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Οργανική Χημεία



• Περιγραφή νουκλεοτιδίων και νουκλεϊκών οξέων

• Δομή δεοξυριβονουκλεοτιδίων και ριβονουκλεοτιδίων

• Μοντέλο Watson & Crick

• Δομή DNA

Μαθησιακοί στόχοι Κεφ. 28



• Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) και ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA): Είναι
πολυμερή νουκλεοτιδίων. Αποτελούν χημικοί-φορείς της γενετικής
πληροφορίας ενός κυττάρου

• DNA: μόριο που βρίσκονται κωδικοποιημένες όλες οι πληροφορίες
σχετικά με φύση, ανάπτυξη, διαίρεση και λειτουργία κυττάρου

• Πολλά νουκλεοτίδια έχουν επιπλέον ρόλους. Π.χ. το ATP συμμετέχει ως
φωσφορυλιωτικός παράγοντας σε πολλές βιοχημικές διεργασίες

• Πολλά συνένζυμα είναι παράγωγα νουκλεοτιδίων (π.χ. NAD+, FAD,
συνένζυμο Α)

Νουκλεϊκά οξέα



D-ΡΙΒΟΖΗ D-2-ΔΕΟΞΥΡΙΒΟΖΗ

Δομές φουρανόζης

Νουκλεϊκά οξέα
Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA): Περιέχει σάκχαρο D-ριβόζη
Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA): Περιέχει σάκχαρο D-2-δεοξυριβόζη



Νουκλεοτίδια και νουκλεοσίδια
• Νουκλεϊκά οξέα: βιοπολυμερή που απαρτίζονται από νουκλεοτίδια τα
οποία αποτελούνται από νουκλεοζίτες ή νουκλεοσίδια συνδεδεμένους
με φωσφορική ομάδα

• Οι νουκλεοζίτες αποτελούνται από ένα σάκχαρο (αλδοπεντόζη)
συνδεδεμένο με μία ετεροκυκλική βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης

Βαση + σάκχαρο = νουκλεοσίδιο ή
νουκλεοζίτης

Βαση + σάκχαρο + φωσφορικό =
νουκλεοτίδιο

ΒΑΣΗ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΟ
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Νουκλεϊκά οξέα και νουκλεοτίδια

ή 
Νουκλεοσίδια



Ετεροκυκλικές βάσεις νουκλεϊκών οξέων

• DNA ετεροκυκλικές βάσεις
– Δύο υποκατεστημένες πουρίνες

(αδενίνη και γουανίνη)
– Δύο υποκατεστημένες πυριμιδίνες

(κυτοσίνη και θυμίνη)

• RNA ετεροκυκλικές βάσεις
– Δύο υποκατεστημένες πουρίνες

(αδενίνη και γουανίνη)
– Δύο υποκατεστημένες πυριμιδίνες

(κυτοσίνη και ουρακίλη)



Νουκλεοζίτες (ή νουκλεοσίδια) και νουκλεοτίδια
DNA και RNA: ετεροκυκλικές αμίνες (βάσεις) ενώνονται με το C1΄ του
σακχάρου ενώ η φωσφορική ομάδα με το C5΄του σακχάρου

Υ = Η το σάκχαρο είναι δεοξυριβόζη (DNA)
Υ = ΟΗ το σάκχαρο είναι ριβόζη (RNA)
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Δομή 
(δεοξυ)ριβονουκλεοτιδίων

DNA & RNA: παρόμοια από χημική
άποψη

Μέγεθος πολύ διαφορετικό

Μόρια DNA τεράστια Μ.Β. μέχρι τα
75 δισεκατομμύρια και απαντούν
κυρίως μέσα στον πυρήνα του
κυττάρου

Μόρια RNA πολύ μικρότερα με Μ.Β.
περίπου 7000 και απαντούν κυρίως
έξω από τον πυρήνα του κυττάρου



Νουκλεοζίτες (ή νουκλεοσίδια) και νουκλεοτίδια
Τα νουκλεοτίδια βρίσκονται στα κύτταρα με τη μορφή μονοφωσφορικού,
διφωσφορικού και τριφωσφορικού νουκλεοζίτη



Νουκλεοζίτες (ή νουκλεοσίδια) και νουκλεοτίδια
Παράδειγμα: το παγκόσμιο νόμισμα ενέργειας ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη)



Δομή DNA
Νουκλεοτίδια συνδέονται στο DNA μέσω φωσφοδιεστερικών δεσμών ανάμεσα στην 5΄-
φωσφορική ομάδα ενός νουκλεοτιδίου και 3΄-υδροξυλομάδα του σακχάρου ενός άλλου
νουκλεοτιδίου. Το ένα άκρο έχει ελεύθερη υδροξυλομάδα (το άκρο 3΄) και το άλλο ελεύθερη
φωσφορική ομάδα (το άκρο 5΄)

5΄

3΄



• Δομή νουκλεϊκών οξέων εξαρτάται από την ακολουθία νουκλεοτιδίων όπως μιας
πρωτεΐνης εξαρτάται από την ακολουθία αμινοξέων.

• Ακολουθία νουκλεοτιδίων περιγράφεται ξεκινώντας από το άκρο 5΄ και
προσδιορίζοντας τις βάσεις με τη σειρά που απαντούν χρησιμοποιώντας
συντομογραφίες (π.χ ATTGCCAA)

• Α αδενοσίνη, T θυμιδίνη G γουανοσίνη και C κυτιδίνη

Ακολουθία νουκλεοτιδίων



DNA vs RNA

Ο φωσφοσακχαριτικός σκελετός του RNA
διασπάται εύκολα σε αλκαλικό περιβάλλον



Μόριο DNA

Δυο εξελικτικά γεγονότα συνέβαλαν στην συντήρηση του γενετικού
υλικού.

1) Αναγωγή των ριβονουκλεοτιδίων σε δεοξυριβονουκλεοτίδια από το
ένζυμο αναγωγάση των ριβονουκλεοτιδίων. Έτσι οδήγησε στο χημικά
σταθερότερο μόριο DNA.



2) Μετατροπή της ουρακίλης σε θυμίνη από το ένζυμο συνθάση του θυμιδιλικού.
Μόριο DNA

Η ύπαρξη θυμίνης στο DNA επιτρέπει την γρήγορη αναγνώριση μίας αυθόρμητης
μετάλλαξης που μετατρέπει την κυτοσίνη σε ουρακίλη (απαμίνωση κυτοσίνης). Η
μετάλλαξη αυτή αναγνωρίζεται και επιδιορθώνεται εύκολα από ένζυμα καθώς το
DNA δεν περιέχει ουρακίλη αλλά θυμίνη.



Αντικαρκινικές θεραπευτικές προσεγγίσεις

Πολλά αντικαρκινικά φάρμακα αναστέλλουν την μετατροπή της
ουρακίλης σε θυμίνη με αποτέλεσμα τα γρήγορα αναπτυσσόμενα
καρκινικά κύτταρα να στερούνται την θυμίνη.



Μοντέλο Watson-Crick (1953) 

• Διαφορετικoί ιστοί ίδιου βιολογικού είδους εμφανίζουν ίδια αναλογία
ετεροκυκλικών βάσεων (αδενίνη & θυμίνη και κυτοσίνη & γουανίνη σε
ίση αναλογία)

• 2ταγής δομή DNA: 2 πολυνουκλεοτιδικοί κλώνοι σε δομή διπλής έλικας

• Κλώνοι συγκρατούνται με δεσμούς Η ανάμεσα σε συγκεκριμένα
ζευγάρια βάσεων

• Αδενίνη (Α) με Θυμίνη (Τ) και Γουανίνη (G) με Κυτoσίνη (C)



Δεσμοί Η μεταξύ ζευγών βάσεων στη διπλή έλικα



DNA double helix

• Διπλή έλικα DNA: πλάτος 2 nm και σε
κάθε πλήρη περιέλιξη: 10 ζεύγη βάσεων

• Ύψος κάθε πλήρους περιέλιξης 3,4 nm



Συμπληρωματικότητα κλώνων DNA
• Κλώνοι διπλής έλικας DNA όχι ταυτόσημοι αλλά συμπληρωματικοί
• Όταν στον ένα κλώνο βάση C ή A στον άλλο βάση G ή T, αντίστοιχα.
• Ισχύει ότι: βάσεις αδενίνης = βάσεις θυμίνης και βάσεις γουανίνης = βάσεις

κυτοσίνης. Οπότε Α + G = T + C.



Αύλακες (grooves) DNA
Κλώνοι DNA δημιουργούν δυο αύλακες: την κύρια (μείζων αύλακα) και τη
δευτερεύουσα (ελάσσων αύλακα)

Κύρια αύλακα έχει
πλάτος 12 Å

Η δευτερεύουσα έχει
πλάτος 6 Å

Ύψος κάθε πλήρους
περιέλιξης 34 Å



Διαδικασία μεταφοράς γενετικής πληροφορίας

• Αντιγραφή: δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων DNA

• Μεταγραφή: γενετικές πληροφορίες αναγνωρίζονται και μεταφέρονται
έξω από τον πυρήνα στα ριβοσώματα, όπου λαμβάνει χώρα πρωτεϊνική
σύνθεση

• Μετάφραση: γενετικές πληροφορίες αποκωδικοποιούνται και
χρησιμοποιούνται στη σύνθεση πρωτεϊνών



Αντιγραφή

Για την αντιγραφή, κάθε
νεοεισερχόμενο νουκλεοτίδιο
χρησιμοποιείται με τη μορφή
τριφωσφορικού νουκλεοζίτη



Αντιγραφή



Μεταγραφή - Μετάφραση



Αντιιικά φάρμακα
Ακυκλοβίρη (Aciclovir): χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των λοιμώξεων του ιού του
απλού έρπητα, του ζωστήρα της ανεμοβλογιάς και του έρπητα ζωστήρα. Μιμείται το
νουκλεοτίδιο γουανοσίνης και ενσωματώνεται στο ιικό DNA τερματίζοντας την αντιγραφή
του.

https://microbiologynote.com/
mechanism-of-antiviral-drug/



Παράδειγμα
Ποιο ή ποια από τα παρακάτω είναι:
Νουκλεοτίδιο, νουκλεοζίτης, βάση πουρίνης, βάση πυριμιδίνης,
ριβονουκλεοτίδιο, ριβονουκλεοσίδιο, δεοξυριβονουκλεοτίδιο,
δεοξυριβονουκλεοσίδιο



Ύλη Κεφαλαίου 28
Εκτός ύλης από  28-3 μέχρι και 28-8


