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Σημείωμα του συγγραφέα

Η απόφαση να γράψω το βιβλιαράκι αυτό γεννήθηκε στη διάρ-
κεια ενός πολύωρου περιπάτου στα μονοπάτια των αμπελώνων 

στις πλαγιές της Γενεύης, έχοντας θέα τη λίμνη. Ξαφνικά ο ουρανός 
μαύρισε, και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισε μια καταρρακτώδης βροχή 
— ήταν λες και άνοιξαν οι ουρανοί για ν’ αδειάσουν το νερό τους πά-
νω στ’ αμπέλια για το κρασί της επόμενης χρονιάς. Έτρεξα να προ-
φυλαχτώ σ’ ένα από τα υπόστεγα που έχουν φτιάξει οι αμπελουργοί 
στις πλαγιές. Η βροχή κράτησε πάνω από μία ώρα, και στο διάστημα 
αυτό μου γεννήθηκε πιεστική η ιδέα να γράψω κάτι που ανέβαλλα 
για αρκετά χρόνια. 

Θυμήθηκα μια συνομιλία μου μ’ έναν νεαρό ο οποίος τελείωνε 
το λύκειο και ήθελε να κουβεντιάσουμε την πιθανή εκπαίδευσή του 
στη Γενετική. Είχε έναν χείμαρρο ερωτήσεων, μια ακόρεστη δίψα να 
τα μάθει όλα σ’ ένα απόγευμα. ο χρόνος μου, όμως, ήταν λιγοστός 
και έτσι έψαχνα πυρετωδώς να σκεφτώ κάποιο βιβλιαράκι να του 
προτείνω ώστε να αποκτήσει μια πρώτη ιδέα για τη γονιδιωματική 
ποικιλομορφία και τη σχέση της με τις γενετικές παθήσεις. Η γιαγιά 
του έπασχε από νόσο Huntington και η πιθανότητά του να εκδηλώ-
σει την ίδια ασθένεια στα πενήντα του ήταν 25%. 

Πέραν αυτού, συχνά στο τέλος των διαλέξεων που δίνω σε ευρύ 
κοινό, οι ακροατές και οι συνομιλητές μου μου ζητούν ένα κείμενο 
εκλαϊ κευμένο που να τους θυμίζει τα βασικά σημεία της παρουσία-
σης. Κυρίως, όμως, τα μέλη των οικογενειών με γενετικές παθήσεις 
μού ζητούν ένα απλό κείμενο με πληροφορίες για το γονιδίωμα και 
τη σημασία του. 
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Καθισμένος, λοιπόν, κάτω από το υπόστεγο, και με το κινητό στο 
χέρι άρχισα να γράφω τον σκελετό του βιβλίου — τα κύρια σημεία, 
τις ενότητες, τα κεφάλαια και τις επικεφαλίδες για τις μικρές ιστορί-
ες που θα περιείχε. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο 
περιέχει 52 σύντομες ιστορίες/παραδείγματα γονιδιακών αποτελε-
σμάτων από ανθρώπους τους οποίους θα συναντήσετε στις επό-
μενες σελίδες και θα βρείτε καταχωρισμένους ανά περίπτωση και 
αλφαβητικά στα ευρετήρια στο τέλος. Τα παραδείγματα είναι όλα 
αληθινά, ωστόσο τα ονόματα τα έχω αλλάξει, εμπνευσμένος από 
την αρχαία ελληνική περίοδο. Το βιβλίο αυτό προσπάθησα να είναι 
μεν κατανοητό από τους μη ειδικούς, αλλά να περιγράφει σχεδόν 
όλες τις επιπτώσεις του γονιδιώματος στην υγεία χωρίς να υπερα-
πλουστεύει την πολυπλοκότητά τους. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, 
γιατί το μυαλό του ειδικού ακολουθεί υποσυνείδητα έναν δρόμο που 
τον φέρνει μακριά από τον μη ειδικό, και μάλιστα πολλές φορές δεν 
καταλαβαίνει τούτη την απόσταση ούτε την έλλειψη κατανόησης. Η 
εκλαΐκευση είναι μια ιδιαίτερη τέχνη την οποία πάντοτε θαύμαζα. 

Όπως καθετί καινούργιο, το βιβλίο αυτό είναι για εμένα ένα πεί-
ραμα — και το αποτέλεσμα θα δείξει αν πέτυχε ή όχι. Το καλό, βέ-
βαια, με το πείραμα είναι πως μπορεί να επαναληφθεί και να βελτιω-
θεί ανάλογα με τα αποτελέσματά του. 

Το βιβλίο γράφτηκε στα αγγλικά γιατί απευθυνόταν σ’ ένα διε-
θνές αναγνωστικό κοινό. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής, η δια-
μόρφωση του κειμένου επηρεάστηκε από τις συζητήσεις που έκανα 
με τους φοιτητές, τους ασθενείς, τους συναδέλφους και τους φίλους 
μου. Τους ευχαριστώ όλους, επώνυμους και ανώνυμους. Μου δίνει 
μεγάλη χαρά να αναφέρω ιδιαιτέρως τους εξής: Mohammad Ansar, 
Περικλή Μακρυθανάση, Armand Bottani, Siv Fokstuen,  Emma-
nuelle Ranza, Federico Santoni, Michel Guipponi, Jean-Louis Blouin, 
Christelle Borel, David Valle, Μανώλη Δερμιτζάκη, Εμμανουήλ 
Αντωναράκη, Bernard Conrad και Νίκο Μοσχονά. 

Το καλοκαίρι του 2020, κατά τη διάρκεια των διακοπών μου σε 
ένα ελληνικό νησί, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο από τις Πανεπι-
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης. με εντυπωσίασε η ποιότητα της έκδο-
σης και η φροντίδα με την οποία, όπως φαινόταν ολοκάθαρα, την 
είχαν επιμεληθεί. Και τότε, ενώ βρισκόμουν σε διαπραγματεύσεις με 
εκδοτικούς οίκους για την αγγλική έκδοση, μου γεννήθηκε η ιδέα να 
επιχειρήσω μια έκδοση στα ελληνικά. Ο εκλεκτός φίλος Αχιλλέας 
Γραβάνης με έφερε σε επαφή με την κυρία Διονυσία Δασκάλου, τη 
διευθύντρια των εκδόσεων. Την ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό, την 
παραίνεση, τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό της. την ευχα-
ριστώ που με έκανε να αισθανθώ σε γνώριμο και φιλικό περιβάλλον, 
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και προπαντός που μου εμφύσησε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια 
άξιζε τον κόπο. 

Τη μετάφραση ανέλαβε η κυρία Μαριλένα Παπαϊωάννου. Όταν 
έλαβα το e-mail της με ένα δείγμα της μετάφρασης, εντυπωσιάστη-
κα τόσο από το ύφος και την ακρίβεια της γλώσσας, όσο και από το 
ότι φανέρωνε γνώση του αντικειμένου. Ο κόσμος είναι στ’ αλήθεια 
μικρός: Η Μαριλένα (ας μου επιτρέψει να την αναφέρω με το μικρό 
της όνομα) είχε περάσει μερικά χρόνια νωρίτερα ως μαθητευόμενη 
από το εργαστήριό μου, και έκανε το διδακτορικό της σε έναν άλ-
λο καθηγητή του τμήματος Γενετικής Ιατρικής που είχα την τιμή να 
δημιουργήσω και να διευθύνω. Δεν θα μπορούσα να βρω καλύτε-
ρη μεταφράστρια από τη Μαριλένα, η οποία μετά το διδακτορικό 
της δούλεψε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο 
Rockefeller της Νέας Υόρκης και απέκτησε εκτεταμένη πείρα στον 
τομέα. Το ελληνικό κείμενο έχει ασφαλώς και τη δική της σφραγί-
δα και ιδιαιτερότητα, και είμαι τυχερός γι’ αυτό. Ευχαριστώ επίσης 
την κυρία Ευδοξία Μπινοπούλου για τη γλωσσική επιμέλεια και τον 
κύριο Ιάκωβο Ουρανό για την επεξεργασία και τελική μορφοποίη-
ση των εικόνων που έκαναν το κείμενο πιο ζωντανό και, ελπίζω, πιο 
κατανοητό.

Θα ήταν χαρά και τιμή μου, αγαπητές αναγνώστριες και αγα-
πητοί αναγνώστες, να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση Stylianos.Antonarakis@unige.ch, στέλνοντάς μου κριτι-
κή, εντυπώσεις και ερωτήσεις, έτσι ώστε με τη βοήθειά σας να μου 
δώσετε τη δυνατότητα να βελτιώσω το πείραμά μου. 

 
Γενεύη, Μάϊος 2021

Στυλιανός Ε. Αντωναράκης 
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Πρόλογος

Από το μπαλκόνι του σπιτιού όπου μεγάλωσα στην Αθήνα, είχα 
το προνόμιο να βλέπω το εντυπωσιακό μνημείο της Ακρόπο-

λης, ένα θέαμα μοναδικό. Με συνάρπαζε το μαγευτικό αυτό τοπίο, 
με ενθουσίαζε το γεγονός ότι έπαιζα ποδόσφαιρο με τα παιδιά της 
γειτονιάς μου σε μια ανοιχτή αλάνα στα όρια της οποίας υπήρχαν 
μάρμαρα με σκαλισμένες αρχαίες επιγραφές. Εξίσου με συνάρπα-
ζε την εποχή των μαθητικών μου χρόνων και ο καταιγισμός πληρο-
φοριών σχετικά με την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζούσαν 
πριν από περίπου εκατόν είκοσι γενιές στη γη όπου κατοικούν σήμε-
ρα οι σύγχρονοι Έλληνες. 

Ανάμεσα σε όλα όσα συγκράτησα από την αρχαία ελληνι-
κή γραμματεία, ένα γνωμικό μού εντυπώθηκε βαθιά στον νου, το 
«γνῶθι σαὐτόν». Μπορούσα να φανταστώ τι σήμαινε τούτο το γνω-
μικό για τους ανθρώπους που έζησαν τον 4ο αιώνα π.Χ.. για εμένα 
όμως, τώρα που διανύω τα τελευταία χρόνια της έβδομης δεκαετίας 
της ζωής μου, σημαίνει «γνώρισε το γονιδίωμά σου» — έχε, δηλαδή, 
γνώση της προσωπικής σου γονιδιωματικής ποικιλομορφίας. Θέ-
λω, με άλλα λόγια, να γνωρίζω τις παραλλαγές του γονιδιώματός 
μου — όσες έχω κληρονομήσει από τα γονιδιώματα των γονιών μου, 
όσες καινούργιες εμφανίστηκαν στην αρχή της ζωής μου ως ζυγωτι-
κό κύτταρο, αλλά και όσες προκύπτουν διαρκώς σε κάθε κυτταρική 
διαίρεση που συμβαίνει στο σώμα μου. 

Ο προ-προ-προπάππος μας στην ιατρική, ο Ιπποκράτης, ο οποίος 
έζησε στο όμορφο νησί της Κω γύρω στα 450 π.Χ., ανέφερε στα 
κείμενά του ότι τα άτομα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τη 
φυσι κή συγκρότησή τους («μέγα τὸ διαφέρον ἐστὶ τῶν φυ σίων τοῖ-
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σιν ἀνθρώποισιν» [Περὶ ἄρθρων 71]). ότι κάθε άτομο έχει έναν μο-
ναδικό τρόπο να συνδυάζει τις διαθέσεις (χυμούς), ο οποίος συνι-
στά την ιδιοσυγκρασία του («οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τοτὲ μὲν 
τὸ φλέγμα ἰσχύει, τοτὲ δὲ τὸ αἷμα, τοτὲ δὲ ἡ χολὴ, πρῶτον μὲν ἡ 
ξανθὴ, ἔπειτα δ᾿ ἡ μέλαινα καλεομένη» [Περὶ φύσιος ἀνθρώπου 7]). 
αλλού έγραφε ότι η ιδιοσυγκρασία προδιαθέτει ή προστατεύει από 
ορισμένες διαταραχές (έλεγε, επί παραδείγματι, αναφερόμενος 
στην επιληψία, «ἡ δὲ (ἱερὰ) νοῦσος αὕτη γίνεται τοῖσι μὲν φλεγ-
ματίῃσι, τοῖσι δὲ χολώδεσιν οὔ» [Περὶ ἱερῆς νούσου 5]) — πόσο 
ακριβής, πόσο θαυμάσια εισαγωγή στην έννοια της εξατομικευμέ-
νης γενετικής ταυτότητας και ποικιλομορφίας! Όπως μπορείτε να 
φανταστείτε, έχοντας ρίζες σε αυτόν τον πολιτισμό, και προερχό-
μενος από μια περιοχή όπου είναι συχνές οι γενετικές διαταραχές 
όπως η β-θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία), η δρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία και η ανεπάρκεια G6PD, ήταν φυσικό να αγαπήσω το 
γονιδίωμα και τον ρόλο που παίζει τόσο στην υγεία όσο και στην 
ασθένεια. 

Μια και αναφέρθηκα στη β-θαλασσαιμία, αυτή την κληρονομι-
κή μορφή αναιμίας που οφείλεται σε ένα γενετικό πρόβλημα στην 
παραγωγή ή την ποιότητα της αιμοσφαιρίνης, δεν μπορώ να μη 
θυμηθώ την Ελένη, μια δεκαοχτάχρονη ασθενή που γνώρισα όταν 
ήμουν φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Ελένη είχε 
μια σοβαρή μορφή της νόσου και οδηγούνταν σιγά σιγά στον θάνα-
το εξαιτίας των επιπλοκών που προκαλούσε η αναιμία της. Κάποιο 
απόγευμα Σαββάτου, την ώρα που έδυε ο ήλιος, στο μπαλκόνι ενός 
από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, η Ελένη με είχε κοιτάξει θλιμ-
μένη και μου είχε πει: «Εγώ σύντομα θα πεθάνω, εσύ όμως βρες σε 
παρακαλώ γιατί υπέφερα τόσο πολύ και πώς θα μπορέσετε να θερα-
πεύσετε την αρρώστια μου στο μέλλον, όταν πια εγώ δεν θα υπάρ-
χω». Το πνιχτό της κλάμα αποτέλεσε για εμένα ένα ισχυρό κίνητρο 
ώστε ν’ ακολουθήσω μια καριέρα στη γενετική, ειδικότητα που στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 ουσιαστικά δεν υπήρχε, αφού η αλλη-
λουχία του ανθρώπινου γονιδιώματος ήταν άγνωστη — το ίδιο και 
τα γονίδια, αλλά και τα αίτια των μύ ριων μεντελικών διαταραχών! 
Υπήρχε, ωστόσο, μεγάλη ελπίδα ότι το μέλλον της γενετικής/γονι-
διωματικής έρευνας θα ήταν λαμπρό. και αυτό με ενθουσίαζε. 

Τα χρόνια που πέρασα στη Βαλτιμόρη, στο Τζονς Χόπκινς, η 
γενετική με απορρόφησε ολοκληρωτικά. και έκτοτε, στη διάρκεια 
των τελευταίων σαράντα ετών, δεν έχω πάψει να απολαμβάνω  
στ’ αλήθεια τούτη τη γεμάτη σκαμπανεβάσματα διαδρομή μέσα 
στον κόσμο του γονιδιώματος και των επιδράσεών του στη ζωή του 
καθενός μας. 
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Το βιβλίο αυτό αφορά το γονιδίωμά σας. το πόσο σημαντικό είναι 
για εσάς και για τους κοντινούς συγγενείς σας, αλλά και το τι εξατο-
μικευμένες πληροφορίες μπορεί να σας προσφέρει σήμερα. Δεν πρό-
κειται για ένα βιβλίο ιατρικής, αλλά για έναν απλουστευμένο οδηγό 
για το γονιδίωμά σας και τα όσα θαυμαστά μπορεί να αποκαλύψει! 

Αλήθεια, έχετε διαβάσει τον Άμλετ του Σαίξπηρ; Λέει κάπου ο 
Άμλετ:

Τι αριστούργημα είναι ο άνθρωπος! 
Ευγενικό το πνεύμα του, 
άπειρα τα χαρίσματά του, η μορφή και η κίνησή του 
όλο ακρίβεια και όλο χάρη. 
σε ό,τι κάνει άγγελος 
και σ’ ό,τι σκέφτεται θεός: 
το αγλάισμα του κόσμου, 
το πρότυπο όλων των όντων.*

Θα ήθελα να παραφράσω τούτο το απόσπασμα. να το προσαρ-
μόσω έτσι ώστε να ταιριάζει στην περίπτωση του γονιδιώματος (και 
ελπίζω να μου συγχωρεθεί η πιθανή ιεροσυλία): 

Τι αριστούργημα είναι το γονιδίωμα! 
Ακριβές και θαυμάσιο στη λειτουργία. 
απεριόριστο σε ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα. 
πόσο εκφραστικό και αξιοθαύμαστο! 
Είναι αρχιτέκτονας, μαέστρος και δεσπότης, 
και σ’ ό,τι σκέφτεται θεός! 
Το κάλλος της εγωιστικής πληροφορίας, 
το πρότυπο της υπολογιστικής και της συνδεσιμότητας, 
το προϊόν του καθημερινού πειραματισμού της φύσης.

* What a piece of work is a man! / How noble in reason, / how infinite in 
faculties, in form and moving, / how express and admirable! / In action how 
like an angel! / In apprehension how like a God! / the beauty of the world! / 
the paragon of animals! Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Άμλετ, Σκηνή 2, Πράξη 2, μτφρ. 
Διονύσης Καψάλης, Gutenberg, 2015.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εισαγωγή

Η επίδραση της κληρονομικότητας στους ζωντανούς οργανι-
σμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, είναι προφανής 

σε όλους. Όταν μια γυναίκα εγκυμονεί, αναμένουμε ότι θα γεννήσει 
ένα ανθρώπινο μωρό και όχι ένα ζώο από κάποιο άλλο είδος. Ίσως 
θεωρήσετε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ανόητος. Αν όμως το καλο-
σκεφτείτε, πράγματι όλοι περιμένουμε ότι στη μήτρα της μια έγκυος 
γυναίκα κυοφορεί ένα ανθρώπινο έμβρυο. Γιατί άραγε; Η απάντηση 
ενός γενετιστή θα ήταν: «Επειδή εκείνη και ο πατέρας έδωσαν τμή-
ματα του γονιδιώματός τους στο έμβρυο αυτό!» 

Γνωρίζουμε επίσης ότι τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιάζουν πάρα 
πολύ, όχι μόνο όταν είναι παιδιά αλλά και αργότερα, στην ενήλικη 
ζωή τους. Γιατί; Διότι τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν πανομοιότυπα 
γονιδιώματα! Ξέρουμε ακόμα ότι τα παιδιά μοιάζουν στους γονείς, 
στους αδελφούς και στις αδελφές τους, σε πολλά μορφολογικά και 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Γιατί; Επειδή μοιράζονται το  
του γονιδιώματός τους για να ακριβολογούμε, μοιράζονται το  
της ποικιλομορφίας των γονιδιωμάτων τους — έχετε υπομονή, όμως, 
θα αναφερθώ σε τούτη την ποικιλομορφία σε επόμενο κεφάλαιο. 

Τι είναι, λοιπόν, το γονιδίωμα; Είναι ένα μεγάλο πολυμερές μόριο 
στον πυρήνα κάθε κυττάρου μας που παρέχει τις πληροφορίες —τις 
οδηγίες— για την κυτταρική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του οργανι-
σμού στο σύνολό του, τη διαδικασία της γήρανσης, τα χαρακτηρι-
στικά μας γνωρίσματα, αλλά και την εκδήλωση ασθενειών ή ακόμα 
και την προδιάθεση σε αυτές. Σκεφτείτε το σαν ένα μακροσκελές 
κείμενο με κατευθυντήριες οδηγίες για τη ζωή κάθε ατόμου. Ή σαν 
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ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο που περιγράφει πώς θα χτιστεί ένα κτίριο. 
Ή, ακόμα, και σαν ένα σύνολο συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλα-
στικής! 

Χημικά, το γονιδίωμα αποτελείται από DNA, ένα επίμηκες πολυ-
μερές μόριο με «ψηφιοποιημένη» πληροφορία που διαμορφώνεται 
από τέσσερις δομικές μονάδες: την αδενίνη (adenine, Α), τη γουανί-
νη (guanine, G), την κυτοσίνη (cytosine, C) και τη θυμίνη (thymine, 
T). Επομένως, το γονιδίωμα μπορεί να συγκριθεί με ένα εκτενές κεί-
μενο γραμμένο με τέσσερα μόνο γράμματα: Α, G, C, T. 

Άλλο ένα προφανές στοιχείο που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι κάθε 
άνθρωπος είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Ακόμα και 
ένα μωρό ενός έτους το ξέρει αυτό, αφού μπορεί να διακρίνει τη μη-
τέρα και τον πατέρα του από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Οι άνθρωποι 
διαφέρουν σε πολλά: σε χαρακτηριστικά, συνήθειες, ικανότητες, εν-
διαφέροντα και προσανατολισμούς. και οι περισσότερες από τις δια-
φορές αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ποικιλομορφία των 
γονιδιωμάτων τους. Σε τούτο το μικρό βιβλίο, λοιπόν, θα εξηγήσω 
ακριβώς το πώς και το γιατί συμβαίνει αυτό.
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1
Η «ανατομία» 
του γονιδιώματος

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο

Στις 26 Ιουνίου του 2000, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, έγι-
νε μια εορταστική εκδήλωση για την ολοκλήρωση της προκαταρ-

κτικής φάσης της αλληλούχησης (του «διαβάσματος») του γονιδιώ-
ματος του ανθρώπου. Δημόσια χρηματοδοτούμενα εργαστήρια και 
εργαστήρια από τη βιομηχανία της βιοτεχνολογίας δούλεψαν εντα-
τικά για δέκα χρόνια, προκειμένου να φέρουν εις πέρας ένα διεθνές, 
συλλογικό, συνεργατικό και συνάμα ανταγωνιστικό, εγχείρημα, το 
λεγόμενο «Πρόγραμμα Ανάλυσης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος» 
(Human Genome Project, HGP), σκοπός του οποίου ήταν να προσ-
διοριστεί για πρώτη φορά η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων —δηλα-
δή η ακολουθία (η σειρά) όλων των Α, G, C και T— στο γονιδίωμα 
του ανθρώπου. Το αποτέλεσμα της διεθνούς αυτής προσπάθειας, το 
γονιδίω μα αναφοράς (reference genome) όπως λέγεται, κατατέθηκε 
σε δημόσιες, ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις δεδομένων. Το Πρόγραμ-
μα ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 1990 και ολοκληρώθηκε ουσια-
στικά το 2003 (η εορταστική εκδήλωση στην Ουάσινγκτον έγινε νω-
ρίτερα, για λόγους πολιτικής διαφήμισης). Έκτοτε, ζούμε πλέον στη 
«μεταγονιδιωματική» εποχή της βιολογίας και της ιατρικής! Την επο-
χή που έγινε η εκδήλωση εορτασμού, είχε αλληλουχηθεί περίπου το 
93% του ανθρώπινου γονιδιώματος, με ακρίβεια που ξεπερνούσε το 1 
λάθος ανά 100.000 νουκλεοτίδια. Το DNA το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
για την αλληλούχηση που έκανε η δημόσια διεθνής κοινοπραξία προ-
ήλθε από περίπου δέκα ανώνυμους δότες διαφόρων εθνοτήτων, ενώ 
εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην ιδιωτική προσπάθεια ομάδων από 
τον τομέα της βιομηχανίας προήλθε από πέντε ανθρώπους, ένας εκ 
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των οποίων είναι ο γνωστός Δρ Τζ. Κ. Βέντερ (J. C. Venter). Ασφα-
λώς, το κυρίαρχο κίνητρο πίσω από τη χρηματοδότηση του διεθνούς 
αυτού εγχειρήματος ήταν τα ιατρικά οφέλη που προβλεπόταν ότι 
θα προκύψουν από τη γνώση της αλληλουχίας του ανθρώπινου 
γονιδιώ ματος. Από τότε, βέβαια, έχουν γίνει συμπληρωματικές προ-
σπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός της αλληλουχίας 
όλων των τμημάτων του γονιδιώματος, ακόμα και των πιο δυσπρόσι-
των. Έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος και οι δημόσιες βάσεις δεδο-
μένων περιέχουν πλέον επικαιροποιημένες και πιο ολοκληρωμένες 
εκδοχές του γονιδιώματος αναφοράς. Η προσπάθεια πάντως συνε-
χίζεται μέχρι και σήμερα, διότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος 
της πλήρους αλληλούχησης, μια και, με τη σημερινή τεχνολογία, ο 
προσδιορισμός της αλληλουχίας κάποιων περιοχών του γονιδιώμα-
τος εξακολουθεί να είναι δύσκολος. 

Τι ακριβώς είναι, όμως, το γονιδίωμα; Όπως ανέφερα και στην 
εισαγωγή, είναι ένα μεγάλο «κείμενο» με πληροφορίες, το οποίο πα-
ρέχει στο κύτταρο (τη βασική μονάδα της ζωής) οδηγίες για το πώς 
να αυξηθεί, πώς να ζήσει, πώς να επιτελέσει τις λειτουργίες του, πώς 
να αντιδράσει στο περιβάλλον αλλά και πώς να αλληλεπιδράσει με 
αυτό, πώς να περάσει από τη διαδικασία της γήρανσης και τελικά να 
πεθάνει. Καθένα από τα τρισεκατομμύρια κύτταρα στο σώμα μας έχει 
στον πυρήνα του το γονιδίωμα. Όπως θα γίνει εμφανές στο βιβλίο 
που κρατάτε στα χέρια σας, το γονιδίωμα είναι η πιο σημαντική μο-
ριακή δομή για τη ζωή ενός ατόμου, αλλά και για τη ζωή ενός είδους. 
Τούτο το κείμενο οδηγιών απαρτίζεται από μόνο τέσσερις χημικούς 
δομικούς λίθους, τα νουκλεοτίδια (ας τα θεωρήσουμε ως τα γράμ-
ματα του κειμένου): την αδενίνη (Α), τη γουανίνη (G), την κυτοσίνη 
(C) και τη θυμίνη (T). Το μήκος του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι 
περίπου τρία δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια, και καθένας μας φέρει 
δύο αντίγραφα του γονιδιώματος —ένα που έχουμε κληρονομήσει 
από τον πατέρα μας και ένα που έχουμε κληρονομήσει από τη μη-
τέρα μας—, δηλαδή συνολικά περίπου 6,4 δισεκατομμύρια νουκλεο-
τίδια. Το γονιδίωμα διαιρείται σε χρωμοσώματα τα οποία μπορούμε 
να δούμε στο μικροσκόπιο, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της 
ζωής ενός κυττάρου. Στο κάτω μέρος της Εικόνας 1, παρουσιάζο-
νται σχηματικά τα 23 ζεύγη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου. Το 
23ο ζεύγος αποτελείται στις γυναίκες από δύο χρωμοσώματα Χ, ενώ 
στους άνδρες από ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ. Όλα τα άλλα ζεύγη 
είναι τα λεγόμενα αυτοσώματα ή αυτοσωματικά χρωμοσώματα (σε 
αντίθεση με τα χρωμοσώματα του φύλου) και ταξινομούνται αριθ-
μητικά από το 1 έως το 22 (ανάλογα με το μέγεθος και κάποια άλλα 
χαρακτηριστικά τους). Για την ακρίβεια, ο συνολικός αριθμός των 
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Εικόνα 1. Πάνω: Ηλεκτρονιακό 
μικρογράφημα σάρωσης 
ανθρώπινων χρωμοσωμάτων. 
Κάτω: Σχηματική 
αναπαράσταση των 
ανθρώπινων χρωμοσωμάτων. 
Η αλληλουχία του DNA στις 
ζώνες που είναι χρωματισμένες 
με μπλε και λευκό έχει 
προσδιοριστεί, ενώ εκείνη στις 
πράσινες και τις ροζ περιοχές 
(περιοχές ετεροχρωματίνης) 
παραμένει ακόμη εν πολλοίς 
άγνωστη.
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Πηγή: <https://doowansnewsandevents.files.wordpress.com/2012/11/chromosomes.jpg?w=760>

Πηγή: «An introduction to human molecular genetics: Mechanisms of inherited diseases». Jack J. Pasternak, 2nd ed. (2005), Wiley

κεντρομερές

μη κεντρομερική ετεροχρωματίνη
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νουκλεοτιδίων (γραμμάτων) στην ολοκληρωμένη αλληλουχία του 
γονιδιώματος αναφοράς είναι επί του παρόντος 3.037.983.985, ενώ 
το συνολικό εκτιμώμενο μήκος που θα περιλαμβάνει και τις περιο-
χές οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν αλληλουχηθεί (τα «κενά») είναι 
~3.209.286.105 νουκλεοτίδια (βλ. Εικόνα 3). Το μήκος των ανθρώπι-
νων χρωμοσωμάτων κυμαίνεται από ~46,7Mb (μεγαβάσεις. μία Mb 
αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο νουκλεοτίδια) για το χρωμόσωμα 
21 έως ~249,7Mb για το χρωμόσωμα 1 (βλ. Πίνακα 1). Σημειώστε 
βέβαια ότι εφόσον, όπως θα δούμε αργότερα, υπάρχει εκτεταμένη 
ποικιλομορφία μεταξύ των μεμονωμένων γονιδιωμάτων, οι αριθμοί 
αυτοί είναι προσεγγιστικοί και κάθε γονιδίωμα έχει ελαφρώς διαφο-
ρετικό μήκος και σύσταση.

Οι επόμενες εικόνες (Εικόνες 2 και 3) σας δίνουν μια αίσθηση για 
την έκταση του «κειμένου» του γονιδιώματος. Σε συνεργασία με το 
Ελβετικό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής έχουμε εκτυπώσει, σε μορ-
φή τυπικού χαρτόδετου βιβλίου, το γονιδιωματικό περιεχόμενο του 

Πίνακας 1. Εδώ παρουσιάζεται ο αριθμός 
των νουκλεοτιδίων ανά χρωμόσωμα στο 
γονιδίωμα αναφοράς, σύμφωνα με την 
πιο πρόσφατη επικαιροποίηση (Genome 
Reference Consortium Human Build 38 
patch release 13). To «M» υποδεικνύει το 
μιτοχονδριακό χρωμόσωμα.

Χρωμόσωμα Σύνολο νουκλεοτιδίων που έχουν αλληλουχηθεί 

1 248.956.422
2 242.193.529
3 198.295.559
4 190.214.555
5 181.538.259
6 170.805.979
7 159.345.973
8 145.138.636
9 138.394.771

10 133.797.422
11 135.086.622
12 133.275.309
13 114.364.328
14 107.043.718
15 101.991.189
16    90.338.345
17    83.257.441
18    80.373.285
19    58.617.616
20    64.444.167
21    46.709.983
22    50.818.468
X 156.040.895
Y   57.227.415
M           16.569

Πηγή: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCF_000001405.26/#/st_Primary-Assembly>
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χρωμοσώματος 21, το οποίο είναι το μικρότερο ανθρώπινο χρωμό-
σωμα και περιέχει περί το 1,43% του γονιδιώματος (βλ. Εικόνα 2). 
Το βιβλίο αυτό έχει 1.470 σελίδες και ζυγίζει 4,1 κιλά. κάθε αράδα 
περιέχει 248 γράμματα (νουκλεοτίδια), ενώ κάθε σελίδα έχει 31.445
γράμματα. Σκεφτείτε δε ότι αν εκτυπώναμε με αντίστοιχο τρόπο 
ολόκληρο το γονιδίωμα, θα χρειαζόμασταν 70 τέτοιους τόμους που 
θα ζύγιζαν 287 κιλά. Το εκπληκτικό είναι πως όλη αυτή η πληροφο-
ρία μπορεί να αποθηκευτεί στο iPhone σας και κυρίως σε καθένα 
από τα τρισεκατομμύρια κύτταρά μας!

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται το γονιδιωματικό κείμενο περίπου 
10.000 νουκλεοτιδίων, επισημαίνεται δε η γονιδιωματική ποικιλο-
μορφία — μια σημαντική παράμετρος που θα επεξηγηθεί παρακάτω, 
στο Κεφάλαιο 2.

Εικόνα 2. Το γονιδιωματικό 
περιεχόμενο του ανθρώπινου 
χρωμοσώματος 21, 
εκτυπωμένο σε μορφή 
βιβλίου από το Ελβετικό 
Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής. 
Στα δεξιά απεικονίζονται δύο 
σελίδες του βιβλίου αυτού 
(από τις συνολικά 1.470).

Εικόνα 3. Ένα μικρό 
τμήμα του ανθρώπινου 
γονιδιώματος αναφοράς:
εδώ παρουσιάζονται περίπου 
10.000 νουκλεοτίδια. 
Ολόκληρο το απλοειδές 
γονιδίωμα είναι 320.000 
φορές μεγαλύτερο. Με μπλε 
σημαίες υποδεικνύονται 
οι θέσεις σε ένα τυχαίο 
γονιδίωμα από τον πληθυσμό, 
στις οποίες παρατηρείται 
νουκλεοτιδική ποικιλομορφία 
συγκριτικά με το γονιδίωμα 
αναφοράς.

Πηγή: Η σελίδα facebook του Ελβετικού Ινστιτούτου ΒιοπληροφορικήςΠηγή: Η σελίδα facebook του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής



26 Το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η αλληλουχία του ανθρώπινου γονιδιώματος αναφοράς είναι 
ελεύθερα προσβάσιμη σε δημόσιες βάσεις δεδομένων με εξαιρετι-
κή γραφική απεικόνιση, τα λεγόμενα προγράμματα περιήγησης στο 
γονιδίωμα (genome browsers). αυτές οι βάσεις δεδομένων, πέρα από 
τις αλληλουχίες αναφοράς, περιέχουν και πολλές ακόμα πληροφο-
ρίες αναφορικά με την ποικιλομορφία, τα λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά και τις εξελικτικές ομοιότητες με γονιδιώματα άλλων ειδών. 
Τρία τέτοια προγράμματα περιήγησης στο γονιδίωμα μπορείτε να 
βρείτε στις ιστοσελίδες: <http://genome.ucsc.edu/>, <http://www.ensembl.org/> 
και <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/>. 

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται μια αντιπροσωπευτική σελίδα ενός 
από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης. 

Τι ακριβώς περιλαμβάνει, όμως, το γονιδίωμα; Η αλήθεια είναι 
πως οι γνώσεις μας για το περιεχόμενο του γονιδιώματος εξελίσσο-
νται καθημερινά. Πλήθος επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζο-

Εικόνα 4. Στιγμιότυπο οθόνης από το πρόγραμμα περιήγησης γονιδιώματος του UCSC στο οποίο 
απεικονίζεται μια περιοχή 1Mb του χρωμοσώματος 21 (21: 36.886.615-37.886.614). Μεταξύ 
των πολλών στοιχείων που ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ώστε να εμφανιστούν στην οθόνη 
για την εν λόγω περιοχή, εδώ έχει επιλεγεί να εμφανιστούν: τα γονίδια, ο βαθμός συντήρησης 
της αλληλουχίας σε ποικίλα είδη και οι μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (single nucleotide 
polymorphisms, SNP). Από πάνω προς τα κάτω, στις γραμμές υποδεικνύονται: η κλίμακα της 
περιοχής του γονιδιώματος . η ακριβής θέση των νουκλεοτιδίων. μια σχηματική αναπαράσταση 
των γονιδίων. τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία. ο βαθμός συντήρησης στα είδη που αναφέρονται, 
και η θέση των SNP. Το χρώμα ορισμένων SNP αντιστοιχεί σε συνώνυμες και μη συνώνυμες 
υποκαταστάσεις (βλ. παρακάτω, σελ. 38).

Πρόγραμμα πλοήγησης ανθρώπινου γονιδιώματος UCSC (GRCh38/hg38, Δεκ. 2013)

Πηγή: http://genome.ucsc.edu/
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νται προκειμένου να ταυτοποιήσουν όλα τα επιμέρους στοιχεία του 
γονιδιώματος τα οποία έχουν κάποια λειτουργία που επηρεάζει την 
κυτταρική ζωή και τη ζωή του ατόμου. 

Έχουν, λοιπόν, αναγνωριστεί τα εξής στοιχεία:

Πρωτεϊνοκωδικά γονίδια
Πρόκειται για τις περιοχές του γονιδιώματος που κωδικοποιούν τις 
διάφορες πρωτεΐνες. Από τα γονίδια αυτά παράγονται μόρια RNA, 
τα οποία στη συνέχεια μεταφράζονται σε πρωτεΐνες. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των πρωτεϊνοκωδικών γονιδίων 
αποτελεί «κινούμενο στόχο», αφού εξαρτάται από τον λειτουργικό 
χαρακτηρισμό του γονιδιώματος, τη συγκριτική ανάλυση με τα γονι-
διώματα άλλων ειδών, αλλά και την πειραματική επιβεβαίωση. Στον 
Πίνακα 2, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020, δίνο-
νται οι πιο πρόσφατοι αριθμοί γονιδίων τους οποίους έχει προσε-
κτικά επιμεληθεί μια επιτροπή ειδικών. Στο ανθρώπινο γονιδίωμα 
τα πρωτεϊνοκωδικά γονίδια είναι περίπου 20.000. Υπάρχει μια διε-
θνής επιτροπή που αποδίδει ονόματα στα γονίδια, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ ερευνητών, γιατρών, ασθενών 
και κοινού (<http://www.genenames.org/>). Τα ονόματα των γονιδίων εί-
ναι ακρωνύμια. ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι 
τα ονόματα HBB, CFTR, BRCA1, TMEM1, SLC6A6, DNMBP, CSTB, 
DYRK1A, COL6A1 και PKNOX1. Τα πλήρη ονόματα των γονιδίων εί-
ναι καταχωρισμένα σε γονιδιωματικές και πρωτεϊνωματικές βάσεις 
δεδομένων. Πολλά από τα ονόματα αυτά είναι δυσνόητα, σχεδόν 
καβαλιστικά. Μας βοηθούν, όμως, να συνεννοούμαστε σε μια κοι-
νή γονιδιωματική γλώσσα. Λόγου χάρη, το CFTR είναι ακρωνύμιο 
για το πλήρες όνομα «Cystic Fibrosis Transmembrane conductance 
Regulator» (Ρυθμιστής Διαμεμβρανικής Αγωγιμότητας Κυστικής 
Ίνωσης). το SLC6A6 είναι ακρωνύμιο για το «Solute Carrier Family 
6 Member 6» (Οικογένεια Διαλυτών Φορέων 6/Μέλος 6). και το 

Πίνακας 2. Οι διάφοροι τύποι γονιδίων που περιέχονται 
στο ανθρώπινο γονιδίωμα (σύμφωνα με την Εκδοχή 38, 
καταχώριση Ιουνίου 2021, GRCh38.p13).

Γονιδιωματικό στοιχείο Αριθμός

Πρωτεϊνοκωδικά γονίδια     19.955

Γονίδια μακριών μη κωδικών RNA     17.944

Ψευδογονίδια     14.773

Γονίδια μικρών μη κωδικών RNA       7.567

miRNA      1.879

rRNA            47

snoRNA         943

snRNA      1.901

Πηγή: <https://www.gencodegenes.org/human/stats.html>
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PKNOX1 είναι ακρωνύμιο για το «PBX/Knotted homeobox 1» (PBX/
Knotted ομοιοπλαίσιο 1). 

Η «μετάφραση» του RNA σε πρωτεΐνες είναι ένα εκπληκτικό φαι-
νόμενο, για την πραγματοποίηση του οποίου χρησιμοποιείται ένας 
κώδικας. Η αποκρυπτογράφηση του κώδικα αυτού υπήρξε ένα από 
τα κομψότερα επιτεύγματα του προηγούμενου αιώνα, για το οποίο 
μάλιστα, το 1968, στους Robert W. Holley, Har Gobind Khorana και 
Marshall W. Nirenberg απονεμήθηκε το Βραβείο Νομπέλ Φυσιολο-
γίας ή Ιατρικής. Οι πρωτεΐνες δομούνται από συνδυασμούς είκοσι 
αμινοξέων, καθένα εκ των οποίων κωδικοποιείται από μια τριπλέ-
τα συνεχόμενων νουκλεοτιδίων στο RNA, το λεγόμενο κωδικόνιο.  

Εικόνα 5. Ο γενετικός κώδικας του ανθρώπου. Κάθε κωδικόνιο (τριπλέτα νουκλεοτιδίων) στο 
RNA αντιστοιχεί σε ένα αμινοξύ. τρία κωδικόνια σηματοδοτούν τον τερματισμό της μετάφρασης 
(κωδικόνια λήξης). Τα είκοσι αμινοξέα και τα συντομογραφικά ονόματά τους είναι: φαινυλαλανίνη 
(Phe, P), λευκίνη (Leu, L), ισολευκίνη (Ile, I), μεθειονίνη (Met, M), βαλίνη (Val, V), σερίνη (Ser, S), 
προλίνη (Pro, P), θρεονίνη (Thr, T), αλανίνη (Ala, A), τυροσίνη (Tyr, Y), ιστιδίνη (His, H), γλουταμίνη 
(Gln, Q), ασπαραγίνη (Asn, N), λυσίνη (Lys, K), ασπαρτικό οξύ (Asp, D), γλουταμικό οξύ (Glu, E), 
κυστεΐνη (Cys, C), τρυπτοφάνη (Trp, W), αργινίνη (Arg, R), γλυκίνη (Gly, G).

Πρώτη 
θέση

Δεύτερη θέση
Τρίτη 
θέση

U C A G

U

UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys U

UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys C

UUA Leu UCA Ser UAA λήξη UGA λήξη A

UUG Leu UCG Ser UAG λήξη UGG Trp G

C

CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg U

CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg C

CUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg A

CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg G

A

AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser U

AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser C

AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg A

AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg G

G

GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly U

GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly C

GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly A

GUG Val GCG Ala GAC Glu GGG Gly G

Κωδικόνια για τα διάφορα αμινοξέα
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Γονίδιο (DNA)

mRNA μετάγραφο

Πρωτεΐνη

Παραδείγματος χάριν, στον άνθρωπο το αμινοξύ τρυπτοφάνη κωδι-
κοποιείται από την τριπλέτα UGG στο RNA. Άλλα αμινοξέα κωδικο-
ποιούνται από περισσότερες της μίας τριπλέτες. η αργινίνη, λόγου 
χάρη, κωδικοποιείται από έξι τριπλέτες, τις CGU, CGC, CGA, CGG, 
AGA και AGG. Η μετάφραση σταματά σε τρία «κωδικόνια λήξης», 
όπως αποκαλούνται, τα UGA, UAA και UAG. Κάθε αμινοξύ έχει ένα 
συντετμημένο όνομα τριών γραμμάτων, αλλά και ένα ακόμα βραχύ-
τερο, του ενός γράμματος. Η αργινίνη, φέρ’ ειπείν, χαρακτηρίζεται 
και ως Arg ή R, η τρυπτοφάνη ως Trp ή W κ.λπ. Συνήθως οι αμινοξι-
κές παραλλαγές υποδεικνύονται με τον αριθμό του κωδικονίου στην 
αλληλουχία αναφοράς, ακολουθούμενο από το προκύπτον αμινοξύ: 
π.χ. το «Arg541 σε His» ή «Arg541His» ή «R541H» υποδεικνύει μια 
παραλλαγή στην οποία το κωδικόνιο της αργινίνης 541 έχει αλλάξει 
σε ιστιδίνη. Σε όλη την έκταση του βιβλίου θα χρησιμοποιήσω εφε-
ξής την ονοματολογία του παραδείγματος «Arg541His». Στην Εικό-
να 5, μπορείτε να δείτε τον γενετικό κώδικα του ανθρώπου.

Τα πρωτεϊνοκωδικά γονίδια συνήθως διαιρούνται σε εξόνια 
(κωδικά τμήματα) και εσόνια ή ιντρόνια (τα οποία παρεμβάλλο-
νται μεταξύ διαδοχικών εξονίων), όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Τα 

Εικόνα 6. Από το DNA στην πρωτεΐνη: Αυτή η σχηματική αναπαράσταση απεικονίζει  
την απλουστευμένη διαδικασία μέσω της οποίας από ένα γονίδιο παράγεται τελικά μια 
πρωτεΐνη. Το γονίδιο (DNA) μεταγράφεται για να παραχθεί ένα μόριο mRNA, που στη συνέχεια 
μεταφράζεται σε μια πρωτεΐνη. Τα εξόνια του γονιδίου εδώ φαίνονται ως πορτοκαλί πλαίσια και 
είναι αριθμημένα από το 1 μέχρι το 5. Τα διαστήματα μεταξύ των πλαισίων αντιπροσωπεύουν 
εσόνια. Στο μόριο του RNA, τα εσόνια έχουν απομακρυνθεί (και τα εξόνια έχουν επανενωθεί) 
μέσω της περίπλοκης διαδικασίας της συρραφής. Η διαδικασία της ροής πληροφορίας από  
το DNA στην πρωτεΐνη έχει επικρατήσει να αποκαλείται «κεντρικό δόγμα» στη βιολογία.
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εσόνια απομακρύνονται μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας, της λεγό-
μενης συρραφής, και έτσι προκύπτει το ώριμο αγγελιοφόρο RNA 
(messenger RNA, mRNA) το οποίο περιέχει μόνο εξόνια και μετα-
φράζεται κατόπιν σε πρωτεΐνες. 

Στην Εικόνα 7, η οποία προέρχεται από μια επιστημονική δημο-
σίευση του 1980, παρουσιάζεται η αλληλουχία νουκλεοτιδίων ενός 
μικρού γονιδίου στο χρωμόσωμα 11, του γονιδίου της β-σφαιρίνης 
(που πλέον ονομάζεται ΗΒΒ) — ενός από τα πρώτα γονίδια που ταυ-
τοποιήθηκαν. Πάνω από την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων δίνεται 
η ακολουθία των αμινοξέων στην πρωτεΐνη β-σφαιρίνη που κωδικο-
ποιεί το συγκεκριμένο γονίδιο.

Ένα γονίδιο ενδέχεται να έχει διαφορετικά προϊόντα RNA (τις  

Εικόνα 7. Η νουκλεοτιδική 
αλληλουχία του γονιδίου 
της β-σφαιρίνης, όπως 
δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά 
στο επιστημονικό περιοδικό 
Cell το 1980 (Lawn et al., 1980). 
Η κωδικοποιούμενη ακολουθία 
αμινοξέων σημειώνεται 
πάνω από τη νουκλεοτιδική 
αλληλουχία των εξονίων του 
μικρού αυτού γονιδίου. Τα 
νουκλεοτίδια ανάμεσα στα 
εξόνια αντιστοιχούν στις 
περιοχές εσονίων. Οι τριπλέτες 
στο DNA, ATG και ΤΑΑ, που 
αντιστοιχούν η πρώτη στο 
κωδικόνιο έναρξης και η 
δεύτερη στο κωδικόνιο λήξης 
της μετάφρασης στο RNA, 
υποδεικνύονται με τα κίτρινα 
πλαίσια.
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λεγόμενες ισομορφές), λόγω της εναλλακτικής χρήσης των εξο νίων 
του (δηλαδή της εναλλακτικής απομάκρυνσης των εσονίων του). 
Στην Εικόνα 8, η οποία προέρχεται από ένα πρόσφατο ερευνητικό 
πρόγραμμα, το λεγόμενο GTEx, παρουσιάζεται η εναλλακτική χρήση 
των εξονίων του γονιδίου APP στον εγκέφαλο (συγκεκριμένα, στην 
περιοχή του μετωπιαίου φλοιού του εγκεφάλου). Το μέγεθος των γο-
νιδίων και ο αριθμός των εξονίων ανά γονίδιο ποικίλλει σε μεγάλο 
βαθμό. Υπάρχουν μικρά γονίδια που καταλαμβάνουν λιγότερο από 
1Kb (1.000 νουκλεοτίδια), αλλά υπάρχουν και μεγάλα γονίδια που 
εκτείνονται σε περιοχές μεγαλύτερες από 2.400Kb. Υπάρχουν επί-
σης γονίδια χωρίς εσόνια (π.χ. το γονίδιο της ιστόνης Η1, το RNA του 
οποίου έχει μήκος ~0,8Kb), αλλά και γονίδια που έχουν περισσότερα 
από 360 εξόνια (π.χ. το γονίδιο ΤΤΝ, μία από τις RNA ισομορφές του 
οποίου έχει μήκος 80Kb). Τα πρωτεϊνοκωδικά γονίδια μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε οικογένειες ανάλογα με τις ομοιότητες που εμφα-
νίζουν οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούν. Αυτές οι οικογένειες γονιδί-
ων είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας που 
δια μόρφωσε τα γονιδιώματα του ανθρώπου και άλλων ειδών. 

Ψευδογονίδια
Τα ψευδογονίδια είναι «νεκρά», μη λειτουργικά γονίδια. μπορούν 
μεν να συνθέσουν RNA, το πρωτεϊνικό τους προϊόν όμως είναι ανε-
νεργό λόγω της συσσώρευσης επιβλαβών απενεργοποιητικών με-
ταλλαγών. Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι υπάρχουν περί τα 14.700 
ψευδογονίδια (βλ. Πίνακα 2).

Μη κωδικά γονίδια (γονίδια που παράγουν μόνο RNA)
Πέρα από τα πρωτεϊνοκωδικά, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός 
πρόσθετων γονιδίων τα οποία παράγουν μόρια RNA που δεν μετα-

Εικόνα 8. Έκφραση των RNA 
ισομορφών του γονιδίου 
APP στον μετωπιαίο φλοιό. 
Κάθε γραμμή αναπαριστά 
μία ισομορφή, και κάθε 
κατακόρυφη ράβδος 
αναπαριστά ένα εξόνιο.  
Έχουν ανιχνευθεί 17 
ισομορφές. οι πρώτες 
τέσσερις είναι οι πλέον 
άφθονες, ενώ όλες οι 
άλλες είναι σπάνιες στον 
συγκεκριμένο ιστό. Τα 
δεδομένα προέρχονται από 
το πρόγραμμα GTEx. TPM 
(transcripts per million), 
μετάγραφα ανά εκατομμύριο.

Πηγή: <https://gtexportal.org/home/transcriptPage/>

Έκφραση μεταγράφων στον εγκέφαλο: Μετωπιαίος φλοιός
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φράζονται σε πρωτεΐνη. Προς το παρόν γνωρίζουμε σε περιορισμένο 
βαθμό τις λειτουργικές συνέπειες των γονιδίων αυτών στην υγεία και 
την ασθένεια, γι’ αυτό και πολλές ερευνητικές προσπάθειες επικε-
ντρώνονται σε τούτον ακριβώς τον σκοπό. Σε αυτή την κατηγορία 
συγκαταλέγονται δύο διαφορετικοί τύποι γονιδίων (βλ. Πίνακα 2): 
(1) τα μεγάλα μη κωδικά RNA (long non-coding RNA, lncRNA), που 
έχουν ποικίλες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων η ρύθμιση της έκ-
φρασης πρωτεϊνοκωδικών γονιδίων, η απενεργοποίηση του χρωμο-
σώματος Χ, το γονιδιωματικό εντύπωμα, η ρύθμιση του κυτταρικού 
κύκλου και η διαμόρφωση της κυτταρικής ταυτότητας. και (2) τα 
μικρά μη κωδικά RNA (non-coding RNA, ncRNA), τα οποία περι-
λαμβάνουν τα microRNA (ή miRNA), τα μεταφορικά RNA (transfer 
RNA, tRNA), τα μικρά πυρηνικά RNA (small nuclear RNA, snRNA), 
τα μικρά πυρηνισκικά RNA (small nucleolar RNA, snoRNA) και τα 
ριβοσωματικά RNA (ribosomal RNA, rRNA). Καθένας από αυτούς 
τους τύπους μη κωδικών γονιδίων επιτελεί συγκεκριμένες και ποι-
κίλες λειτουργίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή 
στη μεταγραφή του DNA, τη μετάφραση του RNA, τη συρραφή των 
εξονίων, την τροποποίηση άλλων RNA, τη ρύθμιση της γονιδιακής 
έκφρασης, αλλά και τη ρύθμιση της λειτουργίας των mRNA. Ίσως 
όλα αυτά να είναι «ψιλά γράμματα» για τον αναγνώστη, τα ανα-
φέρω όμως εδώ αφενός για να είναι πλήρης η περιγραφή της «ανα-
τομίας» του γονιδιώματος, και αφετέρου γιατί σίγουρα στο μέλλον 
θα ανακαλυφθούν ασθένειες ή χαρακτηριστικά που οφείλονται σε 
μεταλλαγές των γονιδίων αυτών. 

Ρυθμιστικές περιοχές του γονιδιώματος
Στο γονιδίωμα υπάρχουν περιοχές που είναι σημαντικές για τη ρύθ-
μιση της λειτουργίας των γονιδίων, κυρίως της μεταγραφής του DNA 
σε RNA. Στα ρυθμιστικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται: οι υποκι-
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νητές, οι ενισχυτές, οι περιοχές αποσιώπησης, καθώς και οι ρυθμι-
στικές περιοχές γενετικού τόπου (locus control regions, LCR). Όλες 
αυτές οι περιοχές αποτελούν ουσιαστικά μια εκπληκτική συλλογή 
από «διακόπτες» της γονιδιακής έκφρασης! Η κατανόηση του μη-
χανισμού δράσης των στοιχείων αυτών, όπως και η ταυτοποίηση των 
ρυθμιστικών κανόνων και σημάτων, αποτελεί έναν ακόμα σημαντι-
κό στόχο των σύγχρονων βιοϊατρικών ερευνών, μια και τα στοιχεία 
αυτά αναμφίβολα περιέχουν παραλλαγές που είτε συμβάλλουν στη 
βιολογική ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου είτε προκαλούν γενε-
τικές ασθένειες. 

Εξελικτικά συντηρημένα γονιδιωματικά στοιχεία   
που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες
Θεωρείται ότι τα λειτουργικά στοιχεία του DNA είναι εξελικτικά συ-
ντηρημένα, δηλαδή πανομοιότυπα σε όλα τα θηλαστικά και σε άλλα 
είδη. Απεναντίας, τα μη λειτουργικά τμήματα, επειδή συσσωρεύουν 
σε βάθος εκατοντάδων χιλιετιών πολλές μεταλλαγές, αποκλίνουν 
ταχύτατα και γι’ αυτό δεν είναι παρόμοια μεταξύ των διαφόρων ορ-
γανισμών. Συνεπώς, όσα εξελικτικά συντηρημένα στοιχεία του γονι-
διώματος δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες 
έχουν και αυτά βιο λογικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να μελετώνται 
ως προς την πιθανώς παθογόνο ποικιλομορφία τους. 

Άραγε, όμως, τι μέρος του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι εξε-
λικτικά συντηρημένο; Η απάντηση σε τούτο το ερώτημα εξαρτάται 
από τα είδη με τα οποία συγκρίνεται κάθε φορά, αλλά και από το πό-
τε υπολογίζεται ότι έζησε ο κοινός πρόγονός τους. Σε σχέση, φέρ’ ει-
πείν, με το ποντίκι (και αρκετά άλλα είδη θηλαστικών), συντηρημένο 
(πανομοιότυπο) είναι περίπου το 5% του ανθρώπινου γονιδιώματος. 
Η συντριπτική πλειονότητα των πρωτεϊνοκωδικών αλληλουχιών 
είναι εξαιρετικά συντηρημένη (βλ. Εικόνα 9 για ένα παράδειγμα). 

Εικόνα 9. Εξελικτική συντήρηση των αμινοξικών 
ακολουθιών σε ένα τμήμα της πρωτογενούς 
αλληλουχίας μιας ανθρώπινης πρωτεΐνης, της 
DYRK1A. Τα γράμματα υποδεικνύουν αμινοξέα (βλ. 
Εικόνα 5). Η ακολουθία αμινοξέων της ανθρώπινης 
πρωτεΐνης δίνεται στην πρώτη γραμμή, ενώ από κάτω 
παρατίθενται οι αντίστοιχες ακολουθίες σε διάφορα 
άλλα είδη. Παρατηρήστε τον εκτεταμένο, εντυπωσιακό 
βαθμό συντήρησης: Η ακολουθία στον παπαγάλο, 
λόγου χάρη, διαφέρει από την ανθρώπινη ως προς ένα 
και μόνο αμινοξύ. αλλά και οι ακολουθίες σε ψάρια 
όπως το φούγκου, το ψάρι-ζέβρα και η λάμπραινα 
διαφέρουν επίσης η καθεμιά ως προς ένα και μόνο 
αμινοξύ από την ανθρώπινη πρωτεΐνη.Πηγή: <https:/genome.ucsc.edu>
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Εφόσον τα πρωτεϊνοκωδικά γονίδια απαρτίζουν περίπου το 1,5% του 
ανθρώπινου γονιδιώματος, υπάρχει ακόμα ένα ~3,5% (που δεν αντι-
στοιχεί σε πρωτεϊνοκωδικά γονίδια) το οποίο είναι εξελικτικά συ-
ντηρημένο και συνεπώς υποθέτουμε ότι έχει αξιόλογη λειτουργική 
σημασία που χρειάζεται να διαλευκανθεί. 

Επαναλαμβανόμενα στοιχεία
Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει εκατομμύρια επαναλαμβανόμενα 
τμήματα (ή στοιχεία επανάληψης), δηλαδή αλληλουχίες DNA, πολύ 
παρόμοιες μεταξύ τους, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την 
έκτασή του. Είναι αξιοσημείωτο ότι περίπου το 45% του γονιδιώμα-
τος αποτελείται από επαναλαμβανόμενα στοιχεία! Οι ανατόμοι του 
γονιδιώματος έχουν αναγνωρίσει αρκετές κατηγορίες επαναλαμ-
βανόμενων στοιχείων, όπως τα LINE (Long Interspersed Nuclear 
Elements, Μακριά Διάσπαρτα Πυρηνικά Στοιχεία), τα SINE (Short 
Interspersed Nuclear Elements, Βραχέα Διάσπαρτα Πυρηνικά Στοι-
χεία), τα στοιχεία ρετροϊικού τύπου (τρανσποζόνια LTR) και τα απο-
λιθώματα DNA τρανσποζονίων (Πίνακας 3). Στο γονιδίωμα υπάρ-
χουν περίπου 850.000 αντίγραφα LINE, τα οποία καταλαμβάνουν το 
21% του μεγέθους του! Τα SINE υπάρχουν σε περίπου 1.500.000 αντί-
γραφα, τα οποία καλύπτουν το 13% του συνολικού γονιδιώματος. Τα 
ρετροϊικού τύπου στοιχεία αντιστοιχούν στο 8% του γονιδιώ ματος 
(περίπου 450.000 αντίγραφα), ενώ τα DNA τρανσποζόνια απαντούν 
σε 300.000 αντίγραφα και καλύπτουν το 3% του γονιδιώματος. Όλα 
αυτά τα στοιχεία είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση του γονιδιώ-
ματος, ορισμένα, δε, μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την έκ-
φραση παρακείμενων γονιδίων, ενώ άλλα πιθανώς να ευθύνονται 
σε μερικά άτομα για την αναδιάταξη μικρών ή μεγάλων περιοχών 
του γονιδιώματος. Κάποιες από αυτές τις αναδιατάξεις προκαλούν 
γενετικές παθήσεις στον άνθρωπο. 

Πίνακας 3. Κατηγορίες 
διάσπαρτων επαναλήψεων 
στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

Επαναλαμβανόμενα στοιχεία  
στο ανθρώπινο γονιδίωμα Αριθμός αντιγράφων % του γονιδιώματος 

Στοιχεία LINE    850.000 21%

Στοιχεία SINE 1.500.000 13%

Στοιχεία ρετροϊικού τύπου    450.000    8%

DNA τρανσποζόνια    300.000    3%

Πηγή: Lander et al., 2001
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Διπλασιασμοί τμημάτων DNA
Περίπου το 5% του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτελείται από εκτε-
ταμένες διπλασιασμένες περιοχές. αυτοί είναι οι λεγόμενοι διπλα-
σιασμοί τμημάτων DNA. Ορισμένες από αυτές τις διπλασιασμένες 
περιοχές βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα, άλλες βρίσκονται σε δια-
φορετικά χρωμοσώματα, ενώ κάποιες είναι διαδοχικές (δηλαδή, η 
μία μετά την άλλη). Οι διπλασιασμοί είναι σημαντικοί για την εξε-
λικτική διαμόρφωση των γονιδιωμάτων. επίσης, αντιπροσωπεύουν 
παράγοντες κινδύνου για γονιδιωματικές αναδιατάξεις που προκα-
λούν γενετικές παθήσεις στον άνθρωπο. Παραδείγματα τέτοιων δια-
ταραχών είναι, μεταξύ άλλων, κάποιες περιπτώσεις α-θαλασσαιμίας 
των οποίων η αιτιολογία χαρτογραφείται στο χρωμόσωμα 16p, το 
σύνδρομο Charcot-Marie-Tooth στο χρωμόσωμα 17p12, το σύν-
δρομο του διπλασιασμού της περιοχής του χρωμοσώματος 22q11.2, 
το σύνδρομο του διπλασιασμού της περιοχής Williams-Beuren στο 
χρωμόσωμα 7q11, αλλά και το σύνδρομο Potocki-Lupski στο χρω-
μόσωμα 17p11. 


