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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA ο λόγος  Α / C είναι 1/ 4. Το μήκος του είναι  20.000 ζεύγη 
βάσεων.  Ποια  η  εκατοστιαία  σύσταση  και  ποιος  ο   αριθµός  των  νουκλεοτιδίων  που  
έχουν  σαν  αζωτούχα  βάση την  A,  T,  C,  G;  Ποια  µπορεί    να  ειναι  η  προέλευση  του 
µορίου  αν  ο  αριθµός  των  φωσφοδιεστερικών  δεσµών  είναι  40.000;  Λύση: 
Σύμφωνα με τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας, που ισχύει για τα δίκλωνα μόρια  A= T   
και  C= G  αν διαιρέσουµε κατά µέλη προκύπτει πως:  Α / C =T / G= 1/ 4. Συνεπώς  σε ένα 
σύνολο 10 νουκλεοτιδίων έχουµε 1Α, 4C, 1T , 4G και  στα 40.000 νουκλεοτίδια που έχει το 
συγκεκριµένο µόριο DNA θα είναι αντίστοιχα 10%Α, 40%C, 10%T , 40%G και 4.000Α, 
16.000C, 4.000T , 16.000G. 
Επειδή ο αριθµός των φωσφοδιεστερικών δεσµών είναι ίσος µε τον αριθµό των 
νουκλεοτιδίων του µορίου το µόριο είναι κυκλικό. Ένα κυκλικό µόριο DNA µπορεί να 
προέρχεται από προκαρυωτικό κύτταρο (κύριο ή πλασμίδιο), από µιτοχόνδριο (εκτός 
κατώτερων πρωτόζωων)  ή χλωροπλάστη ευκαρυωτικού κυττάρου και από DNA ιό. 
 
2. Σε δυο  µόρια  DNA  που το καθένα περιέχει 50.000 νουκλεοτίδια, οι δύο αλυσίδες 
αποχωρίζονται στους 80 ⁰C  και το άλλο στους 70⁰ C .  Το  ένα από τα δύο περιέχει 2 φ.δ  
παραπάνω από  το  άλλο.  
α. ποιο το μήκος τους;  
β. ποια η δευτεροταγής δομή τους και ποιοι δεσμοί τη σταθεροποιούν; 
γ. που οφείλεται η διαφορά στη σταθερότητα στην υψηλή θερµοκρασία; 
δ. που οφείλεται η διαφορά στους φ.δ και  από πού μπορεί να απομονώθηκε το κάθε 
μόριο;    Λύση: 
α. 25.000 ζεύγη βάσεων        β. δεσμοί υδρογόνου 
γ. το ένα μόριο που αποδιατάσσεται στους DNA 80⁰ C περιέχει περισσότερα ζεύγη G/ C 
γιατί κάθε ζεύγος G/ C ενώνεται με 3 δ. Η, το άλλο  μόριο που αποδιατάσσεται στους DNA 
70⁰ C περιέχει λιγότερα ζεύγη G /C →  
δ. Το ένα DNA  είναι γραµµικό και έχει  (2ν – 2) φδ, δηλαδή 50.000- 2 =49.998 φ.δ  
και το άλλο  είναι  κυκλικό και έχει  2ν =50.000 φ.φ.δ  
 
3. Σωματικό κύτταρο διπλοειδούς οργανισμού περιέχει  16 μεταφασικά χρωμοσώματα. Το 
συνολικό μήκος των μορίων DNA  που περιέχουν είναι 4Χ108ζεύγη βάσεων. Να υπολογίσετε 
τον αριθμό των  χρωμοσωμάτων που περιέχονται στο σωματικό κύτταρο στην αρχή της 
μεσόφασης και στον γαμέτη και τον αριθμό και το συνολικό μήκος των μορίων DNA που 
περιέχονται στον γαμέτη του οργανισμού.  Λύση: 
1 «μονό χρωμόσωμα» = 1 ινίδιο χρωματίνης = 1 δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA 
1 «διπλασιασμένο  χρωμόσωμα» = 2 αδελφές χρωματίδες = 2 δίκλωνα μόρια DNA  
Τα μεταφασικά χρωμοσώματα είναι τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα στη μετάφαση, 
οπότε    1 «μεταφασικό  χρωμόσωμα» = 2 αδελφές χρωματίδες = 2 δίκλωνα μόρια DNA  
Το σωματικό κύτταρο (διπλοειδές κύτταρο) έχει σταθερό αριθμό χρωμοσωμάτων     
Πριν την αντιγραφή 
16 μονά χρωμόσωματα= 16 ινίδια χρωματίνης=16 μόρια DNΑ,  συνολικού μήκους 2Χ108ζ. β.     
Μετά την αντιγραφή 
16 διπλασιασμένα χρωμόσωματα =32 αδελφές χρωματίδες= 32 μόρια  DNΑ,  συνολικό  
μήκος είναι 4χ108ζεύγη βάσεων   (ισχύει από αντιγραφή έως μετάφαση) 
Ο γαμέτης (απλοειδές κύτταρο) 
8 μονά  χρωμοσώματα= 8 ινίδια χρωματίνης= = 8μόρια  DNΑ και το συνολικό τους μήκος 
είναι 108ζεύγη βάσεων.  
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1. Ένα μόριο DNA ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από 2.000 ζεύγη βάσεων. Να 
βρεθούν: 
α.  Αν στον ένα κλώνο το ποσοστό των βάσεων είναι 27% Α, 13% Τ και 35% G, να βρεθεί η % 
σύσταση των βάσεων στον συμπληρωματικό κλώνο και στο δίκλωνο μόριο. 
β.  Ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών που σταθεροποιούν το μόριο. 
γ.  Ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται σε αυτό το μόριο. 
δ.  Πόσα σάκχαρα και πόσα άτομα φωσφόρου υπάρχουν; 
ε.  Πόσα μόρια νερού παράγονται κατά το σχηματισμό του; 
στ. Πόσες ελεύθερες ομάδες υδροξειδίου και φωσφορικές ομάδες έχει; 
 
2. Μια πλήρη στροφή της έλικας του DNA περιλαμβάνει 10 ζεύγη συμπληρωματικών 
αζωτούχων βάσεων και η  απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ζευγών βάσεων είναι ίση με 
0,34nm. Αν ένα τμήμα DNA έχει μήκος 13.600nm και το 30% των βάσεών του είναι 
αδενίνες, να βρεθεί:  α) ο αριθμός κάθε είδους βάσεων. β)Οι πλήρεις στροφές στο χώρο 
που σχηματίζει το μόριο αυτό γ)ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών και δ) Οι δεσμοί 
υδρογόνου που υπάρχουν στο μόριο. 
 

3. Μόριο DNA περιέχει 998 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς και 1.200 δεσμούς 
υδρογόνου. Πόσες A,T, C, G περιέχει; 
 
4. Σε ένα τμήμα δίκλωνου  DNA υπάρχουν συνολικά 2600 δεσμοί υδρογόνου. Στους 
800 από αυτούς συμμετέχει η Α. Να υπολογίσετε: Πόσα είναι τα νουκλεοτίδια με την 
αζωτούχα βάση Τ και πόσα με την G; Πόσοι είναι οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί; 
 
5. Κυκλικό DNA  αποτελείται από 16Χ103 ζεύγη βάσεων. Αν ισχύει ο λόγος  A/C =1/3 
να υπολογίσετε τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς και τους δεσμούς υδρογόνου. 
 
6. Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση του γενετικού τους υλικού και βρέθηκε η παρακάτω 
επί % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις: 
                  A                          T                             C                          G 
Κύτταρο 1 :          28                        28                             22                        22 
Κύτταρο 2 :          31                        31                             19                        19 
Τα κύτταρα 1,2 ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικά είδη οργανισμών;  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.    (ΓΕΛ πανελλαδικές 2001) 
 
7.  Ένα μόριο DNA  με  5000 ζεύγη βάσεων   έχει μεγαλύτερο μήκος από ένα μόριο 
RNA  με  5000  βάσεις; 
 
8. Το άθροισμα των  Α  δυo  δίκλωνων μορίων  είναι 5000 και το άθροισμα των C 
10000. Εάν τα δύο μόρια έχουν το ίδιο μήκος, να βρεθεί αυτό. 
 
9. Μόριο DNA αποτελείται από 10.000 νουκλεοτίδια. Το ποσοστό των αζωτούχων 
βάσεων στη μια αλυσίδα είναι 15% A, 25%T, 40%C και 20% G. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου 
σταθεροποιούν τη δομή  του μορίου; 
 

10. Ο λόγος    
   

   
   στη μια αλυσίδα  DNA είναι 2. Ποιος ο ίδιος λόγος στη 

συμπληρωματική της και στο μόριο; Τι σχέση έχει η αναλογία     
       των 

συμπληρωματικών κλώνων; Ποια είναι η αναλογία αυτή στα δίκλωνα μόρια DNA; 
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11. Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση του γονιδιώματος  και βρέθηκαν: 
Κύτταρο 1    μήκος  γονιδιώματος=106 ζεύγη βάσεων- δεσμοί υδρογόνου 26Χ105 
Κύτταρο 2    μήκος  γονιδιώματος=106 ζεύγη βάσεων- δεσμοί υδρογόνου 24Χ105 
Τα κύτταρα 1,2  απομονώθηκαν από οργανισμούς που ανήκουν στο ίδιο  είδος; 
Αν  αυξήσουμε τη θερμοκρασία ενός διαλύματος που περιέχει τα παρακάτω  μόρια DNA, με 
ποια σειρά θα υποστούν αποδιάταξη;  
 
12. Στο γενετικό υλικό 4 οργανισμών βρέθηκε η παρακάτω αναλογία βάσεων 

 Α/Τ G/C A/U 

1ος 1 1 - 

2ος 0,5 0,5 - 

3ος - 1 1 

4ος - 1 1,5 

Κανένα από τα παραπάνω μόρια δεν είχε ελεύθερη φωσφορική ομάδα. 
Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για το είδος των  οργανισμών; 
 
13. Μόριο νουκλεϊκού οξέος σχηματίσθηκε με απόσπαση 1000 μορίων νερού. Στο 
μόριο αυτό διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 1500 Α και 13500 δεσμοί υδρογόνου. Από ποιον 
οργανισμό μπορεί να απομονώθηκε αυτό; 
 
14. Το  DNA ενός ινιδίου χρωματίνης, μήκους 55760 ζευγών βάσεων  μετέχει στο 
σχηματισμό 300 νουκλεοσωμάτων. Αν θεωρήσουμε ότι στα άκρα υπάρχουν 
νουκλεοσώματα ποιο θα είναι κατά προσέγγιση το μήκος κάθε τμήματος που συνδέει  2 
νουκλεοσώματα; 
 
15. Ένα μόριο DNA στον πυρήνα ενός κυττάρου έχει 18 × 106 νουκλεοτίδια. 
α.  Πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς έχει; 
β.  Πόσα μόρια ιστονών υπάρχουν σ’ αυτό το χρωμόσωμα στην μετάφαση; Δίνεται ότι 
μεταξύ δύο νουκλεοσωμάτων υπάρχει DNA μήκους 54 ζευγών βάσεων και ότι στα άκρα του 
χρωμοσώματος βρίσκονται νουκλεοσώματα. 
γ.  Αν το 20 % των βάσεων του μορίου είναι C, πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν στο 
μόριο; 
 
16. Το μόριο DNA ενός χρωμοσώματος πριν την αντιγραφή  έχει μήκος 180∙106 ζεύγη 
βάσεων. Αν το κομμάτι του DNA που συνδέει δύο νουκλεοσώματα έχει μήκος 34 ζεύγη 
βάσεων, να βρεις περίπου τον αριθμό των μορίων ιστονών που θα υπάρχουν στο στάδιο 
της μετάφασης αυτού του χρωμοσώματος. Να θεωρήσεις ότι στα άκρα του χρωμοσώματος 
βρίσκονται νουκλεοσώματα. 
 
17. Από το φυτό Zea mays (καλαμπόκι)  απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά 
κύτταρα στα οποία προσδιορίσθηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων. Στο 
πρώτο αυτό ήταν 20Χ109 ζ.β, στο δεύτερο 5Χ109 ζ.β και στο τρίτο 10Χ109 ζ.β. Να εξηγήσετε 
γιατί παρουσιάσθηκαν αυτές οι διαφορές στο μέγεθος του γονιδιώματος των τριών 
κυττάρων. (μον.12)  (ΓΕΛ πανελλαδικές 2001). 
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18.  Η ελάχιστη ποσότητα DNA σε ένα χρωμόσωμα στην αρχή της μεσόφασης είναι κ.  Ο 
οργανισμός είναι διπλοειδής και ένα σωματικό του κύτταρο έχει δύο χρωμοσώματα.  
Να σχεδιάστε τα χρωμοσώματα στον πυρήνα του στην αρχή και το τέλος της μεσόφασης, 
στην μετάφαση της μίτωσης καθώς και στον πυρήνα των δύο θυγατρικών κυττάρων και να 
βρείτε πόσο DNA (δηλαδή κ, 2κ κτ.λ.) υπάρχει: 
α.  Σε ένα πυρήνα γαμέτη,  β.  Σε μία αδελφή χρωματίδα 
γ.  Σε ένα ομόλογο χρωμόσωμα στη μετάφαση της μίτωσης 
δ.  Στον πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου στο τέλος της μεσόφασης . 
 
19. Στον πυρήνα γαμέτη ανώτερου ευκαρυωτικού οργανισμού περιέχονται συνολικά 
5χ109 ζεύγη βάσεων DNA που είναι οργανωμένο σε 10 χρωμοσώματα. 
a. Πόσα ζεύγη χρωμοσωμάτων περιέχονται στο γαμέτη και πόσα στα σωματικά 
κύτταρά του; 
b. Πόσα μόρια DNA περιέχονται σε κάθε σωματικό του κύτταρο και ποιο το συνολικό 
τους μήκος; 
 
20. Κύτταρο που απομονώθηκε από ανώτερο ευκαρυωτικό οργανισμό περιέχει στον 
πυρήνα του  80  αδελφές χρωματίδες.  

 Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου μπορεί να βρίσκεται; 

 Σε ποιο βαθμό συσπείρωσης απαντώνται; 

 Πόσα μόρια DNA παρατηρούνται στον γαμέτη του οργανισμού αυτού; 

21. Από τρεις διαφορετικούς διπλοειδείς οργανισμούς απομονώθηκαν φυσιολογικά 
κύτταρα, που βρίσκονταν σε διαφορετικό στάδιο του κυτταρικού κύκλου, και 
προσδιορίστηκε ο αριθμός των μορίων DNA του πυρήνα τους. Στο κύτταρο του οργανισμού 
Α, που βρισκόταν στο στάδιο μετάφασης, βρέθηκαν 28 μόρια DNA. Στο κύτταρο του 
οργανισμού Β, που ήταν γαμέτης, βρέθηκαν 14 μόρια DNA και στο κύτταρο του οργανισμού 
Γ, που βρισκόταν στην αρχή της μεσόφασης 14 μόρια DNA. Ποιοι από τους παραπάνω 
οργανισμούς μπορεί να ανήκουν στο ίδιο είδος;  

22. Ο καρυότυπος φυσιολογικού κυττάρου διπλοειδούς οργανισμού εμφανίζει 96 
αδελφές χρωματίδες και  περιέχει συνολικά 1,6Χ107 νουκλεοτίδια. Πόσα χρωμοσώματα και 
τι μήκους θα έχουν  οι γαμέτες; 

23. Στον καρυότυπο φυσιολογικού κυττάρου διπλοειδούς οργανισμού απεικονίζονται  
102 μεταφασικά χρωμοσώματα. Πόσα μόρια DNA  παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του 
κυτταρικού κύκλου; 

24. Η Δροσόφιλα  έχει στα σωματικά της κύτταρα 8 χρωμοσώματα. Ποιος είναι ο 
αριθμός: 

 Των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων σε ένα γαμέτη 

 Των φυλετικών χρωμοσωμάτων σε ένα ωάριο 

 Των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων σε ένα νευρικό κύτταρο της θηλυκής 
 
25. Από τη γενετική ανάλυση δύο φυσιολογικών κυττάρων κατώτερων ευκαρυωτικών 
οργανισμών που έγινε κατά τη μετάφαση της μίτωσης προέκυψαν τα εξής: 
1ος οργανισμός:  10 χρωματίδες 
2ος οργανισμός:  20 χρωματίδες 
Ποιος από τους οργανισμούς είναι απλοειδής και ποιος διπλοειδής; 
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26. Με βάση το δεδομένο ότι σε ένα φυσιολογικό ανθρώπινο κύτταρο στον πυρήνα του 
υπάρχουν 23 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων, να συμπληρωθεί ο πίνακας: 

Αριθμός ανά κύτταρο Μεσόφαση αρχή – 

τέλος 

Μετάφαση  Θυγατρικά 

κύτταρα 

Γαμέτης 

Χρωμοσώματα 
     

Μόρια DNA 
     

Συνολικό μήκος 

μορίων  DNA (σε 

ζεύγη βάσεων) 

     

 Συνολικά 

Νουκλεοτίδια 

     

Ελεύθερες 

φωσφορικές ομάδες 

     

Αυτοσωμικά 

χρωμοσώματα 

     

Φυλετικά 

χρωμοσώματα 

     

Ζεύγη ομόλογων 

χρωμοσωμάτων 

     

Χρωμοσώματα 

πατρικής – μητρικής 

προέλευσης 
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