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ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΠΟΙΟ ΜΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ;;
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Το 1969 εντοπίστηκε στον πυρήνα
των κυττάρων το DNA
Μέχρι το 1944 δεν ήταν γνωστό
ότι αποτελεί το γενετικό υλικό
των οργανισµών
Αρχικά οι επιστήµονες
πίστευαν ότι το µόριο που
µεταφέρει τη γενετική
πληροφορία είναι οι
πρωτεΐνες
Γιατί παρουσιάζουν
µεγάλη ποικιλοµορφία
µιας και είναι αποτέλεσµα
συνδυασµού 20
διαφορετικών αµινοξέων
Ενώ το DNA είναι
συνδυασµός 4
νουκλεοτιδίων
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ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ;
ΥΛΙΚΟ;
Το 1928 διερωτήθηκε ο Griffith
Χρησιµοποίησε δύο στελέχη
του βακτηρίου
πνευµονιόκκοκος
Diplococcus pneumoniae
Ξεχωρίζουν
µορφολογικά όταν
καλλιεργηθούν σε
θρεπτικό υλικό λόγω
παρουσίας ή µη ενός
προστατευτικού
καλύµµατος
Στέλεχος µε κάλυµµα
Σχηµάτιζε ΛΕΙΕΣ
ΑΠΟΙΚΙΕΣ και ήταν
ΠΑΘΟΓΟΝΟ (σκότωνε τα
ποντίκια που µόλυνε)
Στέλεχος χωρίς κάλυµµα
Σχηµάτιζε Α∆ΡΕΣ
ΑΠΟΙΚΙΕΣ και ήταν ΜΗ
ΠΑΘΟΓΟΝΟ
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ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ;
ΥΛΙΚΟ;
Πείραµα του Griffith το 1928 in vivo
Έκανε ένεση σε ποντίκια µε λεία
παθογόνα βακτήρια προκαλώντας
το θάνατο τους
Έκανε ένεση σε ποντίκια µε αδρά
µη παθογόνα βακτήρια και αυτά
παράµεναν ζωντανά
Έκανε ένεση σε ποντίκια µε λεία
παθογόνα βακτήρια τα οποία είχαν
θανατωθεί µε υψηλή θερµοκρασία
και αυτά παράµεναν ζωντανά
Έκανε ένεση σε ποντίκια µε
ΜΕΙΓΜΑ λείων παθογόνων
βακτηρίων τα οποία είχαν
θανατωθεί µε υψηλή θερµοκρασία
& αδρών µη παθογόνων βακτηρίων
Προκαλούσαν θάνατο στα
ποντίκια και στο αίµα τους
βρέθηκαν ζωντανά λεία
βακτήρια
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ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ;
ΥΛΙΚΟ;
Συµπέρασµα του Griffith από το
πείραµα του 1928
Μερικά αδρά µη παθογόνα
βακτήρια «µετασχηµατίστηκαν
µετασχηµατίστηκαν»
σε λεία παθογόνα βακτήρια
ύστερα από αλληλεπίδραση µε
τα νεκρά λεία παθογόνα τα
οποία τελικώς προκάλεσαν το
θάνατο στα ποντίκια
∆εν µπόρεσε να δώσει
ικανοποιητική απάντηση για
το πώς γίνεται αυτό
Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει
ένας «ειδικός
ειδικός παράγοντας»
παράγοντας που
έχουν τα λεία παθογόνα
βακτήρια που µετασχηµατίζει τα
αδρά µη παθογόνα βακτήρια σε
λεία παθογόνα βακτήρια ακόµη
και αν τα παθογόνα βακτήρια
έχουν σκοτωθεί λόγω
θέρµανσης
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GRIFFITH
IN VITRO
H απάντηση δόθηκε από τον
Αvery
very,, Mac
Mac--Leond και McCarty
19
1944
44
Θανατώνοντας τα λεία παθογόνα
βακτήρια καταστρέφεται το
κυτταρικό τοίχωµα και η
κυτταρική τους µεµβράνη
Το διάλυµα περιέχει ελεύθερα
τα διάφορα µόρια που δοµούν
το βακτηριακό κύτταρο
Αποµόνωσαν τα µόρια σε
ξεχωριστούς δοκιµαστικούς
σωλήνες:
σωλήνες
Υδατάνθρακες
Πρωτεΐνες
Λιπίδια
RΝΑ
DNA
κ.λ.π..
κ.λ.π
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GRIFFITH
IN VITRO
Η απάντηση ήρθε από τον
Αvery
very,, Mac
Mac--Leond και
McCarty 19
1944
44
Η ανάµιξη των πρωτεϊνών µε
τα αδρά µη παθογόνα
βακτήρια δεν προκαλούσε το
µετασχηµατισµό τους σε λεία
παθογόνα βακτήρια
Η ένεση που χορηγήθηκε
στα ποντίκια µε το µείγµα
αδρών – πρωτεϊνών δεν
προκαλούσε το θάνατο
Το ίδιο επανέλαβαν και µε
τους υδατάνθρακες, λιπίδια,
RNA ξεχωριστά
Καταλήγοντας στο ίδιο
συµπέρασµα
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GRIFFITH
IN VITRO
Η απάντηση ήρθε από τον
Αvery
very,, Mac
Mac--Leond και
McCarty 19
1944
44
Η ανάµιξη των DNA µε τα
αδρά µη παθογόνα βακτήρια
προκαλούσε το
µετασχηµατισµό τους σε λεία
παθογόνα βακτήρια
Η ένεση που χορηγήθηκε
στα ποντίκια µε το µείγµα
αδρών – DΝΑ προκαλούσε
το θάνατο
∆ιαπίστωσαν ότι το
συστατικό DNA είναι εκείνο
που προκαλούσε το
µετασχηµατισµό των αδρών
σε λεία
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BIOXHMIKA ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Την ίδια εποχή υπήρχαν πολλά
βιοχηµικά δεδοµένα που
συνηγορούσαν ότι το DNA είναι το
γενετικό υλικό
Η ποσότητα του DNA σε κάθε
οργανισµό είναι σταθερή και δεν
µεταβάλλετε από αλλαγές στο
περιβάλλον
Όλα τα σωµατικά κύτταρα ενός
ανώτερου οργανισµού,
ανεξαρτήτως τύπου (νευρικά,
µυϊκά, οστικά, ηπατικά κτλ)
περιέχουν την ίδια ποσότητα DNA
Οι γαµέτες των ανώτερων οργανισµών
που είναι απλοειδείς περιέχουν τη
µισή ποσότητα DNA από τα σωµατικά
κύτταρα που είναι διπλοειδείς
Η ποσότητα του DNA είναι ανάλογη µε
την πολυπλοκότητα του οργανισµού
Όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο
οργανισµός τόσο περισσότερο DNA
περιέχει σε κάθε κύτταρο του
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OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ήλθε το 1952 µε τα κλασικά
πειράµατα του Hershey &
Chase
Μελέτησαν τον κύκλο ζωής
του βακτηριοφάγου (ιός των
βακτηρίων) Τ2
Ιχνηθέτησαν τους φάγους
µε ραδιενεργό 35S
Ενσωµατώνεται µόνο
στις πρωτεΐνες αλλά όχι
στο DNA
Ραδιενεργοί φάγοι
µόλυναν βακτήρια σε µια
καλλιέργεια
Γίνεται ανάδευση της
καλλιέργειας για να
αποµακρυνθούν οι φάγοι
από τα βακτήρια
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OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ήλθε το 1952 µε τα
κλασικά πειράµατα του
Hershey & Chase
Το υλικό περνά από
φυγοκέντρηση για να
χωρίσουµε τα βακτήρια
από τους φάγους
Η ραδιενέργεια
ανιχνεύεται στο υλικό
που περιέχει τους
φάγους
Οι πρωτεΐνες δεν εισήλθαν
στα βακτήρια άρα κάτι
άλλο εισήλθε και έδωσε τις
πληροφορίες για να
πολλαπλασιαστούν και να
παραχθούν οι νέοι φάγοι
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OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ήλθε το 1952 µε τα κλασικά
πειράµατα του Hershey &
Chase
Μελέτησαν τον κύκλο ζωής
του βακτηριοφάγου (ιός
των βακτηρίων) Τ2
Ιχνηθέτησαν τους
φάγους µε ραδιενεργό
32P
Ενσωµατώνεται µόνο
στo DΝΑ και όχι στις
πρωτεινες
Ραδιενεργοί φάγοι
µόλυναν µια βακτηριακή
καλλιέργεια
Γίνεται ανάδευση της
καλλιέργειας για να
αποµακρυνθούν οι φάγοι
από τα βακτήρια
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OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ήλθε το 1952 µε τα
κλασικά πειράµατα του
Hershey & Chase
Το υλικό περνά από
φυγοκέντρηση για να
χωρίσουµε τα βακτήρια
από τους φάγους
Η ραδιενέργεια
ανιχνεύεται στο υλικό
που περιέχει τα
βακτήρια
Το DNA εισήλθε στα
βακτήρια άρα αυτό έδωσε
τις πληροφορίες για να
πολλαπλασιαστούν και να
παραχθούν οι νέοι φάγοι
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∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ DNA
Τα µακροµόρια DNA & RNA
αποτελούνται από νουκλεοτίδια
Στο DNA ονοµάζονται
∆εσοξυριβονουκλεοτίδια και
αποτελούνται από:
Μια πεντόζη τη δεοξυριβόζη που
αποτελείται από 5 άτοµα άνθρακα
όπου στο 2° άτοµο άνθρακα έχει
-Η αντί -ΟΗ
Μια φωσφορική οµάδα που
συνδέεται µε την δεοξυριβόζη στο
5° άτοµο άνθρακα µε οµοιοπολικό
δεσµό
Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται
µε την δεοξυριβόζη στο 1°
1° άτοµο
άνθρακα µε οµοιοπολικό δεσµό
Η αζωτούχα βάση µπορεί να
είναι:
Αδενίνη
Θυµίνη
Κυτοσίνη
Γουανίνη
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∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ RNA
Τα µακροµόρια DNA & RNA
αποτελούνται από νουκλεοτίδια
Στο RNA ονοµάζονται
ριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται
από:
Μια πεντόζη τη ριβόζη που
αποτελείται από 5 άτοµα άνθρακα
τη ριβόζη όπου στο 2° άτοµο
άνθρακα έχει -ΟΗ
Μια φωσφορική οµάδα που
συνδέεται µε την ριβόζη στο 5
5°
°
άτοµο άνθρακα µε οµοιοπολικό
δεσµό
Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται
µε την ριβόζη στο 1
1°
° άτοµο
άνθρακα µε οµοιοπολικό δεσµό
Η αζωτούχα βάση µπορεί να
είναι:
Αδενίνη
Ουρακίλη
Κυτοσίνη
Γουανίνη
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ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΩΝ
Για τη δηµιουργία
πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας
στο DNA
Tα δεοξυριβονουκλεοτίδια
ενώνονται µεταξύ τους µε
οµοιοπολικό δεσµό:
δεσµό
Μεταξύ του -ΟΗ στο 3°
3°
άτοµο άνθρακα της
δεοξιριβόζης του 1°
νουκλεοτιδίου και της
φωσφορικής οµάδας στο 5°
5°
άτοµο άνθρακα της
δεοξιριβόζης του επόµενου
νουκλεοτιδίου
Είναι αντίδραση
συµπύκνωσης κατά την
οποία αποβάλλεται ένα
µόριο νερού
Ο δεσµός που δηµιουργείται
ονοµάζετε 3’
3’--5’
φωσφοδιεστερικός
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ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α
Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα
που δηµιουργείται έχει σκελετό
που αποτελείται από:
από:
Επαναλαµβανόµενα µόρια
φωσφορική οµάδα – πεντόζη –
φωσφορική οµάδα – πεντόζη
Ανεξάρτητα από τον αριθµό
των νουκλεοτιδίων της
αλυσίδας το πρώτο
νουκλεοτίδιο έχει πάντα
ελεύθερη την φωσφορική
οµάδα στο 5°
5° άτοµο άνθρακα
της πεντόζης του
Το τελευταίο νουκλεοτίδιο της
αλυσίδας έχει πάντα ελεύθερο
το -ΟΗ στο 3°
3° άτοµο άνθρακα
της πεντόζης του
Για αυτό το λόγο
αναφέρεται ότι ο
προσανατολισµός της
αλυσίδας είναι 5’
3’
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA
∆εν υπήρχε κοινά αποδεκτή πρόταση
για τη δοµή του DNA στο χώρο αν
και η χηµική σύσταση και οι
ιδιότητες του είχαν γίνει γνωστές µε
τα προηγούµενα πειράµατα
∆εδοµένα που οδήγησαν στη
µεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου
αιώνα:
αιώνα
Από την ανάλυση του ποσοστού
των αζ. βάσεων σε µόρια DNA
από διαφορετικούς οργανισµούς
έδειχναν ότι σε κάθε µόριο DNA:
Ο αριθµός των
νουκλεοτιδίων που έχουν ως
αζ. βάση Α είναι ίσος µε τον
αριθµό αυτών που έχουν ως
αζ. βάση Τ & ο αριθµός των
νουκλεοτιδίων που έχουν ως
αζ. βάση G είναι ίσος µε τον
αριθµό αυτών που έχουν ως
αζ. βάση C (Α=Τ
Α=Τ & C=G
C=G)
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA
∆εδοµένα που οδήγησαν
στη µεγαλύτερη ανακάλυψη
του 20ου αιώνα:
αιώνα
O λόγος [(Α+Τ)/(G+C)]
(Α+Τ)/(G+C)]
διαφέρει από είδος σε
είδος και σχετίζεται µε
το είδος του οργανισµού
Αποτελέσµατα από την
απεικόνιση του µορίου
του DNA µε χρήση
ακτίνων--Χ
ακτίνων
Βοήθησαν στην
ανακάλυψη της
διπλής έλικας του
DNA και απέδειξαν
τις µοναδικές
ιδιότητες που το
καθιστούν µόριο
ιδανικό ως γενετικό
υλικό
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MONTEΛ
MONTE
ΛO ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA
Η διατύπωση του µοντέλου της
διπλής έλικας τo
τo 1953 είναι η
µεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη
του 20ου αιώνα
Ήταν αποτέλεσµα της
ερευνητικής εργασίας δύο
οµάδων επιστηµόνων:
επιστηµόνων:
Του Watson & Crick
Toυ Wilkins & της Franklin
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MONTEΛ
MONTE
ΛO ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤ
ΚΑΤA
A Watson & Crick
Το DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες
Σχηµατίζουν στο χώρο µια δεξιόστροφη διπλή έλικα
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MONTEΛ
MONTE
ΛO ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤ
ΚΑΤA
A Watson & Crick
Η διπλή έλικα έχει ένα
σταθερό σκελετό
Αποτελείται από
επαναλαµβανόµενα
µόρια φωσφορικής
οµάδας--δεοξυριβόζης
οµάδας
ενωµένων µε
φωσφοδιεστερικό
δεσµό
Ο σκελετός αυτός
είναι υδρόφιλος και
βρίσκεται στο
εξωτερικό του µορίου
Προς το εσωτερικό
του σκελετού
βρίσκονται οι
αζωτούχες βάσεις
που είναι υδρόφοβες
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MONTEΛ
MONTE
ΛO ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤ
ΚΑΤA
A Watson & Crick
Με βάση τον κανόνα της
συµπληρωµατικότητας
Οι αζωτούχες βάσεις της
µιας αλυσίδας συνδέονται
µε δεσµούς υδρογόνου µε
τις αζωτούχες βάσεις της
απέναντι αλυσίδας
Η Α∆ΕΝΙΝΗ συνδέεται µε
δύο δεσµούς υδρογόνου
µόνο µε τη ΘΥΜΙΝΗ και
αντίστροφα
Η ΚΥΤΟΣΙΝΗ συνδέεται µε
τρις δεσµούς υδρογόνου
µόνο µε τη ΓΟΥΑΝΙΝΗ και
αντίστροφα
Οι δεσµοί υδρογόνου
σταθεροποιούν την
δευτεροταγή δοµή του
µορίου
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MONTEΛ
MONTE
ΛO ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤ
ΚΑΤA
A Watson & Crick
Οι δύο αλυσίδες ενός µορίου
DNA είναι συµπληρωµατικές
Η αλληλουχία της µιας
αλυσίδας καθορίζει την
αλληλουχία της άλλης
Η συµπληρωµατικότητα έχει
τεράστια σηµασία για τον
αυτοδιπλασιασµό του DNA
Μια ιδιότητα που το
καθιστά το καταλληλότερο
µόριο για τη διατήρηση και
µεταβίβαση της γενετικής
πληροφορίας
Κάθε αλυσίδα DNA µπορεί να
χρησιµεύει ως καλούπι για τη
σύνθεση µιας
συµπληρωµατικής αλυσίδας
Τελικά σχηµατίζονται δύο
δίκλωνα µόρια DNA
πανοµοιότυπα µε το
µητρικό µόριο
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MONTEΛ
MONTE
ΛO ΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤ
ΚΑΤA
A Watson & Crick
Οι δύο αλυσίδες ενός
µορίου DNA είναι
αντιπαράλληλες
Το 3’ άκρο της µιας
είναι απέναντι από
το 5’ άκρο της
άλλης
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ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΟΥ RNA
Το µονόκλωνο RNA έχει ένα
σταθερό σκελετό
Αποτελείται από
επαναλαµβανόµενα µόρια
φωσφορικής οµάδαςοµάδαςριβόζης ενωµένων µε
φωσφοδιεστερικό δεσµό
Σε κάποια σηµεία
σχηµατίζει διπλή αλυσίδα
µε βάση τη
συµπληρωµατικότητα των
βάσεων

26

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το DNA αποτελεί το
γενετικό υλικό όλων των
κυττάρων και των
περισσότερων ιών (κάποιοι
ιοί έχουν ως γενετικό υλικό
RΝΑ)
Αποθήκευση της γενετικής
πληροφορίας:
Στο DNA ή στο RNA των
RNA ιών περιέχονται οι
πληροφορίες που
καθορίζουν όλα τα
χαρακτηριστικά ενός
οργανισµού
Οι πληροφορίες αυτές
οργανώνονται σε
λειτουργικές µονάδες τα
γονίδια
27

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ιατήρηση και
µεταβίβαση της
γενετικής πληροφορίας:
Από κύτταρο σε
κύτταρο και από
οργανισµό σε
οργανισµό
Εξασφαλίζεται µε τον
αυτόδιπλασιασµό του
DNA

Έκφραση της γενετικής
πληροφορίας:
Επιτυγχάνεται µε τον
έλεγχο της σύνθεσης
των πρωτεϊνών
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ΑΠΛΟΕΙ∆Η ΚΥΤΤΑΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ = ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑ
Προκαρυωτικοί οργανισµοί
Είναι τα βακτήρια τα οποία δεν
έχουν οργανωµένο πυρήνα
Το γενετικό τους υλικό
αποτελεί το γονιδίωµα τους
Είναι κύτταρα που το
γονιδίωµα τους
παρουσιάζεται σε ένα
αντίγραφο και για αυτό
χαρακτηρίζονται απλοειδή
(n)
Έχουν ένα κυρίως
κυκλικό δίκλωνο µόριο
DΝΑ συνδεδεµένο στο
εσωτερικό της κυτταρικής
τους µεµβράνης
Και ένα µικρό κυκλικό
δίκλωνο µόριο DNA το
πλασµίδιο
29

ΑΠΛΟΕΙ∆Η ΚΥΤΤΑΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ = ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑ
Γαµέτες των ανώτερων
οργανισµών
Είναι τα σπερµατοζωάρια
και τα ωάρια
Το γενετικό τους
υλικό αποτελεί το
γονιδίωµα τους
Είναι κύτταρα που το
γονιδίωµα τους
παρουσιάζεται σε ένα
αντίγραφο και για
αυτό χαρακτηρίζονται
απλοειδή (n)
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∆ΙΠΛΟΕΙ∆Η ΚΥΤΤΑΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ≠ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
Ευκαρυωτικοί οργανισµοί
Τα σωµατικά κύτταρα των
ανώτερων ευκαρυωτικών
οργανισµών (φυτικών & ζωικών) τα
κύτταρα τους έχουν οργανωµένο
πυρήνα
Το γονιδίωµα τους υπάρχει σε
δύο αντίγραφα και για αυτό
χαρακτηρίζονται τα κύτταρα
τους διπλοειδή (2n)
Το συνολικό DNA που κατανέµεται
στο πυρήνα και στα µιτοχόνδρια
των ζωικών κυττάρων
χαρακτηρίζεται γενετικό υλικό
Γενετικό υλικό χαρακτηρίζεται και
εκείνο που κατανέµεται στον
πυρήνα, στα µιτοχόνδρια και τους
πυρήνα
χλωροπλάστες των φυτικών
κυττάρων
Το DNA του πυρήνα των ζωικών ή
των φυτικών κυττάρων
χαρακτηρίζεται γονιδίωµα
31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
Χρησιµοποιείται ο όρος αριθµός ή
αλληλουχία βάσεων
Στις δύο πολυνουκλεοτιδικές
αλυσίδες του δίκλωνου µορίου DNA
ο κορµός πεντόζηπεντόζη-φωσφορική
οµάδα παραµένει σταθερός ενώ
αυτό που αλλάζει είναι η
αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων
Για περιγράψουµε το µήκος του
DNA χρησιµοποιούµε τον όρο
ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
ΖΕΥΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Στη πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα του
µονόκλωνου µορίου RNA ο κορµός
πεντόζη--φωσφορική οµάδα
πεντόζη
παραµένει σταθερός ενώ η
αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων
αλλάζει
Για περιγράψουµε το µήκος του
RNA χρησιµοποιούµε τον όρο
ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
ΒΑΣΕΩΝ

10 βάσεις

10 ζεύγη
βάσεων
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Για τον Homo Sapiens
Τα σωµατικά κύτταρα του
ανθρώπινου οργανισµού
είναι διπλοειδή δηλαδή το
γονιδίωµα υπάρχει σε δύο
αντίγραφα
Το µήκος του DNA
9
είναι 6*10 ζεύγη
βάσεων
Οι γαµέτες του ανθρώπινου
οργανισµού είναι απλοειδής
δηλαδή το γονιδίωµα
υπάρχει σε ένα αντίγραφο
Το µήκος του DNA
9
είναι 3*10 ζεύγη
βάσεων
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Είναι κυκλικό δίκλωνο
µόριο DNA
Το µήκος του είναι 1mm
1mm
αλλά µειώνεται σε 1µm
1µm
γιατί αναδιπλώνεται και
πακετάρετε µε τη
βοήθεια κυρίως
πρωτεϊνών
Είναι απλοειδή (n
(n)
κύτταρα γιατί
περιέχουν ένα
αντίγραφο του
γονιδιώµατος τους
Εκτός από το κυρίως
κυκλικό µόριο DNA
έχουν και µικρά
κυκλικά δίκλωνα
µόρια DNA τα
πλασµίδια
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Χαρακτηριστικά των
πλασµιδίων
Είναι κυκλικά δίκλωνα
µόρια DNA διάφορων
µεγεθών
Περιέχουν µικρό ποσοστό
της γενετικής πληροφορίας
και αποτελούν το 11-2% του
βακτηριακού DNA
Ένα βακτήριο µπορεί να
περιέχει ένα ή περισσότερα
πλασµίδια τα οποία
αντιγράφονται ανεξάρτητα
από το κύριος µόριο DNA
Περιέχουν γονίδια
ανθεκτικότητας σε
αντιβιοτικά π.χ.:
π.χ.:
Αµπικυλίνη και
Τετρακυκλίνη
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Χαρακτηριστικά των πλασµιδίων
Περιέχουν γονίδια που
σχετίζονται µε τη µεταφορά
γενετικού υλικού από ένα
βακτήριο σε ένα άλλο
Έχουν τη δυνατότητα να
µεταφέρονται από βακτήριο
σε βακτήριο
Στα βακτήρια που
καταλήγουν προσδίδουν
νέες ιδιότητες
Έχουν τη δυνατότητα να
ανταλλάσσουν γενετικό
υλικό τόσο µεταξύ τους όσο
και µε το κυρίως DNA
Τώρα είναι εύκολο να
κατανοήσουµε το
µετασχηµατισµό των αδρών
βακτηρίων σε λεία στα
πειράµατα του Griffith το 1928
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Έχει µεγαλύτερο µήκος από των
προκαρυωτικών
Το συνολικό DNA δεν είναι ένα
ενιαίο µόριο DNA αλλά αποτελείται
από πολλά γραµµικά δίκλωνα µόρια
DNA
Ο αριθµός και το µήκος των µορίων
DNA είναι χαρακτηριστικά για τα
διαφορετικά είδη οργανισµών
Tα µόρια DNA πακετάρονται µε
πρωτεΐνες σχηµατίζοντας τα
ινίδια χρωµατίνης
Το συνολικό DNA σε κάθε
διπλοειδές (2n
(2n) κύτταρο του
ανθρώπου έχει µήκος 2m
2m
Προκειµένου να χωρέσει στο
πυρήνα που έχει διάµετρο
10/1.000.000 του µέτρου
συσπειρώνεται και παίρνει τι
µορφή ινιδίων χρωµατίνης
37

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Στο ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο ύστερα
από ειδική χρώση τα
ινίδια µοιάζουν µε
κοµπολόγια από
χάντρες
Κάθε χάντρα
ονοµάζεται
νουκλεόσωµα
Αποτελεί τη
βασική µονάδα
οργάνωσης της
χρωµατίνης
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Οργάνωση του γενετικού υλικού
Το DNA πακετάρεται µε
πρωτεΐνες σχηµατίζοντας τα
ινίδια χρωµατίνης
Βασική µονάδα οργάνωσης
των ινιδίων χρωµατίνης είναι
τα νουκλεοσώµατα
Αποτελείται από 8
πρωτεΐνες που
ονοµάζονται ιστόνες που
δηµιουργούν ένα
οκταµερές
Γύρω από αυτό το
οκταµερές τυλίγεται DNA
µήκους 146 ζεύγη βάσεων
Τα νουκλεοσώµατα
αναδιπλώνονται στο χώρο
δηµιουργώντας τα ινίδια
χρωµατίνης

+

Στην αναδίπλωση συµµετέχουν
και άλλα είδη πρωτεϊνών
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ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Κυτταρικός κύκλος
Το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί µεταξύ δύο
διαδοχικών κυτταρικών
διαιρέσεων
∆ιαχωρισµός του σε δύο
φάσεις::
φάσεις
Μεσόφαση
Παρεµβάλλεται
µεταξύ δύο
διαδοχικών µιτωτικών
διαιρέσεων
Αντιπροσωπεύει το
90%--95% της
90%
διάρκειας του
κυτταρικού κύκλου
Το κυρίως γεγονός
που µας ενδιαφέρει
περισσότερο είναι ο
διπλασιασµός του
γενετικού υλικού
Μιτωτική διαίρεση
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ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Μίτωση
Είναι το συντοµότερο
στάδιο του κυτταρικού
κύκλου που οδηγεί
τελικά στη δηµιουργία
δύο πανοµοιότυπων
µεταξύ τους κυττάρων
∆ιαχωρισµός του σε
4 φάσεις:
φάσεις:
Πρόφαση
Μετάφαση
Ανάφαση
Τελόφαση
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ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Ανάλογα µε το στάδιο του
κυτταρικού κύκλου
ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ
Το γενετικό υλικό έχει
µικρό βαθµό
συσπείρωσης και
σχηµατίζει δίκτυο
ινιδίων χρωµατίνης
Τα ινίδια χρωµατίνης
δεν είναι ορατά ως
µεµονωµένες δοµές µε
το οπτικό µικροσκόπιο
Στον πυρήνα των
σωµατικών κυττάρων
του ανθρώπου
υπάρχουν 46 ινίδια ή
23 ζεύγη ινιδίων
χρωµατίνης
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ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Ανάλογα µε το στάδιο
του κυτταρικού κύκλου
ΤΕΛΟΣ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ
Έχει ολοκληρωθεί η
αντιγραφή των
ινιδίων χρωµατίνης
Το κάθε αντίγραφο
ενός ινιδίου
χρωµατίνης
συνδέεται µε το
καλούπι του µε µια
δοµή που ονοµάζεται
κεντροµερίδιο
Στον πυρήνα των
σωµατικών κυττάρων
του ανθρώπου
υπάρχουν 46
διπλασιασµένα ινίδια
ή 23 ζεύγη
διπλασιασµένων
ινιδίων χρωµατίνης
43

ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Ανάλογα το στάδιο του
κυτταρικού κύκλου
ΠΡΟΦΑΣΗ
Τα διπλασιασµένα ινίδια
χρωµατίνης ξεκινούν να
συσπειρώνονται και
παίρνουν τη µορφή
χρωµοσωµάτων
Το κάθε χρωµόσωµα
αποτελείται από 2 αδελφές
χρωµατίδες όρος που
χρησιµοποιείται για να
περιγράψει τα διπλασιασµένα
χρωµοσώµατα κατά το
χρονικό διάστηµα που είναι
συνδεδεµένα στο
κεντροµερίδιο
Κατά την πρόφαση στα
σωµατικά κύτταρα του
ανθρώπου υπάρχουν 46
χρωµοσώµατα ή 23 ζεύγη
χρωµοσωµάτων
44

ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Ανάλογα το στάδιο του κυτταρικού
κύκλου
ΜΕΤΑΦΑΣΗ
Οι αδελφές χρωµατίδες του κάθε
χρωµοσώµατος αποκτούν το
µέγιστο βαθµό συσπείρωσης
τους για αυτό και τα µεταφασικά
χρωµοσώµατα είναι ευδιάκριτα
µε το οπτικό µικροσκόπιο
Τα χρωµοσώµατα διατάσσονται
το ένα δίπλα από το άλλο στο
ισηµερινό επίπεδο του κυττάρου
Το κάθε χρωµόσωµα αποτελείται
από 2 αδελφές χρωµατίδες που
κάθε αδελφή χρωµατίδα
αντιπροσωπεύει ένα µόριο DNA
Κατά την µετάφαση στα
σωµατικά κύτταρα του
ανθρώπου υπάρχουν 46
χρωµοσώµατα ή 23 ζεύγη
χρωµοσωµάτων ή (92 µόρια
DNA)
45

ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Ανάλογα το στάδιο του
κυτταρικού κύκλου
ΑΝΑΦΑΣΗ
Το κεντροµερίδιο κάθε
ενός χρωµοσώµατος
σπάει και οι αδελφές
χρωµατίδες
αποχωρίζονται και
οδηγούνται σε
αντίθετους πόλους
Κάθε χρωµατίδα
αποτελεί πλέον ένα
µόριο DNA
Κατά την ανάφαση στα
σωµατικά κύτταρα του
ανθρώπου υπάρχουν
92 χρωµατίδες ή 92
µόρια DNA
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ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Ανάλογα το στάδιο του κυτταρικού
κύκλου
ΤΕΛΟΦΑΣΗ
Κατά την ολοκλήρωση της
προκύπτουν 2 νέα κύτταρα
γενετικά όµοια µεταξύ τους και µε
το αρχικό
Το καθένα περιέχει τη µία από τις
δύο «πρώην»
πρώην» αδελφές
χρωµατίδες από κάθε χρωµόσωµα
Τα χρωµοσώµατα
αποσυσπειρώνονται σταδιακά και
«µετατρέπονται»
µετατρέπονται» πάλι σε ινίδια
χρωµατίνης στο µεσοφασικό
πυρήνα των νέων κυττάρων
Κατά την µεσόφαση στα
σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου
υπάρχουν 46 ινίδια ή 23 ζεύγη
ινιδίων χρωµατίνης που το κάθε
ένα αντιπροσωπεύει ένα µόριο
DNA
47

ΜΙΤΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

48

ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ.
Τα ινίδια χρωµατίνης, τα χρωµοσώµατα
και οι χρωµατίδες αποτελούν
διαφορετικές όψεις του ίδιου
νοµίσµατος
Τα ινίδια της χρωµατίνης
διπλασιάζονται στη µεσόφαση
Στη συνέχεια «µετατρέπονται»
µετατρέπονται» σε
αδελφές χρωµατίδες οι οποίες
γίνονται ευδιάκριτες στη κυτταρική
διαίρεση (κατά τη µετάφαση της
µίτωσης)
Κατά το τέλος της κυτταρικής
διαίρεσης οι αδελφές χρωµατίδες
των χρωµοσωµάτων αποχωρίζονται
πλήρως, αποσυσπειρώνονται
σταδιακά και µετατρέπονται πάλι σε
ινίδια χρωµατίνης στο µεσοφασικό
πυρήνα των νέων κυττάρων

ΜΙΤΩΣΗ

Παρ΄όλες όµως τις µορφολογικές αυτές
µεταβολές η χηµική σύσταση του
γενετικού υλικού παραµένει αµετάβλητη
49

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ DNA ΜΕΧΡΙ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΦΑΣΙΚΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ
Η µελέτη των
χρωµοσωµάτων είναι
δυνατή µόνο σε κύτταρα
τα οποία διαιρούνται
Αποµονώνονται κύτταρα
από ιστούς που
διαιρούνται φυσιολογικά
Από κυτταροκαλλιέργειες
µε in vitro επαγωγή της
διαίρεσης µε χρήση
ουσιών που έχουν
µιτογόνο δράση
Τα χρωµοσώµατα
µελετώνται στο στάδιο
της ΜΕΤΑΦΑΣΗΣ που
εµφανίζουν το
µέγιστο βαθµό
συσπείρωσης και είναι
ευδιάκριτα
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ
Σε ένα πληθυσµό διαιρούµενων
κυττάρων το ποσοστό αυτών που
βρίσκονται στη µετάφαση είναι
µικρός
Χρήση ουσιών που σταµατούν
την διαίρεση στη φάση της
µετάφασης
Τα κύτταρα επωάζονται σε
υποτονικό διάλυµα (σπάει η
κυτταρική µεµβράνη)
Τα χρωµοσώµατα
απλώνονται σε
αντικειµενοφόρο πλάκα
Χρωµατίζονται µε ειδικές
χρωστικές ουσίες (GIEMSA
GIEMSA)
Παρατηρούνται στο
µικροσκόπιο όπου το κάθε
χρωµόσωµα έχει το δικό του
πρότυπο ζωνόσεων Giemsa
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ
Παρατήρηση στο
µικροσκόπιο
Μεταφασικά
χρωµοσώµατα
Αποτελούνται από 2
αδελφές χρωµατίδες
οι οποίες
συγκρατούνται στο
κεντροµερίδιο
Το κεντροµερίδιο
διαιρεί κάθε
χρωµατίδα σε δύο
βραχίονες ένα
µεγάλο και ένα µικρό
∆ιαφέρουν µεταξύ
τους ως προς το
µέγεθος και ως προς
τη θέση του
κεντροµεριδίου
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ
Ταξινόµηση των
µεταφασικών
χρωµοσωµάτων
Σε ζεύγη ανά
ελαττούµενο µέγεθος
Η απεικόνιση αυτή
αποτελεί τον
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟ
Ο αριθµός και η
µορφολογία
είναι ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό
κάθε είδους
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Στον άνθρωπο
Στον πυρήνα κάθε
σωµατικού κυττάρου
φυσιολογικού
αρσενικού ή θηλυκού
ατόµου υπάρχουν 23
ζεύγη χρωµοσωµάτων
Τα ένα χρωµόσωµα
κάθε ζεύγους είναι
πατρικής
προέλευσης και το
άλλο µητρικής
προέλευσης
To κάθε ζεύγος
ελέγχει τις ίδιες
ιδιότητες αφού
περιέχουν τα ίδια
γονίδια
Τα ζεύγη αυτά
ονοµάζονται οµόλογα
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
∆ιακρίνονται σε δύο
κατηγορίες
Στον πυρήνα κάθε
σωµατικού κυττάρου
φυσιολογικού αρσενικού
ή θηλυκού ατόµου
υπάρχουν:
υπάρχουν
46 χρωµοσώµατα ή 23
ζεύγη χρωµοσωµάτων
εκ των οποίων τα 44
χρωµοσώµατα ή 22
ζεύγη είναι
µορφολογικά ίδια και
ονοµάζονται
ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ
Περιέχουν γονίδια που
ελέγχουν τα εξωτερικά
και βιοχηµικά
χαρακτηριστικά που
δεν έχουν σχέση µε το
φύλο
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
∆ιακρίνονται σε δύο
κατηγορίες
ΦΥΛΕΤΙΚΑ χρωµοσώµατα:
χρωµοσώµατα
Στον πυρήνα κάθε
σωµατικού κυττάρου
θηλυκού ατόµου το 23
23°°
ζεύγος χρωµοσωµάτων
αποτελείται από δύο
όµοια χρωµοσώµατα που
συµβολίζονται µε ΧΧ
Σε πολλούς οργανισµούς
συµπεριλαµβανοµένου
και του ανθρώπου
περιέχουν γονίδια που
καθορίζουν το φύλο
Ένα φυσιολογικό
θηλυκό άτοµο έχει 44
αυτοσωµικά
χρωµοσώµατα και ένα
ζεύγος φυλετικών ΧΧ
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες
ΦΥΛΕΤΙΚΑ χρωµοσώµατα:
χρωµοσώµατα
Στον πυρήνα κάθε
σωµατικού κυττάρου
23°°
αρσενικού ατόµου το 23
ζεύγος χρωµοσωµάτων
αποτελείται από δύο
διαφορετικά
χρωµοσώµατα που
συµβολίζονται µε ΧΥ
Το Υ είναι µικρότερο σε
µέγεθος από το Χ
Στον άνθρωπο η παρουσία
του Υ καθορίζει το
αρσενικό άτοµο και η
απουσία του το θηλυκό
Ένα φυσιολογικό αρσενικό
άτοµο έχει 44 αυτοσωµικά
χρωµοσώµατα και ένα
ζεύγος φυλετικών ΧΥ
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή δύο
ατόµων διαφορετικού φύλλου
2n
2n
ΠΑΤΕΡΑΣ
X
MHTEΡΑ
MHTE
ΡΑ
Αριθµός
Γραµµικών:
Γραµµικών
DNA

2 x 23=46

2 x 23=46

9
Μήκος DNA:
DNA 6*10 ζεύγη βάσεων
MEIΩΣ
MEI
ΩΣH
H

9
6*10 ζεύγη βάσεων

MEIΩΣ
MEIΩΣH
H

n
ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ

Αριθµός
Γραµµικών:
Γραµµικών
DNA

n
ΩΑΡΙΟ

23

9
Μήκος DNA:
DNA 3*10 ζεύγη βάσεων

23
9
3*10 ζεύγη βάσεων

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
2n
ΖΥΓΩΤΟ
ΖΥΓ
ΩΤΟ
Η βιβλιοθήκη της ζωής σου
αποτελείται από δύο όµοια βιβλία
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝΓΑΜΕΤΩΝ- ΜΕΙΩΣΗ
Μείωση
Κάθε γονέας παράγει τους
γαµέτες του
Εξειδικευµένα
αναπαραγωγικά
κύτταρα που φέρουν το
µισό αριθµό
χρωµοσωµάτων από τον
κανονικό
Η µείωση γίνεται σε
άωρα γεννητικά
διπλοειδή κύτταρα
Από τη µείωση Ι
παράγονται δύο
κύτταρα
Από τη µείωση ΙΙ
παράγονται 4 απλοειδής
(n
n) γαµέτες
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝΓΑΜΕΤΩΝ- ΜΕΙΩΣΗ
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ
ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ (Ζωικών &
Φυτικών κυττάρων)
Έχουν 2-10 κυκλικά δίκλωνα
µόρια DNA που κωδικοποιούν
ένα µικρό µέρος των
πρωτεϊνών που χρειάζονται για
την λειτουργία τους δηλαδή
την οξειδωτική
φωσφορυλίωση
Οι περισσότερες πρωτεΐνες
που είναι απαραίτητες για
τη λειτουργία τους
κωδικοποιούνται από
γονίδια του DNA του
πυρήνα
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα
οργανίδια αυτά δεν µπορούν να
λειτουργήσουν ανεξάρτητα από
τον πυρήνα και για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζονται ηµιαυτόνοµα

63

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ
Μιτοχόνδρια ορισµένων
κατώτερων πρωτόζωων
Το DNA είναι γραµµικό

Το ζυγωτό των ανώτερων
οργανισµών περιέχει µόνο
τα µιτοχόνδρια που
προέρχονται από το ωάριο
Εποµένως τα
µιτοχονδριακά γονίδια
είναι µητρικής
προέλευσης
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
Έχουν 1 κυκλικό δίκλωνο µόριο
DNA µεγαλύτερου µεγέθους
από το DNA των µιτοχονδρίων
που κωδικοποιούν ένα µικρό
µέρος των πρωτεϊνών που
χρειάζονται για τη λειτουργία
τους τη φωτοσύνθεση
Οι περισσότερες πρωτεΐνες
που είναι απαραίτητες για
τη λειτουργία τους
κωδικοποιούνται από
γονίδια του DNA του
πυρήνα
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι
τα οργανίδια αυτά δεν
µπορούν να λειτουργήσουν
ανεξάρτητα από τον πυρήνα
και για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζονται
ηµιαυτόνοµα
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ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΩΝ
Ιοί µε γενετικό υλικό DNA
Το DNA µπορεί να είναι:
Μονόκλωνο
Γραµµικό
Κυκλικό
∆ίκλωνο
Γραµµικό
Κυκλικό
Ιοί µε γενετικό υλικό RNA
Το RNA µπορεί να είναι:
Μονόκλωνο
Γραµµικό
Σπάνια κυκλικό
∆ίκλωνο
Γραµµικό
Σπάνια κυκλικό
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