
Κύκλος ζωής του κυττάρου Κύκλος ζωής του κυττάρου 
ήή κυτταρικός κύκλοςκυτταρικός κύκλος

G1:

Βιοσύνθεση 
πρωτεϊνών, 
ριβοσωµάτων, 
mRNA, tRNA

Το κύτταρο εκτελεί 
πλήρως το δοµικό 

G2:

∆ιαίρεση όλων 
των κυτταρικών 
οργανιδίων που 
θα µοιραστούν 
στα θυγατρικά 
κύτταρα

πλήρως το δοµικό 
και λειτουργικό του 
ρόλο.

Στο τέλος αυτής 
της φάσης το 
κύτταρο εξέρχεται 
από τον κυτταρικό 
κύκλο ή συνεχίζει 
µε σκοπό τη 
µίτωση

S: Αυτοδιπλασιασµός του γενετικού υλικού

Τελικός έλεγχος 
όλων των 
παραµέτρων πριν 
το κύτταρο 
προχωρήσει στη 
µίτωση

Αν κάτι δεν πάει 
καλά το κύταρο 
αυτολύεται



∆οµή ∆οµή DNADNA
Οι γενετικές 

πληροφορίες είναι 
καταγεγραµµένες στην 

αλληλουχία των 
βάσεων του DNA



Το Το DNA DNA είναι υπεύθυνο για την είναι υπεύθυνο για την αποθήκευσηαποθήκευση, τη , τη 
ροήροή και την και την έκφρασηέκφραση της γενετικής πληροφορίαςτης γενετικής πληροφορίας

�� Αποθήκευση: Αποθήκευση: ΑντιγραφήΑντιγραφή DNADNA

�� Ροή: Ροή: ΜεταγραφήΜεταγραφή DNA DNA σε σε RNARNA

Η λειτουργία του DNA ως γενετικού υλικού

�� Ροή: Ροή: ΜεταγραφήΜεταγραφή DNA DNA σε σε RNARNA

�� Έκφραση: Έκφραση: ΜετάφρασηΜετάφραση RNA RNA σε πρωτεΐνεςσε πρωτεΐνες

Η κατεύθυνση µε την οποία η γενετική πληροφορία 
«ρέει» από το DNA προς τις πρωτεΐνες, ονοµάζεται 

“ κεντρικό δόγµα της Βιολογίας”



Κεντρικό δόγµα της ΒιολογίαςΚεντρικό δόγµα της Βιολογίας

Αντιγραφή

Μεταγραφή Αντίστροφη µεταγραφή

Αντιγραφή

Μεταγραφή Αντίστροφη µεταγραφή

Μετάφραση



Οι πρώτες έρευνες πάνω στην αντιγραφή Οι πρώτες έρευνες πάνω στην αντιγραφή 
του του DNADNA, έγιναν στο βακτήριο Ε, έγιναν στο βακτήριο Ε--coli coli 
(Escherichia coli), (Escherichia coli), διότι το διότι το DNA DNA των των 
προκαρυωτικών οργανισµών δεν συνδέεται προκαρυωτικών οργανισµών δεν συνδέεται 
µε πρωτεΐνες, και έτσι εµφανίζει απλούστερη µε πρωτεΐνες, και έτσι εµφανίζει απλούστερη 
δοµή. δοµή. 

Η διαδικασία της αντιγραφής ακολουθεί τα Η διαδικασία της αντιγραφής ακολουθεί τα 

Αντιγραφή DNA

Η διαδικασία της αντιγραφής ακολουθεί τα Η διαδικασία της αντιγραφής ακολουθεί τα 
παρακάτω στάδια:παρακάτω στάδια:

1. Σπάσιµο των δεσµών υδρογόνου µεταξύ των 
συµπληρωµατικών βάσεων µιας περιοχής

2. Ξετύλιγµα της δίκλωνης έλικας 

3. Αντιγραφή και των δύο κλώνων ταυτόχρονα µε 
βάση την αρχή της συµπληρωµατικότητας



Κατά την αντιγραφή κάθε κλώνος του µητρικού DNA λειτουργεί ως 
εκµαγείο (καλούπι), πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα νουκλεοτίδια 
των νέων κλώνων µε βάση την αρχή της συµπληρωµατικότητας των 
αζωτούχων βάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, µε κάθε αντιγραφή παράγονται δύο µόρια DNA 
πανοµοιότυπα µε το αρχικό.



dna-rna2.swf





Η αντιγραφή του Η αντιγραφή του 
DNA DNA είναι είναι 

ηµισυντηρητική, , 
δηλαδή δηλαδή κάθε κάθε 
θυγατρικό µόριο θυγατρικό µόριο 
DNADNA αποτελείται αποτελείται 
από ένα παλιό από ένα παλιό 

κλώνο κλώνο 
(του µητρικού (του µητρικού DNADNA) ) (του µητρικού (του µητρικού DNADNA) ) 
και ένα καινούριοκαι ένα καινούριο..

Τα θυγατρικά κύτταρα έχουν πανοµοιότυπο Τα θυγατρικά κύτταρα έχουν πανοµοιότυπο DNA DNA µε το µητρικό. Έτσι, οι µε το µητρικό. Έτσι, οι 
γενετικές πληροφορίες µεταβιβάζονται µε εκπληκτική ακρίβεια από γενιά γενετικές πληροφορίες µεταβιβάζονται µε εκπληκτική ακρίβεια από γενιά 
σε γενιά κυττάρων και κατ’ επέκταση οργανισµών.σε γενιά κυττάρων και κατ’ επέκταση οργανισµών.



Το DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων αν και µεγαλύτερο (x1000) από αυτό 
των προκαρυωτικών αντιγράφεται πολύ πιο γρήγορα.



Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η αντιγραφή ξεκινάει ταυτόχρονα Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η αντιγραφή ξεκινάει ταυτόχρονα 

από πολλές θέσεις για εξοικονόµηση χρόνου και ενέργειαςαπό πολλές θέσεις για εξοικονόµηση χρόνου και ενέργειας



DNA πολυµεράση

Επιδιορθώνει λάθη που 
η ίδια κάνει κατά τον 
πολυµερισµό (προσθήκη 
νουκλεοτιδίων), κατά 
παράβαση της αρχής της 
συµπληρωµατικότητας.

Παρά τη µεγάλη 
ταχύτητα της 
αντιγραφής, µόνο 1 στα 
10 εκατοµµύρια 
νουκλεοτίδια 
αντιγράφεται λάθος 


