


DNA προς πρωτεΐνη  
Γονιδίωμα: η γενετική πληροφορία του DNA ενός οργανισμού 

Συνολικό μήκος DNA ενός ανθρώπινου σωματικού κυττάρου περίπου 2 

μέτρα, κωδικοποιεί περίπου 30.000 πρωτεΐνες 



H αντιγραφή του DNA γίνεται με χρήση των μητρικών 
κλώνων ως εκμαγείο για τη σύνθεση των θυγατρικών 

κλώνων 







Αντιγραφή του DNA 

The DNA replication origin recognition complex (ORC) 



Σημεία έναρξης της αντιγραφής του DNA: 

αλληλουχίες συνήθως πλούσιες σε Α-Τ 

Προσελκύουν τις εναρκτήριες 
πρωτεΐνες. Ανοίγουν εύκολα 

Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει 
περίπου 10.000 ori 



Διχάλα αντιγραφής DNA 





Εναρκτήριες πρωτεΐνες   



ori 

Εναρκτήριες πρωτεΐνες 

Πρωτεϊνική μηχανή αντιγραφής DNA 



Μοριακή σύσταση ελικάσης 





DNA πολυμεράση 



Σύνθεση DNA 

Η DNA 

πολυμεράση 
προσθέτει 
νουκλεοτίδια μόνο 
στο 3’ άκρο 

3΄ 

5΄ 



Οι κλώνοι του DNA είναι πολικοί και αντιπαράλληλοι 



Σημεία έναρξης της αντιγραφής του DNA 

Παραμένει προσδεδεμένη καθ’ 
όλη την αντιγραφή 

3΄ 

5΄ 





RNA εκκινητές 

Πριμάση 

RNA εκκινητής 



Τμήμα Okazaki 

Ο εκκινητής 
αποδομείται από μια 
νουκλεάση 

Ο εκκινητής 
αντικαθίσται από 
DNΑ με τη δράση 
μιας πολυμεράσης 

Η λιγκάση συνδέει 
τα άκρα 



Η πριμάση δεν διορθώνει τα λάθη της, δρα ταχέως 
για να συνθέσει νέους εκκινητές 



Διχάλα αντιγραφής: μια ασύμμετρη δομή 

Ταχύτητα: 100bp/sec 

“πισωβελονιά” 









Προπορευόμενος 
κλώνος 

 

Καθυστερημένος 

κλώνος 

Ελικάση 

(υδρολύει ΑΤΡ 
για να 
μετακινηθεί και 
να ξετύλίξει) 

DNA 

πολυμεράση 

RNA εκκινητής 

«ολισθαίνων συνδετήρας» 

Πρωτεΐνη που 
συνδέεται σε 
μονούς κλώνους 

Αντιγραφική μηχανή 

Πριμάση 

Λιγκάση 



Είναι άγνωστο με ποιον τρόπο συντονίζουν τη δράση τους οι 
DNA πολυμεράσες στους δύο κλώνους 



Γιατί κατά την αντιγραφή 
χρησιμοποιούνται πρωταρχικά 
τμήματα RNA ως εκκινητές και 

όχι τμήματα DNA; 



Δομή χρωμοσώματος 
Τα τρία δομικά στοιχεία που εξασφαλίζουν την αντιγραφή των χρωμοσωμάτων  

Ori Τελομερή Κεντρομερίδιο 





Ολοκλήρωση της σύνθεσης του DNA στα τελομερίδια των χρωμοσωμάτων 



Παρά τη δράση της τελομεράσης με την πάροδο των κυτταροδιαιρέσεων 
τα τελομερή μικραίνουν 



Η μείωση των τελομερών 
επηρεάζει τη δομική ακεραιότητα 
των χρωμοσωμάτων 



Ερώτηση: Γιατί τα τελομερίδια και η τελομεράση είναι απαραίτητα για 

την αντιγραφή των ευκαρυωτικών χρωμοσωμάτων όχι όμως και ενός 

βακτηριακού χρωμοσώματος. Αποδώστε γραπτά και διαγραμματικά την 

ερμηνεία σας 



Επιδιόρθωση βλαβών της αντιγραφής 



Μεταλλάξεις 



Normal erythrocytes 

Variably shaped erythrocytes 

(spiny + sickle-shaped) 

Δρεπανοκυτταρική αναιμία 



Μείωση 

Τα γαμετικά κύτταρα πρέπει να προστατεύονται από μεταλλάξεις 



Μεταλλάξεις και καρκίνος 





Επίπτωση καρκίνου σε συνάρτηση με την ηλικία 



Το σύστημα επιδιόρθωσης λαθών του DNA 

αντιμετωπίζει το 99% των σπάνιων λαθών (1/107) 



Η DNA πολυμεράση διορθώνει τα λάθη της, έχοντας 
δράση νουκλεάσης 3’-5’ και πολυμεράσης 5’-3’ 













Γιατί η DNA πολυμεράση δεν συνθέτει με κατεύθυνση 3΄-5΄; 



Γιατί αφαιρώντας το λάθος νουκλεοτίδιο  θα δημιουργούσε ένα άκρο χημικά 
νεκρό που δεν θα μπορούσε να επιμηκυνθεί περαιτέρω  





Αποπουρίνωση του DNA 



Απαμίνωση του DNA 







Διμερή θυμίνης 



Η αντιγραφική μηχανή σταματά 
στα διμερή θυμίνης 





Xeroderma pigmentosum 



Η υψηλή πιστότητα διατήρησης του 
DNA σημαίνει ότι συγγενικά είδη έχουν 
πρωτεΐνες με παρόμοιες αλληλουχίες  







Δίκλωνη εγκοπή 

Περιορισμένη αποδόμηση 
στα 5’ άκρα 

Ζευγάρωμα του ενός άκρου 
με το μητρικό χρωμόσωμα 

Σύνθεση DNA 

 



Ζευγάρωμα του άλλου άκρου 

και  

Σύνθεση DNA 

Σύνθεση DNA 

 

Διαχωρισμός με κοπή κλώνων 

 

ΕΠΙΧΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 











O ομόλογος 
ανασυνδυασμός επιτρέπει 

την αλάνθαστη 
επιδιόρθωση της διπλής 

έλικας του DNA  



Μηχανισμοί επιδιόρθωσης 
Μη ομόλογος ανασυνδυασμός Ομόλογος ανασυνδυασμός Ενεργοποίση σημείων ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου 





https://www.youtube.com/watch?v=86JCMM5kb2A 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag 


