ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν βιβλίο , αποτελεί το απότελεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας που είχε σαν στόχο
να συμπεριλάβει στο περιεχόμενό του , όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το κάνουν ένα χρήσιμο
και πρακτικό βοηθό για τη σωστή προετοιμασία ενός υποψηφίου.
Προσπάθησα να εντάξω τόσο θέματα πρακτικής φύσης ,όσο και θέματα θεωρίας που
χρίζουν μιας πιο προσεκτικής ματιάς και προσοχής από την πλευρά του υποψηφίου,ώστε να
εφοδιαστεί με όσα περισσότερα δεδομένα και πληροφορίες.
Εύχομαι να επιτελέσει το σκοπό της δημιουργίας του και μέσα από αυτό ,πολλοί υποψήφιοι
να χαμογελάσουν και να χαρούν την είσοδό τους στη σχολή της επιθυμίας τους.
Καλή υπομονή , επιμονή και με πνεύμα θετικής στάσης να πετύχετε τους στόχους σας.
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ΤTο γενετικό υλικόo

To DNA είναι το γενετικό υλικό
Παρ' όλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το 1869, έως και το 1944 δεν ήταν
γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών.
Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐνες,
που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία, επειδή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού είκοσι διαφορετικών αμινοξέων, ενώ τα νουκλεϊκά οξέα είναι συνδυασμός τεσσάρων μόνο νουκλεοτιδίων!
Το 1928 ο Griffith χρησιμοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκοκκος (Diplococcus
pneumoniae), τα οποία ξεχωρίζουν μορφολογικά, όταν καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό, λόγω της
παρουσίας ή μη ενός προστατευτικού καλύμματος. Το στέλεχος που είχε κάλυμμα σχημάτιζε «λείες»
αποικίες και ήταν παθογόνο, δηλαδή σκότωνε τα ποντίκια που μόλυνε, ενώ εκείνο που δεν είχε
κάλυμμα σχημάτιζε «αδρές» αποικίες και δεν ήταν παθογόνο.
Ο Griffith χρησιμοποίησε υψηλή θερμοκρασία, για να σκοτώσει τα λεία βακτήρια και με αυτά μόλυνε
ποντικούς, οι οποίοι παρέμεναν ζωντανοί. Όταν όμως ανέμειξε νεκρά λεία βακτήρια με ζωντανά αδρά
και με το μείγμα μόλυνε ποντικούς, τότε αυτοί πέθαναν. Στο αίμα των νεκρών ποντικών βρέθηκαν
ζωντανά λεία βακτήρια. Ο Griffith συμπέρανε ότι μερικά αδρά βακτήρια «μετασχηματίστηκαν» σε λεία
παθογόνα ύστερα από αλληλεπίδραση με τα νεκρά λεία βακτήρια, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει
ικανοποιητική απάντηση για το πώς γίνεται αυτό.
Η απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery, Macleod και McCarthy επανέλαβαν τα πειράματα του
Griffith in vitro. Οι ερευνητές διαχώρισαν τα συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων σε υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες, λιπίδια, RNA, DNA κτλ. και έλεγξαν ποιο από αυτά είχε την ικανότητα μετασχηματισμού.
Διαπίστωσαν ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετασχηματισμό των αδρών βακτηρίων σε λεία ήταν
το DNA.
Την ίδια εποχή υπήρχαν πολλά βιοχημικά δεδομένα που υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό
υλικό.
 Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και δε μεταβάλλεται από αλλαγές στο
περιβάλλον. Η ποσότητα του DNA είναι επίσης ίδια σε όλα τα είδη κυττάρων ενός οργανισμού όπως
στην περίπτωση του ανθρώπου σε αυτά του σπλήνα, της καρδιάς, του ήπατος κτλ.


Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών, που είναι απλοειδείς, περιέχουν τη μισή ποσότητα DNA από
τα σωματικά κύτταρα, που είναι διπλοειδή.


Η ποσότητα του DNA είναι, κατά κανόνα, ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού.
Συνήθως, όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο οργανισμός τόσο περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε
κύτταρο του.
Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ήλθε το 1952 με τα κλασικά πειράματα
των Hershey και Chase οι οποίοι μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου Οι ερευνητές
ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενργό 35S, που ανιχνεύει τις πρωτείνες αλλά όχι το DNA, και με
ραδιενεργό 32P, που ανιχνεύει το DNA αλλά όχι τις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια με ραδιενεργούς φάγους
μόλυναν βακτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά
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κύτταρα και είναι ικανό να «δώσει τις απαραίτητες εντολές» για να πολλαπλασιαστούν και να
παραχθούν οι νέοι φάγοι.
In νiνο: Έκφραση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή βιολογικής διαδικασίας, όταν αυτή πραγματοποιείται μέσα σε ζωντανό οργανισμό.
In νitro: Έκφραση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή βιολογικής διαδικασίας, όταν αυτή πραγματοποιείται στο δοκιμαστικό σωλήνα.
Το DΝΑ αποτελείται από νουκλεοτίδια,που ενώνονται με φωσφοδιεστερικό δεσμό
To DNA, όπως και το RNA, είναι ένα μακρομόριο, που αποτελείται από νουκλεοτίδια. Κάθε
νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από μία πεντόζη, τη δεοξυριβόζη, ενωμένη με μία φωσφορική
ομάδα και μία αζωτούχο βάση . Στα νουκλεοτίδια του DNA η αζωτούχος βάση μπορεί να είναι μία από
τις: αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) και θυμίνη (Τ) .Σε κάθε νουκλεοτίδιο η αζωτούχος βάση
συνδέεται με τον 1' άνθρακα της δεοξυριβόζης και η φωσφορική ομάδα με τον 5' άνθρακα.
Μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται από την ένωση πολλών νουκλεοτιδίων με ομοιοπολικό δεσμό. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται μεταξύ του υδροξυλίου του 3' άνθρακα της πεντόζης του
πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας που είναι συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα της
πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου.
Ο δεσμός αυτός ονομάζεται 3'-5' φωσφοδιεστερικός δεσμός.
Με τον τρόπο αυτό η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που δημιουργείται έχει ένα σκελετό, που
αποτελείται από επανάληψη των μορίων φωσφορική ομάδα-πεντόζη-φωσφορική ομάδα-πεντόζη.
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων από τα οποία αποτελείται η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα,
το πρώτο της νουκλεοτίδιο έχει πάντα μία ελεύθερη φωσφορική ομάδα συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα
της πεντόζης του και το τελευταίο νουκλεοτίδιο της έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3' άνθρακα της
πεντόζης του. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ότι ο προσανατολισμός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας
είναι 5'→3' .
Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA
Παρ' ότι η χημική σύσταση και οι ιδιότητες του DNA, με τα πειράματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω,
είχαν γίνει γνωστά, δεν υπήρχε κοινά αποδεκτή πρόταση για τη δομή του DNA στο χώρο.
Δεδομένα από την ανάλυση του ποσοστού των βάσεων σε μόρια DNA από διαφορετικούς
οργανισμούς έδειχναν ότι σε κάθε μόριο DNA ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που έχουν ως βάση την
αδενίνη είναι ίσος με τον αριθμό των νουκλεοτιδίων που έχουν θυμίνη, και ο αριθμός των
νουκλεοτιδίων που έχουν ως βάση τη γουανίνη είναι ίσος με τον αριθμό αυτών που έχουν κυτοσίνη.
Δηλαδή ισχύει Α=Τ και G=C.
Επίσης, βρέθηκε ότι η αναλογία των βάσεων [(A+T)/(G+C)] διαφέρει από είδος σε είδος και
σχετίζεται με το είδος του οργανισμού.
Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με αποτελέσματα που αφορούσαν την απεικόνιση του μορίου
του DNA με χρήση ακτίνων-Χ βοήθησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA και απέδειξαν
τις μοναδικές ιδιότητές του που το καθιστούν μόριο ιδανικό ως γενετικό υλικό.
Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA είναι η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ού αιώνα.
Έγινε το 1953 και ήταν το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας δύο ομάδων επιστημόνων:
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των Wilkins και Franklin καθώς και των Watson και Crick. Στηριζόμενοι στο σύνολο των
αποτελεσμάτων των δύο ομάδων οι Watson και Crick διατύπωσαν το μοντέλο της διπλής έλικας του
DNA, που αναφέρεται στη δομή του DNA στο χώρο .
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό:


To DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν στο χώρο μία
δεξιόστροφη διπλή έλικα.



Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό, που αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια
φωσφορικής ομάδας-δεοξυριβόζης ενωμένων με φωσφοδιεστερικό δεσμό. Ο σκελετός αυτός είναι
υδρόφιλος και βρίσκεται στο εξωτερικό του μορίου. Προς το εσωτερικό του σταθερού αυτού
σκελετού βρίσκονται οι αζωτούχες βάσεις που είναι υδρόφοβες.



Οι αζωτούχες βάσεις της μιας αλυσίδας συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου με τις αζωτούχες
βάσεις της απέναντι αλυσίδας με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Η αδενίνη συνδέεται
μόνο με θυμίνη και αντίστροφα, ενώ η κυτοσίνη μόνο με γουανίνη και αντίστροφα. Οι δεσμοί
υδρογόνου που αναπτύσσονται μεταξύ των βάσεων σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του
μορίου.



Ανάμεσα στην αδενίνη και τη θυμίνη σχηματίζονται δυο δεσμοί υδρογόνου, ενώ ανάμεσα στη
γουανίνη και την κυτοσίνη σχηματίζονται τρεις δεσμοί υδρογόνου.



Οι δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA είναι συμπληρωματικές, και αυτό υποδηλώνει ότι η αλληλουχία
της μιας καθορίζει την αλληλουχία της άλλης. Η συμπληρωματικότητα έχει τεράστια σημασία για τον
αυτοδιπλασιασμό του DNA, μια ιδιότητα που το καθιστά το καταλληλότερο μόριο για τη διατήρηση
και τη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. Κάθε αλυσίδα DNA μπορεί να χρησιμεύει ως
καλούπι για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας, ώστε τελικά να σχηματίζονται δύο
δίκλωνα μόρια DNA πανομοιότυπα με το μητρικό μόριο.



Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, δηλαδή το 3' άκρο της μίας είναι απέναντι από το 5' άκρο
της άλλης.

Το γενετικό υλικό ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κυττάρου
Συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού υλικού είναι:


Η αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Στο DNA (ή στο RNA των RNA ιών) περιέχονται οι
πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού και οι οποίες οργανώνονται
σε λειτουργικές μονάδες, τα γονίδια.



Η διατήρηση και η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο και από
οργανισμό σε οργανισμό, που εξασφαλίζονται με τον αυτοδιπλασιασμό του DNA.



Η έκφραση των γενετικών πληροφοριών, που επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της σύνθεσης των
πρωτεϊνών.

Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμά του.
Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωμα υπάρχει σε ένα μόνο αντίγραφο, όπως είναι τα προκαρυωτικά
κύτταρα και οι γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών, ονομάζονται απλοειδή.
Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα, όπως είναι τα σωματικά κύτταρα των
ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών, ονομάζονται διπλοειδή.
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Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό κατανέμεται στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους
χλωροπλάστες.
Συνήθως όμως ο όρος γονιδίωμα αναφέρεται στο γενετικό υλικό που βρίσκεται στον πυρήνα.
Για την περιγραφή του μήκους ή της αλληλουχίαςενός νουκλεϊκού οξέος χρησιμοποιείται ο
όρος αριθμός ή αλληλουχία βάσεων αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα εννοούμε τον αριθμό ή την
ακολουθία των νουκλεοτιδίων του νουκλεϊκού οξέος.
Η απλούστευση αυτή γίνεται γιατί το μόνο τμήμα του νουκλεοτιδίου που αλλάζει είναι η αζωτούχος
βάση. Έτσι αναφέρεται ότι ένα μόριο DNA έχει μήκος 2.000 ζεύγη βάσεων, επειδή είναι δίκλωνο, ενώ
ένα μόριο mRNA έχει μήκος 2.000 βάσεις επειδή είναι μονόκλωνο.
Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα κυκλικό μόριο DNA
Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυπάρων είναι ένα δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA μήκους
περίπου 1 mm. Το κυκλικό αυτό μόριο DNA αναδιπλώνεται και πακετάρεται με τη βοήθεια κυρίως
πρωτεϊνών με αποτέλεσμα να έχει τελικό μήκος στο κύτταρο 1 μm. Περιέχει ένα αντίγραφο του
γονιδιώματος, άρα τα προκαρυωτικά κύτταρα είναι απλοειδή.
Σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό μόριο DNA, υπάρχουν και τα πλασμίδια .
Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα, κυκλικά μόρια DNA με διάφορα μεγέθη. Περιέχουν μικρό ποσοστό της
γενετικής πληροφορίας και αποτελούν το 1-2% του βακτηριακού DNA. Ένα βακτήριο μπορεί να
περιέχει ένα ή περισσότερα πλασμίδια, τα οποία αντιγράφονται ανεξάρτητα από το κύριο μόριο DNA του
βακτηρίου. Μεταξύ των γονιδίων που περιέχονται στα πλασμίδια υπάρχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε
αντιβιοτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε άλλο.
Τα πλασμίδια έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο μεταξύ τους όσο και με το
κύριο μόριο DNA του βακτηρίου, καθώς και να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο.
Με τον τρόπο αυτό μετασχηματίζουν το βακτήριο στο οποίο εισέρχονται και του προσδίδουν καινούριες
ιδιότητες.
Τα πλασμίδια αποτελούν πολύτιμο εργαλείο των τεχνικών της Γενετικής Μηχανικής.

Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών οργανισμών έχει πολύπλοκη οργάνωση
Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των προκαρυωτικών.
Το συνολικό DNA που υπάρχει σε κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο δεν είναι ένα ενιαίο μόριο, αλλά
αποτελείται από πολλά γραμμικά μόρια, ο αριθμός και το μήκος των οποίων είναι χαρακτηριστικά για τα
διάφορα είδη των οργανισμών.
Τα μόρια του DNA πακετάρονται με πρωτεΐνες και σχηματίζουν τα ινίδια χρωματίνης. Το συνολικό DNA
σε κάθε διπλοειδές κύτταρο του ανθρώπου έχει μήκος περίπου 2 m και συσπειρώνεται σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να χωράει στον πυρήνα, που έχει διάμετρο δέκα εκατομμυριοστά του μέτρου!
Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ύστερα από ειδική επεξεργασία, τα ινίδια χρωματίνης μοιάζουν με
κομπολόγια από χάντρες. Κάθε «χάντρα» ονομάζεται νουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα
οργάνωσης της χρωματίνης. Το νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων και
από οκτώ μόρια πρωτεϊνών, που ονομάζονται ιστόνες.
To DNA είναι τυλιγμένο γύρω από το οκταμερές των ιστονών .
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Τα νουκλεοσώματα αναδιπλώνονται με αποτέλεσμα το DNA να πακετάρεται σε μεγαλύτερο βαθμό,
σχηματίζοντας τελικά τα ινίδια της χρωματίνης.
Στην αναδίπλωση συμμετέχουν και άλλα είδη πρωτεϊνών.
Αν παρατηρήσουμε το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, βλέπουμε ότι εμφανίζεται με
διαφορετικές χαρακτηριστικές μορφές, ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου.
Κατά τη μεσόφαση το γενετικό υλικό έχει μικρό βαθμό συσπείρωσης και σχηματίζει δίκτυο ινιδίων
χρωματίνης. Κατά συνέπεια τα ινίδια χρωματίνης δεν είναι ορατά ως μεμονωμένες δομές με το οπτικό
μικροσκόπιο.
Με το τέλος της αντιγραφής κάθε ινίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί. Τα δύο αντίγραφα κάθε ινιδίου
συνδέονται μεταξύ τους με μία δομή που ονομάζεται κεντρομερίδιο.
O όρος αδελφές χρωματίδες χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα κατά
το χρονικό διάστημα που είναι συνδεδεμένα στο κεντρομερίδιο. Στην κυτταρική διαίρεση οι αδελφές
χρωματίδες συσπειρώνονται και, κατά το στάδιο της μετάφασης, αποκτούν μέγιστο βαθμό συσπείρωσης.
Στο στάδιο αυτό ο υψηλός βαθμός συσπείρωσης καθιστά τα μεταφασικά χρωμοσώματα ευδιάκριτα και
έτσι είναι εύκολο να παρατηρηθούν με το οπτικό μικροσκόπιο .
Στο τέλος της κυτταρικής διαίρεσης προκύπτουν δύο νέα κύτταρα, γενετικά όμοια μεταξύ τους και με το
αρχικό, αφού το καθένα περιέχει τη μία από τις δύο «πρώην» αδελφές χρωματίδες από κάθε χρωμόσωμα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ινίδια της χρωματίνης, τα χρωμοσώματα και οι χρωματίδες αποτελούν
«διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος». Τα ινίδια της χρωματίνης διπλασιάζονται στη μεσόφαση
και «μετατρέπονται» σε αδελφές χρωματίδες, οι οποίες γίνονται ευδιάκριτες στην κυπαρική διαίρεση.
Κατά το τέλος της κυτταρικής διαίρεσης αποχωρίζονται πλήρως, αποσυσπειρώνονται σταδιακά και
«μετατρέπονται» πάλι σε ινίδια χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα των νέων κυπάρων κ.ο.κ.
Παρ΄ όλες όμως τις μορφολογικές αυτές μεταβολές η χημική σύσταση του γενετικού υλικού παραμένει
αμετάβλητη.
Παρατήρηση των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου – Καρυότυπος
Το ανθρώπινο γονιδίωμα σε ένα απλοειδές κύτταρο (γαμέτη) αποτελείται από περίπου 3 .10 9 ζεύγη
βάσεων DNA, που είναι οργανωμένα σε 23 χρωμοσώματα.
Η μελέτη των χρωμοσωμάτων είναι δυνατή μόνο σε κύτταρα τα οποία διαιρούνται. Τα κύτταρα αυτά
μπορεί να προέρχονται είτε από ιστούς που διαιρούνται φυσιολογικά είτε από κυτταροκαλλιέργειες,
όπου γίνεται in vitro επαγωγή της διαίρεσης με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση.
Τα χρωμοσώματα μελετώνται στο στάδιο της μετάφασης, όπου εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό
συσπείρωσης και είναι ευδιάκριτα. Επειδή σε ένα πληθυσμό διαιρούμενων κυττάρων το ποσοστό αυτών
που βρίσκονται στη μετάφαση είναι μικρό, χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες σταματούν την κυπαρική
διαίρεση στη φάση αυτή. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα, ώστε να σπάσει η
κυπαρική τους μεμβράνη, και τα χρωμοσώματά τους απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Τέλος,
χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες και παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.
Κάθε φυσιολογικό μεταφασικά χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, οι οποίες
συγκρατούνται στο κεντρομερίδιο. Το κεντρομερίδιο «διαιρεί» κάθε χρωματίδα σε δύο βραχίονες, ένα
μεγάλο και ένα μικρό. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα ενός κυττάρου διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το
μέγεθος και ως προς τη θέση του κεντρομεριδίου. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά
ελαττούμενο μέγεθος.
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Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον καρυότυπο .
Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους. Στον
άνθρωπο τα φυσιολογικά αρσενικά και θηλυκά άτομα έχουν στον πυρήνα των σωματικών τους
κυττάρων 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Το ένα χρωμόσωμα καθε ζεύγους είναι πατρικής και το άλλο
μητρικής προέλευσης και ελέγχουν τις ίδιες ιδιότητες.
Από τα 23 ζεύγη τα 22 είναι μορφολογικά ίδια στα αρσενικά και στα θηλυκά άτομα και ονομάζονται
αυτοσωμικά χρωμοσώματα. Το 23ο ζεύγος στα θηλυκά άτομα αποτελείται από δύο Χ χρωμοσώματα,
ενώ στα αρσενικά από ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα. Το Υ χρωμόσωμα είναι μικρότερο σε μέγεθος από
το Χ.
Τα χρωμοσώματα αυτά ονομάζονται φυλετικά και σε πολλούς οργανισμούς, καθορίζουν το φύλο. Στον
άνθρωπο η παρουσία του Υ χρωμοσώματος καθορίζει το αρσενικό άτομο, ενώ η απουσία του το θηλυκό
άτομο. Έτσι, ένα φυσιολογικό αρσενικό άτομο έχει 44 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα ζεύγος ΧΥ,
ενώ ένα φυσιολογικό θηλυκό 44 αυτοσωμικά και ένα ζεύγος XX.
Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν το δικό τους γενετικό υλικό
Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των
χλωροπλαστών περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά με την
οξειδωτική φωσφορυλίωση και τη φωτοσύνθεση αντίστοιχα, και κωδικοποιεί μικρό αριθμό
πρωτεϊνών. Οι περισσότερες όμως πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των
μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών, κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του
πυρήνα.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και
για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα.
Το μιτοχονδριακό DNA στους περισσότερους οργανισμούς είναι κυκλικό μόριο. Κάθε μιτοχόνδριο
περιέχει δύο έως δέκα αντίγραφα του κυκλικού μορίου DNA .
Σε ορισμένα όμως κατώτερα πρωτόζωα είναι γραμμικό.
Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισμών περιέχει μόνο τα μιτοχόνδρια που προέρχονται από το ωάριο.
Επομένως, η προέλευση των μιτοχονδριακών γονιδίων είναι μητρική.
To DNA των χλωροπλαστών είναι κυκλικό μόριο και έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το μιτοχονδριακό
DNA.
Οι ιοί έχουν γενετικό υλικό DΝΑ ή RNA
Οι ιοί περιέχουν ένα μόνο είδος νουκλεϊκού οξέος, το οποίο μπορεί να είναι DNA ή RNA. To DNA των
ιών μπορεί να είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο, γραμμικό ή κυκλικό. Οι RNA ιοί έχουν συνήθως γραμμικό
RNA (σε σπάνιες περιπτώσεις είναι κυκλικό), το οποίο μπορεί να είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο.
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Ορισμοί
 Αποικία = σύνολο μικροοργανισμών, ορατή με το μάτι, προερχόμενο από διαδοχικές διαιρέσεις
1 κυττάρου όταν αναπτυχθεί σε στερεό θρεπτικό υλικό
 In vivo = περιγραφή βιολογικής διαδικασίας που πραγματοποιείται σε ζωντανό οργανισμό
(π.χ. απόδειξη ημισυντηρητικού μηχανισμού αντιγραφής του DNA)
 In vitro = περιγραφή βιολογικής διαδικασίας που πραγματοποιείται σε δοκιμαστικό σωλήνα
(π.χ. ανάλυση ενζύμων αντιγραφής)
 Ιχνηθέτηση = σήμανση μορίων με τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων-φθοριζουσών ουσιών
(π.χ. 32Ρ στα νουκλεοτίδια για σήμανση του DNA)
 Νουκλεοτίδιο = μονομερές του DNA και του RNA
 Πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα = αλυσίδα από την ένωση πολλών νουκλεοτιδίων με ομοιοπολικό
δεσμό
 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικός δεσμός = ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ του 3΄ C της πεντόζης του
πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας που είναι συνδεδεμένη με τον 5΄ άνθρακα της
πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας
 Γονίδια = λειτουργικές μονάδες του DNA που περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα
χαρακτηριστικά ενός οργανισμού
 Γονιδίωμα = το γενετικό υλικό ενός κυττάρου (συνήθως εννοείται αυτό του πυρήνα)
 Απλοειδή κύτταρα = προκαρυωτικά κύτταρα και γαμέτες διπλοειδών οργανισμών που έχουν το
γονιδίωμα σε μονό αντίγραφο
 Διπλοειδή κύτταρα = σωματικά κύτταρα διπλοειδών οργανισμών που έχουν το γονιδίωμα σε δύο
αντίγραφα
 Αριθμός ή αλληλουχία βάσεων = αριθμός ή ακολουθία νουκλεοτιδίων του DNA ή RNA
 Πλασμίδια = δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA
 Ινίδιο χρωματίνης = σχηματίζεται με περιέλιξη ενός δίκλωνου μορίου DNA επάνω σε πρωτεΐνες
( ιστόνες), αποτελείται από διαδοχικά νουκλεοσώματα, έχει μικρό βαθμό συμπύκνωσης. Στο κύτταρο
το συναντούμε στη φάση της μεσόφασης
 Δίκτυο ινιδίων χρωματίνης = αποτελείται από όλα τα ινίδια χρωματίνης που εμφανίζονται ως
πλέγμα στην μεσόφαση. Σε ανθρώπινο κύτταρο, στην αρχή της μεσόφασης, αποτελείται από
46 μονά ινίδια ενώ μετά την αντιγραφή από 46 διπλά ινίδια ενωμένα στο κεντρομερίδιο.
 Νουκλεόσωμα = βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης (με μορφή «χάντρας»)
 Ιστόνες = 8 μόρια πρωτεϊνών γύρω από τις οποίες τυλίγεται DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων
 Χρωματίδα = είναι ένα ινίδιο χρωματίνης με μικρό βαθμό συμπύκνωσης στη μεσόφαση ή μεγάλο
βαθμό συμπύκνωσης στη διαίρεση
 Κεντρομερίδιο = δομή που συνδέει τις αδελφές χρωματίδες
 Αδελφές χρωματίδες = είναι 2 και είναι ενωμένες με το κεντρομερίδιο. Εμφανίζονται μετά την
αντιγραφή του DNA (τέλος μεσόφασης). Είναι καλύτερα ορατές όταν συσπειρωθούν στη διαίρεση
 Χρωμόσωμα = ο όρος είναι περισσότερο λειτουργικός, δεν περιγράφει δηλαδή μορφές. Είναι μονό
περιέχει ένα μόριο DNA, πριν την αντιγραφή ή μετά τη διαίρεση του κεντρομεριδίου (ανάφαση)
ή διπλό περιέχει δύο μόρια DNA, μετά την αντιγραφή έως τη μετάφαση. Είναι απλωμένο ινίδιο
8
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χρωματίνης (στη μεσόφαση) ή είναι συσπειρωμένο (κατά τη διαίρεση) μεταφασικό χρωμόσωμα.
Στη φάση αυτή είναι διακριτά.
 Μετακεντρικά χρωμοσώματα = το κεντρομερίδιο βρίσκεται σχεδόν στο μέσο του χρωμοσώματος
 Ακροκεντρικά χρωμοσώματα = το κεντρομερίδιο βρίσκεται κοντά στο άκρο του χρωμοσώματος
 Υπομετακεντρικά χρωμοσώματα = το κεντρομερίδιο βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση
 Καρυότυπος= απεικόνιση των χρωμοσωμάτων ταξινομημένων σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος
 Αυτοσωμικά χρωμοσώματα = τα 22 ζεύγη χρωμοσωμάτων που είναι μορφολογικά ίδια στα
αρσενικά και τα θηλυκά άτομα
 Φυλετικά χρωμοσώματα = το 23ο ζεύγος χρωμοσωμάτων που καθορίζουν το φύλο.
 Ημιαυτόνομα οργανίδια = μιτοχόνδρια - χλωροπλάστες που έχουν DNA αλλά οι πιο πολλές
πρωτεΐνες τους κωδικοποιούνται από γονίδια του πυρηνικού DNA

Ιστορικά στοιχεία
 1869 Απομόνωση DNA από πυρήνα
 1903 Χρωμοσώματα φορείς γενετικού υλικού
 1944 Το DNA είναι το γενετικό υλικό
 1952 Σταμάτημα διαίρεσης κυττάρων στη μετάφαση (υποτονικό διάλυμα +κολχικίνη)
 1953 Ανακάλυψη διπλής έλικας DNA
 1960 Καλλιέργεια λεμφοκυττάρων στο εργαστήριο(φυτοαιμαγλουτινίνη)
 1960 Διάσκεψη για ονοματολογία ανθρώπινων μεταφασικών χρωμοσωμάτων
 1970 Δημιουργία ζωνών στα χρωμοσώματα (κινακρίνη)

 1971 Διάσκεψη για πρότυπο ζωνών των ανθρώπινων μεταφασικών χρωμοσωμάτων .
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1 . Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που ματαφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποιο ήταν η λογική τους;
(Απ.: Παρ'όλο ... νουκλεοτιδίων! σελ.13)
2. Περιγράψτε το πείραμα του Griffith, και δώστε τον ορισμό της αποικίας.
(Απ: Το 1928 ... πώς γίνεται αυτό. σελ.13)
3. Περιγράψτε το πείραμα που απέδειξε ότι το γενετικό υλικό είναι το DΝA
(Απ: Η απάντηση ... υλικό. σελ.13)
4. Ποια βιοχημικά δεδομένα ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του πειράματος των Avery Mac-Leod και
McCarthy;
(Απ: Η ποσότητα ... κύτταρο του. σελ.13-14)
5. Ποιο πείραμα επιβεβαίωσε το γεγονός ότι το γενετικό υλικό είναι το DΝΑ
(Απ: Η οριστική ... νέοι φάγοι. σελ.14)
6. Πότε ένα πείραμα χαρακτηρίζεται iη νίνο και πότε iη vitro;Tι ονομάζουμε ιχνηθέτηση; Δώστε από ένα παράδειγμα.
(Απ: Η έκφραση ... DNA. σελ.14)
7. Περιγράψτε τον σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας.
(Απ: Το DNA... δεσμό. σελ.14)
8. Ποιος δεσμός ονομάζεται 3΄ - 5 ΄ φωσφοδιεστερικός;
(Απ: Ο δεσμός ... πεντόζη. σελ. 14)
9. Από τι αποτελείται ένα δεοξυριβονουκλεοτίδιο και από τι ένα ριβονουκλεοτίδιο;
(Απ: Κάθε .... 5΄ άνθρακα. Για τo RΝΑ ισχύουν τα ίδια μόνο που η πεντόζη είνα η ριβόζη .σελ.14)
10. Γιατί κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει προσανατολισμό 5΄  3΄ ;
(Απ: Ανεξάρτητα ... 5΄-3΄. σελ.14)
11. Τι έδειξαν τα δεδομένα από την ανάλυση του DΝA σχετικά με το ποσοστό και την αναλογία των
αζωτούχων βάσεων;
(Απ: Παρ’ότι... ως γενετικό υλικό. σελ.14-15)
12. Ποια επιστημονικά δεδομένα προηγήθηκαν και συνέτειναν καθοριστικά στην ανακάλυψη της διπλής
έλικας του DΝΑ ;
(Απ:Η ανακάλυψη ...στο χώρο. σελ.15)
13. Περιγράψτε τη δομή της διπλής έλικας.
(Απ: Σύμφωνα με ... της άλλης. σελ.15-16-17)
14. Αναφέρετε, συνοπτικά, τις λειτουργίες του γενετικού υλικού.
(Απ:Το DNA ... πρωτεïνών . σελ.17)
15. Τι ορίζουμε ως γονιδίωμα ενός κυττάρου;
(Απ: Το γενετικό υλικό ... του. σελ.17)
16. Ποια κύτταρο ονομάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή;
(Απ: Τα κύτταρα ... πυρήνα. σελ.17)
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17. Ποιους όρους χρησιμοποιούμε για την περιγραφή του μήκους μιας μονόκλωνης και μιας δίκλωνης
πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας;
(Απ: Για την περιγραφή ... είναι μονόκλωνο. σελ.17)
18. Περιγράψτε το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών οργανισμών.
(Απ: Το γενετικό υλικό... απλοειδή. σελ.18)
19. Τι είναι τα πλασμίδια; Ποιες ιδιότητες φέρουν;
(Απ: Σε πολλά... DNA. σελ.18)
20. Ποια είναι η μορφή και το μέγεθος του γενετικού υλικού στο ευκαρυωτικά κύτταρο;
(Απ: Το γενετικό υλικό ... του μέτρου! σελ.18)
21. Τι ονομάζουμε νουκλεόσωμα ;
(Απ: Στο ηλεκτρονικό... της χρωματίνης. σελ.18)
22.Τι είναι οι ιστόνες;
(Απ: Το νουκλεόσωμα … πρωτεïνών. σελ.18)
23. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές μορφές του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού κυττάρου στα διάφορα στάδια του κυτταρικού κύκλου;
(Απ: Αν παρατηρήσουμε ... αμετάβλητη. σελ. 18-20)
24.Τι είναι ο καρυότυπος;
(Απ: Τα χρωμοσώματα ... καρυότυπο. σελ.20)
25. Με πoιo τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε τον καρυότυπο ενός οτόμου;
(Απ: Το ανθρώπινο ... μικροσκόπιο. σελ.20)
26. Τι είναι οι αδελφές χρωματίδες και τι το κεντρομερίδιο ενός χρωμοσώματος;
(Απ: Κάθε φυσιολογικό ... κεντρομερίδιο. σελ. 20)
27. Ποια χρωμοσώματα ονομάζονται αυτοσωμικά και πoια φυλετικά στον άνθρωπο;
(Απ: Στον άνθρωηο ... το φύλο. σελ. 20)
28. Πως καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο;
(Απ: Στον άνθρωπο ... ζεύγος ΧΧ. σελ. 20-21)
29. Για ποιες λειτουργίες περιέχει γενετικές πληροφορίες το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των
χλωροπλαστών;
(Απ: Τα μιτοχόνδρια ... πρωτεïνών. σελ.21)
30. Γιατί τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ονομάζονται ημιαυτόνομα οργανίδια;
(Απ: Οι περισσότερες... ημιαυτόνομα. σελ.21)
31. Γιατί το μιτοχονδριακό γονίδιο είναι μητρικής προέλευσης;
(Απ: Το μιτοχονδριακό ... μητρική. σελ.21)
32. Ποιο μπορεί να είναι το είδος του γενετικού υλικού των ιών;
(Απ: Οι ιοί ... δίκλωνο. σελ.22)
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση:
1. Οι πρωτεΐνες είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στα βιολογικά μακρομόρια των κυττάρων και:
α. αποτελούνται από νουκλεοτίδια
β. είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε
κύτταρο και από γενιά σε γενιά
γ. εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε σχέση με το DNA
δ. μπορούν να μετασχηματίσουν τα κύτταρα στα οποία εισέρχονται
2. Τα πειράματα του Griffith έδειξαν ότι οι γενετικές πληροφορίες είναι αποθηκευμένες:
α. στο DNA
β. στο RNA
γ. σε ένα ειδικό παράγοντα
δ. στα ένζυμα
3. Ο μετασχηματισμός των αδρών βακτηρίων σε λεία παθογόνα είναι αποτέλεσμα:
α. μεταφοράς πρωτεϊνών
β. μεταφοράς γενετικού υλικού από τα νεκρά λεία βακτήρια στα ζωντανά αδρά
γ. ενεργοποίησης ειδικών γονιδίων των αδρών βακτηρίων
δ. ανταλλαγής πλασμιδίων
4. Τα πειράματα των Avery, Mac-Leod και McCarty έδειξαν ότι ο ειδικός παράγοντας στον οποίο
αναφέρονταν ο Griffith ήταν:
α. το RNA
β. οι πρωτείνες
γ. τα λιπίδια
δ. το DNA
5. Ένα ηπατικό και ένα μυϊκό κυττάρου του ανθρώπου:
α. επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες
γ. παράγουν τον ίδιο αριθμό πρωτεϊνών
β. περιέχουν ίδια ποσότητα γενετικού υλικού
δ. περιέχουν διαφορετικά γονίδια
6. Τα πειράματα με ιχνηθετημένους φάγους έδειξαν ότι οι γενετικές πληροφορίες:
α. είναι οργανωμένες σε λειτουργικές μονάδες, τα γονίδια
γ. καθορίζονται από το DNA του πυρήνα
β. δεν εξαρτώνται από τις αλλαγές στο περιβάλλον
δ. είναι αποθηκευμένες στο DNA
7. Τα νουκλεοτίδια μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας DNA:
α. αποτελούνται από μια αζωτούχο βάοη, ένα σάκχαρο, τη ριβόζη και μια φωσφορική ομάδα
β. συνδέονται μεταξύ τους με ετεροπολικό δεσμό
γ. συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου
δ. σχηματίζουν ένα σταθερό υδρόφιλο σκελετό
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8. Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός είναι δεσμός:
α. προσθήκης
β. δισουλφιδικός
γ. συμπύκνωσης

δ. υδρογόνου

9. Αν συγκρίνουμε το γενετικό υλικό του ανθρώπου και του χοίρου, θα διαπιστώσουμε ότι το γενετικό
τους υλικό:
α. αποτελείται από ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων
γ. εμφανίζει ίδια τιμή του λόγου Α/Τ
β. εμφανίζει ίδια % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις
δ. εμφανίζει διαφορετική χημική σύσταση

10. Σε ένα μόριο νουκλεϊκού οξέος ισχύει

α. μονόκλωνο κυκλικό
β. μονόκλωνο γραμμικό

A
C
 1 και  1.Το μόριο είναι :
T
G

γ. μονόκλωνο ή δίκλωνο RNA
δ. δίκλωνο γραμμικό ή κυκλικό DNA

11. Δε συναντάμε ομόλογα χρωμοσώματα:
α. σε ηπατικά κύτταρα ανθρώπου
γ. στους γαμέτες των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών
β. σε προκαρυωτικά κύτταρα
δ. όσα αναφέρονται στα β καιγ
12. Σε κάθε δίκλωνο μόριο DNA ισχύει:
AT
A G
α.
1
β.Α = G
γ.
1
CG
TC
13. Δε συναντάμε δίκλωνο γραμμικό DNA σε :
α. μυϊκά κύτταρα
β. κύτταρα καλαμποκιού

δ.

AG
1
UC

γ.βακτήρια

δ.ιούς

14. Αν συγκρίνουμε ένα κυκλικό και ένα γραμμικό μόριο DΝA που έχουν τον ίδιο αριθμό
νουκλεοτιδίων, τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα δύο αυτά μόρια:
α. έχουν ίδιο αριθμό δεσμών υδρογόνου β. περιέχουν διαφορετικό αριθμό ομοιοπολικών δεσμών
AT
γ. έχουν την ίδια τιμή του λόγου
 1 δ. απαιτούν στην υδρόλυση τους ίδιο αριθμό μορίων νερού
CG
15. Δύο κύτταρα που έχουν ίδιο μέγεθος γονιδιώματος:
α. ανήκουν απαραίτητα σε οργανισμούς του ίδιου είδου
β. έχουν την ίδια % αναλογία σε βάσεις
γ. έχουν ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων

δ. είναι δυνατό να εμφανίζουν διαφορετική τιμή του λόγου

AT
1
CG

16. Το γονιδίωμα ενός κυττάρου που απομονώθηκε από διπλοειδή οργανισμό αποτελείται από 9
χρωμοσώματα. Το κύτταρο αυτό είναι:
α. προκαρυωτικό β. σωματικό
γ. απλοειδές
δ. μεταφασικό
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Επιμέλεια : Πολίτης Κώστας
Κεφάλαιο 1o : γενετικό υλικό

17. Δεν ισχύει για τα βακτήρια ότι:
α. δε διαθέτουν οργανωμένο πυρήνα
γ. μπορεί να περιέχουν ένα ή περισσότερα πλασμίδια
β. το γενετικό τους υλικό είναι κυκλικό μονόκλωνο μόριο DNA
δ. είναι κύτταρα απλοειδή
18. Τα πλασμίδια:
α. αποτελούνται από DNA και ιστόνες
β. είναι κυκλικά μονόκλωνα μόρια
19.Πλασμίδια συναντάμε σε:
α. βακτήρια
β. κατώτερα πρωτόζωα

γ. κωδικοποιούν μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών
δ. περιέχουν μικρό αριθμό γονιδίων

γ. φυτικά κύτταρα

20.Το πυρηνικό DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου:
α. κωδικοποιεί το σύνολο των πρωτεϊνών του κυττάρου
β. είναι ενιαίο μόριο

δ. μιτοχόνδρια

γ.αποτελείται από μονόκλωνα μόρια DNA
δ.σχηματίζει δίκτυο ινιδίων χρωματίνης

21. Τα νουκλεοσώματα:
α. συμμετέχουν στο πακετάρισμα των προκαρυωτικών DNA
β. είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης
γ. δεν παρατηρούνται σε γεννητικά κύτταρα
δ. στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μοιάζουν με χάντρες που αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες
22. Σε έναν προκαρυωτικό οργανισμό δεν συναντάμε:
α. RNA
β. DNA
γ. χρωματίνη
δ. πρωτείνες
23. Στο στάδιο της μεσόφασης γίνεται μεταξύ άλλων διαδικασιών:
α. σύνθεση ιστονών
γ. αντιγραφή DNA
β. σχηματισμός κυτταρικών οργανιδίων
δ. όσα αναφέρονται στα α, β και γ
24. Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων αποτελείται από:
α. κυκλικά μόρια DNA συνδεδεμένα με ιστόνες
γ. κυκλικά μονόκλωνα μόρια DNA
β. μονόκλωνα μόρια DNA
δ. γραμμικά μόρια DNA συνδεδεμένα με πρωτείνες
25. Τα ινίδια χρωματίνης:
α. γίνονται ορατά στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης
β. είναι ορατά ως μεμονωμένες δομές με το οπτικό μικροσκόπιο
γ. απουσιάζουν από τα απλοειδή κύτταρα των ανώτερων οργανισμών
δ. αναδιπλώνονται και πακετάρονται σχηματίζοντας χρωμοσώματα
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26. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται:
α. στον πυρήνα, τα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες
β. στον ττρήνα κατά την διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης

γ. μόνο στους γαμέτες
δ. σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

27. Κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου:
α. ο αριθμός των χρωμοσωμάτων παραμένει σταθερός
β. η ποσότητα του DNA είναι σταθερή
γ. το γενετικό υλικό εμφανίζει τον ίδιο βαθμό συσπείρωσης
δ. τα ινίδια χρωματίνης αποσυσπειρώνονται
28. Δεν είναι δυνατό να παρατηρήσουμε στον πυρήνα ενός σπερματοζωαρίου:
α. νουκλεοσώματα
γ. γραμμικά μόρια DNA
β. κεντρομερίδια
δ. χρωμοσώματα
29. Σε ένα ανθρώπινο γεννητικό κύτταρο δεν υπάρχουν:
α. ιστόνες β. μιτοχόνδρια
γ. πλασμίδια
δ. χρωματίνη
30. Τα ινίδια χρωματίνης, τα χρωμοσώματα και οι αδελφές χρωματίδες δε διαφέρουν μεταξύ τους:
α. στη χημική σύσταση
γ. στη μορφολογία
β. στην ποσότητα DNA
δ. στο βαθμό συσπείρωσης
31. Τα μυϊκά, ηπατικά και νευρικά κύτταρα ενός ανθρώπου:
α. δεν περιέχουν ίδια γονίδια
γ. είναι απλοειδή
β. περιέχουν DNA μήκους 6 .109 ζεύγη βάσεων δ. περιέχουν 23 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων
32. Κατά το στάδιο της μετάφασης της μίτωσης σε ένα ανθρώπινο κύτταρο:
α. τα χρωμοσώματα γίνονται ορατά με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
β. κάθε χρωμόσωμα είναι ένα συσπειρωμένο μόριο DNA
γ. το γενετικό υλικό σχηματίζει δίκτυο ινιδίων χρωματίνης
δ. το γενετικό υλικό του κυττάρου είναι διπλασιασμένο
33. Ένα μεταφασικό χρωμόσωμα διαφέρει από το αντίστοιχο μεσοφασικό:
α. στις γενετικές θέσεις
β. στην ποσότητα του DNA
γ. στο βαθμό συσπείρωσης
δ. στη χημική σύσταση
ε. όσα αναφέρονται β και γ
34.Κατά την έναρξη της μίτωσης σε ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο, τι από τα παρακάτω δεν ισχύει:
α. το γονιδίωμα αποτελείται από 12 . 10 9 ζεύγη βάσεων
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β. το γενετικό υλικό αρχίζει να συσπειρώνεται
γ. κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο μόρια DNA
δ. τα χρωμοσώματα είναι ευδιάκριτα με το οπτικό μικροσκόπιο
35. Ένα φυσιολογικό μεταφασικό χρωμόσωμα αποτελείται από:
α. ένα ινίδιο χρωματίνης
γ. τέσσερις βραχίονες
β. τέσσερις αδελφές χρωματίδες
δ. ένα μόριο DNA
36. Δύο ομόλογα χρωμοσώματα στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης:
α. είναι μορφολογικά ανόμοια
γ. όταν χρωματίζονται εμφανίζουν διαφορετικές ζώνες
β. αποτελούνται από 4 μόρια DNA
δ. διαφέρουν στη θέση του κεντρομεριδίου
37. Ο καρυότυπος ενός φυσιολογικού ανθρώπου απεικονίζει χρωμοσώματα στα οποία υπάρχουν:
α. 23 μόρια DNA
β. 92 μόρια DNA
γ. 46 ινίδια χρωματίνης
δ. 46 μόρια DNA
38. Ο καρυότυπος ενός ανθρώπου και μιας γάτας απεικονίζουν:
α. μορφολογικά όμοια χρωμοσώματα
γ. ινίδια χρωματίνης
β. ίδιο αριθμό αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων
δ. ίδιο αριθμό φυλετικών χρωμοσωμάτων
39. Ο καρυότυπος ενός φυσιολογικού άνδρα διαφέρει από τον καρυότυπο μιας φυσιολογικής γυναίκας
α. στον αριθμό των χρωμοσωμάτων
γ. στη μορφολογία των φυλετικών χρωμοσωμάτων
β. στον αριθμό των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων δ. στον αριθμό των μορίων DNA
40. Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά την παρατήρηση του καρυότυπου ενός ατόμου:
α. το φύλο
γ. μικρές αλλαγές στην αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων
β. τον αριθμό των χρωμοσωμάτων
δ. εκτεταμένες χρωμοσωμικές αλλαγές
41. Δύο μορφολογικά όμοια χρωμοσώματα (επιλέξτε τη λανθασμένη απάντηση):
α. ονομάζονται ομόλογα
γ. αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες
β. εμφανίζουν ίδιες ζώνες
δ. φέρουν γονίδια που ελέγχουν διαφορετικές ιδιότητες
42. Σε ένα ανθρώπινο ωάριο:
α. τα χρωμοσώματα είναι διπλασιασμένα
β. το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα

γ. τα χρωμοσώματα είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο
δ. υπάρχει ένα μόνο φυλετικό χρωμόσωμα

43. Δε συναντάμε δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA σε:
α. βακτήρια β. μιτοχόνδρια από κύτταρα ήπατος

γ. ιούς

δ. μιτοχόνδρια κατώτερων πρωτοζώων
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44. Τα μιτοχονδριακά γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες απαραίτητες:
α. στην αντιγραφή του DNA
γ. στην κυτταρική αναπνοή
β. στη δομή του πυρηνικού DΝA
δ. στη φωτοσύνθεση
45. Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων:
α. είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο μόριο RNA
β. έχει μέγεθος μεγαλύτερο από το γενετικό υλικό των χλωροπλαστών

γ. είναι κυκλικό μόριο DNA
δ. δεν περιέχει γονίδια

46. Τα μιτοχονδριακά γονίδια:
α. μεταβιβάζονται από τον πατέρα σε όλους τους αρσενικούς απογόνους
β. δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες
γ. δεν κληρονομούνται
δ. μεταβιβάζονται από τη μητέρα σε όλους τους απογόνους
47. Δεν αποτελείται πάντα από DNA:
α. το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων
β. το πλασμίδιο

γ. το γονιδίωμα ορισμένων ιών
δ. το νουκλεόσωμα

48. Ένα φυσιολογικό ανθρώπινο ωάριο περιέχει:
α. 44 αυτοσ. χρωμοσώματα β. 23 μόρια DNA γ. ένα χρωμόσωμα Υ δ. δύο όμοια φυλ.χρωμοσώματα
49. Σε ένα φυτικό κύτταρο δε συναντάμε DNA:
α. στον πυρήνα
γ. στα ριβοσώματα
β. στα μιτοχόνδρια
δ. στους χλωροπλάστες
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ « ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ »

Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή με Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:
1. Το RNA σε αντίθεση με το DNA δε φέρει γενετικές πληροφορίες. Σ
2. Οι δομικοί λίθοι του DNA είναι τα δεοξυριβονουκλεοτίδια. Σ

Λ

Λ

3. Ο βακτηριακός μετασχηματισμός του D.pneumoniae έγινε με μεταφορά DNA από τα νεκρά λεία
βακτήρια στα ζωντανά αδρά. Σ Λ
4. Όλα τα κύτταρα ενός ανώτερου οργανισμού έχουν στον πυρήνα τους, την ίδια ποσότητα DNA. Σ

AT
είναι διαφορετική για οργανισμούς που ανήκουν στο ίδιο είδος. Σ
CG

Λ

6. Το γονιδίωμα ενός ανθρώπινου επιθηλιακού κυττάρου έχει μέγεθος 6.109 ζεύγη βάσεων. Σ

Λ

5. Η τιμή του λόγου

Λ

7. Το πρώτο νουκλεοτίδιο μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας έχει ελεύθερο -ΟΗ στο ελεύθερο
5' άκρο του. Σ Λ
8. Όλα τα σωματικά κύτταρα των ανώτερων οργανισμών φέρουν τον ίδιο αριθμό γονιδίων. Σ
9. Η δευτεροταγής δομή του DNA σταθεροποιείται με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Σ

Λ

Λ

10. Σε κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών είναι ίσος με τον
αριθμό των νουκλεοτιδίων. Σ Λ
11. Δύο μόρια DNA που έχουν ίδια % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις περιέχουν ίδιο αριθμό δεσμών
υδρογόνου. Σ Λ
12. Στους γαμέτες το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα. Σ

Λ

13. Κάθε γονίδιο είναι ένα δίκλωνο τμήμα DNA με καθορισμένη αλληλουχία βάσεων. Σ

Λ

14. Κάθε γονίδιο αποτελείται από δύο συμπληρωματικές και αντιπαράλλληλες αλυσίδες . Σ
15. Το DNA μπορεί να είναι και μονόκλωνο. Σ

Λ

Λ

16. Το γενετικό υλικό των βακτηρίων αποτελείται από ριβονουκλεοτίδια Σ
17. Είναι δυνατή η μεταφορά γονιδίων από βακτήριο σε βακτήριο. Σ
18. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το DNA αντιγράφεται στη μεσόφαση. Σ

Λ

Λ
Λ

19. Είναι δυνατή η ανταλλαγή γονιδίων μεταξύ βακτηριακού DNA και πλασμιδίου. Σ
20. Το γενετικό υλικό των βακτηρίων δεν έχει ελεύθερα 3' και 5' άκρα. Σ
21. Κάθε ινίδιο χρωματίνης είναι ένα γραμμικό δίκλωνο μόριο DNA. Σ

Λ

Λ

Λ

22. Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων σχηματίζει δίκτυο ινιδίων χρωματίνης. Σ

Λ

23. Οι αδελφές χρωματίδες ενός χρωμοσώματος περιέχουν διαφορετικό αριθμό νουκλεοσωμάτων. Σ
24. Το DNA στον πυρήνα είναι συνδεδεμένο με πρωτεΐνες που ονομάζονται ιστόνες. Σ
25. Στον καρυότυπο ενός φυσιολογικού ανθρώπου απεικονίζονται 23 χρωμοσώματα. Σ

Λ
Λ

26. Ένα ζευγάρι ομολόγων χρωμοσωμάτων στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης αποτελείται απο
4 χρωματίδες. Σ Λ
27. Στη δομή ενός ινιδίου χρωματίνης συμμετέχουν πολλά νουκλεοσώματα. Σ

Λ

28. Οι αδελφές χρωματίδες είναι μόρια DNA με την ίδια % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις. Σ

Λ
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29. Ένα γονίδιο αποτελείται από πολλά νουκλεοσώματα. Σ

Λ

30. Οι αδελφές χρωματίδες διαφέρουν μεταξύ τους στο μέγεθος. Σ

Λ

31. Το κεντρομερίδιο διαιρεί πάντα κάθε μεταφασικό χωμόσωμα σε δύο ισομήκεις βραχίονες. Σ

Λ

32. Τα 3. 10 9 ζεύγη βάσεων, σε έναν ανθρώπινο γαμέτη οργανώνονται σε 23 ζεύγη ομολόγων
χρωμοσωμάτων. Σ Λ
33. Στην αρχή της μεσόφασης τα ινίδια χρωματίνης οργανώνονται σε ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων.
34. Το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης από 6.109 ζεύγη
βάσεων. Σ Λ
35. Τα ινίδια χρωματίνης αποτελούν τους φορείς των γονιδίων. Σ

Λ

36. Το κεντρομερίδιο συγκρατεί ενωμένα μόρια DNA που διαφέρουν μεταξύ τους στη δευτεροταγή
δομή. Σ Λ
37. Οι γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών περιέχουν ένα χρωμόσωμα από κάθε ζευγάρι ομολόγων
χρωμοσωμάτων. Σ Λ
38. Κάθε γαμέτης περιέχει μια χρωματίδα από κάθε ζευγάρι ομολόγων χρωμοσωμάτων του μητρικού
κυττάρου. Σ Λ
39. Το 1ο χρωμόσωμα του ανθρώπου διαφέρει από το 3ο στην ποσότητα του γενετικού υλικού. Σ

Λ

40. Στις αντίστοιχες θέσεις των ομολόγων χρωμοσωμάτων υπάρχουν γονίδια που ελέγχουν την ίδια
ιδιότητα. Σ Λ
41. Τα φυλετικά χρωμοσώματα είναι μορφολογικά όμοια.
42. Τα νουκλεοσώματα είναι σχηματισμοί που γίνονται ορατοί με το οπτικό μικροσκόπιο στη φάση της
μετάφασης της μίτωσης.
43. Το γενετικό υλικό ορισμένων ιών αποτελείται από ριβονουκλεοτίδια. Σ

Λ

44. Ένας μεγάλος αριθμός πρωτεϊνών, που συμμετέχουν στη δομή των μιτοχονδρίων, κωδικοποιούνται
από το πυρηνικό DNA. Σ Λ
45. Τα μιτοχόνδρια των ανώτερων οργανισμών περιέχουν 2-10 αντίγραφα των γονιδίων τους. Σ
46. Το 2ο και το 5ο χρωμόσωμα του ανθρώπου φέρουν τις ίδιες γενετικές πληροφορίες. Σ
47. Τα Χ και Υ φυλετικά χρωμοσώματα είναι ομόλογα. Σ

Λ

Λ

48. Τα μιτοχονδριακά γονίδια του ζυγωτού είναι μητρικής προέλευσης. Σ
49. Το μεταβλητό τμήμα των νουκλεοτιδίων είναι υδρόφοβο. Σ
50.Το ζυγωτό είναι κύτταρο απλοειδές. Σ

Λ

Λ

Λ

Λ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ …
1. ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

Για την απεικόνηση του καρυότυπου κάποιου ασθενούς :
α) Ποια κύτταρα θα χρησιμοποιήσετε ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
β) Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου θα πρέπει να βρίσκονται τα κύτταρα αυτά; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας .
γ) Ποιες χημικές ουσίες θα χρησιμοποιήσετε κατά την εργαστηριακή σας μελέτη ; Ποιος είναι ο ρόλος
τους ;
δ) Ποια διαδικασία θα ακολουθούσατε για τη δημιουργία του καρυότυπου ;
ε) Τι πληροφορίες θα σας προσφέρει ο καρυότυπος ;
στ) Είναι δυνατόν να εντοπίσετε κληρονομικές ασθένειες με τον καρυότυπο. Να αναφέρεται δύο από
αυτές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α) Θα χρησιμοποιήσουμε κύτταρα που προέρχονται από ιστούς που διαιρούνται φυσιολογικά, γιατί ο
υψηλός βαθμός συσπείρωσης του DNA στα χρωμοσώματα παρατηρείται κατά τη διάρκεια της μίτωσης
και συγκεκριμένα στο στάδιο της μετάφασης. Επίσης, πρέπει να είναι εύκολη η λήψη κυττάρων, π. χ.
λεμφοκύτταρα.
β) Τα κύτταρα πρέπει να βρίσκονται στη φάση της μετάφασης.( γιατί τότε εμφανίζουν τον μεγαλύτερο
βαθμό συσπείρωσης και είναι πιo ευδιάκριτα.)
γ) Θα χρησιμοποιήσουμε
• Ουσίες με μιτογόνο δράση για την in vitro επαγωγή της διαίρεσης
• Ουσίες που σταματούν τη μίτωση στη φάση της μετάφασης.
• Υποτονικό διάλυμα για να σπάσει η κυτταρική μεμβράνη των κυττάρων και να απλωθούν τα χρωμοσώματα.
• Ειδικές χρωστικές ουσίες για να χρωματιστούν τα χρωμοσώματα και να τα παρατηρήσουμε στο οπτικό
μικροσκόπιο.
δ) Διαδικασία δημιουργίας Καρυότυπου

 Επαγωγή της διαίρεσης των κυττάρων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση.
 Σταμάτημα των διαιρούμενων κυττάρων στη μετάφαση με χρήση κατάλληλων ουσιών.
(π.χ, με κολχικίνη).
 Επώαση των κυττάρων σε υποτονικό διάλυμα, ώστε να σπάσει η κυτταρική μεμβράνη.
 Άπλωμα των χρωμοσωμάτων σε αντικειμενοφόρο πλάκα (δηλαδή σε γυάλινη ορθογώνια πλάκα όπου
τοποθετούνται τα δείγματα που πρόκειται να παρατηρηθούν με οπτικό μικροσκόπιο).
 Χρώση των χρωμοσωμάτων με ειδικές χρωστικές (π.χ. Giemsa).
 Παρατήρηση μετο οπτικό μικροσκόπιο.
 Μετά την παρατήρηση (και φωτογράφηση) γίνεται ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων σε ζεύγη και κατά
σειρά ελαττούμενου μεγέθους.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο καρυότυπος.
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ε) Ο καρυότυπος προσφέρει πληροφορίες για:
• τον αριθμό των χρωμοσωμάτων,
• τη μορφολογία των χρωμοσωμάτων (σχήμα, μέγεθος, θέση κεντρομεριδίου),
• το φύλο του ατόμου,
• το είδος του οργανισμού,
• αν το κύτταρο είναι απλοειδές ή διπλοειδές,
• κληρονομικές ασθένειες,
• τις χαρακτηριστικές ζώνες κάθε χρωμοσώματος.
οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό των χρωμοσωμάτων βάφουν συγκεκριμένα τμήματά τους και έτσι παράγουν ένα, χαρακτηριστικό για κάθε χρωμόσωμα, πρότυπο εναλλασσόμενων
λευκόχρωμων και σκουρόχρωμων ζωνών διαφορπικού πάχους. Οι ζώνες αυτές είναι πολύ χρήσιμες,
κατά τη μελέτη του καρυότυπου, για τον εντοπισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών, όπως αναστροφές και
μετατοπίσεις (βλέπε 6ο κεφάλαιο).
στ) Μπορούμε να εντοπίσουμε κληρονομικές ασθένειες με τον καρυότυπο στην περίπτωση αλλαγής
στην κατασκευή στον αριθμό των χρωμοσωμάτων, όπως σύνδρομο Down και Kleinefelter.
2. Πότε δεν έχουμε ομόλογα χρωμοσώματα σ' ένα κύτταρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ομόλογα χρωμοσώματα δεν έχουμε σε ένα κύπαρο:
α. Όταν το κύπαρο αυτό είναι απλοειδές (π.χ. γαμέτης).
β. Όταν το κύπαρο είναι σωματικό και ανήκει σε αρσενικό άτομο, το ζεύγος των φυλετικών
χρωμοσώματων είναι Χ και Ψ, όπου το Ψ χρωμόσωμα είναι μικρότερο σε μέγεθος και έχει μόνο μία
μικρή περιοχή ομόλογη με το Χ.
γ. Στα άτομα που πάσχουν αηό σύνδρομο Turner (44 + ΧΟ), στα οποία λείπει ένα φυλετικό χρωμόσωμα.
δ. Στα κύπαρα των ατόμων που έχουν υποστεί δομική χρωμοσωμική ανωμαλία (π.χ.έλλειψη,
διπλασιασμό, μετατόπιση).
3. Με 1000 νουκλεοτίδια , πόσες διαφορετικές πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες μπορούν να
προκύψουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όλες οι δυνατές λύσεις θα δίνονται από τον τύπο αν , όπου α τα νουκλεοτίδια με τις τέσσερις
διαφορετικές αζωτούχες βάσεις που έχω (α=4) και ν ο συνολικός αριθμός των νουκλεοτιδίων της
πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας (ν= 1000). Άρα αν = 41000

21

Επιμέλεια : Πολίτης Κώστας
Κεφάλαιο 1o : γενετικό υλικό

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Στα ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ
1. To γενετικό υλικό ( Γ.Υ ) είναι νουκλεϊκό οξύ , δηλαδή μπορεί να είναι :
DNA ή RNA.

1 ( φωσφορική ομάδα ) → Pi

2.

1 νουκλεοτίδιο
(δομικός λίθος)

1 ( αζωτούχο βάση ) → A ,T/U,C,G )
1 ( πεντόζη ) → δεσόξυ ριβόζη ( DNA ) ή ριβόζη ( RNA )

3. Το ( Γ.Υ ) είναι πλήρως καθορισμένο όταν γνωρίζουμε :

*α) σχήμα ( προσδιορίζεται από τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς στο μόριο )
γραμμικό κυκλικό
(γ)
(κ)
**β) πλήθος κλώνων ( προσδιορίζεται από τη σχέση αναλογιών μεταξύ των συμπληρωματικών
βάσεων )
1
2
(δ)
(μ)
4. Τύποι DNA σαν γενετικο υλικό στους οργανισμούς :
α) μονόκλωνο – γραμμικό : ιός .
β) μονόκλωνο – κυκλικό : ιός .
γ) δίκλωνο – γραμμικό : ευκαρυωτικό κύτταρο( πυρηνικό ) ή ιός ή μιτοχόνδριο ( πρωτοζώου ).
δ) δίκλωνο – κυκλικό: προκαρυωτικό κύτταρο ή βακτήριο ή πλασμίδιο ή ιός ή μιτοχόνδριο
ή χλωροπλάστης .
5. Το ( Γ.Υ ) ενός ευκαρυωτικού κυττάρου : α) μιτοχονδρίου – χλωροπλάστη  δ – κ .
β) πυρήνα  δ – γ .
( εκφράσεις που το προσδιορίζουν :
1. χρωμόσωμα
2. νουκλεόσωμα – ινίδιο χρωματίνης – ιστόνες

6. Σε κάθε δίκλωνο μόριο DNA (RNA σε ιούς ),ισχύει ο κανόνας της συμπληρωματικότητας
σύμφωνα με το οποίο ,όσο το πλήθος των Α ,τόσο το πλήθος των T ( U ) και όσο το πλήθος των C
τόσο το πλήθος των G. Δηλαδή, A=T και C=G .
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7. Είδη DNA ως προς το σχήμα :

Πλασμίδια
Βακτήρια
Κυκλικό

Ιοί
αν γενικά δίνεται ένα
μόριο DNA θα
θεωρούμε δύο
περιπτώσεις :
α) κυκλικό
β) γραμμικό

Χλωροπλάστες
DNA

Μιτοχόνδρια

Πυρήνας ( ευκαρυωτικών κυττάρων )
Γραμμικό

Ιοί
Γονίδια ( τμήμα DNA )
Μιτοχόνδριο πρωτοζώων
8. Ο δεσμός που συνδέει τα νουκλεοτίδια μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας μεταξύ τους, είναι ο
3΄ – 5 ΄ φωσφοδιεστερικός δεσμός ( φ.δ ) και το DNA είναι μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό νουκλεοτιδίων με προσανατολισμό 5΄  3 ΄.
Προσδιορίζονται σε σχέση με το πλήθος των συνολικών νουκλεϊτιδίων .

Ο αριθμός των ( φ.δ ) σε κάθε κλώνο γραμμικού νουκλεϊκού οξέος είναι ( ν – 1 ) , όπου ν =ο αριθμός
νουκλεοτιδίων κάθε κλώνου.
Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο ( ν – 1 )

δηλαδή
(φ.δ) = συνολικά – 1 = (Α + Τ+ C + G ) – 12

Αν είναι δίκλωνο είναι :
Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο ( ν – 1 )
Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο-Ο ( ν – 1 )

2 ( ν – 1 ) = 2ν – 2

δηλαδή
2 (φ.δ) = συνολικά – 2 = (Α + Τ+ C + G ) – 22

Αν είναι κυκλικό DΝΑ ο αριθμός των ( φ.δ ) είναι ν σε κάθε κλώνο δηλαδή συνολικά στο δίκλωνο
μόριο 2ν, διότι ενώνεται το πρώτο με το τελευταίο νουκλεοτίδιο αλυσίδας.
(ν)

( 2ν )

δηλαδή
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2 (φ.δ) = συνολικά = (Α + Τ+ C + G ) 2

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι : αν (φ.δ) = συνολικά  κυκλικό .
(φ.δ) < συνολικά  γραμμικό -----

μονόκλωνο (κατά 1)
δίκλωνο (κατά 2)

Ο αριθμός των ( φ.δ ) συμπίπτει και με τον αριθμό μορίων του Η2Ο που παράγονται κατά τη σύνθεση
του νουκλεϊκού οξέος ή που χρησιμοποιούνται κατά την υδρόλυση του.
9. Το πλήθος των αλυσίδων ενός μορίου νουκλεϊκού οξέος , καθορίζεται από τη σχέση που έχουν οι
βάσεις μεταξύ τους, ως εξής :
α) Α = Τ & C = G  δίκλωνο ή μονόκλωνο ( από σύμπτωση )
β) Α ≠ Τ & C ≠ G  μονόκλωνο .
γ) Α = Τ & C ≠ G  μονόκλωνο .
δ) Α ≠ Τ & C = G  μονόκλωνο .
10. Στο δίκλωνο DΝΑ η αζωτούχος βάση Α είναι συμπληρωματική της Τ και η G είναι συμπληρωματική
της C. Μεταξύ Α – Τ απέναντι κλώνων , αναπτύσσονται 2 δεσμοί υδρογόνου, ενώ μεταξύ G – C 3
δεσμοί υδρογόνου .
Υποθέτοντας ότι είναι A τα ζεύγη Α -Τ και C τα ζεύγη C – G ,τότε ο συνολικός αριθμός των
δεσμών Η ( δ.Η ) :
κ (δ.Η) = 2 Α + 3 Cκ ι ισχύει μόνο για δίκλωνα μόρια,αφού στα μονόκλωνα είναι μη
προσδιορίσιμοι )
δείχνει
i) πλήθος ζευγών Α – Τ
ii) πλήθος ( Α+Τ ) στον κλώνο
iii) πλήθος Α στους δύο κλώνους( αντίστοιχα για το C )

Οι δ.Η σχετίζονται με την σταθερότητα ενός δίκλωνου μορίου και γενικά αυτό που λέμε δευτεροταγή
δομή . Όσο το πλήθος αυξάνει , τόσο η σταθερότητα του μορίου αυξάνει.
11. Αν ξέρουμε το ποσοστό Α και Τ στον ένα κλώνο , το ποσοστό στο μόριο θα είναι :

A% =

A 1 % + T1 %
2

Συνολικά νουκλεοτιδία μορίου : Σ = (Α + Τ + C + G)
Ειδικά στην περίπτωση ενός δίκλωνου μορίου λόγω του κανόνα της συμπλ/τητας,έχουμε :
( συνολικά ) = Σ = ( Α + Τ + C + G ) = 2 Α + 2 C
στους δύο κλώνους
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12. Όταν μια άσκηση μας δίνει τα ποσοστά των αζωτούχων βάσεων σε κύτταρα διαφορετικών οργανισμών και μας ζητάει να βρούμε αν οι οργανισμοί ανήκουν στο ίδιο είδος, παίρνουμε στο καθένα
κύτταρο την αναλογία (A  T) . ( έχει την ίδια τιμή και στους δύο κλώνους και στο μόριο συνολικά )
(C  G)

Αν οι αναλογίες μας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα , τότε τα κύτταρα ανήκουν στο ίδιο είδος
ΠΡΟΣΟΧΗ στον λόγο (A  G) , ο οποίος δεν καθορίζει το είδος.
(T  C)

(έχει διαφορετική τιμή σε κάθε κλώνο –αντίστροφοι αριθμοί- και ίσο με 1 ,στο μόριο)
13. Το νουκλεόσωμα αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης. Αποτελείται από DΝΑ
μήκους 146 ζευγών βάσεων και από 8 (οκταμερές) μόρια πρωτεϊνών που καλούνται ιστόνες.
Με τη μορφή νουκλεοσωμάτων βρίσκεται μόνο το πυρηνικό DΝΑ .

Σχέσεις που ισχύουν :


1 ινίδιο χρωματίνης  πολλά νουκλεοσώματα  146 ζ.β + 8 ιστόνες



(πλήθος νουκλεοσωμάτων ) =



( αριθμός ιστονών ) = ( αριθμός νουκλεοσωμάτων )



(αριθμός ζευγών βάσεων ) =

( πλήθος ζευγών βάσεων DNA )
146
.

8.

Μr
DNA ή (αριθμός βάσεων ) = ΜrRNA
Mr
Μr
ζ.β
β

15. Αν μ το πλήθος των ζευγών βάσεων (ζ.β) σε ένα μόριο,τότε 2μ το συνολικό πλήθος των
βάσεων σε αυτό.
Αν μ το πλήθος των βάσεων σε ένα μόριο,τότε μ το πλήθος των ζευγών βάσεων .
2
16. Οι διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων (συνδυασμοί) ορισμένου πλήθους (έστω ν),

δίνονται από τη σχέση :

(πλήθος συνολικών βάσεων)

(πλήθος διαφορετικών βάσεων)

 Αν έχουμε μονόκλωνο DNA ή RNA , τότε είναι : 4ν ( έχουμε 4 είδη διαφορετικών βάσεων)
 Αν έχουμε δίκλωνο,τότε είναι : 4 ν/2
( διότι,η διάταξη της μιας αλυσίδας ,καθορίζει την διάταξη της άλλης λόγω συμπλ/τητας)
 Αν έχουμε πρωτεΐνη ( 20 διαφορετικά αμινοξέα ) , τότε 20( πλήθος συνολικών αμινοξέων).

17. Μοριακό κλάσμα βάσης =

πλήθος συγκεκριμ ένης βάσης
συνολικ ό πλήθος βάσεων
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18. Υπολογισμός του Μr ενός μορίου DNA :
α) χωρίς να ληφθούν υπόψην τα μόρια νερού που αποβάλλονται στη δημιουργία των φ.δ
Mr=(πλήθος (ζ.β)) . Μrζ.β ή Mr=(πλήθος συνολικών βάσεων) . Μrβ
β) λαμβάνοντας υπόψην τα μόρια νερού που αποβάλλονται στη δημιουργία των φ.δ
Mr=(πλήθος συνολικών βάσεων) . Μrβ – 18.β ( β:το πλήθος των νερών και ΜrΗ2Ο =18)
19. Στις ασκήσεις με ινίδια χρωματίνης,διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :
Α) το ινίδιο αρχίζει και τελειώνει με νουκλεόσωμα

Συνδετκό DNA
νουκλεόσωμα
Τότε θα έχουμε για ν νουκλεοσώματα ,( ν-1) συνδετικά DNA ,οπότε :
Συνολικές βάσεις DNA = 146 . 2 . ν + ( ν-1) . β ( β, οι βάσεις του συνδετικού)
ή
.
Συνολικά ζεύγη βάσεων DNA = 146 ν + ( ν-1) . γ ( γ, τα ζεύγη βάσεων του συνδετικού)
Β) στο ινίδιο στην αρχή ή στο τέλος ή και στα δύο άκρα ,υπαρχει DNA

ή

Συνολικές βάσεις DNA = 146 . 2 . ν + ( ν-1) . β + δ
( β,δ οι βάσεις του συνδετικού και ακριανού)
ή
Συνολικά ζεύγη βάσεων DNA = 146 . ν + ( ν-1) . γ
( γ, δ τα ζεύγη βάσεων του συνδετικού και ακριανών)

20. Oι έννοιες μόριο DNA , ινίδιο χρωματίνης , χρωμόσωμα είναι δομικές και ως προς την διάκρισή
τους , εξετάζουμε το βαθμό συσπείρωσης .
Οι έννοιες αδελφές χρωματίδες και χρωμόσωμα είναι περιγραφικές.


ΜΟΡΙΟ DNA : έχουμε πάντα , σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου .

 ΙΝΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ: έχουμε μόνο στην μεσόφαση ( σε όλη την διάρκειά της ) .
 ΧΡΩΜΑΤΙΔΑ : έχουμε από το τέλος της μεσόφασης ( μετά τον αυτοδιπλασιασμό ), μέχρι την αρχή
της μίτωσης . ( όσο τα ινίδια είναι ενωμένα μεταξύ τους )


ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ : έχουμε πάντα , άσχετα την φάση του κυτταρικού κύκλου .
( αν το εξετάζουμε δομικά έχουμε μόνο στη μετάφαση της μίτωσης )
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Ποσοτικές σχέσεις
Τα απλοειδή κύτταρα του ανθρώπου, οι γαμέτες, διακρίνονται στα ωάρια για τα θηλυκά και τα
σπερματοζωάρια για τα αρσενικά, περιέχουν 22 αυτοσωμικά και 1 φυλετικό χρωμόσωμα.
Το μήκος του DNA που περιέχεται στα απλοειδή κύτταρα του ανθρώπου είναι ίσο με 3·109 ζεύγη
βάσεων. Τα ωάρια έχουν πάντα το φυλετικό χρωμόσωμα Χ, ενώ τα σπερματοζωάρια είναι δύο ειδών:
εκείνα που περιέχουν φυλετικό Χ χρωμόσωμα και εκείνα που περιέχουν φυλετικό Υ χρωμόσωμα.
Το Υ χρωμόσωμα είναι μικρότερο από το Χ χρωμόσωμα και περιέχει μικρότερο αριθμό βάσεων

Τα σωματικά κύτταρα του ανθρωπου ειναι διπλοειδή και περιέχουν 6 ·109 ζεύγη βάσεων στην αρχή της
μεσόφασης, πριν τον διπλασιασμό του DNA. Μετά τον διπλασιασμό και μέχρι την μετάφαση ο συνολικός
αριθμός των ζευγών βάσεων είναι διπλάσιος δηλαδή 12· 109.
.

zεύγη βάσεων
Μόρια DΝΑ
lνίδια χρωματίvης
Χρωμοσώματα
Συνολικό μήκος

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΜΕΣΟΦΑΣΗ
ΑΡΧΗ
ΤΕΛΟΣ
9
6·10
12·10 9
46
92
46
92
46
46
2m
2m+ 2m

ΜΙΤΩΣΗ
12·10 9
92
46
2m+ 2m

ΓΑΜΕΤΗΣ
Ωάριο ή
σπερματοζωάριο
3·10 9
23
23
23
1m

21.
Γενετικό υλικό
στον πυρήνα
ευκαρυωτικού
κυττάρου
του ινιδίου

πολλά μόρια DNA
διαφορετικού
μήκους

κάθε μόριο DNA
αναδιπλώνεται
σχηματίζοντας
1 ινίδιο χρωματίνης

επιπλέον
αναδίπλωση
σχηματίζει
χρωμόσωμα

το σύνολο των
ινιδίων χρωματίνης
αποτελεί την χρωματίνη

 ΠΡΙΝ τον αυτοδιπλασιασμό του DNA : 1 μόριο DNA = 1 ινίδιο χρωματίνης = 1 χρωμόσωμα
 ΜΕΤΑ τον αυτοδιπλασιασμό του DNA : 2 μόριο DNA = 2 ινίδιο χρωματίνης = 1 χρωμόσωμα
( αδελφές χρωματίδες )
 ΠΡΙΝ

x μόρια DNA ↔ x ινίδιο χρωματίνης
διπλασιασμός

 ΜΕΤΑ 2 x μόρια DNA

↔

↔ 2 x ινίδια χρωματίνης ↔

x χρωμόσωματα ( μονά )

x χρωμόσωματα ( διπλά )
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22. Συνοπτικά ΜΕΣΟΦΑΣΗ - ΜΙΤΩΣΗ
1. Το DNA αυτοδιπλασιάζεται.
ΜΕΣΟΦΑΣΗ 2. Η αναπνοή είναι σε έντονο ρυθμό.
3. Παρατηρείται αυξημένη βιοχημική δραστηριότητα.

4. Τα χρωμονημάτια σχηματίζουν το δίχτυ χρωματίνης.
5. Η διάρκεια πολλαπλάσια της μίτωσης
1. Η πυρηνική μεμβράνη και ο πυρηνίσκος αρχίζουν να αποσυντίθενται.
2. Το κεντρόσωμα διακρίνεται σαφέστατα (ζωικό κύτταρο).
3. Σχηματίζεται η μιτωτική συσκευή
Πρόφαση

α. άτρακτος από μικροσωληνίσκους
β. Σχηματισμένα χρωμοσώματα
γ. τα κεντροσώματα (θυγατρικά) στους πόλους.
4. Διάρκεια σχετικά μεγάλη.
1. Πυρηνική μεμβράνη δεν υπάρχει.
2. Διάταξη των χρωμοσωμάτων στον ισημερινό του κυττάρου.

Μεσόφαση
ΜΙΤΩΣΗ

3. Τα κεντρομερίδια διαιρούνται προς το τέλος της φάσης.
4. Οι μικρωληνίσκοι έλκουν αντίθετα τα κεντρομερίδια.
5. Τα χρωμοσώματα πλέον ευδιάκριτα
6. Μικρή διάρκεια
1. Δεν υπάρχουν χρωμοσώματα, αλλά χρωματίδες.

Ανάφαση

2. Οι χρωματίδες διακινούνται προς τους πόλους του κυττάρου κι

όταν φτάσουν η φάση ολοκληρώνεται.
4. Μικρή διάρκεια.
1. Σχηματίζεται η πυρηνική με μεβράνη και εμφανίζεται ο πυρηνίσκος.
2. Χάνεται το κεντρόσωμα (ζωικό κύτταρο).
3. Διαλύεται η μιτωτική συσκευή.
Τελόφαση

4. Αποσεισπειρώνονται τα χρωμοσώματα.
5. Το κύτταρο διχοτομείται είτε με περίσφιξη (ξενικό) είτε με φραγμοπλάστη ( φυτικό ).
6. Μικρή διάρκεια

28

Επιμέλεια : Πολίτης Κώστας
Κεφάλαιο 1o : γενετικό υλικό

23.Μορφές γενετικού υλικού κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.
ΔΟΜΕΣ(μορφές)
1. μόριο DNA
2. ινίδιο χρωματίνης

ΕΝΝΟΙΕΣ
1. αδελφές χρωματίδες
2. χρωμόσωμα * (κληρονομική μονάδα,
πακέτο εντολών)

3. χρωμόσωμα (μεταφασικό)



Αν θεωρήσουμε ότι ένας κυτταρικός κύκλος διαρκεί 24 ώρες , τότε ανά φάση θα έχουμε :
G1
: 10 ώρες
S
: 8 ώρες
23 ώρες διαρκεί η ΜΕΣΟΦΑΣΗ
G2
: 5 ώρες
ΜΙΤΩΣΗ : 1 ώρα

29

Επιμέλεια : Πολίτης Κώστας
Κεφάλαιο 1o : γενετικό υλικό

μεσόφαση ( 90-95%)
Κυτταρικός κύκλος
μίτωση
π.χ ανθρώπινο κύτταρο
αρχή
μεσόφασης

τέλος
μεσόφασης

αρχή
μίτωσης

τέλος
μίτωσης

θυγατρικό
κύτταρο

46 μόρια DNA
92 μόρια DNA
92 μόρια DNA
46 μόρια DNA
46 ινίδια χρωματίνης 92 ινίδια χρωματίνης
92 αδελφές χρωματίδες 46 χρωμοσώματα*
46 χρωμοσώματα* 92 αδελφές χρωματίδες
46 κεντρομερίδια
46 κεντρομερίδια
46 χρωμοσώματα*(διπλά)
46 χρωμοσώματα*( διπλά) 46 χρωμοσώματα*(διπλά)
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 ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

συσπείρωση
μέγιστη
συσπείρωση

1 μόριο DNA
(περιέχει ένα ορισμένο
πλήθος γονιδίων)

1 ινίδιο χρωματίνης
( 1ος βαθμός συσπείρωσης )
( περιέχει το μόριο του DNA
και πρωτείνες – ιστόνες )

 Κυτταρικός κύκλος
μεσόφαση

1 χρωμόσωμα
( μέγιστος βαθμός συσπείρωσης )
( περιέχει το μόριο του DNA,
τις ιστόνες και τις μη ιστόνες )

τέλος μεσόφασης

αντιγραφή

1 μόριο DNA
1 χρωμόσωμα
1 ινίδιο χρωματίνης

1 μόριο DNA
1 χρωμόσωμα

2 μόριο DNA
1 χρωμόσωμα
2 ινίδια χρωματίνης
2 αδελφές χρωματίδες

μέγιστη
συσπείρωση
μετάφαση
( ορατό από μικροσκόπιο)
πρόφαση

τελόφαση
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Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1ου Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ
Α΄ΟΜΑΔΑ
1. Μια πλήρης στροφή της έλικας του DΝΑ έχει μήκος 3,4 nm και περιέχει 10 ζευγάρια
συμπληρωματικών αζωτούχων βάσεων. Αν ένα μόριο DΝΑ έχει μήκος 6.800 nm και το 20% των
βάσεων του είναι μόρια κυτοσίνης, να βρεθούν :
α) ο αριθμός της κάθε βάσης .
β) ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών .
γ) ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου .
2. Να προσδιοριστούν οι (φ.δ) σε ένα :
α) ωάριο β) σωματικό κύτταρο άντρα ,πριν την αντιγραφή.
3. Ο ένας κλώνος ενός μορίου DΝΑ έχει λόγο (Α + Τ) / (C + G ) = 0,2. Να βρεθεί ο ίδιος λόγος :
α) στον συμπληρωματικό κλώνο
β) σε όλο το μόριο του DΝΑ.
4. Ο ένας κλώνος ενός μορίου DΝΑ έχει λόγο (Α + G) / (C + Τ ) = 0,2. Να βρεθεί ο ίδιος λόγος :
α) στον συμπληρωματικό κλώνο
β) σε όλο το μόριο του DΝΑ.
5. Η ανάλυση τεσσάρων μορίων DΝΑ ευκαρυωτικών κυττάρων έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα :
1° μόριο : 18 % Τ, 2° μόριο : 22 % Α , 3° μόριο : 32 % G ,
4° μόριο : 18 % C

Να βρείτε :
α) τη % σύσταση των άλλων βάσεων σε κάθε μόριο .
β) είναι δυνατόν κάποια απ' αυτά τα μόρια του DΝΑ να τα πήραμε από τον ίδιο οργανισμό ;
Αν ναι, ποια είναι αυτά τα μόρια ;
6. Σε ένα μόριο DΝΑ από κύτταρο εντοπίστηκαν 55.000.000 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και 65.000.000
δεσμοί υδρογόνου. Ποιο είναι το πλήθος καθεμιάς από τις αζωτούχες βάσεις ;
7. Ένα νουκλεϊκό οξύ συνίσταται από 100.000.000 νουκλεοτίδια. Να υπολογιστούν :
α) ο αριθμός των αζωτούχων βάσεων , πεντοζών και φωσφορικών ομάδων που περιέχει .
β) ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών που περιέχει .
γ) ο αριθμός των των ελεύθερων φωσφορικών ομάδων που διαθέτει .
δ) αν η κυτοσίνη αποτελεί το 10% των αζωτούχων βάσεων, ποιο είναι το ποσοστό και το πλήθος των
άλλων αζωτούχων βάσεων ;
8. Ένα δίκλωνο μόριο RNA περιέχει 1200 αδενίνες (Α) και 2400 κυτοσίνες (C).Ποιο είναι :
α) το πλήθος των άλλων αζωτούχων βάσεων του ;
β) το πλήθος των δεσμών υδρογόνου που έχουν αναπτυχθεί ;
γ) το πλήθος των φωσφοδιεστερικών δεσμών ;
9. Σε δύο δίκλωνα μόρια DNΑ μετρήθηκαν στο :
1ο : 2 . 10 7 αδενίνες και 8 . 10 7 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί.
Πόσα είναι τα νουκλεοτίδια και οι υδρογονοδεσμοί που περιέχει ;
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2ο : 2 . 10 7 αδενίνες και 7 . 10 7 υδρογονοδεσμοί.
Πόσα είναι τα νουκλεοτίδια και οι άλλες αζωτούχες βάσεις που περιέχει ;
10.Ένα νουκλεϊκό οξύ συνίσταται από 80.000.000 νουκλεοτίδια. Η θυμίνη αποτελεί το 15 % των
αζωτούχων βάσεων του.
α) ποιό είναι το ποσοστό και το πλήθος των άλλων αζωτούχοι βάσεων ;
β) ποιό είναι το πλήθος των δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται ;
γ) ποιό είναι το πλήθος των φωσφοδιεστερικών δεσμών ;
11.Δίνονται δύο δίκλωνα μόρια DΝΑ που το καθένα έχει μήκος 20 ζεύγη βάσεων και έχουν τις εξής
ακολουθίες βάσεων:

1° μόριο

2° μόριο

T

A

T

G

C

G

A

C

G

C

T

A

C

G

T

T

A

C

G

C

A

T

A

C

G

C

T

G

C

G

A

T

G

C

A

A

T

G

C

G

A

T

T

G

C

A

T

A

G

A

A

T

A

C

T

A

A

T

C

T

T

A

A

C

G

T

A

T

C

T

T

A

T

G

A

T

T

A

G

A

α) Να υπολογίσετε το λόγο (Α + Τ) / (G + C) για κάθε μόριο.
β) Ποιό από τα δύο μόρια είναι πιο σταθερό(ποιο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία αποδιάταξης);
12.Από την ανάλυση διαφορετικών μορίων DΝΑ πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα :

Φωσφ.δεσμοί

A
A = 1.750
T = 1.750
C = 2.000
G = 2.000
7.500

B
Α = 1.200
T = 1.200
C = 1.500
G = 1.500
5.398

Γ
Α =750
T = 570
C = 1.000
G = 1.000
3.320

Δ
Α = 856
T = 850
C = 1.112
G = 1.121
3.938

Να βρεθεί το είδος του DΝΑ και από πού είναι πιθανό να έχουν αποσπαστεί.
13.Aν το μοριακό βάρος του DΝΑ ενός ευκαρυωτικού κυττάρου είναι 963.600 και το μέσο μοριακό
βάρος ζεύγους νουκλεοτιδίων είναι 660 να βρεθούν :
α) ο αριθμός των νουκλεοσωμάτων που σχηματίζονται .
β) το μήκος του DNA .
γ) ο αριθμός των ιστονών πάνω στις οποίες τυλίγεται το DΝΑ.
Δίνεται το μήκος ενός νουκλεοτιδίου 0,34 nm.
Θεωρήστε ότι ανάμεσα στα νουκλεοσωμάτα δεν παρεμβάλλονται ζεύγη βάσεων DΝΑ.
14. Σε ένα μόριο DNA το οποίο πακετάρεται σε 10 νουκλεοσώματα χωρίς ενδιάμεσες βάσεις ,η διαφορά
στον αριθμό των βάσεων με αδενίνη και αυτών με γουανίνη είναι 600 .
Να βρεθεί ο ο αριθμός και η αναλογία της κάθε βάσης στο μόριο.
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15.Σε ένα ινίδιο χρωματίνης μετρήσαμε 99 κομμάτια συνδετικού DNA μεταξύ νουκλεοσωμάτων . Αν το
ινίδιο χρωματίνης αρχίζει και τελειώνει με με νουκλεόσωμα και το κάθε κομμάτι συνδετικού DNA
αποτελείται από 100 ζεύγη βάσεων , να βρείτε :
α) τον αριθμό των νουκλεοτιδίων στο μόριο του DNA .
β) τον αριθμό ιστονών στο ινίδιο .
γ) τις θυμίνες που υπάρχουν στο μόριο , αν οι γουανίνες είναι 2πλάσιες από τις αδενίνες
δ) τον αριθμό των δ.Η στο μόριο .
16.Η μύγα του κρασιού δροσόφιλα, είναι διπλοειδής οργανισμός και το φύλο καθορίζεται όπως και
στον άνθρωπο (ΧΥ αρσενικό, ΧΧ θηλυκό).
Το Υ χρωμόσωμα της αποτελείται από DNA μήκους 1,02 mm ενώ το Χ χρωμόσωμα από DNA μήκους
9,18 mm. Το γονιδίωμα των γαμετών του εντόμου αυτού περιέχει εκτός του γενετικού χρωμοσώματος
και τρία επιπλέον μόρια DNA μήκους 17,68 , 16,32 και 0,68mm αντίστοιχα.
Αν η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ζευγών νουκλεοτιδίων είναι 0,34 nm να βρεθεί ο συνολικός
αριθμός ζευγών βάσεων που περιέχει:
α) ένα σωματικό κύτταρο θηλυκού ατόμου στην αρχή της μεσόφασης
β) ένα σωματικό κύτταρο αρσενικού ατόμου στην αρχή της μεσόφασης
γ) ένα σωματικό κύτταρο αρσενικού ατόμου στη μετάφαση
δ) ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο;
17.Το σωματικό κύτταρο της γυναίκας περιέχει 1,5·108 περισσότερα ζεύγη βάσεων από το αντίστοιχο
σωματικό κύτταρο του άνδρα που περιέχει 6·109 ζεύγη βάσεων.
α) Πώς δικαιολογείται αυτή η διαφορά;
β) Πόσες βάσεις περιέχονται στα σπερματοζωάρια του ανθρώπου;
18.Ο ποντικός περιέχει σε κάθε σωματικό του κύτταρο 40 χρωμοσώματα . Τα φυλετικά του
χρωμοσώματα είναι όπως του ανθρώπου . Δώστε τον αριθμό :
α) των χρωμοσωμάτων που παίρνει ο ποντικός από τον πατέρα του .
β) των φυλετικών χρωμοσωμάτων σε κάθε γαμέτη του .
γ) των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων των ωαρίων του .
δ) των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων των διπλοειδών κυττάρων του .
ε) των μεταφασικών χρωμοσωμάτων του σε ένα ηπατικό κύτταρο.
19.Ο βάτραχος είναι
ένας διπλοειδής οργανισμός, του οποίου ο απλοειδής αριθμός των
χρωμοσωμάτων είναι 13. Έστω ότι το μήκος του DΝΑ στο απλοειδές κύτταρο είναι 4 . 10 9 ζεύγη
βάσεων και το βάρος του DΝΑ είναι 120 ngr. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τον βάτραχο.

αριθμός
ανά κυπαρο

Αρχή
μεσόφασης

Τέλος
μεσόφασηςς

Αρχή
μίτωσης

Τέλος
μίτωσης

θυγατρικό
κύτταρο

Ινίδια χρωματίνης
Χρωματίδες
Χρωμοσώματα
Χρωμοσώματα *
Μόρια DΝΑ
Κεντρομερίδια
Μήκος DΝΑ
Βάρος DΝΑ
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20.Κατά την εξέταση γενετικού υλικού από διάφορα ανθρώπινα κύτταρα παρατηρήθηκαν τα παρακάτω :
1ο κύτταρο

44 χρωματοσώματα που το καθένα τους ήταν ίδιο σε μορφή με κάποιο άλλο, αλλά και
2 ακόμη που διέφεραν αρκετά σε μήκος μεταξύ τους. Όλα βρέθηκαν στην μέγιστη
δυνατή συσπείρωση.

2ο κύτταρο

46 χρωματοσώματα που το καθένα τους ήταν ίδιο σε μορφή με κάποιο άλλο.
Όλα βρέθηκαν στην μέγιστη δυνατή συσπείρωση.

3ο κύτταρο

46 ινίδια χρωματίνης σχηματίζοντας ζεύγη αδελφών χρωματίδων με μέτρια
συσπείρωση και το καθένα ίδιο με κάποιο άλλο.

4ο κύτταρο

44 χρωματοσώματα που το καθένα τους ήταν ίδιο σε μορφή με κάποιο άλλο,
αλλά και 1 επιπλέον χωρίς όμοιό του .

5ο κύτταρο

23 ινίδια χρωματίνης ανόμοια μεταξύ τους .

α) Διατυπώστε μια άποψη για το είδος και την κατάσταση των κυττάρων αυτών .
β) Τι είδους μικροσκόπιο θα χρησιμοποιούσατε για σχετικές παρατηρήσεις ;
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Β΄ΟΜΑΔΑ

1.Η παρακάτω αλληλουχία βάσεων αποτελεί τυχαίο τμήμα μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας :
5΄… A C G A G G C A G G T A … 3΄
α. Να γράψετε τη συμπληρωματική της αλυσίδα.
β. Να υπολογίσετε τον αριθμό δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται στις βάσεις του παραπάνω
τμήματος και της συμπληρωματικής της αλυσίδας.
γ. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ομοιοπολικών δεσμών που περιέχονται στη δοθείσα αλυσίδα.
δ. Να γράψετε τις χημικές ομάδες που υπάρχουν ελεύθερες στα 5΄ και 3΄ άκρα της παραπάνω αλυσίδας
και στα αντίστοιχα άκρα της συμπληρωματικής της αλυσίδας.
2. Ένα δίκλωνο μόριο DNA έχει σχετική μοριιακή μάζα Μr = 3.106. Αν για την υδρόλυση του μορίου
καταναλώθηκαν συνολικά 10.000 μόρια νερού,

α. Να προσδιορίσετε το είδος των κυττάρων από τα οποία είναι πιθανόν να απομονώθηκε το συγκεκριμένο μόριο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
β. Να υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών υδρογόνου που περιέχονται στο μόριο, αν γνωρίζετε ότι οι
[Α] αποτελούν το 35 % των βάσεων του.
Δίνεται ότι η μέση μοριακή μάζα των νουκλεοτιδίων είναι Μr= 300.

3. Η μία από τς δύο αλυσίδες ενός γραμμικού DΝΑ έχει την ακόλουθη αναλογία αζωτούχων βάσεων :

Α 21 % , C 29 % , G 29 % , Τ 21 %
Αν στο τμήμα αυτό περιέχονται 387 δεσμοί υδρογόνου, να υπολογίσετε :
α. Την % αναλογία αζωτούχων βάσεων του μορίου.
β. Τον αριθμό των φωσφοδιεστερικών δεσμών του μορίου.
γ. Τον αριθμό των νουκλεοτιδίων που περιέχουν την βάση Αδενίνη.
δ. Το μοριακό βάρος του μορίου, αν γνωρίζετε ότι η σχετική μοριακή μάζα Μr ενός δεοξιριβονουκλεοτιδίου είναι 300.

4. Ένα γραμμικό μόριο DNA περιέχει 19.998 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς και 24.000 δεσμούς υδρογόνου. Αν το μόριο έχει Μr = 6.106 ,να υπολογίσετε:

α. Τη μέση σχετική μοριακή μάζα των νουκλεοτιδίων.
β. Την % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις του μορίου.
γ. Το πλήθος των αντίστοιχων βάσεων.

5. Η ανάλυση τμήματος DNA ευκαρυωτικού κυττάρου έδειξε ότι :
i. το τμήμα αποτελείται από 49.000 βάσεις
ii. το συνολικό DNA που παρεμβάλλεται μεταξύ των διαδοχικών νουκλεοσωμάτων αποτελείται από
19.800 βάσεις.
Με βάση τα δεδομένα αυτά,να υπολογίσετε :
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α. Τον αριθμό των νουκλεοσωμάτων που σχηματίζονται σε αυτό το τμήμα DNA
β. Τον αριθμό και το μήκος των συνδετικών τμημάτων DNA που παρεμβάλλονται μεταξύ των
νουκλεοσωμάτων.
γ. Το συνολικό αριθμό των ιστονών που συγκροτούν τα νουκλεοσώματα του παραπάνω τμήματος DNA.
6. Η ανάλυση του γονιδιώματος του βακτηρίου E.coli έδειξε ότι περιέχει 8.106 φωσφοδιεστερικούς
δεσμούς .Με δεδομένο ότι 10 ζεύγη βάσεων έχουν μήκος 3,4 nm ,να υπολογίσετε :

α. το μήκος του γονιδιώματος
β. τον αριθμό των μορίων νερού που απαιτούνται για την υδρόλυσή του.

7. Για την υδρόλυση ενός δίκλωνου κυκλικού μορίου DNA καταναλώθηκαν 1000 μόρια νερού.Αν στο
μόριο αυτό περιέχονται 1.250 δεσμοί υδρογόνου, να υπολογίσετε την % αναλογία τψν αζωτούχων
βάσεων του μορίου.

8. Ένα τμήμα DNA περιέχει 20 νουκλεοσώματα και 640 G.Να υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών
υδρογόνου που υπάρχουν σε αυτό.
Τα συνδετικά DNA είναι ισομήκη και το καθένα έχει μήκος 40 ζεύγη βάσεων.

9. Έστω ένα γραμμικό τμήμα DNA το μήκος του οποίου είναι 5.100 nm.

α. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί περιέχονται στο παραπάνω τμήμα;
β. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου αναπτύσσονται αν στο τμήμα υπάρχουν 2.500 Α.
γ. Πόσα νουκλεοσώματα και ιστόνες περιέχονται ;
Δίνετε ότι μια πλήρης στροφή της έλικας έχει μήκος 3,4 nm και περιέχει 10 ζεύγη βάσεων .
10. Μεσοφασικό ανθρώπινο χρωμόσωμα έχει 180·106 ζεύγη βάσεων. Αν το κομμάτι του DNA που
συνδέει δύο νουκλεοσώματα έχει μήκος 34 ζεύγη βάσεων, να βρεις περίπου τον αριθμό των ιστονών
που θα υπάρχουν στο στάδιο της μετάφασης αυτού του χρωμοσώματος.
Να θεωρήσεις ότι στα άκρα του χρωμοσώματος βρίσκονται νουκλεοσώματα.
11. Ένα από τα ανθρώπινα χρωμοσώματα, όταν βρίσκεται στην αρχή της μεσόφασης έχει 2·108 ζεύγη
βάσεων. Αν το τμήμα του DNA που συνδέει δύο νουκλεοσώματα έχει μέσο μήκος 54 ζεύγη βάσεων,
ποιος είναι ο αριθμός των ιστονών που υπάρχουν στο στάδιο της μετάφασης αυτού του χρωμοσώματος;
(Να θεωρήσεις ότι το γονιδίωμα είναι ένα ενιαίο μόριο DNA και στο ένα άκρο του βρίσκεται
νουκλεόσωμα. )
12. Ένας ερευνητής υπολόγισε ότι κατά μέσο όρο 6·1023 νουκλεοτίδια συνδεδεμένα με φωσφωδιεστερικούς δεσμούς ζυγίζουν 300 g και ότι στο τέλος της μεσόφασης του κυττάρου ενός οργανισμού η
συνολική ποσότητα του DNA είναι ίση με 0,4·10-12g.
Ποιος ο αριθμός των αζωτούχων βάσεων που περιέχει το DNA του κύτταρου αυτού στην αρχή της
μεσόφασης;
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