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Το σώμα μας αποτελείται από
τρισεκατομμύρια μικροσκοπικές
μονάδες που είναι ενωμένες
μεταξύ τους, όπως τα τούβλα σ'
ένα τεράστιο τείχος, και λέγονται
κύτταρα. Υπάρχουν πολλά είδη
κυττάρων διαφορετικά μεταξύ
τους. π.χ. κύτταρα των νεύρων,
των αγγείων, του ήπατος, του
λίπους κλπ. Πολλά όμοια
κύτταρα συνθέτουν ένα όργανο
π.χ. πολλά μυικά κύτταρα
συνθέτουν ένα μυ. Ο μαστός
αποτελείται από κύτταρα των
αδένων που παράγουν το γάλα
και κύτταρα των πόρων που το
μεταφέρουν στη θηλή. Έχει
όμως και κύτταρα αγγείων,
νεύρων, λίπους, δέρματος κλπ
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Κάθε κύτταρο είναι ένα
ζωντανό εργαστήριο τόσο
σύνθετο, που χρειάζονται
εκατομμύρια σελίδες για
να περιγράψουμε όσα
γνωρίζουμε για αυτό και
που ίσως είναι λίγα σε
σχέση με αυτά που δε

γνωρίζουμε.
Παρά τις όποιες διαφορές
τους, όλα τα είδη
κυττάρων έχουν πολλά
κοινά χαρακτηριστικά.
Στον πυρήνα του
κυττάρου έχουμε δυο
νουκλεϊκά οξέα, το DNA
και το RNA.
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Το 
δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)
κό οξύ (Deoxyribonucleic 

acid - DNA) είναι ένα 
νουκλεϊκό οξύ που περιέχει 
τις γενετικές πληροφορίες 

που καθορίζουν τη βιολογική 
ανάπτυξη όλων των 

κυτταρικών μορφών ζωής
και των περισσοτέρων ιών. 

Το DNA συνήθως έχει τη 
μορφή διπλής έλικας.
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• Η ανακάλυψη ότι το DNA είναι ο φορέας της 
γενετικής πληροφορίας είναι το αποτέλεσμα 
μιας σειράς επιστημονικών ερευνών που 
διήρκεσαν πολλά χρόνια. Ενώ η ύπαρξη του 
στον πυρήνα των κυττάρων πιστοποιήθηκε 
ήδη από το 1869, ήταν στα μέσα του 20ου 
αιώνα που οι ερευνητές ξεκίνησαν να 
υποθέτουν ότι μπορεί να αποθηκεύει γενετική 
πληροφορία.

• Τα νουκλεϊκά οξέα ανακαλύφθηκαν το 1869
από τον Φρίντριχ Μίσερ. Ο Μίσερ ανακάλυψε 
μέσα σε πυρήνες κυττάρων την ύπαρξη μιας 
ουσίας με συγκεκριμένη όξινη αντίδραση. Την 
ουσία αυτή ονόμασε νουκλεΐνη (από το 
λατινικό nucleus που σημαίνει πυρήνας). 
Λίγο αργότερα απομόνωσε από το σπέρμα
σολωμού δείγμα της ουσίας που σήμερα 
αποκαλούμε DNA και το 1889 ο μαθητής του 
Ρίτσαρντ Άλτμαν την ονόμασε νουκλεϊκό οξύ

• Την ίδια περίπου εποχή ο Αυστριακός
μοναχός Γκρέγκορ Μέντελ ανακάλυπτε τους 
νόμους της Γενετικής. Πέρασαν όμως 75 
χρόνια προκειμένου να φανεί ότι η 
ανακάλυψη του Μίσερ αποτελούσε τη 
μοριακή βάση της ανακάλυψης του Μέντελ. 
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• Με το "Πρόγραμμα Ανθρώπινο
Γονιδίωμα", οι επιστήμονες έθεσαν εξ
αρχής έναν πολύ φιλόδοξο στόχο: να
πάρουν τα δύο μέτρα του DNA, το
οποίο υπάρχει σε κάθε κύτταρό μας
πυκνά τυλιγμένο και περιπλεγμένο σε
46 κουβαράκια (τα χρωμοσώματα), να
το ξετυλίξουν και να το
"αποκωδικοποιήσουν" - να γνωρίσουν
δηλαδή το σύνολο των γενετικών
οδηγιών που μεταφέρουν τα γονίδια.

• Για να το επιτύχουν, έπρεπε να βάλουν
το ένα πίσω από το άλλο τα
περισσότερα από τα τρία
δισεκατομμύρια χημικά "γράμματα"
(νουκλεοτιδικές βάσεις) που
συγκροτούν το ανθρώπινο DNA. Η
απλή μεταγραφή αυτής της σειράς
"γραμμάτων" θα γέμιζε 347.800 σελίδες
του Focus, μ' ένα ατελείωτο κείμενο
που προκύπτει από τη γραμμική
διαδοχή των "γραμμάτων" (βάσεων):



• A T G G G C A  C C A T T G 
C A... Όπου: A, C, G και T, 
είναι τα σύμβολα  των 
τεσσάρων βάσεων, δηλαδή 
των νουκλεοτιδίων Αδενίνη 
(Α), Κυτοσίνη (C), Γουανίνη 
(G) και Θυμίνη (T).  Οι 
βάσεις, με διάφορους 
συνδυασμούς, σχηματίζουν 
το γενετικό μήνυμα πάνω 
στην αλυσίδα του DNA -
καθεμιά είναι κι ένα γράμμα 
στη γλώσσα του DNA.

• Η αποκωδικοποίηση του 
DNA, η αποσαφήνιση 
δηλαδή του τρόπου με τον 
οποίο η δομή του DNA 
καθορίζει συγκεκριμένες 
γενετικές επιλογές, επέτρεψε 
στους επιστήμονες να 
κατανοήσουν καλύτερα την 
γενετική της ζωής και την 
κληρονόμηση ορισμένων 
χαρακτηριστικών και νόσων. 
Επειδή το DNA στα 
ορισμένα του σημεία είναι 
ξεχωριστό στον κάθε 
άνθρωπο, έχουν αναπτυχθεί 
μέθοδοι βασιζόμενες στην 
ταυτοποίηση του DNA.
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Η πλήρης αποκωδικoποίησή του 
ολοκληρώθηκε. Οι επιστήμονες 

κατάφεραν ν' αποκρυπτογραφήσουν 
τον κώδικα κάθε ανθρώπινης ζωής, ο 
οποίος βρίσκεται "χαραγμένος" στις 

μακριές αλυσίδες του DNA. Ένα 
τιτάνειο έργο, το οποίο διήρκεσε 14 
χρόνια και στοίχισε, μέχρι στιγμής, 

250 εκατομμύρια δολάρια.
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Το μισό DNA ενός ανθρώπου έχει προέλθει από
τον πατέρα του και το άλλο μισό από τη μητέρα
του. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς του, τους
παππούδες, τους προπαππούδες, κοκ. 'Αρα
κάθε άνθρωπος μεταφέρει γονίδια
προηγουμένων γενεών. Όταν ζευγαρώνει, αυτά
συνδυάζονται με γονίδια άλλων οικογενειών που
κι αυτά προέρχονται από πολλές γενιές πριν.
Όταν μια γυναίκα παθαίνει καρκίνο του μαστού,
ενώ καμιά γνωστή από την οικογένειά της δεν
είχε πάθει, είναι πολύ πιθανό πως αν μπορούσε
να ψάξει στις προγόνους της θα εύρισκε αρκετές
με την ίδια πάθηση. Αν μάλιστα υπήρχαν τα ίδια
γονίδια και στις προγόνους τού συζύγου της,
τότε οι πιθανότητες να πάθει καρκίνο η ίδια ή τα
παιδιά της αυξάνονται. Όταν ένα γονίδιο
καρκίνου μαστού εμφανίζεται σε κάθε γενιά
(γιαγιά, μαμά, κόρη,) τότε μπορούμε να
πιθανολογήσουμε τι θα γίνει στα εγγόνια, αλλά
δεν ξέρουμε σε ποια απ' αυτά. Όταν, όμως, ένα
γονίδιο εμφανίζεται σε κάθε πέντε ή δέκα γενιές,
είναι αδύνατο να ελεγχθεί, γιατί δεν υπάρχουν
αρχεία.



• Διάσπαρτα πάνω στην αλυσίδα του DNA  βρίσκονται τα 30-40 
χιλιάδες ανθρώπινα γονίδια, όλες δηλαδή οι οδηγίες για τη 
"δημιουργία" και τη διατήρηση στη ζωή κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης. Στο DNA μας, λοιπόν, είναι προκαθορισμένο από 
ποιες ασθένειες έχουμε την προδιάθεση να προσβληθούμε, 
πόσα χρόνια θα ζήσουμε, ακόμα κι ένα μεγάλο μέρος του 
χαρακτήρα μας. 

• Επιπλέον, σ' αυτή τη μακριά αλληλουχία βάσεων είναι 
καταγραμμένη η ιστορία του είδους μας. Οι νέες αυτές γνώσεις, 
ίσως να μην απαντούν τελεσίδικα στα ερωτήματα που 
ανέκαθεν βασανίζουν την ανθρωπότητα: "Ποιοι είμαστε;", 
"Από πού ερχόμαστε;", "Πού πηγαίνουμε;". Ωστόσο, βάζουν 
τις βάσεις για τις απαντήσεις. 

• Να γιατί οι επιστήμονες μελετούν τα ανθρώπινα γονίδια: για να 
τα διορθώνουν όταν είναι ελαττωματικά, για να 
εξουδετερώσουν τις κληρονομικές ασθένειες ή να βρουν τη 
θεραπεία για τον καρκίνο. Αυτοί είναι οι πρώτοι, αλλά, 
δυστυχώς, ακόμα αρκετά μακρινοί στόχοι. 
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