
ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την 

γενετική πληροφορία 

Νουκλεϊκά οξέα:  

1. Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)  

 Φορέας της γενετικής πληροφορίας 

 

2. Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)  

 Συμμετοχή στην πρωτεϊνοσύνθεση 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Τα νουκλεϊκά οξέα είναι πολυμερή νουκλεοτιδίων 

 

Ένα νουκλεοτίδιο αποτελείται από: 

1. Μία αζωτούχο βάση 

2. Μία ή περισσότερες φωσφορικές ομάδες 

3. Ένα σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα (πεντόζη) 

2-Δεοξυριβόζη Ριβόζη 

(DNA)  (RNA) 



ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ 

1.   Αζωτούχες βάσεις 

Είναι κυκλικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο στο δακτύλιο τους και 

διακρίνονται σε:   

         Πυριμιδίνες                                                 Πουρίνες  

Προέρχονται από τον 

εξαμελή δακτύλιο της 

πυριμιδίνης 

Παράγωγα της πουρίνης και περιέχουν 

έναν δεύτερο πενταμελή δακτύλιο, ο 

οποίος είναι συμπυκνωμένος στον 

εξαμελή δακτύλιο 



ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ 

1.   Αζωτούχες βάσεις 

Πυριμιδίνες  

    Ουρακίλη (U)          Θυμίνη (T)               Κυτοσίνη  (C)          

Πουρίνες 

  Αδενίνη  (A)             Γουανίνη (G)           



ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ 

2.   Φωσφορική ομάδα 

Η φωσφορική ομάδα συνήθως συνδέεται με το υδροξύλιο του 

πέμπτου ατόμου άνθρακα της πεντόζης 
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ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ 

3.   Πεντόζη 

H OH 

Χρησιμοποιείται στο  

Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)  

Χρησιμοποιείται στο  

Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)  



ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ 

Νουκλεοζίδια ή Νουκλεοζίτες: Ενώσεις 

αποτελούμενες από ένα σάκχαρο και μία 

αζωτούχο βάση, τα οποία συνδέονται 

μεταξύ τους με έναν Ν-γλυκοζιτικό δεσμό 

Πεντόζη 

Βάση 

Νουκλεοτίδια: Φωσφορικοί εστέρες των 

νουκλεοζιδίων 

Πεντόζη 

Βάση Ρ 

Η βάση συνδέεται στον πρώτο άνθρακα (C1) του πενταμελούς 

δακτυλίου του σακχάρου  



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Τα νουκλεϊκά οξέα είναι μακριά πολυμερή στα οποία τα νουκλεοτίδια 

ενώνονται μεταξύ τους ομοιοπολικά με ένα φωσφοδιεστερικό δεσμό.  

Ο τρόπος σύνδεσης των νουκλεοτιδίων 

προσδίδει στο νουκλεϊκό οξύ χημική 

πολικότητα. Συγκεκριμένα η 3’ 

υδροξυλομάδα του ενός νουκλεοτιδίου 

συνδέεται με την 5’-φωσφορική ομάδα του 

επόμενου. Έτσι τα δύο άκρα κάθε κλώνου 

διαφέρουν καθώς το ένα φέρει μία ελεύθερη 

υδροξυλομάδα (3’ άκρο) και το άλλο μία 

ελεύθερη φωσφορική ομάδα (5’ άκρο). 

    

5’ άκρο 

3’ άκρο 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 

3’ 

3’ 

5’-Αδενίνη-Κυτοσίνη-Γουανίνη-Θυμίνη-3’ 

Δύο αλυσίδες DNA οι οποίες έχουν 

αντίθετη πολικότητα και 

συγκρατούνται  μεταξύ τους με 

δεσμούς Η.  

Οι δεσμοί αυτοί αναπτύσσονται 

σύμφωνα με τον κανόνα της 

συμπληρωματικότητας: 

Η αδενίνη συνδέεται μόνο με 

θυμίνη  (κι αντίστροφα) με δύο 

δεσμούς Η. 

Η κυτοσίνη συνδέεται μόνο με 

γουανίνη (κι αντίστροφα) με τρεις 

δεσμούς Η. 

 

 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 

3’ 

3’ 

5’-Αδενίνη-Κυτοσίνη-Γουανίνη-Θυμίνη-3’ 

Εξωτερικά σχηματίζεται ένας 

σκελετός εναλλασσόμενων 

μονάδων σακχάρου-φωσφορικής 

ομάδας-σακχάρου-φωσφορικής 

ομάδας 

 

 
Εσωτερικά βρίσκονται τα ζεύγη 

συμπληρωματικών βάσεων (Α-Τ, 

C-G).  

 



Το πακετάρισμα των βάσεων 

γίνεται στην πιο ευνοϊκή (από 

ενεργειακής άποψης) διάταξη.  

 

Η διάταξη αυτή επιτρέπει στο 

σάκχαρο-φωσφορικό σκελετό να 

διατηρεί ίση απόσταση κατά 

μήκος του μορίου DNA. 

 

 

  

3’ 

3’ 

5’-Αδενίνη-Κυτοσίνη-Γουανίνη-Θυμίνη-3’ 

ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 

Rosalind Franklin: Χρήση της μεθόδου 

περίθλασης των ακτινών Χ για τη 

φωτογράφηση ινών DNA. Οι μελέτες της 

συνέβαλλαν σημαντικά στον καθορισμό της 

δομής του DNA καθώς αποτέλεσαν τη βάση 

για τη διατύπωση της υπόθεσης της διπλής 

έλικας του DNA από τους Watson και Crick. 

 

Οι εικόνες περίθλασης ακτίνων Χ της Rosalind 

Franklin επιβεβαίωσαν την ελικοειδή δομή του 

DNA    



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 

Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA 

Προτάθηκε το 1953 από τους  

James Watson και Francis Crick  

 

Το DNA παρομοιάστηκε με μία συστρεμμένη ανεμόσκαλα η οποία 

αποτελείται από δύο μακριές αλυσίδες που σχηματίζονται από 

εναλλασσόμενες  μονάδες σακχάρου-φωσφορικής ομάδας.  Οι αζωτούχες 

βάσεις λειτουργούν σαν «σκαλοπάτια» που ενώνουν τις δύο αλυσίδες.  

 

 



Οι δύο σάκχαρο-φωσφορικοί σκελετοί 

περιελίσσονται ο ένας γύρω από τον άλλο 

σχηματίζοντας μία δεξιόστροφη διπλή έλικα. 

 

Η περιστροφή του ενός κλώνου γύρω από 

τον άλλο δημιουργεί δύο αύλακες στη διπλή 

έλικα του DNA. H ευρύτερη ονομάζεται 

μεγάλη αύλακα κι η στενότερη, μικρή 

αύλακα. 

ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 

Μεγάλη 

Μικρή 

Μείζων 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  DNA 

        Α-DNA             B-DNA                  Z-DNA 

To DNA έχει διαφορετικές στερεοδιατάξεις 

Βασική (Β-DNA): Δεξιόστροφη έλικα 

όπου σε κάθε στροφή περιλαμβάνονται 

περίπου 10 βάσεις. 

 

Α-DNA: Δεξιόστροφη έλικα όπου οι 

βάσεις παρουσιάζουν κλίση ως προς 

τον σκελετό κι έτσι σε κάθε στροφή 

περιλαμβάνονται περίπου 11 βάσεις. 

 

Ζ-DNA: Αντίστροφη κατεύθυνση 

περιέλιξης όπου ο σκελετός παίρνει τη 

μορφή ζιγκ ζαγκ. 

 

   

 

  



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  RNA 

Μονόκλωνο μόριο όπου τα 

νουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους 

ομοιοπολικά με ένα φωσφοδιεστερικό 

δεσμό. Όμοια με το DNA η 3’- 

υδροξυλομάδα του ενός νουκλεοτιδίου 

συνδέεται με την 5’-φωσφορική ομάδα 

του επόμενου, προσδίδοντας στο μόριο 

χημική πολικότητα.   

5’ άκρο 

3’ άκρο 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  RNA 

Το RNA μπορεί να έχει πολύπλοκες τρισδιάστατες δομές   

α 

β 

γ 

Φουρκέτα 

Βρόγχος 

Θηλιά 

Ένα μόριο RNA συχνά αναδιπλώνεται και σχηματίζει 

δίκλωνες περιοχές σε σημεία όπου υπάρχει 

συμπληρωματικότητα των βάσεων.  

Οι συμπληρωματικές αλληλουχίες μπορεί  να είναι : 

1. Σε στενή γειτνίαση οπότε η ενδιάμεση μη 

συμπληρωματική περιοχή προεξέχει  σαν στεφάνι 

από το δίκλωνο τμήμα του μορίου.  

 
2. Απομακρυσμένες οπότε δημιουργούνται πιο 

πολύπλοκες αναδιπλώσεις 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Δομή  RNA 

Το RNA  μπορεί να έχει πολύπλοκες τεταρτοταγείς δομές 

Η μεγάλη ευελιξία του  σκελετού του RNA , στις 

περιοχές όπου δεν εμφανίζει 

συμπληρωματικότητα, επιτρέπει στο  μόριο να 

αναδιπλωθεί και να σχηματίσει τεταρτοταγείς 

δομές (π.χ. tRNA). 

 

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν μη 

συμβατικά ζεύγη βάσεων όπως για 

παράδειγμα το ζευγάρωμα U:A:U 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Διαφορές DNA-RNA 

   DNA 

 

Δομή 

 

Σύσταση 

 

 

Λειτουργία 

 

 

Εντοπισμός 

  

 

Δίκλωνο μόριο 

 

Α, Τ, C, G 

Δεοξυριβόζη 

 

Φορέας γενετικής 

πληροφορίας 

 

Πυρήνας/Μιτοχόνδριο/

Χλωροπλάστες 

 

  

 

Μονόκλωνο μόριο 

 

Α, U, C, G 

Ριβόζη 

 

Συμμετοχή στην 

πρωτεϊνοσύνθεση 

 

 Σε όλο το κύτταρο 

  

RNA 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τα κληρονομικά χαρακτηριστικά κάθε ζωντανού οργανισμού καθορίζονται από 

το γονιδίωμα του, το οποίο αποτελείται από μία μακριά αλυσίδα νουκλεϊκού 

οξέος. Λειτουργικά το γονιδίωμα μπορεί να διαιρεθεί σε γονίδια. Κάθε γονίδιο 

είναι ένα τμήμα της αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού οξέος που αντιπροσωπεύει 

μία πρωτεΐνη.      

DNA: Γενετικό υλικό βακτηρίων, ιών, ζωικών και φυτικών κυττάρων 

 

RNA: Γενετικό υλικό ορισμένων ιών  



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DNA  

Η δομή της διπλής έλικας του 

DNA επιτρέπει τη μεταφορά (υπό 

χημική μορφή) και την ακριβή 

αντιγραφή της γενετικής 

πληροφορίας, καθιστώντας το 

συγκεκριμένο μόριο ιδανικό 

φορέα των γενετικών 

πληροφοριών. 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DNA  

                               Πείραμα Griffith  

Πείραμα 

Ιογενές S-στέλεχος 

βακτηριών 
Μη–ιογενές R-

στέλεχος βακτηριών 

Απενεργοποίηση με θέρμανση 

των  ιογενών S βακτηριών 

Αποτέλεσμα 1 

Θάνατος 

ποντικιών 

Επιβίωση 

ποντικιών 

Επιβίωση 

ποντικιών 

Θάνατος 

ποντικιών 

Αποτέλεσμα 2 

Ζωντανά κύτταρα 

των S βακτηριών 

βρέθηκαν στην 

καρδιά 

Δεν βρέθηκαν 

βακτηριακά 

κύτταρα στην 

καρδιά 

Δεν βρέθηκαν 

βακτηριακά 

κύτταρα στην 

καρδιά 

Ζωντανά κύτταρα 

των S βακτηριών 

βρέθηκαν στην 

καρδιά 

Ανάμειξη των νεκρών S-βακτηριών  

και των ζωντανών μη ιογενών R-

βακτηριών 

Μετασχηματισμός 

των ζωντανών 

κυττάρων από ένα 

χημικό συστατικό  

των νεκρών 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Θέρμανση: 

Μετουσίωση κι 

απενεργοποίηση 

των πρωτεϊνών 

Οι πρωτεΐνες δεν 

μπορεί να είναι ο 

παράγοντας 

μετασχηματισμού 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Επανάληψη του πειράματος Griffith από τους Avery, McCarty, and MacLeod 

για τον προσδιορισμό του παράγοντα μετασχηματισμού, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη μεταφορά των κληρονομικών πληροφοριών.  

Λιπίδια 

Υδρογονάνθρακες  

Νεκρά S 

κύτταρα 

Απομάκρυνση των λιπιδίων και 

των υδατανθράκων από το 

διάλυμα των νεκρών S-κυττάρων. 

Απομένουν οι πρωτεΐνες, το RNA 

και το DNA. 

 

Πρωτεϊνάση  Ριβονουκλεάση  

Όχι 

πρωτεΐνη  Όχι RNA Όχι DNA 

Δεοξυριβο 

νουκλεάση  

Προσθήκη ενζύμων 

για την απομάκρυνση 

πρωτεϊνών ή RNA ή 

DNA 

R κύτταρα  R κύτταρα  R κύτταρα  

Απουσία S 

κυττάρων 

S 

κύτταρα  

Μετασχηματισμός  Όχι Μετασχηματισμός  

Προσθήκη ζωντανών 

R κυττάρων. 

Επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DNA  

Απουσία DNA δεν γίνεται ο μετασχηματισμός των κυττάρων άρα το DNA είναι το γενετικό υλικό 

 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

Παρόμοια πειράματα αποκάλυψαν ότι το DNA  είναι το γενετικό υλικό 

των ευκαρυωτικών κυττάρων καθώς και πολλών ιών. 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DNA  

Σήμανση βακτηριοφάγων Τ2 με ραδιενεργά ισότοπα 
Πρωτεϊνική κάψα 

σημασμένη με 35S 

Ιικό DNA 

σημασμένο με 32S 

Μόλυνση βακτηριακών κυττάρων με τους 

βακτηριοφάγους 

Απομάκρυνση της πρωτεϊνικής κάψας από τα 

βακτηριακά κύτταρα 

Ανίχνευση ραδιοενεργότητας  35S στο υλικό 

καλλιέργειας  και 32S  στο εσωτερικό των 

βακτηριακών κυττάρων  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Καθώς οι ιοί πρέπει να εισάγουν το γενετικό τους υλικό στον 

ξενιστή προκειμένου να πολλαπλασιαστούν, το DNA είναι το γενετικό υλικό 



ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RNA  

Μόριο με πολλαπλές δράσεις μέσα στο κύτταρο: 

1. Συμμετοχή στην πρωτεϊνόσυνθεση 

(mRNA, tRNA, rRNA ) 

Πολυπεπτίδιο 

Ριβόσωμα  

(rRNA +πρωτεΐνες) 

2. Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης 

(ncRNAs) 

Αναστολή μετάφρασης 

MicroRNA 

(miRNA) 

mRNA 

Μη σύνθεση πρωτεΐνης 

3. Ενζυμική δράση – Ριβοένζυμα (π.χ. Ριβόσωμα) 


