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Μπορεί η γεωμετρία να συσχετιστεί με την επιστήμη της γενετικής; 

Με ποιον τρόπο μπορούν να ‘‘συνεργαστούν’’ για την επίτευξη της 

πρόγνωσης εμφάνισης μιας νόσου; 



• Εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το 1869. 

• Το 1944 έγινε γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών. 

• Η οριστική επιβεβαίωση ότι είναι το γενετικό υλικό ήλθε το 1952 με τα 

κλασικά πειράματα των Hershey και Chase οι οποίοι μελέτησαν τον 

κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου. 

• Είναι ένα μακρομόριο, που αποτελείται από νουκλεοτίδια. 

• Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από μία πεντόζη, τη δεοξυριβόζη, 

ενωμένη με μία φωσφορική ομάδα και μία αζωτούχο βάση. 

• Η αζωτούχος βάση μπορεί να είναι η αδενίνη (Α), η γουανίνη (G), η 

κυτοσίνη (C) και η θυμίνη (Τ). 

 

 

Γνωρίζετε ότι… 



• Η αποκωδικοποίηση και μελέτη του DNA βρισκόταν ανέκαθεν  

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του επιστημονικού κοινού. 

• Βέβαια, ο κλάδος της γενετικής απαιτεί πάντοτε τη χρήση των 

νέων εργαλείων.  

• Τυχόν επαναλήψεις μιας συγκεκριμένης σειράς γραμμάτων 

μέσα στην αλυσίδα δίνουν χρήσιμες πληροφορίες και 

διαφοροποιούν το κάθε DNA από τα άλλα. 

• Αυτές τις επαναλήψεις θα προσπαθήσουμε να τις 

αναπαραστήσουμε σε ένα γράφημα. 

 

 

 

...AGGTTCGTAAA... 

...TTCAGTCAGTCTG... 

...CAGCAGTTCGT... 

...CTGTTAAACTG... 



• Γραφική αναπαράσταση μιας αλληλουχίας. 

• Μέθοδος μετατροπής πολυδιάστατης ακολουθίας σε γραφική 

μορφή. 

• Αναγνωρίζει μοτίβα στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA 

βάσει της σειράς των γονιδίων με την βοήθεια των φράκταλς και 

των γραμμάτων A, T, C και G. 



Η αναπαράσταση της ακολουθίας …ACCGTC...  



Η αναπαράσταση τυχαίας ακολουθίας νουκλεοτιδίων στο EXCEL. 





• Αναπαράσταση επαναλήψεων των επαναλήψεων CAG, CCG, 

CGG, CTG και GAA, ώστε να οπτικοποιήσουμε τα 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα που είναι υπεύθυνα για τις αντίστοιχες 

γενετικές ανωμαλίες. 

• Βοήθεια από: 

EXCEL 

Φράκταλς 

• ΣΤΟΧΟΣ: Αναπαράσταση επαναλήψεων συγκεκριμένων 

αλληλουχιών νουκλεοτιδίων των ασθενειών: 

της μυοτονικής δυστροφίας και  

της νόσου του Huntington. 

 



• Πολυσυστηματική νόσος. 

• Δεν καθίσταται εμφανής πριν την ενήλικη ζωή. 

• Μπορεί να εκδηλωθεί και στην παιδική ηλικία. 

• Συμπτώματα ήπια και σοβαρά. 

• Κληρονομείται με επικρατή αυτοσωματικό τρόπο, μέσω του πατέρα 

ή της μητέρας. 

• Προκαλείται από επέκταση του τρινουκλεοτιδίου CTG στο γονίδιο 

DMPK, το οποίο εντοπίζεται είτε στο χρωμόσωμα 19, είτε στο 

χρωμόσωμα 3. 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΑ 

0≤ r≤37 φυσιολογικά  

 

38≤r≤49 

φυσιολογικά, με πιθανότητα 

απόκτησης παιδιού με 

παραπάνω επαναλήψεις 

r≥50 ασθενή 



Φράκταλ μυοτονικής δυστροφίας (40 επαναλήψεις). 



Αναπαράσταση ενός υγιούς γονιδίου DMPK. 



• Nευροεκφυλιστική γενετική διαταραχή που επηρεάζει τον συντονισμό 
των μυών και οδηγεί σε γνωστική εξασθένιση και άνοια. 

• Αισθητή στη μέση ηλικία. 

• Προκαλείται από μία μετάλλαξη που κληρονομείται με επικρατή 

αυτοσωμικό τρόπο κληρονομικότητας σε ένα από τα δύο αντίγραφα 
του γονιδίου Huntington ενός ατόμου. 

• Τα συμπτώματά της μπορεί να εμφανιστούν πρώτα στη μέση ηλικία, 
μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε από την παιδική ηλικία μέχρι την 

προχωρημένη. 

• Κληρονομική ασθένεια, χωρίς αποτελεσματική θεραπεία μέχρι σήμερα.  

• Προκαλείται από επέκταση του τρινουκλεοτιδίου CAG στο γονίδιο HD. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΑ 

27≤ρ≤36 δεν αναπτύσσουν την 

ασθένεια, αλλά μπορούν 

να την μεταβιβάσουν στα 

παιδιά τους 

 

36≤ρ≤40 

πιθανότητα ανάπτυξης 

της ασθένειας 

ρ≥41 ασθενή 



Φράκταλ νόσου Huntington (40 επαναλήψεις). 



Αναπαράσταση ενός γονιδίου HD. 





• Η μέθοδος CGR μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την 

αναπαράσταση και την ταξινόμηση αλληλουχιών νουκλεοτιδίων 

του DNA. 

• Τόσο στην μυοτονική δυστροφία, όσο και στην νόσο του 

Huntington, σχηματίζονται τρίγωνα αντίστοιχα προς τη μορφή σε 

κάθε ασθένεια και με αριθμό επαναλήψεων των υπεύθυνων 

νουκλεοτιδίων μέσα στο γονίδιο. 

• Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των τριγώνων (φράκταλ), τόσο 

μεγαλύτερη η πιθανότητα εμφάνισης μίας από τις 

προαναφερθείσες νόσους. 

• Επομένως, η αναπαράσταση CGR μπορεί  να χρησιμεύσει στη 

ανάγνωση μέσα στον γενετικό κώδικα τέτοιων ασθενειών.  
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