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Πληροφορίες 
Προϊόντος

Lab . Newmed is the exclusive distributor of Bioformula in Greece 
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Τα νουκλεϊκά οξέα καθορίζουν την παραγωγή 
των πρωτεϊνών και συνεπώς ελέγχουν όλες τις 
λειτουργίες και τα κληρονομικά γνωρίσματα των 
οργανισμών .

Νουκλεϊκά οξέα , φορείς γενετικών 
πληροφοριών

Τα νουκλεϊκά οξέα είναι πολυμερή των 
οποίων οι δομικοί λίθοι είναι τα 
νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια 
προέρχονται από τη σύνδεση τριών 
διαφορετικών μορίων :

Φωσφόρου, δεοξυριβόζης και μίας 
αζωτούχας βάσης (αδενίνη , θυμίνη , 
κυτοσίνη ,γουανίνη), 

Τα μονοφωσφορικά νουκλεοτίδια 
ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό 
δεσμό (φωσφοδιεστερικό δεσμό) οπότε 
δημιουργείται ένα δινουκλεοτίδιο. 

Αν ενωθούν πολλά νουκλεοτίδια μαζί 
δημιουργούνται αλυσίδες νουκλεοτιδίων, 
τα πολυνουκλεοτίδια. 

Οι αλυσίδες των πολυνουκλεοτιδίων 
έχουν συνήθως μεγάλο μήκος άρα και 
μεγάλο μοριακό βάρος. 

Βάση αυτού δικαιολογείται η ιδιότητα του 
DNA να είναι ο φορέας όλων των 
γενετικών πληροφοριών, που χρειάζεται 
ο οργανισμός, για να λειτουργήσει και να 

Εισαγωγή
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Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων αποτελεί την πρωτοταγή δομή του DNA. 

Η διάταξη του DNA στο χώρο (στερεοδιάταξη), δευτεροταγής δομή, περιγράφηκε από τους 
Γουάτσον και Κρικ, το 1953, και ονομάστηκε μοντέλο της διπλής έλικας. 

• Αποτελείται από δύο κλώνους οι οποίοι σχηματίζουν δεξιόστροφη έλικα.
• Οι αζωτούχες βάσεις ενός κλώνου είναι κάθετες στον κύριο άξονα και προεξέχουν 
προς το εσωτερικό του

• Μεταξύ των αζωτούχων βάσεων των απέναντι κλώνων αναπτύσσονται δεσμοί 
υδρογόνου, οι οποίοι συγκρατούν τους δύο κλώνους μεταξύ τους και επιτρέπουν 
στο DNA να αυτοδιπλασιάζεται με ακρίβεια.

Μοντέλο διπλής έλικας

Δομή και 
βιολογικός 
ρόλος του DNA

Σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας το 
DNA έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Τα πολυνουκλεοτίδια τα οποία παράγονται με εργαστηριακές μεθόδους ονομάζονται 
πολυμερισμένα πολυνουκλεοτίδια .

Η δομή ενός πολυμερισμένου πολυνουκλεοτιδίου είναι αντίστοιχη του φυσικού 
πολυνουκλεοτιδίου .

Η παραγωγή του πολυμερούς γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να μην επηρεάζεται η 
μοριακή δομή  του και αφετέρου το  πολυμερές να διατηρεί τις βιολογικές του ιδιότητες 
προκειμένου να έχει θεραπευτική χρήση .

Τι είναι τα πολυμερισμένα 
πολυνουκλεοτίδια

Η παραγωγή των πολυμερών  γίνεται :

Δομή των πολυμερισμένων 
πολυνουκλεοτιδίων

• Με ειδικές μεθόδους εκχύλισης που διατηρούν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του 
πολυνουκλεοτιδίου 

• Με τεχνικές μη μετουσίωσης που προστατεύουν την δομή της διπλής έλικας .

Το πολυμερισμένο νουκλεοτίδιο παράγεται  σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και ως εκ 
τούτου το μόριο συμμορφώνεται με ακριβή φυσικοχημικά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν  ότι  δεν περιέχονται ανενεργά αποπολυμερισμένα τμήματα νουκλεοτιδίων .

Πολυμερισμένα 
Πολυνουκλεοτίδια
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Ο μηχανισμός δράσης των πολυμερισμένων 
πολυνουκλεοτιδίων σχετίζεται με τις χημικές και 
φυσικές ιδιότητες τους. 

Eνυδάτωση

Η ακαμψία τής δομής της διπλής έλικας 
των πολυνουκλεοτιδίων και το μεγάλο 
μήκος τους σε σχέση με τη διάμετρο τους 
εξασφαλίζουν τη συγκράτηση σημαντικής 
ποσότητας νερού. 

Όταν πολυμερισμένα πολυνουκλεοτίδια 
διαχέονται μέσω των κυττάρων, 
μεταφέρουν έναν όγκο νερού 10.000 φορές 
μεγαλύτερο από τον όγκο τους.

Η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης των 
πολυνουκλεοτιδίων σε καλλιέργειες με 
ανθρώπινα κερατινοκύτταρα απεκάλυψε 
ότι η θεραπεία πολυνουκλεοτιδίων  
επηρεάζει την   έκφραση σημαντικών 
γονιδίων, συμπεριλαμβανομένων της 

ακουαπορίνης και της σερίνης της 
παλμιτοϋλοτρανσφεράσης 

(AQP3 + 652% , AQP8 + 103%,SPTLC + 777%).

Η ακουαπορίνη είναι μια πρωτεΐνη με 
ιδιότητες “διαύλου ύδατος “.

Η ανακάλυψή της προκάλεσε επανάσταση 
στη μελέτη της διακίνησης ύδατος μεταξύ 
των κυττάρων, η οποία μέχρι τότε 
εθεωρείτο ότι γίνεται μόνο με παθητική 
διάχυση. 

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 13 
διαφορετικές ακουαπορίνες σε κύτταρα 
διαφόρων συστημάτων .

Ενυδάτωση
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Προστασία από την αφυδάτωση

Η Σερίνη παλμιτοϋλοτρανσφεράσης είναι 
ένα ένζυμο που απαιτείται για τη σύνθέση 
των ceramides .

Τα Ceramides είναι φωσφολιπίδια και 
αποτελούν την ασπίδα του δέρματος 
ενατίον της αφυδάτωσης. 

Τα ceramides είναι απαραίτητα για την 
αναζωογόνηση της ώριμης επιδερμίδας, 
εξασφαλίζοντας την αναδόμηση του 
προστατευτικού λιπιδικού στρώματος.

Με το πέρασμα του χρόνου η 
προστατευτική ασπίδα του δέρματος 
καταστρέφεται και η έλλειψη των 
λιπιδίων προκαλεί φθορά της κεράτινης 
στοιβάδας και ταχεία απώλεια της 
διαεπιδερμικής υγρασίας. 

Τα Ceramides δρουν σε 3 κατευθύνσεις: 

Α. Προστατεύουν την επιδερμίδα , 
επιδιορθώνοντας τις βλάβες της 
κεράτινης στοιβάδας, 

Β. Ενεργοποιούν την φυσική λιπιδική 
σύνθεσή του δέρματος 

Γ. Προάγουν την αναγέννηση διεγείροντας 
την επιδερμική ανανέωση.

Προστασία 
από την 
αφυδάτωση
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Εκτός από βιολογικές επιδράσεις τους τα 
πολυνουκλεοτίδια  έχουν ένα ακόμη σημαντικό 
φυσικό χαρακτηριστικό: 

Την μερική προστασία έναντι της διάχυσης της 
ακτινοβολίας UV.

Προστασία έναντι της UV 
ακτινοβολίας

Όταν εφαρμόζεται in vitro ένα λεπτό στρώμα 
νουκλεοτιδίων (1 mm), απορροφά τις ακτίνες UV 
με μήκος κύματος μεταξύ 200 mm και 300 mm .

Η προσθήκη πολυνουκλεοτιδίων αποκλείει μέρος 
της διάχυσης επιβλαβών ακτίνων UV στο δέρμα 
(στο ίδιο μήκος κύματος που καταστρέφει το DNA 
των κυττάρων) προλαμβάνοντας ενδεχόμενη 
ζημιά που προκαλείται από τις ακτίνες UV στο 
δέρμα. 

Προστασία 
από τη UV 
ακτινοβολία
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Αντιοξειδωτική προστασία

Υπό την επίδραση της UV 
ακτινοβολίας οι ελεύθερες ρίζες 
και άλλα δραστικά μόρια 
παράγονται συνεχώς in vivo και 
προκαλούν οξειδωτική βλάβη στα 
βιομόρια .

Η διαδικασία αυτή ελέγχεται μόνο 
από την ύπαρξη πολλαπλών 
αντιοξειδωτικών συστημάτων 
καθώς και την αντικατάσταση των 
κατεστραμμένων νουκλεϊνικών 
οξέων των πρωτεϊνών και των 
λιπιδίων.

Μετά την αντίδραση μιας ελεύθερης 
ρίζας με ένα μόριο, τουλάχιστον ένα 
από τα προϊόντα της αντίδρασης 
θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκ 
νέου ελεύθερη ρίζα. 

Η νέα ελεύθερη ρίζα αντιδρά 
περαιτέρω με τη σειρά της, 

Έτσι έχουμε αλυσιδωτές 
αντιδράσεις, οι οποίες, εάν δεν 
αναστέλλονταν με κάποιον τρόπο, 
θα είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη 
καταστροφή του βιολογικού υλικού. 

Τα πολυμερισμένα 
πολυνουκλεοτίδια μπορούν να 
παγιδεύσουν ελεύθερες ρίζες -ΟΗ 
εντός της διπλής έλικας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την 
εκκαθάριση των ελεύθερων ριζών –
ΟΗ , το DNA δε δημιουργεί νέα τοξικά 
παράγωγα που θα  μπορούσαν να 
προκαλέσουν σημαντικές βλάβες. 

Αντιοξειδωτική 
προστασία
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Επουλωτική 
δράση

In vitro πειραματικά δεδομένα 
αποδεικνύουν επουλωτική δράση .

Πολυνουκλεοτίδια διεγείρουν τη 
σύνθεση κολλαγόνου και 
πρωτεογλυκανών

Επουλωτική δράση
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Βιβλιογραφία
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Λεωφόρος Κηφισίας 32 , ATRINA CENTER , 

151 25 , Παράδεισος Αμαρουσίου ,

Τηλ. 210 6832821  Φαξ. 210 6832841 

Περιεκτικότητα Υαλουρ. Οξέος 20 mg / ml

PH 6,50 - 7,50

Ενδοτοξίνες <  0,5 EU / ml

Περιοχές Θεραπείας Πρόσωπο , σώμα

Εφαρμογή Χόριο

Συσκευασία 1 σύρ. Χ 1,5 ml

Διάρκεια δράσης 3 μήνες

Βελόνα 30 G X 12 mm

Φύλαξη 5 - 25 ο C


