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1…      

…….Θεωρία 
«Ερωτήσεις και χόλια»      
1. Μέχρι το 1944 οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι πρω-
τεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των κυττάρων. ε 
ποιο χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών στήριζαν την άπο-
ψη αυτή;                                                
                                                                                        
Απάντηση                                                                       
                                                                                        
Οη επηζηήκνλεο πίζηεπαλ όηη ηα κόξηα πνπ κεηαθέξνπλ ηε γελεηηθή πιεξνθνξία είλαη 

νη πξσηεΐλεο, πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε πνηθηινκνξθία, επεηδή είλαη απνηέιεζκα 

ζπλδπαζκνύ είθνζη δηαθνξεηηθώλ ακηλνμέσλ, ελώ ην DNA είλαη ζπλδπαζκόο ηεζ-

ζάξσλ κόλν λνπθιενηηδίσλ.                                                                                                 

                                                                                                                                         
2. Να περιγράψετε το πείραμα του Griffith. Πώς  εξήγη-
σε το μετασχηματισμό των αδρών μη παθογόνων βακ-
τηρίων σε λεία παθογόνα;                            
                                                                                            
Απάντηση  
 
Τν 1928 ν Griffith ρξεζηκνπνίεζε δπν ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ πλεπκνληόθνθθνο 

(Diplococcus pneumoniae) ηα νπνία μερσξίδνπλ κνξθνινγηθά όηαλ θαιιηεξγεζνύλ 

ζε ζξεπηηθό πιηθό ιόγσ ηεο παξνπζίαο ή κε ελόο πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο. Τν 

ζηέιερνο πνπ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε ιείεο απνηθίεο θαη ήηαλ παζνγόλν, δειαδή 

ζθόησλε ηα πνληίθηα πνπ κόιπλε, ελώ εθείλν πνπ δελ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε αδξέο 

απνηθίεο θαη δελ ήηαλ παζνγόλν. Ο Griffith ρξεζηκνπνίεζε πςειή ζεξκνθξαζία, γηα 

λα ζθνηώζεη ηα ιεία βαθηήξηα θαη κε απηά κόιπλε πνληηθνύο νη νπνίνη παξέκελαλ 

δσληαλνί. Όηαλ όκσο αλέκεημε λεθξά ιεία βαθηήξηα κε δσληαλά αδξά θαη κε ην κείγ-

κα κόιπλε πνληηθνύο, ηόηε απηνί πέζαλαλ. Σην αίκα ησλ λεθξώλ πνληηθώλ βξέζεθαλ 

δσληαλά ιεία βαθηήξηα. Ο Griffith ζπκπέξαλε όηη κεξηθά αδξά βαθηήξηα κεηα-

ζρεκαηίζηεθαλ ζε ιεία παζνγόλα ύζηεξα από αιιειεπίδξαζε κε ηα λεθξά ιεία 

βαθηήξηα, αιιά δελ κπόξεζε λα δώζεη ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ην πσο γίλεηαη απ-

ηό.  

 



«χόλια και επισημάνσεις»  
 
Τα πεηξάκαηα ηνπ Griffith έδεημαλ όηη ηα λεθξά ιεία βαθηήξηα απειεπζέξσζαλ κηα 

άγλσζηε ρεκηθή νπζία (έναν ειδικό παράγοντα). Ο παξάγνληαο απηόο είρε ηελ ηδηό-

ηεηα λα κεηαθέξεηαη ζηα δσληαλά αδξά βαθηήξηα πξνζδίδνληαο ζε απηά ηελ ηθα-

λόηεηα λα ζπλζέηνπλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θαη λα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ιεία πα-

ζνγόλα.                                                                                                                

                                                                                                                                          

 
 
 
 



2…                
……Ερωτήσεις  
«Πολλαπλής Επιλογής»        
                                                                                                                                                 
τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να επιλέξετε το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 
σωστά την ημιτελή πρόταση. 
                                                                                        
1. Οη πξσηεΐλεο είλαη ρεκηθέο ελώζεηο πνπ αλήθνπλ ζηα βηνινγηθά καθξνκόξηα ησλ 

θπηηάξσλ θαη 

α. απνηεινύληαη από λνπθιενηίδηα.                                                                             

β. είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο γελεηηθήο. 

    πιεξνθνξίαο από θύηηαξν ζε θύηηαξν θαη από γεληά ζε γεληά.                                          

γ. εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε πνηθηινκνξθία ζε ζρέζε κε ην DNA.                                 

δ. κπνξνύλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα θύηηαξα ζηα νπνία εηζέξρνληαη.                        

                                                                                                                                       

2.Τα πεηξάκαηά ηνπ Griffith έδεημαλ όηη νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη 

απνζεθεπκέλεο                                                                                               

α. ζην DNA.        β. ζην RNA.       γ. ζε έλα εηδηθό παξάγνληα.        δ. ζηα έλδπκα                         

                                                                                                                                              

3.Ο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ αδξώλ βαθηεξίσλ ζε ιεία παζνγόλα είλαη απνηέιεζκα                                                                                                  

α. κεηαθνξάο πξσηετλώλ.                                                                                                   

β. κεηαθνξάο γελεηηθνύ πιηθνύ.                                                                                                        

γ. ελεξγνπνίεζεο εηδηθώλ γνληδίσλ ζην DNA ησλ αδξώλ βαθηεξίσλ.                                  

δ. ακνηβαίαο αληαιιαγήο πιαζκηδίσλ.                                                                   

                                                                                                                                   

4.Τα πεηξάκαηα ησλ Avery, McLeod θαη McCarty έδεημαλ όηη ν εηδηθόο παξάγνληαο 

ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαλ ν Griffith ήηαλ                                     

α. ην RNA.                  β. νη πξσηεΐλεο.               γ. ηα ιηπίδηα.               δ. ην DNA                         

 

5. Τα επαηηθά θαη ηα κπτθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ                                           

α. επηηεινύλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο.                                                                             

β. πεξηέρνπλ ίδηα πνζόηεηα γελεηηθνύ πιηθνύ.                                                                  

γ. παξάγνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξσηετλώλ.                                                                           

δ. πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά γνλίδηα.                                                                                      

                                                                                                                                                           

6.Τα πεηξάκαηα κε ηρλεζεηεκέλνπο θάγνπο έδεημαλ όηη νη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο                                                                                                         

α. είλαη νξγαλσκέλεο ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, ηα γνλίδηα.                                         

β.  επεξεάδνληαη  από ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ.                                                              

γ. είλαη θσδηθνπνηεκέλεο  ζηηο πξσηεΐλεο.                                                                              

δ. είλαη απνζεθεπκέλεο ζην DNA.                                                                                  



3…                                                                                                                                

……Ερωτήσεις 

«ωστό - λάθος»          
                                                       
Να χαρακτηρίσετε με  (σωστή) ή με Λ (λάθος) τις παρα-
κάτω προτάσεις. 
                                                                                               
1.Τν RNA ζε αληίζεζε κε ην DNA δε  θέξεη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο.  

                                                                                                                                             

2.Τν DNA απνηειείηαη από δενμπξηβνλνπθιενηίδηα.                                 

                                                                                                                                    

3.O βαθηεξηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ D. pneumοniae έγηλε κε κεηαθνξά DNA από 

ιεία δσληαλά βαθηήξηα ζε κεξηθά δσληαλά αδξά.                                                                                                                  

                                                                                                                                             

4.Όια ηα θύηηαξα ελόο αλώηεξνπ νξγαληζκνύ έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο, ηελ ίδηα 

πνζό-ηεηα DNA.                                                                         

                                                                                                                           

5. Η ηηκή ηνπ ιόγνπ Α/Τ είλαη πάληα ίζε κε ηε κνλάδα.                                              

                                                                                                                                              

6. Τν γνληδίσκα ελόο αλζξώπηλνπ επηζειηαθνύ θπηηάξνπ έρεη κέγεζνο 6 ∙ 10
9
 δεύγε 

βάζεσλ.                                                                                         

                                                                                                                                               

7. Τν ηειεπηαίν λνπθιενηίδην κηαο αλαπηπζζόκελεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο 

έρεη ειεύζεξν θσζθνξηθό άθξν.                                 

                                                                                                                                                            

8. Τα ζσκαηηθά θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ έρνπλ όια ηνλ ίδην αξηζκό 

γνληδίσλ.                                                                                                    

                                                                                                                                             

9. H δεπηεξνηαγήο δνκή ηνπ DNA ζηαζεξνπνηείηαη κε θσζθνδηεζηεξηθνύο δεζκνύο.    

                                                                                        

10. Σην θπηηαξνπιαζκαηηθό DNA, ν αξηζκόο ησλ θσζθνδηεζηεξηθώλ δεζκώλ είλαη 

πάληα ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ λνπθιενηηδίσλ.                                                                                                          

                                                                                                                                      

11. Γύν κόξηα DNA πνπ έρνπλ ίδηα επί ηνηο % ζύζηαζε ζε αδσηνύρεο βάζεηο 

πεξηέρνπλ ίδην αξηζκό δεζκώλ πδξνγόλνπ.                        

 

12. Σηνπο γακέηεο ην γνληδίσκα ππάξρεη ζε δύν αληίγξαθα.                                     

                                                                                                                                                  

13. Τν ζπλνιηθό DNA ζε έλα αλζξώπηλν επαηηθό θύηηαξν απνηειείηαη από 6∙10
9
 

δεύγε βάζεσλ.                                                                        

                                                                                                                                               



                                                                                                                                                      

4…                   
…..Ερωτήσεις   
«Κρίσεως»         
                                                        
1. Οι  ερευνητές Ledenberg και Σatum χρησιμοποίησαν στα πειρά-
ματά τους δύο γενετικά τροποποιημένα στελέχη S1 και S2 του 
βακτηρίου Ε. coli. Σο στέλεχος S1 μπορούσε να αναπτυχθεί στο 

θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιούνταν για τα στελέχη του άγριου 
τύπου, μόνο όταν αυτό περιείχε δύο συγκεκριμένα βιοσυνθετικά 

ένζυμα τα A και Β. Αυτό συμβαίνει διότι τα γενετικά τρο-
ποποιημένα στελέχη, σε αντίθεση με τα βακτήρια άγριου τύπου, 
δεν μπορούσαν να συνθέσουν τα ένζυμα αυτά και κατά συνέπεια 

ήταν απαραίτητα στο θρεπτικό τους υλικό. Σο στέλεχος S2 
αδυνατούσε να συνθέσει δύο άλλα ένζυμα τα Γ και Δ. Και τα δύο 
στελέχη μεταφέρθηκαν αρχικά σε θρεπτικό υλικό που περιείχε 

και τα τέσσερα ένζυμα A, B, Γ και Δ. Αφού πολλαπλασιάστηκαν 
για πολλές συνεχείς γενεές, μεταφέρθηκαν σε θρεπτικό υλικό 

που δεν περιείχε κανένα από τα τέσσερα ένζυμα. Παρατήρησαν 
εκεί ότι λίγα μόνο βακτήρια κατάφεραν να αναπτυχθούν. Πώς 
μπορείτε να εξηγήσετε τα αποτελέσματα των ερευνητών;                                                                 

                                                                                                                         
Απάντηση                                                                         

                                                                                                                                     
Τα βαθηήξηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ζξεπηηθό πιηθό πνπ δελ πεξηείρε θαλέλα από ηα 

ηέζζεξα έλδπκα είλαη βαθηήξηα άγξηνπ ηύπνπ. Τα βαθηήξηα απηά πξνέθπςαλ από ηε 

κεηαβίβαζε γελεηηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ησλ δύν γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ζηειερώλ S1 

θαη S2 κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νξγαληζκώλ άγξηνπ ηύπνπ πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα ζπλζέηνπλ θαη ηα ηέζζεξα βηνζπλζεηηθά έλδπκα. Δηδηθόηεξα γίλεηαη 

κεηαθνξά θαη ελζσκάησζε γελεηηθνύ πιηθνύ από βαθηήξηα δόηεο ζε βαθηήξηα 

δέθηεο. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ππεύζπλα είλαη εηδηθά γνλίδηα πνπ 

εδξάδνληαη ζηα πιαζκίδηα θαη νλνκάδνληαη γνλίδηα κεηαθνξάο γελεηηθνύ πιηθνύ.                                                                                                     

 
2. ύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας, το DNA αποτελείται 
από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν στο χώρο 

μια δεξιόστροφη διπλή έλικα. ε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι δύο 
αυτές πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες;                                     
                                                                                                                       
Απάντηση 
                                                                                                                     
Οη δύν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο ελόο κνξίνπ DΝΑ δηαθέξνπλ: 



● ζηελ επί ηνηο % ζύζηαζε ζε αδσηνύρεο βάζεηο. 

● ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό. Οη δύν αιπζίδεο είλαη αληηπαξάιιειεο. 

● ζηελ αθνινπζία ησλ λνπθιενηηδίσλ. 

                                                                                                                      
3. Έστω μια χρωστική, η οποία έχει την ικανότητα να συνδέεται 

επιλεκτικά με την αζωτούχο βάση θυμίνη (Σ) της πολυνουκλεοτι-
δικής αλυσίδας. Η χρωστική αυτή μπορεί να ανιχνευτεί με το 

φωτονικό μικροσκόπιο. Με τη χρωστική αυτή εμποτίζονται, 
α. κύτταρα Ε. coli,                                             
β. μυϊκά κύτταρα γάτας,                                          

γ. κύτταρα φύλλου καλαμποκιού.                                        
ε ποιες περιοχές-οργανίδια των παραπάνω κυττάρων είναι 
δυνατό να ανιχνευθεί η χρωστική;                 

                                                                                             
Απάντηση 
                                                                                               
Όπσο γλσξίδνπκε ε ζπκίλε απνηειεί κηα από ηηο ηέζζεξηο αδσηνύρεο βάζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα λνπθιενηίδηα ηνπ DNA. Σπλεπώο ε ρξσζηηθή απηή αλακέλεηαη λα 

αληρλεπηεί ζηηο πεξηνρέο θαη ζηα νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ πνπ ππάξρεη DΝΑ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα,                                                                                                                    

α. Σην θπηηαξόπιαζκα ηεο E.coli  ε ρξσζηηθή ζα αληρλεπηεί ζην γνληδίσκα ηνπ βα-

θηεξίνπ θαη ζηα πιαζκίδηα πνπ δηαζέηεη.                                     

β. Σην ππξεληθό DNA θαη ζην κηηνρνλδξηαθό DNA ηνπ κπτθνύ θπηηάξνπ ηεο γάηαο.                                                                                      

γ. Σηνλ ππξήλα, ηα κηηνρόλδξηα θαη ηνπο ρισξνπιάζηεο ηνπ θπηηάξνπ από θύιιν 

θαιακπνθηνύ.                                                             

 
4.ε ένα πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά  

στελέχη βακτηρίων A και B που διέφεραν μορφολογικά μεταξύ 
τους. Σο στέλεχος τύπου A εμφανίζει ανθεκτικότητα στο αντι-

βιοτικό αμπικιλίνη και περιβάλλεται από ένα βλεννώδες προ-
στατευτικό περίβλημα, που ονομάζεται κάψα. Σο στέλεχος τύπου 
Β σε αντίθεση με το στέλεχος A δεν διαθέτει κάψα και δεν 

εμφανίζει ανθεκτικότητα σε κάποιο γνωστό αντιβιοτικό. Σα δύο 
στελέχη αναπτύχθηκαν μαζί στο ίδιο θρεπτικό υλικό για πολλές 
συνεχείς γενεές. τη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε θρεπτικό υλικό 

που περιείχε στη σύστασή του το αντιβιοτικό αμπικιλίνη. 
Παρατηρήθηκε ότι στο θρεπτικό υλικό αναπτύχθηκαν στελέχη και 

των δύο τύπων. Να εξηγήσετε το αποτέλεσμα. 
                                                                                        
Απάντηση                                                                                                                   
                                                                                                                                              
Η ηθαλόηεηα αλάπηπμεο θαη ησλ δύν ζηειερώλ ζε ζξεπηηθό πιηθό πνπ δηαζέηεη 

ακπηθηιίλε, νθείιεηαη ζηε κεηαθνξά γελεηηθνύ πιηθνύ από ην ζηέιερνο Α ζην 

ζηέιερνο Β. Δίλαη γλσζηό όηη ηα πιαζκίδηα είλαη δπλαηό λα κεηαθέξνληαη από ην έλα 

βαθηεξηαθό θύηηαξν ζην άιιν. Τα βαθηήξηα πνπ δέρνληαη ηα πιαζκίδηα κεηα-

ζρεκαηίδνληαη θαη απνθηνύλ θαηλνύξγηεο ηδηόηεηεο. Σπλεπώο ηα βαθηήξηα ηύπνπ Β 

δέρηεθαλ πιαζκίδηα, από ηα ζηειέρε ηύπνπ A, θαη απέθηεζαλ γνλίδην αλζεθηηθόηεηαο 

ζην αληηβηνηηθό ακπηθηιίλε.         



 

  5…                

……Ερωτήσεις     
«υνδυαστικές»     
 
1. Πως επιτυγχάνεται ο βακτηριακός μετασχηματισμός; Να ανα-
φέρετε ένα σχετικό παράδειγμα.                                               

                                                                              
Απάντηση                                                              

                                                                               
● Ο βαθηεξηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαθνξά πιαζκηδίσλ από 

ην έλα βαθηήξην ζην άιιν. Σπγθεθξηκέλα ζε πνιιά βαθηήξηα, εθηόο από ην θύξην 

θπθιηθό κόξην DNA, ππάξρνπλ θαη ηα πιαζκίδηα. Τα πιαζκίδηα είλαη δίθισλα, 

θπθιηθά κόξηα DNA κε δηάθνξα κεγέζε. Πεξηέρνπλ κηθξό πνζνζηό ηεο γελεηηθήο 

πιεξνθνξίαο θαη απνηεινύλ ην 1 -2% ηνπ βαθηεξηαθνύ DNA. Έλα βαθηήξην κπνξεί 

λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζόηεξα πιαζκίδηα, ηα νπνία αληηγξάθνληαη αλεμάξηεηα από ην 

θύξην κόξην DNA ηνπ βαθηεξίνπ. Μεηαμύ ησλ γνληδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

πιαζκίδηα ππάξρνπλ γνλίδηα αλζεθηηθόηεηαο ζε αληηβηνηηθά θαη γνλίδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά γελεηηθνύ πιηθνύ από έλα βαθηήξην ζε άιιν. Τα 

πιαζκίδηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάζζνπλ γελεηηθό πιηθό ηόζν κεηαμύ ηνπο 

όζν θαη κε ην θύξην κόξην DNA ηνπ βαθηεξίνπ, θαζώο θαη λα κεηαθέξνληαη από έλα 

βαθηήξην ζε άιιν. Με ηνλ ηξόπν απηό κεηαζρεκαηίδνπλ ην βαθηήξην ζην νπνίν 

εηζέξρνληαη θαη ηνπ πξνζδίδνπλ θαηλνύξηεο ηδηόηεηεο.                                  

● Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα βαθηεξηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ απνηειεί ην πείξακα 

ηνπ Griffith. Τν 1928 ν Griffith ρξεζηκνπνίεζε δύν ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ 

πλεπκνληόθνθθνο (Diplococcus pneumoniae), ηα νπνία μερσξίδνπλ κνξθνινγηθά, 

όηαλ θαιιηεξγεζνύλ ζε ζξεπηηθό πιηθό, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ή κε ελόο 

πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο. Τν ζηέιερνο πνπ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε "ιείεο" 

απνηθίεο θαη ήηαλ παζνγόλν, δειαδή ζθόησλε ηα πνληίθηα πνπ κόιπλε, ελώ εθείλν 

πνπ δελ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε "αδξέο" απνηθίεο θαη δελ ήηαλ παζνγόλν. Ο Griffith 

ρξεζηκνπνίεζε πςειή ζεξκνθξαζία, γηα λα ζθνηώζεη ηα ιεία βαθηήξηα θαη κε απηά 

κόιπλε πνληηθνύο, νη νπνίνη παξέκελαλ δσληαλνί. Όηαλ όκσο αλέκεημε λεθξά ιεία 

βαθηήξηα κε δσληαλά αδξά θαη κε ην κείγκα κόιπλε πνληηθνύο, ηόηε απηνί πέζαλαλ. 

Σην αίκα ησλ λεθξώλ πνληηθώλ βξέζεθαλ δσληαλά ιεία βαθηήξηα. Ο Griffith 

ζπκπέξαλε όηη κεξηθά αδξά βαθηήξηα "κεηαζρεκαηίζηεθαλ" ζε ιεία παζνγόλα 

ύζηεξα από αιιειεπίδξαζε κε ηα λεθξά ιεία βαθηήξηα, αιιά δελ κπόξεζε λα δώζεη 

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε γηα ην πώο γίλεηαη απηό.                                                                                                          
                                                                                                                     
2. ε τι διαφέρουν τα απλοειδή από τα διπλοειδή κύτταρα του 
ανθρώπου; 
               

Απάντηση 



 

 

 
3. Σο DNA όπως και το RNA ανήκουν στα βιολογικά μακρομόρια 
των κυττάρων. Ποιες διαφορές γνωρίζετε ότι εμφανίζουν μεταξύ 
τους τα δύο αυτά μόρια;                                                                                                     

                                                                                                                                   
Απάντηση   
 
Οη δηαθνξέο ησλ δπν κνξίσλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

                                                                                                   

                                                                                                                                 

               Απλοειδή κύτταρα               Γιπλοειδή κύτταρα 

● Δίλαη θύηηαξα γακέηεο (σάξηα ή 

ζπεξκαηνδσάξηα). 

 

● Δίλαη ζσκαηηθά θύηηαξα  

(κπτθά, λεπξηθά, επαηηθά θ.η.ι.) 

● Τν γνληδίσκα ππάξρεη ζε έλα κόλν 

αληίγξαθν θαη απνηειείηαη από 3∙10
9
 

δεύγε βάζεσλ. 

 

● Τν γνληδίσκά  ππάξρεη ζε δύν 

αληίγξαθα θαη απνηειείηαη από 6∙10
9 

δεύγε βάζεσλ. 

● Παξάγνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κείσζεο 

● Παξάγνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κίησζεο. 

● Δίλαη θύηηαξα πνπ δε δηαηξνύληαη. 

 

● Δίλαη θύηηαξα πνπ δηαηξνύληαη. 

● Τν γελεηηθό ηνπο πιηθό έρεη ηε 

κνξθή ηληδίσλ ρξσκαηίλεο. 

 

● Τν γελεηηθό  πιηθό παίξλεη ραξα-

θηεξηζηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ην 

ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

● ΄Δρνπλ ζηαζεξό ζρήκα. 

 

● Τν ζρήκα ηνπο πνηθίιεη θαη 

εμαξηάηαη από ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηεινύλ. 

         DNA          RNA 
●Απνηειείηαη από δενμπξηβν-

λνπθιενηίδηα 

● Απνηειείηαη  από 

 ξηβνλνπθιενηίδηα. 

 

● Πεξηέρεη A, T,C, G. 

 

● Πεξηέρεη A, U, C, G. 

 

● Μπνξεί λα είλαη  

κνλόθισλν ή δίθισλν,  

γξακκηθό ή θπθιηθό 

 

● Δίλαη ζπλήζσο κνλόθισλν (ζε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο είλαη θπθιηθό) κνλόθισλν ή 

δίθισλν. 

 

● Πεξηέρεη δενμπξηβόδε 

 

● Πεξηέρεη ξηβόδε. 

 



                                    
                                                                                                                                   
 

● Απνηειεί ην γελεηηθό πιηθό 

όισλ ησλ θπηηάξσλ θαζώο θαη 

νξηζκέλσλ ηώλ. 

 

● Απνηειεί ιεηηνπξγηθό ή δνκηθό κόξην 

ησλ θπηηάξσλ ή απνηειεί ην γελεηηθό 

πιηθό νξηζκέλσλ ηώλ. 

 

● Δίλαη ππεύζπλν γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο 

γελεηηθήο πιεξνθνξίαο από 

θύηηαξν ζε θύηηαξν θαη από 

νξγαληζκό ζε νξγαληζκό 

● Υπάξρνπλ 4 είδε RNA ζηα 

επθαξπσηηθά θύηηαξα 

(rRNA,mRNA,tRNA,snRNA) θαη  

3 είδε RNA ζηα πξνθαξπσηηθά 

(rRNA,mRNA,tRNA) 

 

● Σηα επθαξπσηηθά θύηηαξα 

βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα, ηα 

κηηνρόλδξηα θαη ηνπο ρισξν-

πιάζηεο. 

 

 

● Παξάγεηαη ζηνλ ππξήλα, ζηα κηην-

ρόλδξηα θαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο ησλ 

επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ ή ζην θπηηαξό-

πιαζκα ησλ πξνθαξπσηηθώλ. 

 


