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Η ποσοτική γενετική θεωρεί σαν γενετικά αποτελέσματα κάθε είδους μεταβολές που δεν μπορούν να εξηγηθούν από την περιβαλλοντική ποικιλία. Με τα μειωτικά επιγενετικά σήματα
που μεταβάλλονται από το περιβάλλον πρέπει να προσθέσουμε
μια νέα ανεξάρτητη μεταβλητή στις γενετικές αναλύσεις:
το περιβάλλον των γονέων. Στη νεο-λαμαρκιανή ιατρική, το περιβάλλον μπορεί να μεταβάλλει το κληρονομούμενο επιγονιδίωμα.

Εισαγωγή
H δαρβινική ιατρική παγίδεψε τη φαντασία των ερευνητών και των βιολόγων της
εξέλιξης1,2. Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε σαν «χρήση μιας εξελικτικής προοπτικής για να κατανοήσουμε γιατί το σώμα δεν είναι καλύτερα σχεδιασμένο και
γιατί υπάρχουν οι ασθένειες»3. Ο όρος
«Δαρβινική» χρησιμοποιείται για να διακρίνει τις νεοδαρβινικές απόψεις περί της
εξέλιξης από άλλες, συχνά παλαιότερες,
απόψεις περί εξέλιξης. Ιδιαίτερα, η δαρβινική εξέλιξη συχνά αντιδιαστέλλεται με
λαμαρκιανές απόψεις περί της εξέλιξης των
επίκτητων χαρακτηριστικών, πράγμα που
αποτελεί λάθος. Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα κυττάρων, εκτός του DNA, τα οποία
κληρονομούνται πιστά από τη μια γενιά
στην άλλη και ορισμένα από αυτά μπορεί να επηρεάζονται από το περιβάλλον4.
Αυτά τα σήματα παρέχουν ένα τρόπο με
τον οποίο το περιβάλλον μιας γενιάς μπορεί να επηρεάσει τις επόμενες γενιές. Οι
Jablonka και Lamb έχουν αναφερθεί σε
παρόμοιες εξελικτικές εφαρμογές, αλλά
όχι στον χώρο της ιατρικής4-6.
Το κείμενο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει
αυτό το κενό εισάγοντας παρόμοιες επι58

γενετικές επιδράσεις στον χώρο της εξελικτικής ιατρικής, τις οποίες ονομάζουμε
νεολαμαρκιανή ιατρική. Η νεολαμαρκιανή ιατρική καθορίζεται από επιγενετικά
σήματα, τα οποία κληρονομούνται από
γενιά σε γενιά, αλλά είναι περισσότερο
ρευστά από την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κατάλληλη ορολογία γι’ αυτά τα σήματα, συνεπώς θα μπορούσαμε να τα
αποκαλέσουμε «μειωτικά-κληρονομήσιμα επιγενετικά» σήματα, ώστε να τα διακρίνουμε από αυτά που μεταδίδονται μέσω των μιτώσεων.

Ποια είναι τα μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά σήματα;
Ο όρος επιγενετική χρησιμοποιήθηκε
αρχικά για να περιγράψει όλους τους παράγοντες που ελέγχουν τη γονιδιακή έκφραση και την κυτταρική διαφοροποίηση. Ο Waddington7 χρησιμοποίησε τον
όρο επιγενετική συνδυάζοντας την επιγένεση με τη γενετική, όπου ο όρος «επιγένεση» αναφερόταν στη σταδιακή ανάπτυξη νέων δομών8. Όμως ήταν χάρη στον
Waddington που οι βιολόγοι συνειδητοποίησαν ότι το DNA βρισκόταν στα χρω-

ματοσώματα9,10. Τα γενετικά φαινόμενα
όπως και τα επιγενετικά, αρχικά θεωρήθηκαν σαν φαινόμενα άγνωστης μοριακής προέλευσης. Μόνο τα γενετικά και τα
επιγενετικά αποτελέσματα ήταν γνωστά.
Ο Fisher όρισε μια νεοεμφανιζόμενη γενετική ποικιλία σαν την αναλογία των επιδράσεων στον φαινότυπο που μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη11. Αυτός
είναι ένας ορισμός γενετικών μεταβολών
που βασίζεται σε μελέτες πληθυσμών.
Αντίθετα, ο Waddington χρησιμοποίησε
τον όρο επιγενετικό για κάθε φαινόμενο
που επιδρά στην ανάπτυξη ενός ατόμου
και εμμέσως μιας γενιάς. Το νόημα του
όρου γενετικός άλλαξε με την εισαγωγή
του κεντρικού δόγματος και της υπόθεσης που στηρίζεται στην αλληλουχία12.
Η υπόθεση αυτή παρέχει ένα μονοπάτι
μιας κατεύθυνσης από την αλληλουχία
των βάσεων του DNA μέσω του αγγελιοφόρου RNA (μεταγραφή), στη σύνθεση
των πρωτεϊνών (μετάφραση). Λόγω αυτού του παραδείγματος, οι μοριακοί βιολόγοι επανακαθόρισαν τον όρο γενετικός, ώστε να σημαίνει εφεξής αλληλουχία
νουκλεοτιδίων του DNA, ένας ορισμός με
τον οποίο διαφωνούν πολλοί γενετιστές.

Η χρήση του όρου επιγενετική άλλαξε
επίσης στη δεκαετία του 1970, καθώς
οι μοριακοί βιολόγοι άρχισαν να προτείνουν μηχανισμούς, ιδιαίτερα τη μεθυλίωση της κυτοσίνης, με τους οποίους θα
μπορούσε να ρυθμίζεται τόσο η ανάπτυξη, όσο και η έκφραση των γονιδίων13,14.
Πολλές από αυτές τις μοριακές υπογραφές μεταβάλλονται σταδιακά κατά τρόπο μη αναστρέψιμο, καθώς τα κύτταρα
και οι ιστοί διαφοροποιούνται και γερνούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, κάθε μηχανισμός που ελέγχει την ανάπτυξη πρέπει
να επανεκκινεί σε κάθε νέα γενιά κυττάρων. «Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για
ένα συμπληρωματικό ορισμό της επιγενετικής, ώστε να περιλάβει ένα είδος μετάδοσης από τη μια γενιά στην άλλη, χωρίς
μεταβολή στην αλληλουχία του DNA»15.
Συνεπώς, ο Holliday μετέφερε το ενδιαφέρον της επιγενετικής από το αυστηρά
ενδο-γενεανολογικό στο ενδο- και στο
δια-γενεανολογικό επίπεδο16.
Χρησιμοποίησα τους όρους «μιτωτικά
κληρονομήσιμο» και «μειωτικά κληρονομήσιμο» για να διακρίνω τις δύο διαφορετικές σύγχρονες έννοιες του όρου
επιγενετικός. Στα μειωτικά κληρονομήσιμα σήματα περιλαμβάνονται η μεθυλίωση της κυτοσίνης, η δομή της χρωματίνης και η ακετυλίωση των ιστονών,
καθώς επίσης και άλλα μοριακά σήματα, όπως αυτά που διαμεσολαβούν για
τη δημιουργία του RNA.

Υπάρχουν μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά σήματα που μεταβάλλονται λόγω του περιβάλλοντος;
Υπάρχουν πολλά εμπόδια για μια οριστική απάντηση ως προς το εάν υπάρχουν μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά σήματα που τροποποιούνται από το
περιβάλλον. Πρώτον, οι περισσότερες
εργασίες σχετικά με τα επιγενετικά σήματα εστίασαν στην πιστή μεταβίβαση των
επιγενετικών σημάτων μέσω των μιτώσεων, όχι μέσω των μειώσεων. Δεύτερον,
αν και είναι σαφές ότι κάποια επιγενετικά
σήματα –όπως οι μεθυλιακές υπογραφές
του γονιδιακού εντυπώματος (genomic
imprinting) και της ετεροχρωματίνης–
κληρονομούνται μέσω των μειώσεων,
κανείς δεν έχει ποσοτικοποιήσει ακόμη
το βαθμό της μειωτικής κληρονομικότητάς τους. Τρίτον, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί σχετική μεθοδολογία. Για να αρθεί
η τελευταία δυσκολία, πρόσφατα προτάθηκε μια μεθοδολογική προσέγγιση17. Η
νεο-λαμαρκιανή ιατρική δεν υπάρχει εάν
δεν υπάρχουν μειωτικά κληρονομήσιμα

επιγενετικά σήματα που τροποποιούνται
από το περιβάλλον.
Τουλάχιστον έξι εργαστήρια έχουν ανακοινώσει μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά σήματα που τροποποιούνται από
το περιβάλλον. Δύο από αυτά εργάζονται
επάνω στη μεθυλίωση της κυτοσίνης στα
ποντίκια. Σε ορισμένους χρωματοσωματικούς τόπους, το ποσό των γονιδιακών
προϊόντων είναι ανάλογο με το βαθμό
της μεθυλίωσης της επάγουσας περιοχής
των γονιδίων18. Σε έναν ανάλογο τόπο,
τα επίπεδα της μεθυλίωσης και οι επακόλουθες μεταβολές στο φαινότυπο αποδείχθηκε ότι είναι μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά χαρακτηριστικά και ότι
μπορούν να μεταβληθούν εάν η μητέρα
λάβει δίαιτα πλούσια σε ενώσεις μεθυλίων19. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν
σε έναν άλλο τόπο20 του ποντικιού, αλ-

περιορίζονται στη μεθυλίωση της κυτοσίνης. Έχουν επίσης βρεθεί στους ζυμομύ23
24
κητες και στη Drosophila , που αποτελούν δύο από τα ελάχιστα παραδείγματα
έμβιων οργανισμών που έχουν απωλέσει
όλη ή την περισσότερη μεθυλίωση των
κυτοσινών τους25. Δεν είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε πόσο συχνό ή σημαντικό είναι αυτό το φαινόμενο έως ότου η
έρευνα γίνει εντατικότερη σχετικά με αυτό το ζήτημα6.

Ποσοτική γενετική των μειωτικά
κληρονομήσιμων επιγενετικών
σημάτων που μεταβάλλονται
λόγω του περιβάλλοντος
Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι τα
μειωτικά κληρονομήσιμα φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά συνήθως αποδίδονται
αποκλειστικά σε γενετικούς ή περιβαλ-

Once you eliminate the impossible, whatever remains
no matter how improbable must be the truth

Οι Lamarck Haekel και Darwin, πρωτεργάτες της θεωρίας της εξέλιξης σε σκίτσο των αρχών του
20ου αιώνα. Παρατίθεται η περίφημη φράση του Serlock Holmes «εάν αποκλείσεις το αδύνατο,
ό,τι μείνει, όσο απίθανο και αν είναι, πρέπει να είναι η αλήθεια». Το σκίτσο σατίριζε την περιβόητη
αναφορά των Βικτωριανών ερευνητών στην εξέλιξη της καμηλοπάρδαλης σαν αποτέλεσμα της
προσαρμοστικής πίεσης του περιβάλλοντος.

λά εδώ τα επιγενετικά σήματα ήταν μειωτικά κληρονομήσιμα και μπορούσαν να
μεταβληθούν μέσω της μητέρας ή του
πατέρα. Η χημική αλλοίωση της μεθυλίωσης της κυτοσίνης είναι γνωστό ότι κληρονομείται μέσω της κυτταρικής μείωσης
στα φυτά21,22. Τα επιγενετικά σήματα που
κληρονομούνται μέσω μείωσης και που
τροποποιούνται από το περιβάλλον δεν

λοντικούς παράγοντες και όχι επίσης και
σε επιγενετικά φαινόμενα. Η ιδέα των επιγενετικών επιδράσεων διασχίζει την εξέλιξη της σύγχρονης βιολογίας μέχρι την
ανακάλυψη της επίδρασης της θέσης για
την εμφάνιση του φαινομένου της εμφάνισης ζωνών με διαφορετικά χρώματα στα φυτά (variegation) στη δεκαετία
του 192026, των transposons του DNA
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στη δεκαετία του 194027, του γονοτυπικού εντυπώματος (genomic imprinting)
στη δεκαετία του 196028 και των ρυθμιστικών νόμων για τη μεθυλίωση των κυτοσινών στη δεκαετία του 197014. Κάθε
ένα από αυτά τα φαινόμενα θα έπρεπε
να έχει εμβάλει τη σκέψη κάποιου επιγενετικού στοιχείου στα ποσοτικά γενετικά
παραδείγματα, αλλά στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
Μέχρι σήμερα, η έρευνα περιορίστηκε αποκλειστικά στην ποσοτική γενετική
για να εκτιμήσει τα επιγενετικά φαινόμενα29,30. Η ποσοτική γενετική θεωρεί σαν
γενετικά αποτελέσματα κάθε είδους μεταβολές που δεν μπορεί να εξηγηθούν
από την περιβαλλοντική ποικιλία. Με τα
μειωτικά επιγενετικά σήματα που μεταβάλλονται από το περιβάλλον πρέπει να
προσθέσουμε μια νέα ανεξάρτητη μεταβλητή στις γενετικές αναλύσεις: το περιβάλλον των γονέων17.

Διακλαδώσεις της νεο-λαμαρκιανής ιατρικής
Η νεο-λαμαρκιανή εξέλιξη περιγράφει
τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που μεταβάλλουν τα κληρονομήσιμα σήματα, μια
ιδέα που ασπαζόταν και ο Δαρβίνος31,32.
Τα μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την παραπάνω ιδέα, αν και κατά τρόπο περισσότερο
τυχαίο και λιγότερο άμεσο απ’ ό,τι είχε
προτείνει ο Λαμάρκ33,34. Ωστόσο, αν και
τα νεο-λαμαρκιανά φαινόμενα έχουν περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια26,35, η νεολαμαρκιανή εξέλιξη έχει χλευασθεί σαν
μια εξελικτική θεωρία, η οποία έχει καταπέσει από τα μέσα του 19ου αιώνα6.
Η μεγαλύτερη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση των επιγενετικών σημάτων
που κληρονομούνται μειωτικά και μεταβάλλονται από το περιβάλλον θα βοηθούσε να διευκρινισθούν ορθότερα οι
παράγοντες της κληρονομικότητας. Αυτό
αποτελεί σημαντικό βήμα για την ιατρική, όπου τίθεται το ερώτημα της προέλευσης (γενετικής ή περιβαλλοντικής) μιας νόσου. Πρόκειται για μια λανθασμένη
διχοτομική σκέψη. Στη νεο-λαμαρκιανή
ιατρική, το περιβάλλον μπορεί να μεταβάλλει το κληρονομούμενο επιγονιδίωμα. Η ιατρική αυτή θα μπορούσε να έχει
τεράστιο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και
στην περιβαλλοντική πολιτική. Εάν τα βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να προκαλέσουν μειωτικά κληρονομήσιμες επιγενετικές μεταβολές, τότε η κάθαρση αυτών
των αποβλήτων δεν θα λύσει κατ’ ανάγκη το πρόβλημα. Εφόσον η βιομηχανική
μόλυνση έχει επιδράσει στον ανθρώπι60

νο οργανισμό μέσω επιγενετικών μηχανισμών, αυτή η βλάβη θα μεταδίδεται
στις επόμενες γενιές ακόμη και αν οι γενιές αυτές δεν εκτίθενται στον τοξικό παράγοντα. Τέτοιες βλάβες έχουν ήδη ανιχνευθεί σχετικά με ορισμένα καρκινογόνα
που μεταβάλλουν τα επιγενετικά σήματα
στο γονιδίωμα36,37. Το παραπάνω γεγονός θα έπρεπε να ενισχύει τις τρέχουσες
προσπάθειες για μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Η νεο-λαμαρκιανή ιατρική μεταθέτει το στόχο από τη θεραπεία στην πρόληψη38.
Ο ρόλος των επιγενετικών σημάτων
που κληρονομούνται μειωτικά και μεταβάλλονται από το περιβάλλον είναι
σημαντικός για την καρκινογένεση. Τα
επιγενετικά σήματα και ιδιαίτερα η μεθυλίωση της κυτοσίνης, είναι γνωστό ότι

Η μεγαλύτερη θεωρητική και
εμπειρική κατανόηση των
επιγενετικών σημάτων που
κληρονομούνται μειωτικά και
μεταβάλλονται από το περιβάλλον θα βοηθούσε να διευκρινισθούν ορθότερα οι παράγοντες της κληρονομικότητας.

ρυθμίζουν τη γονιδιακή δραστηριότητα14. Ιδιαίτερα, η μεθυλίωση της επάγουσας περιοχής του γονιδίου καταστέλλει
πάντοτε τη μεταγραφή του λειτουργικού
γονιδίου. Για πολλούς τόπους, η καταστολή (downregulation) του γονιδίου
είναι ευθέως ανάλογη με το βαθμό της
μεθυλίωσης της κυτοσίνης της επάγουσας περιοχής (promoter)18. Τα περιβαλλοντικά σοκ τροποποιούν τα επιγενετικά
σήματα39. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, περισσότερο αναστέλλεται η διατήρηση της μεθυλίωσης μετά από τη μίτωση, παρά αποψιλούται η μεθυλίωση
του εκτιθέμενου κυττάρου. Η έκθεση σε
περιβαλλοντικά σοκ, όπως οι ελεύθερες
ρίζες ή άλλα καρκινογόνα, γενικά επηρεάζουν τα πρότυπα της μεθυλίωσης πολλών ρυθμιστικών γονιδίων. Εάν απομακρυνθεί σημαντική ποσότητα μεθυλίωσης
(συμπεριλαμβανομένων και των μιτωτικά
παραγόμενων κυττάρων), η δραστηριότητα του γονιδίου απορυθμίζεται40. Επειδή
η κυτταρική διαφοροποίηση έγκειται στη
διαφορική καταστολή πολλών γονιδιακών λειτουργιών, τα κύτταρα με σημαντι-

κή γονιδιακή επανενεργοποίηση μπορεί
να αποδιαφοροποιηθούν και να αρχίσουν
να πολλαπλασιάζονται ταχέως. Αυτό παρέχει πρόσφορη οδό ανάπτυξης για πολλούς καρκίνους41.
Μια εναλλακτική υπόθεση είναι ότι τα
κατασταλτικά των όγκων γονίδια μπορεί
να αδρανοποιηθούν λόγω της έντονης
μεθυλίωσης41–43. Με άλλα λόγια, η μεθυλίωση καταστέλλει την παραγωγή ουσιών που εμποδίζουν την ανάπτυξη των
όγκων, όπως πρωτεΐνες που αδρανοποιούν τις ελεύθερες ρίζες. Αυτή η εναλλακτική υπόθεση συμπορεύεται με την παρατήρηση ότι τα τελομερή στα καρκινικά
κύτταρα εμφανίζουν έντονη μεθυλίωση44.
Η έντονη μεθυλίωση σχετίζεται επίσης με
ειδικούς τόπους σε ορισμένους όγκους
και αυτά τα επίπεδα μεθυλίωσης μπορούν να τροποποιηθούν από το περιβάλλον45. Ωστόσο, είναι άγνωστο κατά πόσο
αυτά τα ειδικά επιγενετικά σήματα κληρονομούνται μέσω των μειώσεων.
Πέραν των καρκίνων και άλλες παθήσεις
πιστεύεται ότι οφείλονται σε επιγενετικούς
μηχανισμούς, συνήθως λόγω ανώμαλης
μεθυλίωσης της κυτοσίνης. Για παράδειγμα, ορισμένες μορφές διαβήτη οφείλονται
σε μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά
σήματα46. Οι σύνθετες παθήσεις πιστεύεται
ότι οφείλονται σε σύνθετες αλληλεπιδράσεις πολλών γονιδίων και περιβαλλοντικών παραγόντων47. Πάντως, οι σύνθετες
παθήσεις θα μπορούσαν θαυμάσια να
οφείλονται σε ένα μοναδικό γονίδιο, στο
οποίο έχουν συμβεί μια ποικιλία από πιθανά μειωτικά κληρονομήσιμα επιγενετικά φαινόμενα48. Αυτό φαίνεται εξαιρετικά
πιθανό, επειδή υπάρχουν συνήθως πολλαπλά επιγενετικά επίπεδα επάνω από κάθε μεμονωμένο γονιδιακό τόπο (π.χ. μεθυλίωση της κυτοσίνης, ετεροχρωματίνη,
ακετυλίωση ιστονών).
Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί πειστική σύνδεση μεταξύ μειωτικά κληρονομούμενων επιγενετικών χαρακτηριστικών και σύνθετων παθήσεων, οι
ισχυρές αλληλεπιδράσεις γονότυπου-περιβάλλοντος49 τις καθιστά υποψήφιες για
μελέτη στα πλαίσια της νεο-λαμαρκιανής
ιατρικής. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εφαρμογής της δαρβινικής ιατρικής σε
παθήσεις που προκαλούνται από μοριακά επιγενετικά ελλείματα, όπως λάθη στη
μεθυλίωση της κυτοσίνης σε ασθενείς με
το σύνδρομο Prader–Willi50. Αλλά αυτή η
πάθηση οφείλεται πιθανότατα σε μειωτικά κληρονομήσιμο επιγενετικό έλλειμα,
παρά σε γενετική βλάβη51. Πράγματι, δεν
φαίνεται να υπάρχει βιβλιογραφία στο χώρο της εξελικτικής ιατρικής που να ασχο-

λείται με τις παθήσεις που οφείλονται σε
μειωτικά κληρονομήσιμο επιγενετικό πρόβλημα. Εάν αυτές οι παθήσεις φανεί ότι
πυροδοτούνται από περιβαλλοντικές διαταραχές, όπως τα καρκινογόνα, τότε πρέπει
να καταβληθούν προσπάθειες πρόληψης
αυτών των παθήσεων πριν προσβληθούν
οι επερχόμενες γενιές.

Συμπέρασμα
Το περιβάλλον σε μια γενιά μπορεί να
επηρεάσει τις επόμενες γενιές τροποποιώντας τις επιγενετικές υπογραφές. Εάν
αυτές οι μειωτικά κληρονομούμενες επιγενετικές μεταβολές εξαπλωθούν (γεγονός που αποτελεί μια ανοιχτή εμπειρική
ερώτηση), έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τους θεμελιώδεις κανόνες της
εξελικτικής ιατρικής, καθώς επίσης και τη
σύγχρονη συζήτηση περί του σχετικού
ρόλου της φύσης και της διατροφής. Με
βάση την επιγενετική θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ερμηνεύσουμε τους μοριακούς μηχανισμούς της αλληλεπίδρασης
μεταξύ γονότυπου και περιβάλλοντος. Η
ερμηνεία αυτή θα μπορούσε, στα πλαίσια της εξελικτικής ιατρικής η οποία επονομάζεται και νεο-λαμαρκιανή ιατρική,
να στρέψει το ενδιαφέρον της μελλοντικής ιατρικής από τη θεραπεία στην πρόληψη των νόσων.
Σημειώσεις του μεταφραστή
Λαμάρκ: Ο Jean-Baptiste Lamarck (17441829) θεωρείται ο ιδρυτής της βιολογίας. Θεωρούσε ότι η ενεργειακή διατήρηση της ζωής οφείλεται στο περιβάλλον,
άρα προϋπάρχει του έμβιου οργανισμού.
Το περιβάλλον επιτρέπει στο έμβιο ον να
ζει εξελισσόμενο συνεχώς. Η ζωή εξελίσσεται σε συνθετότερες μορφές, αλληλεπιδρώντας με τη φύση.
Μείωση, μίτωση: Στη βιολογία, η μείωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας
ένα ευκαρυωτικό κύτταρο διαιρείται για
να παράγει τέσσερα απλοειδή κύτταρα,
τους γαμέτες. Η μείωση είναι απαραίτητη για την παραγωγή των κυττάρων της
σεξουαλικής αναπαραγωγής. Η μίτωση
είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα
κύτταρο διπλασιάζει τα χρωματοσώματά
του ώστε να προκύψουν δύο όμοια θυγατρικά κύτταρα.
Παράδειγμα: Από τα τέλη της δεκαετίας
του 1960 ο όρος παράδειγμα αναφέρεται σε ένα συγκροτημένο σύνολο επιστημονικών θεωριών, στα πλαίσια της σύγχρονης επιστημολογικής ανάλυσης των
επιστημών. Κατ’ επέκταση, σύνολο πρα-

κτικών που χαρακτηρίζουν μια επιστήμη
κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης εποχής
(βλ. Thomas Kuhn).
Transposon: Oι αλληλουχίες του DNA
που μπορούν να μετακινούνται σε διάφορες θέσεις μέσα στο γονιδίωμα του
κυττάρου.
Γονοτυπικό εντύπωμα: Ένα φαινόμενο που αφορά σε μια μικρή ομάδα γονιδίων. Το αλλήλιο του γονιδίου που εκφράζεται φαινοτυπικά είναι πάντοτε αυτό
που κληρονομείται από τον ένα γονέα.
Το μη εκφραζόμενο αλλήλιο είναι μεθυλιωμένο.
Ετεροχρωματίνη: Το τμήμα της συμπυκνωμένης χρωματίνης που περιέχει τα μη
εκφραζόμενα γονίδια.
Ιστόνες: Πρωτεΐνες που αποτελούν τα
κύρια δομικά συστατικά της χρωματίνης.
Γύρω τους περιελίσσεται το DNA.
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