
Εξέλιξη των γονιδίων 
και των γονιδιωμάτων  



Όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί προέρχονται από τον ίδιο κοινό 
πρόγονο 

Μεταλλάξεις 

Ευνοϊκές  Μη ευνοϊκές  Ουδέτερες 

Διατηρούνται  Εξαλείφονται  Γίνονται ανεκτές 



Δημιουργία Γενετικής Ποικιλότητας 

Βλαστική σειρά 

Σωματική σειρά 



Οι μεταλλάξεις στα κύτταρα της βλαστικής σειράς έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις από τις σωματικές μεταλλάξεις 



Αυθεντικό Γονιδίωμα Γενετική Καινοτομία           
Μετάλλαξη 

σ’ ένα γονίδιο 

Μετάλλαξη 

Σε ρυθμιστική περιοχή 

Διπλασιασμός
γονιδίου 

Ανακάτεμα 

εξονίων 

Οριζόντια 

μεταφορά 

Μηχανισμοί μέσω των 
οποίων προκύπτουν 

αλλαγές στα γονίδια και 
στα γονιδιώματα 



Τα SNPs μπορεί να αλλάξουν την έκφραση ενός γονίδιου: το 
παράδειγμα του γονιδίου που ρυθμίζει το γονίδιο της λακτάσης 



Αλλαγές στο ρυθμιστικό DNA μπορεί να έχουν δραματικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη ενός οργανισμού 



Η οικογένεια των γονιδίων HOX 



ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 

Ευνοϊκές  Μη ευνοϊκές  Σιωπηρές ή ουδέτερες 

Οι σημειακές μεταλλάξεις τροποποιούν τη δράση ενός γονιδίου. 
Πώς όμως δημιουργούνται ολότελα νέα γονίδια; 



Οι διπλασιασμοί του DNA δημιουργούν οικογένειες συγγενικών 
γονιδίων μέσα στο ίδιο κύτταρο 

Διαδικασία Διπλασιασμού- Απόκλισης 



Βραχείες, επαναλαμβανόμενες, ομόλογες αλληλουχίες DNA 

Oμόλογα  
χρωμοσώματα 

Λανθασμένη 
ευθυγράμμιση 

Βραχύ χρωμόσωμα      
 

«Άνισος» επιχιασμός      
 

Διπλασιασμός 
γονιδίων 



Οικογένεια σφαιρινών: παράδειγμα διπλασιασμού γονιδίων 
μέσω άνισου επιχιασμού 



Οικογένεια σφαιρινών: παράδειγμα διπλασιασμού 
γονιδίων μέσω άνισου επιχιασμού 



Οι διπλασιασμοί και η απόκλιση γονιδίων είναι πλούσια πηγή 
γενετικής ποικιλομορφίας στους εξελισσόμενους οργανισμούς 

Σχεδόν κάθε γονίδιο του γονιδιώματος ενός σπονδυλωτού υφίσταται σε πολλές εκδοχές 

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ 

διπλασιασμός 

2Χ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ 

διπλασιασμός  
σε ορισμένα σπονδυλωτά 

4Χ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ 

Απόκλιση γονιδιωμάτων 

Xenopus tropicalis, 2n 

Xenopus laevis, 4n 



Απόκλιση γονιδιωμάτων 

Ταυτόσημα γονίδια υπέστησαν 
διαφορετικές λειτουργικές 
μεταλλάξεις και απέκλιναν Γονίδια μεταλλάχθηκαν και 

σιώπησαν 

Κλάσματα του γονιδιώματος 
διπλασιάστηκαν 

Τα γονίδια αναδιατάχθηκαν και η 
σειρά τους στο γονιδίωμα άλλαξε 



Νέα γονίδια μπορεί να δημιουργηθούν με επανάληψη του ίδιου εξονίου 
και ενσωμάτωση σε ιντρόνιο 

Oμόλογα  
χρωμοσώματα 

Λανθασμένη 
ευθυγράμμιση 

Βραχύ χρωμόσωμα      
 

«Άνισος» επιχιασμός    



Νέα γονίδια μπορεί επίσης να δημιουργηθούν με ανακάτεμα εξονίων 

(exon shuffling) 



«Κολλάζ» πολλών διαφορετικών 
πρωτεϊνικών περιοχών 



Η εξέλιξη των γονιδιωμάτων έχει επιταχυνθεί από τη 
μετακίνηση μεταθετών στοιχείων 

Γονίδιο Α: περιέχει 2 παρόμοια 
μεταθετά στοιχεία σε ιντρόνια 

Φυσιολογικό  
Γονίδιο Β 

Νέο Γονίδιο με 
επιπρόσθετο εξόνιο 

Κλάσματα 
γονιδίου Α 



Μετάλλαξη οφειλόμενη σε μεταθετό στοιχείο 



Ο ρόλος των μεταθετών στοιχείων στην εξέλιξη των γονιδιωμάτων 

• Προσφέρουν τη δυνατότητα για αναδιάταξη του γονιδιώματος καθώς 
λειτουργούν ως στόχοι για ομόλογο ανασυνδυασμό (π.χ. οικογένεια 
γονιδίων β σφαιρινών) 

• Εάν δύο γειτονικά τρανσποζόνια αναγνωρίζονται από την ίδια 
τρανσποζάση τότε το τμήμα του DNA που παρεμβάλλεται ανάμεσά τους 
αποκόπτεται και μετατίθεται. Με τον μηχανισμό αυτό αναδιατάσσονται τα 
εξόνια 

• Η μετάθεση τρανσποζονίου σε ρυθμιστική περιοχή μπορεί να επηρεάσει 
την έκφραση του γονιδίου 



Οριζόντια μεταφορά γονιδίων οργανισμών 

Πλασμίδιο F Χρωμοσωμικό DNA 
Χρωμοσωμικό DNA 

Δότης Δέκτης 

Παλιός Δότης Νέος Δέκτης 

Πλασμίδιο F Πλασμίδιο F 

Σχηματισμός 
γέφυρας 

Αντιγραφή 
και 
μεταφορά 
πλασμιδίου 

Διαχωρισμός 
κυττάρων 



Το «ζευγάρωμα» 



Το γενεαλογικό δέντρο της ζωής 



Όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί προέρχονται από τον ίδιο κοινό 
πρόγονο 

Μεταλλάξεις 

Ευνοϊκές  Μη ευνοϊκές  Ουδέτερες 

Διατηρούνται  Εξαλείφονται  Γίνονται ανεκτές 



Μετάλλαξη σε τμήμα DNA που δεν 
κωδικοποιεί πρωτεΐνη ή RNA 

Ελεύθερο να συσσωρεύει μεταλλάξεις 

Μετάλλαξη σε τμήμα DNA που 
κωδικοποιεί πρωτεΐνη ή RNA ή μια 

ρυθμιστική περιοχή 

Δεν μπορεί συσσωρεύει μεταλλάξεις που 
επιφέρουν βλάβη 

Διατηρημένα ή 
συντηρημένα γονίδια 

(έχουν υψηλή ομολογία 
ανάμεσα στους οργανισμούς) 



Το γενεαλογικό δέντρο της ζωής 

Ο άνθρωπος και ο χιμπατζής διαφέρουν κατά το 1,2% του γονιδιώματός τους. Εκτός 
από το χρωμόσωμα 2 που στον άνθρωπο προήλθε από τη σύντηξη δύο 
χρωμοσωμάτων και στο χιμπατζή παραμένουν ανεξάρτητα, έχουν ουσιαστικά το ίδιο 
σύνολο 30.000 γονιδίων και την ίδια διάταξη στα χρωμοσώματά τους. 



Οι αλληλουχίες των 
αρχέγονων 
γονιδίων 
ανασυντίθενται με 
βάση τα 
αποτελέσματα από 
τη σύγκριση των 
αλληλουχιών 
σύγχρονων, 
συγγενών ειδών 



Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου μοιάζουν πολύ ως προς την 
οργάνωσή τους με τα χρωμοσώματα του χιμπατζή 



Σύγκριση του συγκροτήματος των γονιδίων β-σφαιρίνης του ανθρώπου και του 
ποντικού που δείχνει την τοποθέτηση των μεταθετών 



Η συσσώρευση μεταλλάξεων ευθύνεται για τη μεγάλη απόκλιση των 
νουκλεοτιδικών αλληλουχιών του ανθρώπου και του ποντικού 



Η σύγκριση των γονιδιωμάτων υποδηλώνει ότι το «άχρηστο DNA» είναι 
αναλώσιμο 

Το ψάρι φούσκα Fugu 

rubripes έχει το 1/8 του 
ανθρώπινου γονιδιώματος. 
Έχει τον ίδιο αριθμό 

γονιδίων αλλά έχει 
περιορίσει τον αριθμό και 
το μέγεθος των ιντρονίων 



Η διατήρηση της αλληλουχίας επιτρέπει να ανιχνευθούν 
και οι πιο απομακρυσμένες εξελικτικές σχέσεις 



Το δέντρο της ζωής έχει τρεις κύριους κλάδους 

Χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο που κωδικοποιεί ριβοσωματικό RNA για τη 
μικρή ριβοσωματική υπομονάδα (εξαιρετικά διατηρημένο) 





Τα κινητά γενετικά στοιχεία κωδικοποιούν τα συστατικά 
που απαιτούνται για τη μετακίνησή τους 

Αντίθετα με τον ομόλογο ανασυνδυασμό, ο ανασυνδυασμός σε ειδική θέση 

καθοδηγείται από ένζυμα ανασυνδυασμού που αναγνωρίζουν βραχείες, ειδικές 

αλληλουχίες νουκλεοτιδίων πάνω στο ένα ή και στα δύο ανασυνδυαζόμενα μόρια DNA. 

Συνεπώς, δεν απαιτείται εκτεταμένη ομολογία DNA. Κάθε τύπος κινητού γενετικού 

στοιχείου γενικά κωδικοποιεί το ένζυμο που μεσολαβεί στη μετακίνησή του και περιέχει 
ειδικές θέσεις στις οποίες επιδρά το ένζυμο. 

DNA τρανσποζόνια 

Γονίδιο αντοχής στην 
αμπικιλλίνη 

Γονίδιο αντοχής στην 
τετρακυκλίνη 



Δύο μηχανισμοί με τους οποίους μετατίθενται τα 
τρανσποζόνια των βακτηρίων 

Οι δύο μηχανισμοί εμφανίζουν πολλές ενζυμικές ομοιότητες, ενώ λίγα τρανσποζόνια 
μπορούν να μετακινηθούν και με τους δύο μηχανισμούς 



Η μετακίνηση ενός ευκαρυωτικού ρετροτρανσποζονίου 

Τα μεταθετά αυτά στοιχεία μετακινούνται αφού προηγουμένως 

διπλασιαστούν μέσω ενός αντιγράφου DNA. Το αντίγραφο αυτό 

ενσωματώνεται στην αλληλουχία-στόχο, η οποία μπορεί να εντοπίζεται 
είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικό μόριο DNA 

ρετροτρανσποζόνιο 

RNA πολυμεράση 

Αντίστροφη μεταγραφάση 

Ενσωμάτωση 
αντιγράφου του 

DNA 



Τα στοιχεία L1  και Alu έχουν πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο 
αριθμό αντιγράφων σχετικά πρόσφατα στην Εξέλιξη 

Alu L1 B1 (σχετίζονται 
με Alu) 

L1 (σχετίζονται 
με L1 ανθρώπου) 





Οι ιοί χρησιμοποιούν τους 
μηχανισμούς, τα υλικά και 
την ενέργεια των 
κυττάρων- ξενιστών 



Λυσιγονικός 
κύκλος 



Λυτικός κύκλος 



Περιβλήματα Ιών 



Ο κύκλος της ζωής ενός ρετροϊού 



Εξέταση του ανθρώπινου γονιδιώματος 



Η αλληλουχία νουκλεοτιδίων του ανθρώπινου γονιδιώματος 
μας δείχνει πως διατάσσονται τα γονίδιά μας 

1. Ένα πολύ μικρό ποσοστό κωδικοποιεί πρωτεΐνες και δομικά και καταλυτικά RNA  

2. Το μεγαλύτερο μέρος του γονιδιώματός μας αποτελείται από μεταθετά στοιχεία που 

«αποίκισαν» το DNA μας 

3. Οι παρασιτικές αυτές αλληλουχίες ειδικά στον άνθρωπο, εμφανίζονται εντατικά 

πολλαπλασιασμένες 

4. Λόγω συσσώρευσης μεταλλάξεων τα περισσότερα από τα μεταθετά αυτά στοιχεία  δεν 

μετακινούνται πλέον 

5. Τα ανθρώπινα γονίδια έχουν πολύ μεγάλο μέσο μέγεθος (27000bp). Η κωδικοποιητική 

περιοχή του γονιδίου είναι περίπου 1300bp και το υπόλοιπο γονίδιο αποτελείται από 

μακριές αλληλουχίες μη κωδικοποιητικού DNA που διακόπτουν εξόνια 

6. Εκτός από τα ιντρόνια και τα εξόνια κάθε γονίδιο περιλαμβάνει επίσης και ρυθμιστικές 

αλληλουχίες, που διασφαλίζουν τη σωστή χωροχρονική έκφραση 

7. Οι ρυθμιστικές αυτές αλληλουχίες συνήθως διασπείρονται και εμπεριέχουν 

«διαστηματικό» DNA 

8. Ο αριθμός των γονιδίων μας (περίπου 30000) είναι απροσδόκητα μικρός 

9. Η αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε ότι κρίσιμες πληροφορίες 

μοιάζουν να βρίσκονται σε μεγάλη ακαταστασία 



Το μεγαλύτερο μέρος του γονιδιώματός μας αποτελείται από μεταθετά 
στοιχεία που «αποίκισαν» το DNA μας 



Η γενετική ποικιλία του γονιδιώματός μας συνεισφέρει στη 
μοναδικότητά μας 

• Εκτός από τους μονοζυγωτικούς διδύμους δεν 
υπάρχουν δύο άνθρωποι με ταυτόσημο DNA 

• Το γονιδίωμα δύο διαφορετικών ανθρώπων διαφέρει 
κατά 0,1% 

• Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποικιλότητας υπήρχε 
ήδη στα πρώιμα στάδια της εξέλιξής μας 

• Το μεγαλύτερο μέρος της ποικιλότητάς μας οφείλεται σε 
SNPs (πολυμορφισμός μεμονωμένων νουκλεοτιδίων) 

• Εκτός από τα SNPs διαθέτουμε και επαναληπτικές 
αλληλουχίες νουκλεοτιδίων οι οποίες είναι πολύ ευπαθείς 
σε μεταλλάξεις π.χ. επαναλήψεις CA 

 



Το πρώτο χρωμόσωμα που αλληλουχίθηκε ήταν το χρωμόσωμα 22 



SNPs 

• Ένα πολύ μικρό μέρος των SNPs του γονιδιώματός μας ευθύνεται για 
όλες σχεδόν τις κληρονομικές πτυχές της μοναδικότητας του ανθρώπου 

• Οι πολυμορφισμοί σε SNPs είναι άφθονοι και αποτελούν δείκτες για 
γενετικές αναλύσεις 

• Στόχος των γενετικών μελετών είναι να συσχετίσουν συγκεκριμένα 
SNPs με κληρονομικές νόσους  



«Ολίσθημα» κατά την αντιγραφή του DNA σε αλληλουχίες CA 





Ο αριθμός των αλληλουχιών CA ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο και 
γι’ αυτό προσφέρονται για γενετικές αναλύσεις σε έρευνες εγκλημάτων 



Η σύγκριση του DNA μας με το DNA συγγενών οργανισμών 
συμβάλλει στην ερμηνεία του ανθρώπινου γονιδιώματος 

Επειδή οι λίγες κωδικοποιητικές αλληλουχίες του γονιδιώματός μας 
αποτελούν μικρές «νησίδες» μέσα σε μια «θάλασσα» αλληλουχιών που 
μοιάζουν να μην έχουν νόημα, η αναγνώριση γονιδίων είναι εξαιρετικά 
δύσκολη. 

Η συγκριτική ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος με γονιδιώματα 
καλά μελετημένων οργανισμών είναι εξαιρετικά παραγωγική. 

Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται οι καλά διατηρημένες αλληλουχίες και 
έχουν επισημάνει περιοχές διατηρημένης συντενικότητας 



Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει πληθώρα 
πληροφοριών προς αποκρυπτογράφηση 

Δεδομένου ότι ο άνθρωπος, ο χιμπατζής και ο ποντικός περιέχουν ουσιαστικά 
τα ίδια γονίδια (άρα και τις ίδιες πρωτεΐνες) τι επιφέρει τις διαφορές τους; 

Ρύθμιση των γονιδίων 



Η απάντηση ίσως βρίσκεται στη συναρμολόγηση των βιομορίων 
που κωδικοποιούνται από το γονιδίωμα 

Σε μεγάλο βαθμό οι οδηγίες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πολυκύτταρου 
οργανισμού εντοπίζονται στο μη κωδικοποιητικό, ρυθμιστικό  DNA το οποίο 
σχετίζεται με κάθε γονίδιο 



Ένα παράδειγμα γονιδιακής έκφρασης: το γονίδιο της β-σφαιρίνης 

Στο γονίδιο της β-σφαιρίνης υπάρχουν ιστοειδικοί ενισχυτές τόσο μέσα στο 
γονίδιο όσο και στις παρακείμενες περιοχές 

Η φυσιολογική έκφραση της β-σφαιρίνης, κατά την ανάπτυξη, απαιτεί και 
επιπλέον απομακρυσμένες αλληλουχίες που αποτελούν την LCR, περιοχή 
γενετικού ελέγχου τόπου , η οποία εντοπίζεται ανοδικά της ε-σφαιρίνης. Η 
περιοχή αυτή είναι αναγκαία για τα φυσιολογικά επίπεδα έκφρασης. 

Πρώιμη εμβρυική ζωή Έμβρυο Ενήλικη ζωή 



Μια επιπλέον ρύθμιση ασκείται μέσω της εναλλακτικής συρραφής των mRNAs 

Εάν πραγματοποιηθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί για τη συρραφή των 

12 εξονίων Α, των 48 εξονίων Β, των 33 εξονίων C και των 2 εξονίων D, 

προκύπτουν 38.016 διαφορετικές πρωτεΐνες 


