
Το DNA και το RNA είναι μακριά, γραμμικά πολυμερή, τα οποία ονομάζονται 
νουκλεϊκά οξέα και μεταφέρουν πληροφορίες σε μορφή τέτοια, που να μπορούν 
να μεταβιβάζονται από τη μία γενεά στην επόμενη. Τα μακρομόρια αυτά απο-
τελούνται από μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων μεταξύ τους νουκλεοτιδίων, καθέ-
να από τα οποία αποτελείται από ένα σάκχαρο, μια φωσφορική ομάδα και μια 
βάση. Τα σάκχαρα συνδέονται με τις φωσφορικές ομάδες και σχηματίζουν έναν 
κοινό κορμό, ο οποίος έχει δομικό ρόλο, ενώ η αλληλουχία των βάσεων κατά 
μήκος της αλυσίδας ενός νουκλεϊκού οξέος είναι φορέας των γενετικών πληρο-
φοριών. Το μόριο DNA έχει τη μορφή διπλής έλικας, μιας ελικοειδούς δομής 
αποτελούμενης από δύο συμπληρωματικές αλυσίδες νουκλεϊκών οξέων. Κατά 
την αντιγραφή του DNA, κάθε αλυσίδα λειτουργεί ως εκμαγείο για τη σύνθεση 
της άλλης αλυσίδας. Τα γονίδια όλων των κυττάρων και πολλών ιών αποτελού-
νται από DNA.

Η οικογενειακή ομοιότητα, ιδιαίτερα εμφανής στη 
φωτογραφία με τις τρεις αδελφές, οφείλεται στα κοινά γονίδια. Τα 
γονίδια πρέπει να εκφραστούν για να έχουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, 
και η έκφραση αυτή ρυθμίζεται από πρωτεΐνες. Μια τέτοια ρυθμιστική 
πρωτεΐνη, η πρωτεΐνη με δάκτυλο ψευδαργύρου (τα ιόντα ψευδαργύρου 
απεικονίζονται με μπλε, η πρωτεΐνη με κόκκινο), παρουσιάζεται στο 
σχήμα, δεσμευμένη σε μια ρυθμιστική περιοχή του DNA (μαύρο). 
[(Αριστερά) © Francesca Cesari/LUZ/Redux· (Δεξιά) Σχεδιασμένο από 
1ΑΑΥ.pdb.]
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α

  4.1 Ένα νουκλεϊκό οξύ αποτελείται 
από τέσσερα είδη βάσεων, 
προσδεμένων σε έναν φωσφο-
σακχαρικό κορμό

 4.2 Ένα ζεύγος αλυσίδων νουκλεϊκού 
οξέος με συμπληρωματικές 
αλληλουχίες μπορεί να σχηματίσει 
μια δομή διπλής έλικας

 4.3 Η διπλή έλικα διευκολύνει 
την ακριβή μεταβίβαση των 
κληρονομικών πληροφοριών

 4.4 Το DNA αντιγράφεται από 
πολυμεράσες που καθοδηγούνται 
από εκμαγεία

 4.5 Η γονιδιακή έκφραση 
είναι ο μετασχηματισμός 
των πληροφοριών του DNA 
σε λειτουργικά μόρια

 4.6 Τα αμινοξέα κωδικεύονται από 
ομάδες τριών βάσεων, αρχίζοντας 
από ένα σταθερό σημείο

 4.7 Τα περισσότερα ευκαρυωτικά 
γονίδια είναι μωσαϊκά εσωνίων 
και εξωνίων

Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού θα πρέπει να είστε σε θέση να:

1. Διακρίνετε τους νουκλεοζίτες από τα νουκλεοτίδια.

2. Αναγνωρίζετε τις βάσεις των DNA και RNA.

3. Διακρίνετε το DNA από το RNA.

4. Εξηγήσετε πώς διπλασιάζεται το DNA.

5. Εξηγήσετε τη ροή των πληροφοριών από το DNA στις πρωτεΐνες.

6. Γνωρίζετε ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στα γονίδια των βακτηρίων  
και των ευκαρυωτών. 
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4.1 Νουκλεϊκά οξέα

Ορισμένα γονίδια καθορίζουν τα είδη των πρωτεϊνών που συντίθενται στα 
κύτταρα, αλλά το DNA δεν είναι αυτό που λειτουργεί άμεσα ως εκμαγείο για 
την πρωτεϊ νοσύνθεση. Αντ’ αυτού, μια αλυσίδα DNA αντιγράφεται σε πολλα-
πλά αντίγραφα μιας τάξης μορίων, RNA που ονομάζονται αγγελιαφόρα RNA 
(messenger RNA, mRNA), τα οποία αποτελούν ενδιάμεσους φορείς πληροφο-
ριών για την πρωτεϊνοσύνθεση. Αυτή η διεργασία της μεταγραφής ακολουθείται 
από τη μετάφραση, δηλαδή τη σύνθεση πρωτεϊνών σύμφωνα με τις οδηγίες που 
δίδονται από τα εκμαγεία mRNA. Η επεξεργασία των πληροφοριών είναι αρκε-
τά πολύπλοκη σε όλα τα κύτταρα. Το σχήμα που αποτελεί τη βάση της επεξεργα-
σίας πληροφοριών στο επίπεδο της γονιδιακής έκφρασης προτάθηκε για πρώτη 
φορά από τον Francis Crick το 1958. 

 

Αντιγραφή

 Μεταγραφή ΜετάφρασηDNA ¬¬¬¡  RNA ¬¬¬¡ Πρωτεΐνη

Ο Crick ονόμασε αυτό το σχήμα κεντρικό δόγμα.Οι βασικές αρχές αυτού 
του δόγματος ισχύουν, αλλά, όπως θα δούμε αργότερα, το σχήμα δεν είναι τόσο 
απλό όσο φαίνεται. 

Αυτή η ροή πληροφοριών εξαρτάται από τον γενετικό κώδικα, ο οποίος καθο-
ρίζει τη σχέση μεταξύ της αλληλουχίας βάσεων του DNA (ή του μεταγραφικού 
του προϊόντος mRNA) και της αλληλουχίας αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη. O κώδι-
κας είναι σχεδόν ίδιος σε όλους τους οργανισμούς: μια αλληλουχία τριών βάσε-
ων, που ονομάζεται κωδίκιο ή κωδικόνιο, καθορίζει ένα αμινοξύ. Υπάρχει ακό-
μη ένα βήμα κατά την έκφραση των περισσότερων ευκαρυωτικών γονιδίων, τα 
οποία συνίστανται από ένα μωσαϊκό αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων, που ονο-
μάζονται εσώνια (ή ιντρόνια) και εξώνια. Τα 
δύο είδη μεταγράφονται μεν, αλλά πριν λάβει 
χώρα η μετάφραση τα εσώνια εκτέμνονται 
από τα νεοσυντεθέντα μόρια RNA και προκύ-
πτουν ώριμα μόρια RNA αποτελούμενα από 
συνεχόμενα εξώνια. Η ύπαρξη εσωνίων και 
εξωνίων έχει καίριο αντίκτυπο στην εξέλιξη 
των πρωτεϊνών.

4.1 Ένα νουκλεϊκό οξύ αποτελείται από τέσσερα είδη βάσεων,  
προσδεμένων σε έναν φωσφοσακχαρικό κορμό

Τα νουκλεϊκά οξέα DNA και RNA έχουν ιδανική κατασκευή για τον ρόλο τους 
ως φορέων γενετικών πληροφοριών, λόγω της ομοιοπολικής τους δομής. Τα μα-
κρομόρια αυτά είναι γραμμικά πολυμερή, δομημένα από παρόμοιες μονάδες (μο-
νομερή) συνδεδεμένες η μία στην άκρη της άλλης (Εικόνα 4.1). Κάθε μονομερής 
μονάδα του πολυμερούς είναι ένα νουκλεοτίδιο. Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται 
από τρία συστατικά: ένα σάκχαρο, μία φωσφορική ομάδα και μία από τέσσερις 
βάσεις. Η αλληλουχία των βάσεων ενός πολυμερούς χαρακτηρίζει τη μοναδικό-
τητα ενός νουκλεϊ κού οξέος και αντιπροσωπεύει μια μορφή γραμμικών πληροφο
ριών – πληροφο ριών ανάλογων με εκείνες των γραμμάτων που γράφονται για 
τον συλλαβισμό του ονόματος ενός προσώπου. 

Το RNA και το DNA διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο σάκχαρο  
και τη μία από τις βάσεις

Το σάκχαρο στο δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (deoxyribonucleic acid, DNA) είναι 
η δεοξυριβόζη. Το πρόθεμα δεοξυ υποδηλώνει ότι το 2ʹ-άτομο άνθρακα του 
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EIKONA 4.1 Η πολυμερής δομή 
των νουκλεϊκών οξέων. 
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EIKONA 4.2 Ριβόζη και δεοξυριβόζη. 
Τα άτομα στα τμήματα σακχάρων 
αριθμούνται και τονίζονται για να 
διακρίνονται από τα άτομα των βάσεων 
(βλ. Εικόνα 4.4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 DNA, RNA και η ροή  
των γενετικών πληροφοριών

σακχάρου δεν έχει το άτομο οξυγόνου που βρίσκουμε συνδεδεμένο στο 2ʹ-άτο-
μο άνθρακα της ριβόζης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2. Επισημαίνεται ότι τα 
άτομα άνθρακα των σακχάρων χαρακτηρίζονται με τονισμένους αριθμούς, προ-
κειμένου να τα διακρίνουμε από τα άτομα άνθρακα των βάσεων. Τα σάκχαρα 
στα νουκλεϊκά οξέα συνδέονται μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικές γέφυρες. Συ-
γκεκριμένα, η υδροξυλική ομάδα 3ʹ (3ʹ-ΟΗ) της μονάδας σακχάρου ενός νου-
κλεοτιδίου έχει εστεροποιηθεί με μια φωσφορική ομάδα, και αυτή με τη σειρά 
της συνδέεται στην υδροξυλική ομάδα 5ʹ του γειτονικού σακχάρου. Η αλυσίδα 
των σακχάρων που συνδέονται μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικές γέφυρες ονο-
μάζεται κορμός του νουκλεϊκού οξέος (Εικόνα 4.3). Ενώ ο κορμός είναι σταθε-
ρός σε ένα νουκλεϊκό οξύ, οι βάσεις των μονομερών διαφέρουν μεταξύ τους. Οι 
δύο από τις βάσεις του DNA είναι παράγωγα της πουρίνης –η αδενίνη (adenine, 
A) και η γουανίνη (guanine, G)– και οι άλλες δύο είναι παράγωγα της πυριμιδί-
νης – η θυμίνη (thymine, T) και η κυτοσίνη (cytosine, C), όπως φαίνεται στην 
 Εικόνα 4.4.

Το ριβονουκλεϊκό οξύ (ribonucleic acid, RNA), όπως και το DNA, είναι ένα 
μακρύ, μη διακλαδισμένο πολυμερές που αποτελείται από νουκλεοτίδια συνδε-
δεμένα μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 3ʹ προς 5ʹ (βλ. Εικόνα 4.3). 
Η ομοιοπολική δομή του RNA διαφέρει από εκείνη του DNA σε δύο σημεία: 
πρώτον, οι μονάδες σακχάρων στο RNA είναι ριβόζες, και όχι δεοξυριβόζες. 
Η ριβόζη περιέχει μια υδροξυλομάδα 2ʹ, η οποία δεν υπάρχει στη δεοξυριβόζη. 
Δεύτερον, η μία από τις τέσσερις βάσεις στο RNA είναι η ουρακίλη (uracil, U) 
αντί της θυμίνης (T).

Σημειώνεται ότι κάθε φωσφοδιεστερικός δεσμός έχει αρνητικό φορτίο (Ει-
κόνα 4.3). Αυτά τα αρνητικά φορτία απωθούν πυρηνόφιλες ομάδες, όπως είναι 
τα ιόντα υδροξυλίου, που μπορούν να δράσουν υδρολυτικά στους φωσφοδιεστε-
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EIKONA 4.3 Ο κορμός του DNA και του 
RNA. Ο φωσφοσακχαρικός κορμός αυτών 
των νουκλεϊκών οξέων σχηματίζεται με 
φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 3’-προς-5’. 
Μία μονάδα σακχάρου τονίζεται με κόκκινο 
χρώμα και μία φωσφορική ομάδα με μπλε 
χρώμα.

EIKONA 4.4 Πουρίνες και 
πυριμιδίνες. Τα άτομα στις βάσεις 
αριθμούνται χωρίς τόνους. Στο RNA 
υπάρχει η ουρακίλη αντί της θυμίνης. 
Το N-9 στις πουρίνες και το N-1 
στις πυριμιδίνες σχηματίζουν δεσμό 
με το σάκχαρο (βλ. Εικόνα 4.5).
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4.1 Νουκλεϊκά οξέα

ρικούς δεσμούς του κορμού. Η αντίσταση αυτή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση 
της ακεραιότητας των πληροφοριών που αποθηκεύονται στα νουκλεϊκά οξέα. 
Το μόριο του DNA είναι πιο ανθεκτικό στην υδρόλυση από το μόριο του RNA, 
επειδή δεν έχει την υδροξυλική ομάδα 2ʹ. Η μεγαλύτερη σταθερότητα του DNA 
είναι πιθανώς ο λόγος της χρήσης του συγκεκριμένου νουκλεϊκού οξέος, και όχι 
του RNA, ως υλικού της κληρονομικότητας, σε όλα τα σημερινά κύτταρα και 
σε πολλούς ιούς.

Τα νουκλεοτίδια είναι οι μονομερείς μονάδες των νουκλεϊκών οξέων

Τα δομικά συστατικά των νουκλεϊκών οξέων και οι πρόδρομες ενώσεις αυτών 
των δομικών συστατικών διαδραματίζουν πολλούς επιπλέον ρόλους σε ολόκλη-
ρο το κύτταρο, φέρ’ ειπείν, ως νομίσματα ενέργειας και ως μοριακά σήματα. Συ-
νεπώς, είναι σημαντική η εξοικείωση με την ονοματολογία των νουκλεοτιδίων 
και των πρόδρομων ενώσεών τους. Μια δομική μονάδα που αποτελείται από μια 
βάση δεσμευμένη σε ένα σάκχαρο ονομάζεται νουκλεοζίτης. Οι τέσσερις μονά-
δες νουκλεοζιτών στο RNA ονομάζονται αδενοσίνη, γουανοσίνη, κυτιδίνη και ου-
ριδίνη, ενώ στο DNA ονομάζονται δεοξυαδενοσίνη, δεοξυγουανοσίνη, δεοξυκυτι-
δίνη και θυμιδίνη (η θυμιδίνη περιέχει δεοξυριβόζη, όμως συμβατικά το πρόθε-
μα δεοξυ- δεν προστίθεται, διότι νουκλεοζίτες που περιέχουν θυμίνη απαντούν 
σπανιότατα στο RNA). Σε κάθε περίπτωση, το Ν-9 μιας πουρίνης ή το Ν-1 μιας 
πυριμιδίνης συνδέεται με το C-1ʹ του σακχάρου μέσω ενός Ν(αζωτοσύνδετου) 
γλυκοζιτικού δεσμού β (Εικόνα 4.5). Η βάση βρίσκεται επάνω από το επίπεδο 
του σακχάρου, όταν η δομή γράφεται με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή η διαμόρ-
φωση του Ν-γλυκοζιτικού δεσμού είναι β (Υποκεφάλαιο 11.1). 

Ένα νουκλεοτίδιο είναι ένας νουκλεοζίτης συνδεδεμένος με μία ή περισσό-
τερες φωσφορικές ομάδες μέσω ενός εστερικού δεσμού (Εικόνας 4.5). Τα τρι-
φωσφορικά νουκλεοτίδια, δηλαδή νουκλεοζίτες ενωμένοι με τρεις φωσφορικές 
ομάδες, συνιστούν τις πρόδρομες ενώσεις, που σχηματίζουν το RNA και το DNΑ. 
Οι τέσσερις νουκλεοτιδικές μονάδες οι οποίες συνδέονται προκειμένου να σχη-
ματιστεί το DNA είναι μονοφωσφορικοί νουκλεοζίτες που ονομάζονται δεο-
ξυαδενυλικό, δεοξυγουανυλικό, δεοξυκυτιδυλικό και θυμιδυλικό. Να σημειωθεί 
πως, όταν συνδέονται δύο νουκλεοτίδια, απελευθερώνεται ένα πυροφωσφορικό 
(σελ. 128). Ομοίως, τα πλέον συνήθη νουκλεοτίδια, τα οποία συνδέονται προ-
κειμένου να σχηματιστεί το RNA, είναι οι μονοφωσφορικοί νουκλεοζίτες αδε-
νυλικό, γουανυλικό, κυτιδυλικό και ουριδυλικό.

Η ονοματολογία αυτή δεν περιγράφει ούτε τον αριθ-
μό των περιεχόμενων φωσφορικών ομάδων, ούτε τη θέ-
ση του άνθρακα της ριβόζης στον οποίο δεσμεύονται. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ακριβέστερη ονοματολογία. 
Ας δούμε, παραδείγματος χάριν, την 5ʹτριφωσφορική 
αδενοσίνη (ΑΤΡ, Εικόνα 4.5). Η ένωση αυτή σχηματίζε-
ται από τη σύνδεση μιας φωσφορικής ομάδας στο C-5ʹ 
του σακχάρου ενός νουκλεοζίτη (τη συνηθέστερη θέση 
εστεροποίησης του φωσφορικού). Σ’ αυτό το σύστημα 
ονοματολογίας των νουκλεοτιδίων καθορίζονται τόσο ο 
αριθμός των προσδεμένων φωσφορικών ομάδων όσο και 
η θέση πρόσδεσής τους. Έτσι, ATP είναι αγγλική συντο-
μογραφία της 5ʹτριφωσφορικής αδενοσίνης (adenosine 
5ʹtriphosphate). Αυτό το νουκλεοτίδιο είναι εξαιρετικά 
σημαντικό διότι, πέραν του ότι αποτελεί δομικό λίθο του 
RNA, είναι επιπλέον και το συνηθέστερα χρησιμοποιού-
μενο νόμισμα ενέργειας. Η ενέργεια που απελευθερώνε-
ται από τη διάσπαση της τριφωσφορικής ομάδας χρησι-
μοποιείται για να ωθήσει πολλές κυτταρικές διεργασίες 
(Κεφάλαιο 15). EIKONA 4.5 Ένας νουκλεοζίτης και ένα νουκλεοτίδιο.
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Τα μόρια DNA είναι εξαιρετικά επιμήκη και έχουν κατεύθυνση

Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των φυσικών μορίων DNA είναι το μήκος 
τους. Ένα μόριο DNA πρέπει να περιλαμβάνει πολλά νουκλεοτίδια προκειμένου 
να αποτελεί φορέα των απαραίτητων γενετικών πληροφοριών ακόμη και του 
απλούστερου οργανισμού. Λόγου χάρη, το DNA ενός ιού όπως ο ιός του πολυ-
ώματος, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο σε ορισμένους οργανισμούς, 
αποτελείται από δύο περιελιγμένες αλυσίδες DNA, καθεμία από τις οποίες έχει 
μήκος 5.100 νουκλεοτίδια. Το γονιδίωμα της E. coli είναι ένα μονήρες μόριο 
DNA, το οποίο αποτελείται από δύο αλυσίδες μήκους 4,6 εκατομμυρίων νου-
κλεοτιδίων η καθεμία (Εικόνα 4.6).

Τα μόρια του DNA των ανώτερων οργανισμών μπορεί να είναι πολύ μεγα-
λύτερα. Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται από περίπου τρία δισεκατομμύρια 
νουκλεοτίδια σε κάθε αλυσίδα, κατανεμημένα σε 24 διακριτά μόρια DNA, δια-
φορετικού μεγέθους, που ονομάζονται χρωμοσώματα (22 αυτοσωματικά χρωμο-
σώματα συν τα φυλετικά χρωμοσώματα Χ και Υ). Ένα από τα μεγαλύτερα γνω-
στά μόρια DNA απαντά στο ινδικό μούντζακ, ένα ασιατικό ελάφι του  οποίου το 
γονιδίωμα είναι σχεδόν τόσο μεγάλο όσο και το ανθρώπινο αλλά είναι κατανεμη-
μένο σε τρία μόνο χρωμοσώματα (Εικόνα 4.7). Το μεγαλύτερο από τα χρωμοσώ-
ματα αυτά έχει δύο αλυσίδες με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο νουκλεο-
τίδια η καθεμία. Αν ήταν δυνατόν να εκταθεί πλήρως, το DNA αυτό θα είχε μή-
κος μεγαλύτερο από 30 cm. Μερικά φυτά έχουν ακόμη μεγαλύτερα  μόρια DNA.

Παρά το μήκος των μορίων του DNA, οι αλληλουχίες του πρέπει να μελε-
τώνται, ώστε να ανιχνεύονται ομοιότητες σε γονίδια ή να αποκαλύπτονται με-
ταλλάξεις σε ένα δεδομένο γονίδιο (Κεφάλαιο 6). Αντί να αναγράφονται οι κο-
πιώδεις χημικές δομές, οι επιστήμονες υιοθέτησαν τη χρήση συντμήσεων. Οι 
συντμήσεις pApCpG ή ACG δηλώνουν ένα τρινουκλεοτίδιο DNA αποτελούμε-
νο από τις δομικές μονάδες μονοφωσφορική δεοξυαδενοσίνη, μονοφωσφορική 
δεοξυκυτιδίνη και μονοφωσφορική δεοξυγουανοσίνη συνδεδεμένες με δύο φω-
σφοδιεστερικές γέφυρες, όπου το «p» σημαίνει μια φωσφορική ομάδα (Εικόνα 

4.8). Σημειώνεται ότι, όπως ένα πολυπεπτίδιο (Υποκεφάλαιο 
2.2), έτσι και μια αλυσίδα DNA έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
η οποία συχνά ονομάζεται πολικότητα. Το ένα άκρο της αλυ-
σίδας έχει ένα ελεύθερο 5ʹ-ΟΗ (ή, ένα 5ʹ-ΟΗ συνδεδεμένο με 
φωσφορική ομάδα), ενώ το άλλο άκρο έχει ένα ελεύθερο 3ʹ-
ΟΗ· κανένα από τα δύο δεν είναι συνδεδεμένο με άλλο νου-
κλεοτίδιο. Όταν, όμως, παρουσιάζουμε πολύ μακριές αλλη-
λουχίες νουκλεοτιδίων, το να συμπεριλάβουμε τις φωσφορι-
κές ομάδες δεν έχει αξία δεδομένου ότι η αλληλουχία των βά-

σεων είναι αυτή που αντιπροσωπεύει τις γενετικές πληροφορίες. Είναι σημαντι-
κό να θυμόμαστε πως, ακόμα και αν σημειώνονται μόνο οι βάσεις, η αλληλουχία 
των βάσεων γράφεται με κατεύθυνση 5ʹ προς 3ʹ. Επομένως, η αλληλουχία ACG 
σημαίνει ότι το ελεύθερο 5ʹ-ΟΗ είναι στο δεοξυαδενυλικό, ενώ το ελεύθερο 3ʹ-
ΟΗ είναι στο δεοξυγουανυλικό. Λόγω αυτής της πολικότητας, οι αλληλουχίες 
ACG και GCA αντιστοιχούν σε διαφορετικές χημικές ενώσεις.

EIKONA 4.8 Η δομή της αλυσίδας 
ενός νουκλεϊκού οξέος. Απλοποιημένη 
απεικόνιση αλυσίδας νουκλεϊκού οξέος (να 
συγκρίνετε με Εικόνα 4.3). Η αλυσίδα έχει 
ένα άκρο 5’, που συνήθως είναι συνδεδεμένο 
με φωσφορική ομάδα, και ένα άκρο 3’, που 
συνήθως είναι μια ελεύθερη υδροξυλική 
ομάδα.

EIKONA 4.7 Το ινδικό μούντζακ και 
τα χρωμοσώματά του. Τα κύτταρα 
του θηλυκού ινδικού μούντζακ (δεξιά) 
περιέχουν τρία ζεύγη πολύ μεγάλων 
χρωμοσωμάτων (άκρο δεξιά· χρωματισμένα 
πορτοκαλί). Η εικόνα παρουσιάζει επίσης 
ένα ζεύγος ανθρώπινων χρωμοσωμάτων 
(χρωματισμένα πράσινα) για σύγκριση. 
[(Αριστερά)  Super Prin/Shutterstock. 
(Δεξιά) Ανατύπωση κατόπιν αδείας 
από Macmillan Publishers Ltd: Nature 
Genetics, J.-Y. Lee, M. Koi, E. J. Stanbridge, 
M. Oshimura, A. T. Kumamoto and A. P. 
Feinberg, Simple purification of human 
chromosomes to homogeneity using 
muntjac hybrid cells, vol. 7, p. 30, © 1994.]

EIKONA 4.6 Ηλεκτρονιομικρογραφία ενός 
τμήματος του γονιδιώματος της E. coli. 
[Dr. Gopal Murti/Science Source.]
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4.2 Ένα ζεύγος αλυσίδων νουκλεϊκού οξέος  
με συμπληρωματικές αλληλουχίες μπορεί  
να σχηματίσει μια δομή διπλής έλικας

Όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 1, η ομοιοπολική δομή των νουκλεϊ-
κών οξέων είναι υπεύθυνη για την ικανότητά τους να μεταφέρουν πλη-
ροφορίες με τη μορφή αλληλουχίας βάσεων κατά μήκος μιας αλυσίδας 
νουκλεϊκού οξέος. Οι βάσεις των δύο διαφορετικών αλυσίδων νουκλεϊ-
κού οξέος σχηματίζουν συγκεκριμένα ζεύγη βά σεων κατά τέτοιον τρό-
πο, ώστε να σχηματίζεται μια ελικοειδής δομή. Αυτή η δομή διπλής 
έλικας του DNA διευκολύνει την αντιγραφή του γενετικού υλικού, δη-
λαδή τη δημιουργία δύο αντιγράφων ενός μο ρίου νουκλεϊκού οξέoς.

Η διπλή έλικα σταθεροποιείται με δεσμούς υδρογόνου  
και αλληλεπιδράσεις van der Waals

Η ικανότητα των νουκλεϊκών οξέων να σχηματίζουν συγκεκριμένα 
ζεύγη βάσεων ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μελετών που είχαν 
στόχο τον καθορισμό της τριδιάστατης δομής του DNA. Ο Maurice 
Wilkins και η Rosalind Franklin φωτογράφισαν ίνες DNA με τη μέ-
θοδο της περίθλασης των ακτίνων Χ (Εικόνα 4.9). Tα χαρακτηριστι-
κά των σχημάτων περίθλασης υποδηλώνουν ότι το DNA αποτελείται 
από δύο αλυσίδες που περιελίσσονται σε μια κανονική δομή έλικας. Οι 
James Watson και Francis Crick, βασιζόμενοι σ’ αυτά και σε άλλα απο-
τελέσματα, κατέληξαν σε ένα δομικό μοντέλο για το DNA που ήταν 
συμβατό με τις σχηματομορφές περίθλασης, αλλά συγχρόνως αποτέ-
λεσε και πηγή αξιοσημείωτων γνώσεων για τις λειτουργικές ιδιότητες 
των νουκλεϊκών οξέων (Εικόνα 4.10).

Τα στοιχεία του μοντέλου Watson-Crick για το DNA που προέκυ-
ψαν από τις σχηματομορφές περίθλασης είναι τα εξής:

1. Δύο ελικοειδείς πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες ελίσσονται γύρω από έναν κοι-
νό άξονα και έχουν δεξιόστροφη φορά (σελ. 44). Οι αλυσίδες είναι αντιπαράλ-
ληλες, δηλαδή έχουν αντίθετη πολικότητα.

2. Οι φωσφοσακχαρικοί κορμοί βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος και οι βάσεις 
πουρινών και πυριμιδινών στο εσωτερικό της έλικας.

3. Οι βάσεις είναι σχεδόν κάθετες στον άξονα της έλικας και οι γειτονικές βά-
σεις απέχουν μεταξύ τους 3,4 Å. Η ελικοειδής δομή επαναλαμβάνεται κάθε 34 

EIKONA 4.9 Φωτογραφία περίθλασης 
ακτίνων Χ μιας ενυδατωμένης 
ίνας DNA. Όταν ακτινοβολούνται 
οι κρύσταλλοι ενός βιομορίου με 
ακτίνες Χ, οι ακτίνες Χ περιθλώνται και 
εμφανίζονται σαν μια σειρά κηλίδων, 
που ονομάζονται ανακλάσεις, σε  
μια οθόνη  πίσω από τον κρύσταλλο.  
Η δομή του μορίου μπορεί να 
καθοριστεί από το σχήμα των 
ανακλάσεων (Υποκεφάλαιο 3.5). Όσον 
αφορά τους κρυστάλλους του DNA, 
το σχήμα Χ στο κέντρο αποτελεί 
διαγνωστικό στοιχείο της ύπαρξης 
μιας ελικοειδούς δομής. Τα έντονα 
μεσημβρινά τόξα προέρχονται από το 
στοίβαγμα των νουκλεοτιδικών βάσεων 
που βρίσκονται σε απόσταση 3,4 Å 
μεταξύ τους. [Omikron/Science Source.]

EIKONA 4.10 Το μοντέλο Watson-Crick 
της διπλής έλικας DNA.  (Α) Πλάγια όψη 
της έλικας. Οι γειτονικές βάσεις απέχουν  
3,4 Å. Η δομή επαναλαμβάνεται κατά μήκος 
του άξονα της διπλής έλικας (καθέτως), σε 
απόσταση 34 Å, που αντιστοιχεί σε περίπου  
10 νουκλεοτίδια της κάθε αλυσίδας.  
(Β) Εγκάρσια τομή της διπλής έλικας εκ των 
άνω, αποκαλύπτει στροφή 36° ανά βάση και 
δείχνει ότι οι βάσεις στοιβάζονται η μία πάνω 
στην άλλη. [Από J. L. Tymoczko, J. Berg and 
L. Stryer,  Biochemistry: A Short Course,  2nd 
ed. (W. H. Freeman and Company, 2013), Fig. 
33.11.].
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Å, με περίπου 10,4 βάσεις για κάθε στροφή της έλικας. Κάθε βάση έχει στραφεί 
κατά σχεδόν 36° σε σχέση με την προη γούμενη (360° ανά πλήρη στροφή/10,4 
βάσεις ανά στροφή).

4. Η διάμετρος της έλικας είναι περίπου 20 Å. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια 
κανονικότητα δομής να συνδυάζεται με μια τυχαία αλληλουχία βάσεων, δεδο-
μένων των διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων των πουρινών και των πυριμι-
δινών; Προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό, οι Watson και Crick 
ανακάλυψαν ότι η γουανίνη μπορεί να ζευγαρώσει με την κυτοσίνη και η αδενί-
νη με τη θυμίνη για να σχηματίσουν ζεύγη βάσεων που έχουν ουσιαστικά το ίδιο 
σχήμα (Εικόνα 4.11). Αυτά τα ζεύγη βάσεων συγκρατούνται μεταξύ τους μέσω 
εξειδικευμένων δεσμών υδρογόνου, οι οποίοι, μολονότι ασθενείς (4-21 kJ mol–1, 
ή 1-5 kcal mol–1), σταθεροποιούν τη διπλή έλικα λόγω του μεγάλου αριθμού 
τους σε ένα μόριο DNA. Αυτοί οι κανόνες ζεύξης βάσεων επεξηγούν την παρα-
τήρηση ότι σε όλα τα βιολογικά είδη ο λόγος αδενίνης προς θυμίνη είναι σχεδόν 
ο ίδιος με τον λόγο κυτοσίνης προς γουανίνη (περίπου ίσος με τη μονάδα), ενώ 
ο λόγος αδενίνης προς γουανίνη ποικίλλει σημαντικά (Πίνακας 4.1).

Οι βάσεις στο εσωτερικό της έλικας στοιβάζονται ουσιαστικά η μία επάνω 
στην άλλη (Εικόνα 4.10Β). Το στοίβαγμα των ζευγών βάσεων συμβάλλει στη 
σταθερότητα της διπλής έλικας κατά δύο τρόπους. Πρώτον, ο σχηματισμός της 
διπλής έλικας διευκολύνεται από το φαινόμενο της υδροφοβικότητας (σελ. 10). 
Οι υδρόφοβες βάσεις συγκεντρώνονται στο εσωτερικό της έλικας, μακριά από 
το περιβάλλον ύδωρ, ενώ οι πολικότερες επιφάνειες εκτίθενται στο ύδωρ. Η διά-
ταξη αυτή θυμίζει την αναδίπλωση των πρωτεϊνών, κατά την οποία τα υδρόφοβα 
αμινοξέα βρίσκονται στο εσωτερικό της πρωτεΐνης και τα υδρόφιλα αμινοξέα 
στο εξωτερικό (Υποκεφάλαιο 2.4). Δεύτερον, τα στοιβαγμένα ζεύγη βάσεων έλ-
κουν το ένα το άλλο μέσω αλληλεπιδράσεων van der Waals (σελ. 9), οι οποίες 
ορθά αναφέρονται ως δυνάμεις επιστοίβαξης, συνεισφέροντας περαιτέρω στη 
σταθεροποίηση της έλικας (Εικόνα 4.12). Η ενέργεια που συνδέεται με μία αλ-
ληλεπίδραση van der Waals είναι πολύ μικρή, κατά κανόνα από 2 έως 4 kJ mol–1 
(0,5 – 1,0 kcal mol–1). Εντούτοις, στη διπλή έλικα, ένας μεγάλος αριθμός ατό-
μων βρίσκονται σε επαφή van der Waals και το τελικό αποτέλεσμα, ως άθροι-
σμα αυτών των αλληλεπιδράσεων πολλών ζευγών ατόμων, είναι ουσιαστικής 
σημασίας. Επιπροσθέτως, το στοίβαγμα των βάσεων στο DNA ευνοείται από τις 
στερεοδιατάξεις των σακχάρων του σκελετού, που είναι πενταμελείς δακτύλιοι 
με αρκετά άκαμπτη δομή.

Το DNA μπορεί να προσλάβει ποικίλες δομικές μορφές

Οι Watson και Crick βάσισαν το μοντέλο τους (γνωστό ως έλικα του ΒDNA) σε 
σχηματομορφές περίθλασης ακτίνων Χ άκρως ενυδατωμένων ινών DNA, που 
παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της διπλής έλικας, οι οποίες είναι 
η συνισταμένη των ιδιοτήτων των συνιστώντων καταλοίπων. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, το περισσότερο DNA βρίσκεται σε μορφή Β. Οι μελέτες περίθλασης 
ακτίνων Χ σε λιγότερο ενυδατωμένες ίνες DNA αποκάλυψαν μια διαφορετική 

EIKONA 4.12 Πλάγια όψη του DNA. 
Τα ζεύγη των βάσεων στη διπλή έλικα 
στοιβάζονται το ένα επάνω στο άλλο.  
Οι  στοιβαγμένες βάσεις αλληλεπιδρούν με 
δυνάμεις van der Waals. Αυτές οι δυνάμεις 
επιστοίβαξης συμβάλλουν στη σταθερότητα 
της διπλής έλικας. [Από J. L. Tymoczko, J. Berg 
and L. Stryer,  Biochemistry: A Short Course,  
2nd ed. (W. H. Freeman and Company, 2013), 
Fig. 33.13.].

ΠΊΝΑΚΑΣ 4.1 Η πειραματικώς προσδιορισμένη σύσταση βάσεων ορισμένων οργανισμών

Οργανισμός A : T G : C A : G

Άνθρωπος 1,00 1,00 1,56
Σολομός 1,02 1,02 1,43
Σιτάρι 1,00 0,97 1,22
Ζυμομύκητας 1,03 1,02 1,67
Escherichia coli 1,09 0,99 1,05
Serratia marcescens 0,95 0,86 0,70
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EIKONA 4.11 Δομές των ζευγών βάσεων 
σύμφωνα με την πρόταση των Watson  
και Crick.

Επιστοίβαξη βάσεων 
(αλληλεπιδράσεις van der Waals)
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μορφή, αποκαλούμενη ΑDNA. Όπως το Β-DNA, το Α-DNA είναι μια δεξιό-
στροφη διπλή έλικα αποτελούμενη από αντιπαράλληλες αλυσίδες συγκρατούμε-
νες μέσω δεσμών υδρογόνου μεταξύ των ζευγών βάσεων τύπου Watson-Crick. 
Η έλικα με μορφή Α είναι πλατύτερη και βραχύτερη της έλικας με μορφή Β και 
τα ζεύγη βάσεών της έχουν κεκλιμένη και όχι κάθετη διάταξη ως προς τον άξονα 
της έλικας (Εικόνα 4.13).

Εάν η έλικα μορφής Α ήταν απλώς μια ιδιότητα του αφυ-
δατωμένου DNA, αυτό θα είχε μικρή σημασία. Εντούτοις, 
δίκλωνες περιοχές μορίων RNA, και τουλάχιστον ορισμέ-
να υβρίδια RNA-DNA, εμφανίζουν μια μορφή διπλής έλι-
κας που είναι πολύ όμοια με εκείνη του Α-DNA. Ποια είναι 
η βιοχημική βάση της ύπαρξης διαφορών μεταξύ των δύο 
μορφών DNA; Πολλές από τις δομικές διαφορές μεταξύ Β-
DNA και Α-DNA οφείλονται στη διαφορετική παραμόρφω-
ση των περιεχόμενων μορίων δεοξυριβόζης (Εικόνα 4.14). 
Στο Α-DNA, το άτομο C-3ʹ κείται εκτός του επιπέδου που 
σχηματίζεται από τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα του δακτυλί-
ου (μια στερεοδιάταξη που ονομάζεται C-3ʹ ένδο)· στο Β-
DNA, το C-2ʹ εδράζεται εκτός επιπέδου (μια στερεοδιάταξη 
που ονομάζεται C-2ʹ ένδο). Η παραμόρφωση τύπου C-3ʹ έν-
δο στο Α-DNA έχει ως αποτέλεσμα την κλίση των ζευγών 
βάσεων κατά 11° από την κάθετη διεύθυνση ως προς τον 
άξονα της έλικας. Οι έλικες RNA έχουν έναν πρόσθετο λό-
γο να βρίσκονται στη μορφή Α-DNA, λόγω της στερικής 
παρεμπόδισης που προέρχεται από την παρουσία της υδρο-
ξυλικής ομάδας 2ʹ: το άτομο 2ʹ-οξυγόνο θα βρισκόταν πά-
ρα πολύ κοντά στα τρία άτομα της γειτονικής φωσφορικής 
ομάδας και στο ένα άτομο της επόμενης βάσης. Αντιθέτως, 
στην έλικα μορφής Α, το άτομο 2ʹ-οξυγόνο είναι αυτό που 
εκτείνεται προς τα έξω, απομακρυνόμενο από τα υπόλοιπα 
άτομα του μορίου. Οι φωσφορικές και άλλες ομάδες στη μορφή Α δεσμεύουν 
λιγότερα μόρια Η2Ο από εκείνα που δεσμεύονται από το Β-DNA. Συνεπώς, η 
αφυδάτωση ευνοεί τη μορφή Α.

Ένας τρίτος τύπος έλικας DNA είναι αριστερόστροφος, σε αντίθεση με τις 
έλικες Α-DNA και Β-DNA που έχουν δεξιόστροφη φορά. Επιπλέον, οι φωσφο-
ρικές ομάδες του κορμού είναι διατεταγμένες σε μορφή ζιγκζάγκ· έτσι, αυτή η 
νέα μορφή ονομάστηκε ZDNA (Εικόνα 4.13).

Μολονότι ο βιολογικός ρόλος του Ζ-DNA είναι ακόμη υπό έρευνα, έχουν 
απομονωθεί πρωτεΐνες που δεσμεύουν Ζ-DNA, μία από τις οποίες είναι απαραί-
τητη για την παθογένεση των ευλογοϊών, όπως ο variola, το αίτιο της 
ευλογιάς. Η ύπαρξη του Ζ-DNA  δείχνει ότι το DNA είναι ένα ευέλικτο, 
δυναμικό μόριο οι παράμετροι του οποίου δεν είναι τόσο αμετάβλητες 
όσο υπονοούν οι απεικονίσεις του. Η σύγκριση των ιδιοτήτων των Α-, 
Β- και Ζ-DNA παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2.

Μερικά μόρια DNA είναι κυκλικά και υπερσπειρωμένα

Τα μόρια του DNA στα ανθρώπινα χρωμοσώματα είναι γραμμικά. Εντούτοις, 
ηλεκτρονιομικροσκοπικές και άλλες μελέτες έδειξαν ότι ανέπαφα μόρια DNA 
από βακτήρια και αρχαία είναι κυκλικά (Εικόνα 4.15Α). Τα μόρια DNA στο εσω-
τερικό των κυττάρων έχουν υποχρεωτικά πολύ συμπαγές σχήμα. Σημειώνεται 
ότι το χρωμόσωμα της E. coli, εάν εκταθεί πλήρως, θα είναι περίπου 1.000 φορές 
μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη διάμετρο του βακτηρίου.

Ένα κλειστό μόριο DNA έχει μια ιδιότητα η οποία είναι μοναδική για το κυ-
κλικό DNA. Ο άξονας της διπλής έλικας μπορεί και ο ίδιος να συστραφεί, ή να 
υπερσπειρωθεί, σχηματίζοντας μια υπερέλικα (Εικόνα 4.15Β). Ένα κυκλικό μό-

EIKONA 4.13 Μορφή Β, μορφή Α και 
μορφή Ζ του DNA. Τα μοντέλα των 
μορφών Β και Α του DNA απεικονίζουν τη 
δεξιόστροφη ελικοειδή δομή τους. Η έλικα 
μορφής Β είναι μακρύτερη και στενότερη 
από την έλικα μορφής Α. Το Ζ-DNA είναι 
μια αριστερόστροφη έλικα, στην οποία οι 
φωσφορικές ομάδες σχηματίζουν ζιγκ-ζάγκ 
κατά μήκος του κορμού. [Σχεδιασμένο από 
1BNA.pdb, 1DNZ.pdb και 131D.pdb.]

Μορφή Β Μορφή Α Μορφή Ζ

Κορμοί 
ζιγκ-ζάγκ

Πλάγια όψη

Εγκάρσια 
τομή 
εκ των άνω

EIKONA 4.14 Η παραμόρφωση των 
σακχάρων. Στο DNA μορφής Α, το άτομο 
άνθρακα C-3’ βρίσκεται εκτός του επιπέδου, 
το οποίο περίπου καθορίζεται από τα 
υπόλοιπα τέσσερα, πλην των υδρογόνων, 
άτομα του σακχάρου (δομή που ονομάζεται 
C-3’ ενδο). Στο DNA μορφής Β, όλες οι 
δεοξυριβόζες βρίσκονται σε στερεοδιάταξη 
C-2’ ενδο, στην οποία το άτομο C-2’ βρίσκεται 
εκτός του επιπέδου.

C-3’-ενδο
(Μορφή A)

C-2’-ενδο
(Μορφή B)

O
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ριο DNA που δεν φέρει καμία υπερσπειρωμένη δομή, ονομάζεται χαλαρό μόριο. 
Η υπερσπείρωση έχει ιδιαίτερη βιολογική σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, ένα 
υπερσπειρωμένο μόριο DNA είναι πολύ συμπαγέστερο από το αντίστοιχο χαλαρό 
μόριο. Δεύτερον, η υπερσπείρωση μπορεί να διευκολύνει ή να παρεμποδίζει την 
ικανότητα της διπλής έλικας να εκτυλιχθεί, επηρεάζοντας έτσι τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ DNA και άλλων μορίων. Αυτές οι τοπολογικές ιδιότητες του DNA θα 
αναλυθούν περαιτέρω στο Κεφάλαιο 29.

Τα μονόκλωνα νουκλεϊκά οξέα μπορεί να έχουν πολύπλοκες  
τριδιάστατες δομές

Τα μονόκλωνα νουκλεϊκά οξέα συχνά αναδιπλώνονται εσωτερικά σχηματίζο-
ντας καθορισμένες δομές. Τέτοιες δομές είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικές στο 
RNA και σε σύμπλοκα που περιέχουν μόρια RNA, όπως είναι τα ριβοσώματα 
(μεγάλα σύμπλοκα αποτελούμενα από μόρια RNA και πρωτεΐνες, στα οποία συ-
ντίθενται οι πρωτεΐνες).

Το απλούστερο και συνηθέστερα σχηματιζόμενο δομικό μοτίβο είναι ένα 
στέλεχοςβρόχος (ή στέλεχος-θηλιά), που δημιουργείται όταν ενώνονται δύο συ-
μπληρωματικές αλληλουχίες στο εσωτερικό ενός μονόκλωνου μορίου και σχη-
ματίζουν δομές διπλής έλικας (Εικόνα 4.16). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι 
διπλές έλικες σχηματίζονται σε απόλυτη συμφωνία με τους κανόνες ζεύξης βά-
σεων των Watson-Crick. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, η δομή περιλαμβάνει λαν-
θασμένες ζεύξεις ή ασύνδετες βάσεις που προεξέχουν από τη διπλή έλικα. Τέ-
τοιες μη κανονικές ζεύξεις (ή κακοζεύξεις) αποσταθεροποιούν τη δομή τοπικά, 
αλλά προκαλούν παρεκκλίσεις από την κανονική δομή διπλής έλικας οι οποίες 
μπορεί να έχουν σημασία για την υψηλότερης τάξεως αναδίπλωση της δομής ή 
για τη λειτουργία του μορίου (Εικόνα 4.17).

Τα μονόκλωνα νουκλεϊκά οξέα μπορούν να σχηματίσουν πολύ πολυπλοκότε-
ρες δομές από τα απλά στελέχη-βρόχους, μέσω αλληλεπίδρασης απομακρυσμέ-
νων μεταξύ τους βάσεων. Συχνά, τρεις ή περισσότερες βάσεις αλληλεπιδρούν 
και σταθεροποιούν αυτές τις δομές. Στις περιπτώσεις αυτές, δότες και δέκτες 
δεσμών υδρογόνου που δεν συμμετέχουν σε ζεύγη βάσεων τύπου Watson-Crick, 
συμμετέχουν σε δεσμούς υδρογόνου και σχηματίζουν μη τυπικές ζεύξεις (Εικό-
να 4.17B). Συχνά, στη σταθεροποίηση τέτοιων περίπλοκων δομών συνεισφέ-
ρουν μεταλλικά ιόντα, όπως τα ιόντα μαγνησίου (Mg2+). Οι περίπλοκες αυτές 
δομές επιτρέπουν στα μόρια RNA να επιτελούν ένα πλήθος λειτουργιών τις 
οποίες δεν μπορεί να επιτελέσει το δίκλωνο μόριο DNA. Πράγματι, η πολυπλο-

ΠΊΝΑΚΑΣ 4.2 Σύγκριση των Α-, Β- και Ζ-DNA

 Α Β Ζ

Σχήμα Το παχύτερο Ενδιάμεσο Το λεπτότερο
Άνοδος κατά μήκος της  
έλικας ανά ζεύγος βάσεων 2,3 Å 3,4 Å 3,8 Å
Διάμετρος έλικας ~26 Å ~20 Å ~18 Å
Φορά έλικας Δεξιόστροφη Δεξιόστροφη Αριστερόστροφη
Γλυκοζιτικός δεσμός* αντί αντί Εναλλασσόμενοι αντί και συν
Ζεύγη βάσεων ανά 
στροφή έλικας 11 10,4 12
Μήκος βήματος έλικας 25,3 Å 35,4 Å 45,6 Å
Κλίση ζευγών βάσεων από  
την κάθετο προς τον άξονα  
της έλικας 19ο 1ο  9ο 

*Οι όροι συν και αντί αναφέρονται στον προσανατολισμό του Ν-γλυκοζιτικού δεσμού σε σχέση με τη βάση 
και τη δεοξυριβόζη. Στον προσανατολισμό αντί η βάση εκτείνεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τη δεοξυρι-
βόζη. Στον προσανατολισμό συν η βάση βρίσκεται επάνω από τη δεοξυριβόζη. Οι πυριμιδίνες έχουν μόνο 
προσανατολισμό αντί, ενώ οι πουρίνες έχουν προσανατολισμό είτε αντί είτε συν.

(A)

(B)

EIKONA 4.15 Ηλεκτρονιομικρογραφίες 
κυκλικού DNA μιτοχονδρίων. (Α) Χαλαρή 
μορφή. (Β) Υπερσπειρωμένη μορφή. 
[Ευγενική προσφορά Dr. David Clayton.]

EIKONA 4.16 Δομές στελέχους-βρόχου. 
Σε μονόκλωνα μόρια DNA και RNA μπορούν 
να σχηματιστούν δομές στελέχους-βρόχου.
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4.3 Ιδιότητες του DNA

κότητα ορισμένων μο ρίων RNA ανταγωνίζεται εκείνη των πρωτεϊνών, και αυτά 
τα μόρια RNA επιτελούν έναν αριθμό λειτουργιών οι  οποίες στο παρελθόν θεω-
ρούνταν αποκλειστική ιδιό τητα των πρωτεϊνών.

4.3 Η διπλή έλικα διευκολύνει την ακριβή μεταβίβαση  
των κληρονομικών πληροφοριών

Το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA που πρότειναν οι Watson και Cric, και 
ιδίως η παρουσία των συγκεκριμένων ζευγών βάσεων αδενίνης με θυμίνη και 
γουανίνης με κυτοσίνη, παραπέμπει άμεσα στο πώς θα μπορούσε να αντιγρά-
φεται το γενετικό υλικό. Η αλληλουχία των βάσεων της μίας αλυσίδας στη διπλή 
έλικα καθορίζει επακριβώς την αλληλουχία των βάσεων της άλλης αλυσίδας: μια 
βάση γουανίνης της μίας αλυσίδας σχηματίζει πάντοτε ζεύγος με μια βάση κυ-
τοσίνης της άλλης αλυσίδας, και ούτω καθ’ εξής. Επομένως, ο διαχωρισμός της 
διπλής έλικας στις δύο αλυσίδες της θα έδινε δύο μονόκλωνα εκμαγεία επί των 
οποίων θα μπορούσαν να συντεθούν δύο νέες διπλές έλικες, καθεμία από τις 
οποίες θα είχε την ίδια αλληλουχία βάσεων με εκείνη της γονικής διπλής έλικας. 
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, κατά την αντιγραφή του DNA, ένας από τους 
δύο κλώνους της θυγατρικής αλυσίδας συντίθεται από την αρχή, ενώ ο άλλος με-
ταβιβάζεται άθικτος από το γονικό μόριο DNA. Αυτή η κατανομή των γονικών 
ατόμων ονομάζεται ημισυντηρητική αντιγραφή. 

Οι διαφορές της πυκνότητας του DNA καθιέρωσαν την εγκυρότητα  
της υπόθεσης της ημισυντηρητικής αντιγραφής

Οι Matthew Meselson και Franklin Stahl πραγματοποίησαν, το 1958, έναν διε-
ξοδικό έλεγχο αυτής της υπόθεσης. Το γονικό DNA σημάνθηκε με 15N, ένα βαρύ 
ισότοπο του αζώτου, για να καταστεί βαρύτερο από το κανονικό. Αυτό επιτεύ-
χθηκε με την ανάπτυξη της E. coli επί πολλές γενεές σε θρεπτικό μέσο που πε-
ριείχε 15NH4Cl ως μοναδική πηγή αζώτου. Αφού ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση 
του βαρέος αζώτου, τα βακτήρια μεταφέρθηκαν ταχύτατα σε θρεπτικό μέσο που 
περιείχε μόνο 14N, το κανονικό ισότοπο του αζώτου. Tο ερώτημα που τέθηκε 
ήταν: ποια είναι η κατανομή των 14N και 15N στα μόρια του DNA έπειτα από δια-
δοχικούς κύκλους αντιγραφών;

Η κατανομή των 14N και 15N αποκαλύφθηκε με την τεχνική της καταβύθισης 
ισορροπίας σε βαθμίδωση πυκνότητας. Mικρή ποσότητα DNA της E. coli διαλύ-

U
C
A
G

C
C
G

A
G
U
C

G
G
C

A
A
G
U
C
U
C
A
G
G
G
G

G
G
U
A
G
A
G
U
U
U
C
A

G
U
C
C

U
A
G
G

U A
G
U
C
A
A
C
A
G

U
A
G
U
U
G
U
C

U A
A
C
C

U
G
G

U

G

G

G
G
C

G
C

A
U

A
A A

A
A A

U

U

U

U
C

A

A
A

U

U

G

U
U

C

UUAAGG    5’’
UUCA    3’’
G

C
C A

A
A

A

A

G
C

A
A
G
G
G
C
G

A
A
C
C
C
G
C
A

A
C
U
G
G
G
G

U
G
G
U
C
C
U

G(A) C

C
A

A
A C

AA

Τα τρία συνδεδεμένα
νουκλεοτίδια τα οποία
τονίζονται 
στο μέρος Β

Γουανίνη

Κυτοσίνη

Αδενίνη

(B)

EIKONA 4.17 Πολύπλοκη δομή ενός 
μορίου RNA. Ένα μονόκλωνο μόριο RNA 
μπορεί να αναδιπλωθεί ενδομοριακά 
και να σχηματίσει πολύπλοκες δομές. 
(Α) Η αλληλουχία νουκλεοτιδίων που 
σχηματίζουν ζεύγη βάσεων τύπου Watson-
Crick και άλλες περιοχές όπου υπάρχουν 
μη τυπικές ζεύξεις βάσεων, σε δομές 
στελέχους-βρόχου. (Β) Η τριδιάστατη δομή 
και μια σημαντική αλληλεπίδραση μεγάλης 
απόστασης στον χώρο μεταξύ τριών βάσεων. 
Στην τριδιάστατη δομή αριστερά,  
τα νουκλεοτίδια της κυτιδίνης 
παρουσιάζονται με μπλε χρώμα,  
της αδενοσίνης με κόκκινο, της γουανοσίνης 
με μαύρο και της ουριδίνης με πράσινο. 
Στη λεπτομερή προβολή (δεξιά), οι δεσμοί 
υδρογόνου στα ζεύγη βάσεων τύπου 
Watson-Crick παρουσιάζονται με μαύρες 
διακεκομμένες γραμμές, ενώ οι υπόλοιποι 
δεσμοί υδρογόνου δείχνονται με πράσινες 
διακεκομμένες γραμμές.
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θηκε σε πυκνό διάλυμα χλωριούχου καισίου. Το διάλυμα αυτό φυγοκεντρήθηκε 
έως ότου φθάσει σχεδόν σε ισορροπία. Στο σημείο εκείνο, οι αντίθετες διεργα-
σίες καταβύθισης και διάχυσης δημιούργησαν μια σταθερή βαθμίδωση στη συ-
γκέντρωση του χλωριούχου καισίου κατά μήκος του σωλήνα φυγοκέντρησης. 
Tα μόρια DNA σε αυτήν τη βαθμίδωση πυκνότητας οδηγήθηκαν από τη φυγό-
κεντρο δύναμη στην περιοχή του διαλύματος που είχε ίδια πυκνότητα μ’ αυτά. 
Το DNA έδωσε μια στενή ζώνη ή ζώνες οι οποίες ανιχνεύθηκαν μέσω της απορ-
ρόφησης του υπεριώδους φωτός από το DNA. Ένα μείγμα DNA με 14N και DNA 
με 15N έδωσε σαφώς διαφορετικές ζώνες, διότι τα δύο αυτά μόρια διαφέρουν σε 
πυκνότητα κατά 1% περίπου (Εικόνα 4.18).

Στο πείραμά τους οι Meselson και Stahl απομόνωσαν DNA από τα βακτή-
ρια σε διάφορους χρόνους μετά τη μεταφορά τους από μέσο που περιείχε 15Ν 
σε μέσο που περιείχε 14Ν και υπέβαλαν τα δείγματα σε ανάλυση με καταβύθι-
ση ισορροπίας σε βαθμίδωση πυκνότητας. Στην Εικόνα 4.19 όλο το DNA  είναι 
σημασμένο με 15Ν στην αρχή του πειράματος (γενεά 0 ή αρχική). Ύστερα από 
μία γενεά το DNA εξακολουθεί να δίνει μια μονή ζώνη, αλλά η ζώνη έχει με-
τατοπιστεί. Η πυκνότητα της ζώνης αυτής (υβριδική ζώνη DNA) είναι ακριβώς 
ενδιάμεση των ζωνών DNA με 14Ν και DNΑ με 15Ν. Έπειτα από δύο γενεές 
υπάρχουν ίσες ποσότητες δύο ζωνών DNA. Το ένα είναι υβρίδιο DNΑ και το 
άλλο DNA με 14N. Μετά την τρίτη αντιγραφή οι θέσεις των δύο ζωνών παρα-
μένουν αμετάβλητες, αλλά η ποσότητα του  DNA με 14N είναι τριπλάσια αυτής 
του «υβριδικού» DNΑ.

Η απουσία DNA με 15N έδειξε ότι το γονικό DNA δεν έμεινε ανέπαφο μετά την 
αντιγραφή. Η απουσία DNA με 14N στην πρώτη γενεά έδειξε ότι όλα τα θυγατρι-
κά μόρια DNA είχαν μερικά άτομα από το γονικό DNA. Η αναλογία αυτή έπρε-
πε να είναι ένα προς ένα, διότι η πυκνότητα της υβριδικής ζώνης DNA ήταν στο 
ενδιάμεσο μεταξύ των πυκνοτήτων των ζωνών του DNA με 14N και του DNA 
με 15N.

Οι Meselson και Stahl συμπέραναν, απ’ αυτά τα έξυπνα πειράματα, ότι η 
αντιγραφή ήταν ημισυντηρητική, και επομένως κάθε νέα διπλή έλικα περιέχει 
έναν γονικό και έναν νεοσυντεθέντα κλώνο. Τα αποτελέσματά τους συμφωνού-
σαν πλήρως με το μοντέλο Watson-Crick για την αντιγραφή του DNA (Εικόνα 
4.20).

Η διπλή έλικα μπορεί να τηχθεί αντιστρεπτά

Κατά την αντιγραφή και τη μεταγραφή του DNA, οι δύο αλυσίδες της διπλής 
έλικας πρέπει να διαχωριστούν η μία από την άλλη, τουλάχιστον τοπικά. Οι δύο 

κλώνοι της έλικας του DNA διαχωρίζονται εύκολα όταν 
διαρ ραγούν οι δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των ζευγών βά-
σεων. Στο εργαστήριο, η διπλή έλικα μπορεί να αποδιατα-
χθεί είτε με θέρμανση του διαλύματος του DNA είτε μέσω 
προσθήκης οξέων ή βάσεων, προκειμένου να ιοντιστούν 
οι βάσεις του. Η αποδιάταξη της διπλής έλικας ονομάζεται 
τήξη, διότι εμφανίζεται ξαφνικά σε μια συγκεκριμένη θερ-
μοκρασία. Η θερμοκρασία τήξης (melting temperature, Tm) 
του DNA ορίζεται ως η θερμοκρασία κατά την οποία χάνε-
ται η μισή ελικοειδής δομή. Στο εσωτερικό των κυττάρων, 
όμως, η διπλή έλικα δεν τήκεται με παροχή θερμότητας. Αντ’ 
 αυτού, υπάρχουν πρωτεΐνες, οι οποίες ονομάζονται ελικάσες, 
που χρησιμοποιούν χημική ενέργεια (της ΑΤΡ) προκειμένου 
να διαρρήξουν την έλικα (Κεφάλαιο 29). 

Οι στοιβαγμένες βάσεις στα νουκλεϊκά οξέα απορρο-
φούν λιγότερο υπεριώ δες φως σε μήκος κύματος 260 nm 
από ό,τι οι μη στοιβαγμένες, ένα φαινόμενο που ονομάζεται 
υποχρωμισμός (Εικόνα 4.21Α). Επομένως, καθώς ένα δείγ-

EIKONA 4.19 Ανίχνευση του ημισυντηρητικού τρόπου 
αντιγραφής του DNA από την E. coli μέσω φυγοκέντρησης σε 
βαθμίδωση πυκνότητας. Η θέση μιας ζώνης του DNA εξαρτάται 
από την περιεκτικότητά της σε 14Ν και 15Ν. [Από M. Meselson 
and F. W. Stahl, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 44(1958):671.]

14N 15N

(A)

14N 15N

(B)

EIKONA 4.18 Διαχωρισμός του DNA με 14Ν 
από το DNA με 15N μέσω φυγοκέντρησης 
σε βαθμίδωση πυκνότητας. (Α) Φωτογραφία 
απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας 
ειδικού φυγοκεντρικού σωλήνα, όπου 
φαίνονται δύο διακριτές ζώνες DNA. (Β) 
Πυκνομετρική παράσταση της φωτογραφίας 
απορρόφησης. [(Α) Από M. Meselson 
and F. W. Stahl, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
44(1958):671.]

0

1

2

3

4

Γενεά14N 15N 14N 15N



1 2 7
4.4 Αναδιπλασιασμός του DNA

μα DNA θερμαίνεται, οι κλώνοι διαχωρίζονται, αυξάνοντας την αναλογία του 
μονόκλωνου DNA, που παρακολουθείται με τη μέτρηση της αύξησης της απορ-
ρόφησης του φωτός στα 260 nm (Εικόνα 4.21Β).

Σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την Tm, οι διαχωρισμένες συμπληρωματικές 
αλυσίδες των νουκλεϊκών οξέων επανασυνδέονται αυθόρμητα και σχηματίζουν 
μια διπλή έλικα. Αυτή η επανασύνδεση ονομάζεται ενίοτε αναδιάταξη. Η ευκο-
λία της τήξης και της αναδιάταξης των διπλών ελίκων είναι κρίσιμο στοιχείο για 
την επιτέλεση των βιολογικών λειτουργιών των νουκλεϊκών  οξέων. Η ικανότη-
τα αντιστρεπτής τήξης και αναδιάταξης του DNA σε συνθήκες εργαστηρίου μας 
παρέχει ένα καταπληκτικό εργαλείο για τη μελέτη των ομοιο τήτων μεταξύ αλλη-
λουχιών. Θα επανέλθουμε στη σημαντική αυτή τεχνική στο Κεφάλαιο 5.

Στοv πυρήνα των ευκαρυωτών υπάρχει ασύνηθες κυκλικό DNA

Τον τελευταίο αιώνα πραγματοποιήθηκαν τεράστια βήματα στον τομέα 
της βιοχημείας σε ό,τι αφορά την αποσαφήνιση της χημικής βάσης των 

ζώντων συστημάτων. Ωστόσο, μία από τις πιο συναρπαστικές πλευρές της βιοχη-
μείας είναι ότι αναμένεται να γίνουν πολλές ακόμα ανακαλύψεις. Παραδείγματος 
χάριν, πρόσφατα βρέθηκε στους πυρήνες των ευκαρυωτικών κυττάρων εξωχρω-
ματοσωματικό κυκλικό DNA (eccDNA). Όπως αναφέρθηκε στη σελ. 123, είναι 
γνωστό εδώ και καιρό ότι το κυκλικό DNA αποτελεί συστατικό των βακτηρια-
κών κυττάρων, αλλά η παρουσία τέτοιου DNA σε πυρήνες ήταν μέχρι πρόσφατα 
κάτι το ανήκουστο. Ποιος είναι ο ρόλος του eccDNA; Αυτό αποτελεί, φυσικά, 
θέμα εντατικής έρευνας, αλλά είναι πιθανό το κυκλικό DNA να συμβάλλει στην 
εξειδίκευση των κυττάρων, κάτι που άλλοτε είναι κακό και άλλοτε καλό. Επί πα-
ραδείγματι, περισσότερα από τα μισά ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα περιέχουν 
eccDNA και οι κύκλοι φέρουν γονίδια που είναι απαραίτητα στην ανάπτυξη 
όγκων. Τα φυσιολογικά καρδιακά κύτταρα, από την άλλη, έχουν eccDNA με γο-
νίδια για την πρωτεΐνη των μυών τιτανίνη, η οποία ευθύνεται για την πλαστικό-
τητα των μυών. Η ανακάλυψη του eccDNA εγκαινιάζει ένα νέο πεδίο έρευνας, 
καθώς και έναν νέο τρόπο θεώρησης του ευκαρυωτικού DNA και της ευελιξίας 
του ευκα ρυωτικού γονιδιώματος.

 4.4 Το DNA αντιγράφεται από πολυμεράσες  
που καθοδηγούνται από εκμαγεία

Στρεφόμαστε τώρα στον μοριακό μηχανισμό της αντιγραφής του DNA. Ο πλή-
ρης μηχανισμός αντιγραφής σε ένα κύτταρο περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 πρω-
τεΐνες, στο πλαίσιο μιας πολύπλοκης και άκρως συντονισμένης διεργασίας με 

EIKONA 4.20 Διάγραμμα ημισυντηρητικής 
αντιγραφής. Το αρχικό γονικό DNA 
εμφανίζεται με μπλε χρώμα και το 
νεοσυντιθέμενο DNA με κόκκινο. [Κατά M. 
Meselson and F.W. Stahl, Proc. Natl. Acad. Sci. 
U.S.A. 44:671-682, 1958.]

Θυγατρικά μόρια δεύτερης γενεάς

Θυγατρικά μόρια πρώτης γενεάς

Το αρχικό γονικό μόριο

EIKONA 4.21 Υποχρωμισμός.   
(Α) Το μονόκλωνο DNA απορροφά 
περισσότερο φως από ό,τι το δίκλωνο 
DNA. (Β) Η απορροφητικότητα ενός 
διαλύματος DNA σε μήκος κύματος 260 
nm αυξάνεται καθώς η διπλή έλικα τήκεται 
σε μονές αλυσίδες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 DNA, RNA και η ροή  
των γενετικών πληροφοριών

πολλαπλές αλληλεπιδράσεις. Το 1958 ο Arthur Kornberg και οι συνεργάτες του 
απομόνωσαν από την E. Coli το πρώτο γνωστό από τα ένζυμα, που ονομάζονται 
DNA πολυμεράσες, τα οποία προάγουν τον σχηματισμό δεσμών που συνδέουν 
τις δομικές μονάδες του κορμού του DNA. Η E. coli διαθέτει έναν αριθμό DNA 
πολυμερασών, οι οποίες δηλώνονται με ρωμαϊκούς αριθμούς, που συμμετέχουν 
στην αντιγραφή και την επιδιόρθωση του DNA (Κεφάλαιο 29).

Η DNA πολυμεράση καταλύει τον σχηματισμό  
φωσφοδιεστερικών γεφυρών

Οι DNA πολυμεράσες καταλύουν τη σταδιακή προσθήκη μονάδων δεοξυριβονου-
κλεοτιδίων σε μια αλυσίδα DNA (Εικόνα 4.22). Η αντίδραση που καταλύεται, 
στην απλούστερη μορφή της, είναι

(DNA)n + dNTP  ∆  (DNA)n + 1 + PPi

όπου το dNTP δηλώνει οποιοδήποτε δεοξυριβονουκλεοτίδιο και το PPi είναι το 
ιόν πυροφωσφορικού.
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ΕΙΚΟΝΑ 4.22 H αντίδραση πολυμερισμού που καταλύεται από DNA πολυμεράσες.

Η σύνθεση του DNA εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Η αντίδραση απαιτεί την παρουσία και των τεσσάρων ενεργοποιημένων πρό-
δρομων μορίων –των 5ʹ-τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοζιτών dATP, dGTP, TTP 
και dCTP– καθώς και Mg2+.

2. Η νέα αλυσίδα DNA συγκροτείται άμεσα επί ενός προϋπάρχοντος εκμαγείου 
DNA. Οι DNA πολυμεράσες καταλύουν αποτελεσματικά τον σχηματισμό ενός 
φωσφοδιεστερικού δεσμού, μόνο όταν η βάση του προστιθέμενου τριφωσφο-
ρικού νουκλεοζίτη είναι συμπληρωματική της βάσης της αλυσίδας-εκμαγείου. 
Επομένως, η DNA πολυμεράση είναι ένζυμο κατευθυνόμενο από εκμαγείο και 
συνθέτει ένα προϊόν με αλληλουχία βάσεων συμπληρωματική προς το εκμα-
γείο αυτό.

3. Οι DNA πολυμεράσες απαιτούν την ύπαρξη ενός εκκινητή προκειμένου να αρ-
χίσουν τη σύνθεση. Ο κλώνος-εκκινητή με μια ελεύθερη ομάδα 3ʹ-ΟΗ, πρέπει να 
 είναι ήδη δεσμευμένος στον κλώνο-εκμαγείο. Η αντίδραση επιμήκυνσης της αλυ-
σίδας που καταλύεται από τις DNA πολυμεράσες είναι μια πυρηνόφιλη προσβολή 
από την ομάδα 3ʹ-ΟΗ του εκκινητή στο εσωτερικότερο άτομο φωσφόρου του τρι-
φωσφορικού δεοξυνουκλεοζίτη (Εικόνα 4.23). Σχηματίζεται μια φωσφοδιεστερι-
κή γέφυρα με την ταυτόχρονη απελευθέρωση πυροφωσφορικού. Στο σημείο αυτό 
η αντίδραση αντιστρέφεται εύκολα. Η επακόλουθη υδρόλυση του πυροφωσφορι-
κού προς σχηματισμό δύο ιόντων ορθοφωσφορικού (Pi) από το ένζυμο πυροφω-
σφατάση, μια αντίδραση μη αντιστρεπτή υπό κυτταρικές συνθήκες, ωθεί την αντί-
δραση προς τα δεξιά. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα συζευγμένων αντιδράσεων, 
με τη δεύτερη αντίδραση να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για την ώθηση της 
πρώτης, κάτι που συμβαίνει συχνά στις βιοχημικές πορείες (Υποκεφάλαιο 15.1).

4. Η επιμήκυνση της αλυσίδας DNA προχωρεί στην κατεύθυνση 5ʹ προς 3ʹ.



1 2 9

5. Πολλές DNA πολυμεράσες έχουν την ικανότητα να διορθώνουν λάθη στο DNA 
μέσω της απομάκρυνσης των κακοζευγμένων νουκλεοτιδίων. Οι πολυμεράσες 
αυτές έχουν μια διακριτή δραστικότητα ενδονουκλεάσης, η οποία τους επιτρέ-
πει να εκτέμνουν εσφαλμένες βάσεις μέσω μιας διαφορετικής αντίδρασης. Αυ-
τή η δραστικότητα νουκλεάσης συνεισφέρει στην εντυπωσιακή πιστότητα της 
αντιγραφής του DNA, η οποία έχει βαθμό σφάλματος μικρότερο από 10–8 ανά 
ζεύγος βάσεων.

Τα γονίδια μερικών ιών αποτελούνται από RNA

Τα γονίδια όλων των κυτταρικών οργανισμών αποτελούνται από DNA. Αυτό 
ισχύει και για μερικούς ιούς, αλλά για άλλους το γενετικό υλικό είναι RNA. Οι 
ιοί είναι γενετικά στοιχεία με πρωτεϊνικό περίβλημα που έχουν την ικανότητα 
να μετακινούνται από το ένα κύτταρο στο άλλο, όμως δεν έχουν την ικανότητα 
ανεξάρτητου πολλαπλασιασμού. Ένα καλά μελετημένο παράδειγμα ιού RNA 
 είναι ο ιός του μωσαϊκού του καπνού, που προσβάλλει τα φύλλα του συγκεκρι-
μένου φυτού. Ο ιός αυτός αποτελείται από ένα μονόκλωνο μόριο RNA (με 6.390 
νουκλεοτίδια) που περιβάλλεται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα 2.130 ταυτόση-
μων υπομονάδων. Μια RNA πολυμεράση η οποία κατευθύνεται από ένα εκμα-
γείο RNA και ονομάζεται RNAκατευθυνόμενη RNA πολυμεράση είναι αυτή που 
αντιγράφει το ιικό RNA. Τα προσβεβλημένα κύτταρα πεθαίνουν λόγω του προ-
γραμματισμένου κυτταρικού θανάτου που υποκινείται από τον ιό· ουσιαστικά, 
ο ιός καθοδηγεί το κύτταρο προς την αυτοκτονία. Ο κυτταρικός θάνατος έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό του φύλλου του φυτού του καπνού κατά ένα 
ποικιλόχρωμο σχήμα, εξ ου και η ονομασία ιός του μωσαϊκού. 

Μια άλλη σημαντική τάξη ιών RNA περιλαμβάνει τους ρετροϊούς, που ονο-
μάστηκαν έτσι επειδή οι γενετικές πληροφορίες τους ρέουν από το RNA προς το 
DNA, και όχι από το DNA προς το RNA. Η τάξη αυτή περιλαμβάνει τον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 1 (HIV-1), το αίτιο του AIDS, αλλά επίσης και 
έναν αριθμό ιών RNA οι οποίοι προκαλούν όγκους σε ευπαθή ζώα. Τα ιικά σω-
μάτια των ρετροϊών περιέχουν δύο αντίγραφα ενός μονόκλωνου μορίου RNA. 
Το RNA αυτό, όταν εισέλθει στο κύτταρο αντιγράφεται σε DNA από ένα ένζυμο 
του ιού που ονομάζεται αντίστροφη μεταγραφάση το οποίο δρα και ως πολυμερά-
ση και ως ριβονουκλεάση (Εικόνα 4.24). Η διπλή έλικα DNA που προκύπτει ως 
νέα εκδοχή του ιικού γονιδιώματος μπορεί να ενσωματωθεί στο χρωμοσωματικό 
DNA του κυττάρου-ξενιστή και να αντιγράφεται κανονικά μαζί με το κυτταρικό 
DNA. Αργότερα, το ενσωματωμένο ιικό γονιδίωμα εκφράζεται παράγοντας ιικό 
RNA και ιικές πρωτεΐνες, που θα συγκροτήσουν τα νέα ιικά σωμάτια.
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EIKONA 4.23 Η αντίδραση επιμήκυνσης 
της αλυσίδας DNA. Οι DNA πολυμεράσες 
καταλύουν τον σχηματισμό μιας 
φωσφοδιεστερικής γέφυρας. [Από J. L. 
Tymoczko, J. Berg and L. Stryer,  Biochemistry: 
A Short Course,  2nd ed. (W. H. Freeman and 
Company, 2013), Fig. 34.2.].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 DNA, RNA και η ροή  
των γενετικών πληροφοριών

 4.5 Η γονιδιακή έκφραση είναι ο μετασχηματισμός  
των πληροφοριών του DNA σε λειτουργικά μόρια

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο DNA γίνονται χρήσιμες όταν εκφρα-
στούν προς παραγωγή RNA και πρωτεϊνών. Αυτό το πλούσιο και πολύπλοκο θέ-
μα είναι το αντικείμενο αρκετών επόμενων κεφαλαίων αυτού του βιβλίου, εδώ 
όμως γίνεται μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της γονιδιακής έκφρασης. 
Το DNA μπορεί να θεωρηθεί ως οι αρχειακές πληροφορίες, οι οποίες αποθη-
κεύονται και υφίστανται συνετό χειρισμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες 
(μεταλλάξεις). Το DNA εκφράζεται σε δύο στάδια: πρώτον, συντίθεται ένα αντί-
γραφο RNA το οποίο κωδικεύει οδηγίες για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Αυτό το αγ-
γελιαφόρο RNA μπορεί να θεωρηθεί ως ένα φωτοαντίγραφο των αρχειακών πλη-
ροφοριών: μπορεί να συντεθεί σε πολλαπλά αντίγραφα, να χρησιμοποιηθεί και, 
ακολούθως, να «πεταχτεί». Δεύτερον, οι πληροφορίες στο αγγελιαφόρο RNA με-
ταφράζονται προκειμένου να συντεθούν λειτουργικές πρωτεΐνες. Υπάρχουν και 
άλλοι τύποι μορίων RNA προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η μετάφραση.

Ορισμένα είδη μορίων RNA διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο  
στη γονιδιακή έκφραση

Οι επιστήμονες πίστευαν ότι το RNA είχε παθητικό ρόλο στη γονιδιακή έκφρα-
ση, ως ένας απλός μεταφορέας των πληροφοριών. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν ότι το RNA διαδραματίζει μια ποικιλία ρόλων, που εκτείνονται από την 
κατάλυση έως τη ρύθμιση. Τα κύτταρα περιέχουν αρκετά είδη RNA που εμπλέ-
κονται στη γονιδιακή έκφραση (Πίνακας 4.3):

1. Το αγγελιαφόρο RNA (messenger RNA, mRNA) είναι το εκμαγείο για την 
πρωτεϊνοσύνθεση ή μετάφραση. Στα βακτήρια, για κάθε γονίδιο ή ομάδα γονι-
δίων που χρειάζεται να εκφραστεί μπορεί να παραχθεί ένα μόριο mRNA, ενώ 
στους ευκαρυώτες παράγεται ένα διαφορετικό mRNA για κάθε γονίδιο. Επομέ-
νως, το mRNA είναι μια ετερογενής τάξη μορίων. Στα βακτήρια, το μέσο μή-
κος ενός μορίου mRNA ανέρχεται σε περίπου 1,2 χιλιοβάσεις (kb). Το mRNA 
όλων των οργανισμών έχει δομικά χαρακτηριστικά, όπως οι δομές στελέχους-

EIKONA 4.24 Οι πληροφορίες στους 
ρετροϊούς ρέουν από το RNA προς το DNA. 
Το γονιδίωμα του ρετροϊού αποτελείται 
από RNA και μετατρέπεται σε DNA από 
την αντίστροφη μεταγραφάση, ένα ένζυμο 
που μεταφέρεται στο κύτταρο από τον 
ιό ο οποίος το μολύνει. Η αντίστροφη 
μεταγραφάση έχει πολλές δραστικότητες και 
καταλύει τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής 
αλυσίδας DNA, την υδρόλυση του RNA, 
και ακολούθως τη σύνθεση της αλυσίδας 
του DNA.

Αντίστροφη
μεταγραφάση

Αντίστροφη
μεταγραφάση

Σύνθεση DNA
συμπληρωματικού

προς το RNA

Πέψη του RNA Σύνθεση του δεύτερου 
κλώνου DNA

Αντίστροφη
μεταγραφάση

Υβρίδιο
DNA–RNA

Αντίγραφο DNA
του ιικού RNA

Διπλή έλικα
του ιικού DNA

Ιικό RNA

ΠΊΝΑΚΑΣ 4.3 Τύποι μορίων RNA στην E. coli

Τύπος Σχετική  Συντελεστής  Αριθμός 
 ποσότητα % καταβύθισης (S) Μάζα (kDa) νουκλεοτιδίων

Ριβοσωματικό RNA (rRNA) 80 23 1,2   × 103 3.700
  16 0,55 × 103 1.700
  5 3,6   × 101 120
Μεταφορικό RNA (tRNA) 15 4 2,5   × 101  75
Αγγελιαφόρο RNA (mRNA) 5  Ετερογενής
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βρόχου, τα οποία ρυθμίζουν την αποδοτικότητα της μετάφρασης και τον χρόνο 
ζωής του mRNA. Τέτοια δομικά χαρακτηριστικά είναι εμφανέστερα στα ευκα-
ρυωτικά mRNA (Κεφάλαια 30, 32 και 33).

2. Το μεταφορικό RNA (transfer RNA, tRNA) μεταφέρει ενεργοποιημένα αμι-
νοξέα στο ριβόσωμα για τον σχηματισμό πεπτιδικού δεσμού, με μια αλληλου-
χία που υπαγορεύεται από το εκμαγείο mRNA. Υπάρχει τουλάχιστον ένα είδος 
tRNA για καθένα από τα 20 αμινοξέα. Tο tRNA αποτελείται από εβδομήντα πέ-
ντε περίπου νουκλεοτίδια (με μάζα 25 kDa περίπου).

3. Το ριβοσωματικό RNA (ribosomal RNA, rRΝΑ) αποτελεί το μείζον συστατι-
κό των ριβοσωμάτων (Κεφάλαιο 31). Στα βακτήρια υπάρχουν τρία είδη rRNA 
που ονομάζονται 23S, 16S και 5S RNA, λόγω των χαρακτηριστικών τους κατά 
την καταβύθιση (σελ. 82). Σε κάθε ριβόσωμα υπάρχει ένα μόριο από το καθένα 
απ’ αυτά τα τρία είδη rRNA. Παλαιότερα θεωρούσαν ότι το ριβοσωματικό RNA 
έχει μόνο δομικό ρόλο στα ριβοσώματα. Τώρα γνωρίζουμε ότι το rRΝΑ είναι ο 
πραγματικός καταλύτης της πρωτεϊνοσύνθεσης.

Το ριβοσωματικό RNA είναι το πιο άφθονο από τους τρεις τύπους RNA. 
Έπεται το μεταφορικό RNA, ακολουθούμενο από το αγγελιαφόρο RNA, που 
αποτελεί μόλις το 5% του συνολικού RNA. Tα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν 
και άλλα μικρά μόρια RNA. Αυτά παίζουν μια ποικιλία ρόλων, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, η επεξεργασία του 
RNA και η σύνθεση πρωτεϊνών. Θα εξετάσουμε αυτά τα μικρά RNA σε επόμε-
να κεφάλαια. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα μόρια rRΝΑ, mRNA 
και tRNA.

Όλο το κυτταρικό RNA συντίθεται από RNA πολυμεράσες

Η σύνθεση του RNA από ένα εκμαγείο DNA ονομάζεται μεταγραφή και κατα-
λύεται από το ένζυμο RNA πολυμεράση (Εικόνα 4.25). Η RNA πολυμεράση κα-
ταλύει την έναρξη του σχηματισμού και την επιμήκυνση των αλυσίδων RNA. 
Η αντίδραση που καταλύεται από το ένζυμο αυτό είναι

(RNA)n + τριφωσφορικός ριβονουκλεοζίτης ∆ (RNA)n + 1 + PPi

Η RNA πολυμεράση χρειάζεται τα ακόλουθα συστατικά:

1. Ένα εκμαγείο. Προτιμητέο είναι το δίκλωνο DNA. Το μονόκλωνο DNA μπο-
ρεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εκμαγείο. Το RNA, μονόκλωνο ή δίκλωνο, και 
τα υβρίδια RNA-DNA δεν αποτελούν κατάλληλα εκμαγεία.

Mg2+ EIKONA 4.25 RNA πολυμεράση. Αυτό 
το ευμέγεθες ένζυμο αποτελείται από 
πολλές υπομονάδες, όπως η β (κόκκινο) 
και η β’ (κίτρινο), που σχηματίζουν μια 
«αρπάγη» (δαγκάνα), η οποία συγκρατεί 
το DNA, προκειμένου αυτό να μεταγραφεί. 
Παρατηρήστε ότι το ενεργό κέντρο του 
ενζύμου περιλαμβάνει ένα Μg2+ (πράσινο) 
στο κέντρο της δομής. Οι κεκαμμένοι 
σωλήνες, που συνιστούν την πρωτεΐνη στην 
εικόνα, αντιπροσωπεύουν τον κορμό της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας του ενζύμου. 
[Σχεδιασμένο  από IL9Z.pdb.]

Χιλιοβάση (kb)
 Μονάδα μήκους ίση με 1.000 ζεύγη βάσεων 
ενός μορίου δίκλωνου νουκλεϊκού οξέος 
(ή 1.000 βάσεις ενός μονόκλωνου μορίου).
Το μεγαλύτερο δυνατό μήκος (το 
αποκαλούμενο μήκος περιγράμματος) μιας 
χιλιοβάσης δίκλωνου DNA ανέρχεται σε 0,34 
μm και η μάζα σε περίπου 660 kDa.
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2. Ενεργοποιημένα πρόδρομα μόρια. Χρειάζονται και οι τέσσερις τριφωσφορι-
κοί ριβονουκλεοζίτες ATP, GTP, UTP και CTP.

3. Ένα δισθενές μεταλλικό ιόν. Τόσο το Mg2+ όσο και το Mn2+ είναι αποτελε-
σματικά. 

Η σύνθεση του RNA είναι παρόμοια με εκείνη του DNA από διάφορες απόψεις 
(Εικόνα 4.26). Πρώτον, η κατεύθυνση της σύνθεσης είναι 5ʹ προς 3ʹ. Δεύτερον, ο 
μηχανισμός επιμήκυνσης είναι ίδιος: η ομάδα 3ʹ-OH στο άκρο της επιμηκυνόμε-
νης αλυσίδας πραγματοποιεί πυρηνόφιλη προσβολή στο εσώτατο άτομο φωσφό-
ρου του εισερχόμενου τριφωσφορικού νουκλεοζίτη. Τρίτον, η σύνθεση ωθείται 
προς τα δεξιά λόγω της υδρόλυσης του πυροφωσφορικού. Ωστόσο, σε αντίθεση 
με την DNA πολυμεράση, η RNA πολυμεράση δεν χρειάζεται εκκινητή. Επι-
πλέον, η ικανότητα της RNA πολυμεράσης να διορθώνει σφάλματα δεν είναι 
τόσο εκτεταμένη όσο εκείνη της DNA πολυμεράσης.

Και οι τρεις τύποι κυτταρικού RNA –mRNA, tRNA και rRNA– συντίθενται 
στην E. coli από την ίδια RNA πολυμεράση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δί    νο-
νται από ένα εκμαγείο DNA. Στα κύτταρα των θηλαστικών υπάρχει καταμερι-
σμός των εργασιών σε αρκετά διαφορετικά  είδη RNA  πολυμερασών. Σ’ αυτές 
τις RNA πολυμεράσες θα επανέλθουμε στο Κε φά  λαιο 30.

Οι RNA πολυμεράσες καθοδηγούνται από εκμαγεία DNA

Η RNA πολυμεράση, όπως και οι DNA πολυμεράσες που περιγράφηκαν προ-
ηγουμένως, καθοδηγείται από ένα εκμαγείο DNA. Το πρωιμότερο τεκμήριο 
γ’   αυτό αποτέλεσε το εύρημα ότι η σύσταση των βάσεων του νεοσυντεθέντος μο-
ρίου RNA είναι συμπληρωματική εκείνης της αλυσίδας-εκμαγείου DNA (αλυ-
σίδα συν ή κωδικεύουσα), όπως φαίνεται στο παράδειγμα του RNA που συντί-
θεται από το εκμαγείο του μονόκλωνου DNA του ιού φΧ174 (Πίνακας 4.4). Το 
ισχυρότερο τεκμήριο για την ακρίβεια της μεταγραφής προήλθε από μελέτες αλ-
ληλουχίας βάσεων. Παραδείγματος χάριν, προσδιορίστηκε, μέσω χρήσης τεχνι-
κών ταυτοποίησης της αλληλουχίας του DNA (Υποκεφάλαιο 5.1), η νου κλεο-
τιδική αλληλουχία ενός τμήματος του γονιδίου που κωδικεύει ένα από τα ένζυμα 
τα οποία απαιτούνται για τη σύνθεση της θρυπτοφάνης. Παρο μοίως, προσδιορί-
στηκε η αντίστοιχη αλληλουχία του mRNA του γονιδίου αυτού. Τα αποτελέσμα-

EIKONA 4.26 Ο μηχανισμός μεταγραφής της αντίδρασης επιμήκυνσης της αλυσίδας που 
καταλύεται από την RNA πολυμεράση.  [Από J. L. Tymoczko, J. Berg and L. Stryer,  Biochemistry:  
A Short Course,  2nd ed. (W. H. Freeman and Company, 2013), Fig. 36.3.].
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τα έδειξαν ότι η αλληλουχία του mRNA είναι το ακριβές συμπλήρωμα της αλλη-
λουχίας του εκμαγείου DNA (Εικόνα 4.27).

Η μεταγραφή αρχίζει κοντά στις θέσεις των υποκινητών  
και τελειώνει στις θέσεις τερματισμού

Η RNA πολυμεράση πρέπει να ανιχνεύσει και να μεταγράψει συγκεκριμένα 
γονίδια μέσα σε μεγάλα τμήματα DNA. Τι είναι, όμως, αυτό που οριοθετεί την 
αρχή μιας μεταγραφικής μονάδας; Tα εκμαγεία DNA περιέχουν περιοχές που 
λέγονται θέσεις υποκινητών ή προαγωγέων και δεσμεύουν ειδικά την RNA πο-
λυμεράση, καθορίζοντας το σημείο έναρξης της μεταγραφής. Στα βακτήρια, ως 
θέσεις υποκινητών λειτουργούν δύο αλληλουχίες, (σελ. 1005) που εδράζονται 
προ (ανοδικά) του άκρου 5ʹ του πρώτου νουκλεοτιδίου το οποίο πρόκειται να 
μεταγραφεί (Εικόνα 4.28Α). Μία απ’ αυτές, η επονομαζόμενη πλαίσιο Pribnow, 
έχει μια ομόφωνη αλληλουχία TATAAT και εδράζεται στη θέση –10 (10 νου-
κλεοτίδια προ του άκρου 5ʹ του πρώτου νουκλεοτιδίου που θα μεταγραφεί, το 
οποίο και ορίζεται ως το +1). Η άλλη αλληλουχία, που λέγεται περιοχή –35, έχει 
την ομόφωνη αλληλουχία TTGACA. Το πρώτο νουκλεοτίδιο που μεταγράφεται 
είναι συνήθως μια πουρίνη. 

Tα ευκαρυωτικά γονίδια που κωδικεύουν πρωτεΐνες έχουν θέσεις υποκινη-
τών με μια ομόφωνη αλληλουχία TATAAA, η οποία ονομάζεται πλαίσιο TATA 
ή πλαίσιο Hogness, και εδράζεται περίπου στη θέση –25 (Εικόνα 4.28Β). Πολ-
λοί ευκαρυωτικοί υποκινητές έχουν επίσης ένα πλαίσιο CAAT με μια ομόφω-
νη αλληλουχία, την GGNCAATCT, που έχει ως κέντρο περίπου τη θέση –75. 
Η μεταγραφή ευκαρυωτικών γονιδίων ενεργοποιείται επιπλέον από ενισχυτικές 
αλληλουχίες (ή στοιχεία ενισχυτών), οι οποίες μπορεί να εδράζονται σε αρκετά 
μεγάλη απόσταση (μέχρι και αρκετές χιλιάδες βάσεις) από τη θέση έναρξης και 
βρίσκονται είτε προς το άκρο 5ʹ είτε προς το άκρο 3ʹ του γονιδίου.

Στην E. coli, η RNA πολυμεράση μετακινείται κατά μήκος του εκμαγείου 
DNA μεταγράφοντας τη μία αλυσίδα του, μέχρι να συνθέσει την αλληλουχία 
τερματισμού. Η αλληλουχία αυτή κωδικεύει ένα σήμα τερματισμού, το οποίο 
είναι μια φουρκέτα ζευγών βάσεων στο νεοσυντεθέν μόριο RNA (Εικόνα 4.29). 

GCGGCGACGCGCAGUUAAUCCCACAGCCGCCAGUUCCGCUGGCGGCAU5� 3�

CGCCGCTGCGCGTCAATTAGGGTGTCGGCGGTCAAGGCGACCGCCGTA3� 5�

GCGGCGACGCGCAGTTAATCCCACAGCCGCCAGTTCCGCTGGCGGCAT5� 3�

mRNA

Αλυσίδα-εκμαγείο DNA

Κωδικεύουσα αλυσίδα DNA

EIKONA 4.27 Συμπληρωματικότητα μεταξύ mRNA και DNA. Η αλληλουχία των 
βάσεων του mRNA (κόκκινο) είναι συμπληρωματική προς την αλληλουχία της αλυσίδας-
εκμαγείου του DNA (μπλε). Η αλληλουχία που παρουσιάζεται εδώ είναι από το οπερόνιο 
της θρυπτοφάνης, δηλαδή ένα τμήμα DNA που περιέχει τα γονίδια των πέντε ενζύμων 
τα οποία καταλύουν τη σύνθεση της θρυπτοφάνης. Η άλλη αλυσίδα του DNA (μαύρο) 
ονομάζεται κωδικεύουσα, διότι έχει την ίδια αλληλουχία με το αντίγραφο του RNA, εκτός 
από την ύπαρξη θυμίνης (T) στη θέση της ουρακίλης (U).

Ομόφωνη (συναινετική) αλληλουχία
 Οι αλληλουχίες βάσεων στις θέσεις 
υποκινητών δεν είναι όλες ταυτόσημες. 
Ωστόσο, περιέχουν κοινά χαρακτηριστικά 
τα οποία μπορούν να αναπαρασταθούν 
με μια ιδεατή ομόφωνη (συναινετική) 
αλληλουχία. Κάθε βάση στην ομόφωνη 
αλληλουχία TATAAT απαντά στην 
πλειονότητα των προκαρυωτικών 
υποκινητών. Σχεδόν όλες οι αλληλουχίες 
υποκινητών διαφέρουν απ’ αυτή την 
ομόφωνη αλληλουχία μόνο κατά μία ή δύο 
βάσεις.

(A)

–35

Περιοχή –35

–10 +1

TTGACA TATAAT

Πλαίσιο
Pribnow Αρχή του

RNA

Εκμαγείο DNA

Θέσεις υποκινητών στα βακτήρια

(B)

–75

Πλαίσιο CAAT
(υπάρχει μερικές φορές)

–25 +1

GGNCAATCT TATAAA

Πλαίσιο TATA
(πλαίσιο Hogness) Αρχή του

RNA

Εκμαγείο DNA

Θέσεις υποκινητών στους ευκαρυώτες

EIKONA 4.28 Οι θέσεις υποκινητών 
της μεταγραφής σε (Α) βακτήρια και 
(Β) ευκαρυώτες. Παρουσιάζονται οι 
συναινετικές αλληλουχίες. Το πρώτο 
νουκλεοτίδιο που μεταγράφεται αριθμείται 
ως +1. Το γειτονικό του νουκλεοτίδιο 
προς την κατεύθυνση 5’ αριθμείται ως –1.  
Οι αλληλουχίες που παρουσιάζονται 
είναι εκείνες της κωδικεύουσας αλυσίδας 
του DNA.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 DNA, RNA και η ροή  
των γενετικών πληροφοριών

Αυτή η φουρκέτα δημιουργείται με τη ζεύξη βάσεων μεταξύ αλληλουχιών συ-
μπληρωματικών μεταξύ τους και πλούσιων σε G και C. Tο νεοσυντεθέν RNA 
διίσταται αυθόρμητα από την RNA πολυμεράση, όταν η συγκεκριμένη φουρ-
κέτα ακολουθείται από μια σειρά καταλοίπων U. Εναλλακτικά, η σύνθεση του 
RNA μπορεί να τερματιστεί από τον παράγοντα ρ (ρο, rho), που είναι μια πρω-
τεΐνη. Λιγότερα είναι γνωστά σχετικά με τον τερματισμό της μεταγραφής στους 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Στο Κεφάλαιο 30 θα παρουσιαστεί μια λεπτομε-
ρέστερη περιγραφή της έναρξης και του τερματισμού της μεταγραφής. Το κύριο 
σημείο που πρέπει να τονίσουμε τώρα είναι ότι τα διακριτά σημεία έναρξης και 
τερματισμού της μεταγραφής κωδικεύονται από το εκμαγείο DNA.

Στους ευκαρυώτες, το mRNA τροποποιείται μετά τη μεταγραφή (Εικόνα 
4.30). Μια δομή που λέγεται «κάλυμμα», ένα νουκλεοτίδιο γουανοσίνης προσ-
δεμένο στο mRNA με έναν ασυνήθιστο τριφωσφορικό δεσμό 5ʹ-5′, προστίθεται 
στο άκρο 5ʹ, και μια αλληλουχία αδενυλικών, η ουρά πολυ(Α), προστίθεται στο 
άκρο 3ʹ. Αυτές οι τροποποιήσεις θα αναλυθούν στο Κεφάλαιο 30.

AAAAAAAAAAAAAAA 3’5’

Κωδικεύουσα περιοχή

Κάλυμμα Ουρά πολυ(A)

ΕΙΚΟΝΑ 4.30 Η τροποποίηση του mRNA.  Τo αγγελιαφόρο RNA των ευκαρυωτών τροποποιείται 
μετά τη μεταγραφή του. Ένα νουκλεοτιδικό κάλυμμα προστίθεται στο άκρο 5ʹ και μια ουρά πολυ(A) 
προστίθεται στο άκρο 3ʹ.

Τα μόρια μεταφορικού RNA είναι τα μόρια-προσαρμοστές  
στην πρωτεϊνοσύνθεση

Είδαμε ότι το mRNA είναι το εκμαγείο της πρωτεϊνοσύνθεσης. Πώς, όμως, 
κατευθύνει τα αμινοξέα να συνδεθούν με τη σωστή σειρά για να σχηματίσουν 
μια πρωτεΐνη; Ειδικά RNA μόρια-προσαρμοστές, που ονομάζονται μεταφορι-
κά RNA (tRNA), μεταφέρουν τα αμινοξέα στο αγγελιαφόρο RNA (mRNA). Οι 
δομές και οι αντιδράσεις αυτών των εκπληκτικών μορίων θα εξεταστούν λεπτο-
μερώς στο Κεφάλαιο 31. Προς το παρόν αρκεί να σημειωθεί ότι τα μόρια tRNA 
περιέχουν μια θέση πρόσδεσης αμινοξέος και μια θέση αναγνώρισης εκμαγείου. 
Κάθε μόριο tRNA μεταφέρει ένα είδος αμινοξέος, σε ενεργοποιημένη μορφή, 
στο ριβόσωμα. Η καρβοξυλική ομάδα αυτού του αμινοξέος είναι εστεροποι-
ημένη στο υδροξύλιο 3ʹ ή 2ʹ της ριβόζης ενός αδενυλικού που βρίσκεται στο 
άκρο 3ʹ της αλυσίδας του tRNA. Του αδενυλικού προηγούνται πάντοτε δύο κυ-
τιδιλικά για να σχηματιστεί ο βραχίονας CCA του μορίου tRNA (Εικόνα 4.31). 
Η σύνδεση ενός αμινοξέος με ένα μόριο tRNA προς σχηματισμό ενός αμινοα-
κυλοtRNA καταλύεται από ένα ειδικό ένζυμο που λέγεται συνθετάση του αμινο-
ακυλοtRNA. Αυτή η αντίδραση εστεροποίησης ωθείται από την υδρόλυση της 
ATP. Υπάρχει τουλάχιστον μία ειδική συνθετάση για καθένα από τα 20 αμινο-
ξέα. Η θέση αναγνώρισης του εκμαγείου στο tRNA είναι μια αλληλουχία τριών 
βάσεων που λέγεται αντικωδικόνιο ή αντικωδίκιο (Εικόνα 4.32). Το αντικωδι-
κόνιο στο tRNA αναγνωρίζει μια συμπληρωματική αλληλουχία τριών βάσεων 
στο mRNA που λέγεται κωδικόνιο ή κωδίκιο.

 4.6 Τα αμινοξέα κωδικεύονται από ομάδες τριών βάσεων,  
αρχίζοντας από ένα σταθερό σημείο

O γενετικός κώδικας είναι η σχέση μεταξύ της αλληλουχίας των βάσεων στο 
DNA (ή στο μεταγραφικό του προϊόν, το RNA) και της αλληλουχίας των αμινο-
ξέων στις πρωτεΐνες. Έως το 1961, πολυάριθμα πειράματα καθόρισαν τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα:
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EIKONA 4.29 Η αλληλουχία βάσεων στο 
άκρο 3’ ενός μεταγραφικού προϊόντος, 
mRNA, της Ε. coli. Μια σταθερή δομή 
φουρκέτας ακολουθείται από μια αλληλουχία 
καταλοίπων ουριδίνης (U).

EIKONA 4.31 Η προσθήκη ενός αμινοξέος 
σε ένα μόριο tRNA. Το αμινοξύ (που 
φαίνεται με μπλε χρώμα) εστεροποιείται 
στην 3’-υδροξυλική ομάδα  του τελικού 
αδενυλικού του tRNA. [Από J. L. Tymoczko,  
J. Berg and L. Stryer,  Biochemistry:  
A Short Course,  2nd ed. (W. H. Freeman  
and Company, 2013), Fig. 39.3.]
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4.6 Ο γενετικός κώδικας

1. Τρία νουκλεοτίδια κωδικεύουν ένα αμινοξύ. Οι πρωτεΐνες δομούνται από μια 
βασική ομάδα 20 αμινοξέων, αλλά υπάρχουν τέσσερις μόνο βάσεις. Ένας απλός 
υπολογισμός δείχνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρεις βάσεις για να κωδικευ-
θούν 20 αμινοξέα. Γενετικά πειράματα έδειξαν ότι ένα αμινοξύ πράγματι κωδι-
κεύεται από μια ομάδα τριών βάσεων ή ένα κωδικόνιο.

2. Ο κώδικας δεν αλληλεπικαλύπτεται. Ας πάρουμε μια αλληλουχία βάσεων 
ABCDEF. Εάν ο κώδικας ήταν αλληλεπικαλυπτόμενος, τότε το ABC θα καθό-
ριζε ένα αμινοξύ, το BCD το επόμενο, το CDE το επόμενο κ.ο.κ. Αν δεν υπάρ-
χουν αλληλεπικαλύψεις, τότε το ABC καθορίζει ένα αμινοξύ, το DEF το επόμε-
νο κ.ο.κ. Γενετικά πειράματα πάλι επιβεβαίωσαν ότι ο κώδικας δεν έχει αλλη-
λεπικαλύψεις.

3. Ο κώδικας δεν έχει σημεία στίξης. Θεωρητικά, μία βάση (που την ορίζουμε ως 
Q) θα μπορούσε να είναι ένα «κόμμα» μεταξύ των ομάδων των τριών  βάσεων.

…QABCQDEFQGHIQJKLQ…

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, η αλληλουχία δια-
βάζεται σε διαδοχικές τριπλέτες που αρχίζουν σε ένα σταθερό σημείο, χωρίς στίξη.

4.  Ο κώδικας έχει προσανατολισμό. Ο κώδικας διαβάζεται από το 5ʹ άκρο του 
αγγελιαφόρου RNA προς το 3ʹ άκρο του.

5. Ο γενετικός κώδικας είναι εκφυλισμένος. Τα περισσότερα αμινοξέα κωδικεύο-
νται από περισσότερα του ενός κωδικόνια. Υπάρχουν 64 πιθανές τριπλέτες για 
20 μόνο αμινοξέα, ενώ, στην πραγματικότητα, 61 από τις 64 πιθανές τριπλέτες 
καθορίζουν ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Οι υπόλοιπες τρεις τριπλέτες (που λέ-
γονται κωδικόνια τερματισμού ή λήξης) καθορίζουν τον τερματισμό της μετα-
γραφής. Επομένως, για τα περισσότερα αμινοξέα υπάρχουν περισσότερες από μία 
κωδικές λέξεις.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα

Έχουν αποκρυπτογραφηθεί και τα 64 κωδικόνια (Πίνακας 4.5). Επειδή ο κώδι-
κας είναι πολύ εκφυλισμένος, μόνο η θρυπτοφάνη και η μεθειονίνη κωδικεύο-

C
C
A

O

5’ p

Θέση εστεροποίησης 
αμινοξέος

Αντικωδικόνιο

Αμινοξύ

Φωσφορυλιωμένο
άκρο 5’

EIKONA 4.32 Γενική δομή ενός 
αμινοακυλο-tRNA. Το αμινοξύ προσδένεται 
στο άκρο 3’ του RNA. Το αντικωδικόνιο 
είναι η θέση αναγνώρισης του εκμαγείου. 
Παρατηρήστε ότι η δομή του tRNA μοιάζει 
με τριφύλλι και υπάρχουν πολλοί δεσμοί 
υδρογόνου (πράσινες τελείες) μεταξύ των 
διαφόρων βάσεων.
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νται από μία μόνο τριπλέτα η καθεμία. Tα υπόλοιπα δεκαοκτώ αμινοξέα κωδι-
κεύονται από δύο ή περισσότερες τριπλέτες το καθένα. Πράγματι, η λευκίνη, η 
αργινίνη και η σερίνη καθορίζονται από έξι κωδικόνια η καθεμία.

Tα κωδικόνια που καθορίζουν το ίδιο αμινοξύ λέγονται συνώνυμα. Παραδείγ-
ματος χάριν, το CAU και το CAC είναι συνώνυμα για την ιστιδίνη. Σημειώνεται 
ότι τα συνώνυμα δεν είναι τυχαία διασκορπισμένα στον πίνακα του γενετικού 
κώδικα. Στον Πίνακα 4.5, ένα αμινοξύ που καθορίζεται από δύο ή περισσότερα 
συνώνυμα βρίσκεται σε ένα μόνο πλαίσιο (εκτός αν υπάρχουν περισσότερα από 
τέσσερα συνώνυμα). Tα αμινοξέα σε ένα πλαίσιο καθορίζονται από κωδικόνια 
που έχουν ίδιες τις δύο πρώτες βάσεις, αλλά διαφέρουν στην τρίτη βάση, όπως 
φαίνεται από το παράδειγμα GUU, GUC, GUA, GUG. Επομένως, τα περισσό-
τερα συνώνυμα διαφέρουν μόνο στην τελευταία βάση της τριπλέτας. Προσεκτική 
παρατήρηση του κώδικα δείχνει ότι το XYC και το XYU κωδικεύουν πάντοτε 
το ίδιο αμινοξύ, ενώ το XYG και το XYA συνήθως κωδικεύουν το ίδιο αμινοξύ. 
Η δομική βάση για τις ισοδυναμίες αυτές των κωδικονίων θα φανεί όταν μελε-
τήσουμε τη φύση των αντικωδικονίων των μορίων tRNA (Υποκεφάλαιο 31.2).

Ποια είναι η βιολογική σημασία της εκτεταμένης εκφύλισης του γενετικού 
κώδικα; Εάν ο κώδικας δεν ήταν εκφυλισμένος, τότε 20 κωδικόνια θα έδιναν 20 
αμινοξέα και 44 κωδικόνια θα οδηγούσαν σε τερματισμό της αλυσίδας. Η πιθα-
νότητα, λοιπόν, μια μετάλλαξη να οδηγήσει σε τερματισμό θα ήταν πολύ μεγα-
λύτερη σε έναν μη εκφυλισμένο κώδικα. Οι μεταλλάξεις τερματισμού της αλυ-
σίδας συνήθως οδηγούν σε μη λειτουργικές πρωτεΐνες, ενώ οι αντικαταστάσεις 
ενός αμινοξέος από ένα άλλο είναι συνήθως μάλλον αβλαβείς. Αυτό προκύπτει 
επειδή ο κώδικας είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε μια αλλαγή οποιασδήποτε 
απλής νουκλεοτιδικής βάσης ενός κωδικονίου να οδηγεί συνήθως σε ένα συνώ-
νυμο κωδικόνιο ή σε ένα αμινοξύ με όμοιες χημικές ιδιότητες. Επομένως, η εκ-
φύλιση ελαχιστοποιεί τα βλαβερά αποτελέσματα των μεταλλάξεων.

Όπως θα δούμε πολλές φορές κατά τη μελέτη της βιοχημείας, τα πράγμα-
τα συχνά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο φαίνονται. Πρόσφατες μελέτες 

αποκάλυψαν μη τυχαία χρήση συνώνυμων κωδικονίων σε γονίδια από διάφο-

ΠΊΝΑΚΑΣ 4.5 Ο γενετικός κώδικας

 Πρώτη θέση                               Δεύτερη θέση   Τρίτη θέση

 (άκρο 5) U C A G (άκρο 3)
  Phe Ser Tyr Cys U
 U Phe Ser Tyr Cys C
  Leu Ser Λήξη Λήξη A
  Leu Ser Λήξη Trp G

  Leu Pro His Arg U
 C Leu Pro His Arg C
  Leu Pro Gln Arg A
  Leu Pro Gln Arg G

  Ile Thr Asn Ser U
 A Ile Thr Asn Ser C
  Ile Thr Lys Arg A
  Met Thr Lys Arg G

  Val Ala Asp Gly U
 G Val Ala Asp Gly C
  Val Ala Glu Gly A
  Val Ala Glu Gly G

Σημείωση: Ο πίνακας ταυτοποιεί το αμινοξύ που κωδικεύεται από κάθε τριπλέτα. Παραδείγματος χάριν, το 
κωδίκιο 5- AUG -3 ενός μορίου mRNA καθορίζει την προσθήκη μεθειονίνης, ενώ το CAU την προσθήκη 
ιστιδίνης. Τα UAA, UAG και UGA είναι σήματα τερματισμού της μετάφρασης. Το AUG είναι τμήμα του σήμα-
τος έναρξης και επιπροσθέτως κωδικεύει την προσθήκη των εσωτερικών καταλοίπων μεθειονίνης.
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ρους οργανισμούς, ένα φαινόμενο που ονομάζεται προτίμηση κωδικονίων (co-
don bias). Με άλλα λόγια, διαφορετικοί οργανισμοί εμφανίζουν ειδικές προτιμή-
σεις στη χρήση διαφορετικών συνόλων από συνώνυμα κωδικόνια. Το βιοχημικό 
πλεονέκτημα της προτίμησης κωδικονίων δεν είναι ακόμη καλά γνωστό, φαίνε-
ται, όμως, να συμβάλλει στη ρύθμιση της μετάφρασης.

Το αγγελιαφόρο RNA περιέχει κωδίκια έναρξης και τερματισμού  
της πρωτεϊνοσύνθεσης

Το αγγελιαφόρο RNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνες στα ριβοσώματα, μεγάλα μο-
ριακά σύμπλοκα συγκροτούμενα από πρωτεΐνες και ριβοσωματικό RNA. Πώς 
μεταφράζεται το mRNA από τον μηχανισμό πρωτεϊνοσύνθεσης; Το σήμα έναρ-
ξης της πρωτεϊνοσύνθεσης στα βακτήρια είναι πολύπλοκο. Οι πολυπεπτιδικές 
αλυσίδες στα βακτήρια αρχίζουν με ένα τροποποιημένο αμινοξύ, τη φορμυλο-
μεθειονίνη (formylmethionine, fMet). Ένα ειδικό tRNA, το εναρκτήριο tRNA, 
φέρει fMet. Αυτό το σύμπλοκο fMet-tRNA αναγνωρίζει το κωδικόνιο AUG. 
Ωστόσο, το AUG είναι επίσης το κωδικόνιο των εσωτερικών καταλοίπων με-
θειονίνης. Επομένως, το σήμα για το πρώτο αμινοξύ στην προκαρυωτική πο-
λυπεπτιδική αλυσίδα πρέπει να είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι τα άλλα που θα 
ακολουθήσουν. Το AUG είναι μέρος μόνο του σήματος έναρξης (Εικόνα 4.33). 
Στα βακτήρια, προηγείται κατά αρκετά νουκλεοτίδια του εναρκτήριου AUG 
μια αλληλουχία πλούσια σε πουρίνες, η αλληλουχία ShineDalgarno (ονομά-
στηκε έτσι από τους John Shine και Lynn Dalgarno, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι 
που την περιέγραψαν), που σχηματίζει ζεύγη βάσεων με μια συμπληρωματι-
κή αλληλουχία σε ένα μόριο ριβοσωματικού RNA (Υποκεφάλαιο 31.3). Στους 
ευκαρυώτες, το AUG που είναι πλησιέστερο στο άκρο 5ʹ ενός μορίου mRNA 
είναι συνήθως το σήμα έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης. Αυτό το συγκεκριμέ-
νο AUG αναγνωρίζεται από ένα εναρκτήριο tRNA που μεταφέρει μεθειονίνη. 
Από τη στιγμή που εντοπίζεται το εναρκτήριο AUG, καθορίζεται και το πλαίσιο 
ανάγνωσης ― προσδιορίζονται ομάδες τριών μη αλληλεπικαλυπτόμενων νου-
κλεοτιδίων, αρχίζοντας με το εναρκτήριο κωδικόνιο AUG.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα UAA, UAG και UGA καθορίζουν τον τερματισμό 
της αλυσίδας. Τα κωδικόνια αυτά δεν διαβάζονται από μόρια tRNA, αλλά από 
ειδικές πρωτεΐνες που λέγονται παράγοντες απελευθέρωσης ή τερματισμού (Υπο-
κεφάλαιο 31.3). Η δέσμευση ενός παράγοντα τερματισμού στο ριβόσωμα απε-
λευθερώνει τη νεο συντεθείσα πρωτεΐνη. 

Ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός

Η μεγάλη πλειονότητα των οργανισμών χρησιμοποιεί τον ίδιο γενετικό 
κώδικα. Αυτή η παγκοσμιότητα εξηγεί το γεγονός ότι ανθρώπινες πρωτεΐ-

νες, όπως η ινσουλίνη, μπορούν να συντεθούν από το βακτήριο E. coli και να 
απομονωθούν απ’ αυτό για να χρησιμοποιηθούν στην αγωγή του διαβήτη. Ωστό-
σο, μελέτες αλληλούχησης γονιδιωμάτων έδειξαν ότι δεν μεταφράζονται όλα τα 

EIKONA 4.33 Η έναρξη της 
πρωτεϊνοσύνθεσης. Για την έναρξη 
της πρωτεϊνοσύνθεσης τόσο στους 
προκαρυώτες (Α) όσο και στους ευκαρυώτες 
(Β) απαιτούνται σήματα έναρξης. 

(A)

fMet Πρωτεΐνη

−10 +1

AUG mRNAΠλούσια σε
πουρίνες

Σχηματίζει ζεύγη 
βάσεων με rRNA

5’

Σήμα έναρξης σε προκαρυώτες

mRNA

(B)

Met Πρωτεΐνη

+1

AUG

Το πρώτο AUG από το άκρο 5’

Κά-
λυμμα5’

Σήμα έναρξης σε ευκαρυώτες
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γονιδιώματα με τον ίδιο κώδικα. Τα βλεφαριδωτά πρωτόζωα, παραδείγματος χά-
ριν, διαφέρουν από τους περισσότερους άλλους οργανισμούς ως προς την ανά-
γνωση των UAA και UAG ως κωδικονίων αμινοξέων και όχι ως σημάτων τερμα-
τισμού· το UGA αποτελεί το μοναδικό κωδικόνιο τερματισμού για αυτά. Οι πρώ-
τες αποκλίσεις στον γενετικό κώδικα βρέθηκαν στα μιτοχόνδρια από διάφορους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου (Πίνακας 4.6). Τα μιτοχόν-
δρια μπορούν να έχουν διαφορετικό γενετικό κώδικα από ό,τι το υπόλοιπο κύτ-
ταρο, διότι το μιτοχονδριακό DNA κωδικεύει μια ιδιαίτερη ομάδα μορίων μετα-
φορικού RNA, μόρια-προσαρμοστές που αναγνωρίζουν τα εναλλακτικά κωδικό-
νια. Επομένως, ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν, αλλά όχι απόλυτα, καθολικός.

Γιατί παρέμεινε ο κώδικας σχεδόν αναλλοίωτος στη διάρκεια των δισεκατομ-
μυρίων ετών στην εξέλιξη από τα βακτήρια έως τον άνθρωπο; Mια μετάλλαξη 
που τροποποιούσε την ανάγνωση του mRNA θα άλλαζε την αλληλουχία αμινο-
ξέων των περισσότερων, αν όχι όλων, των πρωτεϊνών που συντίθενται σε έναν 
συγκεκριμένο οργανισμό. Πολλές από αυτές τις αλλαγές θα ήταν χωρίς αμφιβο-
λία επιβλαβείς και επομένως θα υπήρχε έντονη επιλογή ενάντια σε μια μετάλλα-
ξη που θα είχε επιπτώσεις τόσο μεγάλης έκτασης.

 4.7 Τα περισσότερα ευκαρυωτικά γονίδια  
είναι μωσαϊκά εσωνίων και εξωνίων

Στα βακτήρια, οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες κωδικεύονται από μια συνεχή σειρά 
από τριπλέτες κωδικονίων στο DNA. Για πολλά χρόνια, υποθέταμε ότι τα γονίδια 
των ανώτερων οργανισμών είναι οργανωμένα με τον ίδιο τρόπο. Η άποψη αυτή 
άλλαξε απροσδόκητα το 1977, όταν ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα περισσότερα 

ευκαρυωτικά γονίδια είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα. Η μω-
σαϊκή φύση των ευκαρυωτικών γονιδίων αποκαλύφθηκε μέ-
σω μελετών, με το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο, των υβριδίων 
που δημιουργούνται μεταξύ του mRNA και ενός τμήματος 
DNA, το οποίο περιέχει το αντίστοιχο γονίδιο (Εικόνα 4.34). 
Παραδείγματος χάριν, το γονίδιο της αλυσίδας β της αιμο-
σφαιρίνης διακόπτεται μέσα στην κωδικεύουσα αλληλουχία 
του από ένα μεγάλο τμήμα μήκους 550 ζευγών βάσεων και 
από ένα βραχύ μήκους 120 ζευγών βάσεων που δεν μετα-
φράζονται. Επομένως το γονίδιο της σφαιρίνης β είναι διαχω-
ρισμένο σε τρεις κωδικεύουσες αλλη λου χίες (Εικόνα 4.35). Οι 
μη κωδικεύουσες περιοχές ονομάζονται εσώνια ή ιντρόνια 
(introns, από το intervening sequences = παρεμβαλλόμενες 

αλληλουχίες), ενώ οι περιοχές που διατηρούνται στο ώριμο mRNA ονομάζονται 
εξώνια (exons, από το expressed regions = εκφραζόμενες περιοχές). Το μέσο αν-
θρώπινο γονίδιο περιέχει 8 εσώνια, ενώ ορισμένα περιέχουν περισσότερα από 
100 εσώνια. Το μήκος των εσωνίων κυμαίνεται από 50 έως 10.000 νουκλεοτίδια.

Η επεξεργασία του RNA δίνει ώριμο RNA 

Σε ποιο στάδιο της γονιδιακής έκφρασης απομακρύνονται τα εσώνια; Oι νεοσυ-
ντεθειμένες αλυσίδες RNA [pre-mRNA ή primary transcript, πρώιμο mRNA, ή 
πρωτοταγές μετάγραφο (ή μεταγραφικό προϊόν)] που απομονώνονται από τους 
πυρήνες είναι πολύ μεγαλύτερες από τα μόρια mRNA τα οποία παράγονται απ’ 
 αυτές· όσον αφορά το RNA της σφαιρίνης β, το πρώιμο mRNA αποτελείται 

Πίνακας 4.6 Διακριτά κωδικόνια  
 των μιτοχονδρίων  
 του ανθρώπου

 Γενικός Κώδικας 
Κωδίκιο κώδικας μιτοχονδρίων

UGA Λήξη Trp

UGG Trp Trp

AUA Ile Met

AUG Met Met

AGA Arg Λήξη

AGG Arg Λήξη

EIKONA 4.34 Ανίχνευση εσωνίων μέσω 
ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας. Ένα μόριο 
mRNA (παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα) 
υβριδοποιείται με γονιδιωματικό DNA που 
περιέχει το αντίστοιχο γονίδιο. (Α) Εάν 
το γονίδιο είναι συνεχές, θα εμφανιστεί 
μόνο ένας βρόχος μονόκλωνου DNA 
(παρουσιάζεται με μπλε χρώμα). (Β) Εάν το 
γονίδιο περιέχει ένα εσώνιο, θα εμφανιστούν 
δύο βρόχοι μονόκλωνου DNA (μπλε) και 
ένας δίκλωνου DNA (μπλε και πράσινο). Εάν 
υπάρχουν περισσότερα από ένα εσώνια, τότε 
θα εμφανιστούν και άλλοι βρόχοι.

Διπλή έλικα DNA

Εκτοπισμένος κλώνος του DNA

DNA(A)

mRNA

Διπλή έλικα DNA

Εκτοπισμένος κλώνος
του DNA mRNA

(B) Εσώνιο

Εσώνια

Γονίδιο σφαιρίνης β

120 550 250 Ζεύγη βάσεων500240

EIKONA 4.35 Η δομή του γονιδίου της σφαιρίνης β Η 
εικόνα παρουσιάζει μόνον τα εξώνια και τα εσώνια, και δεν 
περιλαμβάνει ρυθμιστικές περιοχές ή περιοχές του γονιδίου  
που έχουν μεταγραφεί, αλλά δεν έχουν μεταφραστεί.
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4.7 Εσώνια και εξώνια

από περίπου 1.600 νουκλεοτίδια, ενώ το mRNA από περίπου 900 νουκλεοτίδια, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του mRNA που δεν μεταφράζονται. Στην 
πραγματικότητα, το πρωτοταγές μετάγραφο του γονιδίου της σφαιρίνης β περι-
έχει δύο περιοχές, οι οποίες απουσιάζουν από το mRNA. Αυτές οι περιοχές του 
πρωτοταγούς μεταγραφικού προϊόντος αφαιρούνται και συγχρόνως οι κωδικεύου-
σες αλληλουχίες συνδέονται μέσω ενός ακριβούς συμπλόκου συρραφής (διάσπα-
σης και επανασύνδεσης), προκειμένου να σχηματίσουν το ώριμο mRNA (Εικόνα 
4.36). Ένα κοινό χαρακτηριστικό της έκφρασης των ασυνεχών ή διακεκομμένων 
γονιδίων είναι το γεγονός ότι τα εξώνιά τους είναι τοποθετημένα με την ίδια σει-
ρά στο mRNA όπως και στο DNA. Επομένως, τα κωδικόνια των δια κεκομμένων 
γονιδίων, όπως και των συνεχών γονιδίων, βρίσκονται στην ίδια γραμμική σειρά 
με τα αμινοξέα των πολυπεπτιδικών προϊόντων.

Η συρραφή (ή μάτισμα) είναι μια πολύπλοκη διεργασία που επιτελείται από 
τα σωμάτια συρραφής, τα οποία είναι συγκροτήματα πρωτεϊνών και μορίων μι-
κρού πυρηνικού RNA (snRNA). Το RNA παίζει τον ρόλο καταλύτη (Υποκεφά-
λαιο 30.3). Τα σωμάτια συρραφής αναγνωρίζουν τα σήματα στο νεοσυντιθέμενο 
RNA που καθορίζουν τις θέσεις συρραφής. Tα εσώνια αρχίζουν σχεδόν πάντοτε 
με GU και τελειώνουν με ένα AG, του οποίου προηγείται μια αλληλουχία πλούσια 
σε πυριμιδίνες (Εικόνα 4.37). Αυτή η ομόφωνη αλληλουχία αποτελεί τμήμα του 
σήματος για συρραφή.

Πολλά εξώνια κωδικεύουν επικράτειες πρωτεϊνών 

Τα περισσότερα γονίδια των ανώτερων ευκαρυωτών, όπως τα πτηνά και τα θη-
λαστικά, είναι διακεκομμένα. Οι κατώτεροι ευκαρυώτες, όπως ο ζυμομύκητας, 
περιέχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συνεχόμενων γονιδίων. Στα βακτήρια, τα 
διακεκομμένα γονίδια είναι εξαιρετικά σπάνια. Μήπως τα εσώνια εισέδυσαν 
στα γονίδια κατά την εξέλιξη των ανώτερων οργανισμών; Ή μήπως τα εσώνια 
απομακρύνθηκαν από τα γονίδια για να δημιουργήσουν τα συνεχόμενα γονίδια 
των βακτηρίων και των απλών ευκα-
ρυωτικών οργανισμών; Συγκρίσεις 
των αλληλουχιών DNA των γονιδίων 
που κωδικεύουν πρωτεΐνες, οι  οποίες 
εμφανίζουν μεγάλο βαθμό συντήρη-
σης κατά την εξέλιξη, δείχνουν ότι 
τα εσώνια προϋπήρχαν στα αρχέγονα 
γονίδια και χάθηκαν κατά την εξέλιξη 
των οργανισμών οι οποίοι βελτιστοποιήθηκαν για ταχεία ανάπτυξη, όπως τα βα-
κτήρια. Σε ορισμένα γονίδια, οι θέσεις των εσωνίων παραμένουν οι ίδιες επί του-
λάχιστον 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Επιπλέον, ο κοινός μηχανισμός συρραφής 
αναπτύχθηκε πριν από τον διαχωρισμό των μυκήτων, των φυτών και των σπον-
δυλωτών, όπως φαίνεται από την ανακάλυψη ότι εκχυλίσματα κυττάρων θηλα-
στικών μπορούν να συρράψουν RNA ζυμομυκήτων.

Ποια πλεονεκτήματα θα μπορούσαν να προσφέρουν τα διακεκομμένα γο-
νίδια; Πολλά εξώνια κωδικεύουν διακριτές δομικές και λειτουργικές επικράτειες 
των πρωτεϊνών. Μια πολύ ελκυστική υπόθεση είναι ότι νέες πρωτεΐνες εμφα-
νίστηκαν κατά την εξέλιξη μέσω της αναδιάταξης εξωνίων που κωδικεύουν δι-
ακριτά δομικά στοιχεία, θέσεις δέσμευσης και θέσεις κατάλυσης, μια διεργασία 
που ονομάζεται ανακατανομή εξωνίων. Η ανακατανομή εξωνίων είναι ένας γρή-
γορος και αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας νέων γονιδίων, διότι διατηρεί 
τις λειτουργικές μονάδες τους, αλλά τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με νέους 
τρόπους. Η Εικόνα 4.38 δείχνει τη σύνθεση ενός γονιδίου το οποίο κατά ένα μέ-
ρος σχηματίστηκε από ανακατανομή εξωνίων. Στα εσώνια το DNA μπορεί να 
διασπαστεί και να ανασυνδυαστεί, χωρίς να υπάρχουν βλαβερές επιδράσεις στις 
κωδικευόμενες πρωτεΐνες. Αντιθέτως, η ανταλλαγή αλληλουχιών μεταξύ διαφο-
ρετικών εξω νίων συνήθως καταλήγει σε απώλεια της λειτουργίας. 

Κάλυμμα

Κάλυμμα

(A)n

(A)n

Εσώνια

3’

Μεταγραφή,
σχηματισμός 
καλύμματος και
προσθήκη ουράς
πολυ(Α)

Συρραφή

5’

Γονίδιο σφαιρίνης β

mRNA σφαιρίνης β

Πρωτοταγές μεταγραφικό προϊόν

EIKONA 4.36 Μεταγραφή και 
επεξεργασία του γονιδίου της σφαιρίνης 
β. Το γονίδιο μεταγράφεται και παράγεται 
το πρωτοταγές μεταγραφικό προϊόν, το 
οποίο τροποποιείται μέσω της προσθήκης 
του καλύμματος και της ουράς πολυ(A). Τα 
εσώνια απομακρύνονται από το πρωτοταγές 
μεταγραφικό προϊόν του RNA και προκύπτει 
το mRNA. 

GU
Αλληλουχία

πλούσια
σε πυριμιδίνες

AGΕξώνιο 1 Εξώνιο 2 3’5’

Εσώνιο

5’
Θέση συρραφής

3’
Θέση συρραφής

EIKONA 4.37 Ομόφωνη αλληλουχία 
για τη συρραφή των προδρόμων mRNA.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 DNA, RNA και η ροή  
των γενετικών πληροφοριών

Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχεται στον οργανισμό από τα διακεκομ-
μένα γονίδια είναι η δυνατότητα δημιουργίας σειράς συγγενών πρωτεϊνών μέ-
σω συρραφής του πρωτοταγούς μεταγράφου με διαφορετικούς τρόπους (εναλ-
λακτική συρραφή). Λόγου χάρη, η πρόδρομη μορφή ενός κυττάρου που παράγει 
αντίσωμα συνθέτει ένα αντίσωμα που αγκυροβολά μεμβράνη (Εικόνα 4.39). Το 
προσδεμένο αντίσωμα αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο ξένο αντιγόνο, γεγονός 
που οδηγεί το κύτταρο σε διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό. Στη συνέχεια, 
τα ενεργοποιημένα κύτταρα που παράγουν αντισώματα συρράπτουν το πρωτο-
ταγές μετάγραφό τους με εναλλακτικό τρόπο και παράγουν διαλυτά μόρια αντι-
σώματος, τα οποία εκκρίνονται αντί να παραμένουν στην κυτταρική επιφάνεια. 
Η εναλλακτική συρραφή είναι ένας εύκολος τρόπος δημιουργίας μιας ποικιλίας 
πρωτεϊνών, οι οποίες είναι τροποποιήσεις ενός βασικού μοτίβου, χωρίς να απαι-
τείται ένα νέο γονίδιο για κάθε πρωτεΐνη. Χάρη στην εναλλακτική συρραφή το 
πρωτέωμα στους ευκαρυώτες παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλομορφία από το 
γονιδίωμα.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

4.1 Ένα νουκλεϊκό οξύ αποτελείται από τέσσερα είδη βάσεων,  
 προσδεμένων σε έναν φωσφοσακχαρικό κορμό
Το DNA και το RNA είναι γραμμικά πολυμερή αποτελούμενα από συγκεκριμένο 
αριθμό μονομερών. Στο DNA, οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς μονάδες είναι τα 
νουκλεοτίδια που περιέχουν ως σάκχαρο τη δεοξυριβόζη, και ως βάσεις τις: αδενί-
νη (Α), θυμίνη (Τ), γουανίνη (G) και κυτοσίνη (C). Στο RNA, το σάκχαρο είναι η 
ριβόζη, ενώ η βάση ουρακίλη (U) αντικαθιστά τη θυμίνη. Το DNA είναι το μόριο 

EIKONA 4.39 Εναλλακτική συρραφή. 
Η εναλλακτική συρραφή δημιουργεί  
mRNA που αποτελούν εκμαγεία για 
διαφορετικές μορφές μιας πρωτεΐνης: (Α) ένα 
αντίσωμα στην επιφάνεια λεμφοκυττάρου, 
συνδεδεμένο στη μεμβράνη και (Β) τη 
διαλυτή του μορφή που εκκρίνεται από το 
κύτταρο. Το μεμβρανοσύνδετο αντίσωμα 
είναι αγκυροβολημένο στην κυτταρική 
μεμβράνη μέσω ενός ελικοειδούς τμήματος 
(τονισμένου με κίτρινο) που κωδικεύεται από 
δικό του εξώνιο.

Μόριο αντισώματος
προσδεμένο στη μεμβράνη

Εξωκυτταρική πλευρά

Κυτταρική μεμβράνη

Κυτταρόπλασμα

(A)

Μονάδα αγκυροβόλησης
στη μεμβράνη,

που κωδικεύεται
από ξεχωριστό εξώνιο

Διαλυτό μόριο
αντισώματος

(B)

Εναλλακτική συρραφή
του RNA αποκλείει

την επικράτεια
αγκυροβόλησης
στη μεμβράνη

Εκκρίνεται στον
εξωκυτταρικό χώρο

EIKONA 4.38 Το γονίδιο του ιστικού 
ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (TPA) 
σχηματίστηκε με ανακατανομή εξωνίων.  
Το γονίδιο για τον TPA κωδικεύει ένα 
ένζυμο που λειτουργεί στην αιμόσταση 
(Υποκεφάλαιο 10.4). Αυτό το γονίδιο 
αποτελείται από τέσσερα εξώνια, ένα (F) 
προερχόμενο από το γονίδιο ινοσυνδετίνης 
το οποίο κωδικεύει  μια πρωτεΐνη της 
εξωκυττάριας μήτρας, ένα από το γονίδιο 
του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) 
και δύο από το γονίδιο του πλασμινογόνου 
(Κ, Υποκεφάλαιο 10.4), του υποστρώματος 
της πρωτεΐνης TPA. Η επικράτεια Κ φαίνεται 
να έχει προκύψει με ανακατανομή εξωνίων 
και στη συνέχεια να διπλασιάστηκε ώστε 
να δημιουργηθεί το γονίδιο TPA που 
υπάρχει σήμερα. [Πληροφορίες από: www.
ehu.es/ehusfera/genetica/2012/10/02 
demonstracion-molecular-de-
microevolucion.]

F

Γονίδιο επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 
με πολλαπλά εξώνια EGF 

Τμήματα αρχέγονων γονιδίων Το γονίδιο ΤΡΑ όπως υπάρχει σήμερα

EGF EGF EGF EGF

Γονίδιο πλασμινογόνου 
με εξώνιο τετραπλής αναδίπλωσης

K

Γονίδιο ινοσυνδετίνης 
με πολλαπλά εξώνια «δακτύλου»

F F F F K KEGF

 Διπλασιασμός εξωνίου
Ανακατανομή 

εξωνίου

Ανακατανομή 
εξωνίου
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Περίληψη

κληρονομικότητας σε όλους τους οργανισμούς. Στους ιούς, το γενετικό υλικό είναι 
είτε DNA είτε RNA.

4.2 Ένα ζεύγος αλυσίδων νουκλεϊκού οξέος με συμπληρωματικές  
 αλληλουχίες μπορεί να σχηματίσει μια δομή διπλής έλικας
Όλο το κυτταρικό DNA αποτελείται από δύο πολύ μακριές ελικοειδείς πολυνουκλεο-
τιδικές αλυσίδες περιελιγμένες γύρω από έναν κοινό άξονα. O φωσφοσακχαρικός 
κορμός κάθε αλυσίδας βρίσκεται στο εξωτερικό της διπλής έλικας, ενώ οι βάσεις 
πουρινών και πυριμιδινών στο εσωτερικό της και σταθεροποιούνται με δυνάμεις 
επιστοίβαξης. Oι δύο αλυσίδες συγκρατούνται με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των 
ζευγών βάσεων: η αδενίνη (A) σχηματίζει ζεύγος πάντοτε με τη θυμίνη (T) και η 
γουανίνη (G) πάντοτε με την κυτοσίνη (C). Επομένως, η μία αλυσίδα της διπλής έλι-
κας είναι συμπληρωματική της άλλης. Οι δύο αλυσίδες της διπλής έλικας εκτείνο-
νται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Οι γενετικές πληροφορίες κωδικεύονται από την 
ακριβή αλληλουχία των βάσεων κατά μήκος μιας αλυσίδας. 

Το DNA είναι ένα μόριο με δυναμική δομή, το οποίο μπορεί να υφίσταται σε ποι-
κίλες μορφές έλικας: ως Α-DNA, ως Β-DNA (η κλασική έλικα Watson-Crick) και 
ως Ζ-DNA. Στα μόρια Α-, Β- και Ζ-DNA, οι δύο αντιπαράλληλες αλυσίδες συγκρα-
τούνται μεταξύ τους μέσω ζευγών βάσεων τύπου Watson-Crick και μέσω αλληλεπι-
δράσεων επιστοίβαξης μεταξύ βάσεων της ίδιας αλυσίδας. Τα μόρια Α- και Β-DNA 
 είναι δεξιόστροφες έλικες. Στο Β-DNA, τα ζεύγη βάσεων είναι τοποθετημένα σχε-
δόν κάθετα προς τον άξονα της έλικας. Το Ζ-DNA είναι μια αριστερόστροφη έλικα. 
Το περισσότερο DNA σε ένα κύτταρο βρίσκεται στη μορφή Β.

Το δίκλωνο DNA μπορεί επίσης να περιελιχθεί γύρω από τον εαυτό του και να 
σχηματίσει μια υπερσπειρωμένη δομή. Η υπερσπείρωση του DNA έχει δύο σημα-
ντικά αποτελέσματα. Η υπερσπείρωση καθιστά το DNA συμπαγέστερο και, επειδή 
το υπερσπειρωμένο DNA είναι μερικώς εκτυλιγμένο, είναι και ευχερέστερα προ-
σβάσιμο σε αλληλεπιδράσεις με άλλα βιομόρια.

Τα μονόκλωνα μόρια νουκλεϊκών οξέων, ιδιαιτέρως τα μόρια RNA, σχηματίζουν 
περίπλοκες τριδιάστατες δομές, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν εκτεταμένες περι-
οχές με δομή διπλής έλικας, που προκύπτουν από αναδίπλωση της αλυσίδας προς 
σχηματισμό φουρκέτας.

4.3 Η διπλή έλικα διευκολύνει την ακριβή μεταβίβαση  
 των κληρονομικών πληροφοριών
Η δομική φύση της διπλής έλικας ερμηνεύει πλήρως την ακρίβεια αντιγραφής του 
γενετικού υλικού, επειδή η αλληλουχία των βάσεων της μίας αλυσίδας καθορίζει την 
αλληλουχία των βάσεων της άλλης. Κατά την αντιγραφή διαχωρίζονται οι αλυσίδες 
της έλικας και συντίθεται μια νέα συμπληρωματική αλυσίδα για καθεμία από τις αρ-
χικές αλυσίδες. Συνεπώς, σχηματίζονται δύο νέες διπλές έλικες, η καθεμία από τις 
οποίες συνίσταται από μία αλυσίδα προερχόμενη από το αρχικό μόριο και μία νεοσυ-
ντεθείσα αλυσίδα. Αυτός ο τρόπος αντιγραφής ονομάζεται ημισυντηρητικός, επειδή 
κάθε νέα έλικα διατηρεί έναν από τους αρχικούς κλώνους.

Προκειμένου να λάβει χώρα η αντιγραφή, οι αλυσίδες τής διπλής έλικας πρέ-
πει να διαχωριστούν. In vitro, η θέρμανση ενός διαλύματος DNA με μορφή διπλής 
έλικας οδηγεί στον διαχωρισμό των αλυσίδων, μια διεργασία που ονομάζεται τήξη. 
Ύστερα από ψύξη, οι αλυσίδες αναδιατάσσονται και σχηματίζουν πάλι διπλή έλικα. 
Στο κύτταρο υπάρχουν ειδικές πρωτεΐνες, οι οποίες διαχωρίζουν προσωρινά τις αλυ-
σίδες κατά την αντιγραφή.

4.4 Το DNA αντιγράφεται από πολυμεράσες που καθοδηγούνται  
 από εκμαγεία
Στην αντιγραφή του DNA, οι δύο αλυσίδες της διπλής έλικας ξεδιπλώνονται και 
δια χωρίζονται ενώ συντίθενται νέες αλυσίδες. Κάθε γονική αλυσίδα, με τη βοήθεια 
ενός εκκινητή, λειτουργεί ως εκμαγείο για τον σχηματισμό μιας νέας συμπληρωμα-
τικής αλυσίδας. Η αντιγραφή του DNA είναι μια πολύπλοκη διεργασία που υλοποι-
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είται από πολλές πρωτεΐνες, όπως αρκετές DNA πολυμεράσες. Οι ενεργοποιημέ-
νες πρόδρομες ενώσεις στη σύνθεση του DNA είναι οι τέσσερις 5ʹ-τριφωσφορικοί 
δεοξυριβονουκλεο ζίτες. Η νέα αλυσίδα συντίθεται στην κατεύθυνση 5ʹ προς 3ʹ, μέ-
σω της πυρηνόφιλης προσβολής του εσώτατου ατόμου φωσφόρου του τριφωσφορι-
κού δεοξυριβονουκλεοζίτη που προστίθεται, από το 3ʹ-υδροξυλικό άκρο της αλυσί-
δας-εκκινητή. Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι οι DNA πολυμεράσες καταλύουν 
τον σχηματισμό ενός φωσφοδιεστερικού δεσμού μόνο εάν η βάση του εισερχόμενου 
νουκλεοτιδίου είναι συμπληρωματική της βάσης της αλυσίδας του εκμαγείου. Με 
άλλα λόγια, οι DNA πολυμεράσες είναι ένζυμα που κατευθύνονται από εκμαγεία. Tα 
γονίδια ορισμένων ιών, όπως του ιού του μωσαϊκού του καπνού, αποτελούνται από 
μονόκλωνο RNA. Mια RNA-κατευθυνόμενη RNA πολυμεράση υλοποιεί την αντι-
γραφή του ιικού RNA. Το γονιδίωμα των ρετροϊών, όπως του HIV-1, αποτελείται 
από μονόκλωνο RNA, το οποίο υφίσταται αντίστροφη μεταγραφή προς σχηματισμό 
δίκλωνου DNA που επιτελείται από την αντίστροφη μεταγραφάση, μια DNA πολυ-
μεράση η οποία κατευθύνεται από RNA.

4.5 Η γονιδιακή έκφραση είναι ο μετασχηματισμός των πληροφοριών  
 του DNA σε λειτουργικά μόρια
Η ροή των γενετικών πληροφοριών στα φυσιολογικά κύτταρα είναι από το DNA 
στο RNA, και από το RNA στην πρωτεΐνη. Η σύνθεση του RNA από ένα εκμαγείο 
DNA λέγεται μεταγραφή, ενώ η σύνθεση μιας πρωτεΐνης από ένα εκμαγείο RNA λέ-
γεται μετάφραση. Tα κύτταρα περιέχουν διάφορα είδη RNA, όπως το αγγελιαφόρο 
RNA (mRNA), το μεταφορικό RNA (tRNA) και το ριβοσωματικό RNA (rRNA), τα 
οποία ποικίλλουν σε μέγεθος από 75 έως περισσότερα από 5.000 νουκλεοτίδια. Όλο 
το κυτταρικό RNA συντίθεται από RNA πολυμεράσες σύμφωνα με οδηγίες που δί-
νονται από εκμαγεία DNA. Tα ενεργοποιημένα ενδιάμεσα είναι τριφωσφορικοί ρι-
βονουκλεοζίτες και η κατεύθυνση της σύνθεσης RNA είναι 5ʹ προς 3ʹ, όπως και του 
DNA. Η RNA πολυμεράση διαφέρει από την DNA πολυμεράση ως προς το ότι δεν 
χρειάζεται εκκινητή.

4.6 Τα αμινοξέα κωδικεύονται από ομάδες τριών βάσεων, αρχίζοντας  
 από ένα σταθερό σημείο
O γενετικός κώδικας είναι η σχέση μεταξύ της αλληλουχίας των βάσεων στο DNA (ή 
στο μετάγραφο RNA) και της αλληλουχίας των αμινοξέων στις πρωτεΐνες. Tα αμι-
νοξέα κωδικεύονται από ομάδες τριών βάσεων (που λέγονται κωδικόνια) αρχίζοντας 
από ένα συγκεκριμένο σημείο. Εξήντα ένα από τα εξήντα τέσσερα κωδικόνια καθο-
ρίζουν συγκεκριμένα αμινοξέα, ενώ τα άλλα τρία (UAA, UAG, και UGA) είναι σή-
ματα τερματισμού της αλυσίδας. Επομένως, για τα περισσότερα αμινοξέα υπάρχουν 
περισσότερες από μία κωδικεύουσες τριπλέτες. Με άλλα λόγια, ο κώδικας είναι εκ-
φυλισμένος. O γενετικός κώδικας είναι σχεδόν ίδιος σε όλους τους οργανισμούς. Tα 
φυσικά μόρια mRNA περιέχουν σήματα έναρξης και λήξης της μετάφρασης, όπως 
ακριβώς τα γονίδια, για να καθορίζουν το πού αρχίζει και πού τελειώνει η μεταγραφή.

4.7 Τα περισσότερα ευκαρυωτικά γονίδια είναι μωσαϊκά εσωνίων  
 και εξωνίων
Tα περισσότερα γονίδια των ανώτερων ευκαρυωτών είναι ασυνεχή. Οι κωδικεύουσες 
αλληλουχίες σ’ αυτά τα διακεκομμένα γονίδια, τα λεγόμενα εξώνια, χωρίζονται από 
μη κωδικεύουσες αλληλουχίες, τα λεγόμενα εσώνια, τα οποία απομακρύνονται κατά 
τη μετατροπή των πρωτοταγών μεταγραφικών προϊόντων RNA σε mRNA και σε άλ-
λα λειτουργικά ώριμα μόρια RNA. Tα διακεκομμένα γονίδια, όπως και τα συνεχόμε-
να γονίδια, είναι συγγραμμικά με τα πολυπεπτιδικά προϊόντα τους. Ένα εντυπωσια κό 
χαρακτηριστικό πολλών εξωνίων είναι ότι κωδικεύουν λειτουργικές επικράτειες στις 
πρωτεΐνες. Οι νέες πρωτεΐνες πιθανώς προέκυψαν κατά την πορεία της εξέλιξης με 
την ανακατανομή των εξωνίων. Tα εσώνια πιθανώς να υπήρχαν στα αρχέγονα γονί-
δια, αλλά να χάθηκαν κατά την εξέλιξη οργανισμών που αναπτύσσονται γρήγορα, 
όπως τα βακτήρια και οι ζυμομύκητες. 
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Στρατηγικές λύσης ασκήσεων
ΑΣΚΗΣΗ: Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την επίδραση 
της συγκέντρωσης αλάτων στη θερμοκρασία τήξης του βακτη-
ριακού DNA. Πώς ακριβώς επηρεάζει η συγκέντρωση αλάτων 
τη θερμοκρασία τήξης του DNA; Να εξηγήσετε γιατί υφίστα-
ται αυτή η επίδραση.

Θερμοκρασία (°C)
100959085807570

0%
διπλή
έλικα

0,02 M
NaCl

0,1 M
NaCl 0,6 M

NaCl
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ΛΥΣΗ: Η ανάλυση δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την κατανόηση των αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής έρευ-
νας, είτε αυτή δημοσιεύεται σε επιστημονικό περιοδικό είτε ως 
επιστημονικό άρθρο σε εφημερίδα. Πολύ συχνά τα επιστημο-
νικά αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή γραφικής πα-
ράστασης χρησιμοποιώντας το καρτεσιανό σύστημα συντεταγ-
μένων, όπως έχει γίνει και στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Το πρώτο βήμα για να γίνει κατανοητή η γραφική πα-
ράσταση είναι να προσδιοριστεί τι αντιπροσωπεύουν οι συ-
ντεταγμένες, δηλαδή οι αριθμοί στους άξονες των χ και ψ. 
Υπενθυμίζεται ότι οι αριθμοί στον άξονα των ψ (τεταγμέ-
νες) απεικονίζουν την εξαρτημένη μεταβλητή ή τα αποτελέ-
σματα του εκάστοτε πειράματος, ενώ οι αριθμοί στον άξονα 
των χ (τετμημένες) απεικονίζουν την ανεξάρτητη μεταβλητή 
ή την πειραματική παράμετρο που υπόκειται σε χειρισμό.

► Τι αντιπροσωπεύουν οι δύο μεταβλητές, η εξαρτημένη 
και η ανεξάρτητη, στο γράφημα;
Ο άξονας των χ απεικονίζει την αυξανόμενη θερμοκρασία 
(°C), ενώ ο άξονας των ψ απεικονίζει την τήξη του DNA 
ως ποσο στιαία μείωση της μορφής διπλής έλικας του DNA. 
Παρουσιάζονται τρεις καμπύλες τήξης του DNA. 

Για να ερμηνεύσουμε οποιαδήποτε δεδομένα, είναι κρί-
σιμο να γνωρίζουμε καλά το πειραματικό πρωτόκολο.

► Πώς καθορίζεται ο βαθμός (η έκταση) της τήξης  
του DNA;
Το μονόκλωνο DNA απορροφά περισσότερο φως μήκους 
κύματος 260 nm από ό,τι το δίκλωνο (βλ. Εικόνα 4.21). 
Επομένως, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, η τήξη του δί-
κλωνου DNA καθορίζεται από μια αύξηση της απορρόφη-
σης στα 260 nm.

Παρατηρήστε και πάλι ότι απεικονίζονται τρεις καμπύ-
λες τήξης.

► Εκτός από τη θερμοκρασία, ποια άλλη πειραματική 
παράμετρος ποικίλλει;
Η συγκέντρωση άλατος ή η ιοντική ισχύς του διαλύματος 
του DNA.

► Ποια είναι η επίδραση της αυξανόμενης συγκέντρωσης 
άλατος στη θερμοκρασία τήξης του DNA;
Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση άλατος, αυξάνεται και η 
θερμοκρασία τήξης του DNA.

Εδώ, λοιπόν, ανακύπτει το κύριο ερώτημα:

► Γιατί η αύξηση της συγκέντρωσης άλατος αυξάνει τη 
θερμοκρασία τήξης του DNA;
Κρατήστε κατά νου ότι κάποιες φορές η επαναδιατύπωση 
ενός ερωτήματος με διαφορετικό τρόπο ενδέχεται να σας 
βοηθήσει ώστε να οδηγηθείτε ευκολότερα στην απάντηση. 
Άρα, τίθεται εκ νέου το ερώτημα, με άλλη μορφή:

► Γιατί οι υψηλότερες συγκεντρώσεις άλατος σταθερο-
ποιούν τη διπλή έλικα του DNA;
Ή

► Ποιο στοιχείο της δομής του δίκλωνου DNA αποσταθε-
ροποιεί την έλικα απουσία άλατος;
Δείτε τις δομές του DNA που απεικονίζονται στην Εικόνα 
4.10 και παρατηρήστε τη θέση των φωσφορικών ομάδων 
του κορμού. Δείτε επίσης το δεξί τμήμα της Εικόνας 4.23 
και προσέξτε ότι η φωσφορική ομάδα έχει αρνητικό φορ-
τίο. Δηλαδή, ο κορμός των αλυσίδων του DNA είναι ου-
σιαστικά σειρές αρνητικών φορτίων που βρίσκονται πολύ 
κοντά μεταξύ τους.

► Τι συμβαίνει όταν όμοια φορτία, είτε πρόκειται για φω-
σφορικές ομάδες είτε πρόκειται για μαγνήτες, βρίσκο-
νται σε μεγάλη εγγύτητα;
Τα όμοια φορτία απωθούνται (αυτό το γνωρίζατε ήδη από 
τότε που ήσασταν παιδί και παίζατε με τους μαγνήτες πά-
νω στο ψυγείο). Στην περίπτωση του DNA, η άπωση των 
φορτίων των φωσφορικών καθιστά ασταθή τη διπλή έλικα.

► Τι θα συνέβαινε στα αρνητικά φορτία του κορμού 
του DNA παρουσία του θετικού φορτίου ενός ιόντος 
 νατρίου (Na+);
Τα αρνητικά φορτία στις φωσφορικές ομάδες θα εξουδετε-
ρώνονταν.

► Εξηγήστε το αποτέλεσμα του πειράματος που 
παρουσιά ζεται στην εικόνα.
Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων πειραματικών παραμέ-
τρων, η αύξηση της συγκέντρωσης του χλωριούχου να-
τρίου οδηγεί στη διαμόρφωση πιο σταθερών διπλών ελί-
κων, όπως μαρτυρά η αύξηση στη θερμοκρασία τήξης. Η 
απλούστερη εξήγηση είναι ότι το νάτριο μειώνει την άπωση 
των φορτίων με τρόπο που εξαρτάται από τη συγκέντρωση.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
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1. Ένα t αντί ενός s; Αναλύστε τη διαφορά μεταξύ ενός νουκλε-
οζίτη (nucleoside) και ενός νουκλεοτιδίου (nucleotide). 1

2. Ένα ωραίο ζεύγος. Τι είναι ένα ζεύγος βάσεων Watson-
Crick;

3. Ο Chargaff κυβερνά! Ο βιοχημικός Erwin Chargaff ήταν ο 
πρώτος που διαπίστωσε ότι στο DNA ισχύει [Α] = [Τ] και [G] 
= [C] και οι ισότητες αυτές ονομάζονται σήμερα κανόνας του 
Chargaff. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κανόνα καθορίστε τα 
ποσοστά όλων των βάσεων σε ένα μόριο DNA που περιέχει 
20% θυμίνη. 2   3

4. Αλλά όχι πάντοτε. Μια μονή αλυσίδα RNA περιέχει 20% 
U. Τι θα προβλέπατε για τα ποσοστά των υπόλοιπων βάσεων; 

2   3

5. Συμπληρωματικότητα. Γράψτε τη συμπληρωματική αλλη-
λουχία (στην κανονική κατεύθυνση 5ʹ S 3ʹ) για: 

(α) GATCAA, (β) TCGAAC, (γ) ACGCGT και (δ) TACCAT.

6. Περιορισμός της σύστασης. H σύσταση (σε μονάδες γραμμο-
μοριακών κλασμάτων) μίας από τις αλυσίδες μιας διπλής έλικας 
DNA είναι [A] = 0,30 και [G] = 0,24. (α) Tι μπορείτε να πείτε 
για τις [T] και [C] της ίδιας αλυσίδας; (β) Tι μπορείτε να πείτε 
για τις [A], [G], [T] και [C] της συμπληρωματικής αλυσίδας;

7. Το μέγεθος έχει σημασία. Γιατί τα GC και AT είναι τα μόνα 
επιτρεπτά ζεύγη βάσεων στη διπλή έλικα;

8. Ισχυρά, αλλά όχι επαρκώς ισχυρά. Γιατί η θέρμανση αποδια-
τάσσει, ή τήκει, το DNA σε ένα διάλυμα;

9. Η μοναδικότητα. Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει τρία δι-
σεκατομμύρια νουκλεοτίδια παρατεταγμένα σε μια τεράστια 
σειρά αλληλουχιών. Ποιο είναι το ελάχιστο μήκος μιας αλλη-
λουχίας DNA η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορούσε να 
εμφανιστεί στο ανθρώπινο γονιδίωμα μία μόνο φορά; Μπορεί-
τε να θεωρήσετε τη μία μόνο αλυσίδα και να υποθέσετε ότι και 
τα τέσσερα νουκλεοτίδια έχουν την ίδια πιθανότητα εμφάνισης.

10. Η μία έρχεται, η άλλη φεύγει. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι 
αλυσίδες μιας διπλής έλικας του DNA έχουν αντίθετη πολικό-
τητα;

11. Όλοι για έναν. Εάν οι δυνάμεις –δεσμοί υδρογόνου και δυ-
νάμεις επιστοίβαξης– που συγκρατούν μια έλικα είναι ασθε-
νείς, γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποδιαταχθεί μια διπλή έλικα;

12. Υπερφορτισμένο. Το DNA με μορφή διπλής έλικας πρέπει 
να συνδέεται με κατιόντα, συνήθως Mg2+. Γιατί υπάρχει αυτή 
η απαίτηση;

13. Όχι ακριβώς από το Α έως το Ζ. Ταυτοποιήστε τις τρεις 
μορφές τις οποίες είναι δυνατόν να προσλάβει η διπλή έλικα 
και αναφέρετε ορισμένες καίριες διαφορές τους.

14. Το χαμένο DNA. Το DNA ενός μεταλλαγμένου στελέχους 
του βακτηριοφάγου λ έχει μήκος 15 μm αντί 17 μm που απα-
ντά στον άγριο τύπο του φάγου. Πόσα ζεύγη βάσεων λείπουν 
απ’ αυτό;

15. Αξονική αναλογία. Ποια είναι η αξονική αναλογία (μήκους 
προς διάμετρο) ενός μορίου DNA μήκους 20 μm;

16. Οδηγός και σημείο εκκίνησης. Να δώσετε τον ορισμό του 
εκμαγείου και του εκκινητή αναφορικά με τη σύνθεση του 
DNA. 4

17. Το σχήμα που δεν είδαμε ποτέ. Ποια θα ήταν τα αποτελέσμα-
τα του πειράματος των Meselson και Stahl εάν η αντιγραφή του 
DNA ήταν συντηρητική (η γονική διπλή έλικα δια τηρούνταν 
ανέπαφη;) Δώστε την αναμενόμενη κατανομή του DNA ύστερα 
από 1,0 και 2,0 γενεές συντηρητικής αντιγραφής. 4

18. Προς ποια κατεύθυνση; Βασιζόμενοι στη νουκλεοτιδική δο-
μή, να εξηγήσετε γιατί η σύνθεση του DNA γίνεται στην κα-
τεύθυνση 5ʹ προς 3′. 4

19. Σημαίνοντας το DNA. 
(α) Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να σημάνετε ραδιενεργά το 
DNA, αλλά όχι το RNA, σε βακτηριακά κύτταρα που πολλα-

διπλή έλικα, σελ. 116
δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), σελ. 117
δεοξυριβόζη, σελ. 117
ριβόζη, σελ. 118
πουρίνη, σελ. 118
πυριμιδίνη, σελ. 118
ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), σελ. 118
νουκλεοζίτης, σελ. 119
νουκλεοτίδιο, σελ. 117
Β-DNA, σελ. 122
Α-DNA, σελ. 123
Ζ-DNA, σελ. 123

ημισυντηρητική αντιγραφή, σελ. 125
DNA πολυμεράσες, σελ. 128
εκμαγείο, σελ. 128
εκκινητής, σελ. 128
αντίστροφη μεταγραφάση, σελ. 129
αγγελιαφόρο RNA (mRNA), σελ. 130
μετάφραση, σελ. 130
μεταφορικό RNA (tRNA), σελ. 131
ριβοσωματικό RNA (rRNA), σελ. 131
μεταγραφή, σελ. 131
RNA πολυμεράση, σελ. 131
θέση υποκινητή, σελ. 133

αντικωδικόνιο, σελ. 134
κωδικόνιο, σελ. 134
γενετικός κώδικας, σελ. 134
προτίμηση κωδικίων, σελ. 136
ριβόσωμα, σελ. 137
αλληλουχία Shine-Dalgarno, σελ. 137
εσώνιο (ή ιντρόνιο), σελ. 138
εξώνιο, σελ. 138
συρραφή, σελ. 139
σωμάτια συρραφής, σελ. 139
ανακατανομή εξωνίων, σελ. 139
εναλλακτική συρραφή, σελ. 140
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πλασιάζονται και αναπτύσσονται. Ποιο ραδιενεργό μόριο θα 
προσθέτατε στο υλικό καλλιέρ γειας;  4

(β) Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να παρασκευάσετε DNA στο 
οποίο τα άτομα φωσφόρου του φωσφο-σακχαρικού κορμού θα 
είναι ομοιογενώς σημασμένα με 32P. Ποια πρόδρομα μόρια θα 
πρέπει να προστεθούν σε ένα διάλυμα που περιέχει DNA πολυ-
μεράση και ένα εκμαγείο DNA συνδεδεμένο με εκκινητή; Να 
καθορίσετε τη θέση των ραδιενεργών ατόμων στα πρόδρομα αυ-
τά μόρια.

20. Η εύρεση ενός εκμαγείου. Ένα διάλυμα περιέχει DNA πο-
λυμεράση και τα άλατα μαγνησίου των dATP, dGTP, dCTP και 
ΤΤΡ. Tα ακόλουθα μόρια DNA προστίθενται σε επιμέρους πο-
σότητες του διαλύματος αυτού. Ποια απ’ αυτά θα οδηγήσουν σε 
σύνθεση DNA;  4

(α) Ένα κλειστό κυκλικό μονόκλωνο DNA με 1.000 νουκλεο-
τίδια. 
(β) Ένα κλειστό κυκλικό δίκλωνο DNA με 1.000 ζεύγη νουκλεο-
τιδίων. 
(γ) Ένα κλειστό κυκλικό μονόκλωνο DNA με 1.000 νουκλεοτί-
δια, ζευγαρωμένα με μια γραμμική αλυσίδα 500 νουκλεοτιδίων 
με ελεύθερο 3ʹ-OH άκρο. 
(δ) Ένα γραμμικό δίκλωνο μόριο 1.000 νουκλεοτιδίων με ελεύ-
θερο 3ʹ-OH σε κάθε άκρο. 

21. Παλινδρόμηση. Τι είναι ο ρετροϊός και πώς διαφέρει η ροή 
των πληροφοριών ενός ρετροϊού από εκείνη του μολυσμένου 
κυττάρου;

22. Η σωστή εκκίνηση. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μετρήσετε 
τη δραστικότητα της αντίστροφης μεταγραφάσης. Εάν στη μέ-
τρηση αυτή το εκμαγείο είναι ένα πολυριβοαδενυλικό, τι πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε ως εκκινητή; Ποιο ραδιενεργό νουκλεο-
τίδιο πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε την 
επιμήκυνση της αλυσίδας; 

23. Η απαραίτητη αποικοδόμηση. Η αντίστροφη μεταγραφάση 
έχει δραστικότητα ριβονουκλεάσης και πολυμεράσης. Ποιος εί-
ναι ο ρόλος της δραστικότητας ριβονουκλεάσης;

24. Κυνηγώντας ιούς. Έχετε απομονώσει έναν ιό που μολύνει 
τα φύλλα γογγυλιού. Η εκχύλιση των μολυσμένων φύλλων με 
φαινόλη απομακρύνει τις ιικές πρωτεΐνες. Η εφαρμογή του ενα-
πομείναντος υλικού σε χαραγμένα φύλλα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία θυγατρικών ιοσωματίων. Συμπεραίνετε ότι η ουσία 
που μολύνει είναι ένα νουκλεϊκό οξύ. Να προτείνετε έναν απλό 
και ευαίσθητο τρόπο προκειμένου να καθοριστεί εάν το μολυ-
σματικό υλικό είναι DNA ή RNA. 3

25. Μεταλλαξιγόνες επιπτώσεις. Το φαινόμενο της αυθόρμητης 
απαμίνωσης των βάσεων κυτοσίνης στο DNA εμφανίζεται σε 
χαμηλή αλλά μετρήσιμη συχνότητα. Η κυτοσίνη μετατρέπεται 
σε ουρακίλη λόγω της απώλειας της αμινικής της ομάδας.  Μετά 
απ’ αυτή τη μετατροπή, ποια βάση καταλαμβάνει τη συγκεκρι-
μένη θέση σε κάθε μία θυγατρική αλυσίδα που προκύπτει μετά 
από έναν γύρο αντιγραφής; Μετά από δύο γύρους αντιγραφής; 
26. Περιεχόμενο πληροφοριών. 
(α) Πόσες διαφορετικές οκταμερείς αλληλουχίες DNA υπάρ-
χουν; (Υπόδειξη: Υπάρχουν 16 πιθανά δινουκλεοτίδια και 64 

πιθανά τρινουκλεοτίδια.) Μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τη 
φέρουσα ικανότητα πληροφοριών ενός νουκλεϊκού οξέος με τον 
ακόλουθο τρόπο. Κάθε θέση μπορεί να καταληφθεί από μία από 
τις τέσσερις βάσεις και αντιστοιχεί σε δύο bits (στοιχεία) πλη-
ροφορίας (22 = 4). Συνεπώς, μια αλυσίδα 5.100 νουκλεοτιδίων 
αντιστοιχεί σε 2 × 5.100 = 10.200 bits, ή 1.275 bytes (1 byte = 
8 bits). 
(β) Πόσα bits πληροφορίας αποθηκεύονται σε μια οκταμερή αλ-
ληλουχία DNA; Στο γονιδίωμα της E. coli; Στο ανθρώπινο γονι-
δίωμα; 
(γ) Να συγκρίνετε την κάθε μία από τις τιμές αυτές με το πλήθος 
των πληροφοριών που μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε ένα USB 
Flash 2GB.

27. Οι κύριες πολυμεράσες. Να συγκρίνετε την DNA πολυμερά-
ση και την RNA πολυμεράση της E. coli ως προς το καθένα από 
τα εξής χαρακτηριστικά: (α) Ενεργοποιημένα πρόδρομα μόρια, 
(β) κατεύθυνση επιμήκυνσης, (γ) διατήρηση του εκμαγείου και 
(δ) απαίτηση για εκκινητή. 5

28. Διαφορετικοί κλώνοι. Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ της κω-
δικεύουσας αλυσίδας και της αλυσίδας-εκμαγείου στο DNA. 

4

29. Οικογενειακή ομοιότητα. Να καταγράψετε τις διαφορές με-
ταξύ mRNA, rRNA και tRNA. 5

30. Ένας κώδικας στον οποίο υπακούει η γενετική. Ποια είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα; 5

31. Κωδικευόμενες αλληλουχίες. 
(α) Γράψτε την αλληλουχία για το μόριο mRNA που συντίθεται 
από μια αλυσίδα-εκμαγείο DNA με την ακόλουθη αλληλουχία: 

5

5ʹ―ATCGTACCGTTA―3ʹ
(β) Ποια αλληλουχία αμινοξέων κωδικεύεται από ένα μόριο 
mRNA με την ακόλουθη αλληλουχία βάσεων; Υποθέστε ότι το 
αναγνωστικό πλαίσιο αρχίζει στο άκρο 5ʹ.

5ʹ―UUGCCUAGUGAUUGGAUG―3ʹ
(γ) Ποια είναι η αλληλουχία του πολυπεπτιδίου που συντίθεται 
με την προσθήκη πολυ(UUAC) σε ένα σύστημα πρωτεϊνοσύν-
θεσης ελεύθερο κυττάρων;

32. Ανθεκτική αλυσίδα. Το RNA υδρολύεται αμέσως σε αλκαλι-
κό διάλυμα, ενώ το DNA καθόλου. Γιατί;  3

33. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Γράψτε μια ακολουθία 
αντιδράσεων που να δείχνει γιατί το RNA είναι πιο ευάλωτο σε 
πυρηνόφιλη προσβολή από ό,τι το DNA.  3

34. Ρέουσες πληροφορίες. Τι σημαίνει ο όρος «γονιδιακή έκ-
φραση»;

35. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε επ’ αυτού. Τι είναι μια συ-
ναινετική αλληλουχία;

36. Ένας ισχυρός αναστολέας. Η κορδισεπίνη (3ʹ-δεοξυ αδενο-
σί νη) είναι ένα ανάλογο της αδενοσίνης. Όταν μετατρέπεται σε 
5ʹ-τριφωσφορική κορδισεπίνη αναστέλλει τη σύνθεση RNA. 
Πώς η 5ʹ-τριφωσφορική κορδισεπίνη παρεμποδίζει τη σύνθεση 
RNA; 5
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37. Μερικές φορές δεν είναι και τόσο κακό. Τι σημαίνει ο όρος 
«εκφύλιση» του γενετικού κώδικα; 5

38. Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι καλό. Ποιο είναι το 
βιολογικό πλεονέκτημα ενός εκφυλισμένου γενετικού κώδικα; 

5

39. Συνδέστε μεταξύ τους. Ταιριάξτε τα στοιχεία της δεξιάς 
στήλης με την κατάλληλη διεργασία της αριστερής στήλης. Οι 
όροι της αριστερής στήλης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πε-
ρισσότερες από μία φορές. 5

(α) Αντιγραφή _________ 1. RNA πολυμεράση
(β) Μεταγραφή________ 2. DNA πολυμεράση
(γ) Μετάφραση_______ 3. Ριβόσωμα
 4. dNTP
 5. tRNA
 6. NTP
 7. mRNA
 8. εκκινητής
 9. rRNA
 10. προαγωγέας

40. Ένας ζωηρός ανταγωνισμός. Ταιριάξτε τα στοιχεία της δε-
ξιάς στήλης με την κατάλληλη διεργασία της αριστερής στή-
λης. 6

(α) fMet _________ 1. συνεχές μήνυμα
(β) Shine-Dalgarno _____ 2. αφαιρούμενο κατά  
  την επεξεργασία
(γ) εσώνιο ______ 3. το πρώτο από πολλά αμινοξέα
(δ) εξώνιο ______ 4. ενώνει εξώνια
(ε) προ-mRNA ______ 5. συνδεδεμένο για να προκύψει 
   το τελικό μήνυμα
(στ) mRNA ______ 6. εντοπίζει την αφετηρία
(ζ) σωμάτιο συρραφής ___ 7. διακοπτόμενο μήνυμα

41. Δύο από ένα. Τα συνθετικά μόρια RNA καθορισμένης αλ-
ληλουχίας ήταν καθοριστικής σημασίας για την αποκωδίκευση 
του γενετικού κώδικα. Η σύνθεσή τους απαίτησε αρχικά τη σύν-
θεση μορίων DNA τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εκμαγεία. Ο 
HarGobind Khorana συνέθεσε με μεθόδους οργανικής χη μείας 
δύο συμπληρωματικά ολιγομερή δεοξυριβονουκλεοτίδια με εν-
νέα κατάλοιπα το κάθε ένα, το d(TAC)3 και το d(GTA)3. Με την 
ανάμειξη αυτών των ολιγονουκλεοτιδίων σχηματίστηκαν μερι-
κώς επικαλυπτόμενες διπλές έλικες, οι οποίες χρησιμοποιήθη-
καν ως εκμαγεία για την DNA πολυμεράση και έδωσαν μεγάλες 
επαναλαμβανόμενες διπλές έλικες αλυσίδων DNA. Το επόμε-
νο βήμα ήταν να συντεθούν μεγάλες πολυ-ριβονουκλεοτιδικές 
αλυσίδες με αλληλουχία συμπληρωματική στη μία μόνο από τις 
δυο αλυσίδες DNA. Πώς κατάφερε ο Khorana να πάρει επιλε-
κτικά μόνο πολυ(UAG); μόνο πολυ(GUA); 

42. Τριπλή φιλοξενία. Το τελευταίο τμήμα από το μεταγραφό-
μενο RNA μιας περιοχής του DNA του φάγου Τ4 περιέχει την 
αλληλουχία 5ʹ― AAAUGAGGA―3ʹ. Η όλη αλληλουχία κω-
δικεύει τρία διαφορετικά πολυπεπτίδια. Σε ποιο αμινοξύ ή αμι-
νοξέα τερματίζονται τα τρία διαφορετικά πολυπεπτίδια; 5

43. Μια καινούργια μετάφραση. Το μεταφορικό RNA με αντι-
κωδικόνιο UGU φορτίζεται ενζυμικά με κυστεΐνη σημασμέ-
νη με 14C. Η κυστεΐνη στη συνέχεια μετατρέπεται χημικά σε 
αλανίνη (με τη χρήση νικελίου Raney που απομακρύνει το 
άτομο θείου από την κυστεΐνη). Αυτό το αλλαγμένο αμινοα-
κυλο-tRNA προστίθεται σε σύστημα πρωτεϊνοσύνθεσης που 
περιέχει φυσιο λογικά στοιχεία εκτός από αυτό το tRNA. Tο 
mRNA που προστίθεται στο μείγμα αυτό περιέχει την ακόλου-
θη αλληλουχία:

5ʹ― UUUUGCCAUGUUUGUGCU―3ʹ

Ποια είναι η αλληλουχία του αντίστοιχου σημασμένου πεπτι-
δίου; 5

44. Μια πονηρή ανταλλαγή. Ορίστε την ανακατανομή εξωνίων 
και εξηγήστε γιατί η ύπαρξή της μπορεί να αποτελεί ένα εξελι-
κτικό πλεονέκτημα.

45. Από ένα προκύπτουν πολλά. Να εξηγήσετε γιατί η εναλλα-
κτική συρραφή αυξάνει την ικανότητα κωδίκευσης του γονι-
διώ ματος. 

46. Η ενότητα της ζωής. Ποια είναι η σημασία του γεγονότος 
ότι το mRNA ανθρώπου μπορεί να μεταφραστεί με ακρίβεια 
στην E. coli; 6

Ασκήσεις συνδυασμού ύλης από διάφορα κεφάλαια
47. Πίσω στον πάγκο. Ένας πρωτεϊνοχημικός είπε σε έναν μο-
ριακό γενετιστή ότι βρήκε μια νέα μετάλλαξη αιμοσφαιρίνης 
όπου το ασπαραγινικό αντικαθιστούσε τη λυσίνη. O μοριακός 
γενετιστής εξέφρασε την έκπληξή του και έστειλε τον φίλο του 
πίσω στο εργαστήριο. (α) Γιατί ο μοριακός γενετιστής αμφι-
σβήτησε την αναφορά αυτής της αντικατάστασης αμινοξέων; 
(β) Ποια αντικατάσταση αμινοξέων θα ήταν πιο κατανοητή 
στον μοριακό γενετιστή; 

48. Αποστάσεις αιώνων και αιώνων. Οι αλληλουχίες αμινο-
ξέων μιας πρωτεΐνης από ζυμομύκητες και μίας από άνθρω-
πο που επιτελούν την ίδια λειτουργία ταυτίζονται κατά 60%. 
Όμως, τα αντίστοιχα DNA ταυτίζονται μόνο κατά 45%. Να ερ-
μηνεύσετε αυτήν τη διαφορά στα ποσοστά ταυτότητας.

Ασκήσεις ερμηνείας δεδομένων
49. Το 3 είναι μεγαλύτερο του 2. Η ακόλουθη απεικόνιση πε-
ριγράφει τη σχέση μεταξύ του ποσοστού σε ζεύγη βάσεων GC 
στο DNA και της θερμοκρασίας τήξης του. Να ερμηνεύσετε 
αυτά τα αποτελέσματα.
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[Κατά R. J. Britten and D. E. Kohne, Science 161:529-540, 1968.]
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50. Σύγκριση αλληλουχιών από το παρελθόν. Η κατωτέρω απ-
ει κόνιση είναι ένα γράφημα που ονομάζεται καμπύλη C0t (προ-
φέρεται κοτ). Ο άξονας των y δείχνει το ποσοστό του DNA που 
είναι σε δίκλωνη κατάσταση. Ο άξονας των x είναι τα γινό-
μενα της αρχικής συγκέντρωσης του DNA, C0, επί τον χρόνο 
που απαιτείται προκειμένου να σχηματιστούν δίκλωνα μόρια. 
Ερμηνεύστε γιατί το μείγμα πολυ(Α) με πολυ(U) και τα άλλα 
τρία είδη DNA που φαίνονται διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 
τις τιμές C0t, που απαιτούνται προκειμένου να αναδιαταχθούν 
πλήρως. Τα MS2 και T4 είναι βακτηριακοί ιοί (βακτηριοφάγοι) 
με μεγέθη γονιδιωμάτων 3.569 και 168.903 ζ.β. αντιστοίχως. 
Το γονιδίωμα της E. coli ανέρχεται σε 4,6 × 106 ζ.β.
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