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Molecular Computing 

 

• Προέκυψε από την συνεργασία επιστημόνων 

πληροφορικής, μαθηματικών, μοριακής βιολογίας 

και χημείας, στην προσπάθειά τους να μελετήσουν τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης υπολογισμών με χρήση 

βιολογικών πολυμερών, τα οποία είναι φορείς 

πληροφορίας, όπως το DNA και το RNA.  

 

• Συχνότερα συνδέεται με το DNA computing (αλλά 

μπορεί να αναφέρεται και σε κβαντικούς υπολογιστές), 

γιατί είναι το πεδίο που έχει σημειώσει την μεγαλύτερη 

πρόοδο.  

 Mοριακή υπολογιστική (molecular computing): γενικός όρος που 

αναφέρεται σε κάθε υπολογιστικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί μόρια ή 

άτομα, ως μέσα για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.  

 



DNA computing 
 

• DNA computing: ένα νέο, ραγδαία αναπτυσσόμενο 

διαθεματικό επιστημονικό πεδίο, που χρησιμοποιεί το DNA ως 

υπολογιστικό μέσο, σε αντίθεση με την συμβατική τεχνολογία η 

οποία στηρίζεται στο πυρίτιο. 

 

• Βασική ιδέα 

– Κωδικοποίηση της πληροφορίας σε DNA αλυσίδες. 

– Εκτέλεση βιοδιεργασιών για την επεξεργασία της.  

– Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας είναι DNA αλυσίδες. 

– Η αποκωδικοποίηση αποτελεσμάτων γίνεται με 

προσδιορισμό της αλληλουχίας των DNA αλυσίδων. 

 



DNA Computing  

Ιστορική αναδρομή 

 

• R. Feynman (1959): πρώτος ανέφερε ως ιδέα την δημιουργία υπο-

μικροσκοπικών υπολογιστών.  

 

• L. Adleman (1994): πέτυχε τη λύση μιας εκδοχής επτά κόμβων του 

Χαμιλτονιανού προβλήματος (HPP) χρησιμοποιώντας μόνο DNA αλυσίδες 

μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και  εκτελώντας βιοδιεργασίες. 

 

• R. Lipton (1995): περιέγραψε μια μέθοδο επίλυσης του SAT 

προβλήματος (πρόβλημα ικανοποιησιμότητας) το οποίο είναι ένα NP-hard 

problem. 

To SAT πρόβλημα, δοθέντος ενός Boolean τύπου, συνίσταται στην εύρεση 

ενός συνδυασμού τιμών T (true) και F (false) που θα αποδοθούν στις 

μεταβλητές του τύπου έτσι ώστε αυτός να ικανοποιείται δηλαδή να παίρνει 

την τιμή T (true).  



DNA Computing  

Ιστορική αναδρομή  

 

• Το 1996 οι R. Lipton, D. Boneh, and Ch. Dunworth 

περιέγραψαν ένα «μοριακό πρόγραμμα» για το 

«σπάσιμο» του Data Encryption Standard (DES), ενός 

ευρέως χρησιμοποιημένου κρυπτογραφικού 

συστήματος. 

 

Ο DES είναι ο κρυπταλγόριθμος ο οποίος είχε επιλεγεί 

ως επίσημο Ομοσπονδιακό Πρότυπο Επεξεργασίας 

Πληροφοριών (Federal Information Processing Standard 

- FIPS) για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1976. Ο DES στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκε διεθνώς. 

 

• Το 1997 διατυπώθηκε μια θεωρία από τους M. 

Ogihara και A. Ray, ότι DNA υπολογιστικές διατάξεις 

μπορούν να προσομοιώσουν Boolean κυκλώματα σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. 



DNA Computing  

Ιστορική αναδρομή 

• Το 2002 δημοσιεύτηκε η επίλυση με DNA τεχνικές, ενός 

SAT προβλήματος με 20 μεταβλητές. 

 

Ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε λυθεί έως τότε με 

μη ηλεκτρονικά μέσα.  

 

Ήταν ένα πολύπλοκο πρόβλημα, επιλεγμένο να έχει μόνο 

μια λύση και 220 πιθανούς συνδυασμούς. 

 

 Παρόλα αυτά, είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως κατά 

κανόνα (εκτός μικρών εξαιρέσεων) χρησιμοποιήθηκαν μόνο 

οι δύο βασικές τεχνικές της τήξης (melting) και του 

υβριδισμού (annealing), για την επίλυσή του.  



DNA Computing  

Ιστορική αναδρομή  

 

• Weizmann Institute of Science in Israel (2002): 

παρουσιάστηκε μια προγραμματιζόμενη υπολογιστική διάταξη η 

οποία στήριζε τη λειτουργία της σε ένζυμα και DNA μόρια. 

Μπορούσε να εκτελέσει 330 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά 

δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν πάνω από 100.000 φορές ταχύτερη 

από τον ταχύτερο υπολογιστή της εποχής. 

 

• Weizmann Institute (2004): κατασκευάστηκε μια αυτόνομη 

DNA υπολογιστική διάταξη, με προοπτική να εφαρμοστεί στην 

ιατρική διάγνωση και θεραπεία in vivo. 



DNA Computing  

Ιστορική αναδρομή 

• To 2009 παρουσιάστηκε μια γενικευμένη υλοποίηση του 

αλγορίθμου του Strassen για τον πολλαπλασιασμό πινάκων, σε 

έναν DNA υπολογιστή. 

• Caltech (2011): δημιουργήθηκε ένα κύκλωμα από 130 

μονόκλωνες DNA αλυσίδες, το οποίο είχε τη δυνατότητα 

υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας αριθμών μέχρι το 15. 

• Το 2012 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ενός πειράματος, 

όπου ψηφιακή πληροφορία κωδικοποιήθηκε σε DNA και κατόπιν 

μετατράπηκε χωρίς απώλειες στην αρχική της δυαδική μορφή. 



DNA Computing  

Ιστορική αναδρομή  

 

• European Bioinformatics Institute (2013): 5,2 εκατομμύρια bits 

κωδικοποιήθηκαν σε DNA και κατόπιν επανήλθαν στην αρχική τους 

μορφή. Συμπληρωματικά όμως αναπτύχθηκε και ένα σύστημα 

διόρθωσης λαθών και έτσι εξασφαλίστηκε  χαμηλός ρυθμός 

απώλειας δεδομένων. 

• Stanford University (2013): παρουσιάστηκε ένα βιολογικό 

transistor με την ονομασία “transcriptor”.  

• Η συγκεκριμένη διάταξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

ζωντανά κύτταρα με σκοπό τον εντοπισμό και την 

καταγραφή της έκθεσης των κυττάρων σε εξωτερικά 

ερεθίσματα και ακόμη την ενεργοποίηση ή όχι της 

αναπαραγωγής τους εφόσον αυτό χρειάζεται. 



 

 

 

DNA Computing  

 
 

 

• Εκτέλεση αριθμητικών ή λογικών πράξεων. 

 

• Λύση NP-hard, NP-complete προβλημάτων. 

 

• Δημιουργία συστημάτων κωδικοποίησης και 

αποθήκευσης μεγάλου όγκου ψηφιακής πληροφορίας-

κρυπτογραφία. 

 

• Προγραμματιζόμενα υπολογιστικά συστήματα in vitro, 

με προοπτική την in vivo εφαρμογή τους στην ιατρική. 

 

Πχ.  επιστήμονες ισχυρίζονται ότι DNA 

υπολογιστικές διατάξεις θα μπορούν να 

εμφυτευτούν στο ανθρώπινο σώμα για τον έλεγχο 

της παρουσίας των καρκινικών κυττάρων ή των 

επιπέδων της ινσουλίνης για διαβητικούς 

ασθενείς. 

 



 
Το DNA ως μέσο για τη δημιουργία αυτομάτων μοριακής κλίμακας 

 

Κατασκευή λογικών πυλών με βάση τα μόρια DNA και ένζυμα 

 

 

 
 

ΜΑΥΑ Ι (2003) - MAYA II (2006) 

 

a m_olecular a_rray of Y_ES and A_NDNOT gates 

 

Παίζοντας «τρίλιζα» ….  

 

 



Μια πλάκα με 

εσοχές περιέχει 

μικρά τμήματα  

DNA που 

κωδικοποιούν τις 

πιθανές 

«κινήσεις».  

 

Μια οθόνη δείχνει 

ότι ο υπολογιστής 

(κόκκινα 

τετράγωνα) έχει 

κερδίσει το 

παιχνίδι με 

αντίπαλο κάποιο 

φίλο (μπλε).  

MAYA II (2006) 



DNA chip 

(DNA microarray) 

• Μια μικροσυστοιχία DNA (τσιπ DNA ή 

βιοτσίπ) είναι μια συλλογή από μικροσκοπικές 

κηλίδες DNA που συνδέονται με μια στερεή 

επιφάνεια.  

• Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μικροσυστοιχίες 

DNA για τη γονοτυπική ανάλυση πολλαπλών 

περιοχών ενός γονιδιώματος. 



DNA integrated circuits 

• Ένα DNA  ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα ημιαγωγών το οποίο ή αλληλεπιδρά ή ενσωματώνει DNA 

ή άλλα μόρια.  



DNA 

 υπολογιστική διάταξη 

Ανάπτυξη του 

πρώτου 

υπολογιστή DNA 

στον κόσμο για την 

ανάλυση γονιδίων 

(2002) 



 DNA  

υπολογιστική διάταξη 

http://hagi.is.s.u-tokyo.ac.jp/MCP/moco-finla-html/suyama-robot.gif 



 

• Δυνατότητα υπολογισμών σε μοριακό επίπεδο 

 

• Watson-Crick συμπληρωματικότητα 

 

• Μαζικά παράλληλη επεξεργασία 

 

• Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 

 

• Εξαιρετικό αποθηκευτικό μέσο 

Περιορισμοί της συμβατικής τεχνολογίας 

 
• Όριο στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους  

• Ταχύτητα επεξεργασίας που πλησιάζει το άνω όριο 

 

DNA: ένα μοναδικό υπολογιστικό εργαλείο με πολλά πλεονεκτήματα 



DNA - Βασικές έννοιες 

 

• Το DNA (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) είναι 

ένα μακρομόριο, το οποίο στους ζώντες 

οργανισμούς έχει αποθηκευμένη την 

γενετική πληροφορία των κυττάρων.  

 

• Απαρτίζεται από δύο μονές αλυσίδες, 

τα πολυνουκλεοτίδια, οι οποίες 

ενώνονται μεταξύ τους δημιουργώντας 

μια συνεστραμμένη έλικα.  

 

• Κάθε αλυσίδα αποτελείται από 

σύνθετα οργανικά μόρια που 

ονομάζονται DNA νουκλεοτίδια και 

αποτελούν τη βασική δομική της μονάδα.  



 

 

 

Η δομή του DNA 



 

 

 

Η δομή του DNA 



Η δομή του DNA 



Σημαντικά 

χαρακτηριστικά 

 

Για τη δημιουργία ενός δίκλωνου DNA μορίου, είναι απαραίτητο 

οι μονόκλωνες αλυσίδες που το απαρτίζουν:  

 

• Να είναι συμπληρωματικές 

 

• Να έχουν αντίθετο προσανατολισμό 



Watson-Crick  

συμπληρωματικότητα των βάσεων 

 

Στο δίκλωνο DNA μόριο οι βάσεις ενώνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο:  

 

• Η Αδενίνη (Α) ενώνεται μόνο με τη Θυμίνη (Τ) με δυο δεσμούς υδρογόνου 

 

• Η Γουανίνη (G) μόνο με την Κυτοσίνη (C) με τρεις δεσμούς υδρογόνου 

 

 Αυτό αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό το οποίο «εκμεταλλευόμαστε» σε 

μεγάλο βαθμό στις βιολειτουργίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των 

DNA υπολογισμών.  



Αντίθετος προσανατολισμός  

των βάσεων 

 

• Κάθε πολυνουκλεοτίδιο έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό 5’    3’.  

 

• Κάθε αλυσίδα στο DNA μόριο έχει αντίθετο προσανατολισμό σε σχέση 

με την συμπληρωματική της.  



DNA Computing  

Leonard Adleman 

Leonard Adleman: Αμερικανός 

επιστήμονας θεωρητικής 

πληροφορικής και καθηγητής της 

επιστήμης των υπολογιστών και 

μοριακής βιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο της Βόρειας 

Καρολίνας. 

Αναφέρεται και ως ο πατέρας 

του DNA computing και συν-

εφευρέτης του κρυπτογραφικού 

συστήματος RSA το 1977, το 

οποίο έχει ευρεία εφαρμογή σε 

εφαρμογές ασφαλείας 

συμπεριλαμβανομένου και του 

https. 



DNA computing 

Τα πρώτα βήματα…. 

• 1994: Δημοσιεύεται στο περιοδικό 

Science, η εργασία του Leonard 

Adleman  με τίτλο:  

“ Molecular computation of solutions 

to combinatorial problems”. 

• Εκεί περιγράφεται ένα πείραμα όπου 

επιλύεται ένα μαθηματικό πρόβλημα 

(μια εκδοχή με 7 κόμβους του 

Χαμιλτονιανού προβλήματος) με χρήση  

μόνο αλυσίδων DNA και εκτέλεση  

βιοδιεργασιών in vitro. 



DNA computing 
Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Υπολογιστικό μέσο: DNA  αλυσίδες  

Υπολογιστική μέθοδος: Βιοδιεργασίες  

Ήταν η πρώτη φορά όπου: 

 

• Το DNA χρησιμοποιούνταν για 

υπολογιστικούς σκοπούς 

 

• Υπήρχε μια πειραματική 

απόδειξη ότι οι  DNA υπολογισμοί 

είναι εφικτοί. 

 

Ο πρώτος DNA «υπολογιστής»  



DNA computing 
Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

 

Hamiltonian Path Problem (HPP)               Ένα  NP-complete πρόβλημα 

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G, με συγκεκριμένο αρχικό και τελικό κόμβο υin 

και υout αντίστοιχα, θεωρείται ότι έχει Χαμιλτονιανή διαδρομή, αν υπάρχει μια 

διαδρομή η οποία απαρτίζεται από ακμές e1,e2,..en,,  η οποία ξεκινά από τον 

κόμβο υin και καταλήγει στον κόμβο υout , περνώντας από κάθε κόμβο μόνο μια 

φορά.  



Σε ένα κατευθυνόμενο 

γράφημα 7 κόμβων, έπρεπε 

να βρεθεί διαδρομή η οποία 

ξεκινούσε από τον αρχικό 

κόμβο Oο , σταματούσε 

στον τελικό O6 και 

περνούσε από κάθε κόμβο 

μόνο μια φορά 

(Χαμιλτονιανή διαδρομή). 

DNA computing 
Ένα πρωτοποριακό πείραμα  

 

Χαμιλτονιανή διαδρομή:  0        1          2         3          4          5         6 

Ένα απλό πρόβλημα με μια επαναστατική λύση!  



DNA computing 
Ένα πρωτοποριακό πείραμα  

 

Δυο σημαντικά σημεία: 

• Η μαζικά παράλληλη επεξεργασία 

εξασφάλισε την δυνατότητα 

γρήγορης δημιουργίας όλων των 

πιθανών διαδρομών. 

• Η Watson-Crick 

συμπληρωματικότητα ήταν 

καταλυτικός παράγοντας για την 

κωδικοποίηση της πληροφορίας.  

 

 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

  
Η κωδικοποίηση της πληροφορίας 

 

Κόμβοι  

(Οi  όπου i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Τυχαία ολιγονουκλεοτίδια των 20 βάσεων. 

 

Ενδιάμεσες ακμές 

Ολιγονουκλεοτίδια των 20 βάσεων, τα οποία αποτελούνται 

από το τελευταίο μισό του κόμβου από τον οποίο ξεκινά η 

ακμή και το πρώτο μισό του κόμβου στον οποίο καταλήγει. 

Ακμές 

που ξεκινούν από τον κόμβο 

Oο 

Όλιγονουκλεοτίδια των 30 βάσεων τα οποία αποτελούνται 

από όλη την ακολουθία του Oο και το πρώτο μισό του 

κόμβου στον οποίο καταλήγουν. 

Ακμές  

που καταλήγουν στον κόμβο 

O6 

 

Όλιγονουκλεοτίδια των 30 βάσεων τα οποία αποτελούνται 

από το πρώτο μισό του κόμβου από τον οποίο ξεκινούν και 

όλη την ακολουθία του κόμβου O6. 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

  
Η κωδικοποίηση της πληροφορίας 

 

Οο = 5’- AATTCGTCTAGGTACTAATT - 3’ 

 

 

O1 = 5’- TAGGATTCATGAATACCTAG - 3’ 

 

 

                      OO-1 = 5’- AATTCGTCTAGGTACTAATT TAGGATTCAT - 3’ 

 

O1 = 5’- TAGGATTCATGAATACCTAG - 3’ 

 

O2 = 5’- ATGCATTGCAAGTAGTATTG – 3’ 

 

 

O1-2 = 5’- GAATACCTAGATGCATTGCA - 3’ 

 

 

O5 = 5’- CGAATGAACTATCCGTATTA- 3’ 

 

 

O6 = 5’- CTAGCAATCGGATTATCCAT - 3’ 

 

O5-6  = 5’ - ATCCGTATTA CTAGCAATCGGATTATCCAT- 3’ 

 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 
  

 Η κωδικοποίηση της πληροφορίας  

 

 

Οο = 5’- AATTCGTCTAGGTACTAATT - 3’ 

 

O1 = 5’- TAGGATTCATGAATACCTAG - 3’ 

 

Οο = 3’- TTAAGCAGATCCATGATTAA- 5’ 

 

 

 

 O1 = 3’- ATCCTAAGTACTTATGGATC - 5’ 

O2 = 5’- ATGCATTGCAAGTAGTATTG - 3’ 

 

O6 = 5’- CTAGCAATCGGATTATCCAT - 3’ 

 

  O2 = 3’- TACGTAACGTTCATCATAAC- 5’ 

 

 

O6 = 3’- GATCGTTAGCCTAATAGGTA - 5’ 

 

Συμπληρωματικές DNA  αλυσίδες 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

  Η κωδικοποίηση της πληροφορίας  

 

 Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων 

Oligonucleotide synthesizer  

 
http://www.amebioscience.com/nordic/nordic-products/bioautomation/mermade-6-synthesizer 



Ανάμιξη, υβριδισμός και σύνδεση  

 (Mixing, Hybridization & Ligation) 
1. Δημιούργησε όλες τις τυχαίες 

διαδρομές μέσα στο γράφημα 

2. Επέλεξε τις διαδρομές που 

αρχίζουν από τον κόμβο Οο και 

τερματίζουν στον κόμβο Ο6 

3. Επέλεξε μόνο τις διαδρομές που 

περνούν από 7 ακριβώς κόμβους 

4. Επέλεξε τις διαδρομές που 

περνούν από όλους τους κόμβους 

τουλάχιστον μια φορά 

5. Αν έχουν απομείνει διαδρομές 

τότε η έξοδος είναι «ναι», 

διαφορετικά «όχι» 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

(PCR) & DNA amplification 

Gel ηλεκτροφόρηση  

(Gel electrophoresis) 

Διαχωρισμός των  DNA αλυσίδων που 

περιέχουν συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων 

(affinity purification),   

κατ’ επανάληψη 

DNA amplification με PCR &  

Ανάλυση αλληλουχίας DNA 

 (DNA sequencing)  

Αλγόριθμος Βιοδιεργασίες 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 1- Ο Αλγόριθμος  

 
 

ΒΗΜΑ 1 
 

Δημιούργησε όλες τις τυχαίες διαδρομές μέσα στο γράφημα 

 

ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Ανάμιξη (mixing) 

 

Υβριδισμός in vitro (annealing, base pairing) 

 

Σύνδεση (ligation) 

 



Διάλυμα που περιέχει DNA 

http://diabio.blogspot.gr/2013/05/vendo-receita.html 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 1- Οι βιοδιεργασίες   

 
 

Ανάμιξη (mixing): τα 

περιεχόμενα δύο 

δοκιμαστικών 

σωλήνων 

αναμιγνύονται σε 

έναν τρίτο. 

 



 

 

http://bioweb.uwlax.edu/genweb/molecular/seq_anal/primer_design/primer_design.htm 

Υβριδισμός in vitro (annealing, base pairing): συμπληρωματικές DNA 

αλυσίδες μέσα σε διάλυμα, ενώνονται δημιουργώντας δίκλωνα DNA μόρια μετά 

από κατάλληλη μείωση της θερμοκρασίας. 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 1 - Οι βιοδιεργασίες  

 
 



Σύνδεση (ligation): χημική 

αντίδραση όπου 

χρησιμοποιώντας ως 

καταλύτη ένα ένζυμο που 

ονομάζεται λιγάση, 

«ενώνονται» δύο δίκλωνα 

τμήματα DNA, τα οποία είτε 

έχουν άκρα χωρίς 

προεξοχή (blunt ends), είτε 

κάποιο από τα άκρα τους 

προεξέχει (sticky ends).  

 

 

http://www.geocities.ws/micro2052000/genengin.htm 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 1- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Σύνδεση (ligation): 

χημική αντίδραση όπου 

χρησιμοποιώντας ως 

καταλύτη ένα ένζυμο που 

ονομάζεται λιγάση, 

«ενώνονται» δύο δίκλωνα 

τμήματα DNA, τα οποία είτε 

έχουν άκρα χωρίς 

προεξοχή (blunt ends), είτε 

κάποιο από τα άκρα τους 

προεξέχει (sticky ends).  

 

 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 1- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 
 

ΒΗΜΑ 1 – Η διαδικασία 

Τα ολιγονουκλεοτίδια τα οποία αντιστοιχούσαν στις ακμές και τα 

ολιγονουκλεοτίδια που αντιστοιχούσαν στα συμπληρώματα των κόμβων (Οi) 

αναμιχθήκαν, παρουσία του ένζυμου λιγάση.  

Παράδειγμα: Το συμπλήρωμα του κόμβου Ο2, λειτουργεί σαν «συνδετήρας» 

ανάμεσα στις ακμές Ο1-2 και Ο2-3 

 

Ο2 

Ο1-2 Ο2-3 



 

ΒΗΜΑ 2  
Επέλεξε τις διαδρομές που αρχίζουν από τον κόμβο Οο  

και τερματίζουν στον κόμβο Ο6 

 

 

 

ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Τήξη (melting)  

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Αναπαραγωγή DNA (DNA amplification) 

 

 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 2- Ο Αλγόριθμος  

 
 



http://www.patentlens.net/daisy/RiceGenome/3663/3612.html 

Τήξη (melting): η 

διαδικασία κατά την 

οποία ένα δίκλωνο 

μόριο, χωρίζεται στις 

δύο μονές 

συμπληρωματικές 

αλυσίδες του, μετά από 

κατάλληλη αύξηση της 

θερμοκρασίας ή με 

μηχανικά μέσα. 

 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 2- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR): η μέθοδος PCR, 

χρησιμοποιείται για την αντιγραφή συγκεκριμένου τμήματος του 

αρχικού DNA μορίου. 

 Το όνομά της προέρχεται από τα ένζυμα DNA πολυμεράσες τα οποία 

είναι απαραίτητα στην διαδικασία. 

 

 Αναπαραγωγή DNA (DNA amplification): Η πολλαπλή επανάληψη 

της μεθόδου PCR, οδηγεί στην αναπαραγωγή μεγάλου αριθμού 

αντιγράφων του συγκεκριμένου τμήματος. 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 2- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Ειδικό μηχάνημα (thermal cycler) για PCR  

Ειδικοί σωλήνες PCR, σε κάθε ένα 

πραγματοποιείται μία αντίδραση όγκου 100μl .  

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 2- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 2- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



http://www.biologyreference.com/Ph-Po/Polymerase-Chain-Reaction.html 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 2- Οι βιοδιεργασίες   

 
 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR 



• Το αποτέλεσμα της σύνδεσης 

(ligation), αναπαράχθηκε με PCR, 

χρησιμοποιώντας ως εκκινητές 

(primers), τα ολιγονουκλεοτίδια Οο και 

Ο6, έτσι ώστε μόνο οι διαδρομές που 

ξεκινούσαν με Οο  και κατέληγαν στον 

Ο6, ξεχώριζαν και αναπαράγονταν. 

• Ως αποτέλεσμα είχαμε διαδρομές 

μεταβλητού μήκους που ξεκινούσαν 

από τον Οο και κατέληγαν στον Ο6 .  

• Οποιεσδήποτε διαφορετικές 

διαδρομές απέμειναν, απλά 

ισοδυναμούσαν με μικρό «θόρυβο» 

στο σύστημα. 

http://www.youtube.com/watch?v=eEcy9k_KsDI 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 
 

ΒΗΜΑ 2 – Η διαδικασία 



 

ΒΗΜΑ 3 
Επέλεξε μόνο τις διαδρομές που περνούν από 7 κόμβους 

 

 

 

ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Gel ηλεκτροφόρηση  

(Gel electrophoresis) 

 

 

 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 3- Ο Αλγόριθμος  

 
 



Gel ηλεκτροφόρηση (Gel electrophoresis): μέθοδος διαχωρισμού 

των DNA μορίων, με βάση το μέγεθος τους (αριθμός βάσεων). 

 

• Τα αρνητικά φορτισμένα DNA μόρια, αφού τοποθετηθούν σε ηλεκτρικό 

πεδίο, μετακινούνται προς τον θετικό πόλο.  

 

• H παρουσία gel στην ηλεκτροφόρηση έχει σαν συνέπεια ο ρυθμός 

μετατόπισης κάθε μορίου να επηρεάζεται από το μέγεθός του. Έτσι τα 

μεγαλύτερα μόρια μετακινούνται αργότερα από τα μικρότερα μέσα στο 

gel.  

 

• Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται στο gel διακριτές ζώνες από μόρια 

DNA ίδιου μεγέθους.  

 

• Προκειμένου να είναι ορατές οι ζώνες, το DNA επισημαίνεται με μια 

φθορίζουσα χρωστική ή με ένα ραδιενεργό ισότοπο.  

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 3- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Gel ηλεκτροφόρηση 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 3- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 3- Οι βιοδιεργασίες   

 
 

Gel ηλεκτροφόρηση 



http://www.instructables.com/id/Gel-electrophoresis-system-mini/ 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 3- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



Χρησιμοποιείται η τεχνική της Gel ηλεκτροφόρησης για να 

ξεχωρίσουν από τις προυπάρχουσες διαδρομές, εκείνες που 

αποτελούνται από 30+420+30=140 βάσεις (ξεκινούν από τον 

Oo, περιλαμβάνουν έξι ακμές και καταλήγουν στον Ο6). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gel_electrophoresis_of_nucleic_acids 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 3- Η διαδικασία 

 
 



 

ΒΗΜΑ 4 
Επέλεξε τις διαδρομές  

που περνούν από όλους τους κόμβους τουλάχιστον μια φορά 

 

 

 

ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  

Τήξη (melting) 

 

Διαχωρισμός των DNA αλυσίδων που περιέχουν μια 

συγκεκριμένη ακολουθία βάσεων, 

 σε ένα ετερογενές διάλυμα (affinity purification) 

 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 4- Ο Αλγόριθμος  

 
 



Διαχωρισμός των DNA 

αλυσίδων που περιέχουν μια 

συγκεκριμένη ακολουθία 

βάσεων (affinity purification): 

είναι μια τεχνική διαχωρισμού 

των μονών DNA αλυσίδων οι 

οποίες έχουν ίδια αλληλουχία 

βάσεων και περιέχονται σε ένα 

ετερογενές μίγμα . 

 

http://utminers.utep.edu/rwebb/html/purification_vectors.html 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 4- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



•  

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 4- Οι βιοδιεργασίες   

 
 

• Για να εξάγουμε μονόκλωνες DNA 

αλυσίδες συγκεκριμένης ακολουθίας x, 

πρώτα δημιουργούμε συμπληρωματικές 

των x, μονόκλωνες  DNA αλυσίδες τις 

οποίες προσαρτούμε σε ένα στερεό 

υπόστρωμα, πχ. μαγνητικά σφαιρίδια.  

• Το ετερογενές διάλυμα περνά ανάμεσα 

από τα σφαιρίδια με αποτέλεσμα οι 

αλυσίδες που περιέχουν την ακολουθία x, 

να συγκρατούνται από αυτά, γιατί 

ενώνονται με τις συμπληρωματικές τους.  

• Εκείνες που δεν περιέχουν την x, 

περνούν χωρίς να δεσμευθούν.  

• Τα σφαιρίδια απομακρύνονται από το 

μίγμα, πλένονται και έτσι ξεχωρίζουν οι 

αλυσίδες που περιέχουν την ακολουθία x 

 



• Δημιουργία μονόκλωνων DNA αλυσίδων 

από τα δίκλωνα μόρια που προκύπτουν από 

το βήμα 3. 

• H ακολουθία Ο1 ,προσαρτάται στα μαγνητικά 

σφαιρίδια και το ετερογενές διάλυμα των 

διαδρομών περνά ανάμεσα τους. 

• Μόνο οι διαδρομές που περιέχουν την 

ακολουθία Ο1 συγκρατούνται, δηλ. μόνο 

αυτές που περνούν από τον κόμβο Ο1. 

• Το διάλυμα με τις προηγούμενες  διαδρομές 

υποβάλλεται ξανά στην ίδια διαδικασία. 

• Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις 

ακολουθίες μέχρι την O5.    

• Οι αλυσίδες που απομένουν αντιστοιχούν 

σε διαδρομές που περιλαμβάνουν όλους τους 

κόμβους. 

 http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2003/WoodW

/affchrom1.html 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 4- Η διαδικασία 

 
 



 

 

ΒΗΜΑ 5 
Έλεγξε την ύπαρξη Χαμιλτονιανής Διαδρομής 

 

 

 

ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Προσδιορισμός αλληλουχίας των βάσεων  (DNA 

Sequencing) 

 

 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 5- Ο Αλγόριθμος  

 
 



Αλληλούχιση DNA: είναι 

η διαδικασία όπου 

προσδιορίζεται η ακριβής 

σειρά των βάσεων σε μια 

DNA αλυσίδα.  

Το αποτέλεσμα μιας 

βιοδιεργασίας είναι ένα 

σύνολο DNA αλυσίδων η 

αλληλουχία των οποίων 

μπορεί να διαβαστεί από 

αυτόματες διατάξεις 

(sequencers).   

http://www.adafruit.com/blog/2011/01/06/cheaper-dna-sequencer-has-an-iphone-dock/ 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 5- Οι βιοδιεργασίες   

 
 



• Το προϊόν του βήματος 4, (δηλαδή 

όλες οι αλυσίδες που ξεκινούν από 

τον κόμβο Oo, καταλήγουν στον O6 

και περνούν από όλους τους 

ενδιάμεσους κόμβους), αναπαράγεται 

με τη διαδικασία PCR έτσι ώστε να 

παραχθεί ανιχνεύσιμη ποσότητα σε 

περίπτωση ύπαρξης διαδρομής. 

• Κατόπιν με μια μέθοδο 

αλληλούχισης, προσδιορίζεται η 

ακριβής σειρά των βάσεων της 

αλυσίδας που αντιστοιχεί στη 

Χαμιλτονιανή διαδρομή, άρα και η 

σειρά των κόμβων από τους οποίους 

περνά. 

 

Αποτέλεσμα αυτόματης αλληλούχισης από 

sequencer 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_sequencing 

Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Βήμα 5- Η διαδικασία 

 
 



Σε δοκιμαστικό σωλήνα αναμιγνύονται οι συμπληρωματικοί κόμβοι και οι ακμές, τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας όλες τις δυνατές διαδρομές. 

Εκτελείται κατ’ επανάληψη, η Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με συγκεκριμένους 

εκκινητές Οο και Ο6,  με στόχο την αναπαραγωγή τεράστιου αριθμού διαδρομών με αρχή τον 

κόμβο Οο και τέλος τον κόμβο Ο6. 

Γίνεται Gel ηλεκτροφόρηση στις παραπάνω DNA αλυσίδες, ώστε να απομονωθούν αυτές 

με το σωστό μήκος (που περνούν από 7 κόμβους). 

 

Εφαρμόζεται επαναληπτικά η διαδικασία affinity purification με Οi (i=1,..,5), για να 

διαπιστωθεί ποιες διαδρομές περνούν από όλους τους ενδιάμεσους κόμβους.  

 

Αν έχουν απομείνει DNA αλυσίδες τότε αυτές αντιστοιχούν στην λύση του προβλήματος, και 

αναπαράγονται με  PCR για να είναι ανιχνεύσιμες. Κατόπιν γίνεται ανάλυση της αλληλουχίας 

των βάσεων τους και αποκωδικοποιείται η Χαμιλτονιανή διαδρομή. 

  

Βιοδιεργασίες - Αλγόριθμος 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

 Συμπεράσματα 

Συμβατική τεχνολογία Μέθοδος του Adleman 

Ταχύτητα 
1012 ops/sec 

(supercomputers -1994) 

1.21014 ops/sec  

με δυνατότητα 

επέκτασης στις 1020 

ops/sec 

(Operation=ligation) 

Ενεργειακές 

απαιτήσεις 

 

109 ops/joule 

 

21019 ops/joule 

Πυκνότητα 

αποθήκευσης 

 

1 bit / 1012nm3 

 

1 bit / 1nm3 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Συμπεράσματα  

 

Αλλά 

 

 

Πλεονέκτημα  Μειονέκτημα 

Η χρονική πολυπλοκότητα 

είναι γραμμική σε σχέση με 

τον αριθμό των κόμβων. 

 

Ο αριθμός των διαφορετικών διαδρομών (δηλαδή 

το ποσό του  DNA που χρειαζόμαστε) αυξάνεται 

εκθετικά με τον αριθμό των κόμβων. 

 

70 κόμβοι                1025 Kg DNA 

200 κόμβοι              δεν αρκεί όλο το DNA της γης 

 

Αντιμετώπιση 

Αναπτύχθηκαν διαφορετικοί βιοαλγόριθμοι όπως πχ. αλγόριθμος που δημιουργεί 

σταδιακά μόνο τις διαδρομές από τον αρχικό προς τον τελικό κόμβο. 



Ένα πρωτοποριακό πείραμα 

Συμπεράσματα  

A proof of Principle Experiment 
 

Σχεδιάστηκε για να αποδείξει την εφικτότητα της εκτέλεσης των 

DNA υπολογισμών και δεν ενδιέφερε η πρακτικότητα του. 



Πλεονεκτήματα του DNA computing 

• Μαζικά παράλληλη επεξεργασία: Η δυνατότητα εκτέλεσης 

ενός πολύ μεγάλου αριθμού υπολογισμών ταυτόχρονα.  

 

• Κατάλληλη μέθοδος για την επίλυση ομάδων 

προβλημάτων τα οποία έχουν εκθετική χρονική 

πολυπλοκότητα (πχ. NP-complete problems). 

 

• To DNA είναι εξαιρετικό αποθηκευτικό μέσο. 

• Πολύ μεγάλη ελάττωση του όγκου των αποθηκευτικών 

μέσων στο μέλλον. 

 

• Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. 

 



Πλεονεκτήματα του DNA computing 

• Προϋποθέτει τη συνεργασία διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων (χημείας, μαθηματικών, 

βιολογίας, επιστήμης των υπολογιστών), με συνέπεια 

την προώθηση και ξεχωριστή ανάπτυξη του κάθε 

τομέα. 

 

• Το DNA μπορεί κανείς να το προμηθευτεί πολύ εύκολα 

από τη φύση. 

 

• Οι μικροεπεξεργαστές είναι κατασκευασμένοι από τοξικά 

για το περιβάλλον υλικά σε αντίθεση με το DNA που είναι 

φιλικό προς το περιβάλλον. 



Περιορισμοί και δυσκολίες 

• Η DNA υπολογιστική μέθοδος δεν είναι κατάλληλη 

για την υλοποίηση όλων των αλγορίθμων (κατάλληλη 

για συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων). 

 

• Το κόστος εφαρμογής των βιοδιεργασιών, αν και 

συνεχώς μειώνεται, είναι ακόμη υψηλό. 

 

• Τα πειράματα DNA in vitro, χρειάζονται χρόνο για την 

εκτέλεσή τους (ώρες ή μέρες).  

• Το πείραμα του Adleman χρειάστηκε επτά ημέρες 

για να ολοκληρωθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί μερικές 

βιοδιεργασίες είναι χρονοβόρες. 

 



Περιορισμοί και δυσκολίες 

• Τα πειράματα εκτελούνται σε δοκιμαστικούς σωλήνες, επομένως 

είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

• Στα περισσότερα πειράματα χρησιμοποιούνται ολιγονουκλεοτίδια 

και εμφανίζονται λάθη κατά την εκτέλεση των βιοδιεργασιών. 

• Τέτοια λάθη μπορεί να εμφανιστούν κατά τον υβριδισμό ή 

την PCR.  

• Αυτό είναι το κύριο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί ώστε 

τα DNA υπολογιστικά συστήματα να γίνουν αξιόπιστα. 

 

Έχουν προταθεί ιδιαίτερα αξιόλογες λύσεις για κάποιους από 

τους παραπάνω περιορισμούς. 

 



 

 

 


