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Οι 2548 συμμετέχοντες στις εργασίες είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις 7 τιμητικές 
διαλέξεις (τρεις από τις οποίες δόθηκαν από επι-

στήμονες που έχουν λάβει το Βραβείο Νόμπελ), καθώς και 
τις περισσότερες από 200 διαλέξεις των προσκεκλημένων 
ομιλητών οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 8 συμπόσια και 
34 ενότητες.

Στις ενότητες αυτές αναλύθηκαν όλα τα σύγχρονα ζητήματα 
της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας όπως η φαρμακογενο-
μική (η αξιοποίηση του γονιδιώματος στην ανάπτυξη φαρμά-
κων «κομμένων και ραμμένων» στις ανάγκες του κάθε ασθε-
νούς), η ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών με βάση τα εμβρυϊκά 
βλαστικά κύτταρα, η γλυκοβιολογία (το πεδίο που ερευνά τα 
κυτταρικά σάκχαρα και τον τρόπο που αυτά επιδρούν στην φυ-
σιολογία και παθολογία του κυττάρου).

Αξίζει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες στις εργασίες των συ-
νεδρίων έφτασαν στην Αθήνα από κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 20,8 των συνέδρων προ-
ήλθαν από την Ασία με προεξάρχουσες χώρες την Δημοκρα-
τία της Κορέας και την Ιαπωνία. Σημαντική ήταν επίσης η πα-
ρουσία αμερικανών, βρετανών, γερμανών, ισπανών, ιταλών, 
τούρκων, και πολωνών συνέδρων.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου
Η ανακάλυψη νέων φαρμάκων έχει πάρει νέα μορφή χάρη 

στις προόδους της δομικής πρωτεομικής (της μελέτης της δο-
μής των πρωτεϊνών με την βοήθεια κρυσταλλογραφίας αλλά 
και χρήση υπολογιστών). Σύμφωνα με τον βρετανό επιστή-
μονα Τομ Μπλαντέλ (Tom Blundel), «η εποχή κατά την οποία 
η φαρμακοβιομηχανία δοκίμαζε 5000 μόρια για να επιλέξει 
5 πιθανά ως φάρμακα, εκ των οποίων ένα ή κανένα έφτανε 
στο στάδιο των κλινικών δοκιμών, φτάνει στο τέλος της». Σή-
μερα, μέσω ενός συνδυασμού κρυσταλλογραφίας, πρωτεο-

μικής και συνθετικής χημείας, δημιουργούνται μόρια τα οποία 
επιλέγονται για την αποτελεσματικότητα και χαμηλή τοξικότη-
τα σε μικρό διάστημα. Αυτό μειώνει το κόστος ανάπτυξης των 
φαρμάκων και δίνει ελπίδες για την ανάπτυξη φαρμακευτικών 
ουσιών τόσο για σπάνιες ασθένειες όσο και για εκείνες που αν 
και δεν αποτελούν απειλή για τον ανεπτυγμένο κόσμο, σκο-
τώνουν ακόμη πολλές χιλιάδες (ή και εκατομμύρια) ανθρώ-
πους στις υπό ανάπτυξη χώρες.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων είναι 
η δυνατότητά τους να αφήνουν πίσω τους τον αρχικό όγκο 
και να μεταναστεύουν σε άλλους ιστούς και όργανα. Επίσης 
διαθέτουν την ικανότητα διήθησης στους ιστούς. Τις στρατη-
γικές που αξιοποιούν τα καρκινικά κύτταρα προκειμένου να 
μετακινηθούν μελέτησαν με την βοήθεια προηγμένων τεχνι-
κών μικροσκοπίας ολλανδοί ερευνητές. Σύμφωνα με τον Πη-
τερ Φριντλ (Peter Friedl), τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν ποι-
κίλους τρόπους μετακίνησης πάνω στην εξωκυττάρια ουσία. 
Ένας από αυτούς μοιάζει με την κίνηση της αμοιβάδας: περι-
λαμβάνει την προσκόλληση μιας μικρής προεξοχής του κυττά-
ρου πάνω στην εξωκυττάρια ουσία προς την κατεύθυνση που 
το κύτταρο θα μετακινηθεί και στην συνέχεια μιας σειρά συσπά-
σεων που επιτρέπουν την μετακίνηση του κυττάρου. Παράλ-
ληλα παρατηρείται καταστροφή των πρωτεϊνών της εξωκυττά-
ριας ουσίας πράγμα που ανοίγει το πεδίο για την μετακίνηση 
κι άλλων κυττάρων.

Τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τον παράγοντα TNF (Tumor 
Necrosis Factor) παρουσίασε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου 
ο Δρ Γιώργος Κόλλιας, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου 
Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». Ο TNF είναι 
ένα μόριο με ποικίλες δράσεις τόσο στην φυσιολογία όσο και 
την παθολογία του ανθρωπίνου οργανισμού. Μεταξύ άλλων, 
συμμετέχει στην διαδικασία της ανάπτυξης χρόνιας φλεγμονής 
αλλά και στην διαδικασία της εμφάνισης αυτοάνοσων νοσημά-

Συνέδριο Βιοχημείας
και Μοριακής Βιολογίας

Πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών οι ενιαίες 
εργασίες του 33ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
των Ενώσεων Βιοχημείας (FEBS) και του 11ου Συνεδρίου 
της Διεθνούς Ένωσης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας 
(IUBMB) με τίτλο «Βιοχημεία της Κυτταρικής Ρύθμισης».
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των (ασθένειες που προκύπτουν όταν 
το ανοσοποιητικό σύστημα δεν ανα-
γνωρίζει τα στοιχεία του εαυτού του 
και επιτίθεται σε ιστούς ή όργανα). Αξι-
οποιώντας ζώα-μοντέλα για ανθρώ-
πινες ασθένειες, η ερευνητική ομάδα 
του Δρος Κόλλια διαπίστωσε ότι οι 
ποσότητες του TNF σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή και ένα συγκεκριμένο 
ιστό παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
εμφάνιση ασθενειών: μεγαλύτερες ή 
μικρότερες ποσότητες οδηγούν είτε σε χρόνια φλεγμονή εί-
τε σε αυτοάνοσο νόσημα. Επιπροσθέτως, οι έλληνες ερευνη-
τές μπόρεσαν να δώσουν μια εξήγηση σε ένα φαινόμενο που 
οι κλινικοί γιατροί παρατηρούν συχνά: την εμφάνιση αρθρο-
παθειών σε ασθενείς που υποφέρουν από τη νόσο του Κρον 
(η οποία πλήττει το γαστρεντερικό σύστημα). Αυτή πιθανότα-
τα οφείλεται στη δράση του TNF σε μια κατηγορία κυττάρων 
που ονομάζονται μεσεγχυματικά και που εντοπίζονται τόσο στο 
έντερο όσο και στο χόνδρο.

Στις επιτυχείς προσπάθειες για ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρ-
μάκων ήταν αφιερωμένη η διάλεξη του προσκεκλημένου ομι-
λητή Aξελ Ούλριχ (Axel Ullrich),διευθυντού του Ινστιτούτου Βι-
οχημείας Max Planck στην Γερμανία. Τα φάρμακα στα οποία 
αναφέρθηκε ο γερμανός επιστήμονας είναι αντισώματα για πρω-
τεΐνες οι οποίες εκφράζονται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας τε-
ράστιος βαθμός ομοιότητας μεταξύ του 
ανθρώπου και των άλλων πρωτευόντων 
θηλαστικών (χιμπατζής, γορίλας, μπο-
νόμπο και ουρακοτάγκος), υπάρχουν 
και βασικές διαφορές σε ό,τι αφορά ευ-
αισθησία στις ασθένειες. Ένα μέρος του 
φαινομένου αυτού φαίνεται πως οφείλε-
ται, όχι στις πρωτεΐνες αλλά στα σάκχα-
ρα και ειδικότερα σε μόρια σακχάρων τα 
οποία είναι διαφορετικά μεταξύ των αν-

θρώπων και των πρωτευόντων θηλαστικών. Σύμφωνα με τον 
Άζιτ Βάρκι (Ajit Varki), καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλι-
φόρνια στο Σαν Ντιέγκο, η σημαντικότερη ίσως κατηγορία σακ-
χάρων είναι αυτά που ονομάζονται σιαλικά οξέα και τα οποία 
στους ανθρώπους διαφοροποιήθηκαν πριν από 6 περίπου 
εκατομμύρια χρόνια. 

Τα σιαλικά οξέα εντοπίζονται στην επιφάνεια των κυττάρων 
και η ταυτότητά τους καθορίζει την ανθεκτικότητα ή την ευαι-
σθησία μας σε μικροβιακούς παράγοντες, τις αντιδράσεις του 
ανοσοποιητικού συστήματός μας και πλήθος άλλων παθολο-
γικών ή φυσιολογικών αντιδράσεων. Σύμφωνα δε με τον κα-
θηγητή βιοχημείας του πανεπιστημίου Πατρών κ. Ν. Καραμά-
νο, «κάθε σημαντική ασθένεια περιλαμβάνει γλυκοπρωτεΐνες», 
πράγμα το οποίο εξηγεί το αυξημένο ενδιαφέρον της φαρμα-
κοβιομηχανίας για τα μόρια αυτά.

Αναλύθηκαν όλα τα σύγχρονα 
ζητήματα της Βιοχημείας και 
Μοριακής Βιολογίας όπως η 

φαρμακογενομική, η ανάπτυξη 
κυτταρικών θεραπειών με βάση 
τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, 

η γλυκοβιολογία




