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Σν γελεηηθό πιηθό 

Αζθήζεης 

 

1. Να εμεγήζεηε πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

α)  ε έλα κόξην DNA πνπ απνηειείηαη από 17.436 λνπθιενηίδηα θαη έρεη απνκνλσζεί από έλα βαθηήξην, 

ππάξρνπλ 17.436 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί. 

β)  Οη δύν αιπζίδεο ηνπ DNA είλαη αληηπαξάιιειεο θαη ζηα επθαξπσηηθά θαη ζηα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα. 

γ)  Σν γελεηηθό πιηθό ησλ επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ έρεη κεγαιύηεξν κήθνο θαη πνιππινθόηεξε νξγάλσζε από 

απηό ησλ πξνθαξπσηηθώλ. 

δ)   Σα λνπθιενηίδηα απνηεινύλ ηε βαζηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηεο ρξσκαηίλεο. 

ε)  ην ηέινο ηεο κίησζεο πξνθύπηνπλ 2 λένη γακέηεο πνπ είλαη γελεηηθά όκνηνη κεηαμύ ηνπο. 

ζη) ηε δνκή ησλ ηληδίσλ ρξσκαηίλεο ζπκκεηέρνπλ πξσηεΐλεο πνπ νλνκάδνληαη ηζηόλεο θαη θάπνηεο άιιεο 

πξσηεΐλεο. 

δ)  O αξηζκόο ησλ κνξίσλ DNA πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ππξήλα ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ κεηαβάιιεηαη, 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην θύηηαξν. 

ε) Ο δηπιαζηαζκόο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ησλ επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ επηηειείηαη θαηά ηε κεζόθαζε. 

ζ)  Mηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ησλ πξνθαξπσηηθώλ θαη επθαξπσηηθώλ νξγαληζκώλ 

είλαη όηη ζηνπο πξώηνπο ην DNA είλαη έλα θπθιηθό κόξην, ελώ ζηνπο δεύηεξνπο απνηειείηαη από πνιιά 

επζύγξακκα θνκκάηηα δηαθνξεηηθνύ κήθνπο. 

η) Οη ηζηόλεο καδί κε θάπνηεο άιιεο πξσηεΐλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξόηεζε ησλ λνπθιενζσκάησλ.  

ηα) Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο ηνπ ρξσκνζώκαηνο πξνθύπηνπλ από ηε ζπζπείξσζε ησλ ηληδίσλ ρξσκαηίλεο ε 

νπνία επηηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο. 

 

2. Να εμεγήζεηε πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

α) Καηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA πνπ γίλεηαη ζηε κεζόθαζε, πξνθύπηνπλ δύν παλνκνηόηππα κόξηα πνπ 

παξακέλνπλ ελσκέλα ζην θεληξνκεξίδην. 

β) Οξηζκέλνη ηνί, ζε αληίζεζε κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο νξγαληζκνύο, κπνξνύλ λα έρνπλ σο γελεηηθό πιηθό ην 

RNA.  

γ) Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαξπόηππνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε θπηηάξσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα 

δηαηξνύληαη. 

δ)  ε έλαλ άλδξα νη κηζνί γακέηεο πεξηέρνπλ ην Υ θπιεηηθό ρξσκόζσκα θαη νη άιινη κηζνί ην Τ. 

ε)  Σν θεληξνκεξίδην «δηαηξεί» θάζε ρξσκόζσκα ζε δύν βξαρίνλεο ίζνπ κεγέζνπο. 

ζη) Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαξπόηππνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από 

θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, όπνπ γίλεηαη επαγσγή ηεο δηαίξεζεο κε νπζίεο πνπ έρνπλ κηηνγόλν δξάζε. 

δ)  Οη θαξπόηππνη δύν δηαθνξεηηθώλ εηδώλ είλαη αλόκνηνη, αθνύ ηα ρξσκνζώκαηά ηνπο έρνπλ δηαθνξεηηθό 

αξηζκό θαη κνξθνινγία. 

ε) Σα αλζξώπηλα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από αξζεληθά άηνκα έρνπλ κηθξόηεξε πνζόηεηα γελεηηθνύ πιηθνύ 

από ηα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από ζειπθά άηνκα. 

ζ)  Από ηε κειέηε ηνπ θαξπόηππνπ ζ' έλαλ άλζξσπν κπνξνύκε, εθηόο από ηνλ αξηζκό θαη ηε κνξθνινγία ησλ 

ρξσκνζσκάησλ, λα δηαπηζηώζνπκε θαη ην θύιν ηνπ. 

η)  Σα 23 ρξσκνζώκαηα κηαο γπλαίθαο είλαη κεηξηθήο θαη ηα άιια 23 παηξηθήο πξνέιεπζεο. 
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ηα) ηνλ άλζξσπν όια ηα θπζηνινγηθά ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα έρνπλ ζε θάζε ζσκαηηθό θύηηαξό ηνπο 46 

ρξσκνζώκαηα. 

ηβ) Σα γνλίδηα είλαη δνκηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ όια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ. 

ηγ) Σα πεξηζζόηεξα γνλίδηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη ησλ ρισξνπιαζηώλ 

βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα. 

 

Προβιήκαηα   

 

3. Καηά ηελ εμέηαζε γελεηηθνύ πιηθνύ από δηάθνξα αλζξώπηλα θύηηαξα παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

1
ο
 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. 

2
ο
 κύτταρο: 46 ρξσκνζώκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο ήηαλ ίδην ζε κνξθή κε θάπνην άιιν. Όια ζηε κέγηζηε 

δπλαηή ζπζπείξσζε. 

3
ο
 κύτταρο: 92 ηλίδηα ρξσκαηίλεο ζπλδεδεκέλα αλά δύν ζε δεύγνο κε θαλνληθή ζπζπείξσζε θαη θάζε δεύγνο 

ίδην κε θάπνην άιιν. 

4
ο
 κύτταρο: 44 ρξσκνζώκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο ήηαλ ίδην ζε κνξθή κε θάπνην άιιν θαη έλα επηπιένλ ρσξίο 

όκνην ηνπ. 

5
ο
 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;  

 

4. 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. 

 

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 10
7
 Α θαη 8 10

7
 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί. Πόζα είλαη ηα 

λνπθιενηίδηα θαη νη δεζκνί πδξνγόλνπ πνπ πεξηέρεη; 

β) ε έλα δίθισλν κόξην DNA βξέζεθαλ 2 10
7
 Α θαη 7 10

7
 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; 
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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; 

 

11. Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο λνπθιετθνύ νμένο απνζπάζηεθαλ 30.000 κόξηα λεξνύ. Αλ ην κνξηαθό βάξνο ηνπ 

κνξίνπ είλαη 6 10
6
 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 10
6
 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. 

 

13. Αλ ν ιόγνο 
CG

TA




 ζηε κία αιπζίδα ηνπ DNA είλαη 

10

7
, πόζνο είλαη ν ίδηνο ιόγνο: 

α)  ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αιπζίδα;               β)  ζην κόξην; 

 

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 10
8
 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.)  


