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Φυλλάδιο 2 

28 Ερωτήσεις κρίσεως.  

40 Συνδυαστικές ερωτήσεις 

     με απάντηση. 

 



     «Ερωτήσεις κρίσεως» 
1.  Γιατί ςτο πείραμα των Ηersey & Chase , οι ερευνθτζσ δε χρθςιμο-
ποίθςαν ραδιενεργό άηωτο για να ιχνθκετιςουν το DΝΑ και τισ πρω-
τεΐνεσ; 
 
Απάντθςθ 
 
Τόςο οι πρωτεΐνεσ όςο και το DΝΑ περιζχουν ςτθ ςφςταςθ τουσ άηωτο. 
Επομζνωσ οι ερευνθτζσ δε κα μποροφςαν να διακρίνουν ποιο από τα 
δφο μόρια ειςζρχεται ςτα βακτθριακά κφτταρα και ςυνεπώσ ποιο από 
τα δφο μόρια αποτελεί τελικά το γενετικό υλικό. 
 
2. Στον καρυότυπο ενόσ οργανιςμοφ Α, ςτα χρωμοςώματα που απ-
εικονίηονται, υπάρχουν ςυνολικά 96 μόρια DΝΑ. 
α. Πόςα χρωμοςώματα περιζχει ζνα ςωματικό κφτταρο του οργανι- 
ςμοφ και πόςα ζνασ γαμζτθσ; 
β. Έςτω ότι το DΝΑ που υπάρχει ςτα χρωμοςώματα του καρυότυπου 
ζχει ςυνολικό μικοσ 2.4 m. Ο οργανιςμόσ αυτόσ κλθροδοτεί ςε ζναν 
απόγονο του Β, DΝΑ μικουσ 0,66 m. Να αιτιολογιςετε γιατί ςυμβαίνει 
αυτό. Ποιο είναι το φφλο του οργανιςμοφ Α; 
γ. Αν το ςυνολικό πυρθνικό DΝΑ του οργανιςμοφ Β είναι 1.19 m, να 
βρείτε το φφλο του οργανιςμοφ Β. 
 
Απάντθςθ 
 
α. Ο καρυότυποσ απεικονίηει μεταφαςικά χρωμοςώματα. Κάκε μετα-
φαςικό χρωμόςωμα αποτελείται από δφο πανομοιότυπα μόρια DΝΑ, τισ 
αδελφζσ χρωματίδεσ. Επομζνωσ ςτον καρυότυπο του ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ απεικονίηονται 48 χρωμοςώματα. Ένα ςωματικό κφτταρο 
του οργανιςμοφ, περιζχει ςτον πυρινα του, 48 χρωμοςώματα, ενώ ζνασ 
γαμζτθσ περιζχει 24 χρωμοςώματα. 
β. Ένα ςωματικό κφτταρο του οργανιςμοφ Α περιζχει, ςτον πυρινα του, 
DΝΑ ςυνολικοφ μικουσ 1.2m. Ένασ γαμζτθσ του ίδιου οργανιςμοφ, περι-
ζχει DΝΑ μικουσ 0.6m. Ο οργανιςμόσ Α κλθροδοτεί ςτον απόγονο του Β 
μεγαλφτερθ ποςότθτα DΝΑ, από αυτι που περιζχεται ςτον πυρινα του 
γαμζτθ, δθλαδι 0.66 m. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι ο οργα-
νιςμόσ Α είναι κθλυκό άτομο και θ επιπλζον ποςότθτα DΝΑ που κλθρο-



δοτεί ςτον απόγονο του αντιςτοιχεί ςτο μιτοχονδριακό DΝΑ. Το μιτο-
χονδριακό DΝΑ είναι πάντα μθτρικισ προζλευςθσ. 
γ. Ο οργανιςμόσ Β είναι αρςενικό άτομο. Τα αρςενικά άτομα ζχουν ςτον 
πυρινα των ςωματικών τουσ κυττάρων ζνα χρωμόςωμα Χ και ζνα χρω-
μόςωμα Υ. Το χρωμόςωμα Υ είναι μικρότερο ςε μζγεκοσ από το χρωμό-
ςωμα Χ. Στα κθλυκά άτομα όλα τα χρωμοςώματα είναι ομόλογα και ςυ-
νεπώσ κάκε ωάριο, που παράγει ζνα κθλυκό άτομο, περιζχει 0.6 m  
πυρθνικοφ DΝΑ. Ένασ φυςιολογικόσ αρςενικόσ γαμζτθσ που περιζχει το 
χρωμόςωμα Υ, περιζχει ςτον πυρινα του  DΝΑ του οποίου το ςυνολικό 
μικοσ είναι μικρότερο από 0.6m. Στο ηυγωτό κφτταρο που προκφπτει, 
από τθ γονιμοποίθςθ των δφο παραπάνω γαμετών, το ςυνολικό πυρθ-
νικό DΝΑ είναι λίγο μικρότερο ςε μικοσ από 1.2 m, δθλαδι 1.19 m. 
 


