
ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ
Νιματα και αγγελιαφόροι τθσ ηωισ

Ελζγχουν τισ λειτουργίεσ και τα 
κλθρονομικά γνωρίςματα  των 
εμβίων όντων κακορίηοντασ τθν 
πρωτοταγι δομι των πρωτεϊνών

ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ
1. ΤΟ DNA (Δε(ς)οξυριβονουκλεϊκό)

2. ΤΟ RNA (ριβονουκλεϊκό)



ΤΟ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΤΟΥ DNA ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

1. Φωςφορικό οξφ 





Aδενίνε (Α)

2. πενηόδε

( δε(ζ)οξυπιβόδε )

3. Αηωτοφχα βάςθ



Θυμίνθ (Τ)

Γουανίνθ (G) Κυτοςίνθ (C)

Ζνα νουκλεοτίδιο

2  2 



ΤΟ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟ ΤΟΥ RNA ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

1. Φωςφορικό οξφ 





2. πενηόδε

πιβόδε )

3. Αηωτοφχα βάςθ

αδενίνε (Α) 

ουπακίλε (U).

γουανίνε (G)

κυηοζίνε (C)

Ζχει τισ ίδιεσ βάςεισ με το DNA αλλά 
Στθ κζςθ τθσ κυμίνθσ ζχει τθν ουρακίλθ (U)

2  2 



1. Δφο μονοφωςφορικά νουκλεοτίδια
ενώνονται  με  ομοιοπολικό  δεςμό

2. Είναι αντίδραςθ ςυμπφκνωςθσ, κατά τθν 
οποία αποβάλλεται ζνα μόριο νεροφ

3. Αν ςτο δινουκλεοτίδιο προςτεκεί ζνα ακόμθ 
νουκλεοτίδιο τότε δθμιουργείται ζνα 
τρινουκλεοτίδιο με ταυτόχρονθ απόςπαςθ 
ενόσ δευτζρου μορίου νεροφ 

4. Αν θ διαδικαςία επαναλθφκεί πολλζσ φορζσ 
τότε δθμιουργείται ζνα πολυνουκλεοτίδιο

5. Το πρώτο νουκλεοτίδιο τθσ αλυςίδασ ζχει 
πάντα μια ελεφκερθ φωςφορικι ομάδα 
ςυνδεδεμζνθ ςτο 5΄άνκρακα τθσ πεντόηθσ και 
το τελευταίο νουκλεοτίδιο ζχει ελεφκερο το 
ΟΗ- του 3΄ άνκρακα τθσ πεντόηθσ

6. Ζτςι δθμιουργείται ο ζνασ κλώνοσ του DNA



Στθ ςυνζχεια οι ςυμπλθρωματικζσ βάςεισ 
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με δεςμοφσ 
υδρογόνου

Οι αηωτοφχεσ βάςεισ ςε κάκε κλώνο 
είναι κάκετεσ ςτον κφριο άξονα του μορίου
και προεξζχουν προσ το εςωτερικό του



Το νουκλεοτίδιο κα το ςυμβολίηουμε 
όπωσ φαίνεται ςτθ διπλανι εικόνα

αδενίνη(Α) 

θυμίνη (Τ)

γουανίνη(G)

κυτοσίνη ( C)

ουρακίλη ( U)

Τισ αηωτοφχεσ βάςεισ κα τισ 
ςυμβολίηουμε με τα αρχικά τουσ



Φέρει
τισ γενετικζσ πλθροφορίεσ

Ελέγχει
κάκε κυτταρικι δραςτθριότθτα

Μεταβιβάζει
τισ πλθροφορίεσ από γενιά ςε γενιά

Επιτρέπει
τθ δθμιουργία γενετικισ 
ποικιλομορφίασ

DNA
RNA

1. Διαφζρει από το DNA ςτθ ςφςταςθ
ριβόηθ αντί δεςοξυριβόηθ
και ουρακίλθ αντί κυμίνθ

2. Διαφζρει από το DNA ςτθ δομι

είναι μονόκλωνο

Το RNA εμφανίηεται με τρεισ τφπουσ

α. αγγελιαφόρο (mRNA)

μεταφζρει τθ γενετικι πλθροφορία από το 
DNA

β. μεταφορικό (tRNA)
μεταφζρει ςτα ριβοςώματα τα αμινοξζα

γ. ριβοςωμικό (rRNA)

δομικό ςυςτατικό των ριβοςωμάτων


