
 
 
Nobel Prize in Chemistry 2012  
"for studies of G-protein–coupled receptors" 
 
Η απονομή  

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο 
Νομπέλ Χημείας για το 2012, μαζί με τα 10 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 
1.000.000 €) που το συνοδεύουν, στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Λέφκοβιτς και Μπράιαν 
Κομπίλκα για την «αποκωδικοποίηση των υποδοχέων της πρωτεΐνης G». 
 

Μπράιαν Κομπίλκα 
(Brian K. Kobilka) 
 
Γεννήθηκε το 1955 στη 
Μινεσότα και 
αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή του Γέιλ 
(Yale) το 1981. Σήμερα 
είναι καθηγητής 
Ιατρικής και Μοριακής 
και Κυτταρικής 
Φυσιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ (Stanford).  

Ρόμπερτ Λέφκοβιτς 
(Robert J. Lefkowitz) 
 
Γεννήθηκε το 1943 
στη Νέα Υόρκη  και 
σπούδασε Ιατρική. 
Σήμερα είναι 
καθηγητής Ιατρικής 
και Βιοχημείας στο 
Πανεπιστήμιο Duke 
στο Ντέραμ 
(Durham) της 
Βόρειας Καρολίνας. 
 

 
Οι υποδοχείς της πρωτεΐνης G 

Οι συζευγμένοι με την πρωτεΐνη G υποδοχείς θεωρούνται οι «διερμηνείς» της 
κυτταρικής επικοινωνίας ή αλλιώς οι «κλειδοκράτορες» των αισθήσεών μας, αφού 
όλες σχεδόν οι λειτουργίες του σώματός μας, από την όραση, την οσμή και τη γεύση 
ως τον ρυθμό της καρδιάς και τη νευρωνική επικοινωνία, εξαρτώνται από το έργο που 
επιτελούν αυτοί οι υποδοχείς.   

«Κρυμμένοι» στη λιπώδη μεμβράνη που περιβάλλει τα κύτταρα (Σχήμα 1), οι 
υποδοχείς της πρωτεΐνης G ανιχνεύουν τις ορμόνες (π.χ. αδρεναλίνη), τις οσμές, τους 
χημικούς νευροδιαβιβαστές και άλλα σήματα που έρχονται από το εξωτερικό μας 
περιβάλλον και στη συνέχεια μεταφέρουν τα μηνύματά τους στο εσωτερικό των 
κυττάρων, ενεργοποιώντας κάποιον από τους διάφορους τύπους της πρωτεΐνης G. Η 
πρωτεΐνη αυτή, με τη σειρά της, πυροδοτεί πληθώρα άλλων αντιδράσεων στο σώμα 
μας. 

Σήμερα, οι μισές περίπου φαρμακευτικές έρευνες που γίνονται παγκοσμίως 
στοχεύουν στους εν λόγω υποδοχείς, εξαιτίας της σημαντικότατης για τις αισθήσεις 
μας δράσης τους. 
 



 

 

Σχήμα 1. Απεικόνιση των σχετικών 
θέσεων της πρωτεΐνης G και του 
υποδοχέα της  

 

 

 

Λύση του μυστηρίου της αδρεναλίνης – Πορεία προς το Νομπέλ  

Εδώ και πολλά χρόνια, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι ορισμένες ουσίες, όπως οι 
ορμόνες, έχουν άμεσες και ισχυρές επιδράσεις στον οργανισμό. Π.χ., η αδρεναλίνη 
κάνει την καρδιά να πάλλεται ταχύτερα. Πολλοί υποψιάζονταν ότι οι ουσίες αυτές 
συνδέονται με κάποιου είδους υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων, οι οποίοι στη 
συνέχεια διαβιβάζουν ένα σήμα στους εσωτερικούς μηχανισμούς των κυττάρων, 
προκειμένου να προσαρμοστούν στο χημικό ερέθισμα.  

Αυτή η θεωρία παρέμενε ανεπιβεβαίωτη μέχρις ότου ο Λέφκοβιτς άρχισε το 1968 
να μελετά τον μηχανισμό δράσης της αδρεναλίνης. Χρησιμοποιώντας ραδιενεργές 
μορφές ορμονών με ισότοπο του ιωδίου, ο Λέφκοβιτς κατόρθωσε, από την 
εκπεμπόμενη ακτινοβολία τους, να ανακαλύψει αρκετούς υποδοχείς, μεταξύ αυτών και 
τον β-αδρενεργικό υποδοχέα της αδρεναλίνης.  

Η συνέχεια ήρθε τη δεκαετία του 1980, όταν ο Κομπίλκα με τα πειράματά του 
κατόρθωσε να εντοπίσει το γονίδιο του β-αδρενεργικού υποδοχέα μέσα στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα. Οι μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν ότι στα ανθρώπινα 
κύτταρα υπάρχουν πολλά ακόμα παρόμοια γονίδια.  

Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι ο β-αδρενεργικός υποδοχέας είναι ένα μόνο μέλος 
από μια μεγάλη κατηγορία υποδοχέων. Οι υποδοχείς αυτοί ονομάστηκαν «G-
πρωτεϊνικοί υποδοχείς» επειδή ένα βασικό εξάρτημά τους είναι μια ομάδα πρωτεϊνών 
που ονομάζονται G-πρωτεΐνες.  

Σήμερα γνωρίζουμε περίπου 1.000 γονίδια που κωδικοποιούν τέτοιους 
υποδοχείς και συμμετέχουν στην όραση, στη γεύση, στην όσφρηση και σε πλήθος 
εσωτερικών φυσιολογικών διαδικασιών. Ο Κομπίλκα, σημειώνει η επιτροπή των 
βραβείων, προχώρησε σε ένα ακόμα εντυπωσιακό επίτευγμα το 2011, όταν κατάφερε 
να απαθανατίσει σε μια εικόνα τον β-αδρενεργικό υποδοχέα τη στιγμή που αυτός 
ενεργοποιείται από ένα μόριο αδρεναλίνης.  

 
Πηγές  
1. Νομπέλ Χημείας για τους υποδοχείς «κλειδοκράτορες των αισθήσεων»  
Καφαντάρης Τάσος, Εφημερίδα «Το Βήμα», 10.10.2012 
2. Asiantribune.com 11.10.2012 
3. Εφημερίδα «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» 10.10.2012  
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