική
ένωση Fura-2 και κατόπιν υπέστησαν επεξεργασία με καψαϊκίνη ή άλλα σχετικά
μόρια. Τα κύτταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα της καψαϊκίνης, ο οποίος ονομάζεται υποδοχέας 1 των βανιλλοειδών (vanilloid receptor 1, VR1) αποκρίνονται
στην καψαϊκίνη σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 μΜ. Η συναγόμενη αλληλουχία
των 838 αμινοξέων του VR1 αποκάλυψε ότι πρόκειται για μέλος της οικογένειας
των διαύλων υποδοχέων παροδικού δυναμικού (Εικόνα 34.35). Η αμινοτελική
περιοχή του VR1 περιλαμβάνει τρεις επαναλήψεις αγκυρίνης.
Τα ρεύματα διαμέσου του VR1 επάγονται επίσης από θερμοκρασίες υψηλότερες των 40οC καθώς και από έκθεση σε αραιό οξύ, με μέσο σημείο ενεργοποίησης το pH 5,4 (Eικόνα 34.36). Οι θερμοκρασίες και η οξύτητα αυτής της
κλίμακας σχετίζονται με λοίμωξη και κυτταρική κάκωση. Οι αποκρίσεις στην

Πόρος

Καψαϊκίνη

A

A

A

C
N

ΕΙΚΌΝΑ 34.35 Η μεμβρανική τοπολογία
που συνάγεται για την πρωτεΐνη VR1,
υποδοχέα της καψαϊκίνης. Η προτεινόμενη
θέση του μεμβρανικού πόρου φαίνεται με
κόκκινο και οι τρεις επαναλήψεις αγκυρίνης
(Α) φαίνονται με πορτοκαλί. Ο ενεργός
υποδοχέας περιέχει τέσσερις τέτοιες
υπομονάδες. [Κατά M. J. Caterina et al. Nature
389: 816-824, 1997.]
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ΕΙΚΌΝΑ 34.36 Απόκριση του
υποδοχέα της καψαϊκίνης στο pH και
στη θερμοκρασία. Η ικανότητα αυτού
του υποδοχέα να αποκρίνεται στο οξύ
και στην αυξημένη θερμοκρασία βοηθά
στην ανίχνευση εν δυνάμει επιβλαβών
καταστάσεων. [Κατά M. Tominaga et al.
Νeuron 21: 531-543, 1998.]

Ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

8

7

6

5

pH

4

3

20

30

40

50

Θερμοκρασία (°C )

καψαϊκίνη, στη θερμοκρασία και στην οξύτητα δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους. Παραδείγματος χάριν, η απόκριση στη θερμότητα είναι μεγαλύτερη σε χαμηλά pH. Έτσι, ο VR1 δρα για να ενσωματώσει διάφορα επιβλαβή ερεθίσματα.
Αισθανόμαστε τις αποκρίσεις αυτές ως πόνο και ενεργούμε προς αποφυγή των
πιθανών επιβλαβών καταστάσεων που προκάλεσαν τη δυσάρεστη αίσθηση. Η
παρατήρηση αυτή ισχύει, όπως υποδηλώνουν τα ευρήματα σε ποντικούς που δεν
εκφράζουν τον VR1· οι ποντικοί αυτοί δεν ενοχλούνται από τροφή που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις καψαϊκίνης και είναι, στην ουσία, λιγότερο ευαίσθητοι από τους φυσιολογικούς ποντικούς στην επιβλαβή θερμότητα. Φυτά όπως η
καυτερή πιπεριά πιθανώς απέκτησαν την ικανότητα να συνθέτουν καψαϊκίνη και
άλλες καυτερές χημικές ενώσεις ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το
να καταναλωθούν από τα θηλαστικά. Τα πτηνά, τα οποία παίζουν τον ευεργετικό
ρόλο της διασποράς των σπόρων της πιπεριάς σε νέες περιοχές, δεν φαίνεται να
αποκρίνονται στην καψαϊκίνη.
Λόγω της ικανότητάς της να διεγείρει τον αλγοϋποδοχέα VR1, η καψαϊκίνη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση των πόνων της αρθρίτιδας, στη
νευραλγία και σε άλλες νευροπάθειες. Πώς μια χημική ένωση που επάγει τον
πόνο συνεργεί στην ανακούφιση από αυτόν; Χρόνια έκθεση στην καψαϊκίνη
υπερδιεγείρει τους νευρώνες που μεταβιβάζουν την αίσθηση του πόνου, οδηγώντας στην απευαισθητοποίησή τους.

Π Ε Ρ Ί Λ Η Ψ Η
Η όσφρηση, η γεύση, η όραση, η ακοή και η αφή βασίζονται σε πορείες μεταγωγής
σήματος που ενεργοποιούνται από περιβαλλοντικά σήματα. Αυτά τα αισθητικά συστήματα λειτουργούν όπως οι πορείες μεταγωγής σήματος από διάφορες ορμόνες.
Οι εν λόγω ενδοκυτταρικές πορείες σηματοδότησης φαίνεται να προσαρμόστηκαν
και να τροποποιήθηκαν ώστε να επεξεργάζονται περιβαλλοντικές πληροφορίες.
34.1 Μια μεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων ανιχνεύονται

μέσω της όσφρησης

Η αίσθηση της όσφρησης έχει εντυπωσιακή εξειδίκευση· είναι ικανή, παραδείγματος
χάριν, να διακρίνει στερεοϊσομερή μικρών οργανικών ενώσεων ως ξεχωριστά αρώματα. Οι υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες που ανιχνεύουν αυτά τα οσμογόνα λειτουργούν σε συνδυασμό με την G(olf), μια πρωτεΐνη G η οποία ενεργοποιεί
έναν καταρράκτη της cAMP, καταλήγοντας στο άνοιγμα ιοντικών διαύλων και την
παραγωγή μιας νευρικής ώσης. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του οσφρητικού
συστήματος είναι η ικανότητά του να διακρίνει μια τεράστια σειρά οσμογόνων. Κάθε
οσφρητικός νευρώνας εκφράζει μόνο έναν τύπο υποδοχέα και τον συνδέει με μια συγκεκριμένη περιοχή του οσφρητικού βολβού. Οι οσμές αποκωδικεύονται μέσω ενός
συνδυαστικού μηχανισμού: κάθε οσμογόνο ενεργοποιεί έναν αριθμό υποδοχέων, τον
καθέναν σε διαφορετική έκταση, και οι περισσότεροι υποδοχείς ενεργοποιούνται από
περισσότερα από ένα οσμογόνα.

34.2 Η γεύση είναι ένας συνδυασμός αισθήσεων που λειτουργούν

με διαφορετικούς μηχανισμούς
Μπορούμε να ανιχνεύσουμε μόνο πέντε γεύσεις: το πικρό, το γλυκό, το αλμυρό, το
ξινό και το umami. Οι πορείες μεταγωγής σήματος που ανιχνεύουν την κάθε γεύση είναι, ωστόσο, διαφορετικές. Τα πικρά, τα γλυκά και τα umami γευσιγόνα γίνονται αισθητά από υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες οι οποίοι δρουν μέσω
μιας εξειδικευμένης πρωτεΐνης G που ονομάζεται γευστίνη. Τα αλμυρά και τα ξινά γευσιγόνα δρουν άμεσα διαμέσου μεμβρανικών διαύλων. Τα αλμυρά γευσιγόνα
ανιχνεύονται από τη διέλευσή τους διαμέσου διαύλων νατρίου, ενώ η ξινή γεύση
προκύπτει από τις επιδράσεις των ιόντων υδρογόνου σε έναν αριθμό διαφορετικών
τύπων διαύλων. Το τελικό σημείο είναι κοινό σε όλες τις περιπτώσεις – μεμβρανική
πόλωση η οποία καταλήγει στην αγωγή της νευρικής ώσης.
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34.3 Φωτοϋποδεκτικά μόρια στον οφθαλμό ανιχνεύουν το ορατό φως
Η όραση είναι πιθανώς η καλύτερα κατανοητή από τις αισθήσεις. Υπάρχουν δύο τάξεις φωτοϋποδεκτικών κυττάρων: τα κωνιοφόρα, τα οποία αποκρίνονται στο έντονο
φως και τα χρώματα, και τα ραβδιοφόρα, τα οποία αποκρίνονται στο αμυδρό φως.
Το φωτοϋποδεκτικό μόριο στα ραβδιοφόρα κύτταρα είναι η ροδοψίνη, ένας υποδοχέας με επτά διαμεμβρανικές έλικες, ο οποίος είναι σύμπλοκο της πρωτεΐνης οψίνης
και του χρωμοφόρου 11-cis-ρετινάλη. Η απορρόφηση του φωτός από την 11-cisρετινάλη αλλάζει τη δομή της σε όλο-trans-ρετινάλη, θέτοντας σε λειτουργία μια
πορεία μεταγωγής σήματος που οδηγεί σε αποικοδόμηση της cGMP, σε μεμβρανική
υπερπόλωση και σε επακόλουθη νευρική ώση. Η έγχρωμη όραση επάγεται από τρία
διαφορετικά φωτοϋποδεκτικά μόρια με επτά διαμεμβρανικές έλικες τα οποία χρησιμοποιούν την 11-cis-ρετινάλη ως χρωμοφόρο και απορροφούν φως στην κυανή,
πράσινη και ερυθρή περιοχή του φάσματος.
34.4 Η ακοή εξαρτάται από την ταχεία ανίχνευση μηχανικών ερεθισμάτων
Οι άμεσοι υποδοχείς για την ακοή βρίσκονται στα τριχωτά κύτταρα του κοχλία, τα
οποία έχουν δέσμες από στερεοκροσσούς. Όταν οι στερεοκροσσοί κινούνται ως
απόκριση στα ηχητικά κύματα, ανοίγουν ή κλείνουν δίαυλοι κατιόντων, ανάλογα
με την κατεύθυνση της κίνησης. Η μηχανική κίνηση των κροσσών μετατρέπεται σε
ροή ιόντων και κατόπιν σε νευρική ώση.
34.5 Η αφή περιλαμβάνει την αίσθηση της πίεσης, της θερμοκρασίας

και άλλων παραγόντων
Η αφή, ανιχνεύσιμη από το δέρμα, καθιστά αντιληπτή την πίεση, τη θερμοκρασία
και τον πόνο. Εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, που ονομάζονται αλγοϋποδοχείς, μεταβιβάζουν σήματα προς τον εγκέφαλο που παρουσιάζονται ως πόνος. Ένας υποδοχέας υπεύθυνος για την αντίληψη του πόνου έχει απομονωθεί με βάση την ικανότητά
του να δεσμεύει την καψαϊκίνη, το μόριο που είναι υπεύθυνο για την καυτερή γεύση των πικάντικων φαγητών. Ο υποδοχέας της καψαϊκίνης, που ονομάζεται επίσης
VR1, λειτουργεί ως δίαυλος κατιόντων ο οποίος πυροδοτεί μια νευρική ώση.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Πρόσθετες γνώσεις
Δέσμευση πληθώρας νόστιμων γευσιγόνων σε έναν
και μόνο υποδοχέα
Τα γλυκά γευσιγόνα γίνονται αντιληπτά από έναν ετεροδιμερή
υποδοχέα με επτά διαμεμβρανικές μεμβράνες, αποτελούμενο
από τους υποδοχείς T1R2 και T1R3. Ένα από τα μυστήρια που
αφορούν την ανίχνευση της γλυκιάς γεύσης είναι ότι ο συγκε-

κριμένος υποδοχέας μπορεί να ενεργοποιηθεί από ένα σχετικά
ευρύ φάσμα ενώσεων. Και τούτο αποτελεί πραγματικό γρίφο,
αφού κανονικά οι πρωτεΐνες που δεσμεύουν ενώσεις με μετρίως
υψηλή συγγένεια το κάνουν με σχετικά υψηλή εξειδίκευση.
Πληροφορίες που ενδεχομένως να συνεισέφεραν στη δια
λεύκανση του εν λόγω γρίφου θα μπορούσαν δυνητικά να
αποκαλυφθούν εάν προσδιορίζαμε την τριδιάστατη δομή ενός
γευστικού υποδοχέα στον οποίο είναι δεσμευμένο ένα ή περισσότερα γευσιγόνα. Ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να
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προσδιοριστεί μια τέτοια δομή, διότι οι μεμβρανικές πρωτεΐνες είναι συχνά δύσκολο να κρυσταλλωθούν ή να ανακτηθούν
δείγματά τους κατάλληλα για δομική ανάλυση μέσω άλλων
μεθόδων. Οι ακολουθίες αμινοξέων των πρωτεϊνών T1R2 και
T1R3 αποκαλύπτουν ότι η καθεμιά αποτελείται από δύο πρωτεϊνικές επικράτειες – μια αμινοτελική επικράτεια στην οποία
προσδένονται τα γευσιγόνα και μια καρβοξυτελική επικράτεια
που αντιστοιχεί σε μια μονάδα 7 διαμεμβρανικών ελίκων. Οι
αμινοτελικές επικράτειες μπορούν να εκφραστούν και να απομονωθούν ως διαλυτές πρωτεΐνες, τις οποίες οι ερευνητές μπορούν ευκολότερα να χειριστούν για κρυσταλλογραφικές μελέτες. Οι προσπάθειες κρυστάλλωσης αυτών των περιοχών από
τις αντίστοιχες πρωτεΐνες ανθρώπων και κάποιων άλλων οργανισμών έχουν αποτύχει. Αντιθέτως, με επιτυχία έχουν δημιουργηθεί κρύσταλλοι του ετεροδιμερούς των διαλυτών περιοχών των T1R2 και T1R3 από το ιαπωνικό ρυζόψαρο (Oryzias
latipes). Οι περιοχές αυτές είναι κατά περίπου 35% ταυτόσημες ως προς την αλληλουχία τους με τις αντίστοιχες ανθρώπινες πρωτεΐνες, γεγονός που υποστηρίζει ισχυρά ότι έχουν πολύ
παρόμοιες δομές. Ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι γευστικοί υπο-

δοχείς του ιαπωνικού ρυζόψαρου δεν αποκρίνονται σε σάκχαρα, αλλά σε ποικίλα ελεύθερα αμινοξέα, μεταξύ των οποίων
η L-γλουταμίνη, η L-αλανίνη, η L-αργινίνη, τo L-γλουταμινικό και η γλυκίνη. Καθένα από αυτά τα αμινοξέα προσδένεται
στην ίδια θήκη στο εσωτερικό της πρωτεΐνης T1R2. Η θήκη
αυτή είναι σχετικά μεγάλη, καλύπτεται εσωτερικά με αρωματικά αμινοξέα, ενώ περιέχει και έναν αριθμό από διατεταγμένα
μόρια νερού τα οποία γεμίζουν τον χώρο που δεν καταλαμβάνεται από το δεσμευμένο αμινοξύ. Οι αμινικές και καρβοξυλικές ομάδες κάθε αμινοξέος δεσμεύονται με τον ίδιο τρόπο, με
την πλευρική αλυσίδα να εκτείνεται μέσα στη θήκη.
Η ανάλυση των δομών αυτών αποκαλύπτει ότι οι αλληλεπιδράσεις στις θέσεις πρόσδεσης συμφωνούν με μια μετρίως
ισχυρή δέσμευση, οι δε δομικές προτιμήσεις συνάδουν με εκείνες που παρατηρούνται πειραματικά. Επομένως, ο αρχικός γρίφος της ευρείας εξειδίκευσης τούτων των γευστικών υποδοχέων
μπορεί πράγματι να διαλευκανθεί έως έναν βαθμό μέσω μιας τέτοιας ανάλυσης. Επιπλέον, η δομή παρέχει ένα πλαίσιο για την
κατανόηση της ομάδας των γευστικών υποδοχέων που έχουν
μεγάλες αμινοτελικές επικράτειες πρόσδεσης γευσιγόνων.

Ο Ρ Ο Ι - Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α
κύριο οσφρητικό επιθήλιο,
σελ. 1115
G(olf), σελ. 1115
υποδοχέας οσφρητικός,
σελ. 1115
πικρό, σελ. 1118
γυκό, σελ. 1118
ξινό, σελ. 1118
αλμυρό, σελ. 1118
umami, σελ. 1118
γευστίνη, σελ. 1119

δίαυλος νατρίου ευαίσθητος
στην αμιλορίδη, σελ. 1122
ραβδιοφόρο κύτταρο, σελ. 1123
κωνιοφόρο κύτταρο, σελ. 1123
ροδοψίνη, σελ. 1123
οψίνη, σελ. 1123
ρετινάλη, σελ. 1123
χρωμοφόρο, σελ. 1124
μεταγωνίνη, σελ. 1125
φωσφοδιεστεράση της cGMP,
σελ. 1125

δίαυλοι που ελέγχονται από cGMP,
σελ. 1125
κινάση της ροδοψίνης, σελ. 1125
παγιωνίνη, σελ. 1125
γουανυλική κυκλάση, σελ. 1126
τριχωτό κύτταρο, σελ. 1129
στερεοκροσσός, σελ. 1129
σύνδεσμος αιχμής, σελ. 1129
αλγοϋποδοχέας, σελ. 1131
υποδοχέας της καψαϊκίνης, σελ. 1131

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ
1. Η όσφρηση στους σκώληκες. Σε αντιδιαστολή με τους
οσφρητικούς νευρώνες στα συστήματα των θηλαστικών που
συζητήθηκαν προηγουμένως, οι οσφρητικοί νευρώνες στον
νηματώδη C. elegans εκφράζουν πολλούς οσφρητικούς υποδοχείς. Συγκεκριμένα, ένας νευρώνας (που ονομάζεται AWA)
εκφράζει υποδοχείς για χημικές ενώσεις από τις οποίες ο νηματώδης έλκεται, ενώ ένας άλλος νευρώνας (που ονομάζεται
AWB) εκφράζει υποδοχείς για χημικές ενώσεις τις οποίες ο
νηματώδης αποφεύγει. Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείται ένας
διαγονιδιακός νηματώδης έτσι ώστε ένας από τους υποδοχείς
για ένα ελκτικό μόριο να εκφράζεται στον νευρώνα AWB και
όχι στον AWA. Τι είδους συμπεριφορά θα αναμένατε από τον
νηματώδη παρουσία του αντίστοιχου ελκτικού μορίου στο
περιβάλλον του;
3

2. Συνταίριασμα οσμογόνων. Μείγμα δύο χημικών ενώσεων
από αυτές που παρουσιάζονται στην Εικόνα 34.6 προστίθεται
σε μια τομή του οσφρητικού επιθηλίου. Ενεργοποιούνται μόνο
οι υποδοχείς 3, 5, 9, 12 και 13, σύμφωνα με την Εικόνα 34.7.
Να ταυτοποιήσετε τις πιθανές χημικές ενώσεις του μείγματος.
3

3. Συγχρονισμός. Να συγκρίνετε τις διάφορες γεύσεις (πικρό,
γλυκό, αλμυρό, ξινό) αναφορικά προς τη δυνατότητά τους για
τάχιστη ανάλυση και επεξεργασία του σήματος.
1
4. Δύο αυτιά. Η ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται ένας ήχος βασίζεται εν
μέρει στη διαφορά χρόνου μέσω της οποίας τα δύο αυτιά μας
ανιχνεύουν τον ήχο. Με δεδομένη την ταχύτητα του ήχου (350
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μέτρα/δευτερόλεπτο) και την απόσταση μεταξύ των αυτιών
μας (0,15 μέτρα) ποια διαφορά αναμένετε στον χρόνο κατά
τον οποίο ένας ήχος φθάνει στα δύο αυτιά μας; Πώς συγκρίνεται αυτή η διαφορά με την ανάλυση χρόνου του ακουστικού συστήματος του ανθρώπου; Θα μπορούσε ένα αισθητικό
σύστημα που χρησιμοποιεί υποδοχείς με επτά διαμεμβρανικές έλικες και πρωτεΐνες G να είναι ικανό για επαρκή χρονική
διάκριση;
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10. Δράση φωτός. Να περιγράψετε την επίδραση της απορρόφησης του φωτός στην 11-cis-ρετινάλη που δεσμεύεται στη ροδοψίνη.
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11. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Οι χημικές ενώσεις Α και Β
προκαλούν διαφορετική οσμή, με την ένωση Α να μυρίζει σαν
τροπικό φρούτο και την ένωση Β σαν κρεμμύδι.
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5. Είναι καλύτερα να είναι πικρό. Μερικά μη τοξικά φυτά
έχουν πολύ πικρή γεύση για τον άνθρωπο. Να προτείνετε μία ή
περισσότερες ερμηνείες του φαινομένου.
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6. Αναφορικά με ποντικούς και ανθρώπους.H Στον
O
γεύση umami πυροδοτείται μόνο από το γλουταμινικό και το
ασπαραγινικό. Αντιθέτως, οι ποντικοί αποκρίνονται γευστικά
O
σε περισσότερα αμινοξέα. Να σχεδιάσετε ένα πείραμα
A για να
εξετάσετε ποια από τις υπομονάδες (T1R1 ή T1R3) καθορίζει
την εξειδίκευση σε αυτή την απόκριση. Να υποθέσετε, για την
απάντησή σας, ότι μπορούν να δημιουργηθούν όλα τα επιθυμητά στελέχη ποντικών.
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7. Δεν είναι εύκολο να είσαι πράσινος! Θα περιμένατε φως με
μήκος κύματος 530 nm να απορροφάται μόνο από τον «πράσινο» φωτοϋποδοχέα;
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8. Διαχωρισμός χρωμάτων. Κάποιες γυναίκες που έκαναν αγόρια με αχρωματοψία αποδείχθηκε ότι μπορούσαν να διαχωρίσουν χρώματα, τα οποία, στην πραγματικότητα, δεν ήταν εύκολα διακριτά από άλλους ανθρώπους. Να προτείνετε μια ερμηνεία για αυτό.
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9. Συνδυαστική δύναμη. Πόσα διαφορετικά οσμογόνα μπορεί να διακρίνει ένα άτομο εάν κάθε οσμογόνο δεσμεύεται
από έναν τύπο υποδοχέα και κάθε υποδοχέας δεσμεύει μόνο
έναν τύπο οσμογόνου; Πόσα οσμογόνα διακρίνονται εάν κάθε
οσμογόνο δεσμεύεται σε δύο διαφορετικούς οσφρητικούς υποδοχείς και πόσα αν δεσμεύεται σε τρεις υποδοχείς;
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Να εξηγήσετε πώς δύο τόσο παρόμοια μόρια μπορούν να μυρίζουν τόσο διαφορετικά.
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12. Διοχέτευση μέσω διαύλων. Να δώσετε ένα παράδειγμα ενός
ιοντικού διαύλου στην όραση, στη γεύση και στην ακοή.
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Άσκηση συνδυασμού ύλης από διάφορα κεφάλαια
13. Ενέργεια και πληροφορίες. Η μετάδοση αισθητικών πληροφοριών χρειάζεται την είσοδο ελεύθερης ενέργειας. Για κάθε
αισθητικό σύστημα (όσφρηση, γεύση, όραση, ακοή, αφή) να
χαρακτηρίσετε μηχανισμούς εισόδου ελεύθερης ενέργειας οι
οποίοι επιτρέπουν τη μετάδοση των αισθητικών πληροφοριών.

Άσκηση μηχανισμού
14. Σχηματισμός βάσης Schiff. Να προτείνετε έναν μηχανισμό
για την αντίδραση της οψίνης με την 11-cis-ρετινάλη.
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