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Βιολογικός ρόλος των νουκλεοτιδίων 

Δεύτερα μηνύματα 

Ενεργειακά «νομίσματα» 

Συμπαράγοντες ενζύμων 

DNA 
RNA 



RNA 

mRNA 

rRNA 

tRNA 



Δομή των νουκλεοτιδίων  Νβ C’1 

A, G T, C, U 



Μείζονες   
πουρίνες  

και  
πυριμιδίνες  

των νουκλεϊκών οξέων 



Διαμόρφωση της ριβόζης 

opposite side of the plane 

relative to the C-5’ atom 

same side of the plane 

relative to the C-5’ atom 



Ριβονουκλεοτίδια των νουκλεϊκών οξέων 



Δεόξυριβονουκλεοτίδια των νουκλεϊκών οξέων 

 



Το μόριο χωρίς 
τη φωσφορική 

ομάδα 



Δευτερεύουσες βάσεις πουρίνης και πυριμιδίνης 

Ελάσσονες βάσεις του DNA Μείζονες βάσεις του DNAtRNAs 



Μονοφωσφορικές αδενοσίνες 



Υδρόλυση RNA υπό αλκαλικές συνθήκες 





Φωσφοδιεστερικός δεσμός 

Some adenosine monophosphates Phosphodiester linkages in the  

covalent backbone of DNA and RNA 



Σχηματική αναπαράσταση των νουκλεϊκών οξέων 



Οι ιδιότητες των βάσεων των νουκλεοτιδίων επηρεάζουν  
την τρισδιάστατη δομή των νουκλεϊκών οξέων 

Ελεύθερες πυριμιδίνες και 
πουρίνες μπορεί να υπάρχουν 

σε δύο ή περισσότερες 
ταυτομερείς μορφές 

εξαρτώμενες από το pH 

Λόγω του συντονισμού όλες οι 
βάσεις απορροφούν στο 

UV 



Rosalind Franklin 



To μοντέλο της δομής των Watson-Crick για το DNA 

Πρότυπο περίθλασης ακτινών 
X του DNA 



Συμπληρωματικοί κλώνοι του 
DNA στη διπλή έλικα 



Μηχανισμός αντιγραφής του DNA 

Watson and Crick 



Δομικές παραλλαγές του DNA 



Σύγκριση των δομών A, B,  

και Z του DNA 



Ορισμένες αλληλουχίες του DNA υιοθετούν ασυνήθιστες διαμορφώσεις 







DNA structures containing three or four DNA strands 

Hoogsteen pairing 











Τα mRNAs κωδικοποιούν πολυπεπτιδικές αλυσίδες 



Το μετάγραφο του DNA είναι πάντα μονόκλωνο RNA. 

 

Η μονόκλωνη αλυσίδα τείνει να υιοθετεί δεξιόστροφη ελικοειδή 
διαμόρφωση στην οποία επικρατούν υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις 
επιστοίβασης βάσεων 

Βάσεις 

P άτομα 

Ριβόζες και άτομα οξυγόνου φωσφορικής ομάδας 



Δευτεροταγείς δομες των RNAs 



Ζευγαρωμένες ελικοειδείς δομές σ’ένα μόριο RNA 

Non Watson-Crick base pairs 

Συμπληρωματικές αλληλουχίες  που 
ζευγαρώνουν στην 3D δομή 

Δεν υπάρχουν RNA πολυμεράσες που απέναντι 
από G (DNA) να πολυμερίζουν U (RNA). Τα ζεύγη 
G-U δημιουργούνται μόνο όταν το RNA έχει 
συντεθεί και πτυχώνεται 

Φουρκέτα 

Θηλιά 



Τρισδιάστατη δομή του RNA 

Δομή του tRNA της 
φαινυλαλανίνης στη ζύμη 

Ιικό ριβόζυμο 

Ένα ιντρόνιο από mRNA 

Ορισμένα ασυνήθιστα ζευγαρώματα στο tRNA 

Δεσμοί Η 



Τα δίκλωνα μόρια DNA & RNA μπορούν να αποδιαταχθούν 

Αναστρεπτή αποδιάταξη και 
ανασύσταση του DNA 



Aποδιάταξη DNA με θέρμανση 



Partially denatured DNA 

Bubbles 

Regions rich in A=T base pairs  

specifically denature, while most DNA 

remains double-stranded 



DNA υβριδισμός 

Νουκλεϊκά οξέα από διαφορετικά είδη μπορούν να σχηματίσουν υβρίδια 

Ο υβριδισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να ανιχνευφθούν παρόμοιες DNA 

αλληλουχίες σε διαφορετικά είδη ή στο 
γονιδίωμα δύο ατόμων του ίδιου είδους 



Νουκλεοτίδια και νουκλεϊκά οξέα υφίστανται μη ενζυμικούς μετασχηματισμούς 

100 per day  

per cell 

In DNA, uracil residues are removed  

by the repair system  

1 per day  

per cell 

10,000  per day  

per cell 

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



Formation of  

pyrimidine dimers  

induced by UV light 



Αλκυλιωτικοί παράγοντες  που προκαλούν βλάβες του  DNA 

Cannot base-pair with cytosine 



Χημικοί 
παράγοντες που 

προκαλούν βλάβες 
τουDNA 

Παράγοντες 

απαμίνωσης 





Μεθυλίωση DNA 



The sequences of long DNA strands can be determined 

DNA sequencing by the Sanger method 



Strategy for automating DNA sequencing reactions 



The chemical synthesis  

of DNA has  

been automated 

dimethoxytrityl 



Άλλες λειτουργίες  
των νουκλεοτιδίων 

Μεταφέρουν χημική ενέργεια στα κύτταρα 

Τα νουκλεοτίδια αδενίνης είναι συστατικά πολλών 
ενζυμικών συμπαραγόντων 

Ορισμένα νουκλεοτίδια είναι ρυθμιστικά μόρια 

Nucleoside phosphates 



Οι φωσφορικοί εστέρες και οι φωσφοανυδριτικοί δεσμοί του ATP 



Ορισμένα συνένζυμα 
περιέχουν 
αδενοσίνη 



Τρία ρυθμιστικά νουκλεοτίδια 


