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Σν γελεηηθό πιηθό
1. Καηά ηελ εμέηαζε γελεηηθνύ πιηθνύ από δηάθνξα αλζξώπηλα θύηηαξα παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ:
1ο κύτταρο: 44 ρξσκνζώκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο ήηαλ ίδην ζε κνξθή κε θάπνην άιιν, αιιά θαη δύν αθόκε πνπ
δηέθεξαλ αξθεηά ζε κήθνο κεηαμύ ηνπο. Όια βξέζεθαλ ζηε κέγηζηε δπλαηή ζπζπείξσζε.
2ο κύτταρο: 46 ρξσκνζώκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο ήηαλ ίδην ζε κνξθή κε θάπνην άιιν. Όια ζηε κέγηζηε
δπλαηή ζπζπείξσζε.
3ο κύτταρο: 92 ηλίδηα ρξσκαηίλεο ζπλδεδεκέλα αλά δύν ζε δεύγνο κε θαλνληθή ζπζπείξσζε θαη θάζε δεύγνο
ίδην κε θάπνην άιιν.
4ο κύτταρο: 44 ρξσκνζώκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο ήηαλ ίδην ζε κνξθή κε θάπνην άιιν θαη έλα επηπιένλ ρσξίο
όκνην ηνπ.
5ο κύτταρο: 23 ηλίδηα ρξσκαηίλεο αλόκνηα κεηαμύ ηνπο.
α) Να δηαηππώζεηε κηα άπνςε γηα ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θπηηάξσλ απηώλ.
β) Ση είδνπο κηθξνζθόπην κπνξεί λα ρξεηάζηεθε γηα ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο;
2. ε ηκήκα DNA πνπ απνηειείηαη από 200 δεύγε βάζεσλ βξέζεθε όηη ππάξρνπλ 110 βάζεηο ζπκίλεο. Να
βξεζεί ν αξηζκόο ησλ βάζεσλ γνπαλίλεο πνπ ππάξρεη ζην ηκήκα απηό ηνπ DNA.
3. Ο αθξηθαληθόο ειέθαληαο είλαη είδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 56 ρξσκνζώκαηα. Σν θύιν ησλ αθξηθαληθώλ
ειεθάλησλ θαζνξίδεηαη όπσο ζηνλ άλζξσπν.
α. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ, ησλ κνξίσλ DΝΑ, ησλ ρξσκαηίδσλ θαη
ησλ ηληδίσλ ρξσκαηίλεο ζηα δηάθνξα θύηηαξα ειέθαληα πνπ αλαγξάθνληαη.
Χρωμοζώμαηα

Μόρια DNA

Χρωμαηίδες

Ινίδια χρωμαηίνης

Σωμαηικό ζηη μεζόθαζη
πριν από ηην ανηιγραθή
Σωμαηικό ζηη μεζόθαζη
μεηά ηην ανηιγραθή
Γαμέηης

β. Πόζα θπιεηηθά θαη πόζα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζε έλα επαηηθό θύηηαξν ειέθαληα θαη πόζα
ζε έλαλ γακέηε ηνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
4. α. Σν DNA ηνπ ππξήλα ηεζζάξσλ ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ, πνπ απνκνλώζεθαλ από δηαθνξεηηθνύο
νξγαληζκνύο, κειεηήζεθε σο πξνο ηε ρξσκνζσκηθή ζύζηαζε θαη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αδσηνύρσλ βάζεώλ
ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη:
1ο κύτταρο: ηελ αξρή ηεο κεζόθαζεο ην θύηηαξν δηαζέηεη 8 δεύγε ρξσκνζσκάησλ – 2 108 δεύγε αδσηνύρσλ
βάζεσλ.
2ο κύτταρο: ηε κεηάθαζε ην θύηηαξν δηαζέηεη 32 ρξσκαηίδεο – 8 109 δεύγε αδσηνύρσλ βάζεσλ.
3ο κύτταρο: ην ηέινο ηεο κεζόθαζεο ην θύηηαξν δηαζέηεη 36 κόξηα DNA – 8 108 δεύγε αδσηνύρσλ βάζεσλ.
4ο κύτταρο: Πξηλ από ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA θαηά ηε κεζόθαζε ην θύηηαξν δηαζέηεη 18 ηλίδηα ρξσκαηίλεο –
4 108 δεύγε αδσηνύρσλ βάζεσλ.
i.
Να εμεγήζεηε πόζα ρξσκνζώκαηα παξαηεξνύληαη ζηνλ θαξπόηππν θαζελόο από ηα 4 θύηηαξα.
ii.
Πνηα από ηα θύηηαξα 1 – 4 είλαη δπλαηό λα πξνέξρνληαη από νξγαληζκνύο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην
είδνο;
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Πνην από ηα ηέζζεξα θύηηαξα είλαη πηζαλό λα πξνέξρεηαη από νξγαληζκό πνπ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο
άιινπο, είλαη εμειηθηηθά αλώηεξνο θαη γηα πνηνλ ιόγν ζπκβαίλεη απηό;
β. Από ζσκαηηθό θύηηαξν κηαο γπλαίθαο, ην νπνίν βξηζθόηαλ ζηε κεηάθαζε, απνκνλώζεθαλ δπν
ρξσκνζώκαηα. Να εμεγήζεηε ηηο πηζαλέο δηθνξέο θαη νκνηόηεηεο ησλ ρξσκνζσκάησλ απηώλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηα ρξσκνζώκαηα i) είλαη νκόινγα θαη ii) αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά δεύγε.
iii.

5. ην DNA ελόο λνπθιενζώκαηνο βξέζεθε όηη ε δηαθνξά ησλ βάζεσλ αδελίλεο θαη θπηνζίλεο είλαη 80. Να
βξεζνύλ ηα πνζνζηά ησλ βάζεσλ ζην ηκήκα απηό ηνπ DNA.
6. Σκήκα DNA πεξηέρεη 80 δεύγε βάζεσλ θαη ν αξηζκόο δεζκώλ πδξνγόλνπ ζην ηκήκα απηό είλαη 190. Να
βξείηε ηα πνζνζηά ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηνπ κνξίνπ.
7. α) ε έλα δίθισλν κόξην DNA βξέζεθαλ 2 107 Α θαη 8 107 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί. Πόζα είλαη ηα
λνπθιενηίδηα θαη νη δεζκνί πδξνγόλνπ πνπ πεξηέρεη;
β) ε έλα δίθισλν κόξην DNA βξέζεθαλ 2 107 Α θαη 7 107 δεζκνί πδξνγόλνπ. Πόζα είλαη ηα λνπθιενηίδηα θαη
νη άιιεο αδσηνύρεο βάζεηο πνπ πεξηέρεη;
8. Ι. Έλα δίθισλν κόξην RNA πεξηέρεη 1200 αδελίλεο (Α) θαη 2400 θπηνζίλεο (C). Πνην είλαη:
α) ην πιήζνο ησλ άιισλ αδσηνύρσλ βάζεώλ ηνπ;
β) ην πιήζνο ησλ δεζκώλ πδξνγόλνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί;
γ) ην πιήζνο ησλ θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ;
ΙΙ. ηε κία αιπζίδα ηεο δηπιήο έιηθαο ελόο κνξίνπ DNA έρνπκε αλαινγία (A+C)/(T+G) = 0,5. Πνηα είλαη ε
αλαινγία:
α) ζην κόξην ηνπ DNA;
β) ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αιπζίδα;
9. Καηά ηε ρεκηθή αλάιπζε δεηγκάησλ γελεηηθνύ πιηθνύ από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο θαηαγξάθεθαλ, ζρεηηθά
κε ην πιήζνο ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ θαη ησλ θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ, ηα εμήο:
1ν

2ν

3ν

4ν

Αδελίλε (Α)

1.500

11.800

714

555

Γνπαλίλε (G)

1.303

12.710

386

555

Θπκίλε (T)

1.500

11.800

714

554

Κπηνζίλε (C)

1.303

12.710

368

455

Φσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί

5.606

49.018

2.182

2.118

Από πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηα δείγκαηα απηά;
10. Καηά ην ζρεκαηηζκό πιαζκηδίνπ αθαηξνύληαη 22.960 κόξηα λεξνύ θαη ζρεκαηίδνληαη 28.260 δεζκνί
πδξνγόλνπ.
α) Πνηα είλαη ε κνξθή ηνπ κνξίνπ πιαζκηδίνπ;
β) Από πνηα λνπθιενηίδηα ζρεκαηίδεηαη θαη πνηνο δεζκόο είλαη ππεύζπλνο γηα ην ζρεκαηηζκό απηό;
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11. Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο λνπθιετθνύ νμένο απνζπάζηεθαλ 30.000 κόξηα λεξνύ. Αλ ην κνξηαθό βάξνο ηνπ
κνξίνπ είλαη 6 106 θαη ηα πνζνζηά ησλ βάζεσλ ηνπ είλαη Α = 20%, Σ = 30%, C = 25% θαη G = 25%, λα βξείηε
από πνύ κπνξεί λα απνκνλώζεθε ην κόξην απηό. Γίλεηαη κέζν κνξηαθό βάξνο λνπθιενηηδίσλ ίζν κε 200.
12. Μεζνθαζηθό αλζξώπηλν ρξσκόζσκα έρεη 180 106 δεύγε βάζεσλ. Αλ ην θνκκάηη ηνπ DNA πνπ ζπλδέεη δύν
λνπθιενζώκαηα έρεη κήθνο 34 δεύγε βάζεσλ, λα βξείηε πεξίπνπ ηνλ αξηζκό ησλ κνξίσλ ηζηνλώλ πνπ ζα
ππάξρνπλ ζην ζηάδην ηεο κεηάθαζεο απηνύ ηνπ ρξσκνζώκαηνο. Να ζεσξήζεηε όηη ζηα άθξα ηνπ
ρξσκνζώκαηνο βξίζθνληαη λνπθιενζώκαηα.
AT
7
ζηε κία αιπζίδα ηνπ DNA είλαη
, πόζνο είλαη ν ίδηνο ιόγνο:
GC
10
α) ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αιπζίδα;
β) ζην κόξην;

13. Αλ ν ιόγνο

14. Μηα πιήξε ζηξνθή ηεο έιηθαο ηνπ DNA έρεη κήθνο 3,4 nm θαη πεξηέρεη 10 δεύγε αδσηνύρσλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ βάζεσλ. Αλ έλα ηκήκα DNA έρεη κήθνο 13.600 nm θαη ην 30% ησλ βάζεσλ ηνπ είλαη
αδελίλεο, λα βξεζεί ν αξηζκόο:
α) ησλ ππόινηπσλ βάζεσλ,
β) ησλ θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ,
γ) ησλ δεζκώλ πδξνγόλνπ ζην κόξην.
15. Σν ζπλνιηθό DNA ηεο Drosophila melanogaster είλαη 1,6 108 δεύγε βάζεσλ. Πόζα κόξηα πεξίπνπ ηζηνλώλ
ρξεηάδνληαη γηα ην παθεηάξηζκα απηνύ ηνπ DNA; Γίλεηαη όηη ην θνκκάηη DNA πνπ ελώλεη δύν λνπθιενζώκαηα
έρεη κήθνο 54 δεύγε βάζεσλ. (Να ζεσξήζεηε όηη ην γνληδίσκα είλαη έλα εληαίν κόξην DNA θαη ζηα άθξα
βξίζθνληαη λνπθιενζώκαηα.)
16. Σέζζεξα ζσκαηηθά θύηηαξα (1 έσο 4) θαη έλαο γακέηεο απνκνλώζεθαλ από πέληε δηαθνξεηηθνύο
νξγαληζκνύο θαη κειεηήζεθαλ σο πξνο ηε ζύζηαζε θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ γελεηηθνύ ηνπο πιηθνύ. Σα
απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα:
Γενετικό υλικό

Ινίδια
χρωματίνης

Κφτταρο 1
(αρχή
μεσόφασης)

Κφτταρο 3
(μετάφαση)

Κφτταρο 4
(μετάφαση)

56

Χρωμοσώματα
Ζεύγη βάσεων

Κφτταρο 2
(τέλος
μεσόφασης)

Γαμέτης

28
28

3 109

Κεντρομερίδια

4 108

8 108

8 108

2 108

56

Βραχίονες

56

Χρωματίδες
α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά θειηά.
β. Να εμεγήζεηε πνηα θύηηαξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γακέηε) είλαη δπλαηό λα πξνέξρνληαη από
νξγαληζκνύο ηνπ ίδηνπ είδνπο.
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