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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

 

Η Ιστορία των Επιστημών αποκτά σήμερα ολοένα και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τη διδασκαλία και την έρευνα. Ο αριθμός των 

επιστημόνων που ασχολείται με αυτή όπως και ο αριθμός των σχετικών 

βιβλίων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 

σημαντικά. Επίσης, ιδιαίτερα έχει αναπτυχθεί η έρευνα σχετικά με τη 

δυνατότητα αξιοποίησής της κατά τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών . Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η Ιστορία των 

Επιστημών μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη στόχων 

γνωστικών, που αφορούν τόσο στην ίδια την επιστημονική διαδικασία 

όσο και στο τελικό προϊόν της, αλλά και γνωσιολογικών αναδεικνύοντας 

το αδιάκοπο γίγνεσθαι των επιστημών – αλλαγή θεωριών, εννοιών, 

μεθόδων – και την αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνία και τον 

πολιτισμό.  

Η κατάθεση, κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στο 2ο Πρότυπο Πει-

ραματικό Λύκειο Αθήνας, πρότασης ερευνητικής εργασίας με θέμα από 

την Ιστορία της Βιολογίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια 

εξοικείωσης των μαθητών με την Ιστορία της Βιολογίας και των Φυ-

σικών Επιστημών γενικότερα, καθώς και της αξιοποίησής της κατά τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων βιολογικών εννοιών και εξηγητικών σχη-

μάτων.  

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η ιστορική διερεύνηση των ερμηνειών του 

φαινομένου της κληρονομικότητας κατά τρόπον ώστε οι μαθητές/τριες 

να έλθουν σε επαφή με την ιστορία των ανθρώπων, που προσπάθησαν 

να κατανοήσουν και να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό. Κεντρικός 

στόχος ήταν να οδηγηθούν στις σύγχρονες αντιλήψεις / θεωρίες για την 

κληρονομικότητα ακολουθώντας τα μονοπάτια της επιστημονικής 

εξέλιξης, αντιλαμβανόμενοι ότι το διδασκόμενο σε αυτούς σώμα γνώ-

σεων – τμήμα της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης – είναι αποτέλεσμα 

μιας μακράς, επίπονης και πολυδαίδαλης πορείας αμφισβήτησης και 

αναζήτησης.  
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Την ερευνητική ομάδα συγκρότησαν οι ακόλουθοι δεκαεπτά μαθη-

τές και μαθήτριες: Παπαγεωργίου Άλκηστη, Περιβολάρη Θάλεια, Περί-

κου Άννα, Ρέμπελης Ιάσων, Ρούμπος Σωτήριος, Σπηλιόπουλος Διονύ-

σιος, Σταυρακάκης Ανδρέας, Σταυρόπουλος Ηλίας, Ντανιλούκ Ιγόρ, Ο-

σμένα Εντμοντ, Ντέμα Λαμπρινή, Σιάννου Έλσα, Σίδερης Κωνσταντίνος, 

Ταταλιά Δανάη, Στεφανίδου Στεφανία, Καλέμη Αριών, Φαρούχ Νάντια.  

Αρχικά, θεωρήθηκε σκόπιμη η γνωριμία την μαθητών με κάποια 

βασικά θέματα της Ιστορίας των Επιστημών. Στην κατεύθυνση αυτή 

παρουσιάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά των επαναστατικών μεταλ-

λαγών ως προς την κατανόηση της φύσης, που συνέβησαν κατά την 

περίοδο της επιστημονικής επανάστασης. Η συζήτηση ανέδειξε ερω-

τήματα για την επίδραση των μεταλλαγών αυτών στις αντιλήψεις για 

τον έμβιο κόσμο και αποτέλεσε την αφόρμηση καταγραφής των πρώ-

των σκέψεων των μαθητών για το προς διερεύνηση θέμα. Στο πλαίσιο 

αυτό οι μαθητές, ακολουθώντας τη γραμμή του χρόνου, εντόπισαν τους 

ανθρώπους που νόμιζαν ή ήδη γνώριζαν ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξη των αντιλήψεων και ερμηνειών για την κληρονομικότητα. 

Σημειώθηκαν τα κενά, αναδύθηκαν ερωτήματα και συγκροτήθηκε μια 

πρώτη προβληματική του θέματος.  

Από την προβληματική αυτή αναδείχθηκε ότι για τη μελέτη αυτής 

της μακραίωνης πορείας ήταν δυνατή η διάκριση δυο ιστορικών πε-

ριόδων, οι οποίες αποτέλεσαν και τα δύο μέρη της εργασίας και διε-

ρευνήθηκαν κατά το α΄ και β΄ τετράμηνο αντίστοιχα: Α΄ Μέρος: «Οι 

απαρχές της επιστήμης: Από τον αρχαίο κόσμο στα μοσχομπίζελα του 

Μέντελ.», Β΄ Μέρος: «20ος αιώνας: Ο αιώνας του γονιδίου». Οι μα-

θητές χωρίστηκαν σε ομάδες τεσσάρων ή/και τριών ατόμων και κάθε 

ομάδα ανέλαβε στη βάση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων της την ιστο-

ριογραφική διερεύνηση συγκεκριμένων περιόδων. 

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συναφή βιβλία, η βικιπαίδεια 

και άρθρα από το διαδίκτυο. Αφού διατυπώθηκαν τα πρώτα ερωτήμα-

τα, οι ομάδες προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στηριζόμενες σε 

μια κριτική επεξεργασία των δεδομένων τους. Στην πορεία αυτή νέα 

ερωτήματα διεύρυναν τους ορίζοντές τους και οι μαθητές/τριες άρχι-

σαν σταδιακά να εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία μιας βιβλιογρα-

φικής έρευνας. 

Τα παιδιά εργάστηκαν με μεράκι και κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό 

να ξεπεράσουν δυσκολίες άντλησης, κατάλληλης επιλογής, μετάφρασης 

(πολλά κείμενα ήταν αγγλικά), κατανόησης και επεξεργασίας πληροφο-
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ριών. Σημειωτέο ότι ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές/ τριες ήλθαν 

αντιμέτωποι με ανάλογης δυσκολίας βιβλιογραφικό υλικό και η πρώτη 

φορά που έπρεπε να περάσουν από το στάδιο της άντλησης πληρο-

φοριών στο στάδιο επιλογής και επεξεργασίας τους. 

Έτσι, μελετώντας, επιλέγοντας, συζητώντας, προεκτείνοντας και εμ-

βαθύνοντας κάποια σημεία συνέταξαν μικρές εργασίες και κατέληξαν 

σε συμπεράσματα. Μέσω των συζητήσεων στις ομάδες βοηθήθηκαν 

επίσης να εντοπίσουν κάποια σημαντικά ζητήματα. Ειδικότερα, παρα-

τήρησαν ότι η επιστημονική σκέψη έκανε πολλά χρόνια να αποδεσμευ-

τεί από τη φιλοσοφία. Εντόπισαν τη συνύπαρξη πολλών και διαφορε-

τικών αντιλήψεων για τα ίδια φαινόμενα την ίδια εποχή. που οδηγούσε 

συχνά σε έντονες επιστημονικές διαμάχες. Διαπίστωσαν ότι σε συγκε-

κριμένες περιόδους υπήρξαν σημαντικές δυσκολίες τόσο στην αφομοί-

ωση και ερμηνεία νέων δεδομένων όσο και στη μεταβολή κατεστη-

μένων αντιλήψεων.  

Όπως και οι ίδιοι αξιολόγησαν μετά την ολοκλήρωση της εργασίας: 

«..αποκτήσαμε εμπειρία στην αναζήτηση και στην επιλογή βιβλιογρα-

φικού υλικού, στην επεξεργασία του και στη μεθοδολογική παρουσίασή 

του…». Επίσης: «…γνωρίσαμε τις σημαντικές στιγμές στην εξέλιξη των 

αντιλήψεων για την κληρονομικότητα, την ανάδυση της επιστημονικής 

μεθόδου, το πέρασμα στην επιστήμη της γενετικής και την ανάπτυξή 

της….». «Κατανοήσαμε το ρόλο που έπαιξαν και εξακολουθούν να 

παίζουν η παρατήρηση, η διατύπωση νέων σκέψεων μέσω λογικών 

συλλογισμών και το πείραμα». «Βοηθηθήκαμε να ταξινομήσουμε και να 

συνδέσουμε μια σειρά γνώσεων και να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έν-

νοιες..» Τέλος, «..θεωρούμε ότι η εργασία μας ολοκληρώθηκε με μεγά-

λη επιτυχία και αφού καταφέραμε αυτό μπορούμε να καταφέρουμε 

οτιδήποτε….!!!!!!!».  

Τα παιδιά πράγματι – στο μέτρο βέβαια των δυνατοτήτων τους – 

κατάφεραν να κάνουν μια πολύ καλή ερευνητική εργασία, η οποία 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια μικρή, πρωτότυπη συμβολή στην αφήγηση 

σημαντικών γεγονότων της Ιστορίας της Βιολογίας.  

 

   Μάνια Γεωργάτου  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

Στις μέρες μας με τον όρο κληρονομικότητα αναφερόμαστε στη μετα-

βίβαση των γενετικών παραγόντων / γονιδίων από τους γονείς στους 

απογόνους. Οι μηχανισμοί μεταβίβασης αυτών των παραγόντων είναι 

σήμερα γνωστοί, κάτι που δε συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια.  

Κατά την αρχαιότητα είχαν ήδη αρχίσει να τίθενται τα πρώτα ερω-

τήματα σχετικά με τις παρατηρούμενες ομοιότητες μεταξύ προγόνων 

και απογόνων και είχαν απασχολήσει πολλούς ανθρώπους εκείνης της 

εποχής, κυρίως τους φιλοσόφους. Σχεδόν 2.000 χρόνια μετά, οι φυ-

σιοδίφες στη βάση παρατηρήσεων αρχικά και πειραμάτων αργότερα 

διατύπωσαν τις πρώτες θεωρίες για την κληρονομικότητα. Η πρώτη 

όμως επιστημονική μελέτη της κληρονομικότητας πραγματοποιήθηκε 

στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα από τον Αυστριακό μοναχό Γκρέγκορ 

Μέντελ (Gregor Mendel). Για αυτό το λόγο, ο Μέντελ θεωρείται ως ο 

πατέρας της γενετικής. Κατά τον 20ο αιώνα οι επιστήμονες, ανακάλυ-

ψαν ως μοριακό φορέα της κληρονομικότητας το DNA, και η συστη-

ματική έρευνα στο μοριακό επίπεδο οδήγησε σε μια τεράστια έκρηξη 

νέων γνώσεων αλλά και τεχνικών που άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνον 

στην ίδια την επιστήμη της βιολογίας, αλλά και σε πολλούς άλλους 

σημαντικούς τομείς όπως η διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, η παρα-

γωγή φαρμάκων, η γεωργία η κτηνοτροφία κ.α. 

Η εργασία μας χωρίζεται σε δύο μέρη με γνώμονα τη διάκριση μετα-

ξύ της προ-Μέντελ και της μετά-Μέντελ εποχής. Κάθε μέρος χωρίζεται 

σε τέσσερα και έξι επιμέρους κεφάλαια αντίστοιχα.  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναφερό-

μαστε στις ιδέες των ανθρώπων για την κληρονομικότητα κατά την 

αρχαιότητα, οι οποίες ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τις ιδέες για την 

ανάπτυξη των οργανισμών. Ειδικότερα, επισημαίνουμε τις απόψεις του 

Αναξίμανδρου και του Ιπποκράτη. Επίσης, τονίζουμε την συμβολή του 

Αριστοτέλη, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει το φαινόμενο της ανά-

πτυξης των έμβιων όντων και τις παρατηρούμενες διαγενεαλογικές 
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ομοιότητες στη βάση των τεσσάρων Αριστοτελικών αιτίων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, επισημαίνουμε την επιρ-

ροή της Αριστοτελικής σκέψης κατά τον Μεσαίωνα και εξετάζουμε τις 

ιδέες των ανθρώπων για την ανάπτυξη των έμβιων όντων και την κλη-

ρονομικότητα κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, με κυριότερες αυτή του προ-

σχηματισμού και της επιγένεσης. Επισημαίνουμε την σημασία των 

μικροσκοπικών παρατηρήσεων και αναφερόμαστε στις διαδεδομένες, 

εκείνη την ιστορική περίοδο, αντιλήψεις για την αυτόματη γένεση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, εξετάζεται η περίοδος του 

18ου και 19ου αιώνα, κατά την οποία η διαμόρφωση και εξάπλωση του 

κινήματος του Διαφωτισμού συνέβαλαν ουσιαστικά στην συγκρότηση 

μιας νέας επιστήμης, της επιστήμης της Βιολογίας. Χαρακτηριστικό 

αυτής της περιόδου είναι ότι πολλοί επιστήμονες άρχισαν να διεξάγουν 

πειράματα και αρκετοί στράφηκαν στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Τον 19ο αιώνα 

διατυπώνονται η Κυτταρική θεωρία και η Δαρβινική θεωρία ανοίγοντας 

νέους δρόμους στην επιστημονική σκέψη.  

Την ίδια περίοδο ο Μέντελ διατυπώνει τους περίφημους νόμους 

του. Έτσι, στο τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, περιγράφουμε το 

έργο του Μέντελ και τους λόγους για τους οποίους θεωρείται θεμελιω-

τής της επιστήμης της Γενετικής. Αναφερόμαστε στο ιστορικό πλαίσιο 

της εποχής του, στα πειράματα και στην πορεία που ακολούθησε μέχρι 

να φτάσει στην εξαγωγή των συμπερασμάτων του, στη διατύπωση των 

νόμων του, καθώς και στη μοναδικότητα της μεθοδολογίας του, η οποία 

συνέβαλε καθοριστικά στο να θεωρείται το έργο του ως το επιστημο-

νικό θεμέλιο της Γενετικής. 

Όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους, εξετάζουμε 

τις εξελίξεις κατά τα έτη 1869-1909. Εστιάζουμε στους πιο σημαντικούς 

γενετιστές της εποχής που έθεσαν τις βάσεις της επιστήμης της Γενε-

τικής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του ίδιου μέρους, αναφερόμαστε κυρίως στη 

συμβολή του T.H.Morgan και της σχολής του στη διαμόρφωση της επι-

στήμης της Γενετικής ως διακριτού κλάδου. Ειδικότερα, αναφερόμαστε 

στα πειράματά του με τη μύγα Δροσόφιλα που συνέβαλαν στη θεμε-

λίωση της χρωμοσωμικής θεωρίας της κληρονομικότητας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους, περιγράφεται η περίοδος 

1931-1952 κατά την οποία κυριαρχεί το ερώτημα ποιος είναι ο φορέας 

του γενετικού υλικού, το DNA ή οι πρωτεΐνες; Μετά το πείραμα του 
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Griffith το 1931 και εικοσιένα χρόνια ερευνών, τα πειράματα των 

Hershey και Chase το 1952 οδήγησαν τους επιστήμονες στην οριστική 

απόφαση ότι ο φορέας του γενετικού υλικού είναι το DNA. 

Το κεντρικό θέμα του τέταρτου κεφαλαίου του δευτέρου μέρους 

είναι η δομή της διπλής έλικας του DNA και η πορεία που ακολούθησαν 

οι επιστήμονες Watson και Crick για να την ανακαλύψουν, αξιοποι-

ώντας τα πειραματικά δεδομένα της Franklin και του Wilkins. Ύστερα 

από την ανακάλυψη αυτή ακολούθησε μια ποικιλία ερευνών με σκοπό 

την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα, η οποία επιτεύχθηκε το 

1961. Επίσης, αναφερόμαστε στην ανακάλυψη του ενδιάμεσου παρά-

γοντα κατά τη διαδικασία ροής των πληροφοριών από το DΝΑ στις 

πρωτεΐνες τον οποίο ονόμασαν αγγελιοφόρο RNA. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο του δευτέρου κεφαλαίου, ασχολούμαστε με 

την ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής Μηχανικής 

κατά τη δεκαετία του 1970 και 1980. Η περίοδος αυτή, χαρακτηρίζεται 

από την ανάπτυξη νέων τεχνικών που αφορούν κυρίως στη μελέτη και 

χειρισμό των νουκλεϊκών οξέων. Έτσι στο κεφάλαιο αυτό, αναφερό-

μαστε ειδικότερα στην ανακάλυψη των περιοριστικών ενδονουκλεασών 

και στην ανάπτυξη της τεχνικής PCR, χάρη στις οποίες επιτεύχθηκε η 

δυνατότητα ανασυνδυασμού του DNA και η in vitro παραγωγή πολλών 

αντιγράφων επιλεγμένων αλληλουχιών DNA αντιστοίχως.  

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους αλλά και της 

εργασίας μας, αναφερόμαστε στη δεκαετία του 1990, στην ανάπτυξη 

της Βιοτεχνολογίας και ειδικότερα στην αξιοποίηση σύγχρονων μορια-

κών τεχνικών σε διάφορα πεδία, όπως στην ιατρική, στην εγκληματο-

λογία και στη γεωργία. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 
Οι Απαρχές της Επιστήμης: 

Από τον Αρχαίο Κόσμο   
στα μοσχομπίζελα του Μέντελ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Οι απόψεις για την κληρονομικότητα  
κατά την αρχαιότητα 

 

 

Ο άνθρωπος άρχισε να προβληματίζεται γύρω από θέματα που αφο-

ρούν στη μεταβίβαση των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά τουλά-

χιστον πριν 4.000 χρόνια. Ήδη από τότε, στην Αίγυπτο αλλά και αλλού η 

παρατήρηση και η εμπειρία είχαν οδηγήσει αγρότες και κτηνοτρόφους 

στο συμπέρασμα ότι μπορούσαν να βελτιώσουν τις καλλιέργειές τους 

με επιλεκτικές διασταυρώσεις. 

Οι πρώτες όμως θεωρίες για τα ζητήματα της κληρονομικότητας, 

καθώς και γενικότερα για τα φαινόμενα της ζωής, διατυπώνονται στην 

αρχαία Ελλάδα, κυρίως από φιλοσόφους της προκλασικής και κλασικής 

περιόδου. Οι θεωρίες αυτές κυριάρχησαν στη σκέψη του Δυτικού 

κόσμου μέχρι και την περίοδο της Αναγέννησης. Ουσιαστικά, οι μετα-

γενέστεροι ερευνητές “πάτησαν” πάνω σε αυτές τις θεωρίες, τις χρη-

σιμοποίησαν ως βάση μελέτης και συχνά τις αντικατέστησαν εν μέρει ή 

συνολικά με δικές τους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε ειδικότερα στον 

Αναξίμανδρο, στον Ιπποκράτη και στον Αριστοτέλη.  

 

1. Αναξίμανδρος και Ιπποκράτης  
 

Στον Μιλήσιο φιλόσοφο Αναξίμανδρο (6ος αιώνας π.Χ.), συναντάμε 

σπέρματα της αντίληψης περί αυτόματης γένεσης, ενταγμένης στη 

γενικότερη θεωρία του ότι η ζωή εμφανίστηκε αρχικά στο υγρό στοιχείο 

κάτω από την επίδραση του ήλιου. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι κάποια 

«κατώτερα» ζώα μπορούν να γεννηθούν αυτόματα σε ορισμένες 

περιπτώσεις και ότι ο άνθρωπος κατάγεται από κάποιο είδος ψαριού. 

Ορισμένοι μελετητές του θεωρούν ότι τεκμηρίωνε τη θέση αυτή στη 

βάση της παρατήρησης ζωοτόκων υδρόβιων ζώων.  

Ο Ιπποκράτης ο Κώος (5ος αιώνας π.Χ.), όπως είναι ευρέως γνωστό, 
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άσκησε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη της Ιατρικής διατυπώνοντας 

σημαντικές θεωρίες1.  

Όσον αφορά στα ζητήματα της κληρονομικότητας, οι παρατηρήσεις 

του εντοπίστηκαν κυρίως στη μετάδοση ασθενειών. Ειδικότερα, τον 

προβλημάτισε ο τρόπος εξάπλωσής τους μεταξύ των μελών μίας 

οικογενείας και μετάδοσής τους από γενιά σε γενιά. Προσπάθησε να 

εξηγήσει τα φαινόμενα αυτά στη βάση κάποιας μορφής μεταβίβασης 

ιδιοτήτων από τους γονείς στους απογόνους. Τη δυνατότητα αυτής της 

μεταβίβασης την απέδωσε σε σπόρια που παράγονται από κάθε μέλος 

του σώματος του γονέα και μεταβιβάζονται στον απόγονο. Η εξηγητική 

αυτή προσέγγιση της κληρονομικότητας (η οποία παραπέμπει σε 

μεταγενέστερες θεωρίες παγγένεσης) διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες 

και την ξαναβρίσκουμε με διάφορες μορφές κατά την περίοδο της 

αναγέννησης αλλά και αργότερα.  

 

2. Ο Αριστοτέλης 
 

Ο Αριστοτέλης (4ος αιώνας π.Χ.) υποστήριζε ότι στη φύση δεν υπήρχε 

τίποτα τυχαίο, δηλαδή ότι σε όλα υπάρχει κάποιο “τέλος” που μπορεί 

να μεταφραστεί ως σκοπός. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, θεωρούσε ότι στις 

εξηγήσεις κάθε φαινομένου, για να είναι πλήρεις, πρέπει να αποδί-

δονται τέσσερα αίτια. Ειδικότερα, η ανάπτυξη των οργανισμών εξηγεί-

ται στη βάση των τεσσάρων αιτίων ως εξής:  

Το υλικό αίτιο, το οποίο αναφέρεται στα υλικά που χρειάζονται για 

να αναπτυχθεί ένας οργανισμός. Το ποιητικό αίτιο, που αφορά στις 

διαδικασίες οι οποίες γίνονται κατά την ανάπτυξή του. Το μορφικό 

αίτιο, που αντιστοιχεί στη μορφή, η οποία προϋπάρχει και για χάρη της 

οποίας το ποιητικό αίτιο “κινεί” το υλικό. Το τελικό αίτιο, το οποίο είναι 

ο σκοπός χάρη στον οποίο γίνονται όλα αυτά –  ως ο σημαντικότερος 

σκοπός κατά την ανάπτυξη θεωρείται η επιβίωση. 

O Αριστοτέλης στις εμβρυολογικές σελίδες των έργων του «Ιστορίες 

ζώων» και «Περί ζώων γένεσης» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα 

                                                           
1
 Μια από αυτές ήταν η θεωρία των τεσσάρων χυμών, σύμφωνα με την 

οποία το σώμα αποτελούταν από τέσσερεις χυμούς. Το αίμα, το φλέγμα, την 

μαύρη και την άσπρη χολή. Όταν οι τέσσερεις χυμοί βρίσκονται σε ίση ποσό-

τητα τότε το σώμα είναι σε ¨ευκρασία¨ άρα ο άνθρωπος είναι υγιής. Αντίθετα 

στην ανισορροπία έχουμε δυσκρασία και το σώμα παρουσιάζει ασθένειες. 
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όργανα και γενικότερα όλοι οι σχηματισμοί του νέου οργανισμού 

αναπτύσσονται από την αδιαφοροποίητη ύλη του ωαρίου, αφού αυτή 

δεχθεί τη ζωτική ενέργεια του ανδρικού σπέρματος. Ειδικότερα στα 

«Φυσικά», φαίνεται σύμφωνα με τους μελετητές του να διατυπώνεται 

μια θεωρία ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία το έμβρυο καθίσταται 

ολοένα και πιο πολύπλοκο κατά την ανάπτυξή του. Η προσέγγιση αυτή 

θεωρείται ότι παραπέμπει σε μεταγενέστερες επιγενετικές θεωρίες2.  

Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν όμως ότι στον Αριστοτέλη 

διατυπώνονται απόψεις για την ανάπτυξη που παραπέμπουν σε μετα-

γενέστερες θεωρίες προσχηματισμού. Ειδικότερα, αναφέρονται στην 

Αριστοτελική θέση ότι προϋπόθεση για την διαμόρφωση σε ένα νέο 

οργανισμό της αδιαμόρφωτης ύλης που βρίσκεται στη μήτρα είναι η 

προϋπάρχουσα μορφή (μορφικό αίτιο), που παραδίδεται εκεί από το 

αντρικό σπέρμα.  

Ο Αριστοτέλης διατυπώνει επίσης θεμελιώδεις διακρίσεις της εμ-

βρυολογίας, όπως η ωοτοκία, όπου η γέννηση γίνεται από αυγά, όπως 

στα πτηνά, στα αμφίβια και στα ασπόνδυλα, η ωοζωοτοκία, όπου τα 

αυγά εκκολάπτονται εντός του σώματος, όπως σε ορισμένα ερπετά και 

στους καρχαρίες, η ζωοτοκία, όπου παρατηρείται γέννηση ζώντων νεο-

γνών με πλακούντα, όπως στα θηλαστικά). Επίσης, διακρίνει τους τύ-

πους αυλάκωσης των ζυγωτών (ολοβλαστική, όπως π.χ. στον βάτραχο 

και στα θηλαστικά, μεροβλαστική, όπως π.χ. στα πτηνά) και προσεγγίζει 

τη λειτουργία εμβρυικών σχηματισμών όπως του πλακούντα και του 

ομφάλιου λώρου.  

Η Αριστοτελική σκέψη για τα φαινόμενα του έμβιου κόσμου επέ-

δρασε καθοριστικά στους φιλοσόφους και γιατρούς των ελληνιστικών 

χρόνων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Γαληνό (2ος αιώνας μ.Χ.). Εν 

συνεχεία κυριάρχησε κατά τον Μεσαίωνα, όχι μόνο στο χριστιανικό 

κόσμο αλλά και στον ισλαμικό. Κατά ένα μεγάλο μέρος το ενδιαφέρον 

για την μελέτη των Αριστοτελικών κειμένων μεταδόθηκε στους λαούς 

της Ευρώπης από τους Άραβες.   

Οι απόψεις του Αριστοτέλη σε όλη αυτή την μακραίωνη περίοδο 

αποτέλεσαν μέτρο προσέγγισης όλων των προβλημάτων. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι υμνήθηκε από τον μεγάλο Ιταλό ποιητή Δάντη (13ος αι-

ώνας μ.Χ.) ως «ο δάσκαλος των σοφών». Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε 

ότι κατά τον 13ο αιώνα, στην ακμή της σχολαστικής φιλοσοφίας, ο 

                                                           
2
 Περί επιγένεσης και προσχηματισμού βλ. κεφ Β΄. 
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Αλβέρτος ο Μέγας (Albertus Magnus) προσπάθησε να ερμηνεύσει την 

Αριστοτελική φιλοσοφία με βάση τη χριστιανική θεολογία και ο Θωμάς 

ο Ακινάτης (Thomas Aquinas) επεχείρησε να κάνει μια σύνθεση εκκλη-

σιαστικής διδασκαλίας και πίστης με την Αριστοτελική φιλοσοφία.  

Οι ιδέες του Αριστοτέλη για τα έμβια όντα συνέχισαν να επηρεάζουν 

καταλυτικά τη σκέψη του δυτικού κόσμου, ακόμα και μετά την επιστη-

μονική επανάσταση του 16ου – 17ου αιώνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Οι αντιλήψεις για την κληρονομικότητα κατά τον 16ο και 
17ο αιώνα 

 

 

Κατά την περίοδο του 16ου και 17ου αιώνα μια σειρά από ιστορικά 

γεγονότα οδήγησαν σε βαθιά, επαναστατική αλλαγή του τρόπου κατά-

νόησης του σύμπαντος.3 Δύο ήταν τα μείζονα θέματα που κυριάρχησαν 

κατά την ιστορική αυτή περίοδο: Πρώτον, η αντιμετώπιση της φύσης 

στη βάση της πεποίθησης ότι ο κόσμος είναι συγκροτημένος σύμφωνα 

με τις αρχές της μαθηματικής τάξης και η απαίτηση στο πλαίσιο αυτό 

μιας ακριβούς μαθηματικής περιγραφής του. Δεύτερον, η μηχανοκρα-

τική προσέγγιση, η οποία θεωρώντας τη φύση ως μια τεράστια μηχανή, 

ασχολήθηκε με τα μηχανικά αίτια των μεμονωμένων φαινομένων και 

επιδίωξε να αναδείξει τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από 

αυτά.  

Η μεγάλη επιτάχυνση του ρυθμού των επιστημονικών ερευνών το 

17ο αιώνα δεν περιορίστηκε στις επιστήμες της άβιας φύσης. Αν και τα 

πιο λαμπρά επιτεύγματα καταγράφηκαν σ' αυτόν τον τομέα, εν τούτοις 

προσοχή αποδόθηκε και στον έμβιο κόσμο σημειώνοντας σπουδαίες 

ανακαλύψεις . 

Κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού, οι επιστήμες της ζωής κατά-

κλύστηκαν από πλημμυρίδα νέων γνώσεων και στοιχείων. Η πληθώρα 

                                                           
3
Ως χρονιά έναρξης της επιστημονικής επανάστασης θεωρείται το 1543, 

οπότε και δημοσιεύτηκαν δύο βιβλία που άλλαξαν την πορεία της επιστήμης. 

Ήταν το De revolutionibus orbium coelestium του Νικόλαου Κοπέρνικου, στο 

οποίο εισήγαγε την θέση ότι η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο, και το De humani 

corporis fabrica του Ανδρέα Βεσάλιου, στο οποίο γίνεται η πρώτη περιγραφή 

του ανθρώπινου σώματος χωρίς τα σημαντικά λάθη του Γαληνού. Κορύφωση 

της επιστημονικής επανάστασης ήταν η δημοσίευση του Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica από τον Ισαάκ Νεύτωνα το 1687. 
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των νέων δεδομένων, που συχνά ξεπερνούσε την ικανότητα των τότε 

επιστημόνων να τα αφομοιώσουν και να τα ερμηνεύσουν, αποτέλεσαν 

υλικό που χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα και οδήγησε στην αναδιάρ-

θρωση του τρόπου σκέψης για τον έμβιο κόσμο.  

 

1. Η μηχανιστική φιλοσοφία και η μελέτη της ζωής 
 

Ο Descartes (Καρτέσιος) το 1638 είχε συμπεράνει ότι όλα τα φυσικά 

αντικείμενα χωρίς διάκριση μεταξύ έμβιου και μη έμβιου κόσμου, 

αποτελούνται από την ίδια ακριβώς αδρανή ύλη, υπόκεινται στους 

ίδιους νόμους της κίνησης και δεν διαφέρουν από τις μηχανές. Δεν 

υπήρχε γι αυτόν βασική διαφορά μεταξύ ενός ρολογιού και ενός 

σκύλου. Φυσικά, όλοι οι μηχανιστές φιλόσοφοι δεν είχαν τόσο ακραίες 

θέσεις. Ο Boyle (Μπόιλ), ξεχώριζε το ρολόι ως έργο του ανθρώπου από 

το σκυλί ως έργο του θεού, αλλά παρ' όλα αυτά διατηρούσε την ίδια 

μηχανιστική άποψη για τη φύση όπως ο Καρτέσιος. Από αυτή την 

άποψη δεν υπήρχε ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε έμβια και άβια 

όντα. Τα ζώα θεωρούνταν ως μηχανικά αυτόματα. Μερικοί φιλόσοφοι 

μάλιστα, προσπάθησαν να κατασκευάσουν μηχανές που θα μιμούνταν 

τις ζωικές λειτουργίες.  

Η μηχανιστική φιλοσοφία επέδρασε καθοριστικά σε πολλούς φυσιο-

λόγους και μέχρι το 1670 σχεδόν όλοι οι φυσιολόγοι είχαν γίνει οπαδοί 

της. Ο Giovanni Borelli (Μπορέλλι) στο βιβλίο του «De Motu Ani-

malium» (Περί της Κινήσεως των Ζώων) που δημοσιεύτηκε το 1680 ανέ-

λυσε τη μηχανική των μυών και του σκελετού του ανθρώπινου σώματος 

και προσπάθησε να εξηγήσει τη μυϊκή συστολή ως υδραυλική ή μηχα-

νική διόγκωση του ιστού. Μέτρησε επίσης τη δύναμη των μυών με 

ιδιαίτερη προσοχή κατά τη πέμψη στο στομάχι, που πίστευε ότι ήταν 

πρωτίστως μία διαδικασία σύνθλιψης και τριβής. 

Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη των οργανισμών και ειδικότερα η 

εμβρυογένεση κατανοείται ως μια διαδικασία κατά την οποία κατά 

κανονικό, ομοιόμορφο τρόπο, πραγματοποιείται μια μετάβαση από την 

άμορφη ύλη του απλού και αδιαφοροποίητου αυγού σε συγκεκριμένες 

μορφές ζώων ή φυτών. Η γένεση των μορφών των έμβιων όντων θεω-

ρείται ως μια διαδικασία, η οποία ξεκινά από την ανάμειξη του αρ-

σενικού και του θηλυκού σπέρματος, συνεχίζεται με τη ζύμωση των 

υλικών σωματιδίων που υπάρχουν στο σπέρμα και την προοδευτική 

οργάνωση των σωματιδίων αυτών σε διάφορα όργανα / μέρη του 
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σώματος του εμβρύου. Η οργάνωση των υλικών σωματιδίων σε όργανα 

επιτυγχάνεται μέσω της κίνησής τους υπό την επίδραση μηχανικών 

δυνάμεων και θερμότητας.  

Η μηχανιστική φιλοσοφία ήταν δελεαστική, αλλά μπορούσε να 

εξηγήσει τα φαινόμενα της ζωής όπως η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή, 

μόνο καταφεύγοντας στις πιο αλλόκοτες υποθέσεις που ήταν αδύνατο 

να επιβεβαιωθούν πειραματικά. 

 

2. Ο William Harvey και οι θεωρίες επιγένεσης 
 

Ως αφετηρία μιας συστηματικής συζήτησης περί της γένεσης των 

έμβιων όντων θεωρείται το έργο του Άγγλου φυσιολόγου William 

Harvey (Χάρβεϊ).  

Ο Χάρβεϊ γεννήθηκε στο Folkestone (Kent) και σπούδασε αρχικά στο 

Gonville and Caius College του Cambridge. Στη συνέχεια παρέμεινε για 

πέντε χρόνια στο πανεπιστήμιο της Πάδοβα, δίπλα στο διάσημο 

ανατόμο Fabricius. Μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, το 1602, 

επέστρεψε στην Αγγλία και εργάστηκε ως γιατρός στο Λονδίνο. Από το 

1607 δίδασκε στο College of Physicians και από το 1615 μέχρι το 1656 

παρέμεινε εκεί ως καθηγητής. Παράλληλα προσέφερε ιατρικές υπηρε-

σίες στο Saint Bartholomew’s Hospital, μέχρι που ανέλαβε προσωπικός 

γιατρός του βασιλιά Ιακώβου Α' και στη συνέχεια του διαδόχου του 

Καρόλου Α'.  

Το βιβλίο του «Πραγματεία για τη Γέννηση των Ζώων»4, που δημο-

σιεύτηκε το 1651, αποτελείται από 72 κεφάλαια. Από αυτά τα14 είναι 

αφιερωμένα στη συγκριτική ανατομία των αναπαραγωγικών οργάνων 

διάφορων ζώων και στην φυσιολογία της αναπαραγωγής. Τα 10 αφιε-

ρώνονται στην ανάπτυξη του κοτόπουλου και στην έξοδό του από το 

τσόφλι. Ακολουθεί μία συζήτηση περί διδύμων αυγών, για τον σχημα-

τισμό και τη φύση του αυγού της κότας, τους ρόλους των δύο φύλων 

στον σχηματισμό του αυγού, τη θρέψη του κοτόπουλου μέσα στο αυγό 

και τέλος, τη διαδικασία αναπαραγωγής των ελαφιών. 

Στην πραγματεία αυτή, ο Χάρβεϊ υποστηρίζει το περίφημο «Omnia 

ex ovo», δηλ. ότι όλος ο έμβιος κόσμος προέρχεται από το αυγό. Ει-

δικότερα, σύμφωνα με τον Harvey από το αυγό ή άλλως από το πρώιμο 

έμβρυο, αναδύονται διαδοχικά όλα τα όργανα μέσω μιας de novo 

                                                           
4
 «Exercitationes de Generatione Animalium». 
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γένεσης ή άλλως μέσω μιας επιγένεσης.  

Στην περιγραφή της ανάπτυξης του κοτόπουλου, ο Χάρβεϊ χρησιμο-

ποίησε ελάχιστους νέους όρους, ωστόσο στην εισαγωγή του βιβλίου 

του τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξής τους. Διατύπωσε την άποψη πως 

ένας ερευνητής μπορεί «να βρει πιο δύσκολο το να εξηγήσει και να 

περιγράψει στους άλλους αυτά που έχει δει, απ’ ότι το να διεξάγει 

αυτές τις παρατηρήσεις». Διότι κατά τη διάρκεια μιας έρευνας συνα-

ντώνται τόσα πολλά πράγματα που απαιτούν ονομασία: «τόση είναι η 

αφθονία της ύλης και η έλλειψη των λέξεων». Για τον λόγο αυτό εισή-

γαγε εικόνες στο έργο του, με σκοπό την αποφυγή της περιγραφής του 

σχηματισμού του κοτόπουλου. 

Ο Χάρβεϊ είναι περισσότερο γνωστός για την ανακάλυψη της κυ-

κλικής ροής του αίματος στο σώμα και τον προσδιορισμό της καρδιάς 

ως «αντλίας» που συντηρεί αυτή την κυκλοφορία. Με αυτές τις ανα-

καλύψεις παραμερίστηκαν οι αντιλήψεις που επικρατούσαν από την 

εποχή του Γαληνού και θεωρείται ότι άρχισε η εποχή της σύγχρονης 

Φυσιολογίας. Ήδη από το 1616 περιέγραφε στις παραδόσεις του τη 

λειτουργία της καρδιάς και πώς αυτή διατηρεί σε κυκλοφορία το αίμα. 

Οι γνώσεις αυτές προέρχονταν από προσεκτικές τομές σε ζωντανά 

μικρά ζώα. Το 1628 δημοσίευσε αυτές τις διαπιστώσεις του στο βιβλίο 

«Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus» (Α-

νατομικά κείμενα για την κίνηση της καρδιάς και του αίματος στα ζώα). 

Εντυπωσιακό είναι ότι αν και δεν διέθετε μικροσκόπιο για να 

εντοπίσει τα τριχοειδή αγγεία στο σώμα, ο Χάρβεϊ ήταν βέβαιος για την 

ύπαρξή τους και τα περιέγραψε στο σύγγραμμά του. Η ύπαρξη αυτών 

των τριχοειδών αγγείων επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον Ιταλό ανα-

τόμο Marcello Malpighi (Μαρτσέλο Μαλπίγγι, 1628-1694).  

Αυτό το θεμελιώδες σύγγραμμα του Χάρβεϊ δέχτηκε έντονες επιθέ-

σεις από μερικούς επιφανείς ιατρούς της εποχής και διάφορους συντη-

ρητικούς κύκλους, οι οποίοι παρέμεναν αφοσιωμένοι στις αντιλήψεις 

του Γαληνού. Σύντομα όμως υποχώρησαν οι αντιρρήσεις και ο Χάρβεϊ 

απολάμβανε εν ζωή γενική αναγνώριση.  

Στα τέλη της ζωής του προτάθηκε στον Χάρβεϊ το αξίωμα του Προέ-

δρου της Ιατρικής Εταιρίας, το οποίο ο τιμώμενος απέρριψε λόγω προ-

βλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Πέθανε στο Λονδίνο σε 

ηλικία 79 ετών. 
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3. Προσχηματισμός 
 

Ο προσχηματισμός ή προδιαμόρφωση είναι η θεωρία η οποία – 

όπως δηλώνει το όνομά της – υποστήριζε ότι όλα τα ζωντανά όντα 

έχουν προσχηματιστεί σε υποτυπώδη μορφή και βρίσκονται σ΄ αυτήν 

μέχρι να απελευθερωθούν μέσα από το θηλυκό. 

Ένας από τους επιστήμονες ο οποίος υποστήριζε την παραπάνω 

θεωρία ήταν ο Μαρτσέλο Μαλπίγγι, ο οποίος εισήγαγε το μικροσκόπιο 

στην εμβρυολογία. Παρατήρησε σε ένα αυγό κοτόπουλου, μόλις έξι 

ώρες μετά την γέννηση του αυγού(αφού είχε σπάσει το τσόφλι και είχε 

τοποθετήσει το κρόκο στο γυαλί), ότι είχε σχηματιστεί η κεφαλή και η 

σπονδυλική στήλη. Μετά από λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διέ-

κρινε ακόμη καλύτερα τα χαρακτηριστικά του ζώου. Με το παραπάνω 

πείραμα η θεωρία προσχηματισμού έγινε πιο αποδεκτή.  

Επίσης ένα παρόμοιο πείραμα έκανε την ίδια περίοδο ο Ολλανδός 

Jan Swammerdam (Σβάμερνταμ). Στα συμπεράσματά του υποστήριξε 

ότι τα έμβρυα δεν μετασχηματίζονται σε κοτόπουλα, αλλά απλώς ανα-

πτύσσονται και γίνονται μεγαλύτερα τα ήδη σχηματισμένα μέλη του 

σώματός τους. Αυτό ωστόσο σήμαινε ότι αφού τίποτα δεν μετασχη-

ματίζεται και παραμένει ίδιο (απλώς μεγεθύνεται) τότε τα πάντα έχουν 

ήδη σχηματιστεί και όλα τα πλάσματα στην γη έχουν μέσα τους άλλα 

μικρότερα προσχηματισμένα πλάσματα του ίδιου είδους.  

  

4. Αυτόματη γένεση 
 

Ο όρος αυτόματη γένεση αναφέρεται στις αντιλήψεις για την αυτό-

ματη γένεση κάποιων οργανισμών από άβια ύλη. Η ιδέα διατυπώθηκε 

πρώτη φορά κατά την αρχαιότητα από φιλοσόφους όπως ο Αναξί-

μανδρος και μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα ήταν ευρέως διαδομένη.  

Η αντίληψη για αυτόματη γένεση ήταν αντίστοιχη με την αντίληψη 

περί ετερογένεσης, δηλαδή ότι μια μορφή ζωής μπορούσε να προέλθει 

από μια άλλη (π.χ. μέλισσες από λουλούδια). 

Είναι εντυπωσιακό, ότι η παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικρο-

σκόπιο κατά το 17ο αιώνα θεωρήθηκε ως απόδειξη της αυτόματης γέ-

νεσης, καθώς φαινόταν παράλογη η δυνατότητα αναπαραγωγής τόσο 

μικρών οργανισμών.  

Η εναλλακτική αντίληψη ήταν η βιογένεση, δηλαδή ότι κάθε ζωντα-

νός οργανισμός προέρχεται από ήδη υφιστάμενους ζωντανούς οργα-
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νισμούς. Τη θέση αυτή, που είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο Χάρβει, 

προσπάθησε να αποδείξει το 1668 Francesco Redi (Φραντσέκο Ρέντι). 

Εκτελώντας ένα πείραμα έδειξε ότι δεν εμφανίζονταν σκουλήκια στο 

κρέας, αν οι μύγες εμποδίζονταν να αποθέσουν τα αβγά τους. Φάνηκε 

έτσι να επιβεβαιώνει τη θέση του Χάρβεϊ «όλα τα ζωντανά από ένα 

αβγό», όμως η επιβεβαίωση αυτή δεν φάνηκε να είναι ικανή να πείσει 

τους υποστηρικτές της αυτόματης γένεσης.  

Το 1768 ο Lazzaro Spallanzani (Λαζάρο Σπαλαντσάνι) απέδειξε ότι τα 

μικρόβια υπήρχαν στον αέρα και ότι μπορούσαν να σκοτωθούν με το 

βράσιμο. Πήρε 4 δοχεία στα οποία άφησε ζωμό να σαπίσει. Μετά από 

λίγες μέρες στο 1ο δοχείο που είχε αφεθεί ανοιχτό βρέθηκαν μικρόβια, 

στο 2ο δοχείο που είχε σφραγιστεί επίσης. Στο 3ο που ο ζωμός είχε βρά-

σει αλλά αφέθηκε ανοιχτό, επίσης. Στο 4ο που ο ζωμός έβρασε και 

σφραγίστηκε, δεν βρέθηκαν μικρόβια.  

Όπως αναφέρουμε και στο επόμενο κεφάλαιο, τελική λύση στη 

διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων της αυτόματης 

γένεσης δίνει το 1861 ο Γάλλος χημικός Louis Pasteur (Λουί Παστέρ). Με 

μια σειρά πειραμάτων απέδειξε ότι οι οργανισμοί όπως βακτήρια και 

μύκητες δεν εμφανίζονταν αυτόματα σε αποστειρωμένες τροφές. 

Διατυπώθηκε έτσι η αρχή της Βιογένεσης: κάθε ζωή προέρχεται από 

ζωή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
 

18ος και 19ος αιώνας: Νέα δεδομένα και νέοι τρόποι 
ερμηνείας τους 

 

 

Ήδη από τον 18ο αιώνα άρχισε να διαμορφώνεται βαθμιαία ένα πνευ-

ματικό κίνημα, αρχικά στην Αγγλία και ύστερα στην υπόλοιπη Ευρώπη, 

στο πλαίσιο του οποίου οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με τις 

τέχνες, τις επιστήμες και τα γράμματα. Η απόρριψη κάθε αυθεντίας, η 

κριτική κάθε υφιστάμενης γνώσης, η αποδοχή της λογικής ως του 

μόνου ασφαλούς τρόπου ερμηνείας του κόσμου και η πεποίθηση ότι ο 

άνθρωπος μπορεί να προοδεύει διαρκώς ήταν θέσεις που συμμερί-

ζονταν πολλοί Ευρωπαίοι διανοούμενοι. Το κίνημα αυτό ονομάστηκε 

Διαφωτισμός.  

Η διαμόρφωση και εξάπλωση αυτού του κινήματος συνέβαλαν 

ουσιαστικά στην εξέλιξη της επιστήμης της βιολογίας, συνδυάζοντας 

όμως εν προκειμένω τη λογική ερμηνεία με τη συστηματική παρατή-

ρηση και την πειραματική διερεύνηση. Πολλοί επιστήμονες ασχολή-

θηκαν επαγγελματικά με επιστήμες, όπως η βοτανική η ζωολογία, η 

ανατομία και η φυσιολογία. Αρκετοί από αυτούς διερεύνησαν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους, 

θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την ανάπτυξη της βιογεωγραφίας, της 

οικολογίας, της ηθολογίας και της παλαιοντολογία. Η διατύπωση της 

κυτταρικής θεωρίας παρείχε επίσης μια νέα προοπτική για την κατα-

νόηση της θεμελιώδους βάσης της ζωής.  

Οι εξελίξεις αυτές, καθώς και πολλά νέα δεδομένα από την εμβρυ-

ολογία, αποτέλεσαν το πλαίσιο εντός του οποίου ο Κάρολος Δαρβίνος 

διατύπωσε τη «θεωρία της εξέλιξης». Επίσης, στο τέλος του 19ου αιώνα 

καταρρίφθηκε η θεωρία περί αυτόματης γένεσης και επικράτησε η 

μικροβιακή θεωρία, δηλαδή η θεωρία ότι οι ασθένειες οφείλονται σε 

μικρόβια.  

Πολλοί ήταν οι επιστήμονες εκείνης της εποχής που συνέβαλαν 
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δυναμικά στη μελέτη της κληρονομικότητας, ως της ιδιότητας των 

ζωντανών οργανισμών να μεταβιβάζουν όλα τα βιολογικά χαρα-

κτηριστικά τους γνωρίσματα (φυσιολογικά, βιοχημικά, μορφολογικά, 

δομικά, συμπεριφοράς κ.ά.) στους απογόνους τους. Το μυστήριο όμως 

του μηχανισμού αυτής της μεταβίβασης παρέμεινε άλυτο.  

 

1.Η Επιγένεση και τα Ειδικά Γενετικά Σωμάτια 
 

O René Antoine Ferchault de Réaumur (1683 - 1757) ήταν Γάλλος 

εντομολόγος και φυσικός με ποικίλα ενδιαφέροντα. Το όνομά του 

παραμένει γνωστό για την κλίμακα θερμοκρασίας που επινόησε. Στη 

βιολογία ερεύνησε τα γαστρικά υγρά, καθώς και την αναγέννηση των 

κομμένων άκρων των καραβίδων, ενώ σύνταξε και ένα βιβλίο για τη 

φυσική ιστορία των εντόμων. Ο Ρεωμύρος διερεύνησε το ζευγάρωμα 

ζώων, τα οποία ανήκουν στο ίδιο είδος, αλλά διαφέρουν κατά ορισμένα 

χαρακτηριστικά που είναι εύκολο να εντοπιστούν. Υπέθεσε ότι στις 

σπερματικές ουσίες των γονέων, εισαγόταν μετά την ενοποίησή τους 

μια ειδική δύναμη, η οποία έτσι ανέπτυσσε ένα νέο άτομο. Η κληρονο-

μικότητα των γνωρισμάτων συνδέθηκε με αυτή την διαδικασία.  

Ο Pierre-Luis Moreau de Maupertuis (1698 - 1759) ήταν Γάλλος μα-

θηματικός και φιλόσοφος. Ερεύνησε τη μεταφορά χαρακτηριστικών 

από τους γονείς στους απογόνους και εφάρμοσε την έννοια της πιθα-

νότητας στα γενετικά προβλήματα.  

Με τα πειράματά του στράφηκε κυρίως στη μελέτη των αποκλίσεων 

από την τάξη της φύσης (teratology). Συγκεκριμένα, μελέτησε την κλη-

ρονομικότητα του πολυδακτυλισμού στους ανθρώπους, δηλαδή την 

εμφάνιση επιπλέον δακτύλων στο ένα ή και στα δύο χέρια ή πόδια. Από 

τα στοιχεία που συγκέντρωσε, συμπέρανε ότι το χαρακτηριστικό μπο-

ρούσε να μεταβιβαστεί και από το αρσενικό και από το θηλυκό και ότι η 

εμφάνιση του χαρακτηριστικού αυτού δεν μπορούσε να είναι τυχαία.  

Προσπάθησε να εξηγήσει τη μεταβίβαση των χαρακτηριστικών 

επιγενετικά, υποθέτοντας ότι υπάρχει κάποιο είδος σπερματικών υγρών 

στοιχείων στους σπόρους των γονέων, τα οποία προερχόταν από όλα τα 

μέρη του σώματος. Τα υγρά αυτά στοιχεία περιέχουν ειδικά σωμάτια, 

από τη σύντηξή των οποίων σχηματίζεται ένα νέο άτομο με χαρακτη-

ριστικά και από τους δύο γονείς. Το άτομο αυτό δεν ήταν προσχημα-

τισμένο σε κανέναν από τους δύο. 

Στη βάση αυτής της υπόθεσης επεχείρησε νε εξηγήσει την προέλευ-
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ση των ανωμαλιών. Πρότεινε ότι, εφόσον τα γενετικά σωμάτια μετανα-

στεύουν από όλα τα μέρη του σώματος, η συνεχής παραμόρφωση ενός 

μέλους επί πολλές γενιές θα είχε κατά πάσα πιθανότητα ως συνέπεια τη 

μετατροπή του ελαττώματος σε κληρονομικό χαρακτηριστικό. 

Ο Abraham Trembley (1710 – 1784) ήταν ένας Ελβετός φυσιοδίφης. 

Ήταν ο πρώτος που μελέτησε πολύποδες του γλυκού νερού, ενώ ήταν 

ένας μεταξύ των πρώτων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της «πειραμα-

τικής ζωολογίας». Η ικανότητά του στην «πειραματική μέθοδο» έχει 

οδηγήσει πολλούς ιστορικούς της επιστήμης να τον αποκαλέσουν «πα-

τέρα της βιολογίας». Τα πειράματα που έκανε πάνω στην αναγέννηση 

του πολύποδα προκάλεσαν τεράστιο φιλοσοφικό δίλημμα: εάν το κάθε 

μέρος ενός ζώου μπορούσε να αναπαραγάγει το ζώο ολόκληρο, τότε 

που βρισκόταν η «ψυχή» του ή οργανωτική του αρχή; Γενικότερα η 

αναγέννηση του πολύποδα ήταν ένα φαινόμενο που δεν μπορούσε να 

εξηγηθεί στο πλαίσιο της θεωρίας του προσχηματισμού και ενίσχυε τις 

θεωρίες επιγένεσης.  

Μια θεωρία παρόμοια με εκείνη του Maupertuis υιοθέτησε και ο 

Γάλλος φυσιοδίφης, μαθηματικός, κοσμολόγος και εγκυκλοπαιδιστής 

Georges Louis Leclerc Comte de Buffon (1707 –1788).  

Ο Μπυφόν παρουσίασε τη θεωρία των σωματιδίων σύμφωνα με την 

οποία στις σπερματικές ουσίες των γονέων υπήρχαν ειδικά σωματίδια, 

τα οποία μετάδιδαν τα χαρακτηριστικά των γονέων στους απογόνους. 

Υιοθέτησε τη θεωρία του διπλού σπερματικού ρευστού. Πίστευε ότι δεν 

υπήρχε θηλυκό ωάριο, αλλά ότι ένα σπερματικό ρευστό που παραγόταν 

από τα θυλάκια στις ωοθήκες αναμειγνυόταν με το αντρικό σπερματικό 

ρευστό στη μήτρα για να σχηματιστεί το έμβρυο. Ο Μπυφόν στη 

«Φυσική Ιστορία των Ζώων» το 1748, διατύπωσε τον ορισμό της «ανα-

παραγωγής», τονίζοντας ότι η έννοια αυτή δεν αναφέρεται μόνο στον 

ανασχηματισμό των ακρωτηριασμένων μερών αλλά και στη γέννηση 

των ζώων.  

Εκείνο που αναζητούσε ο Μπυφόν, όπως και ο Μωπερτουί, ήταν μια 

λύση των προβλημάτων της κληρονομικότητας και της αναπαραγωγής 

διαφορετική από την υπόθεση του προσχηματισμού. Και οι δύο ανα-

ζητούσαν μια θεωρία ικανή να εξηγεί ταυτοχρόνως το σχηματισμό του 

όμοιου, την αναγέννηση των μερών που λείπουν και τα φαινόμενα της 

αμφίπλευρης κληρονομικότητας. 
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2. Ο Προσχηματισμός του Bonnet και η Επιγένεση του Wolff 
 

Όσο και αν σήμερα φαίνεται παράδοξο, οι επιγενετικές προσεγ-

γίσεις, κατά την περίοδο του 18ου αιώνα, όχι μόνον θεωρούνται ως 

εξηγητικά ανεπαρκείς, αλλά κατακρίνονται και ως λογικά ασυνεπείς. Οι 

προσεγγίσεις αυτές για να λύσουν το πρόβλημα της λειτουργικής 

οργάνωσης των οργανισμών ήταν υποχρεωμένες να αναζητήσουν κά-

ποιες καθοδηγητικές αρχές. Έτσι, ενσωματώνουν στις εξηγήσεις ειδικές, 

συχνά μυστηριώδεις, βιταλιστικές δυνάμεις. Αντιθέτως, οι αντιλήψεις 

προσχηματισμού θεωρούνται από τους υποστηρικτές τους ως απόλυτα 

σύμφωνες με την ορθολογιστική απαίτηση της επιστημονικής επανά-

στασης και του διαφωτισμού. Έτσι, ο Bonnet, o οποίος υπήρξε ένας από 

τους ένθερμους υποστηρικτές του προσχηματισμού, υποστηρίζει ότι:  

«Η θέση περί προδιαμορφωμένων δομών αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες νίκες του Καθαρού Λόγου έναντι των Αισθήσεων». 

Ο Charles Bonnet (1720 - 1793) ήταν Ελβετός φυσιοδίφης και συγ-

γραφέας βιβλίων με φιλοσοφικό περιεχόμενο. Διατύπωσε τη θεωρία 

των φακέλων, σύμφωνα με την οποία όλα τα άτομα μιας γενετικής 

ουσίας βρίσκονται τυλιγμένα το ένα μέσα στο άλλο στο εσωτερικό του 

σπέρματος. Παρατήρησε την παρθενογένεση της μελίγκρας, δηλαδή 

μια μορφή αναπαραγωγής που δεν απαιτείται η γονιμοποίηση του 

ωαρίου. Υποστήριξε ότι η ελάχιστη ίνα και το έσχατο ινίδιο μπορούν να 

θεωρηθούν σαν μικροσκοπικές μηχανές που έχουν ξεχωριστή δική τους 

λειτουργία. Η ακέρια μηχανή, ή μεγάλη μηχανή, προκύπτει έτσι από τη 

συνάθροιση ασύλληπτου πλήθους, μικρών μηχανών, των οποίων όλες 

οι δράσεις συνεργούν.  

Τα αποτελέσματα από τα πειράματα του Μπονέ ενίσχυσαν την 

άποψη ότι το έμβρυο κάθε είδους ήταν προσχηματισμένο μέσα στη 

μητέρα ως μικροσκοπικός σπόρος, που απλώς μεγάλωνε. Στα ζώα που 

αναπαράγονταν σεξουαλικά ο ρόλος του αρσενικού ήταν απλώς να 

προκαλέσει την εκκίνηση της ανάπτυξης του προσχηματισμένου εμ-

βρύου. Παρόλα αυτά, η θεωρία του δεν εξηγούσε ικανοποιητικά την 

ύπαρξη αρσενικών χαρακτηριστικών στους απογόνους.  

Ο Caspar Friedrich Wolff (1735 - 1794) ήταν Γερμανός φυσιολόγος 

και ένας από τους ιδρυτές της εμβρυολογίας. Ο Βολφ ανέλαβε τη 

συστηματική παρατήρηση της διαδικασίας της ανάπτυξης των φυτών, 

και αργότερα της ανάπτυξης εμβρύου κοτόπουλου. Στη βάση των 

παρατηρήσεών του υπέθεσε ότι τα αναπτυσσόμενα μέρη ενός εμβρύου 



 

31 

δεν υπήρχαν πάντα, αλλά σχηματίζονταν σταδιακά από μια ειδική δύ-

ναμη που ήταν εγγενή στη ζώσα ύλη και την οποία ονόμασε «ουσιώδη 

δύναμη» (vis essentialis). Είδε την ανάπτυξη ενός οργανισμού ως δια-

δικασία θρέψης. Γι’ αυτόν, η ουσία της σύλληψης ήταν η τέλεια θρέψη 

που προσφερόταν από τη μεγάλη θρεπτική αξία του σπέρματος. Ο 

Βολφ συνέχισε να κάνει κι άλλα πειράματα, τα οποία φαίνονταν να 

διαψεύδουν τη θεωρία του προσχηματισμού. Προσπάθησε να αποδεί-

ξει τη σταδιακή ανάπτυξη ενός οργανισμού μέσω μιας σειράς διαδι-

κασιών, καθώς και να δώσει μια εξήγηση για την ποικιλομορφία και την 

κληρονομικότητα, η οποία, όμως, δεν ήταν μπορούσε να είναι πειστική. 

 

3. Οι σπερματικοί σκώληκες του Lazzaro Spallanzani 
 
Ο Lazzaro Spallanzani (1729 - 1799) ήταν ένας Ιταλός καθολικός 

ιερέας και φυσιολόγος, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην πειραματική 

μελέτη των λειτουργιών του σώματος και της αναπαραγωγής των ζώων.  

Τα πειράματα που διεξήγε ο Σπαλλανζάνι επικεντρώνονταν στην 

έρευνα της φύσης του σπέρματος, τα σημαντικότερα από τα οποία 

εκτελέστηκαν πάνω σε βατράχους. Επέλεξε αυτούς ως αντικείμενα 

μελέτης, διότι γονιμοποιούσαν τα αυγά τους εξωτερικά. Έθεσε ως στόχο 

του να προσδιορίσει ποιο μέρος του σπερματικού ρευστού ήταν υπεύ-

θυνο για τη γονιμοποίηση των αυγών.  

Στην κατεύθυνση αυτή διαχώρισε το σπερματικό ρευστό με διήθηση 

και συμπέρανε ότι το υγρό από το παχύρευστο μέρος που έμενε στο 

χάρτινο ηθμό γονιμοποιούσε τα αυγά και όχι οι λεγόμενοι «σπερμα-

τικοί σκώληκες», δηλ. τα σπερματοζωάρια. Αυτά, που αργότερα απο-

δείχθηκαν ως υπεύθυνα για τη γονιμοποίηση, θεωρήθηκαν από τον 

Σπαλλανζάνι ως απλά παράσιτα. 

 

4. Οι κορυφαίοι εξελικτικοί βιολόγοι Λαμάρκ και Δαρβίνος για 
την κληρονομικότητα 

 

Ο Γάλλος φυσιοδίφης Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck (1744 - 

1829), ήταν ένας από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τον όρο 

βιολογία με τη σύγχρονη σημασία του. Ο Λαμάρκ προβληματίστηκε για 

την προέλευση των οργανισμών και αναγνώρισε ότι τα είδη υπόκεινται 

σε εξελικτικές μεταβολές. Πρότεινε μια θεωρία βαθμιαίας προόδου των 

οργανισμών από τους απλούστερους προς τους πολυπλοκότερους. Η 
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πρόοδος αυτή υπέθεσε ότι επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κάποιων 

εσωτερικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εξελίσσουν 

το είδος. 

Στη σύγχρονη εποχή, ο Λαμάρκ μνημονεύεται κυρίως για τη θεωρία 

του περί κληρονομικότητας των επίκτητων χαρακτηριστικών. Σύμφωνα 

με τη θεωρία αυτή, ένας οργανισμός μπορεί υπό κατάλληλες συνθήκες 

να μεταβιβάσει στους απογόνους του τα επίκτητα χαρακτηριστικά του, 

δηλ. τα χαρακτηριστικά που απέκτησε κατά τη διάρκεια της ζωής του.  

Ο Άγγλος φυσιοδίφης Δαρβίνος (1809 - 1882) είναι γνωστός ως ο 

θεμελιωτής της σύγχρονης θεωρίας της εξέλιξης, καθώς και ως ειση-

γητής του μηχανισμού της φυσικής επιλογής, μέσω του οποίου πρό-

τεινε ότι συντελείται η εξέλιξη. Σύμφωνα με τη Δαρβινική θεωρία ο 

άνθρωπος και όλα τα είδη που υπάρχουν στον πλανήτη έχουν έναν 

κοινό μακρινό πρόγονο και προήλθαν από σταδιακές αλλαγές που 

μεταβιβάστηκαν από γενιά σε γενιά και βαθμιαία συσσωρεύθηκαν.  

Αυτή όμως η εξελικτική θεωρία δεν μπορούσε να υποστηριχθεί 

χωρίς μια θεωρία κληρονομικότητας, που να εξηγεί τον τρόπο μετα-

βίβασης των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά. Η θεωρία του Δαρ-

βίνου για την κληρονομικότητα ήταν μια θεωρία παγγένεσης. Σύμφωνα 

με αυτήν τα κύτταρα ενός οργανισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους, δημιουργούν κάποια μικοροσκοπικά σπερμάτια. Αυτά τα σπερ-

μάτια διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά όχι μόνο του κυττάρου, 

αλλά και του οργάνου από το οποίο προέρχονται. Έχουν επίσης την 

ικανότητα να κυκλοφορούν στο σώμα και να συσσωρεύονται μαζικά 

στα γαμετικά κύτταρα εντός των οποίων συνδυάζονται, αυξάνονται και 

οδηγούν στην εμφάνιση των χαρακτηριστικών για τα οποία είναι 

υπεύθυνα. Οι συστατικές ουσίες τους δεν εμφανίζουν διαφορές σε 

σχέση με αυτές που αποτελούν τα υπόλοιπα κύτταρα του σώματος. 

Έτσι, αν υπάρξει κάποια αλλαγή κατά τη διάρκεια της ζωής των γονέων, 

υπάρχει περίπτωση να μεταβιβαστεί και στους απογόνους τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται η κληρονομικότητα όλης της υπάρχουσας 

ποικιλομορφίας, και άρα η κληρονομικότητα των λεγόμενων επίκτητων 

χαρακτηριστικών.  

 

5. Ο Louis Jean Pasteur και το τέλος της διαμάχης για την 
αυτόματη γένεση 

 
Ο Louis Jean Pasteur (1822 – 1895), ήταν Γάλλος χημικός που έγινε 
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διάσημος για τις ανακαλύψεις του στη μικροβιολογία, τόσο ώστε να 

ονομαστεί «πατέρας της μικροβιολογίας». Μολονότι ο Παστέρ δεν 

υπήρξε ο πρώτος που πρότεινε τη θεωρία ότι πολλές ασθένειες προ-

καλούνται από μικρόβια, αυτός είναι που την ανέπτυξε και μάλιστα, με 

πειράματα που έδειχναν καθαρά την ορθότητά της, ενώ ο ίδιος 

δημιούργησε το πρώτο εμβόλιο για τη λύσσα. Είναι, επίσης, γνωστός 

για τον τρόπο που εφεύρε για να αποτρέπεται το ξίνισμα του γάλακτος, 

καθώς η διαδικασία αυτή πήρε το όνομά του και ονομάζεται πα-

στερίωση.  

Ο Παστέρ απέδειξε ότι η διαδικασία που ονομάζεται ζύμωση 

προκαλείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών και ότι η ανάπτυξή 

τους σε διαλύματα θρεπτικών ουσιών δεν οφείλεται σε αυτόματη 

γένεση. Εξέθεσε καλά βρασμένες σούπες στον αέρα μέσα σε σκεύη με 

φίλτρα. Το στόμιο και ο λαιμός των δοχείων ήταν σε σχήμα S ούτως 

ώστε, αν και το περιεχόμενο ήταν εκτεθειμένο στον αέρα, να μην 

μπορεί η σκόνη από τον αέρα να φτάσει στο διάλυμα. Παρόλο που οι 

σούπες εκτέθηκαν στον αέρα δεν αναπτύχθηκαν μικρόβια μέσα στα 

διαλύματα. Επομένως, όσοι μικροοργανισμοί αναπτύσσονταν σε τέτοια 

διαλύματα έρχονταν από έξω, ως σπόρια πάνω σε κόκκους σκόνης και 

δεν παράγονταν μέσα στο διάλυμα. Αυτό ήταν ένα από τα τελικά και 

σημαντικότερα πειράματα που κατέρριψαν τη θεωρία της αυτόματης 

γένεσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Το έργο του Gregor Mendel 
 

 

Ο Gregor Mendel ήταν μια προσωπικότητα που συνέβαλε καθοριστικά 

στη θεμελίωση της σύγχρονης γενετικής και συχνά αναφέρεται ως ο 

«πατέρας της γενετικής», καθώς η γενετική άρχισε να διαμορφώνεται 

ως επιστήμη στηριζόμενη στα πειράματα και στα συμπεράσματα του 

Μέντελ.  

Ο Μέντελ γεννήθηκε το 1822στην πόλη Χάιντσεντορφ της τότε 

Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό ότι από νεαρή ηλικία 

είχε αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τις φυσικές επιστήμες. Το 

1843 μόνασε στη μονή του τάγματος των Αυγουστιανών στο Μπρνο της 

Τσεχίας και το 1847 χειροτονήθηκε ιερέας. Το 1851 στάλθηκε από τη 

μονή του στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης για σπουδές φυσικής, χημείας, 

μαθηματικών, ζωολογίας και βοτανικής. Το 1854 επέστρεψε στο Μπρνο 

και δίδαξε φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο της πόλης.  

Ανάμεσα στα έτη 1856 και 1863 ο Μέντελ πραγματοποίησε πειράμα-

τα με μπιζελιές και κατέληξε στη διατύπωση δύο νόμων για την κλη-

ρονομική μεταβίβαση των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά. 

Το 1865 και το 1869 δημοσίευσε 2 άρθρα σχετικά με τις έρευνες και 

τα συμπεράσματά του. Παρά τις προσπάθειές του η επιστημονική 

σημασία της έρευνάς του αγνοήθηκε από την τότε επιστημονική κοι-

νότητα. Έκτοτε ασχολήθηκε με τη διοίκηση του μοναστηριού του μέχρι 

και τον θάνατό του από χρόνια νεφρίτιδα στις 6 Ιανουαρίου του 1884. 

Οι νόμοι του, οι οποίοι σήμερα είναι γνωστοί ως νόμοι ή αρχές της 

μεντελικής κληρονομικότητας, αποτέλεσαν τον γενεσιουργό παράγοντα 

για την επιστήμη της γενετικής. Αποτελώντας μια επαναστατική για την 

εποχή προσέγγιση, πυροδότησαν εξελίξεις που οδήγησαν στην κατανό-

ηση των φαινομένων της κληρονομικότητας. Οι νόμοι του Μέντελ 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης της Βιολογίας και είναι 

άρρηκτα δεμένοι με την θεμελίωση της γενετικής. 
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1.Eπιστημονικό Υπόβαθρο 
 

Η δουλειά του Μέντελ γύρω από την κληρονομικότητα δεν αναδύ-

θηκε από κάποιο επιστημονικό κενό. Υπήρξε μια ολόκληρη επιστημο-

νική βάση, όπου ο Μέντελ στηρίχθηκε για την ανακάλυψη των περί-

φημων νόμων του.  

Ο Μέντελ εκπαιδεύεται σε τεχνικές αναπαραγωγής, και μάλιστα σε 

τεχνικές αναπαραγωγής προβάτων από τον C. F. Napp, τον ηγούμενο 

του μοναστηριού στο οποίο βρισκόταν ο Μέντελ. Ο Ναππ, ασχολείτο με 

πρόβατα επειδή αυτά ήταν η κύρια πηγή πλούτου του μοναστηριού και 

υποστήριζε ότι το εσωτερικό των οργανισμών καθορίζει το πώς θα είναι 

η εξωτερική εμφάνιση τους. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ένας εξέχον φυσιοδίφης της Μοραβίας 

στην Τσεχία ήταν ο Cristian Carl Andre, ο οποίος είχε υιοθετήσει τεχνι-

κές τεχνητής επιλογής με ελεγχόμενα ζευγαρώματα. Με τις τεχνικές 

αυτές επεδίωκε την επιλογή προβάτων που το μαλλί τους ήταν καλής 

ποιότητας. Το 1819, ο γιος του Rudolf Andre παρουσίασε ένα μικρό-

μετρο για την εκτίμηση της ποιότητας του μαλλιού Αυτό αποτέλεσε την 

έναρξη μιας καινούριας εποχής στην επιστημονική αναπαραγωγή, η 

οποία καθορίζεται με μαθηματική ακρίβεια. Το μικρόμετρο αποτέλεσε 

σημαντική καινοτομία, διότι με αυτό η μελέτη της κληρονομικότητας 

ευνοϊκών χαρακτηριστικών κατά την αναπαραγωγή άρχισε να αποκτά 

επιστημονική βάση λόγω της ακρίβειας των μετρήσεων που αυτό θα 

μπορούσε να προσφέρει.  

Η συνέχεια δόθηκε από τον καθηγητή φυσικής ιστορίας και γεωπο-

νικής Nestler, ο οποίος εστίασε στην αναπαραγωγή των προβάτων, 

αναγνωρίζοντας την συνεισφορά και των δύο γονέων στην μεταφορά 

χαρακτηριστικών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους προβληματισμούς 

του ηγουμένου Ναππ (για το πώς το εσωτερικό του οργανισμού των 

ζώων καθορίζει την εμφάνισή τους), ο Nestler δημοσίευσε το σύγγραμ-

μά του με τίτλο «Κληρονομικότητα στην αναπαραγωγή» το 1837. 

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων καθοριστικής σημασίας ήταν η 

απόφαση του Μέντελ να σπουδάσει Φυσικές Επιστήμες στο Πανε-

πιστήμιο της Βιέννης. Στην απόφαση αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο 

Ναππ, ο οποίος αναγνωρίζοντας το ειδικό ενδιαφέρον του Μέντελ τον 

παρότρυνε να σπουδάσει.  

Κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης η 

σκέψη και η μεθοδολογία του Μέντελ καθορίστηκαν από τον καθηγητή 
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φυσιολογίας φυτών Franz Unger (1800-1870). Ο Unger ασχολήθηκε με 

τον καθορισμό του αριθμού των διαφορετικών μορφών των υβριδίων 

όσο και με τις μεταξύ τους αναλογίες με τις οποίες αυτά εμφανίζονται. 

Δηλαδή μελέτησε τις στατιστικές σχέσεις βάσει των οποίων εμφανί-

ζονται τα διάφορα χαρακτηριστικά στα φυτικά υβρίδια, επηρεάζοντας 

έτσι τον Μέντελ να βασιστεί στις στατιστικές αναλογίες κατά τα 

πειράματα του. Ασχολήθηκε επίσης με το ρόλο και την συμπεριφορά 

των κυττάρων στη γονιμοποίηση και την παρακολούθηση της παρα-

γωγής νέων ποικιλιών μέσω διασταυρώσεων, και συγκεκριμένα στην 

ένωση των δύο κυττάρων.  

Η διατύπωση της κυτταρικής θεωρίας το 1839 από τον βοτανολόγο 

Matthias Schleiden (1804-1882) και τον ζωολόγο Theodor Schwann 

(1810-1882)5, αλλά και η πεποίθηση του Unger για την αναγκαιότητα 

πρωτοποριακών πειραμάτων και την εφαρμογή μαθηματικών νόμων 

στην βιολογία και τη βοτανική επέδρασαν καταλυτικά στην πειραματική 

προσέγγιση του Μέντελ. Έτσι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, 

ο Μέντελ επέστρεψε στο Μπρνο με στόχο τη διεξαγωγή πειραμάτων 

υβριδοποίησης και την ερμηνεία σε νέα βάση της δημιουργίας και της 

ανάπτυξης των υβριδίων. 

Η ιδιοφυία του Μέντελ βρίσκεται στο ότι διατύπωσε γενικές αρχές / 

νόμους της κληρονομικότητας και στη βάση αυτών των αρχών εξήγησε 

τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των προγόνων επανεμφα-

νίζονται στους απογόνους των υβριδίων. Κανείς μέχρι εκείνη την εποχή 

δεν είχε συστηματικά χαρακτηρίσει και απαριθμήσει τους απογόνους 

ούτε είχε παρακολουθήσει τους κανόνες επανεμφάνισης των χαρακτη-

ριστικών από γενιά σε γενιά. 

Πριν από τον Μέντελ αρκετοί είχαν προσπαθήσει να εξάγουν συμπε-

ράσματα σχετικά με την κληρονομική μεταβίβαση χαρακτηριστικών, 

πειραματιζόμενοι με διασταυρώσεις διαφόρων ποικιλιών ενός φυτού. 

Η μέθοδος όμως που ο Μέντελ επέλεξε να ακολουθήσει διέθετε ορι-

σμένα στοιχεία που διαφοροποιούσαν την έρευνά του από προηγού-

μενες προσπάθειες και ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία 

του. 

                                                           
5
 Σύμφωνα με την κυτταρική θεωρία α) όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί συγ-

κροτούνται από κύτταρα, β) καινούρια κύτταρα δημιουργούνται από παλιά 

που έχουν διαιρεθεί σε δύο και γ) τα κύτταρα είναι οι βασικές δομικές και 

λειτουργικές μονάδες της ζωής. 
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2. Η Πειραματική Εργασία του Μέντελ 
 

Ο Μέντελ μελέτησε τη διάδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 

μοσχομπίζελου επικεντρώνοντας κάθε φορά σε ένα ή δύο από αυτά 

ενώ οι προηγούμενοι ερευνητές συνήθως επικεντρώνονταν στην συ-

νολική εμφάνιση του φυτού. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά που επι-

λέχθηκαν από τον Μέντελ ήταν απλά και ευδιάκριτα, κάτι που τον βοή-

θησε στη συνέχεια στην ποσοτική επεξεργασία των παρατηρήσεών του. 

Το αντικείμενο της έρευνάς του ήταν το μπιζέλι του είδους Pisum 

Sativum το οποίο συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων 

ως πειραματικό υλικό. Καλλιεργείται εύκολα και εμφανίζει πολλές 

παραλλαγές στα διάφορα χαρακτηριστικά του. Είναι αδύνατο να 

μελετήσουμε μηχανισμούς κληρονομικότητας αν δεν εμφανίζονται 

στους οργανισμούς τέτοιες γενετικές ποικιλομορφίες. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του μπιζελιού είναι ότι είναι εύκολο να 

υποστεί τεχνητή γονιμοποίηση αφού τα άνθη του διαθέτουν και 

αρσενικά και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα ελέγχοντας έτσι πλήρως 

το είδος της γονιμοποίησης που επιδιώκουμε. Αυτό επέτρεψε στον 

Μέντελ να δημιουργήσει αμιγή φυτά και στη συνέχεια αμιγείς ποικι-

λίες, προέρχονταν δηλαδή από φυτά που για αρκετές γενιές διατη-

ρούσαν όμοια χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο βοήθησε χαρακτηριστικά 

στην έρευνά του, καθώς αυτή βασίστηκε στην μετέπειτα διασταύρωση 

μεταξύ διαφόρων ποικιλιών. Σημαντική για τον έλεγχο των διασταυ-

ρώσεων που πραγματοποιούσε κάθε φορά ήταν και η επιλογή του Μέ-

ντελ να καλύπτει τα φυτά, προκειμένου να μην γονιμοποιούνται από 

έντομα. 

Ο Μέντελ μετρούσε επακριβώς τον αριθμό των φυτών που εμφάνι-

ζαν το εκάστοτε χαρακτηριστικό, μετρήσεις τις οποίες στην συνέχεια 

επεξεργαζόταν καταλήγοντας σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα που 

τα διατύπωνε μέσω ποσοστών και διαγραμμάτων. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στον κήπο της μονής του καλλιέργησε και μελέτησε περίπου 28.000 

μπιζελιές. Τέλος, για την συναγωγή των νόμων του βασίστηκε στις συ-

χνότητες εμφάνισης που είχε υπολογίσει για κάθε χαρακτηριστικό. 

Αρχικά, δημιούργησε αμιγή στελέχη για την ιδιότητα που μελετούσε. 

Αφού απέκτησε τέτοια στελέχη, στη συνέχεια έκανε τεχνητή γονιμο-

ποίηση μεταξύ δύο αμιγών φυτών, που διέφεραν ως προς την ιδιότητα 

αυτή. Τα φυτά αυτά αποτελούσαν την πατρική γενιά (Ρ), οι απόγονοί 

τους ήταν η πρώτη θυγατρική γενιά, που ήταν άτομα υβριδικά (γενιά 



 

 

38 

F1), δηλαδή ήταν απόγονοι αμιγών γονέων που είχαν διαφορετική 

έκφραση του ιδίου χαρακτήρα, όπως ψηλό και κοντό φυτό. Τα άτομα 

αυτά τα άφηνε να αυτογονιμοποιηθούν και έπαιρνε τους απογόνους 

τους.  

Όταν ο Μέντελ διασταύρωσε αμιγή κοντά φυτά με αμιγή ψηλά 

φυτά, διαπίστωσε ότι όλα τα φυτά της F1 ήταν ψηλά. Όταν τα φυτά της 

F1 διασταυρώθηκαν μεταξύ τους προέκυψαν φυτά ψηλά και κοντά σε 

συγκεκριμένη και ίδια πάντα αναλογία. Από αυτά τα αποτελέσματα ο 

Μέντελ πρότεινε ότι ο κληρονομικός παράγοντας που καθορίζει το χα-

μηλό ύψος δεν «χάθηκε» από την F1. Οι διαφορετικές μορφές του ίδιου 

χαρακτήρα ελέγχονται από διάφορες μορφές των κληρονομικών παρα-

γόντων, και καθορίζουν το χαμηλό ή ψηλό ύψος του φυτού. 

Ο Μέντελ είχε υποθέσει ότι κάθε πατρικό φυτό φέρει δύο αντίγρα-

φα του κληρονομικού παράγοντα για το ύψος του φυτού. Σύμφωνα με 

αυτήν την υπόθεση, το φυτό μπορεί να φέρει δύο ίδιους κληρονομι-

κούς παράγοντες για μια συγκεκριμένη ιδιότητα και να είναι ομόζυγο 

για την ιδιότητα αυτή ή μπορεί να φέρει δύο διαφορετικούς και να 

είναι ετερόζυγο. Ο Μέντελ παρατήρησε ότι σε μερικά ετερόζυγα άτομα 

η μία μορφή μπορεί να καλύπτει την έκφραση της άλλης. Η μορφή που 

καλύπτει ονομάζεται επικρατής και αυτό που καλύπτεται υπολειπό-

μενη. Έτσι, η εμφάνιση ενός ατόμου δεν αποκαλύπτει πάντοτε τις 

διάφορες μορφές των παραγόντων του. Στη βάση των αποτελεσμάτων 

των πειραμάτων αυτών ο Μέντελ διατύπωσε τον πρώτο νόμο, ή νόμο 

του διαχωρισμού των μορφών του κληρονομικού παράγοντα.  

Σε μια δεύτερη σειρά πειραμάτων ο Μέντελ μελέτησε την κληρονο-

μικότητα δύο διαφορετικών χαρακτήρων, του σχήματος και του χρώ-

ματος των σπερμάτων. Το σχήμα του σπέρματος μπορεί να είναι λείο ή 

ρυτιδωμένο και το χρώμα του σπέρματος μπορεί να είναι κίτρινο ή 

πράσινο. Όταν ο Μέντελ διασταύρωσε αμιγή φυτά με λεία και κίτρινα 

σπέρματα με φυτά που είχαν ρυτιδωμένα και πράσινα σπέρματα, όλοι 

οι απόγονοι είχαν λεία και κίτρινα σπέρματα. Συμπέρανε λοιπόν ότι ο 

κληρονομικός παράγων που ευθύνεται για το λείο σχήμα σπερμάτων 

είναι επικρατές έναντι του ρυτιδωμένου, και αντίστοιχα, αυτό που 

καθορίζει το κίτρινο χρώμα είναι επικρατές του πρασίνου. Στη συνέχεια, 

διασταύρωσε τα φυτά της πρώτης θυγατρικής γενιάς μεταξύ τους. Στη 

δεύτερη γενιά, ο Μέντελ παρατήρησε τέσσερις τύπους σπερμάτων: 

λεία και κίτρινα, λεία και πράσινα, ρυτιδωμένα και κίτρινα καθώς και 

ρυτιδωμένα και πράσινα σε αναλογία 9 / 3 / 3 / 1. 
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Τα αποτελέσματα αυτά γενικεύτηκαν στο λεγόμενο δεύτερο νόμο 

του Μέντελ ή νόμο της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων, ο 

οποίος αναφέρει ότι ο κληρονομικός παράγων που ελέγχει ένα χαρα-

κτήρα δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση του παράγοντα που ελέγχει έναν 

άλλο χαρακτήρα. 

Πριν από τα πειράματά του Μέντελ, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η 

κληρονομικότητα συμβαίνει μέσω ανάμειξης των χαρακτηριστικών των 

γονέων στους απογόνους και οι απόγονοι κληρονομούσαν τα αναμει-

γμένα χαρακτηριστικά των γονέων. Αντιθέτως, ο Μέντελ απορρίπτοντας 

αυτήν την παλιότερα καθιερωμένη θεωρία, κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι από τους γονείς στους απογόνους μεταβιβάζονται χαρακτηριστικά 

ως αυτοτελείς κληρονομικοί παράγοντες και όχι ως αναμειγμένα 

χαρακτηριστικά των γονέων.  

Η πειραματική προσέγγιση του Μέντελ αποτέλεσε τον πρόδρομο της 

γενετικής έρευνας που συνεχίστηκε με ανάλογες πειραματικές προσεγ-

γίσεις μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. 
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Ο Αιώνας του γονιδίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄  
 

Αρχές 20ου αιώνα:  
Η γένεση ενός νέου επιστημονικού κλάδου 

 

 

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η εργασία του Μέντελ παρέμενε στην 

αφάνεια. Στο διάστημα όμως αυτό αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές, συ-

γκεντρώθηκαν πολλά νέα δεδομένα, διαμορφώθηκαν νέες αντιλήψεις, 

που στις αρχές του 20ου αιώνα συνέβαλλαν στη σταδιακή συγκρότηση 

ενός νέου επιστημονικού κλάδου: του κλάδου της γενετικής.  

 

1. Οδεύοντας στην καθιέρωση της γενετικής ως επιστήμης 
 

Η απομόνωση της νουκλεΐνης 

Το 1869, ο Friedrich Miescher κατάφερε να απομονώσει από τους 

πυρήνες λευκών αιμοσφαιρίων κάποιες χημικές ουσίες πλούσιες σε 

φώσφορο, τις οποίες ονόμασε νουκλεΐνες (τα σήμερα ονομαζόμενα 

νουκλεϊκά οξέα)6. Οι αναλύσεις που πραγματοποίησε ανέδειξαν ότι τα 

μόρια αυτά εκτός από φωσφόρο αποτελούνται και από άζωτο, μάλιστα 

παρατήρησε ότι υπήρχε μια μοναδική αναλογία μεταξύ φώσφορου και 

αζώτου. Ο Miescher και οι μαθητές του συνέχισαν να διερευνούν τη 

χημική σύσταση της νουκλεΐνης.  

Αρκετά χρόνια μετά, στο τέλος του 19ου αιώνα ο Albrecht Kossel 

ανακάλυψε ότι η νουκλεΐνη αποτελείται από ένα πρωτεϊνικό και ένα μη 

πρωτεϊνικό τμήμα και απομόνωσε στο μη πρωτεϊνικό τμήμα (το οποίο 

έγινε γνωστό με το όνομα νουκλεϊκό οξύ) πέντε αζωτούχες βάσεις 

(αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη θυμίνη και ουρακίλη). 

                                                           
6
 Για να πετύχει απομόνωση αυτή χρησιμοποίησε πύον από γάζες τις οποίες 

τοποθέτησε σε διάλυμα θειικού νατρίου για 24 ώρες. Στη συνέχεια προσπά-

θησε να διαχωρίσει της χημικές ενώσεις των πυρήνων από τις υπόλοιπες 

χημικές ενώσεις. 
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Η ανακάλυψη νηματοειδούς υλικού στον πυρήνα των κυττάρων . 

 Ο Walter Flemming, το 1879, χρησιμοποιώντας μια ορισμένη κατη-

γορία χρωστικών, τις ανιλίνες, παρατήρησε στο μικροσκόπιο ένα νημα-

τοειδές υλικό στον πυρήνα των κυττάρων, το οποίο ονόμασε χρωματίνη 

(από την ελληνική λέξη χρώμα).  

Εφαρμόζοντας αυτές τις χρωστικές σε διαφορετικά στάδια της κυτ-

ταρικής διαίρεσης, δημιούργησε μια σειρά από παρασκευάσματα τα 

οποία κατά τη μικροσκοπική εξέταση εμφανώς πρόδιδαν μια σειρά από 

αλλαγές στο νηματοειδές υλικό των κυττάρων κατά την κυτταρική 

διαίρεση. Οι κλωστές μίκραιναν και φαινόταν να χωρίζονταν σε δύο 

μισά, με το καθένα να κινείται σε αντίθετη πλευρά του κυττάρου από το 

άλλο. Ο Flemming ήταν ο πρώτος που παρατήρησε και περιέγραψε την 

συμπεριφορά των νημάτων αυτών (που αργότερα ονομάστηκαν χρω-

μοσώματα) κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. Τη διαδικασία 

αυτή ονόμασε μίτωση (από την ελληνική λέξη μίτος). Ο Flemming ήταν 

ο δημιουργός ενός κλάδου της βιολογίας, ο οποίος μελετά τη δομή, τη 

λειτουργία και τις διάφορες ανωμαλίες που σχετίζονται με τη χρω-

ματίνη/ χρωμοσώματα και ονομάστηκε Κυτογεννετική (κυτταρο-

γενετική).  

 

Η διάκριση σωματικών και γενετικών κυττάρων  

O August Weisman (Βάισμαν) ήταν Γερμανός βιολόγος που ασχο-

λήθηκε κυρίως με την θεωρία της Εξέλιξης. Μάλιστα θεωρείται ο δεύ-

τερος μεγαλύτερος βιολόγος, που ασχολήθηκε με την εξέλιξη, μετά τον 

Δαρβίνο! Η κύρια συμβολή του ήταν η διάκριση των κυττάρων των πο-

λυκύτταρων οργανισμών σε γεννητικά κύτταρα – δηλ. σε γαμέτες, όπως 

τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια – και σε σωματικά κύτταρα. 

 Οι παράγοντες της κληρονομικότητας, λέει ο Βάισμαν, μεταβιβάζο-

νται μόνο μέσω των γεννητικών κυττάρων και όχι μέσω των σωματικών 

κυττάρων. Το αποτέλεσμα είναι μονόδρομος: Κατά την ανάπτυξη, τα 

σωματικά κύτταρα παράγονται από τα γεννητικά και όχι αντιστρόφως. 

Άρα τα γεννητικά κύτταρα δεν επηρεάζονται από οτιδήποτε ‘’μαθαί-

νουν’’ ή ‘’αποκτούν’' τα σωματικά κύτταρα κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους. Έτσι λοιπόν με αυτή τη θεωρία αποκλείει την Λαμαρκιανή θεωρία 

της κληρονομικότητας των επίκτητων χαρακτηριστικών.  

Αυτή η θεωρία ονομάστηκε ‘’Φράγμα Weisman’’. Η ιδέα του φράγ-

ματος Weisman είναι κεντρικής σημασίας ακόμα και σήμερα, αν και δεν 

εκφράζεται με τους ίδιους όρους. 
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2. Η επανανακάλυψη των νόμων του Μέντελ 
 

Στο ξεκίνημα του 20ού αιώνα, η έρευνα είχε γίνει αναπόσπαστο τμή-

μα της επιστήμης της βιολογίας με έμφαση στη μορφολογική και 

φυλογενετική ανάλυση7. Κατά τις δεκαετίες του 1900 και 1910 επε-

κτείνονται οι τομείς της έρευνας στην εμβρυολογία, στην κληρονομι-

κότητα και στον μεταβολισμό και καθιερώνονται οι πειραματικές 

προσεγγίσεις. Έτσι, στις επόμενες δεκαετίες, το πείραμα αντικατέστησε 

σταδιακά την απλή μορφολογική παρατήρηση και θεμελιώθηκε ως ο 

κυρίαρχος τρόπος έρευνας. 

Το 1900 σημαδεύτηκε από την αποκαλούμενη επανανακάλυψη των 

νόμων του Μέντελ. Τρεις Ευρωπαίοι βοτανολόγοι, άγνωστοι μεταξύ 

τους, ο Hugo De Vries (Χούγκο ντε Βρις), ο Carl Correns και ο Erich von 

Tschermak ανακάλυψαν, ανεξάρτητα ο καθένας, το έργο του Μέντελ 

και την ίδια χρονιά δημοσίευσαν τα άρθρα του. Κατά την αξιολόγηση 

της βιβλιογραφίας, πριν δημοσιεύσουν τα δικά τους αποτελέσματα, 

εξεπλάγησαν βρίσκοντας τις ανακοινώσεις του Μέντελ. Έτσι, κάθε ένας 

ανακοίνωσε τις ανακαλύψεις του Μέντελ καθώς και το δικό του έργο 

ως επιβεβαίωση. 

Η επανανακάλυψη των νόμων της κληρονομικότητας πυροδότησε 

μια έντονη διαμάχη ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα βιολόγων. Στο πρώτο 

βρίσκονταν οι Μεντελικοί, οι οποίοι επικεντρώνονταν στις διακριτές 

παραλλαγές και στους νόμους της κληρονομικότητας. Ηγετικές φυσιο-

γνωμίες του χώρου αυτού ήταν ο William Bateson – ο οποίος εισήγαγε 

τον όρο γενετική και ο Ούγκο ντε Βρις – ο οποίος εισήγαγε τον όρο 

μετάλλαξη. Ειδικότερα, ο ντε Βρις προσπάθησε να συνδέσει τη νέα 

επιστήμη της γενετικής με την Δαρβινική θεωρία της εξέλιξης. Βασιζό-

μενος στο έργο του πάνω στην κληρονομικότητα, πρότεινε μια θεωρία 

εξέλιξης με κεντρικό άξονα τις μεταλλάξεις (mutationism), η οποία έγινε 

ευρέως αποδεκτή στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Αντίπαλοί τους ήταν οι Βιομετριστές οι οποίοι ενδιαφέρονταν για 

τον συνεχή χαρακτήρα της ποικιλομορφίας των χαρακτηριστικών των 

πληθυσμών. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες τους, ο Karl Pearson και ο 

Walter Frank Raphael Weldon, ακολούθησαν την παράδοση του Fransis 

Galton ο οποίος είχε επικεντρωθεί στη μέτρηση και τη στατιστική 

                                                           
7
Η μελέτη της συγγένειας διαφορετικών οργανισμών, όπως αυτή αντικα-

τοπτρίζεται στην εξελικτική ιστορία τους. 

file:///C:/Users/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE
file:///C:/Users/wiki/%25CE%259C%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BE%25CE%25B7
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ανάλυση της ποικιλομορφίας ενός πληθυσμού. Οι βιομετριστές απέρ-

ριπταν τη Μεντελική γενετική καθώς θεωρούσαν ότι κάποιες διακριτές 

μονάδες κληρονομικότητας, όπως τα γονίδια, δεν θα μπορούσαν να 

εξηγήσουν το συνεχές φάσμα της ποικιλομορφίας που παρατηρούνταν 

στους πραγματικούς πληθυσμούς.8  

 

3. Η πρώτη διατύπωση της Χρωμοσωμικής Θεωρίας της Κλη-
ρονομικότητας 

 

Το 1902 δύο ερευνητές, ο Theodor Boveri και ο Walter Sutton πρό-

τειναν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, ότι τα γονίδια βρίσκονται πάνω 

στα χρωμοσώματα. Ο Μπόβερι μελετούσε θαλάσσιους αχινούς, στους 

οποίους ανακάλυψε ότι όλα τα χρωμοσώματα έπρεπε να είναι παρόντα 

για την κατάλληλη εμβρυική ανάπτυξη. Ο Σάττον δούλευε με ακρίδες 

και έδειξε ότι τα χρωμοσώματα εμφανίζονται σε ζευγάρια (μητρικά και 

πατρικά), τα οποία διαχωρίζονται κατά τη μείωση.  

Οι Μπόβερι και Σάττον υπέθεσαν ότι τα χρωμοσώματα «μπορεί να 

αποτελούν την φυσική βάση των Μεντελιανών νόμων της κληρονομικό-

τητας». Η πρότασή τους στηρίχθηκε στην παράλληλη συμπεριφορά 

κατά την μείωση και γονιμοποίηση, γονιδίων και χρωμοσωμάτων: 

Η ύπαρξη δύο Μεντελιανών παραγόντων για ένα χαρακτηριστικό, 

που ο καθένας κληρονομείται από τον κάθε γονιό, είναι παράλληλη με 

την ύπαρξη δύο χρωμοσωμάτων που το καθένα προέρχεται από κάθε 

γονιό. Οι δύο αυτοί παράγοντες διαχωρίζονται κατά τον σχηματισμό 

των γαμετών επειδή τα χρωμοσώματα κάθε ζευγαριού πηγαίνουν σε 

διαφορετικούς γαμέτες κατά την μείωση. Η παράλληλη συμπεριφορά 

χρωμοσωμάτων και Μεντελιανών παραγόντων κατά τον σχηματισμό 

των γαμετών και τη γονιμοποίηση έδειχνε ότι αυτοί βρίσκονται πάνω 

στα χρωμοσώματα.  

Επίσης η θεωρία αυτή μπορούσε να εξηγεί τους νόμους της κλη-

ρονομικότητας του Μέντελ τοποθετώντας τους διπλούς Μεντελιανούς 

                                                           
8
 Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το έργο του Γουέλντον πάνω σε καβούρια 

και σαλιγκάρια παρείχε στοιχεία ότι η πίεση της φυσικής επιλογής από το 

περιβάλλον μπορούσε να μεταθέσει το φάσμα της ποικιλομορφίας στους 

πληθυσμούς και έτσι να οδηγήσει σε εξέλιξη, οι Μεντελικοί εξακολούθησαν να 

ισχυρίζονται ότι η ποικιλομορφία που μετριόταν από τους βιομετριστές δεν 

ήταν αρκετά σημαντική ώστε να ευθύνεται για την εξέλιξη νέων ειδών. 
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παράγοντες κατά γραμμικό τρόπο σε συγκεκριμένα μέρη των χρω-

μοσωμάτων. Κατά συνέπεια τα χρωμοσώματα, που υπάρχουν σε όλα τα 

διαιρούμενα κύτταρα και περνάνε από γενιά σε γενιά, αναδεικνύονται 

ως φορείς του γενετικού υλικού και υλική βάση της κληρονομικότητας. 

Ολοκληρωμένη απόδειξη υπέρ της πρότασης Μπόβερι – Σάττον 

προήλθε από πειράματα του Thomas Hunt Morgan, ο οποίος διαπί-

στωσε την αντιστοιχία ειδικών γονιδίων με ειδικά χρωμοσώματα και 

διατύπωσε ολοκληρωμένα τη χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομι-

κότητας  

 

4. Η συμβολή του William Bateson 
 

Ο άγγλος William Bateson ήταν ένας ακόμα γενετιστής επηρεα-

σμένος πολύ από τον Δαρβίνο και ένας από τους ανθρώπους που 

έκαναν διάσημες τις ιδέες του Μέντελ. Ήταν ο πρώτος ο οποίος 

χρησιμοποίησε τον όρο γενετική (από το ελληνικό ρήμα «γεννώ») για 

να περιγράψει την μελέτη της κληρονομικότητας, καθώς και τη μελέτη 

των παραλλαγών ενός είδους μέσω της εξελικτικής διαδικασίας. Αυτό 

έγινε σε ένα γράμμα προς τον Alan Sedwick στις 18 Απριλίου του 1905. 

Ξαναχρησιμοποίησε τον όρο δημόσια στο Τρίτο Διεθνές Συνέδριο πάνω 

στον φυτικό υβριδισμό στο Λονδίνο το 1906. 

Αν και αγνοούσε αρχικά το τεράστιο πείραμα του Μέντελ, πίστευε 

ότι ο μόνος τρόπος για την προσέγγιση της πραγματικής φύσης της 

κληρονομικότητας ήταν η διεξαγωγή πειραμάτων αναπαραγωγής 

(ακριβώς όπως αυτά του Μέντελ με τις μπιζελιές). Η δυσκολία ήταν ότι 

πειράματα τέτοιου είδους απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους πολλούς 

πόρους και πολλή υπομονή.  

Ο Μπέιτσον κατά τα έτη 1900 και 1910 διηύθυνε μια ανεπίσημη 

«σχολή» γενετικής στο Κέιμπριτζ αποτελούμενη κυρίως από γυναίκες. 

Αυτές διεξήγαγαν πειράματα διασταυρώσεων σε διάφορα είδη ζώων 

και φυτών. Τα αποτελέσματά τους υποστήριξαν και επέκτειναν τους 

νόμους της κληρονομικότητας του Μέντελ.  

Επίσης μεγάλη ήταν η συμβολή του Μπέιτσον σε θεωρητικά 

ζητήματα που αφορούσαν τη θεωρία της εξέλιξης. Το 1894 εξέδωσε ένα 

βιβλίο με τίτλο “Materials for the study of variation” (Υλικά για την 

μελέτη της ποικιλότητας). Στο βιβλίο αυτό, ο Μπέιτσον αναφέρεται στις 

δομικές διαφοροποιήσεις των οργανισμών και στο μηχανισμό της 

βιολογικής εξέλιξης. Παρατηρώντας ότι μερικά βιολογικά 
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χαρακτηριστικά είναι διμορφικά διατυπώνει την ερώτηση: «Μπορεί ο 

διμορφισμός να σηματοδοτεί τον διαχωρισμό του είδους σε δύο είδη;» 

Ο Μπέιτσον προχώρησε επίσης σε μελέτες που αφορούσαν στην 

βιολογική ποικιλότητα. Διέκρινε μεταξύ συνεχών και ασυνεχών 

χαρακτήρων και ονόμασε “meristic” (μεριστικούς) τους πρώτους και 

“substantive” (ουσιώδεις) τους δεύτερους. Στόχος του ήταν να δείξει ότι 

η εξέλιξη των συνεχών χαρακτήρων γινόταν σταδιακά, ενώ των 

ασυνεχών με άλματα.  

Ο Μπέιτσον, μαζί τον Βρετανό γενετιστή Reginald Punnett ανα-

κάλυψαν τη γενετική σύνδεση9 σε πειράματα διασταυρώσεων που 

πραγματοποιούσαν σε κότες και σε αρακά. Ο Πουννέττ έμεινε γνωστός 

κυρίως για το λεγόμενο τετράγωνο του Πουννέττ, το οποίο χρησιμο-

ποιείται ακόμα για να προβλεφθούν οι γονοτυπικές αναλογίες των 

απογόνων. Αυτό το τετράγωνο είναι στην ουσία ένας πίνακας διπλής 

εισόδου που η μία είσοδός του είναι ο μητρικός γονότυπος και η άλλη ο 

πατρικός γονότυπος. Συμπληρώνοντας τον πίνακα βγαίνουν όλοι οι 

δυνατοί συνδυασμοί του γονοτύπου του απογόνου. 

 

5. Η εισαγωγή της έννοιας του γονιδίου και η διάκριση γονο-
τύπου – φαινοτύπου 

 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η συμβολή του Wilhelm 

Johannsen στην συγκρότηση του επιστημονικού κλάδου της γενετικής. 

Ο Γιόχανσεν ήταν Δανός βοτανολόγος. Οι μελέτες του πάνω στην 

κληρονομικότητα στα φασόλια τον οδήγησαν στη θεμελίωση της 

σημαντικής διάκρισης μεταξύ φαινοτύπου και γονοτύπου. Φαινότυπος 

είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού ενώ γονότυπος 

είναι το σύνολο των γονιδίων. 

Αυτοί οι δύο όροι πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τον Γιόχανσεν το 

1905 στο βιβλίο του «Arvelighedslærens Elementer» (Tα στοιχεία της 

κληρονομικότητας). Σε αυτό το βιβλίο επίσης ο Γιόχανσεν εισήγαγε τον 

όρο γονίδιο. Στο πλαίσιο της μελέτης της Μεντελιανής κληρονομι-

κότητας, εντός του οποίου εισήχθηκε από τον Johannsen η έννοια του 

γονιδίου, απουσίαζαν πλήρως οι υποθέσεις για τη δομή και την 

ιδιαίτερη λειτουργία των μονάδων αυτών. Το γονίδιο χρησιμοποιήθηκε 

                                                           
9
 Γενετικά συνδεδεμένα θεωρούνται τα γονίδια τα οποία βρίσκονται στο 

ίδιο χρωμόσωμα και άρα κληρονομούνται μαζί κατά τη διάρκεια της μείωσης. 
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ως μια έννοια, η οποία αναφέρεται σε παράγοντες που περιγράφουν τα 

συμπεράσματα των πειραματικών διασταυρώσεων, τα οποία μάλιστα 

συνάγονται πάντοτε στη βάση παρατηρήσεων του φαινοτύπου.  

Έτσι, ο Johannsen ορίζοντας το γονίδιο μπορούσε να αναφερθεί 

μόνο στη σχέση μεταξύ κάποιων υποθετικών, μεταβιβαζόμενων από 

γενιά σε γενιά παραγόντων και των παρατηρούμενων φαινοτυπικών 

χαρακτηριστικών. Είχε μάλιστα χαρακτηριστικά γράψει ότι:  

«Η λέξη γονίδιο είναι απαλλαγμένη από κάθε υπόθεση και εκφράζει 

μόνο το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση πολλά χαρακτηριστικά 

προσδιορίζονται στους γαμέτες μέσω ειδικών παραγόντων καθορισμού 

που είναι παρόντες σε ξεχωριστές ενότητες και ως εκ τούτου σε 

ανεξάρτητες πορείες – εν ολίγοις, αυτό ακριβώς που επιθυμούμε να 

αποκαλέσουμε γονίδιο». 

Η περίοδος 1869-1910, δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την έκδοση 

των αποτελεσμάτων του Μέντελ, ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος 

για την βιολογία. Πολλά συμπεράσματα και γνώσεις γεννήθηκαν από 

αξιόλογους επιστήμονες, πολλές καινούριες έννοιες εισήχθησαν στον 

κόσμο της βιολογίας και η επιστήμη της γενετικής άρχισε να παίρνει τη 

μορφή που έχει σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

Η σχολή του Morgan και η συμβολή της  
 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα χάρη σε ανθρώπους όπως ο Weismann 

(διαχωρισμός σωματικών και γενετικών κυττάρων), ο Johansenn (διά-

κριση γονότυπου και φαινότυπου) και ο Sutton (σύνδεση κυτταρο-

λογικών φαινομένων με νόμους κληρονομικότητας) η επιστήμη της 

γενετικής ανεξαρτητοποιήθηκε από την επιστήμη της εμβρυολογίας. Η 

γενετική συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητη επιστήμη με σκοπό τη μελέτη 

του γονότυπου και ειδικότερα τη μελέτη του τρόπου μεταβίβασης των 

κληρονομικών μονάδων που συγκροτούσαν το γονότυπο κάθε οργα-

νισμού. Αντιθέτως η εμβρυολογία είχε ως σκοπό τη μελέτη του φαι-

νότυπου και ειδικότερα τη μελέτη της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι κλάδοι αυτοί ανέπτυξαν ξεχωριστό λεξιλόγιο, διαφορετικά ερω-

τήματα και εξηγήσεις. Επίσης ακολούθησαν πειραματικές πρακτικές 

που διέφεραν ως προς τη μεθοδολογία και τις τεχνικές, αλλά και ως 

προς τους χρησιμοποιούμενους οργανισμούς. 

 

1. Η Χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας 
 

Το 1904, ο Αμερικανός βιολόγος Thomas Hunt Morgan, ο οποίος 

αρχικά είχε ασχοληθεί με την εμβρυολογία, στράφηκε στη μελέτη της 

κληρονομικότητας και ξεκίνησε τα πειράματα του στο πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης, Columbia University. 

Το 1908, αρχίζει να χρησιμοποιεί ως πειραματόζωο τη Drosophila 

melanogaster (μύγα του φρούτου). Με στόχο τη μελέτη των μεταλλά-

ξεων ως παράγοντα εξέλιξης, επιχειρεί την πρόκληση μεταλλάξεων στη 

δροσόφιλα. Έτσι εφαρμόζει διάφορες φυσικοχημικές μεθόδους και στη 

συνέχεια πραγματοποιεί πειράματα διασταυρώσεων στα μεταλλαγμένα 

στελέχη. Μέχρι το 1909 μια σειρά από κληρονομικές μεταλλάξεις εμ-

φανίστηκαν στη δροσόφιλα, οι οποίες ακολουθούσαν τα πρότυπα κλη-
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ρονομικότητας του Μέντελ. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι 

ο Μόργκαν αμφισβητούσε την πρόταση των Μπόβερι και Σάττον περί 

χρωμοσωμικής βάσης της κληρονομικότητας ως αυθαίρετης. 

 Το 1910 παρατηρεί ότι μεταξύ των ατόμων δροσόφιλας βρίσκεται 

ένα μεταλλαγμένο αρσενικό άτομο με λευκά μάτια - ως κανονικό 

χρώμα ματιών στη δροσόφιλα θεωρείται το κόκκινο. Αμέσως ξεκινά τη 

διασταύρωση ανάμεσα στο αρσενικό με λευκά μάτια και στο θηλυκό με 

κόκκινα μάτια. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι αναλογίες των 

απογόνων ανεξαρτήτως φύλου ακολουθούν τα Μεντελιανά πρότυπα. 

Όμως, παρατηρεί ότι τα θηλυκά σπανίως εμφανίζουν λευκά μάτια. Το 

παράδοξο αυτό, που φαίνεται να εκ πρώτης όψεως να αντιβαίνει τους 

νόμους του Μέντελ επιλύεται αν γίνει αποδεκτό ότι η κληρονομικότητα 

κόκκινου και λευκού χρώματος ματιών στη δροσόφιλα συνδέεται με την 

κληρονομικότητα του φύλου. Η σύνδεση αυτή σημαίνει όμως ότι τα 

γονίδια για το χρώμα ματιών θα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στα 

φυλετικά χρωμοσώματα. Έτσι, ο Morgan αναγκάζεται να αποδεχθεί την 

υπόθεση του Sutton ότι οι Μεντελιανοί παράγοντες δηλ, τα γονίδια 

βρίσκονται πάνω στα χρωμοσώματα.Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται 

πειραματικά και μετά από δεκάδες επιτυχείς διασταυρώσεις, ο Μorgan 

και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν την χρωμοσωμική θεωρία της 

κληρονομικότητας. Το 1915 μαζί με τους συνεργάτες του Alfred Stu-

tervant, Calvin Bridges και H. J. Muller εκδίδουν το βιβλίο με τίτλο: «Οι 

Μηχανισμοί της Μεντελιανής Κληρονομικότητας». Το βιβλίο αυτό θεω-

ρήθηκε ως θεμελιακής σημασίας για τον τότε νέο κλάδο της γενετικής. 

Ο χώρος στον οποίο εργάστηκε ο Μόργκαν στο πανεπιστήμιο Colum-

bia ονομάστηκε δωμάτιο της μύγας (Fly Room). Στο δωμάτιο αυτό υπήρ-

χαν χιλιάδες μύγες εγκλωβισμένες σε μικρά μπουκαλάκια. Ο Μόργκαν 

τις μάζευε από μπανάνες που είχε στο εργαστήριο και τις χρησιμοποι-

ούσε για να κάνει τα πειράματά του. Η δροσόφιλα εξακολούθησε να 

είναι το αγαπημένο πειραματόζωο των γενετιστών και για πολλές δεκα-

ετίες μετά τον Morgan δεν υπήρχε εργαστήριο που να μην χρησιμο-

ποίησε τη δροσόφιλα ή αλλιώς τη πασίγνωστη μύγα του φρούτου. 

 

2. Οι συνεργάτες του Morgan 
 

Ο Morgan και οι συνεργάτες του Stutervant, Bridges και Muller 

συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της επιστήμης της γενετικής με 

τις συγκεκριμένες τεχνικές που επινόησαν και τις σημαντικές ανα-



 

 

52 

καλύψεις που έκαναν. Ειδικότερα ο Sturtevant το 1913, διαπίστωσε ότι 

τα γονίδια ήταν τοποθετημένα σε χρωμοσώματα με γραμμικό τρόπο, 

σαν χάντρες σε ένα περιδέραιο και έδειξε ότι το γονίδιο για οποιοδή-

ποτε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ήταν σε μια σταθερή θέση. Οι δια-

πιστώσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στη χαρτογράφηση των γονι-

δίων στα χρωμοσώματα, δηλ. στην κατασκευή χρωμοσωμικού χάρτη.10  

Στην κατεύθυνση της χαρτογράφησης μελέτησε τα συνδεδεμένα 

γονίδια (γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα) και διερεύνησε 

τους επιχιασμούς (μετατοπίσεις γονιδίων μεταξύ ομολόγων χρωμοσω-

μάτων). Κατανόησε ότι η συχνότητα επιχιασμών μεταξύ δύο αλληλό-

μορφων θα μπορούσε να βοηθήσει στον καθορισμό της εγγύτητάς τους 

στο χρωμόσωμα και πέτυχε την κατασκευή του πρώτου χρωμοσωμικού 

χάρτη. Η εργασία του Sturtevant σχετικά με το γονιδίωμα της δροσό-

φιλας επέτρεψε την περαιτέρω ανάπτυξη χρωμοσωμικών χαρτών και σε 

ανώτερους οργανισμούς, συμπεριλαμβανόμενο του ανθρώπινου. 

Στην ομάδα του Morgan η συμβολή του Muller ήταν κυρίως θεωρη-

τική και αφορούσε στην επεξήγηση διαφορών νέων δεδομένων. Όμως ο 

Muller έγινε κυρίως γνωστός για τα πειράματά με ποικίλες δόσεις 

ακτίνων Χ και τα σημαντικά συμπεράσματα που εξήγαγε από αυτά. Το 

1926 ξεκίνησε μια σειρά από σημαντικές ανακαλύψεις, που αφορούσαν 

τις σχέσεις αναλογίας του ποσοστού ακτινοβολίας που δέχεται ένας 

οργανισμός και των επαγόμενων θανατηφόρων μεταλλάξεων.  

Η ανακοίνωσή του με τίτλο «Το πρόβλημα της γενετικής τροποποίη-

σης» στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Βερολίνου προκάλεσε αναταραχή το-

σο στην επιστημονική κοινότητα όσο και ευρύτερα, καθώς πολλοί επι-

στήμονες την εποχή αυτή εργάζονταν με ακτίνες Χ. Το 1946 απονεμη-

θηκε στον Muller το βραβείο Nobel Φυσιολογίας και Ιατρικής για την 

ανακάλυψή του ότι οι ακτίνες Χ προκαλούν μεταλλάξεις στον άνθρωπο.   

                                                           
10

 Ένας χρωμοσωμικός χάρτης ενός είδους ή ενός πειραματικού πληθυσμού 

δείχνει τη θέση των γνωστών γονιδίων του σε συγκεκριμένη φυσική απόσταση 

κατά μήκος κάθε χρωμοσώματος. Η χαρτογράφηση είναι κρίσιμης σημασίας 

για τον εντοπισμό της θέσης των γονιδίων που προκαλούν γενετικές ασθένειες. 

Ο χάρτης αυτός βασίζεται στις συχνότητες ανασυνδυασμού μεταξύ κάποιων 

γενετικών δεικτών. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα ανασυνδυασμού , τόσο 

μεγαλύτερη υποτίθεται ότι είναι απόσταση μεταξύ τους. Ιστορικά, οι δείκτες 

που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά αφορούσαν μεταλλάξεις ανιχνεύσιμες στον 

φαινοτύπο (παραγωγή ενζύμων, χρώμα ματιών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
 

Το γενετικό υλικό είναι το DNA ή οι πρωτεΐνες; 
 

 

Όπως έχουμε αναφέρει, το 1869 ο Μίσερ ανακάλυψε στον πυρήνα των 

κυττάρων τη νουκλεΐνη και στο τέλος του 19ου αιώνα ο Κόσσελ απο-

μόνωσε το μη πρωτεϊνικό τμήμα της, το οποίο έγινε γνωστό με το 

όνομα νουκλεϊκό οξύ. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν γνωστό ότι το 

νηματοειδές υλικό του Φλέμμινγκ δηλ, τα χρωμοσώματα αποτελούνται 

από νουκλεϊκό οξύ και πρωτεΐνες. Επίσης, μετά τη διατύπωση της 

χρωμοσωμικής θεωρίας της κληρονομικότητας από τον Μόργκαν και 

τους συνεργάτες του, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι το κληρονομούμενο 

γενετικό υλικό βρίσκεται στα χρωμοσώματα.  

Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο προέκυψε την περίοδο εκείνη ήταν αν 

το γενετικό υλικό είναι οι πρωτεΐνες ή το νουκλεϊκό οξύ των χρωμο-

σωμάτων.  

 Πολλοί επιστήμονες την περίοδο αυτή υποστήριζαν ότι τα μόρια 

που μετέφεραν την γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐνες. Καθώς η 

ποικιλομορφία του γενετικού υλικού είναι αναγκαία για την εξήγηση 

της ποικιλομορφίας των οργανισμών, ως κατάλληλα «υποψήφια» 

μόρια θεωρήθηκαν οι πρωτεΐνες, οι οποίες φαίνονταν να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία από τα νουκλεϊκά οξέα – επειδή είναι απο-

τέλεσμα συνδυασμού είκοσι διαφορετικών αμινοξέων, ενώ τα νου-

κλεϊκά είναι συνδυασμός μόνο τεσσάρων νουκλεοτιδίων. 

 

1. Το πείραμα Griffith 
 

Το επιχείρημα περί πρωτεϊνών επικρατούσε στην επιστημονική 

κοινότητα μέχρι το 1928. Εκείνη τη χρονιά ο Fred Griffith πραγματο-

ποίησε ένα πείραμα που θα δημιουργούσε αμφιβολίες στην κατεστη-

μένη αντίληψη περί πρωτεϊνών γενετικού υλικού.  

Ο Griffith χρησιμοποίησε δύο στελέχη βακτηρίου Diplococcus Pneu-
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moniae (πνευμονιόκοκκου) το στέλεχος III-S (λείο) και το II-R (αδρό). Το 

στέλεχος III-S είναι καλυμμένο με μία κάψουλα από πολυσακχαρίτη που 

το προστατεύει από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, με 

αποτέλεσμα το θάνατο του τελευταίου. Αντιθέτως, το II-R δε διαθέτει 

την προστατευτική κάψουλα και εξουδετερώνεται από τον ξενιστή. 

Στο πείραμα αυτό, τα λεία βακτήρια θανατώθηκαν με τη χρήση 

υψηλής θερμοκρασίας, και τα υπολείμματά τους αναμείχθηκαν με 

αδρά βακτήρια. Αν και κανένα από τα δύο βακτήρια δε μπορούσε από 

μόνο του να θανατώσει τα ποντίκια, ο συνδυασμός τους το κατόρθωσε. 

Το συμπέρασμα του ήταν ότι το στέλεχος II-R είχε "μεταμορφωθεί" σε 

θανατηφόρο III-S μέσω μιας "αρχής μεταμόρφωσης" που ήταν κατά 

κάποιο τρόπο μέρος των νεκρών βακτηρίων τύπου III-S. Ποια όμως ήταν 

αυτή η αρχή μεταμόρφωσης; Αν προσδιορίσουμε τη χημική της 

σύσταση θα έχουμε προσδιορίσει και τη σύσταση του γενετικού υλικού; 

Μπορεί αυτή να είναι πρωτεϊνικής φύσης; 

Το πείραμα του Griffith δεν μπορούσε να δώσει απαντήσεις στα 

ερωτήματα αυτά, εμπλούτισε όμως την ανοικτή συζήτηση με νέα 

δεδομένα και υποθέσεις.  

 

2. Το πείραμα των Avery, Macleod και McCarty 
 

Το 1944 οι Avery, Macleod και McCarty έκαναν ένα πείραμα που 

στην ουσία ήταν μια επανάληψη των in vivo πειραμάτων του Griffith 

αυτή τη φορά όμως σε in vitro συνθήκες. Οι ερευνητές διαχώρισαν 

όμως τα συστατικά των νεκρών λείων παθογόνων βακτηρίων σε DNA, 

RNA, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια και διαπίστωσαν τα εξής: Το 

μόριο που μετασχημάτισε το βακτήριο δεν ήταν πρωτεΐνη αλλά DNA 

των νεκρών λείων βακτηρίων, που δεν αποδιατάχτηκε με τη θέρμανση, 

απορροφήθηκε από το στέλεχος II-R (μέσω πλασμιδίων) και "μετασχη-

μάτισε" τα αδρά βακτήρια, ενσωματώνοντας στο DNA τους, το γονίδιο 

που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του προστατευτικού καλύμμα-

τος. Τα αδρά βακτήρια σχημάτιζαν πλέον το προστατευτικό κάλυμμα 

των λείων, δεν επηρεάζονταν από το ανοσοποιητικό σύστημα του πο-

ντικού και έτσι τον σκότωναν. 

Οι ερευνητές λοιπόν συμπέραναν πως το συστατικό που "μετα-

σχημάτιζε" τα αδρά μη παθογόνα βακτήρια σε λεία παθογόνα ήταν το 

DNA. Συνδυάζοντας το αποτέλεσμα του πειράματος με βιοχημικά 

δεδομένα που είχαν προκύψει εκείνη την εποχή, οδηγήθηκαν στο 
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συμπέρασμα ότι το γενετικό υλικό των οργανισμών πρέπει να είναι το 

DNA.  

Το 1946 οι Joshua Lederberg και Edward L. Tatum δημοσιεύσαν το 

πρώτο άρθρο σχετικά με ένα φαινόμενο που ονομάστηκε βακτηριακή 

σύζευξη. Το φαινόμενο αφορά στη δημιουργία θυγατρικών βακτηρια-

κών κυττάρων ικανών να αναπτυχθούν σε θρεπτικά μέσα, τα οποία δεν 

μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός από τα πατρικά κύτταρα. 

Τα πειράματά τους έδειξαν ότι γίνεται ανταλλαγή γενετικού υλικού 

μεταξύ των βακτηρίων. Εκείνη την εποχή οι επιστήμονες γνώριζαν ότι 

τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται με αγενή αναπαραγωγή, αλλά ο 

Lederberg ήξερε ότι μύκητες αναπαράγονται σεξουαλικά και υποψιαζό-

ταν ότι είναι πιθανόν στα βακτήρια να υπάρχουν ανάλογα φαινόμενα. 

 

3. Το πείραμα των Alfred Hershey και Martha Chase 
 

Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό δόθηκε 

το 1952 με τα πειράματα των Άλφρεντ Χέρσεϊ και Μάρθα Τσέις  

Ο Χέρσεϊ και η Τσέις χρησιμοποίησαν στα πειράματά τους το φάγο 

T2, έναν ιό για τον οποίο ήταν γνωστό ότι αποτελείται μόνο από πρω-

τεΐνες και DNA. Ο φάγος προσκολλάται στη μεμβράνη των βακτηρίων 

και αδειάζει μέσα σε αυτά το γενετικό υλικό του, με αποτέλεσμα ο 

γενετικός μηχανισμός των βακτηρίων να παράγει περισσότερους ιούς, 

ενώ το κενό περίβλημα του φάγου παραμένει προσκολλημένο στο 

βακτήριο 

Σε ένα πρώτο πείραμα, ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό 

φωσφόρο-32, ο οποίος ενσωματώνεται στο DNA αλλά σε κανένα από τα 

20 αμινοξέα, από τα οποία συντίθενται οι πρωτεΐνες.( γιατί δεν περιέ-

χουν φωσφόρο). Μόλυναν με τους φάγους βακτήρια και στη συνέχεια 

αφαίρεσαν και διαχώρισαν τα πρωτεϊνικά περιβλήματα των ιών από τα 

μολυσμένα κύτταρα χρησιμοποιώντας ένα μπλέντερ και μια φυγόκεν-

τρο. Ανακάλυψαν ότι ο ραδιενεργός ιχνηθέτης ήταν ορατός μόνο στα 

βακτηριακά κύτταρα και όχι στα πρωτεϊνικά περιβλήματα, συμπεραί-

νοντας έτσι ότι ο φωσφόρος, άρα και το DNA εισήλθε στο βακτηριακό 

κύτταρο. 

Σε ένα δεύτερο πείραμα, ιχνηθέτησαν τους φάγους με το ραδιενεργό 

Θείο-35, το οποίο ενσωματώνεται στα αμινοξέα κυστεΐνη και μεθειο-

νίνη, αλλά όχι και στο DNA. Μετά το διαχωρισμό, ο ραδιενεργός ιχνη-

θέτης βρέθηκε στα πρωτεϊνικά περιβλήματα, όχι όμως και στα μο-

http://el.wikipedia.org/wiki/Φάγος
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιός
http://el.wikipedia.org/wiki/Βακτήριο
http://el.wikipedia.org/wiki/Ραδιενέργεια
http://el.wikipedia.org/wiki/Φωσφόρος
http://el.wikipedia.org/wiki/Αμινοξύ
http://el.wikipedia.org/wiki/Θείο
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λυσμένα βακτήρια. Διαπιστώθηκε έτσι, ότι οι πρωτεΐνες δεν εισάγονται 

στο βακτηριακό κύτταρο και αποδείχθηκε οριστικά ότι το γενετικό υλικό 

είναι το DNA. 

 

4. Ποιος είναι ο ρόλος των γονιδίων; ή πώς τα γονίδια ελέγ-
χουν τα χαρακτηριστικά ; 

 

Η ιδέα ότι το γονίδιο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μιας πρω-

τεΐνης προτάθηκε πρώτη φορά από τον Άγγλο φυσιολόγο Archibald 

Garrod, ο οποίος ενδιαφέρονταν για κληρονομούμενες μεταβολικές 

ασθένειες του ανθρώπου. Το1909 ο Garrod πρότεινε ότι η μεταβολική 

ασθένεια αλκαπτονουρία (κατά την οποία η ουρία χρωματίζεται σκού-

ρα κόκκινη) σχετίζεται με την μη σωστή λειτουργία κάποιου ενζύμου. 

Χαρακτήρισε την ασθένεια ως εγγενές λάθος του μεταβολισμού και τη 

θεώρησε ως αποτέλεσμα της παρουσίας ενός υπολειπόμενου γονιδίου 

στον οργανισμό. Παρόλο που ο Garrod δημοσίευσε κατ΄ επανάληψη τις 

εργασίες του , αγνοήθηκε μέχρι τις αρχές του 1940.  

Το 1940 οι Αμερικανοί γενετιστές George Beadle and Edward Tatum 

έχοντας υπόψη τις υποθέσεις του Garrod ξεκίνησαν έρευνες για να 

αποδείξουν πειραματικά τη σχέση μεταξύ γονιδίων και ενζύμων. Υπέ-

θεσαν ότι αν πράγματι υπήρχε μια σχέση αντιστοιχίας μεταξύ γονιδίων 

και ενζύμων, τότε ήταν πιθανό κάποιες μεταλλάξεις στα γονίδια να 

προκαλούσαν βλάβες στα ένζυμα με αποτέλεσμα την αδυναμία πραγ-

ματοποίησης ενζυμικών αντιδράσεων.  

Για να ελέγξουν την υπόθεση αυτή εκτέθηκαν σπόρια του μύκητα 

Neurospora crassa σε ακτίνες Χ ή UV ακτινοβολία και μελέτησαν τις 

μεταλλάξεις που προκύπτουν.  

Όπως είχαν προβλέψει, μετά την πρόκληση μεταλλάξεων ήταν απα-

ραίτητη η προσθήκη συγκεκριμένων θρεπτικών ουσιών για να διατη-

ρηθούν στη ζωή οι καλλιέργειες των μυκήτων. Οι μεταλλάξεις στα γονί-

δια είχαν επηρεάσει συγκεκριμένα ένζυμα, τα οποία δεν ήταν ικανά να 

πραγματοποιήσουν ενζυμικές αντιδράσεις, που θα οδηγούσαν στην 

παραγωγή συγκεκριμένων, απαραίτητων για το μύκητα χημικών ενώ-

σεων. Τα αποτελέσματα αυτά επέτρεψαν στους Beadle και Tatum να 

διατυπώσουν την περίφημη υπόθεση περί αντιστοιχίας ενός γονιδίου 

με ένα ένζυμο, «ένα γονίδιο, ένα ένζυμο», που σημαίνει ότι κάθε 

γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός ενζύμου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
 

1953-1966: Η θεμελίωση της Μοριακής Γενετικής 
 

 

Το 1953 ανακαλύφθηκε ότι το DNA έχει τη μορφή της διπλής έλικας με 

δύο ξεχωριστές αλυσίδες αντιπαράλληλης κατεύθυνσης που περιτυλίσ-

σονται η μια γύρω από την άλλη και συγκεκριμένες αντιστοιχίες στις 

βάσεις. Η πορεία από την ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA μέχρι 

την ανακάλυψη του αγγελιαφόρου RNA και την αποκρυπτογράφηση 

του γενετικού κώδικα το 1966 ήταν μια βασανιστική, αλλά ταυτόχρονα 

πολύ σημαντική περίοδος για την εξέλιξη της βιολογίας. 

 

1. Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA 
 

Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA είναι μία από τις γνω-

στότερες επιστημονικές ανακαλύψεις και αποτελεί έργο των Francis 

Crick και J.D. Watson, δύο προσώπων των οποίων η επιστημονική πο-

ρεία και οι ικανότητες αλληλοσυμπληρώνονταν. 

Ο Francis Crick, ο οποίος αρχικά είχε παιδεία φυσικού, στράφηκε 

στην βιολογία μετά το τέλος του πολέμου. Αρχικά προσελήφθη στο 

Συμβούλιο Ιατρικής έρευνας για να μελετήσει τη διακίνηση μαγνητικών 

σωματιδίων στο εσωτερικό των κυττάρων. Σχεδόν αμέσως έμαθε για 

την ίδρυση μιας μικρής ερευνητικής ομάδας στο Cambridge στο εργα-

στήριο Cavendish. Η ομάδα, με διευθυντή τον Max Perutz και γενικό 

επόπτη τον Lawrence Bragg, εργαζόταν για τον προσδιορισμό της δομής 

των πρωτεϊνών με τη μέθοδο της περίθλασης των ακτινών Χ και ο Crick 

ζήτησε μετάθεση σε αυτήν, η οποία και έγινε δεκτή. 

Ο Max Perutz είχε επιλέξει για την έρευνά του την πρωτεΐνη αι-

μοσφαιρίνη, την οποία καθάριζε για να αποκτήσει κρυστάλλους και στη 

συνέχεια εξέθετε τους  κρυστάλλους σε μία δέσμη ακτινών Χ. Η δέσμη 

περιθλάται και διασπάται σε μία σειρά από ακτίνες οι οποίες εντυ-

πώνονται σε φωτογραφικό φιλμ, που τοποθετείται πίσω από τους 
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πρωτεϊνικούς κρυστάλλους, με τη μορφή κάποιων κηλίδων περίθλασης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία περίθλασης, την οποία είχε διατυπώσει ο 

Lawrence Bragg, από την κατανομή και την ένταση αυτών των κηλίδων 

περίθλασης μπορούσαμε να υποθέσουμε ποια είναι η δομή των μορίων 

που αποτελούν τους κρυστάλλους.  

Όμως η εργασία αυτή παρουσίαζε αρκετά μεγάλες δυσκολίες. Από 

πρακτικής άποψης υπήρχε η κακή ποιότητα των φωτογραφιών περί-

θλασης των πρωτεϊνών και επιπλέον δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί 

το εύρος των κηλίδων περίθλασης. Λόγω αυτών των δυσκολιών οι 

κρυσταλλογράφοι των πρωτεϊνών δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν 

ικανοποιητικά τις φωτογραφίες των κηλίδων περίθλασης και επομένως 

η μόνη λύση ήταν να προσδιορίσουν θεωρητικά το φάσμα περίθλασης 

των μοντέλων τους και να δουν αν αυτά τα θεωρητικά τους μοντέλα 

ήταν συμβατά με αυτά που προέρχονταν από τις παρατηρήσεις.  

Ο J.D. Watson είχε τελειώσει τις σπουδές του στη βιολογία πολύ 

νέος και ήταν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής του S. Luria. Το θέμα 

της διδακτορικής του διατριβής ήταν η επίδραση των ακτινών Χ στην 

ανάπτυξη των βακτηριοφάγων, αλλά τα αποτελέσματα της μελέτης του 

δεν ήταν εύκολο να ερμηνευτούν. Ο Luria και ο Watson πίστευαν πως 

για να γίνουν κατανοητά, ήταν πρώτα αναγκαία η γνώση των χημικών 

συστατικών των φάγων και ιδιαίτερα του DNA τους, διότι υποψιάζονταν 

ότι αυτό έπαιζε κύριο ρόλο στην αναπαραγωγή τους. 

Όμως ο Luria θεωρώντας ότι «η ευρωπαϊκή επιστήμη είχε μεγαλύ-

τερη φαντασία από την αμερικανική» έστειλε τον Watson στην Κο-

πεγχάγη, στον Herman Kalckar που ήταν ειδικός στο μεταβολισμό των 

νουκλεϊκών οξέων, για να τελειώσει τη μεταδιδακτορική του εξάσκηση. 

Όμως η παραμονή του Watson στο εργαστήριο του Kalckar δεν ήταν 

καθόλου παραγωγική και όταν ο Watson , ο οποίος συμμετείχε τυχαία 

σε σεμινάριο με θέμα τα μακρομόρια, παρευρέθηκε σε μία παρουσίαση 

του Maurice Wilkins σχετικά με την περίθλαση των ακτινών Χ από τις 

ίνες του DNA εντυπωσιάστηκε. Ο Watson δεν είχε ξανακούσει ότι το 

DNA μπορούσε να μελετηθεί όχι μόνο βιοχημικά, αλλά και διαμέσου 

του φαινομένου της περίθλασης των ακτινών Χ. Έτσι αποφάσισε να 

ασκηθεί στο εργαστήριο κρυσταλλογραφίας του Perutz. 

Το επίσημο ερευνητικό πρόγραμμα του Watson ήταν ο καθαρισμός 

και η κρυστάλλωση της πρωτεΐνης μυοσφαιρίνη (η οποία έμοιαζε με 

την αιμοσφαιρίνη αλλά ήταν πιο απλή), αλλά αυτό δεν κατέληξε 

πουθενά. 
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Οι Crick και Watson άρχισαν να συνεργάζονται στενά πάνω στον 

προσδιορισμό της δομής του DNA, αφού και οι δύο θεωρούσαν ότι 

ήταν θεμελιώδες στοιχείο για την κατανόηση του ρόλου των γονιδίων. 

Μεταξύ των δύο επιστημόνων καλλιεργήθηκε μια βαθιά φιλία, κάτι το 

οποίο υπήρξε καθοριστικό για την ανακάλυψη τους. Υπήρξε αλληλο-

συμπλήρωση και η πνευματική τους συνεργασία αποδείχτηκε ιδιαίτε-

ρης σημασίας. Αυτό βασιζόταν κυρίως στην σύμπτωση των ενδιαφε-

ρόντων. Ο Crick προσέφερε στον Watson τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την κατανόηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της κρυσταλ-

λογραφίας, ενώ ο Watson τον πληροφορούσε για τις πρόσφατες 

πειραματικές εργασίες της ομάδας του φάγου. Ωστόσο, κανένας από 

τους δύο δεν μπορούσε να προσδιορίσει τα φάσματα περίθλασης των 

ινών του DNA. Έτσι έπρεπε να αρκεστούν στα πειραματικά δεδομένα 

που μπορούσαν να προμηθευτούν από τον Wilkins, ο οποίος εργαζόταν 

στο King’s College του Λονδίνου. 

Ο Maurice Wilkins ήταν όπως και ο Crick, φυσικός και αποφάσισε να 

ασχοληθεί με τη βιολογία μετά το τέλος του πολέμου. Αρχικά εργάστη-

κε με το μικροσκόπιο και στη συνέχεια άρχισε να μελετά τις ίνες του 

DNA με τη βοήθεια της περίθλασης των ακτινών Χ. Τα δείγματα του 

DNA που διέθετε ήταν πολύ καλής ποιότητας, γεγονός που έκανε τις 

φωτογραφίες του από τις κηλίδες περίθλασης εξαιρετικές. Έτσι μπόρε-

σε να αποδείξει πόσο σημαντικός είναι ο βαθμός ενυδάτωσης για τη 

δομή των μορίων του DNA. 

Σύντομα ο Wilkins άρχισε να συνεργάζεται με τη φυσικοχημικό Ro-

salind Franklin, της οποίας η γνώση για την περίθλαση ήταν καταπλη-

κτική (και η ίδια την είχε εφαρμόσει στη μελέτη του άνθρακα). Επι-

πλέον, η Franklin ήταν εξαιρετική στην οργάνωση πειραμάτων και είχε 

ετοιμάσει περιθλασιγράμματα πολύ καλής ποιότητας.  

Ενώ όμως η ομάδα Wilkins και Franklin βρισκόταν σε πλεονεκτική 

θέση, μια ψυχρότητα μεταξύ τους περιόρισε την ανταλλαγή πληροφο-

ριών και την άφησε χωρίς σαφή ερευνητική στρατηγική. Από την άλλη 

πλευρά, η ομάδα των Crick και Watson είχε πληροφορηθεί τα δεδομένα 

της ομάδας του Wilkins μέσα από ανακοινώσεις σε συνέδρια και είχε 

αρχίσει να κατασκευάζει μοντέλα του μορίου του DNA. Όμως οι πλη-

ροφορίες που γνώριζαν δεν ήταν αρκετές: δεν γνώριζαν το ποσοστό του 

νερού του μορίου του DNA και η δομή των βάσεων ήταν υπό συζήτηση.  

Εκείνος όμως που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εργασιών 

των Crick και Watson ήταν ο Linus Pauling,. ο οποίος το 1951 ανα-
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κάλυψε ότι χαρακτηριστική δευτεροταγής δομή των πρωτεϊνών είναι η 

λεγόμενη α έλικα, αναδεικνύοντας έτσι ότι η έλικα μπορεί να είναι μία 

σημαντική δομή των μακρομορίων γενικότερα11.  

Το έργο του Pauling κέντρισε το ενδιαφέρον των Crick και Watson, οι 

οποίοι αρχικά δοκίμασαν διάφορα δομικά μοντέλα με διπλή και τριπλή 

έλικα, με τις βάσεις στο εξωτερικό του μορίου. Στη συνέχεια όμως ο 

Watson χρησιμοποιώντας τους κανόνες του Chargaff, για τις σχετικές 

ποσότητες των τεσσάρων βάσεων σε διάφορα είδη DNA, επέλεξε ένα 

μοντέλο, στο οποίο οι βάσεις βρίσκονταν στο εσωτερικό και ζευγάρω-

ναν μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου. Σε αυτό το μοντέλο του DNA 

με διπλή έλικα, οι 4 βάσεις ζευγάρωναν μεταξύ τους ως εξής: η αδενίνη 

με την αδενίνη, η θυμίνη με την θυμίνη κ.ο.κ. Στη συνέχεια είχε την ιδέα 

να ζευγαρώσει μεταξύ τους διαφορετικές βάσεις. Διερευνώντας τα 

ζευγάρια ανακάλυψε ότι η δομή στο χώρο των ζευγαριών A-T (αδενίνη 

– θυμίνη) και G-C (γουανίνη – κυτοσίνη) επέτρεπε την κατασκευή μίας 

κανονικής διπλής έλικας. Επίσης παρατήρησε ότι αυτό το ζευγάρωμα 

εξηγούσε την ύπαρξη ίσων συγκεντρώσεων των βάσεων A και T, G και C 

που είχε ανακαλυφθεί νωρίτερα.  

Στη βάση αυτών των παρατηρήσεων, οι Crick και Watson έγραψαν 

και έστειλαν ένα άρθρο στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, το 

οποίο δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 1953 ταυτόχρονα με ένα άρθρο 

των Wilkins, Stokes, Wilson και Franklin, των οποίων τα δεδομένα δεν 

ήταν όλα γνωστά από τους Crick και Watson, αλλά επιβεβαίωναν την 

ορθότητα του μοντέλου τους. 

Στις 30 Μαΐου 1953 δημοσιεύτηκε ένα νέο άρθρο που οι δύο 

ερευνητές είχαν στείλει στο επιστημονικό περιοδικό Nature. Στο άρθρο 

αυτό παρουσίαζαν τις γενετικές συνέπειες της δομής της διπλής έλικας 

του DNA και αποδείκνυαν με ποιον τρόπο, στη βάση αυτής της δομής, 

                                                           
11

 Ο Pauling κατέληξε στα συμπεράσματά του μελετώντας τα περιθλασι-

γράμματα των πρωτεϊνών και παίρνοντας υπόψη μια σειρά δομικές περιορι-

στικές παραμέτρους στη βάση της στερεοχημείας τους. Οι γνώσεις του στη 

στερεοχημεία του πεπτιδικού δεσμού και των δεσμών υδρογόνου οι οποίοι 

ρύθμιζαν τη σταθεροποίηση των διαμορφώσεων της πρωτεΐνης προέρχονταν 

από την απλή χρήση της κβαντικής μηχανικής και από τις μετρήσεις των γω-

νιών και των δεσμών με την εφαρμογή της περίθλασης των ακτινών Χ πάνω σε 

κρυστάλλους μικρών μορίων μοντέλων.   
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μπορούσε κανείς να προτείνει ένα απλό μοντέλο εξήγησης της 

αναπαραγωγικής ιδιότητας του DNA / γονιδίων12.  

 

2.  Τα γονίδια και η αλληλουχία των αμινοξέων στις πρωτεΐνες 
 

Μετά την ανακάλυψη της διπλής έλικας, ενισχύθηκε η ιδέα ότι τα 

γονίδια είναι αυτά που ελέγχουν με άμεσο τρόπο το είδος των 

αμινοξέων που αποτελούν τις πρωτεΐνες.  

Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του ΄40 είχε γίνει αποδεκτό ότι οι 

πρωτεΐνες αποτελούνται από μια γραμμική αλληλουχία αμινοξέων, τα 

οποία συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς και από το 1950 

είχε γίνει αποδεκτό ότι μια πολυπεπτιδική αλυσίδα με οποιαδήποτε 

αλληλουχία αμινοξέων αναδιπλώνεται αυθόρμητα στο χώρο για να 

πάρει μια σταθερή μορφή. Επίσης, αρκετά δεδομένα της περιόδου 

αυτής συνηγορούσαν στην άποψη ότι θα υπήρχαν κάποιοι κανόνες  

που καθορίζουν τη σειρά των αμινοξέων και κάποιες γενικές αρχές που 

θα καθορίζουν την τρισδιάστατη δομή και αναδίπλωση των πρωτεϊνών.  

Χαρακτηριστικά, το 1949 o Linus Pauling είχε αποδείξει ότι η ασθέ-

νεια της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας οφειλόταν σε ανωμαλία της 

πρωτεΐνης αιμοσφαιρίνης, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς αναδείκνυε 

ότι μια μοριακή ανωμαλία μπορεί να εξηγήσει τα συμπτώματα μιας 

ασθένειας.  

Το 1954 έγινε γνωστή η πρώτη πλήρης αλληλουχία των αμινοξέων 

μιας πρωτεΐνης, της ινσουλίνης. Η αλληλουχία αυτή έδειχνε ότι τα 

αμινοξέα κατέχουν θέσεις πολύ συγκεκριμένες στην πολυπεπτιδική 

αλυσίδα. 

Το 1956, ο Βρετανός Vernon Ingram απέδειξε ότι υπεύθυνη για την 

δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι η αντικατάσταση ενός μοναδικού αμι-

νοξέος στην πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη. Το πόρισμα του Ingram απο-

δείκνυε ότι τα γονίδια είχαν άμεση συμμετοχή στη δομή των πρωτεϊνών 

και επιδρούσαν ακόμα και σε ασήμαντες «λεπτομέρειες» όπως το είδος 

και η θέση ενός αμινοξέος. Επίσης, λίγο καιρό πριν, ο James Neel είχε 

                                                           
12

 Σύμφωνα με αυτό, οι δύο αλυσίδες μπορούν να ξεχωρίσουν και οι βάσεις 

από τις οποίες αποτελείται η κάθε αλυσίδα μπορούν να συνδεθούν με συμ-

πληρωματικές βάσεις που υπάρχουν ελεύθερες στο περιβάλλον. Οπότε η σύν-

δεση μεταξύ των νουκλεοτιδίων αρκούσε για να σχηματιστούν δύο θυγατρικές 

αλυσίδες του DNA, ίδιες με το πατρικό μόριο.  
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αποδείξει ότι η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια 

που μεταβιβάζεται σύμφωνα με τους νόμους του Μέντελ. 

Όλα αυτά συνηγορούσαν στην άποψη ότι τα γονίδια / DNA ελέγχουν 

τις θέσεις των αμινοξέων στην πολυπεπτιδική αλυσίδα.  

Το 1957, ο Crick διατύπωσε για πρώτη φορά τη θέση ότι η ανα-

πτυσσόμενη πρωτεϊνική αλυσίδα αναδιπλώνεται αυθόρμητα από μόνη 

της και η τελική διαμόρφωσή της στο χώρο είναι αποτέλεσμα της σει-

ράς των αμινοξέων στο μόριο της. Αυτή η θέση αναδείκνυε τη σημασία 

της αλληλουχίας των αμινοξέων στην τελική διαμόρφωση του πρωτεϊ-

νικού μορίου, από την οποία ως γνωστό εξαρτάται η λειτουργία του.  

 

3. Η αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα 
 

Στην κατεύθυνση λύσης του προβλήματος της ακριβούς σχέσης της 

πληροφορίας των γονιδίων/DNA με τη αλληλουχία των αμινοξέων κατά 

τη σύνθεση των πρωτεϊνών, οι ερευνητές προσπαθούσαν είτε να 

συμπεράνουν τη σχέση αυτή στη βάση της δομής του και της δράσης 

των γονιδίων στο κύτταρο είτε να ανασυγκροτήσουν ακυτταρικά συ-

στήματα ικανά να συνθέτουν πρωτεΐνες. Τελικά η αποκρυπτογράφηση 

του γενετικού κώδικα έγινε κυρίως χάρη στη δεύτερη προσέγγιση. 

Σε πολλά επιστημονικά έργα υπάρχει η ιδέα ότι η αποκάλυψη της 

δομής του DNA είναι αυτή που επέβαλε σχεδόν με φυσικό τρόπο την 

έννοια του γενετικού κώδικα. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, η αλλη-

λουχία των νουκλεοτιδίων μέσα στο DNA «κωδικοποιεί» τα διάφορα 

αμινοξέα, από την αλληλουχία των οποίων σχηματίζονται οι πρωτεΐνες. 

Πράγματι, στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαΐου 1953, ο Watson 

και ο Crick έγραφαν ότι «η ακριβής διαδοχή των βάσεων αποτελεί τον 

κώδικα που μεταφέρει την γενετική πληροφορία».  

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου τους, έλαβαν ένα γράμμα από 

έναν Αμερικάνο φυσικό, ρωσικής καταγωγής, τον George Gamow, ο 

οποίος μετά την ανακάλυψη της δομής του DNA, αντιλήφθηκε ότι η 

αλληλουχία των νουκλεοτιδίων και ειδικότερα των 4 βάσεων σχημάτιζε 

ένα κώδικα για την αλληλουχία των αμινοξέων στην πολυπεπτιδική 

αλυσίδα.  

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κώδικα του Gamow, κάθε αμινοξύ 

κωδικοποιείται από μια τριάδα βάσεων, αλλά οι τριάδες που καθόριζαν 

διαδοχικά αμινοξέα επικαλύπτονταν. Μετά από επίπονες προσπάθειες, 

το 1961 ο Francis Crick και ο Μarshall Nirenberg ανακαλύπτουν το 
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«νόημα κάθε νουκλεοτιδικής τριάδας» και αποκρυπτογραφούν τον 

κώδικα, ο οποίος όπως απεδείχθη δεν ήταν επικαλυπτόμενος.  

Η ακριβής αντιστοίχηση κωδικονίων με αμινοξέα έγινε κυρίως με τη 

μέθοδο των συνθετικών πολυνουκλεοτιδίων. Η μέθοδος αυτή εφαρμό-

στηκε αρχικά από τον Nirenberg, ο οποίος σε κυτταρικό εκχύλισμα του 

βακτηρίου E. coli13, που έχει τα απαραίτητα συστατικά για τη μετάφρα-

ση, χρησιμοποίησε το συνθετικό πολυριβονουκλεοτίδιο πολυουριδίνη 

(polyU) ως mRNA. Το πολυπεπτίδιο που παράχθηκε ήταν πολυφαι-

νυλαλανίνη. Έτσι, αποδείχτηκε ότι το κωδικόνιο UUU κωδικοποιεί το 

αμινοξύ φαινυλαλανίνη. Μετά την επιτυχία της μεθόδου χρησιμοποιή-

θηκαν και άλλα συνθετικά πολυνουκλεοτίδια από τον Khorana (γνωστά 

ως mRNAs του Khorana) και έτσι ανακαλύφθηκαν τα περισσότερα 

κωδικόνια. Με αυτά και αρκετά άλλα πειράματα διαπιστώθηκε ότι 61 

από τα 64 κωδικόνια κωδικοποιούν αμινοξέα, ενώ τα τρία που 

απομένουν, UAA, UGA και UAG, δεν κωδικοποιούν αμινοξέα και είναι 

κωδικόνια λήξης της μετάφρασης/ πρωτεϊνοσύνθεσης . 

 

4. Τα ριβοσώματα και η ανακάλυψη του αγγελιοφόρου RNA 
 

Την περίοδο αυτή ένα σύνολο βιοχημικών εργασιών φανέρωνε πόσο 

σημαντικά είναι τα ριβοσώματα – σχηματισμοί πλούσιοι σε RNA – για 

τη σύνθεση πρωτεϊνών. 

Από το 1950 ο Henry Borsook και οι συνεργάτες του είχαν δείξει ότι 

η σύνθεση των πρωτεϊνών λάμβανε χώρα μέσα. σε σχηματισμούς που 

ήταν τμήματα του ενδοπλασματικού δικτύου και εντοπίζονταν κατά την 

καταστροφή κυττάρων στο εργαστήριο. (τα λεγόμενα μικροσώματα). Ο 

ρουμανικής καταγωγής βιολόγος George Palade παρατήρησε όμως ότι 

τα μικροσώματα δεν υπάρχουν ως σωματίδια στα ζωντανά κύτταρα και 

κατόρθωσε να διακρίνει τα πραγματικά οργανίδια του κυττάρου, που 

ονομάστηκαν ριβοσώματα.14 Το 1955, χρησιμοποιώντας ακυτταρικά συ-

στήματα, ο Paul Zamecnik έδειξε ότι η συμπύκνωση των αμινοξέων για 

                                                           
13

 Κολοβακτήριο που βρίσκεται στο εσωτερικό αρκετών ζώων, όπως και του 

ανθρώπου. 
14

 Τα ριβοσώματα σύμφωνα με τον Palade είχαν διάμετρο περίπου 250 

Άνγκστρεμ και περιείχαν ίση ποσότητα RNA και πρωτεϊνών. Βρίσκονταν σε ό-

λους τους κυτταρικούς τύπους και η ποσότητά τους ήταν ανάλογη με την πρω-

τεϊνική σύνθεση του κυττάρου. 
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τη σύνθεση πρωτεϊνών πραγματοποιείται πάνω στα ριβοσώματα.  

Την περίοδο αυτή, μια σειρά δεδομένα από τη βιοχημική μελέτη της 

σύνθεσης των πρωτεϊνών συνηγορούσε υπέρ του ρόλου των RNAs στη 

σύνθεση πρωτεϊνών.  

Ήδη από τη δεκαετία του ’40, οι εργασίες του Σουηδού Torbjörn 

Caspersson φανέρωναν ότι το κυτταρόπλασμα είναι πλούσιο σε 

ριβονουκλεϊκό οξύ και ότι η ποσότητα του RNA είναι ανάλογη της 

μεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων και της δραστηριότητάς 

τους στη σύνθεση πρωτεϊνών. Την ίδια περίοδο ο Βέλγος Jean Brachet 

διερεύνησε το ρόλο των νουκλεϊκών οξέων στην εμβρυϊκή ανάπτυξη με 

βιοχημικές και ιστοχημικές μεθόδους Τα πειράματά του έδωσαν το ίδιο 

αποτέλεσμα με αυτό του Caspersson: οι ποσότητες του DNA αυξάνουν 

κατά την κυτταρική διαίρεση, ενώ αυτές του RNA αυξάνουν όταν το 

κύτταρο βρίσκεται σε βιοσυνθετική δραστηριότητα. Επιπλέον, ο Brachet 

έδειξε το 1955 ότι σε κύτταρα από τα οποία είχε απομακρυνθεί ο 

πυρήνας η σύνθεση των πρωτεϊνών συνεχιζόταν για κάποιες μέρες 

παρά την απουσία του DNA. 

Οι Crick και Watson αμέσως μετά την ανακάλυψη της δομής του 

DNA το 1953, είχαν αντιληφθεί πολύ καθαρά τη σχέση DNA  RNA  

πρωτεΐνες. Η σχέση αυτή εκφράστηκε ως το κεντρικό δόγμα της 

βιολογίας: Η πληροφορία μπορεί να περάσει από ένα νουκλεϊκό οξύ σε 

ένα άλλο νουκλεϊκό οξύ, και από το δεύτερο στην πρωτεΐνη. Υποστήριζε 

όμως ότι η πληροφορία δεν μπορεί να περάσει από μια πρωτεΐνη σε 

μιαν άλλη πρωτεΐνη, ούτε από μια πρωτεΐνη σε ένα νουκλεϊκο οξύ. 

Η ακριβής όμως σχέση μεταξύ του μορίου του DNA και του μορίου 

του RNA, η οποία διευκρίνιζε τη σχέση μεταξύ των τριών βασικών 

βιολογικών μορίων, διαλευκάνθηκε από τις εργασίες των Γάλλων 

Francois Jacob και Jacques Monod.  

Οι Jacob και Monod μελετούσαν το φαινόμενο της βακτηριακής 

σεξουαλικότητας: όταν έρθουν σε επαφή δύο βακτήρια το ένα μπορεί 

να προσφέρει στο άλλο ένα τμήμα του γενετικού υλικού του, χωρίς 

παράλληλα να του προσφέρει και άλλα κυτταρικά συστατικά. Μια 

παρατήρηση περιθωριακή σε σχέση με τον αρχικό στόχο αυτών των 

πειραμάτων, ήταν ωστόσο η αιτία για τη γέννηση της έννοιας του 

αγγελιαφόρου RNA.  

Τα πειράματα έδειχναν πολύ καθαρά ότι όταν το γονίδιο της β-

γαλακτοσιδάσης εισχωρούσε σε ένα βακτήριο δέκτη, τότε άρχιζε άμεσα 

η παραγωγή του ενζύμου με μέγιστη ταχύτητα. Ο Jacob και ο Monod 
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δεν πίστεψαν ότι η πρωτεΐνη παράγεται μετά από απευθείας επαφή 

του βακτηρίου με το γονίδιο, αλλά υπέθεσαν ότι υπάρχει κάποιος 

ενδιάμεσος παράγοντας με μικρή διάρκεια ζωής ανάμεσα στα γονίδια 

και τα ριβοσώματα. Σκέφτηκαν ότι το πιο πιθανό ήταν ο παράγοντας 

αυτός να είναι κάποιο RNA, το οποίο ονόμασαν αρχικά Χ. Κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι αφού τα RNAs των ριβοσωμάτων είναι σταθερά, 

το ενδιάμεσο X θα πρέπει να ανήκει σε κάποια άλλη κατηγορία RNA.  

O Jacob επισκέφτηκε το Cambridge το 1960 και περιέγραψε αυτά τα 

αποτελέσματα στον Crick και στον Sydney Brenner. Ήταν πια φανερό ότι 

το RNA που περιέχεται στα ριβοσώματα δεν αποτελεί το ενδιάμεσο 

RNA, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Τα 

ριβοσώματα δεν είναι παρά οι «κεφαλές ανάγνωσης», τα συστήματα 

στα οποία προσκολλώνται τα ενδιάμεσα RNA για να μεταφραστούν σε 

πρωτεΐνες. Αυτό το ενδιάμεσο άγνωστο RNA ονομάστηκε αγγελιαφόρο 

RNA το φθινόπωρο του 1960. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
 

Η ανάπτυξη της μοριακής γενετικής  
και η γενετική μηχανική 

 

 

Από τη δεκαετία του 1970 ξεκίνησε μια σειρά ανακαλύψεων, οι οποίες 

έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου της γενετικής μη-

χανικής και των εφαρμογών της σε διάφορους τομείς της καθημερινής 

ζωής. Πιο συγκεκριμένα, το 1970 ο Hamilton Smith απομόνωσε το 

πρώτο περιοριστικό ένζυμο. Στην συνέχεια, το 1972-73 κατασκευάστηκε 

για πρώτη φορά το ανασυνδιασμένο DNA από τους Cohen και Boyer. Το 

1977, ο Fred Sanger μελέτησε την αλληλουχία του DNA. Μια δεκαετία 

αργότερα, αναπτύχθηκε η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

από τον Kary Mullis. Τέλος, το 1990 ξεκίνησαν έρευνες για το ανθρώ-

πινο γονιδίωμα και εφευρέθηκαν οι μικροσυστοιχίες DNA. Όλες αυτές 

οι ανακαλύψεις αξιοποιήθηκαν σε διάφορα πεδία, όπως η Ιατρική, η 

Γεωργία και η Εγκληματολογία. 

 

1. Περιοριστική ενδονουκλεάση 
 

Οι ιστορικοί δε συμφωνούν για το ποια ακριβώς χρονική στιγμή άρ-

χισε να αναπτύσσεται η γενετική μηχανική, η οποία συνήθως θεωρείται 

ως η εξέλιξη της μοριακής βιολογίας. Καθοριστική σημασίας όμως για 

την ανάπτυξή της θεωρείται η ανακάλυψη των περιοριστικών ενζύμων. 

Κάθε περιοριστικό ένζυμο έχει την ιδιότητα να «αναγνωρίζει» κά-

ποια νουκλεοτιδική αλληλουχία DNA και να κόβει σε κλάσματα το DNA 

σε συγκεκριμένες θέσεις.  

Ο W.Arber παρατήρησε πρώτος το φαινόμενο του περιορισμού, 

κατά το οποίο ορισμένα βακτήρια διέθεταν ένζυμα που είχαν τη δυνα-

τότητα να κόβουν το DNA των βακτηριοφάγων (ιών των βακτηρίων). Ο 

Hamilton Smith ήταν αυτός πού προσδιόρισε τις ιδιότητες αυτών των 

ενζύμων και ο D.Nathans τα χρησιμοποίησε για να κόψει το DNA ενός 
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συγκεκριμένου ιού ώστε να προσδιορίσει με αυτόν τον τρόπο τις σειρές 

των νουκλεοτιδίων.  

Μια ανακάλυψη κατά την οποία αναδείχθηκε η δυνατότητα χρήσης 

των περιοριστικών ενζύμων ήταν αυτή της Janet Mertz και του Ronald 

Davis, οι οποίοι παρατήρησαν ότι το περιοριστικό ένζυμο EcoRI δεν 

έκοβε ίσια το DNA αλλά άφηνε μονόκλωνα τα άκρα των κλασμάτων. 

Έτσι, χάρη στα άκρα αυτά, τα κομμένα τμήματα του DNA μπορούσαν να 

συνδεθούν με αλυσίδες μορίων ξένου DNA, τα οποία είχαν κοπεί με το 

ίδιο περιοριστικό ένζυμο. 

Ήδη το 1978 είχαν γίνει γνωστά περίπου 50 περιοριστικά ένζυμα 

καθώς και οι θέσεις αναγνώρισης του γονιδιώματος από το κάθε 

ένζυμο. Η χρήση των περιοριστικών ενζύμων επέτρεψε την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA.  

 

2. Ανασυνδυασμένο DNA 
 

Η βιοτεχνολογία – τεχνολογία εφαρμογών της γενετικής μηχανικής – 

ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 με την εφεύρεση των τεχνικών ανασυν-

δυασμένου DNA. Οι πρώτοι που δημιούργησαν το ανασυνδυασμένο 

DNA ήταν ο Stanley Cohen και ο Herbert Boyer. 

Οι Cohen και Boyer και οι συνεργάτες τους στο Stanford και στο 

Πανεπιστήμιο του San Fransisco χρησιµοποίησαν δύο πλασµίδια15 από 

την E. coli: τα pSC101 και pSC102. Το pSC101 επιλέχθηκε ως φορέας, 

επειδή φέρει µόνο µία θέση αναγνώρισης από την EcoRΙ16 η οποία 

προσφέρεται να δεχτεί τµήµατα DNA που έχουν κοπεί µε EcoRI (ή 

κάποιο άλλο ένζυµο που δηµιουργεί τα ίδια µονόκλωνα άκρα) και 

επειδή παρέχει τη δυνατότητα θετικής επιλογής του µε χρήση του 

αντιβιοτικού τετρακυκλίνη, καθώς φέρει ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε 

αυτό. Το πλασµίδιο pSC102, που φέρει τρεις θέσεις αναγνώρισης από 

την EcoRI, περιέχει ένα γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στη 

φαρμακευτική ουσία καναµυκίνη. Αυτό ήταν και το γονίδιο που 

επρόκειτο να κλωνοποιηθεί στο pSC101. Τα δύο πλασµίδια αναμεί-

χθηκαν και κόπηκαν µε EcoRI. Τα τμήματα DNA που προέκυψαν αφέ-

θηκαν να συνδεθούν µεταξύ τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το 

                                                           
15

 Δίκλωνο, κυκλικό μόριο DNA. 
16

 Περιοριστική ενδονουκλεάση, ένζυμο δηλαδή που χρησιμοποιείται για να 

<<κόψουμε>> το DNA σε συγκεκριμένα σημεία του. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_DNA
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ένζυμο DNA δεσμάση για τη σταθεροποίηση των συνδέσεων και ακο-

λούθησε η εισαγωγή των ανασυνδυασµένων µορίων DNA σε βακτήρια, 

τα οποία επιστρώθηκαν σε µέσο που περιείχε τόσο τετρακυκλίνη όσο 

και καναµυκίνη. Όσα από αυτά επιβίωσαν και αναπτύχθηκαν ήταν 

ανθεκτικά και στα δύο αντιβιοτικά, διότι περιείχαν ανασυνδυασµένα 

πλασµίδια που έφεραν το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην τετρακυ-

κλίνη, το οποίο προερχόταν από το pSC101, και το γονίδιο της ανθε-

κτικότητας στην καναµυκίνη, το οποίο προερχόταν από το pSC102 και 

είχε μεταφερθεί στο pSC101.  

Παρόλο που στο αρχικό πείραμα των Cohen και Boyer και τα δύο 

DNA προέρχονταν από πλασµίδια, ήταν σαφές ότι όλα τα DNA από 

μικρόβια και – το πιο σημαντικό – από ανώτερα φυτά και ζώα ήταν 

δυνατόν να κλωνοποιηθούν.  

Με λίγα λόγια ανασυνδυασμένο DNA είναι ένα μόριο DNA, τροπο-

ποιημένο από τον άνθρωπο, το οποίο περιέχει γονίδια από δύο ή και 

περισσότερους διαφορετικούς οργανισμούς. 

Σήμερα η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να παρασκευάσουμε 

ανασυνδυασμένο DNA δεν διαφέρει πολύ. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνο-

λογία του ανασυνδυασμένου DNA μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται 

από τέσσερα στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο απομονώνεται το DNA κάποιου οργανισμού και με 

τη βοήθεια των περιοριστικών ενδονουκλεασών κόβεται σε πολλά 

κομμάτια. Στη συνέχεια, τα κομμάτια αυτά ενσωματώνονται μέσα σε 

πλασμίδια, στα οποία προηγουμένως το ίδιο ένζυμο (η περιοριστική 

ενδονουκλεάση) έχει δημιουργήσει «κενά» στην κυκλική αλυσίδα DNA 

κάθε πλασμιδίου. Με τη βοήθεια ενός ειδικού ενζύμου, της DNA 

δεσμάσης, τα δύο είδη DNA, του οργανισμού και του βακτηριακού 

πλασμιδίου ενώνονται. Με αυτό τον τρόπο παράγονται ανασυνδυα-

σμένα πλασμίδια, κυκλικά δηλαδή μόρια DNA, καθένα από τα οποία 

περιέχει κάποιο κομμάτι από το DNA του οργανισμού. Στο τρίτο στάδιο 

τα πλασμίδια, ανασυνδυασμένα ή όχι, εισάγονται σε κάποιο βακτήριο, 

προκειμένου μέσω αυτού να εκφραστούν οι γενετικές πληροφορίες που 

υπάρχουν σε αυτά (να γίνει πρωτεϊνοσύνθεση). Η διαδικασία εισαγω-

γής των πλασμιδίων στα βακτήρια ονομάζεται μετασχηματισμός. Στο 

τέταρτο στάδιο διαχωρίζονται τα βακτήρια που περιέχουν πλασμίδια 

που έχουν υποστεί ανασυνδυασμό του DNA τους από τα υπόλοιπα. 

Κριτήριο διαχωρισμού μπορεί να αποτελεί η αντοχή των βακτηρίων σε 

κάποιο αντιβιοτικό. Παράλληλα κάθε βακτήριο ανασυνδυασμένου DNA 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DNA_%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DNA_%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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πολλαπλασιάζεται παράγοντας ένα βακτηριακό κλώνο, μια ομάδα 

δηλαδή πανομοιότυπων βακτηρίων. Στο τελευταίο στάδιο, επιλέγεται ο 

βακτηριακός κλώνος που περιέχει το τμήμα DNA που επιθυμεί ο 

ερευνητής. 

Η παρασκευή ανασυνδυασμένου μορίου DNA είναι πολύ σημαντική. 

Οι τεχνικές ανασυνδυασμού χρησιμοποιούνται στη γεωργία και την 

κτηνοτροφία για την παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, στην ανθρωπολογία, για την κατανόηση 

των μυστηρίων της εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη, στην ιατρική, 

για την παραγωγή αντιβιοτικών, εμβολίων ή θεραπευτικών ορμονών, 

όπως η ινσουλίνη. 

 

 3. Η αποκρυπτογράφηση του DNA 
 

Αναμφισβήτητα, μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις του 20ου 

αιώνα στη Βιολογία δημιουργήθηκε με την έλευση και αλματώδη 

εξέλιξη της τεχνολογίας για τη μελέτη και ανάγνωση του γενετικού 

κώδικα της ζωής. Η διαδικασία της «αποκρυπτογράφησης» του DNA 

που ονομάζεται αλληλούχιση (sequencing) έγκειται στην ανίχνευση της 

σειράς των τεσσάρων αζωτούχων βάσεων των νουκλεοτιδίων που το 

αποτελούν και με τις οποίες είναι γραμμένο το «βιβλίο της ζωής» όλων 

των ζωντανών οργανισμών.  

Οι πρώτες τεχνικές αλληλούχισης του μακρομορίου αναπτύχθηκαν 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από ακαδημαϊκούς ερευνητές και 

βασίζονταν κυρίως στη δισδιάστατη χρωματογραφία. Ο Fred Sanger 

ανέπτυξε γρήγορες μεθόδους αλληλούχισης στο κέντρο MCR, στο 

Cambridge και το 1977. επιτεύχθηκε η πρώτη αλληλούχιση του γονιδι-

ώματος του βακτηριοφάγου φΧ174. Το 1984 ερμηνεύθηκε η αλλη-

λούχιση ολόκληρου του DNA του ιού Epstein-Barr (υπεύθυνου για την 

λοιμώδη μονοπυρήνωση), βρίσκοντάς το να έχει 170 χιλιάδες ζευγάρια 

βάσεων. 

Το 1986 στο εργαστήριο του Leroy Hood, του Ινστιτούτου της 

Τεχνολογίας στην Καλιφόρνια, κατασκευάστηκε το πρώτο ημιαυτόματο 

μηχάνημα αλληλούχισης. Το 1995 ο Venter, o Hamilton Smith και οι 

συνάδελφοί τους στο Ινστιτούτο για την έρευνα του γονιδιώματος 

δημοσίευσαν το πρώτο ολόκληρο γονιδίωμα ενός ελεύθερου στη φύση 

οργανισμού, του βακτηρίου Haemophilus influenzae.  

Η γνώση της αλληλουχίας του DNA έχει γίνει απαραίτητη για τη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7
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βασική βιολογική έρευνα και σε αρκετούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως 

η διαγνωστική ιατρική, η βιοτεχνολογία και η ιατροδικαστική. Η 

ραγδαία ταχύτητα ανάπτυξης διαδικασιών αλληλούχισης που 

επιτεύχθηκε με τις σύγχρονες μεθόδους, συντέλεσε στην αλληλούχιση 

μεμονωμένων γονιδίων, μεγαλύτερων γενετικών περιοχών, ή και 

ολόκληρου του γονιδιώματος πολλών ειδών (ζώων, φυτών και 

μικροβίων) καθώς και του ανθρώπινου γονιδιώματος. (Πρόγραμμα 

Χαρτογράφησης Ανθρώπινου Γονιδιώματος).  

 

4. Διαδικασία PCR 
 

To 1983 έγινε η ανακάλυψη της τεχνικής της πολλαπλής αντιγραφής 

του DNA (PCR: Polymerase Chain Reaction) από τον Kary B. Mullis. Η PCR 

(αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) είναι μια in vitro μέθοδος (χωρίς 

τη χρήση ζωντανών οργανισμών) κατά την οποία μια γνωστή 

νουκλεοτιδική αλληλουχία μιας περιοχής του γονιδιώματος μπορεί να 

πολλαπλασιαστεί δισεκατομμύρια φορές.  

Η διαδικασία της PCR είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και αποτελείται 

από επαναλαμβανόμενες φάσεις υβριδοποίησης, σύνθεσης και 

θέρμανσης ώστε να παραχθούν πολλά αντίτυπα ενός γνωστού 

κλάσματος DNA που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο νουκλεοτίδια. Αυτή η 

τεχνική προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στα στάδια της 

κλωνοποίησης, χρησιμοποιείται στην ιατροδικαστική έρευνα επειδή 

δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης μορίων DNA που βρίσκονται σε μικρές 

ποσότητες βιολογικών δειγμάτων ηλικίας ακόμη και χιλιάδων ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄  
 

Οι εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής 
 

 

1. Εφαρμογές στην Εγκληματολογία 
 

Το DNA σε ορισμένα του σημεία είναι ξεχωριστό στον κάθε άνθρωπο. 

Έτσι έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι ταυτοποίησης του DNA που βρίσκουν 

εφαρμογή στην Ιατροδικαστική και στην Εγκληματολογία, καθώς επίσης 

και στην αποσαφήνιση οικογενειακών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. 

Στην Εγκληματολογία, είναι ευρεία η χρήση του DNA για την 

αναγνώριση ατόμων χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτή η μέθοδος 

είναι χρήσιμη σε μια υπόθεση εύρεσης ενός εγκληματία, επειδή, ακόμα 

και αν συλλεχθούν από τον τόπο του εγκλήματος ελάχιστα κύτταρα 

αυτά μπορεί να είναι αρκετά για να γίνει σύγκριση. Το DNA βρίσκεται 

σε όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού, και συνεπώς μπορεί να εντοπιστεί 

σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, όπως σε μια τρίχα με θύλακα του 

δέρματος, μέχρι και σε μια σταγόνα αίματος. Άλλη μια χρήση του DNA 

στην Εγκληματολογία είναι στην αναγνώριση θυμάτων. Ακόμα και σε 

περιπτώσεις που το σώμα είναι παραμορφωμένο ή έχουν καταστραφεί 

κάποια μέρη που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση, όπως 

τα δόντια ή τα δάχτυλα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κύτταρο για 

θετική ταυτοποίηση. 

Η μέθοδος για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου βασί-

ζεται στην αποκωδικοποίηση του DNA και ονομάζεται “αποτύπωμα 

DNA” (fingerprinting) ή “προφίλ DNA” (DNA profiling). 

Η τεχνική του αποτυπώματος αναπτύχθηκε το 1984 από τον Alec 

Jeffreys, ο οποίος μελετώντας τον τρόπο σύνθεσης του γενετικού 

υλικού, παρατήρησε την ύπαρξη συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων 

αλληλουχιών DNA, γνωστών ως «μικροδορυφόρων» (microsatellites). 

Αυτές δεν συμβάλλουν στη λειτουργία ενός γονιδίου, αλλά επανα-

λαμβάνονται πολλές φορές σε περιοχές του DNA. Ο Jeffreys επίσης 
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επισήμανε ότι συγκεκριμένες περιοχές των αλληλουχιών τείνουν να 

διαφέρουν μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό και ότι κάθε οργανισμός έχει 

ένα μοναδικό μοτίβο από αυτές τις αλληλουχίες, με μόνη εξαίρεση τα 

άτομα που έχουν προκύψει από το ίδιο ζυγωτό. 

Οι περιοχές αυτές, κληρονομούνται από τους γονείς στους απο-

γόνους, γεγονός που σημαίνει ότι συγκρίνοντας μεγάλες ομάδες των 

συγκεκριμένων τμημάτων του DNA μπορούν να προσδιοριστούν η 

μητρότητα και η πατρότητα. Αυτή η μέθοδος έχει μεγάλα ποσοστά 

επιτυχίας αν και πάντα υπάρχει η πιθανότητα λάθους στη διάγνωση, 

ειδικότερα, αν και μη ταυτοποίηση είναι αδιαμφισβήτητη, η ταυτο-

ποίηση δεν μπορεί να είναι πάντα εγγυημένη.17 Η πιθανότητα, επιτυ-

χούς διάγνωσης της ταυτοποίησης είναι ιδιαίτερα χαμηλή όταν εμ-

πλέκονται άμεσοι απόγονοι, καθώς μπορεί να έχουν κοινό ένα μεγάλο 

μέρος του τμήματος των αλληλουχιών αυτών και μεταξύ τους και με 

τους γονείς.  

 

2 .Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στη Γεωργία 
 

Οι μέθοδοι της Γενετικής Μηχανικής επιτρέπουν σήμερα την τροπο-

ποίηση των γενετικών πληροφοριών ενός κυττάρου και γενικότερα ενός 

οργανισμού με τη μεταφορά γονιδίων από άλλους οργανισμούς. Τα 

γονίδια αυτά συνήθως ελέγχουν κάποια χρήσιμα χαρακτηριστικά και 

έχουν εντοπισθεί. χάρη στις νέες μεθόδους μελέτης της αλληλουχίας 

του DNA. Οι γενετικοί ανασυνδυασμοί επιτρέπουν τη δημιουργία γενε-

τικά τροποποιημένων οργανισμών και την ελεγχόμενη παραγωγή των 

επιθυμητών προϊόντων τους.  

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα εισήλθαν στην αγορά για 

                                                           
17

 Προκειμένου να βρεθεί το «προφίλ» του DNA ακολουθείται η εξής δια-

δικασία: Αρχικά, το DNA εξάγεται από το δείγμα και στη συνέχεια κόβεται με 

τη χρήση ειδικών περιοριστικών ενζύμων. Χρησιμοποιείται μέθοδος PCR για να 

παράγει πολλά αντίτυπα των τμημάτων από μια αρκετά περιορισμένη ποσότη-

τα DNA. Η μέθοδος RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) που ακο-

λουθείται στη συνέχεια εστιάζει σε τμήματα που περιέχουν τις αλληλουχίες 

επαναλαμβανόμενου DNA. Αυτά τα τμήματα διαχωρίζονται με ηλεκτροφό-

ρηση, η οποία ταξινομεί τα τμήματα βάσει του μήκους τους. Τα τμήματα είναι 

ραδιενεργά επισημασμένα και παράγουν ένα οπτικό πρότυπο, του αποτυπώ-

ματος του DNA», σε φιλμ ακτίνων X.  
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πρώτη φορά το 1996 και συνήθως είναι προϊόντα διαγονιδιακών 

φυτών, όπως σόγια, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, ρύζι και βαμβακέλαιο. 

Ζωικά προϊόντα έχουν επίσης αναπτυχθεί, αν και κανένα από αυτά δεν 

κυκλοφορεί προς το παρόν στην αγορά. 

Το γεγονός ότι τα ποσοστά της παραγωγικότητας της γεωργίας ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλά στάθηκε αφορμή για να εδραιωθούν οι γενετικά 

τροποποιημένοι οργανισμοί, προκειμένου να περιοριστεί ο υποσιτι-

σμός. Εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξαν, επίσης, η ανάγκη για μεγι-

στοποίηση της αντοχής των τροφίμων σε δύσκολες καιρικές συνθήκες 

και η προσπάθεια κάλυψης των πληθυσμιακών αναγκών.  

Η χρήση και κατανάλωση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

παρουσιάζουν πολλά οφέλη τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περι-

βάλλον. Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα αυτά έχουν καλύτερη γεύση και 

είναι καλύτερης ποιότητας, καθώς και έχουν αυξημένη περιεκτικότητα 

σε θρεπτικά συστατικά. Μέσω αυτών των τροφίμων αποθαρρύνεται, 

επίσης, η χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων, προϊό-

ντων με σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία. Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί ότι με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της πείνας και του υποσιτισμού, προ-

βλημάτων που μαστίζουν πολλές σύγχρονες κοινωνίες.  

Παρόλα αυτά, η παραγωγή και χρήση γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων δεν είναι τόσο «αθώα» όσο εμφανίζεται. Πρώτα από όλα, 

δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις μακροχρόνιες επιβλαβείς 

συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτά τα τρόφιμα, τόσο στις ζωές των 

ανθρώπων και των άλλων οργανισμών, όσο και στο περιβάλλον και 

κατά συνέπεια να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. 

Επίσης, προκύπτει ένα πλήθος κοινωνικών προβλημάτων όπως η 

αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και υπανάπτυξη χωρών από τις 

πλουσιότερες, βιομηχανοποιημένες χώρες, καθώς και η εντατική εκ-

μετάλλευση των φυσικών πόρων των πιο αδύνατων χωρών.  

Εκτός από τα παραπάνω, σε πολλές χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να 

αναφέρεται πάνω στα προϊόντα αν είναι γενετικά τροποποιημένα και 

σε άλλες η ανάμειξη γενετικών τροποποιημένων και μη προϊόντων δυ-

σκολεύει τις προσπάθειες σήμανσης δημιουργώντας έτσι ποικίλα 

προβλήματα σχετικά με τη νομοθεσία. Τέλος ανακύπτουν ηθικά ζητή-

ματα, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν την ανθρώπινη επέμ-

βαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και την ανάμειξη 

γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς μηχανισμούς.  
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3. Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική 
 

Η γονιδιακή θεραπεία 

Η γονιδιακή θεραπεία είναι μια τεχνική σύμφωνα με την οποία 

εισάγονται γονίδια στα κύτταρα και στους ιστούς ενός ατόμου, με 

σκοπό την αντιμετώπιση ασθενειών. Όταν τα γονίδια εμφανίζουν 

κάποια βλάβη, και συνεπώς οι παραγόμενες πρωτεΐνες δεν μπορούν να 

διεξάγουν τις λειτουργίες τους αποτελεσματικά, είναι πιθανόν να 

προκληθούν γενετικές διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η γονιδια-

κή θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί για την εξάλειψη της ασθένειας.  

Σε ερευνητικό επίπεδο διερευνώνται πολλές μέθοδοι επιδιόρθωσης 

ενός μη λειτουργικού, μεταλλαγμένου γονίδιου. Η συνηθέστερη μέθο-

δος η οποία και εφαρμόζεται κλινικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι η 

εισαγωγή ενός λειτουργικού γονιδίου σε μια περιοχή του γονιδιώματος 

με στόχο την παραγωγή της κανονικής / λειτουργικής πρωτεΐνης. 

Επίσης, είναι δυνατή η χρήση DNA, το οποίο μετά την εισαγωγή του στο 

κύτταρο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που παράγει κάποια θεραπευτική 

για τον οργανισμό ουσία. 

Άλλες μέθοδοι οι οποίες βρίσκονται σε ερευνητικό ακόμα στάδιο 

στοχεύουν στην άμεση επιδιόρθωση της μετάλλαξης. Συγκεκριμένα, 

επειδή ο βαθμός στον οποίο ένα γονίδιο είναι ενεργό ή ανενεργό 

μπορεί να ανατραπεί, τα γονίδια που προκαλούν τις νόσους απενεργο-

ποιούνται, ή ενεργοποιούνται κάποια άλλα υγιή, ώστε να αναστείλουν 

την ασθένεια. Επίσης, μπορεί να γίνει επιδιόρθωση των ελαττωματικών 

γονιδίων μέσω της αναστροφής της μετάλλαξης (selective reverse 

mutation), η οποία θέτει τα γονίδια στην αρχική τους λειτουργία. Μια 

ακόμα γενετική τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθένειες που 

σχετίζονται με το μιτοχονδριακό DNA προτείνει την αφαίρεση όλων των 

μιτοχονδρίων που περιέχουν ελαττωματικό μιτοχονδριακό DNA και την 

εισαγωγή νέων με φυσιολογικό DNA.  

Η γονιδιακή θεραπεία διακρίνεται σε γονιδιακή θεραπεία γεννητικής 

σειράς (Germ line gene therapy) και στην γονιδιακή θεραπεία σωμα-

τικής σειράς (Somatic gene therapy).  

Στη γονιδιακή θεραπεία γεννητικής σειράς, ο στόχος είναι η τρο-

ποποίηση ωαρίων ή σπερματοζωαρίων με την εισαγωγή λειτουργικών 

γονιδίων, τα οποία ενσωματώνονται στα γονιδιώματά τους. Συνεπώς, η 

αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μεταβιβαστεί στους απογόνους και να 

περάσει στις επόμενες γενιές. Σε περίπτωση που η θεραπεία αποβεί 
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επιτυχής, υπάρχει η πιθανότητα εξάλειψης των γενετικών διαταραχών 

και κληρονομικών ασθενειών από μια οικογένεια, και κατ’ επέκταση, 

από έναν ολόκληρο πληθυσμό. Παρόλα αυτά, προκύπτουν ορισμένα 

προβλήματα και δημιουργούνται αντιπαραθέσεις που θέτουν το θέμα 

υπό αμφισβήτηση για διάφορους τεχνικούς αλλά και ηθικούς λόγους. 

Στη γονιδιακή θεραπεία σωματικής σειράς τα θεραπευτικά γονίδια 

μεταφέρονται στα σωματικά κύτταρα του ασθενούς. Οι τροποποιήσεις 

και τα αποτελέσματά τους περιορίζονται μόνο στο άτομο που ακο-

λουθεί τη θεραπεία, και δεν μεταβιβάζονται στους απογόνους. Και σε 

αυτό το είδος γονιδιακής θεραπείας υπάρχει η δυνατότητα παρέμ-

βασης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου με σκοπό να 

αποφευχθεί μια απειλητική για την ζωή του ανωμαλία. 

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν αργούν να φανούν ούτε σε αυτό το 

είδος θεραπείας. Συχνά τα αποτελέσματα είναι βραχυπρόθεσμα. Τα 

κύτταρα από τους περισσότερους ιστούς τελικά πεθαίνουν και αντικα-

θίστανται από καινούρια, ενώ άλλα διαιρούνται με εξαιρετική ταχύ-

τητα, και κατά συνέπεια, εμποδίζεται η επίτευξη κάποιου μακροχρόνιου 

αποτελέσματος. Προκειμένου να διατηρηθούν τα επιθυμητά επακό-

λουθα της θεραπείας, είναι απαραίτητο ο ασθενής να υποβάλλεται σε 

αυτές σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Εκτός από τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν, υπάρχουν κι άλλοι 

παράγοντες που καθιστούν αμφίβολη την επιτυχία γονιδιακών θερα-

πειών. Ενδεικτικά, θα πρέπει το θεραπευτικό DNA που εισάγεται στα 

μεταλλαγμένα κύτταρα να παραμείνει λειτουργικό σε όλη τη διάρκεια 

ζωής των κυττάρων που το περιέχουν. Επίσης, δυσκολίες προκύπτουν 

και με τη σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση του θεραπευτικού DNA 

στο κύτταρο που εμφανίζει επιπλοκές εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους 

του γονιδιώματος. Προβλήματα δημιουργούν και οι πολυγονιδιακές 

διαταραχές, όπως είναι οι καρδιακές παθήσεις, η υψηλή πίεση, το 

Alzheimer, η αρθρίτιδα και ο διαβήτης. Το γεγονός ότι αυτές οι ασθέ-

νειες προκαλούνται από συνδυασμένα αποτελέσματα μεταλλάξεων σε 

πολλά γονίδια καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αποτελεσματική αντι-

μετώπισή τους μέσω της γονιδιακής θεραπείας.  

Επιπρόσθετα, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει εις 

βάρος του οργανισμού όταν εφαρμόζεται η θεραπεία, εξαιτίας της 

ενισχυμένης ανταπόκρισης που διαθέτει ενάντια στους εισβολείς, όπως 

είναι τα γονίδια στην προκειμένη περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο, η 

επανάληψη της γονιδιακής θεραπείας εμποδίζεται, διότι ο κίνδυνος 
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διέγερσης του ανοσοποιητικού με τρόπο ώστε να μειώνει την αποτελε-

σματικότητα της θεραπείας είναι πάντα ενδεχόμενος. 

Η γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε ίσως να υποσχεθεί τη θεραπεία 

μιας μεγάλης ποικιλίας ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκί-

νου, του AIDS, της αιμοφιλίας, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, κλπ. Η 

μέθοδος αυτή, όμως, είναι ακόμα υπό έρευνα μέχρι να διαβεβαιωθούν 

οι ερευνητές ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική.  

 

Η κλωνοποίηση 

Στις 5 ιουλίου 1996, στο Ινστιτούτου Roselin της Σκωτίας, γεννήθηκε 

το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο. Ήταν θηλυκό και το όνομά του 

Dolly. Η είδηση αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε τον 

μεγάλο θαυμασμό του απλού κόσμου διότι ήταν κάτι το πρωτάκουστο 

και εξαιρετικά επαναστατικό γι’ αυτούς. Σε αντίθεση βέβαια, στους 

βιολόγους δεν προξένησε καμία έκπληξη αφού είχαν ήδη προηγηθεί 

κλωνοποιήσεις αμφιβίων από την αρχή της δεκαετία του 1960. 

Πιο συγκεκριμένα, η κλωνοποίηση του προβάτου ξεκίνησε όταν οι 

επιστήμονες πήραν τον πυρήνα ενός κυττάρου μαστικού αδένα από ένα 

εξάχρονο πρόβατο. Στην συνέχεια, τον τοποθέτησαν στο ωάριο ενός 

άλλου προβάτου, αφού είχε προηγηθεί η αφαίρεση του δικού του 

πυρήνα. Τέλος, μετά από 3-4 διαιρέσεις εμφυτεύθηκε στην μήτρα μιας 

τρίτης προβατίνας, η οποία γέννησε και την Dolly. 

Όμως η κλωνοποίηση της Dolly ήταν ένα τεράστιο βήμα για την 

Ιατρική. Με άλλα λόγια, αν ένα ζώο παρήγαγε μια σημαντική ουσία είτε 

για την θεραπεία κάποιας ασθένειας, είτε για την πρόληψή της, θα 

μπορούσαμε εύκολα να το κλωνοποιήσουμε έτσι ώστε να έχουμε μεγα-

λύτερη ποσότητα αυτής της ουσίας.  

Από την άλλη πλευρά η κλωνοποίηση θα μπορούσε ίσως να βοηθή-

σει στην προστασία των ζώων που βρίσκονται υπό εξαφάνιση και την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας. Σε πολλούς ζωολογι-

κούς κήπους παρατηρείται η κατάψυξη ωαρίων και σπερματοζωαρίων 

ή ακόμα και εμβρύων, διάφορων ζώων που κινδυνεύουν. Έτσι οι 

πυρήνες μπορούν να τοποθετηθούν στα απύρηνα ωοκύτταρα του 

είδους που μας ενδιαφέρει. Ως αποτέλεσμα δεν θα εξαφανιστεί. 

 

Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 

Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος θεωρήθηκε ίσως ως 

το μεγαλύτερο εγχείρημα στην ιστορία της Βιολογίας. Ξεκίνησε το 1990 
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από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όμως προστέθηκε και ιδιωτική πρω-

τοβουλία το 1998. Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει το σύνολο της 

γενετικής πληροφορίας και αποτελείται από 3 δισεκατομμύρια βάσεις. 

Αυτές κατανέμονται στα 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και σε 

ένα ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων, xx ή xy. Μετά τη χαρτογράφηση 

του ανθρώπινου γονιδιώματος αποδείχθηκε ότι στα χρωμοσώματα 

ένας πολύ μικρός αριθμός γονιδίων (περίπου 30.000) χρησιμεύει στην 

μεταφορά των πληροφοριών. Αυτή η ανακάλυψη αποτέλεσε τεράστια 

έκπληξη για τους επιστήμονες Επίσης αποδείχτηκε πως το γονιδίωμα 

του ανθρώπου και του χιμπατζή εμφανίζουν περίπου 1% διαφορά το 

ένα από το άλλο.  

 

4. Βιοηθική 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Βιολογικών επιστημών και η δυνατότητα 

παρέμβασης του ανθρώπου σε διάφορες βιολογικές διαδικασίες έκα-

ναν απαραίτητη την ανάπτυξη ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, 

αυτού της Βιοηθικής.  

Βιοηθική ονομάζεται ο κλάδος εκείνος που ασχολείται με τα ηθικά 

προβλήματα που προέκυψαν από τις νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας 

και τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής, και συνίσταται στην προ-

σπάθεια αποφυγής μη αντιστρεπτών καταστάσεων που σχετίζονται με 

τον χειρισμό του γενετικού υλικού. Από τη φύση της, η Βιοηθική είναι 

το σημείο τομής διαφορετικών επιστημονικών πεδίων της Βιολογίας 

που περιλαμβάνουν τη Γενετική, τη Βιοτεχνολογία, τη Βιοϊατρική, ενώ 

εμπλέκονται και τελείως διαφορετικοί γνωστικοί τομείς, όπως η Νομική 

και η Θεολογία. 

Ειδικότερα η ανάπτυξη της Γενετικής Μηχανικής και της Βιοτεχνο-

λογίας έφερε στην επιφάνεια μία σειρά από ερωτήματα, που αφορούν 

την ασφάλεια και την υγεία του ανθρώπου, την προστασία του περι-

βάλλοντος, την προστασία των καταναλωτών και των αγροτών, την 

ποιότητα ζωής των ζώων καθώς και μία σειρά από ηθικά και ανθρω-

πιστικά προβλήματα. 

Ειδικότερα, όπως προαναφέραμε, σοβαρά ηθικά προβλήματα ανα-

κύπτουν κατά την εφαρμογή γονιδιακών θεραπειών και της τεχνολογίας 

του ανασυνδυασμένου DNA, τα οποία συνδέονται αφ' ενός με το σε-

βασμό της ανθρώπινης οντότητας και αφ' ετέρου με την ύπαρξη κιν-

δύνου επιπλοκών. Μπορεί οι εφαρμογές αυτές να έχουν αποδειχθεί 
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υψηλότατης ακρίβειας και αποδοτικότητας ,που υποκαθιστούν σε πολ-

λές περιπτώσεις την κλασική Ιατρική, δεν έχουν όμως χρησιμοποιηθεί 

σε μεγάλη κλίμακα και επί μακρόν και συνεπώς δεν είναι εξασφα-

λισμένη η έλλειψη προβλημάτων.  

Επίσης σήμερα, γίνονται προσπάθειες προκειμένου να θεσπιστούν 

κάποιες προϋποθέσεις και κανόνες σχετικά με την πραγματοποίηση 

γενετικών εξετάσεων. Αρχική προϋπόθεση είναι το να πραγματοποι-

ούνται αυτές οι εξετάσεις σε εθελοντική βάση, καθώς και ότι ο εξε-

ταζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους 

μιας γενετικής εξέτασης, όπως και το είδος των πληροφοριών που 

προκύπτουν από αυτή. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να πάρει 

απόφαση σχετικά με το εάν θέλει να υποβληθεί σε μία εξέταση ή εάν 

επιθυμεί να τη συνεχίσει. Ακόμη, θα πρέπει οι πληροφορίες που συ-

γκεντρώνονται από τέτοιου είδους εξετάσεις να είναι άκρως εμπι-

στευτικές. Σ' αυτές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση, εκτός περιπτώσεων 

στις οποίες συγκατατίθεται ο εξεταζόμενος, άτομα της οικογένειάς του, 

ερευνητές, εργοδότες, ασφαλιστικοί οργανισμοί.  

Σοβαρά ηθικά ερωτήματα προκύπτουν ακόμα από τον κίνδυνο της 

κακής χρήσης της προγεννητικής διάγνωσης, αφού αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για θέματα, που δεν σχετίζονται με την υγεία, όπως 

η δυνατότητα επιλογής φύλου ή χαρακτηριστικών του εμβρύου, όπως 

το χρώμα των ματιών. Οι βασικές ηθικές αρχές της προγεννητικής διά-

γνωσης είναι ότι ο προγεννητικός έλεγχος δεν μπορεί να επιβάλλεται 

νομοθετικά ή από δημόσιες υπηρεσίες υγείας, από ιδρύματα ή από 

πρόσωπα και ότι μπορεί να γίνεται μόνο με την ελεύθερη συγκατάθεση 

της μέλλουσας μητέρας ή του ζευγαριού και ύστερα από ενημέρωση 

τους από εξειδικευμένα άτομα. 

Μια άλλη ερευνητική προοπτική, που έχει ήδη αποκτήσει φανα-

τικούς πολέμιους και υπερασπιστές αν και βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο 

σχεδιασμού, είναι η κλωνοποίηση σε θηλαστικά, καθώς και το γεγονός 

ότι αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για 

μια πιθανή κλωνοποίηση στον άνθρωπο. Το σημαντικότερο στοιχείο 

είναι ότι εγείρονται πολλά και σοβαρά ηθικά προβλήματα, όπως η 

μοναδικότητα του ατόμου, η θέση του στην κοινωνία και η ομοιογένεια 

στο γονιδίωμα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση του 

ανθρώπινου γονιδιώματος, που ολοκληρώθηκε το 2003, παρέχουν 

ανεξάντλητες δυνατότητες στους μελλοντικούς ερευνητές που θα θε-

λήσουν να πειραματιστούν με τη δημιουργία ή καλύτερα την τροπο-
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ποίηση των ανθρώπων. 

Γενικότερα, εκτιμάται ο κίνδυνος η ανθρώπινη ζωή να αντιμετωπί-

ζεται ως ένα σύνολο πληροφοριών, που αν αποκρυπτογραφηθούν 

μπορούν στη συνέχεια να επεξεργασθούν και να τροποποιηθούν κατά 

το δοκούν από τους επιστήμονες, ώστε να γίνουν πιο χρήσιμοι για τον 

άνθρωπο. Με αυτήν την έννοια, η δράση των γενετιστών επιστημόνων 

θέτει σημαντικά προβλήματα Βιοηθικής, αφού έχει να κάνει με μια 

ανθρώπινη συμπεριφορά υπό το φώς ηθικών αξιών και αξιωμάτων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κυβερνήσεις πολλών χωρών, σε συνεργασία 

με τους διεθνείς οργανισμούς και την επιστημονική κοινότητα, προ-

σπαθούν να βρουν τρόπους για να εμποδίσουν τη δίχως έλεγχο επιστη-

μονική έρευνα και εφαρμογή των επιτευγμάτων της. Φαίνεται να είναι 

γενικά αποδεκτό ότι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

συνολικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προηγείται έναντι οποιασ-

δήποτε εφαρμογής της Βιολογίας και της Ιατρικής. 

Είναι φανερό ότι τα θέματα που εξετάζει η Βιοηθική είναι εξαιρετικά 

σοβαρά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε διακρατικό επίπεδο και 

με προσοχή ώστε να μην αποτελέσουν παίγνιο στα χέρια ανεύθυνων 

και άσχετων με το αντικείμενο ομάδων ούτε, πολύ περισσότερο, αντι-

κείμενο εκμετάλλευσης. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

 

Η γνώση των μηχανισμών της κληρονομικότητας είναι σημαντική και 

καθοριστική για τον σύγχρονο άνθρωπο, καθώς μέσω αυτής ενώνεται 

με το παρελθόν του και αποδέχεται την προέλευση και την εξέλιξη του, 

προδιαγράφει το μέλλον του και είναι σε θέση να σχεδιάσει μια καλύ-

τερη ζωή.  

Η εξέλιξη των γνώσεών μας για τα φαινόμενο της κληρονομικότητας  

συντελέστηκε στο πέρασμα του χρόνου μέσω μιας συνεχούς προσπά-

θειας κατανόησης και εξήγησης των υποκείμενων μηχανισμών. Ξετυ-

λίγοντας το κουβάρι της ιστορίας παρακολουθήσαμε την εξέλιξη των 

αυτή από τις πρώτες προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων 

της προκλασικής και κλασικής περιόδου μέχρι τη σύγχρονη επιστήμη 

της γενετικής και τις εφαρμογές της. 

Η πιο πρώιμη μορφή προσπάθειας ερμηνείας των φαινομένων αυ-

τών συναντάται στην αρχαιότητα και συγκροτείται από τις αντιλήψεις, 

τις οποίες είχαν εμπειρικά διαμορφώσει οι άνθρωποι. Η απλή παρα-

τήρηση της ομοιότητας μεταξύ ενός προγόνου και ενός απογόνου ήταν 

η αρχή για αυτό το ταξίδι της εξέλιξης των αντιλήψεων στο πέρασμα 

των αιώνων. Ξεκινώντας από την απλή παρατήρηση, οι άνθρωποι μέσω 

της έμφυτης περιέργειας τους να εξηγήσουν το θαύμα της ζωής εμ-

πλούτισαν τις εμπειρίες τους και ανέπτυξαν νέες ιδέες δημιουργώντας 

έτσι τις βάσεις για τη συγκρότηση της επιστήμης της Γενετικής.  

Αν και τα σημαντικά γεγονότα που οδηγούν σε σημαντικές μεταβο-

λές της σκέψης γύρω από τα θέματα κληρονομικότητα συμβαίνουν 

κατά το 19ο αιώνα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα πρώτα σπέρματα θεωριών που αναπτύσσονται μετά 

την περίοδο της επιστημονικής επανάστασης και κατά την περίοδο του 

διαφωτισμού συναντώνται σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Επίσης, 

είναι εντυπωσιακό ότι η τελεολογική Αριστοτελική σκέψη για τα φαινό-

μενα του έμβιου κόσμου και ειδικότερα για τα φαινόμενα της ανά-

πτυξης και της κληρονομικότητας κυριάρχησε στη σκέψη του Δυτικού 
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κόσμου για πολλούς αιώνες.  

Το πρώτο συγκροτημένο εγχείρημα κατά της επίκλησης τελικών 

αιτίων και σκοπιμοτήτων στις εξηγήσεις φαινομένων του έμβιου κό-

σμου συναντάται κατά τον 17ο αιώνα από την μηχανοκρατία, η οποία 

αν και πρέπει να θεωρηθεί ως σημαντική καινοτομία για την εποχή της, 

δεν μπορούσε να εξηγήσει φαινόμενα όπως η ανάπτυξη και η αναπαρα-

γωγή, παρά μόνο καταφεύγοντας στις πιο αλλόκοτες υποθέσεις που 

ήταν αδύνατο να επιβεβαιωθούν πειραματικά. 

Κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη των αντιλήψεων στα θέματα της 

κληρονομικότητας και της ανάπτυξης ήταν η ανακάλυψη του μικρο-

σκοπίου, η οποία αποκαλύπτοντας την ύπαρξη μικροσκοπικών επιπέ-

δων ζωής άνοιξε έναν καινούριο κόσμο στους ερευνητές. Γενικότερο 

χαρακτηριστικό τού 17ο αιώνα είναι η συγκέντρωση πολλών νέων 

δεδομένων και νέων γνώσεων, που συχνά ξεπερνούσαν την ικανότητα 

των τότε επιστημόνων να τα αφομοιώσουν και να τα ερμηνεύσουν. 

Έτσι, ξεκινούν οι διαμάχες γύρω από μια σειρά ζητήματα μεταξύ των 

οποίων και αυτών που αφορούν στην αυτόματη γένεση, στην επιγένεση 

και στον προσχηματισμό, οι οποίες κορυφώνονται τον 18ο αιώνα και 

φαίνεται να επιλύονται στα τέλη του 19ου.  

Κατά τον 18ο αιώνα σημαντικοί φυσιοδίφες συνέβαλαν δυναμικά και 

ουσιαστικά στην εξέλιξη των αντιλήψεων γύρω από τα εν λόγω ζητή-

ματα, αφενός στη βάση του ορθού λόγου υπακούοντας στα προ-

τάγματα του διαφωτισμού και αφ΄ ετέρου στη βάση παρατηρήσεων και 

πειραμάτων. Η αναζήτηση λύσεων στα διλήμματα μεταξύ προσχημα-

τισμού και επιγένεσης καθώς και μεταξύ αυτόματης γένεσης και 

βιογένεσης λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη νέων 

θεωριών και προετοίμασε την αναδιάρθρωση του τρόπου σκέψης για 

τον έμβιο κόσμο που συντελείται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις 

αρχές του 20ου.  

Κατά τη γνώμη μας, η περίοδος του 18ου αιώνα ήταν καθοριστική για 

τη θεμελίωση της βιολογίας ως μιας ξεχωριστής επιστήμης κατά τον 19ο 

αιώνα και την ανάπτυξή της με τις δικές της αρχές και νόμους.  

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τρία γεγονότα θεμελιακής 

σημασίας:  

Πρώτον, το 1839 διατυπώνεται η κυτταρική θεωρία από τον βοτα-

νολόγο Matthias Schleiden και τον ζωολόγο Theodor Schwann.  

Δεύτερον, το 1859 ο Άγγλος φυσιοδίφης Δαρβίνος εκδίδει το βιβλίο 

του «Καταγωγή των Ειδών» προτείνοντας μια θεωρία εξέλιξης στη βάση 
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του μηχανισμού της φυσικής επιλογής.  

Τρίτον, ο Μέντελ ανάμεσα στα έτη 1856 και 1863 πραγματοποίησε 

συστηματικά πειράματα, κατέληξε στη διατύπωση δύο νόμων για την 

κληρονομική μεταβίβαση των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά και 

δημοσίευσε 2 άρθρα σχετικά με τις έρευνες και τα συμπεράσματά του 

το 1865 και το 1869. 

Η προσέγγιση του Μέντελ, βασισμένη σε συστηματικά πειράματα 

και τη στατιστική επεξεργασία τους, θέτει τη διαχωριστική γραμμή και 

αποτελεί το πέρασμα από τις απλές αντιλήψεις στην επιστημονική 

θεμελίωση. Οι νόμοι του, οι οποίοι σήμερα είναι γνωστοί ως νόμοι ή 

αρχές της μεντελικής κληρονομικότητας και εξηγούν τον τρόπο με τον 

οποίο τα χαρακτηριστικά των προγόνων επανεμφανίζονται στους 

απογόνους, αποτέλεσαν τον γενεσιουργό παράγοντα της επιστήμης της 

γενετικής. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα συγκροτήθηκε ο επιστημονικός κλάδος της 

Γενετικής, εντός του οποίου πυροδοτήθηκε μια σειρά αλυσιδωτών 

αντιδράσεων που οδήγησαν στην ισχυροποίηση του. Παράλληλα κατά 

το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα η έρευνα στρέφεται σε πολλές άλλες 

κατευθύνσεις που αφορούν τόσο στο επίπεδο των κυττάρων όσο και 

στο επίπεδο των μορίων. Σταδιακά, μια σειρά επιστημονικών γεγονό-

των οδήγησε στην συγκρότηση του κλάδου της Μοριακής Γενετικής, με 

καθοριστικό γεγονός την ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας του 

DNA.  

Οι μεγάλες ανακαλύψεις της περιόδου αυτής συνετέλεσαν σε μια 

πολύ επιτυχημένη πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται από την κατάκτηση 

νέων γνώσεων στο μοριακό επίπεδο καθώς και την ανάπτυξη σημα-

ντικών μεθόδων και τεχνικών. Όλα αυτά συνέβαλαν καθοριστικά στην 

επίτευξη βασικών στόχων της ιατρικής όπως η διάγνωση και η θερα-

πεία, αλλά και στη βελτίωση παραγωγικών τομέων όπως η γεωργία και 

η κτηνοτροφία, καθώς και στη προστασία περιβάλλοντος, στοχεύοντας 

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην καλύτερη ποιότητα ζωής 

των κοινωνιών. 
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