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  Η συνθετική βιολογία κάνει χρήση μιας μεγάλης γκάμας εργαστηριακών πρωτοκόλλων. 
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13.Συνθετική βιολογία

13.1 Τι είναι η συνθετική βιολογία; 

Η συνθετική βιολογία είναι ο σχεδιασμός και η 

κατασκευή νέων βιολογικών οντοτήτων, όπως 

ένζυμα, γενετικά κυκλώματα και κύτταρα, ή ο 

επανασχεδιασμός υφιστάμενων βιολογικών 

συστημάτων. Η συνθετική βιολογία βασίζεται στις 

προόδους της μοριακής, κυτταρικής και συστημικής 

βιολογίας και επιδιώκει να μεταμορφώσει τη 

βιολογία με τον ίδιο τρόπο που η σύνθεση 

μεταμόρφωσε τη χημεία και ο σχεδιασμός 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων την πληροφορική. Το 

στοιχείο που διακρίνει τη συνθετική βιολογία από την 

παραδοσιακή μοριακή και κυτταρική βιολογία είναι η 

εστίαση στο σχεδιασμό και την κατασκευή βασικών 

συστατικών (τμήματα ενζύμων, γενετικών 

κυκλωμάτων, μεταβολικών μονοπατιών κ.λπ.) που 

μπορούν να μοντελοποιηθούν, να κατανοηθούν και 

να ρυθμιστούν ώστε να πληρούν συγκεκριμένα 

κριτήρια απόδοσης, και η συναρμολόγηση αυτών των 

μικρότερων τμημάτων και συσκευών σε μεγαλύτερα 

ολοκληρωμένα συστήματα για την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων. Όπως οι μηχανικοί 

σχεδιάζουν σήμερα ολοκληρωμένα κυκλώματα με 

βάση τις γνωστές φυσικές ιδιότητες των υλικών και 

στη συνέχεια κατασκευάζουν λειτουργικά κυκλώματα 

και ολόκληρους επεξεργαστές (με σχετικά υψηλή 

αξιοπιστία), έτσι και οι συνθετικοί βιολόγοι σύντομα 

θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν μηχανικά 

βιολογικά συστήματα.  

Η συνθετική βιολογία προέκυψε από τέσσερις 

διαφορετικές ατζέντες. Η πρώτη είναι η επιστημονική 

ιδέα ότι ένα πρακτικό τεστ κατανόησης αποτελεί η 

ικανότητα ανασύστασης ενός λειτουργικού 

συστήματος από τα βασικά του μέρη. 

Χρησιμοποιώντας τη συνθετική βιολογία, οι 

επιστήμονες δοκιμάζουν τα μοντέλα για το πώς 

λειτουργεί η βιολογία, κατασκευάζοντας συστήματα 

με βάση τα μοντέλα και μετρώντας τις διαφορές 

μεταξύ των προσδοκιών και της παρατήρησης.  

Δεύτερον, προέκυψε η ιδέα ότι, για ορισμένους, η 

βιολογία είναι μια επέκταση της χημείας και 

επομένως η συνθετική βιολογία είναι μια επέκταση 

της συνθετικής χημείας. Οι προσπάθειες 

χειραγώγησης των ζωντανών συστημάτων σε μοριακό 

επίπεδο θα οδηγήσουν πιθανότατα σε καλύτερη 

κατανόηση και σε νέους τύπους βιολογικών 

συστατικών και συστημάτων.  

Τρίτον, είναι η αντίληψη ότι τα φυσικά ζωντανά 

συστήματα έχουν εξελιχθεί για να συνεχίσουν να 

υπάρχουν, αντί να βελτιστοποιηθούν για την 

ανθρώπινη κατανόηση και πρόθεση. Με τον 

προσεκτικό επανασχεδιασμό των φυσικών ζωντανών 

συστημάτων είναι δυνατόν να ελεγχθεί ταυτόχρονα η 

τρέχουσα κατανόησή μας και ίσως καταστεί δυνατή η 

εφαρμογή μηχανικών συστημάτων που είναι 

ευκολότερο να μελετηθούν και να αλληλεπιδράσουν 

με αυτά.  

Τέταρτον, προέκυψε η ιδέα ότι η βιολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως τεχνολογία και μπορεί να 

επαναπροσδιοριστεί ώστε να περιλαμβάνει τη 

μηχανική ολοκληρωμένων βιολογικών συστημάτων 

με σκοπό την επεξεργασία πληροφοριών, την 

παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή χημικών ουσιών 

και την κατασκευή υλικών. 

 

Εικόνα 13.1: Φωτογραφία ενός εργαστηρίου σε μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες συνθετικής βιολογίας, την Ginkgo Bioworks 

(Πνευματικά δικαιώματα: Jesse Costa/WBUR) 

Ενώ η ανάδυση του κλάδου της συνθετικής βιολογίας 

υποκινείται από αυτές τις ατζέντες, η πρόοδος προς 

τη συνθετική βιολογία έγινε πρακτική μόνο με την πιο 

πρόσφατη εμφάνιση δύο θεμελιωδών τεχνολογιών, 

της αλληλούχισης και της σύνθεσης του DNA. Η 

αλληλούχιση αύξησε την κατανόησή μας για τα 

συστατικά και την οργάνωση των φυσικών 

βιολογικών συστημάτων και η σύνθεση έδωσε τη 

δυνατότητα να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε τα σχέδια  
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νέων, συνθετικών βιολογικών μερών και 

συστημάτων. Ενώ αυτά τα παραδείγματα 

καταδεικνύουν το καθένα ξεχωριστά τις απίστευτες 

δυνατότητες της συνθετικής βιολογίας, 

καταδεικνύουν επίσης ότι πρέπει να επιλυθούν 

πολλές θεμελιώδεις επιστημονικές και μηχανικές 

προκλήσεις προκειμένου να καταστεί η μηχανική της 

βιολογίας ρουτίνα. Η πρόοδος σε αυτές τις 

θεμελιώδεις προκλήσεις απαιτεί την εργασία πολλών 

ερευνητών μέσω μιας συντονισμένης και 

εποικοδομητικής διεθνούς προσπάθειας.  

13.2 Τι μπορεί να κάνει η συνθετική 

βιολογία;  

Ο επανασχεδιασμός οργανισμών ώστε να παράγουν 

μια ουσία, όπως ένα φάρμακο ή ένα καύσιμο, ή να 

αποκτούν μια νέα ικανότητα, όπως να 

αντιλαμβάνονται κάτι στο περιβάλλον, είναι συνήθεις 

στόχοι των έργων συνθετικής βιολογίας. Μερικά 

παραδείγματα των προϊόντων που παράγουν οι 

επιστήμονες με τη συνθετική βιολογία είναι τα εξής: 

Μικροοργανισμοί που αξιοποιούνται για τη 

βιοεξυγίανση 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται με 

εκπληκτικό ρυθμό, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν 

ότι το 2050 θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια.  

 

Εικόνα 13.2: Εικόνες σαν κι αυτές ίσως αποτελούν 

παρελθόν σε μερικές δεκαετίες με την συνθετική ανάπτυξη 

«πλαστικοφάγων» βακτηρίων 

Τα εντατικά γεωργικά και βιομηχανικά συστήματα 

που απαιτούνται για την υποστήριξη ενός τόσο 

μεγάλου αριθμού ανθρώπων θα προκαλέσουν 

αναπόφευκτα συσσώρευση ρύπανσης του εδάφους, 

του νερού και του αέρα. Εκτιμήσεις αποδίδουν στη 

ρύπανση 62 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, το 

40% του παγκόσμιου συνόλου, ενώ ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναφέρει ότι περίπου 

7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από 

τον αέρα που αναπνέουν.  

Τα υδατικά συστήματα δεν τα πάνε και πολύ 

καλύτερα, καθώς εκτιμάται ότι το 70% των 

βιομηχανικών αποβλήτων καταλήγει στα γύρω 

ύδατα. Ο κόσμος παράγει 1,3 δισεκατομμύρια τόνους 

σκουπιδιών κάθε χρόνο, η πλειονότητα των οποίων 

αποθηκεύεται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 

απορρίπτεται στους ωκεανούς. Πρέπει συνεπώς να 

ελέγξουμε τη ρύπανσή μας- ευτυχώς, τα μικρόβια 

μπορεί να είναι η απάντηση.Οι μικροοργανισμοί είναι 

γνωστοί για την ικανότητά τους να διασπούν ένα 

τεράστιο φάσμα οργανικών ενώσεων και να 

απορροφούν ανόργανες ουσίες. Επί του παρόντος, τα 

μικρόβια χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της 

επεξεργασίας της ρύπανσης σε διαδικασίες γνωστές 

ως "βιοεξυγίανση". 

Η βιοεξυγίανση χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς για 

τη μείωση της ρύπανσης μέσω της βιολογικής 

αποδόμησης των ρύπων σε μη τοξικές ουσίες. Αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει είτε αερόβιους είτε 

αναερόβιους μικροοργανισμούς που συχνά 

χρησιμοποιούν αυτή τη διάσπαση ως πηγή ενέργειας. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τεχνικών βιοεξυγίανσης: η 

επιτόπια επεξεργασία εδάφους για το έδαφος και τα 

υπόγεια ύδατα, η βιοδιήθηση του αέρα και οι 

βιοαντιδραστήρες, που εμπλέκονται κυρίως στην 

επεξεργασία του νερού.Η βιοεξυγίανση δεν είναι μια 

νέα τεχνική, αλλά καθώς αυξάνονται οι γνώσεις μας 

για τις υποκείμενες μικροβιακές αντιδράσεις, 

αυξάνεται η ικανότητά μας να τις χρησιμοποιούμε 

προς όφελός μας. Συχνά, η βιοεξυγίανση απαιτεί 

λιγότερους πόρους και λιγότερη ενέργεια από τη 

συμβατική τεχνολογία και δεν συσσωρεύει 

επικίνδυνα υποπροϊόντα ως απόβλητα. Η 

βιοεξυγίανση έχει τεχνικά και οικονομικά 

πλεονεκτήματα, αν και συχνά μπορεί να απαιτεί 

περισσότερο χρόνο για την εκτέλεσή της σε σχέση με 

τις παραδοσιακές μεθόδους. 

Ρύζι τροποποιημένο για την παραγωγή β-

καροτίνης 

Γνωστό και ως  χρυσό ρύζι , πρόκειται για μια 

ποικιλία ρυζιού που παράγεται μέσω γενετικής 

μηχανικής για τη βιοσύνθεση του β-καροτενίου, 

πρόδρομου συστατικού της βιταμίνης Α, στα βρώσιμα 
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μέρη του ρυζιού. Σκοπός του είναι η παραγωγή ενός 

εμπλουτισμένου τροφίμου που θα καλλιεργείται και 

θα καταναλώνεται σε περιοχές με έλλειψη βιταμίνης 

Α.  Οι γενετιστές εισήγαγαν στο φυτό του ρυζιού ένα 

γονίδιο που του επιτρέπει να παράγει β-καροτένιο, το 

οποίο κάνει τους κόκκους του κίτρινους. Επειδή το 

ανθρώπινο σώμα μετατρέπει τη β-καροτίνη σε 

βιταμίνη Α, το χρυσό ρύζι έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει δραματικά τη ζωή εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Αφρική και 

τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου η έλλειψη βιταμίνης Α 

είναι μια ιδιαίτερα συχνή ασθένεια που μπορεί να 

προκαλέσει τύφλωση και αυξάνει τον κίνδυνο 

θανάτου από ασθένειες. 

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα  και σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, "εκτιμάται ότι 

250.000 έως 500.000 παιδιά με ανεπάρκεια βιταμίνης 

Α τυφλώνονται κάθε χρόνο, ενώ τα μισά από αυτά 

πεθαίνουν μέσα σε 12 μήνες από την απώλεια της 

όρασής τους". Το IRRI μάλιστα (International Rice 

Research Institute) επιδιώκει ενεργά την περεταίρω 

ανάπτυξη του "χρυσού ρυζιού".Τέλος, το Ίδρυμα Bill 

and Melinda Gates υποστηρίζει το IRRI στην ανάπτυξη 

του χρυσού ρυζιού. 

 

Εικόνα 13.3 Το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για το Ρύζι (IRRI) είναι ένας διεθνής οργανισμός γεωργικής έρευνας και κατάρτισης 

με έδρα το Los Baños, Laguna στις Φιλιππίνες, και γραφεία σε δεκαεπτά χώρες.

 

Μαγιά κατασκευασμένη για την παραγωγή 

ροδέλαιου 

Το έλαιο τριαντάφυλλου είναι ένα κλασικό συστατικό 

αρωμάτων. Παραδοσιακά, τα τριαντάφυλλα 

καλλιεργούνται σε τεράστιους αγρούς στη Βουλγαρία 

ή την Τουρκία, στη συνέχεια συλλέγονται με το χέρι 

και αποστάζονται για να εξαχθεί το αρωματικό έλαιο. 

Αλλά από την άποψη των εταιρειών αρωμάτων, αυτή 

η προσέγγιση είναι αναξιόπιστη.  

 

Εικόνα 13.4: Χωράφι καλλιέργειας τριαντάφυλλων στην 

Ισπάρτα της Τουρκίας(Stefany Chin) 

Τόσο η ποιότητα όσο και η τιμή των τριαντάφυλλων 

μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από 

χρόνο σε χρόνο, επηρεαζόμενες από παράγοντες 

όπως φυσικές καταστροφές, ασθένειες ή απλώς μια 

κακή καλλιεργητική περίοδο. Οι αρωματοποιοί 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συνθετικό 

υποκατάστατο, το οποίο δημιουργείται με την 

ανάμειξη χημικών ουσιών για να προσεγγίσει το 

φυσικό άρωμα του τριαντάφυλλου. Η καλλιέργεια 

μικροβίων για την παραγωγή αρωμάτων δεν είναι 

μόνο φθηνότερη από τη χρήση φυσικών συστατικών, 

αλλά δίνει επίσης στους αρωματοποιούς μεγαλύτερο 

έλεγχο των αρωμάτων.Η προσέγγιση που 

ακολουθείται ξεκινά από το DNA του ίδιου του 

τριαντάφυλλου. Προκειμένου να παράγουν τις 

ενώσεις που είναι υπεύθυνες για τη χαρακτηριστική 

μυρωδιά των λουλουδιών τους, τα φυτά πρέπει να 

χρησιμοποιούν ένζυμα και η ομάδα πρέπει να βρει τα 

γονίδια που κωδικοποιούν για αυτά. Μόλις γίνει 

αυτό, ο εκάστοτε ερευνητής μπορεί να κατασκευάσει 

μια σειρά από στελέχη ζύμης, το καθένα με 

γονιδίωμα τροποποιημένο ώστε να διασφαλίζεται ότι 

οι μεταβολικές αντιδράσεις των μικροβίων 

καταλήγουν σε μία από τις επιθυμητές ενώσεις. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με την τροποποίηση του 

γονιδιώματος ή με την προσθήκη γονιδίων από ένα 

τριαντάφυλλο ή ένα άλλο φυτό, όπως το καλαμπόκι ή 

ο υάκινθος, που κάνει την ίδια δουλειά.  



 

             Τι δίνει στο τριαντάφυλλο την χαρακτηριστική μυρωδιά του;

Σιτρονέλλα : Βρίσκεται επίσης στα κεριά σιτρονέλλας. 

Προσδίδει μια γλυκιά μυρωδιά. 

Γερανιόλη: Ενισχύει το άρωμα του τριαντάφυλλου. 

Νερόλη: Κάνει τα τριαντάφυλλα να μυρίζουν 

φρεσκάδα. 

Φαρνεσόλη: Μια ένωση με γλυκιά μυρωδιά που σε 

συνδυασμό με τις τρεις παραπάνω δίνουν στα 

τριαντάφυλλα τη χαρακτηριστική τους οσμή. 

 

Λιναλοόλη: Χρησιμοποιείται συχνά σε προϊόντα 

καθαρισμού με λουλουδάτα αρώματα. 

Ευγενόλη: Βρίσκεται επίσης στα φύλλα δάφνης και 

στο γαρυφαλέλαιο και έχει πικάντικη μυρωδιά. 

Οξείδιο του τριαντάφυλλου: Έχει μυρωδιά χόρτου- 

ενισχύει το αρχικό άρωμα των τριαντάφυλλων ή την 

κορυφαία νότα. 

 

13.3 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 

της συνθετικής βιολογίας και της 

γονιδιωματικής επεξεργασίας; 

Η συνθετική βιολογία μελετά τον τρόπο κατασκευής 

τεχνητών βιολογικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας 

πολλά από τα ίδια εργαλεία και πειραματικές 

τεχνικές. Η εστίαση είναι συχνά η λήψη τμημάτων 

φυσικών βιολογικών συστημάτων, ο χαρακτηρισμός 

και η απλούστευση τους και η χρήση τους ως 

συστατικών στοιχείων ενός τεχνητού βιολογικού 

συστήματος. Η συνθετική βιολογία οραματίζεται τη 

συναρμολόγηση νέων μικροβιακών γονιδιωμάτων 

από ένα σύνολο τυποποιημένων γενετικών μερών 

που στη συνέχεια εισάγονται σε ένα μικρόβιο ή 

κύτταρο. 

Η γενετική μηχανική περιλαμβάνει συνήθως τη 

μεταφορά μεμονωμένων γονιδίων από ένα μικρόβιο 

ή κύτταρο σε ένα άλλο.Η γενετική μηχανική είναι μια 

διαδικασία που μεταβάλλει τη γενετική δομή ενός 

οργανισμού είτε αφαιρώντας είτε εισάγοντας DNA. Σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή αναπαραγωγή ζώων 

και φυτών, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλές 

διασταυρώσεις και στη συνέχεια την επιλογή του 

οργανισμού με τον επιθυμητό φαινότυπο, η γενετική 

μηχανική παίρνει το γονίδιο απευθείας από έναν 

οργανισμό και το μεταφέρει στον άλλο. Αυτό είναι 

πολύ πιο γρήγορο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εισαγωγή οποιουδήποτε γονιδίου από οποιονδήποτε 

οργανισμό (ακόμη και από διαφορετικούς τομείς) και 

αποτρέπει την προσθήκη και άλλων ανεπιθύμητων 

γονιδίων 

Στην γενετική μηχανική, το DNA μπορεί να εισαχθεί 

απευθείας στον οργανισμό-ξενιστή ή σε ένα κύτταρο  

 

 

 

που στη συνέχεια συγχωνεύεται ή υβριδοποιείται με 

τον οργανισμό-ξενιστή. 

Μπορείς να συνθέσεις ολόκληρο το γονιδίωμα 

ενός οργανισμού; 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι, και έχει 

ήδη γίνει. Το 2002, επιστήμονες στις Ηνωμένες 

Πολιτείες συνέθεσαν για πρώτη φορά το γονιδίωμα 

ενός ιού. Τα γονιδιώματα των ιών είναι πολύ 

μικρότερα σε σύγκριση με τα γονιδιώματα των 

περισσότερων βακτηρίων και μικροοργανισμών. Οι 

επιστήμονες έδειξαν ότι ήταν δυνατό να 

δημιουργήσουν τον ιό της πολιομυελίτιδας από το 

μηδέν. Ενώ αυτή η ομάδα ερευνητών δεν είχε 

πρόθεση να προκαλέσει βλάβη με την έρευνά της, το 

έργο τους δικαιολογημένα προκάλεσε ανησυχίες ότι 

οι κακοί παράγοντες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τη συνθετική βιολογία για  

Εικόνα 13.5:Mycoplasm genitalium μέσω ηλεκτρονικού  

μικροσκοπίου(Thomas Deerinck, NCMIR ) 

κακόβουλους σκοπούς. Το πρώτο συνθετικό 

βακτηριακό γονιδίωμα ολοκληρώθηκε το 2008 με τη  
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σύνθεση του γονιδιώματος του Mycoplasm 

genitalium, ενός βακτηρίου που μπορεί να 

προκαλέσει λοιμώξεις του ουροποιητικού και του 

γεννητικού συστήματος στον άνθρωπο. Το 2017, μια 

άλλη ομάδα επιστημόνων συνέθεσε εν μέρει το 

γονιδίωμα του Saccharomyces cerevisiae, της μαγιάς 

που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού και 

την παρασκευή κρασιού και μπύρας. 

Σήμερα, οι ερευνητές συνεχίζουν να διευρύνουν τα 

όρια της υπάρχουσας τεχνολογίας σύνθεσης DNA για 

να βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας των γονιδιωμάτων. Μια ομάδα 

ερευνητών, που ονομάζεται "Genome Project-Write" 

(GP-Write)", επιδιώκει να συνθέσει ή να "γράψει" 

ολόκληρα γονιδιώματα από ανθρώπινες κυτταρικές 

σειρές και τα γονιδιώματα άλλων φυτών και ζώων 

που είναι σημαντικά για τη γεωργία και τη δημόσια 

υγεία. Το όνομα του έργου τους είναι ένα 

λογοπαίγνιο με το Human Genome Project (HGP). Το 

2003, οι επιστήμονες που εργάζονταν στο HGP 

προχώρησαν στην αλληλουχία, ή "διάβασαν", τα 

περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια γράμματα DNA, 

ή ζεύγη βάσεων, που αποτελούν το ανθρώπινο 

γονιδίωμα. Ένα από τα κύρια κίνητρα για το GP-Write 

είναι η τόνωση της καινοτομίας στις τεχνολογίες 

σύνθεσης DNA μέσω της προτεινόμενης έρευνας. 

Είναι σημαντικό ότι η έρευνα στο GP-Write που 

αφορά το ανθρώπινο γονιδίωμα θα πραγματοποιηθεί 

μόνο σε κύτταρα και δεν θα χρησιμοποιηθούν 

ανθρώπινα έμβρυα σε αυτή την έρευνα. 

13.4 Ηθικές και Κοινωνικές 

Προεκτάσεις της Συνθετικής 

Βιολογίας 

Τα έργα που προτείνουν τη σύνθεση ολόκληρων 

γονιδιωμάτων εγείρουν σημαντικά ηθικά ζητήματα 

σχετικά με τις πιθανές βλάβες και τα οφέλη για την 

κοινωνία. Πολλά από τα ηθικά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη συνθετική βιολογία είναι παρόμοια 

με τις ηθικές συζητήσεις που σχετίζονται με την 

επεξεργασία γονιδιώματος. Ξεπερνούν οι άνθρωποι 

τα ηθικά όρια επανασχεδιάζοντας οργανισμούς με 

τεχνικές συνθετικής βιολογίας; Εάν η συνθετική 

βιολογία αποφέρει νέες θεραπείες και θεραπείες για 

ασθένειες, ποιοι στην κοινωνία μας θα έχουν 

πρόσβαση σε αυτές; Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της εισαγωγής τροποποιημένων 

οργανισμών στο οικοσύστημα; Τέτοια ηθικά 

ερωτήματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας 

από την αρχή του HGP(Human Genome Project) και 

θα συνεχίσουν να ερευνώνται καθώς η τεχνολογία 

εξελίσσεται και αλλάζει. Οι περισσότεροι 

επιστήμονες, ηθικολόγοι και υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής συμφωνούν ότι ολόκληρες κοινωνίες 

πρέπει να συζητήσουν και να σταθμίσουν τις πιθανές 

βλάβες και τα οφέλη της συνθετικής βιολογίας, 

προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. 

Κορυφαίες φωνές στη βιοηθική, 

συμπεριλαμβανομένης της Προεδρικής Επιτροπής για 

τη Μελέτη Βιοηθικών Ζητημάτων και των Εθνικών 

Ακαδημιών Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής, 

έχουν εκφράσει τη σημασία της δημόσιας 

συμμετοχής και του διαλόγου στη διακυβέρνηση των 

αναδυόμενων τεχνολογιών συνθετικής βιολογίας και 

επεξεργασίας γονιδιώματος. 

Όπως καταδεικνύει η σύνθεση του ιού της 

πολιομυελίτιδας, υπάρχουν επίσης ανησυχίες για τη 

βιοασφάλεια που σχετίζονται με τη συνθετική 

βιολογία. Το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Επιλεκτικών 

Παράγοντων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ρυθμίζει την 

κατοχή μολυσματικών παραγόντων υψηλού 

κινδύνου, όπως η πολιομυελίτιδα, για ερευνητικούς 

και άλλους σκοπούς. Επιπλέον, η ομοσπονδιακά 

χρηματοδοτούμενη έρευνα, όπως η έρευνα που 

υποστηρίζεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) 

και περιλαμβάνει μολυσματικούς παράγοντες 

υψηλού κινδύνου, υπόκειται σε πρόσθετη εποπτεία 

και διαχείριση κινδύνου, όπως ορίζεται από την 

πολιτική DURC (Dual Use Research of Concern). Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές 

βιοασφάλειας που εφαρμόζει το NIH, επισκεφθείτε 

αυτόν τον ιστότοπο. Γενικότερα, η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση έχει θεσπίσει μια πολιτική για τη ρύθμιση 

της βιοτεχνολογίας, για την εποπτεία της εισαγωγής 

προϊόντων συνθετικής βιολογίας στην αγορά. 

13.5 Οι βασικότερες καινοτομίες της 

συνθετικής βιολογίας  

Τις δεκαετίες του 1970 και 1980 εμφανίστηκε η 

γενετική μηχανική για περιβαλλοντικούς σκοπούς, 

όπως η βιοεξυγίανση. Αναπτύχθηκε ένα βακτήριο 

ικανό να αφομοιώνει συστατικά του πετρελαίου. Στην 

πραγματικότητα, η πρώτη πατέντα βιοτεχνολογίας 

αφορούσε έναν μικροοργανισμό για τον καθαρισμό 

πετρελαιοκηλίδων. Το 2003, οι επιστήμονες του 

Ινστιτούτου J. Craig Venter (JCVI) με επικεφαλής τους 

Drs. Smith, Hutchinson και Venter, κατασκεύασαν in 

vitro ένα πλήρως συνθετικό χρωμόσωμα PhiX174 σε 
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μόλις 14 ημέρες και δημοσίευσαν τα αποτελέσματά 

τους στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας 

Επιστημών. Τον ∆εκέµβριο του 2004, ο George M. 

Church της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και ο 

Xiaolian Gio του Πανεπιστηµίου του Χιούστον 

ανακοίνωσαν ότι είχαν εφεύρει µια νέα τεχνική 

σύνθεσης DNA "multiplex" που θα µειώσει τελικά το 

κόστος σύνθεσης DNA σε 20.000 ζεύγη βάσεων ανά 

δολάριο. Στις αρχές του 2006, ο δρ Jay Keasling, 

διευθυντής του Κέντρου Συνθετικής Βιολογίας του 

Μπέρκλεϊ, και τρεις μεταδιδακτορικοί ερευνητές 

ανακάλυψαν και επανασχεδίασαν μια ζύμη που 

περιείχε γονίδια βακτηρίων και αψιθιάς σε ένα 

χημικό εργοστάσιο για την παραγωγή μιας 

πρόδρομης ουσίας της αρτεμισινίνης για χρήση ως 

φθηνό φάρμακο κατά της ελονοσίας. Τον Ιανουάριο 

του 2008, το JCVI δημιούργησε το πρώτο συνθετικό 

βακτηριακό γονιδίωμα, το Mycoplasma genitalium 

JCVI-1.0, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δομή DNA που 

έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο (επίσης 

δημοσιευμένο στο Science). Η μεταμόσχευση, η 

σύνθεση και η συναρμολόγηση του γονιδιώματος 

είναι απαραίτητα βήματα προς τον τελικό στόχο ενός 

πλήρως συνθετικού, ενεργοποιημένου κυττάρου. Το 

2010, οι επιστήμονες του Ινστιτούτου J. Craig Venter 

(JCVI) ανακοίνωσαν την πρώτη συνθετική μορφή ζωής 

στον κόσμο- ο μονοκύτταρος οργανισμός βασίζεται 

σε ένα υπάρχον βακτήριο που προκαλεί μαστίτιδα 

στις κατσίκες, αλλά στον πυρήνα του βρίσκεται ένα εξ 

ολοκλήρου συνθετικό γονιδίωμα. 

 

 

 

Εικόνα 13.6: Ο George M. Church είναι καθηγητής Γενετικής 

στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και καθηγητής 

Επιστημών Υγείας και Τεχνολογίας στο Χάρβαρντ και στο 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Είναι 

διευθυντής του Τεχνολογικού Κέντρου του Υπουργείου 

Ενέργειας των ΗΠΑ και διευθυντής του Κέντρου Αριστείας 

των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας στη Γονιδιωματική 

Επιστήμη. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των 

οποίων το Βραβείο Bower 2011 και το Βραβείο για 

επιτεύγματα στην επιστήμη από το Ινστιτούτο Φράνκλιν 

και εκλογή στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών και 

Μηχανικής. 

 

 

 

 

  

 

Η συνθετική βιολογία είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέων βιολογικών 

οντοτήτων, όπως ένζυμα, γενετικά κυκλώματα και κύτταρα, ή ο επανασχεδιασμός 

υφιστάμενων βιολογικών συστημάτων. Συνήθεις στόχοι των έργων συνθετικής 

βιολογίας είναι η επεξεργασία οργανισμών ώστε να παράγουν μια ουσία, όπως ένα 

φάρμακο ή ένα καύσιμο, ή να αποκτούν μια νέα ικανότητα, όπως να αντιλαμβάνονται 

κάτι στο περιβάλλον. Η συνθετική βιολογία και η γενετική μηχανική δεν εμπεριέχουν 

τις ίδιες τεχνικές αλλά μοιράζονται κοινούς στόχους. Ωστόσο οι δύο όροι δεν 

ταυτίζονται.Το πρώτο συνθετικό βακτηριακό γονιδίωμα ολοκληρώθηκε το 2008 με τη 

σύνθεση του γονιδιώματος του Mycoplasm genitalium, και το 2017, μια άλλη ομάδα 

επιστημόνων συνέθεσε εν μέρει το γονιδίωμα του Saccharomyces cerevisiae.Το 2010, 

οι επιστήμονες του Ινστιτούτου J. Craig Venter (JCVI) ανακοίνωσαν την πρώτη 

συνθετική μορφή ζωής στον κόσμο- ο μονοκύτταρος οργανισμός βασίζεται σε ένα 

υπάρχον βακτήριο αλλά στον πυρήνα του βρίσκεται ένα εξ ολοκλήρου συνθετικό 

γονιδίωμα που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο 

 

Περίληψη 
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Ερωτήσεις 

1. Περιγράψτε σύντομα τις τέσσερις βασικές ατζέντες 

που “γέννησαν” την συνθετική βιολογία. 

 

2.Αναφέρετε ένα παράδειγμα καινοτομίας στον 

τομέα της συνθετικής βιολογίας. 

 

3. Τι είναι το χρυσό ρύζι και ποια τα οφέλη του για 

την ανθρωπότητα; 

 

4. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα οφέλη της 

συνθετικής βιολογίας και ποιοί οι κίνδυνοι από την 

χρήση της; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Χαρακτηρίστε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω 

προτάσεις: 

α. Το ανθρώπινο σώμα μετατρέπει τη β-καροτίνη σε 

βιταμίνη Α. 

β. Ο επανασχεδιασμός οργανισμών ώστε να 

παράγουν μια ουσία, όπως ένα φάρμακο ή ένα 

καύσιμο, ή να αποκτούν μια νέα ικανότητα, όπως να 

αντιλαμβάνονται κάτι στο περιβάλλον, είναι συνήθεις 

στόχοι των έργων συνθετικής βιολογίας 

γ. Ως βιοεξυγίανση ορίζεται η θεραπεία ανθρώπινων 

ασθενειών με την χρήση τροποποιημένων κυττάρων 

μαγιάς. 

δ Η γενετική μηχανική και η συνθετική βιολογία είναι 

δύο ταυτόσημοι όροι. 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες - Δραστηριότητες 

Χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, αναζητήστε και παρουσιάστε το 

σημαντικότερο επίτευγμα της συνθετικής βιολογίας τα τελευταία τριάντα 

χρόνια. Ποιο είναι κατά την γνώμη σας το μέλλον του κλάδου αυτού; 

 


