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ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ   ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ   ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ   

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Άσκηση 9 Εργ.Οδηγού: Παρατήρηση χρωµοσωµάτων  - Άσκηση 10 Εργ.Οδηγού: Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων  

Άσκηση 11 Εργ.Οδηγού: Η επέµβαση της τύχης στη δηµιουργία γαµετών 
 

Στοιχεία Θεωρίας  
 Νουκλεϊκά Οξέα 

Τα νουκλεϊκά οξέα ανακαλύφθηκαν το 1869 από τον F. Miescher ο οποίος αποµόνωσε από πυρήνες κυττάρων 
ενώσεις µε συγκεκριµένη όξινη αντίδραση, τις οποίες ονόµασε “nucleins” από το nucleus – πυρήνας. Την ίδια περίπου 
εποχή ο Mendel ανακάλυπτε τους νόµους της Γενετικής. Πέρασαν όµως 75 χρόνια για να πάρουµε την πρώτη ένδειξη 
ότι η ανακάλυψη του πρώτου αποτελούσε τη µοριακή βάση της ανακάλυψης του δευτέρου. Το 1928 µε το πείραµα του 
Griffith και αργότερα το 1944 µε την in vitro επανάληψη του πειράµατός του από τους Oswald Avery, Colin MacLeod 
και Maclyn MacCarty αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το µόριο που φέρει τις γενετικές πληροφορίες. Το εύρηµα αυτό ήταν 
θεµελιώδες και αποτέλεσε την αρχή µιας νέας εποχής στις βιολογικές επιστήµες µε σταθµούς την ανακάλυψη της 
τρισδιάστατης δοµής του DNA από τους Watson και Crick το 1953 (οι οποίοι ανέλυσαν τις κρυσταλλογραφικές µελέτες 
των Rosalind Franklin και Maurice Wilkins έχοντας υπόψη τους κανόνες του Erwin 
Chargaff), την ανακάλυψη του µηχανισµού σύνθεσης του DNA από τον Kornberg το 1956 
και τέλος την ανακάλυψη του γενετικού κώδικα από το Nirenberg to 1961. 
Σήµερα γνωρίζουµε ότι ο βιολογικός ρόλος των νουκλεϊκών οξέων είναι η αποθήκευση, 

η µετάδοση και η έκφραση των γενετικών πληροφοριών. 
Τα νουκλεϊκά οξέα είναι πολυµερείς οργανικές ενώσεις. Τα πολυµερή σχηµατίζονται από 

τα µονοµερή τους (νουκλεοτίδια) µε 3΄- 5΄φωσφοδιεστερικό δεσµό. Ο προσανατολισµός 
κάθε πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας είναι 5΄→3΄, δηλαδή ξεκινά µε 5΄τέλος (φωσφορική 
οµάδα) και τελειώνει µε 3΄τέλος (υδροξύλιο).Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από µία 
πεντόζη (ριβόζη για το RNA και δεσοξυριβόζη για το DNA), µία αζωτούχο βάση (αδενίνη, 
ουρακίλη, κυτοσίνη ή γουανίνη για το RNA και αδενίνη, θυµίνη, κυτοσίνη ή γουανίνη για το DNA) και φωσφορικό οξύ. 
Η τρισδιάστατη δοµή του DNA θυµίζει διπλή έλικα. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του µοντέλου της διπλής έλικας 
είναι τα εξής : 

1. Το µόριο του DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες µε αντίθετη κατεύθυνση, που 
είναι τυλιγµένες µεταξύ τους και συγχρόνως γύρω από έναν κοινό άξονα δεξιόστροφα.  

2. Οι αζωτούχες βάσεις βρίσκονται στην µέσα µεριά της έλικας ενώ τα φωσφορικά και οι πεντόζες στην 
εξωτερική. Οι βάσεις είναι τοποθετηµένες σε επιφάνειες κάθετες στον άξονα της έλικας.  

3. Η διάµετρος της έλικας είναι 23,7Å. Η απόσταση µεταξύ των βάσεων είναι 3,4 Å. Για µία πλήρη 
περιστροφή (βήµα) της έλικας απαιτούνται 10,4 νουκλεοτίδια και κατά συνέπεια είναι 34,5 Å.  

4. Οι δύο αλυσίδες είναι ενωµένες µε µεγάλο αριθµό δεσµών Η µεταξύ των βάσεων στις οποίες η 
αδενίνη δεσµεύεται µε 2 δεσµούς υδρογόνου µε τη θυµίνη και η γουανίνη µε την κυτοσίνη µε 3 
(συµπληρωµατικότητα βάσεων).  

5. Η αλληλουχία των βάσεων κατά µήκος των αλυσίδων δεν είναι κατά κανένα τρόπο περιορισµένος. Η 
ακριβής αλληλουχία των βάσεων µεταφέρει την γενετική πληροφορία. 

Η δοµή του µοντέλου των Watson & Crick αποτελεί τη Β-µορφή. Με αφυδάτωση της µορφής αυτής προκύπτει η Α- 
µορφή ενώ υπάρχει και η αριστερόστροφη Ζ- µορφή σε περιοχές του DNA που αποτελούνται από εναλλασσόµενες 
βάσεις G και C σε υψηλές συγκεντρώσεις άλατος. 
Σε αντίθεση µε το DNA, τα RNA µόρια είναι ουσιαστικά µονόκλωνα (δεν αποτελούνται από συµπληρωµατικές 

αλυσίδες), ωστόσο παρουσιάζουν αναδιπλώσεις στο µόριό τους που οφείλονται σε δεσµούς υδρογόνου που 
αναπτύσσονται µεταξύ συµπληρωµατικών βάσεων (αδενίνη µε ουρακίλη, γουανίνη µε 
κυτοσίνη). 

 Κυτταρικός Κύκλος 

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµιουργία ενός κυττάρου ως τη στιγµή που θα 
σχηµατίσει τους απογόνους του ονοµάζεται κυτταρικός κύκλος. Ο κύκλος αυτός, αν και 
αποτελεί µια συνεχή διαδοχή γεγονότων, χωρίζεται σε δύο φάσεις: τη µεσόφαση και την 
κυτταρική διαίρεση ή µίτωση, προκειµένου να τον µελετήσουµε καλύτερα.  
Κυτταρικός Κύκλος µεσόφαση: 90-95%  G1: διπλασιασµός οργανιδίων 
  S:  αντιγραφή DNA 
  G2: σύνθεση πρωτεϊνών 
 Gο: κύτταρα που δε µετέχουν στον κυτταρικό κύκλο 
 µίτωση:  πρόφαση µετάφαση ανάφαση τελόφαση 

δινουκλεοτίδιο 
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 Κυτταρική ∆ιαίρεση 

Ως κυτταρική διαίρεση χαρακτηρίζεται η διαδικασία µε την οποία πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα. Με κυτταρική 
διαίρεση πραγµατοποιούνται οι παρακάτω διαδικασίες: 

 η µονογονική αναπαραγωγή των οργανισµών, 

 η αµφιγονική αναπαραγωγή των οργανισµών, 

 η αύξηση του αριθµού των κυττάρων στους πολυκύτταρους οργανισµούς, 

 η αντικατάσταση των νεκρών, κατεστραµµένων ή γηρασµένων κυττάρων στους ιστούς. 

Ο βασικός τύπος κυτταρικής διαίρεσης στα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι η µίτωση. Οι ευκαρυωτικοί οργανισµοί που 
αναπαράγονται αµφιγονικά, έχουν αναπτύξει µία παραλλαγή της µίτωσης, τη µείωση µε τη οποία παράγονται οι 
απλοειδείς γαµέτες τους. Στους προκαρυωτικούς οργανισµούς η κυτταρική διαίρεση είναι απλούστερη  και γίνεται µε 
διχοτόµηση. 

 

 Μίτωση 

Το 1879, ο Γερµανός ανατόµος B. Fleming  παρατήρησε ότι στον πυρήνα υπάρχει χαρακτηριστικό νηµατοειδές υλικό. 
Παρατήρησε πως τα νηµάτια που συνιστούν το υλικό αυτό κόβονται για να διανεµηθούν στα θυγατρικά κύτταρα. Ο 
Fleming ονόµασε την ακολουθία των φαινοµένων µίτωση, από τη λέξη µίτος που σηµαίνει νήµα. Η µίτωση οδηγεί στη 
δηµιουργία δύο πανοµοιότυπων, µεταξύ τους και µε το µητρικό, θυγατρικών κυττάρων. Αυτό εξασφαλίζεται µε δύο 
διαδοχικές διαδικασίες:  

• την πυρηνική διαίρεση κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται διανοµή γενετικού υλικού στους θυγατρικούς πυρήνες.  

• την κυτταροπλασµατική διαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας το κυτταρόλασµα του µητρικού κυττάρου 
διαµοιράζεται στα θυγατρικά κύτταρα. 

Όταν το κύτταρο δε διαιρείται, λέγεται ότι βρίσκεται στο στάδιο της µεσόφασης. Στη φάση αυτή το κύτταρο 
αναπτύσσεται µε τη σύνθεση πρωτεϊνών και την παραγωγή κυτταροπλασµατικών οργανιδίων ενώ γίνεται και ο 
αυτοδιπλασιασµός των χρωµοσωµάτων.  

Καθώς το κύτταρο ετοιµάζεται να µπει στη διαδικασία της διαίρεσης, διπλασιάζει τα χρωµοσώµατα του. Κάθε ένα 
αυτοδιπλασιασµένο χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές χρωµατίδες συνδεδεµένες στο κεντροµερίδιο. Προς το 
τέλος της µεσόφασης ο πυρήνας είναι ορατός και περιβάλλεται από τον πυρηνικό φάκελο. Ορατός είναι ακόµη και ο 
πυρηνίσκος. Φαίνονται ακόµη και τα δύο κεντροσωµάτια τα οποία δηµιουργήθηκαν στις αρχές της µεσόφασης από το 
διπλασιασµό του ενός. Το καθένα περιέχει ένα ζεύγος κεντριλίων. Οι µικροσωληνίσκοι που φαίνονται να προβάλλουν 
από τα κεντροσωµάτια δηµιουργούν την αστρόσφαιρα. 

∆ιχοτόµηση Μίτωση Μείωση 

διπλασιασµός DNA 

διαχωρισµός 
γενετικού υλικού 

κυτοκίνηση 

διπλοειδές  (2n) 
κύτταρο 

φάση S 

γαµέτες 

ζυγωτό 
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Αυτοδιπλασιασµός 

Κεντροµερίδιο 

∆ιαχωρισµός 
αδελφών 

χρωµατίδων 

∆ιαµοιρασµός 
χρωµοσωµάτων 
στα θυγατρικά 

κύτταρα 

Αδελφές χρωµατίδες 0,5µm 

Η πυρηνική διαίρεση είναι µια συνεχής διαδικασία αλλά για σκοπούς περιγραφής και µόνο, τη χωρίζουµε σε στάδια: 
πρόφαση, µετάφαση, ανάφαση και τελόφαση. 

Πρόφαση 
Κατά την πρόφαση παρατηρούνται 

αλλαγές και στον πυρήνα και στο 
κυτταρόπλασµα. Ο πυρηνίσκος 
εξαφανίζεται και τα νηµάτια της 
χρωµατίνης αρχίζουν να συµπυκνώνονται 
και να περιελίσσονται για να πάρουν τη 
χαρακτηριστική µορφή των 
χρωµοσωµάτων. Κάθε χρωµόσωµα 
αποτελείται από 2 χρωµατίδες που είναι 
συνδεδεµένες στο κεντροµερίδιο. Η 
κεντρική άτρακτος που αποτελείται από 
µικροσωληνίσκους (ινίδια) έχει αρχίσει να 
δηµιουργείται. Τα δύο κεντροσωµάτια 
κινούνται προς τους πόλους του 
κυττάρου, ωθούµενα από τους 
επιµηκυνόµενους µικροσωληνίσκους. 

Ο πυρηνικός φάκελος θρυµµατίζεται και 
οι µικροσωληνίσκοι εισβάλλουν στην 
περιοχή του πυρήνα. Μερικοί από τους 
µικροσωληνίσκους προσδένονται στο 
κεντροµερίδιο των χρωµοσωµάτων. 

Μετάφαση 
Στη µετάφαση τα κεντροσωµάτια έχουν 

ήδη τοποθετηθεί στους πόλους του 
κυττάρου. Τα χρωµοσώµατα διατάσσονται 
στο ισηµερινό επίπεδο του κυττάρου. Η 
κεντρική άτρακτος είναι πλήρως 
αναπτυγµένη. Στο τέλος της µετάφασης 
σχηµατίζονται καλά τα χρωµοσώµατα και 
είναι ορατά µε σαφήνεια ακόµα και µε το 
οπτικό µικροσκόπιο. 

Ανάφαση 
Η ανάφαση αρχίζει µε τη διαίρεση του 

κεντροµεριδίου και το διαχωρισµό των 
αδελφών χρωµατίδων. Από αυτή τη στιγµή η κάθε χρωµατίδα είναι πλέον ένα χρωµόσωµα. Τα χρωµοσώµατα κινούνται 
προς τους πόλους µε το κεντροµερίδιο να τα οδηγεί. Την ίδια στιγµή, οι πόλοι αποµακρύνονται περισσότερο. Στο τέλος 
της ανάφασης, ο κάθε πόλος διαθέτει µια πλήρη σειρά χρωµοσωµάτων. 

Τελόφαση 
Στην τελόφαση, αρχίζουν να δηµιουργούνται οι πυρήνες στους δύο πόλους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 

αντίστροφη εκείνης της πρόφασης και ο πυρηνίσκος επανεµφανίζεται, ενώ το νηµάτιο χρωµατίνης του κάθε 
χρωµατοσώµατος αρχίζει να αποσυσπειρώνεται.  

Η µίτωση έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχει αρχίσει η κυπαροπλασµατική διαίρεση που θα δώσει τα δύο θυγατρικά 
κύτταρα, που θα έχουν τον ίδιο αριθµό χρωµατοσωµάτων µε το µητρικό κύτταρο.  

Παρατηρούνται ορισµένες διαφορές αναφορικά µε το µηχανισµό της µίτωσης µεταξύ ζωικών και φυτικών κυττάρων 
µε πιο σηµαντική τον τρόπο δηµιουργίας της κεντρικής ατράκτου. Τα φυτικά κύτταρα δε διαθέτουν κεντροσωµάτια µε 
κεντρίλια, εποµένως σε αυτά η κεντρική άτρακτος να δηµιουργείται µε άλλο τρόπο. 

Η διαδικασία της κυτταροπλασµατικής διαίρεσης διαφέρει στα φυτικά κύτταρα. Εδώ, δε δηµιουργείται ο περιφερικός 
δακτύλιος που προκαλεί αποκοπή των δύο κυττάρων µε περίσφιξη στα ζωικά κύτταρα, αλλά µικροσωληνίσκοι, που 
µεταφέρονται από κυστίδια του συµπλέγµατος Golgi, τοποθετούνται στο ισηµερινό επίπεδο και έτσι δηµιουργείται ένα 
πλέγµα που ονοµάζεται φραγµοπλάστης. Από το φραγµοπλάστη θα προκύψουν τα κυτταρικά τοιχώµατα των δύο 
θυγατρικών κυττάρων. 
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• Βιολογική σηµασία της Μίτωσης 

 Η µονογονική αναπαραγωγή των µονοκύτταρων και των πολυκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισµών. 
 Η αύξηση του αριθµού των κυττάρων στους πολυκύτταρους οργανισµούς. 

κεντροσώµατα 
αστέρας 
ατράκτου 

χρωµατίνη 
(διπλασιασµένη) 

πυρηνίσκος πυρηνικός 
φάκελος 

πλασµατική 
µεµβράνη 

εµφάνιση κεντρικής 
ατράκτου κεντροµερίδιο 

αδελφές 
χρωµατίδες 

θραύσµατα πυρηνικής 
µεµβράνης µικροσωληνίσκοι 

ατράκτου 

πόλος 
ατράκτου 

κεντρική άτρακτος 

ισηµερινός 

χρωµατίδες 

διαίρεση 
κυτταροπλάσµατος 

δηµιουργία 
πυρηνικού 

δηµιουργία 
πυρηνίσκου 

κινητοχώρος 

Τα στάδια της µίτωσης σε ένα ζωικό κύτταρο 
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 Μείωση 

Η κληρονοµικότητα εξαρτάται απόλυτα από την αντιγραφή του DΝΑ, µια διαδικασία µοναδική η οποία δηµιουργεί 
πιστά αντίγραφα των γονιδίων που θα µεταβιβαστούν από τους γονείς στα παιδιά.  
Στη µονογονία, ο ένας και µοναδικός γονέας αντιγράφει τα γονίδια του και τα µεταβιβάζει στους απογόνους του. Για 

παράδειγµα, η αµοιβάδα και όλοι οι µονοκύτταροι οργανισµοί, αναπαράγονται µε διχοτόµηση που περιλαµβάνει 
διπλασιασµό του γενετικού υλικού και το διαµοιρασµό του στα δύο θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν. Το γονιδίωµα 
κάθε θυγατρικού κυττάρου αποτελεί πιστό αντίγραφο του µητρικού γονιδιώµατος. Ακόµη και πολυκύτταροι οργανισµοί 
έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται µε αυτό τον τρόπο, όπως για παράδειγµα η ύδρα και τα φυτά (π.χ. µε 
µοσχεύµατα).  
Η αµφιγονία δηµιουργεί µεγάλη ποικιλοµορφία γιατί το άτοµο που προκύπτει από την ένωση των δύο γαµετών των 

γονέων, διαθέτει µοναδικούς συνδυασµούς γονιδίων τα οποία κληρονόµησε από τους δύο γονείς. Τα αδέλφια, 
διαφέρουν γενετικά µεταξύ τους όπως διαφέρουν και από τους γονείς τους. 
Κάθε σωµατικό ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωµατοσώµατα, εκτός 

από τα γεννητικά - τα σπερµατοζωάρια και τα ωάρια - που έχουν 23 
χρωµατοσώµατα. Τα σωµατικά κύτταρα, όπως και το ζυγωτό, είναι 
διπλοειδή κύτταρα (2n). Τα µοναδικά κύτταρα που δεν παράγονται µε 
µίτωση είναι οι γαµέτες. Τα κύτταρα αυτά παράγονται στις γονάδες, 
στους όρχεις και στις ωοθήκες, από µία ειδική κατηγορία διπλοειδών 
κυττάρων, τα άωρα γεννητικά κύτταρα και διαθέτουν από 23 
χρωµατοσώµατα το καθένα (απλοειδή κύτταρα – n). Ο τρόπος µε τον 
οποίο παράγονται οι γαµέτες ονοµάζεται µείωση. 
Τα χρωµοσώµατα διπλασιάζονται µόνο µια φορά αλλά το διπλοειδές 

µητρικό κύτταρο διαιρείται δύο φορές. Η πρώτη µειωτική διαίρεση 
διαχωρίζει τα οµόλογα χρωµοσώµατα (που είναι ήδη διπλασιασµένα 
από τη µεσόφαση, µεταφέροντάς τα σε διαφορετικά κύτταρα). 
Η δεύτερη µειωτική διαίρεση διαχωρίζει τις αδελφές χρωµατίδες. 

∆ηµιουργούνται έτσι τέσσερα συνολικά νέα κύτταρα, καθένα από τα 
οποία έχει το µισό αριθµό χρωµοσωµάτων σε σχέση µε το µητρικό.  
Στον άνθρωπο, και οι τέσσερις γαµέτες στον άνδρα είναι 

λειτουργικοί (σπερµατοζωάρια), αντίθετα στη γυναίκα ένας µόνο 
από τους τέσσερις γαµέτες είναι λειτουργικός (ωάριο). 
Με τη γονιµοποίηση, το απλοειδές σπερµατοζωάριο ενώνεται µε το 

απλοειδές ωάριο και δηµιουργείται το ζυγωτό που είναι πλέον ένα 
διπλοειδές κύτταρο (2n=46). Καθώς αναπτύσσεται το ζυγωτό σε 
άτοµο µε τρισεκατοµµύρια κύτταρα, τα γονίδια του µεταβιβάζονται µε 
θαυµαστή ακρίβεια σε όλα τα κύτταρα, µε τη διαδικασία της µίτωσης.  

Μεσόφαση 
Γίνονται οι ίδιες διεργασίες όπως και στη µεσόφαση της µίτωσης.  

Πρόφαση Ι 
Μοιάζει µε την πρόφαση της µίτωσης. Τα χρωµοσώµατα αρχίζουν να συσπειρώνονται, να κονταίνουν και να 

παχαίνουν. Τα θυγατρικά κεντροσωµάτια µε τις αστρόσφαιρες κινούνται προς τους πόλους και σταδιακά εξαφανίζεται ο 
πυρηνικός φάκελος και ο πυρηνίσκος. Τα ζεύγη των οµόλογων χρωµοσωµάτων έρχονται σε επαφή (σύναψη). Σε 
ορισµένες περιοχές κατά µήκος των χρωµατίδων παρατηρούνται χιάσµατα που οδηγούν σε χιασµατυπία και 
ανταλλαγή γενετικού υλικού (DΝΑ). Η πρόφαση διαρκεί µερικές ηµέρες.  

Μετάφαση Ι 
Τα χρωµοσώµατα είναι διατεταγµένα κατά µήκος του ισηµερινού επιπέδου κατά ζεύγη οµολόγων, σχηµατίζοντας 

τετράδες χρωµατίδων. Μικροσωληνίσκοι της κεντρικής ατράκτου που έχει ήδη σχηµατιστεί πλήρως, συνδέονται µε το 
χρωµόσωµα κάθε ζεύγους.  

Ανάφαση Ι 
Όπως και στη µίτωση, η κεντρική άτρακτος  κινεί τα χρωµοσώµατα στους πόλους. Τα οµόλογα χρωµοσώµατα 

κινούνται προς διαφορετικούς πόλους σε αντίθεση µε την αντίστοιχη φάση της µίτωσης όπου διαχωρίστηκαν οι 
χρωµατίδες. Στην περίπτωση αυτή διαχωρίζονται τα οµόλογα και αυτός είναι ο στόχος της 1ης µειωτικής διαίρεσης. 

Τελόφαση Ι 
Τα χρωµοσώµατα φτάνουν στους πόλους όπου παράγονται δύο θυγατρικά κύτταρα το καθένα   µε το µισό αριθµό 

των χρωµατοσωµάτων. Κάθε χρωµατόσωµα αποτελείται από δύο χρωµατίδες. Η κυτταροπλασµατική διαίρεση θα δώσει 
τα δύο θυγατρικά κύτταρα. Στα ζωικά κύτταρα δηµιουργείται περιφερικός δακτύλιος που προκαλεί αποκοπή των δύο 
κυττάρων µε περίσφιξη. 

     Ωογένεση           Σπερµατογένεση 
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Πρόφαση ΙΙ 
Το κεντροσωµάτιο διπλασιάζεται και σχηµατίζεται η κεντρική άτρακτος. 

Μετάφαση ΙΙ 
Τα χρωµοσώµατα διατάσσονται στο ισηµερινό επίπεδο. Η κεντρική άτρακτος είναι πλήρως σχηµατισµένη. 

Ανάφαση ΙΙ 
∆ιαχωρίζονται οι αδελφές χρωµατίδες και η καθεµιά είναι τώρα ένα ξεχωριστό χρωµόσωµα. Η κάθε σειρά 

χρωµοσωµάτων κινείται προς τον αντίστοιχο πόλο.  
Τελόφαση ΙΙ 

Αρχίζει να δηµιουργείται η πυρηνική µεµβράνη και οι πυρηνίσκοι και ακολουθεί η κυτταροπλασµατική διαίρεση. 
Τελικά προκύπτουν τέσσερα απλοειδή θυγατρικά κύτταρα, το καθένα µε το µισό αριθµό χρωµοσωµάτων από εκείνο του 
µητρικού κυττάρου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

κεντροσώµατα  
(ζεύγη κεντριολίων) 

πυρηνική 
µεµβράνη 

χρωµατίνη αδελφές 
χρωµατίδες 

τετράδα 

χιασµατυπία 

εµφάνιση κεντρικής 
ατράκτου 

κεντροµερίδιο 

µικροσωληνίσκοι 
ατράκτου 

ισηµερινός 

οι αδελφές χρωµατίδες 
παραµένουν ενωµένες 

διαχωρισµός οµόλογων 
χρωµοσωµάτων 

Αυτοδιπλασιασµός 
χρωµοσωµάτων 

Τα οµόλογα χρωµοσώµατα 
συνάπτονται και 

ανταλλάσσουν τµήµατά τους 

∆ιάταξη τετράδων στον 
ισηµερινό 

Τα ζεύγη των οµόλογων 
χρωµοσωµάτων 
διαχωρίζονται 

διαίρεση κυτταροπλάσµατος 

διαχωρισµός αδελφών 
χρωµατίδων 

σχηµατισµός απλοειδών 
θυγατρικών κυττάρων 
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 Χιασµατυπία ή Επιχιασµός 
Ορισµένες φορές εξαιτίας της σύναψης, είναι δυνατό οι µη αδελφές χρωµατίδες των οµόλογων χρωµοσωµάτων, να 

«µπερδευτούν» µεταξύ τους σχηµατίζοντας χιάσµατα, στα οποία οι χρωµατίδες κόβονται και επανασυγκολλώνται, αφού 
όµως έχουν ανταλλάξει µεταξύ τους οµόλογα χρωµοσωµικά τµήµατα. Το φαινόµενο αυτό που ονοµάζεται επιχιασµός 
ή χιασµατυπία δίνει τη δυνατότητα στα οµόλογα χρωµοσώµατα να ανταλλάξουν µεταξύ τους γονίδια.  
Οι επιχιασµοί µαζί µε την τυχαία κατανοµή των χρωµατοσωµάτων κατά τη µετάφαση της 1ης µειωτικής διαίρεσης 

είναι υπεύθυνες για τη µεγάλη ποικιλοµορφία που παρατηρείται στους οργανισµούς που αναπαράγονται µε αµφιγονία. 
 

• Βιολογική σηµασία της µείωσης 
1. Η µείωση του αριθµού των χρωµατοσωµάτων στο µισό στα θυγατρικά κύτταρα (γαµέτες). 
2. Η δηµιουργία ποικιλοµορφίας µεταξύ των οργανισµών του ιδίου είδους λόγω ανάµειξης του 
γενετικού υλικού (DΝΑ) των γαµετών των γονιών. 

3. Η δηµιουργία γενετικής ποικιλότητας λόγω της τυχαίας κατανοµής των χρωµατοσωµάτων κατά 
τη µετάφαση Ι. Αυτό οδηγεί στη δηµιουργία νέων γενετικών συνδυασµών στους γαµέτες. 

4. Η δηµιουργία γενετικής ποικιλότητας λόγω επιχιασµού µεταξύ των οµολόγων χρωµοσωµάτων, που 
ανταλλάσσουν DΝΑ.  

Η ποικιλοµορφία που δηµιουργεί η µείωση είναι πολύ σηµαντική για την εξέλιξη των οργανισµών και τη δυνατότητα 
προσαρµογής και επιβίωσης τους στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυτή είναι και η κύρια σηµασία 
της µείωσης. 
 

 Μεταφασικό Χρωµόσωµα 

Οι γενετικές πληροφορίες είναι αποθηκευµένες µε τη µορφή γραµµικής 
ακολουθίας 4 χηµικών µορίων (αζωτούχες βάσεις: A, T, C, G)     διπλή 
έλικα DNA. 

Η µεγάλη ποσότητα πληροφοριών που περιέχονται στο DNA πρέπει να 
µπορεί να χωρέσει σε µικρό χώρο και την ίδια στιγµή να είναι διαθέσιµο 
για µεταγραφή     το γονιδίωµα υφίσταται έντονο πακετάρισµα. 
Σε ορισµένες µορφές ζωής, όπως για παράδειγµα στα βακτήρια, όλο το 

γονιδίωµα πακετάρεται σε ένα µοναδικό χρωµόσωµα. Ωστόσο σε άλλους 
οργανισµούς που διαθέτουν γονιδίωµα 1.000 µε 1.000.000 φορές 
µεγαλύτερο από αυτό των βακτηρίων, το γενετικό τους υλικό πρέπει να 
διαµοιραστεί σε έναν αριθµό χρωµοσωµάτων. 
Ο αριθµός των 

χρωµοσωµάτων στα κύτταρα 
ενός οργανισµού δε σχετίζεται 
µε την πολυπλοκότητα των 
οργανισµών. Τα χρυσόψαρα 
έχουν 94 χρωµοσώµατα, ενώ οι 
γάτες µόλις 38. 
Το µικρότερο ανθρώπινο 

χρωµόσωµα περιέχει 4,6 . 107 
ζευγάρια βάσεων ή αλλιώς 
14mm εκτεταµένου DNA 
(περίπου δεκαπλάσια ποσότητα 
από αυτή που περιέχεται στο 
γονιδίωµα της E.coli). Στην πιο 
συµπυκνωµένη κατάστασή του 
το χρωµόσωµα έχει µήκος 2µm 
(συµπυκνώνεται δηλαδή 7000 
φορές). 
 
 
 

 
 
 
 

Οργανισµός αριθµοί 
χρωµοσωµάτων 

μπιζέλι 
 
 

ηλιολούλουδο 
 
 
 

γάτα 
 
 
 

τετρόδους 
 
 
άνθρωπος 
 
 
σκύλος 

14 
 
 

34 
 
 
 

38 
 
 
 

42 
 
 
 

46 
 
 

78 
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            διπλή έλικα DNA 

              οκταµερές ιστονών [(Η2Α)2(Η2Β)2(Η3)2(Η4)2] 

               νουκλεόσωµα (διάµετρος 100Ǻ) 

                 Η1 

                σωληνοειδές  (χρωµατίνη - ίνες διαµέτρου 250-300Ǻ) 

                            µη ιστόνες (υπερελίκωση) 

             ακτινωτή θηλειά (χρωµόσωµα) 

 
Kάθε νουκλοεόσωµα αποτελείται από DNA µήκους 146 ζευγών βάσεων (146bp) και από οκτώ µόρια ιστονών. Τα 

νουκλεοσώµατα στο επόµενο επίπεδο οργάνωσης που γίίνεται µε βάση το σωληνοειδές πρότυπο τυλίγονται µε τη 
βοήθεια ιστονών Η1 σχηµατίζοντας ένα σπειροειδή σωλήνα (κάθε σπείρα του σωλήνα αποτελείται από 6-7 
νουκλεοσώµατα. Έτσι σχηµατίζονται τα ινίδια της χρωµατίνης. Στο στάδιο της µεσόφασης το γενετικό υλικό έχει τη 
µορφή των ινιδίων χρωµατίνης. Στο τέλος της µεσόφασης το κάθε ινίδιο διπλασιάζεται και συσπειρώνεται σε επόµενο 
επίπεδο οργάνωσης που γίνεται µε βάση το πρότυπο της ακτινωτής θηλειάς µε τη βοήθεια µη ιστονών. Με τη µορφή 
αυτή τα διπλασιασµένα ινίδια της χρωµατίνης αποτελούν τις αδελφές χρωµατίδες, το σηµείο σύνδεσης των οποίων 
χαρακτηρίζεται ως κεντροµερίδιο. Στο τέλος της πρόφασης και στην αρχή της µετάφασης οι δύο ενωµένες αδελφές 
χρωµατίδες συσπειρώνονται στο επόµενο επίπεδο οργάνωσης (χρωµόσωµα). 

     2 αδελφές χρωµατίδες 
     κεντροµερίδιο ή κινητοχώρος (συνδετικό σηµείο) 
     κοντός βραχίονας (στην κορυφή, p) – µακρύς (q) 

ανάλογα µε τη θέση του κεντροµεριδίου τα χρωµοσώµατα διακρίνονται σε:  

          µετακεντρικά 
          υποµετακεντρικά  
          ακροκεντικά 

 Καρυότυπος 

Σχηµατική απεικόνιση του συνόλου των χρωµοσωµάτων ενός κυττάρου σε ζεύγη οµολόγων και κατά σειρά µεγέθους. 
 

Τα χρωµοσώµατα διατάσσονται µε βάση: 
 τη σειρά µεγέθους 
 τη θέση του κεντροµεριδίου για χρωµοσώµατα ίδιου µεγέθους 
 τη θέση και το µέγεθος των ζωνών 

 
Καρυότυπος ανθρώπου:  τα ανθρώπινα σωµατικά κύτταρα διαθέτουν 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων (22 αυτοσώµατα και ένα ζευγάρι  
   φυλετικών χρωµοσωµάτων) 
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 Προετοιµασία και Χρώση Μιτωτικών Μεταφασικών Χρωµοσωµάτων 

Λαµβάνεται δείγµα από ιστούς στους οποίους γίνονται µιτώσεις. Στον άνθρωπο συνήθως τα παρασκευάσµατα 
προέρχονται από: 

 µυελό των οστών 
 βραχύβιες καλλιέργειες κυττάρων κυκλοφορίας 
 µακρόβιες καλλιέργειες ινοβλαστών 

∆ιαδικασία:  
Αν ληφθούν κύτταρα αίµατος επειδή το αίµα φυσιολογικά δεν περιέχει διαιρούµενα κύτταρα, στην κυτταρική 
καλλιέργεια προσθέτουµε φυτοαιµογλουτίνη (ΡΗΑ) η οποία προκαλεί κυτταρικές διαιρέσεις. Μετά από 72 ώρες 
προστίθεται κολσεµίδιο (ουσία µε δράση αντίστοιχη της κολχικίνης) το οποίο παρεµποδίζει το σχηµατισµό της ατράκτου 
ώστε τα κύτταρα να παραµείνουν στη µετάφαση. Στη συνέχεια προστίθεται υποτονικό διάλυµα προκειµένου να 
διασκορπιστούν τα χρωµοσώµατα. Το δείγµα τοποθετείται σε αντικειµενοφόρο πλάκα, στερεώνεται µε αιθανόλη και 
οξικό οξύ, βάφεται και στην πορεία φωτογραφίζεται. 
Μέθοδοι ζωνοποίησης: 

• Q ζώνες: χρώση µε φθορίζουσα µουσταρδί της κινακρίνης 
• G ζώνες: χρώση µε Giemsa 
• R ζώνες: εµφανίζονται µετά από ελεγχόµενη αναδιάταξη του DNA (φωτογραφικό αρνητικό Q & G) 
• C ζώνες: χρώση µε Giemsa µετά από αποδιάταξη των χρωµοσωµάτων µε άλκαλι ή θερµότητα 
• Τ ζώνες: χρώση τελοµερούς 

Σήµερα υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης του καρυότυπου: 
 Αυτοραδιογραφία 
 Κυτταροµετρία ροής (flow cytometry) 
 In situ υβριδοποίηση µε βοήθεια φθορισµού (FISH) 

Πλέον οι ερευνητές δεν είναι αναγκασµένοι να κόβουν και να κολλούν χρωµοσώµατα από φωτογραφίες για την 
κατασκευή των καρυότυπων, µε τη χρήση Η/Υ ο καρυότυπος είναι έτοιµος σε λίγα λεπτά. 

  
Καρυότυπος αρσενικού ατόµου από αριστερά προς τα δεξιά: συµβατική χρώση, σχηµατική παράσταση τεχνικών ζωνοποίησης, 
ζωνοποίηση G,R,C. 
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 Φυλοκαθορισµός στον άνθρωπο:  

Tα θηλυκά άτοµα έχουν στα σωµατικά τους κύτταρα 2Χ χρωµοσώµατα, ενώ τα αρσενικά άτοµα έχουν ένα Χ και ένα 
µικρότερο Υ χρωµόσωµα. Προκειµένου να εξισορροπηθεί η έκφραση Χ-φυλοσύνδετων γονιδίων στα δεύο φύλα, στα 
θηλυκά άτοµα λαµβάνει χώρα απενεργοποίηση (lyonization) της πλειοψηφίας των γονιδίων ενός από τα δύο Χ-
χρωµοσώµατα, το οποίο και συµπυκνώνεται (σωµάτιο Barr). Το ένα από τα 2 Χ-χρωµοσώµατα ανήκει στην 
ευχρωµατίνη, ενώ το άλλο στην ετεροχρωµατίνη. Το τελευταίο είναι εκείνο που είναι αδρανοποιηµένο, υπάρχει ωστόσο 
η δυνατότητα να γίνει και πάλι ενεργό. 

∆εν ισχύει το ίδιο για όλους τους ζωντανούς οργανισµούς. (π.χ. ακρίδες: θηλυκά ΧΧ, αρσενικά ΧΟ, στα πουλιά 
αρσενικά ΧΧ, θηλυκά ΧΥ ή ΧΟ) 

 Χρωµοσωµικές ατυπίες 

Οφείλονται σε λάθη που µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια της µειωτικής διαίρεσης. 
 δοµικές (χάσµατα και θραύσεις, αναστροφές, δακτυλιοειδή, µετατοπίσεις) 
 αριθµητικές (ανευπλοειδίες, πολυπλοειδίες) 

• Σύνδροµο Down (τρισωµία 21):  
 συχνότητα εµφάνισης 1 στις 650 γεννήσεις. 
 καθυστέρηση ανάπτυξης, πνευµατική καθυστέρηση, πολλά δυσµορφικά χαρακτηριστικά. Αυξηµένος κίνδυνος  
 εµφάνισης λευχαιµίας και σηµάδια πρόωρης γήρανσης. Τα πάσχοντα άτοµα είναι συνήθως χαρούµενα και πολύ  
 αφοσιωµένα στην οικογένεια. 

• Σύνδροµο Patau (τρισωµία 13): 
 συχνότητα εµφάνισης 1 στις 25.000 γεννήσεις 
 σοβαρά συµπτώµατα: αδυναµία φυσιολογικής ανάπτυξης, βαριά διανοητική καθυστέρηση, καρδιακά  
 προβλήµατα και προβλήµατα στο ουρογεννητικό σύστηµα, δυσπλασίες του προσώπου     συνήθως τα άτοµα δεν  
 ξεπερνούν τους έξι µήνες ζωής 

• Σύνδροµο Edwards (τρισωµία 18): 
 συχνότητα εµφάνισης 1 στις 8.000 γεννήσεις (95% των περιπτώσεων αποβάλλονται αυτόµατα).  
 ∆εν επιζούν περισσότερο από µερικούς µήνες (σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τα 15 χρόνια) 
 σοβαρή διανοητική καθυστέρηση και σοβαρά καρδιακά προβλήµατα, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, δυσπλασίες  

• Σύνδροµο «φωνή της γάτας» (έλλειψη στο µικρό βραχίονα του χρωµοσώµατος 5): 
οφείλει το όνοµά του στη χαρακτηριστική φωνή των νηπίων , η οποία θυµίζει κλάµα γάτας, και η οποία οφείλεται 
στον ανώµαλο σχηµατισµό του λάρυγγα 

• Σύνδροµο Turner (µονοσωµία του Χ): 
συχνότητα εµφάνισης 1 στα 5.000 θηλυκά νεογέννητα 
χαµηλό ανάστηµα, στειρότητα, διάφορες σωµατικές ανωµαλίες, καρδιαγγειακή και νεφρική δυσλειτουργία 

• Σύνδροµο Klinefelter (47, ΧΧΥ): 
 συχνότητα εµφάνισης 1 στα 1.000 άρρενα νεογέννητα 
 άρρενα στείρα άτοµα, έχουν µικρούς όρχεις, συχνά εµφανίζουν γυναικοµαστία και διανοητικά υστερούν ελαφρώς  
 έναντι των φυσιολογικών ατόµων 

• Σύνδροµο 47, ΧΥΥ: 
 συχνότητα εµφάνισης 1 στα 1.000 άρρενα νεογέννητα 
 φυσιολογικός φαινότυπος, υψηλό ανάστηµα και προβληµατική κοινωνική συµπεριφορά 

• Τρισωµία Χ (47, ΧΧΧ): 
 θηλυκά άτοµα µε φυσιολογικό φαινότυπο, συνήθως έχουν υψηλό ανάστηµα, εµφανίζουν διανοητική καθυστέρηση  
 σε µικρό βαθµό, η γονιµότητά τους ποικίλει. 
Χρωµοσωµικές ανωµαλίες συχνά εµφανίζονται και σε καρκινικά κύτταρα ατόµων που κατά τα άλλα είναι φυσιολογικά. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το χρωµόσωµα της Φιλαδέλφειας, που οφείλεται σε µετατόπιση και σχετίζεται µε 
χρόνια µυελογενή λευχαιµία και σπανιότερα µε λεµφοβλαστική λευχαιµία. 

 Ονοµατολογία 

Αρχικά αναγράφεται ο συνολικός αριθµός χρωµοσωµάτων ακολουθούµενος από τον τύπο των φυλετικών 
χρωµοσωµάτων. Στη συνέχεια καθορίζονται ποια χρωµοσώµατα είναι υπεράριθµα ή λείπουν ή έχουν αλλάξει 
µορφολογικά. (Καθορίστηκε στο συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στο Παρίσι το 1971) 
π.χ.  άνδρας µε τρισωµία 21: 47, ΧΥ +21 
 κορίτσι µε σύνδροµο «φωνή της γάτας»: 46, ΧΥ 5p- 
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 Χρήσεις 

1. Γενετική καθοδήγηση 
Σκοπός της γενετικής καθοδήγησης είναι να πληροφορήσει τους ενδιαφερόµενους για όλες τις δυνατότητες 
επιλογής που έχουν και να τους υποβοηθήσει να ξεπεράσουν ψυχολογικά και ιατρικά προβλήµατα που µπορεί να 
σχετίζονται µε µία γενετική νόσο. 

2. Προγεννητική διάγνωση 
Αφορά ζευγάρια που διατρέχουν το κίνδυνο να γεννήσουν ένα παιδί µε γενετική διαταραχή.  
Κριτήρια που οδηγούν στον έλεγχο: 

 προχωρηµένη ηλικία της µητέρας 

 προηγούµενο παιδί µε de novo χρωµοσωµική ανωµαλία 

 παρουσία δοµικής χρωµοσωµικής ανωµαλίας στον έναν από τους δύο γονείς 

 ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού κάποιας γενετικής διαταραχής 
Τεχνικές λήψης εµβρυϊκού ιστού: 

• Αµνιοκέντηση λαµβάνεται αµνιακό υγρό µε σύριγγα µέσω κοιλιακής κοιλοτητας. Πραγµατοποιείται τη 16η 
εβδοµάδα της κύησης ή νωρίτερα. 

• ∆ειγµατοληψία χοριακών λαχνών (ιστός εµβρυϊκής τροφοβλάστης) Πραγµατοποιείται νωρίτερα από την 
αµνιοκέντηση (α΄ τρίµηνο κύησης) ωστόσο συχνά δίνει αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα. 

• Λήψη αίµατος οµφάλιου λώρου: σε περίπτωση αποτυχίας της αµνιοκέντησης. 

• Υπερηχογραφία 

3. Εγκληµατολογία 
 

 Βιβλιογραφία 

1. Παταργιάς Θ., Αλεπόρου Β. (1998). Γενετική Ανθρώπου. Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. 
2. Μαργαρίτης Λ. (1996). Κυτταρική Βιολογία. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα. 
3. ∆ουρής, Β. (1996). Εργαστηριακές Ασκήσεις Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, 

Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας. 
4. http://www.biotech.iastate.edu/publications/lab_protocols/DNA_Extraction_Smoothie.pdf (πρωτόκολλο 

αποµόνωσης DNA) 
5. http://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1-9QB0 (βίντεο) 
6. http://www.youtube.com/watch?v=CzPGhYiGyZ8 (βίντεο) 
7. http://learn.genetics.utah.edu/units/disorders/karyotype/karyotype.cfm (on-line παιχνίδι) 
8. http://gslc.genetics.utah.edu/units/disorders/karyotype/karyotype_paper.pdf 
9. http://www.courttv.com/forensics_curriculum/ 
10. http://www.genomenewsnetwork.org/resources/whats_a_genome/Chp1_2_1.shtml 
11. http://cellbio.utmb.edu/cellbio/nucleus2.htm#fibrils 
12. http://www.sciencenetlinks.com/interactives/dna.swf (σχετικά µεγέθη) 
13. http://www.cellsalive.com/howbig.htm (σχετικά µεγέθη) 
14. http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html (Animation µε δοµή DNA) 
15. http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html# (Ταξίδι στο DNA -από τον οργανισµό, στη δοµή του DNA) 
16. http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html (δοµή χρωµοσώµατος) 
17. http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=440 (Κατασκευή 

καρυότυπου – κουίζ διαδραστικό) 
18. http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=439 (Κατασκευάζοντας 

το DNA - διαδραστικό) 
19. http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/pages/ (3-D πακετάρισµα πυρηνικών χρωµοσωµάτων) 
20. http://learn.genetics.utah.edu/units/biotech/extraction/ (εικονικό εργαστήριο που περιγράφει την αποµόνωση 

νουκλεϊκών οξέων) 
21. http://learn.genetics.utah.edu/units/basics/tour/ (περιγραφή των βασικών εννοιών της Γενετικής ξεκινώντας 

από το DNA και καταλήγοντας στην κληρονοµικότητα) 
22. http://learn.genetics.utah.edu/units/basics/builddna/ (κατασκευή µορίου DNA) 
2233 ..   http://learn.genetics.utah.edu/units/basics/transcribe/ (διαδραστική δραστηριότητα για τη µεταγραφή και τη 

µετάφραση).  
24. http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/gen.mm.html 
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Εργαστηριακή Άσκηση  
 Χρήσιµες γνώσεις: 

Καρυότυπο ονοµάζουµε την απεικόνιση των µεταφασικών χρωµοσωµάτων ενός κυττάρου κατά ζεύγη και κατά 
ελαττούµενο µέγεθος. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα τοποθετούνται ως ζευγάρι στο τέλος ή το κάθε ένα στη θέση, που το 
µέγεθός του  ορίζει.  
Το κάθε µεταφασικό χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές χρωµατίδες που συγκρατούνται σε ένα συγκεκριµένο 

σηµείο µε το κεντροµερίδιο.  
Η θέση του κεντροµεριδίου είναι χαρακτηριστική για κάθε χρωµόσωµα και το διαιρεί σε δύο βραχίονες, µε 

διαφορετικό κατά κανόνα µήκος ο καθένας, δηλαδή ένα µεγάλο και ένα µικρό.  
Το µέγεθος του κάθε χρωµοσώµατος και η θέση του κεντροµεριδίου βοηθούν στο να βρεθούν τα ζευγάρια και να  

σχηµατιστεί ο καρυότυπος.   
Ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων. Σε κάθε ζευγάρι το ένα χρωµόσωµα είναι πατρικής προέλευσης και το 

άλλο µητρικής και ελέγχουν τις ίδιες ιδιότητες. Από τα 23 ζευγάρια χρωµοσωµάτων τα 22 είναι µορφολογικά ίδια στα  
θηλυκά και στα αρσενικά άτοµα και ονοµάζονται αυτοσωµικά χρωµοσώµατα ή αυτοσώµατα. Το 23ο ζευγάρι 
χρωµοσωµάτων αποτελεί τα φυλετικά χρωµοσώµατα. Στα θηλυκά άτοµα αποτελείται από δύο Χ χρωµοσώµατα και στα 
αρσενικά από ένα Χ και ένα Υ. Το Υ είναι µικρότερο σε µέγεθος από το Χ. 
Λάθη που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της µείωσης µπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή του αριθµού των 

χρωµοσωµάτων (αριθµητικές χρωµοσωµικές ατυπίες) ή σε αλλαγή της δοµής τους (δοµικές χρωµοσωµικές 
ατυπίες)  
 

 Στόχοι 

Οι µαθητές να: 

1. εξοικειωθούν στην αναγνώριση οµολόγων ζευγών χρωµοσωµάτων, βασιζόµενοι στα πρότυπα ζωνών και τη θέση 
του κεντροµεριδίου,  

2. είναι σε θέση να διατάσσουν τα ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων µε βάση το σχήµα, 

3. αναγνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ καρυότυπου άνδρα και γυναίκας, 
4. µπορούν να χρησιµοποιούν τους καρυότυπους για να παρατηρούν και να αναλύουν χρωµοσωµικές ατυπίες, 

5. διαπιστώσουν µε ποιο τρόπο οι καρυότυποι χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση γενετικών ανωµαλιών. 
 

 
Α΄ Παρατήρηση χρωµοσωµάτων στο µικροσκόπιο 

 Όργανα και Υλικά: 

 µικροσκόπιο µε καταδυτικό φακό 
 Τα υπ’ αριθµό 2 και 3 µόνιµα παρασκεύασµα, από την κασετίνα των 19 παρασκευασµάτων των εργαστηρίων των 
Λυκείων, µε τίτλο “Χρωµοσώµατα ανθρώπου (καρυότυπος αρσενικού ή θηλυκού ατόµου) µε χρώση GIMSA” 

 Κεδρέλαιο  
 Καθαρό οινόπνευµα. 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Τοποθετείστε την αντικειµενοφόρο πλάκα µε το παρασκεύασµα  στην τράπεζα 
του µικροσκοπίου και ξεκινήστε τη µικροσκόπηση µε τον αντικειµενικό φακό 
που προσφέρει τη µικρότερη µεγέθυνση.  

2. Συνεχίστε µέχρι τον φακό µε τη µεγαλύτερη µεγέθυνση, ο οποίος όµως δεν 
είναι καταδυτικός. (Με τον φακό αυτό µπορείτε να διακρίνετε τα 
χρωµοσώµατα). 

3. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε καταδυτικό φακό για µεγαλύτερη µεγέθυνση και 
καλύτερες δυνατότητες παρατήρησης πρέπει να τοποθετήσετε την 
αντικειµενοφόρο µε το παρασκεύασµα στην τράπεζα του µικροσκοπίου 
βάζοντας επάνω του, µία σταγόνα κεδρέλαιο.  

4. Στη συνέχεια φέρτε πάνω από το παρασκεύασµα κατευθείαν τον καταδυτικό 
φακό, µε προσοχή ώστε ανάµεσα στο φακό και στο παρασκεύασµα να 
παρεµβάλλεται το κεδρέλαιο, σχηµατίζοντας µηνίσκο, ώστε να περιορίζεται η 
εκτροπή των ακτίνων όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήµα. 

5. Εστιάζετε χρησιµοποιώντας µόνο τον µικροµετρικό κοχλία.  
6. Μετά το τέλος της παρατήρησης φέρτε στη θέση µικροσκόπησης τον µικρότερο φακό (κόκκινο), βγάλτε το 

παρασκεύασµα και καθαρίστε µε µαλακό χαρτί και καθαρό οινόπνευµα τον καταδυτικό φακό και το παρασκεύασµα. 

ΛΑ∆Ι 

ΛΑ∆Ι 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

Γ 
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 Παρατηρήσεις: 

Αν και η παρατήρηση των χρωµοσωµάτων µπορεί να γίνει και µε τον αντικειµενικό φακό x40, καλύτερο 
αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µε τον ελαιοκαταδυτικό φακό (x100). Ακόµη όµως και µε τη χρήση του καταδυτικού φακού, 
αν και τα χρωµοσώµατα φαίνονται ευκρινέστατα και µπορούν ακόµη και να µετρηθούν, δεν είναι δυνατόν µε απλή 
παρατήρηση να γίνει ταυτοποίηση, ότι πρόκειται για καρυότυπο αρσενικού ή θηλυκού ατόµου. 
 

 Εργασία: 

1. Σχεδιάστε τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου όπως τα βλέπετε στο µικροσκόπιο.  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  ……..  
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   ……..  
Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  ……..                                

 

2. Σε ποια φάση της ζωής του κυττάρου βρίσκονται τα χρωµοσώµατα που παρατηρείτε; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Περιγράψτε τη µορφολογία του µεγαλύτερου χρωµοσώµατος του παρασκευάσµατός σας.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Μπορείτε να διακρίνετε αν τα χρωµοσώµατα ανήκουν σε θηλυκό ή αρσενικό άτοµο; ∆ικαιολογείστε την απάντησή 
σας.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Εναλλακτικά οι µαθητές µπορούν να παρατηρήσουν το υπ’ αριθµό 6 µόνιµο παρασκεύασµα, από την κασετίνα των 19 
παρασκευασµάτων των εργαστηρίων των Λυκείων, µε τίτλο “Φάσεις µίτωσης φυτικού κυττάρου”, ή να παρατηρήσουν 
την παρακάτω εικόνα και να απαντήσουν στις σχετικές ερωτήσεις. 

 
Η εικόνα παρουσιάζει σχεδίασµα διαιρούµενων κυττάρων σε ρίζα κρεµµυδιού, όπως φαίνεται µέσω ενός σύνθετου 
µικροσκοπίου. 
α. Τοποθετήστε στη σωστή ακολουθία (χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους αριθµούς) δείχνοντας τα στάδια της 

µίτωσης. 
β. Πόσες ολοκληρωµένες µιτώσεις παρουσιάζονται; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Β΄ Κατασκευή µοντέλου χρωµοσωµάτων 
 Στόχος: 

 οι µαθητές να αντιληφθούν τη δοµή του χρωµοσώµατος και του γονιδίου. 
 

 Όργανα και Υλικά: 

 5-6 m µάλλινο νήµα σε τρία χρώµατα 
 Πλαστελίνη διαφόρων χρωµάτων ( 2 χρώµατα τουλάχιστον) 
 ψαλίδι 

 

 Πορεία της εργασίας 

∆ουλέψτε σε 3-4 οµάδες 
 Κόψτε τα 3 χρωµατιστά νήµατα σε κοµµάτια ίδιου µήκους (περίπου 4 m), διπλώστε τα και συστρέψτε τα πολλές 
φορές ώστε να σχηµατιστεί ένα είδος πλεξούδας. Αυτό το διπλό τυλιγµένο σχοινί θα θεωρηθεί ως µια διπλή έλικα 
του DΝΑ. Τα τρία διαφορετικά χρώµατα συµβολίζουν τα διαφορετικά γονίδια. 

 Πάρτε κοµµατάκια πλαστελίνης και σχηµατίστε µπαστουνάκια διαµέτρου 2cm. Τυλίξτε 3-4 φορές το διπλό 
στριµµένο νήµα γύρω από κάθε µπαστούνι και ενώστε τα άκρα του µπαστουνιού έτσι ώστε να µην µπορεί να 
ξετυλιχτεί το νήµα. Αφήστε απόσταση 5 cm ανάµεσα στα µπαλάκια, Χρησιµοποιείστε όσα µπαλάκια χρειαστούν 
για να τυλιχτεί όλο το νήµα. Έχει σχηµατιστεί ένα οµοίωµα χρωµατίνης, µήκους περίπου 2 m. 

 Σχηµατίστε µε αλουµινόχαρτο ένα χοντρό κορδόνι µήκους 0,5 m περίπου και πάχους 1-1,5 cm . Τυλίξτε σε αυτό 
το νήµα µε την πλαστελίνη και κάµψτε την όλη κατασκευή σαν ελατήριο µε 3-4 σπείρες. Έχει σχηµατίσει ένα 
οµοίωµα αδελφής χρωµατίδας του συσπειρωµένου χρωµοσώµατος (ένα τµήµα αυτού). 

 Όλες οι οµάδες ενώνουν τα κοµµάτια που κατασκεύασαν και συσπειρώνουν ακόµα περισσότερο την τελική 
κατασκευή. Έχει σχηµατιστεί ένα οµοίωµα αδελφής χρωµατίδας ενός ολόκληρου συσπειρωµένου χρωµοσώµατος 

  

1. Τι παριστάνουν, κατά τη γνώµη σας: 
  το µονό νήµα; 
 το διπλό συσπειρωµένο νήµα;  
 τα διάφορα χρώµατα του νήµατος;  
 τα µπαλάκια της πλαστελίνης;  
 η συνολική κατασκευή; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Μέτρησε το µήκος της συνολικής κατασκευής και σύγκρινε το µε το αρχικό µήκος του σχοινιού. Πόσες φορές 
έχει µειωθεί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Αν µετρήσουµε το µήκος του DΝΑ ενός ανθρώπινου κυττάρου αυτό θα φτάνει περίπου τα 2 m και χωρά στον 
πυρήνα του κυττάρου που έχει διάµετρο µερικά εκατοµµυριοστά του µέτρου. Πως κατά τη γνώµη σας 
επιτυγχάνεται αυτό; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Γ΄ Κατασκευή καρυότυπου 
 Όργανα και Υλικά: 

 ψαλίδι 
 κόλλα stick 
 εικόνες χρωµοσωµάτων 

 

 Πορεία της άσκησης: 

Α΄ τρόπος 
Στους µαθητές δίνεται µια φωτοτυπία (φωτογραφία 2) µε το ένα από τα δύο µέλη κάθε οµόλογου ζεύγους, 
τοποθετηµένα κατά σειρά αυξανόµενου µεγέθους. Σε µια άλλη φωτοτυπία (φωτογραφία 1), δίνονται µπερδεµένα τα 
οµόλογα χρωµοσώµατα και οι µαθητές καλούνται να βρουν τα ζευγάρια. Οι µαθητές εργάζονται ανά θρανίο. 
Κόψτε τα χρωµοσώµατα της φωτογραφίας 1 και κολλήστε τα δίπλα στο ταίρι τους στη φωτογραφία 2. 

1. Συναντήσατε κάποια δυσκολία κατά το ταίριασµα των οµόλογων χρωµοσωµάτων; Με βάση ποια 
χαρακτηριστικά των χρωµοσωµάτων τα κατατάξατε σε ζεύγη; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Β΄ τρόπος 
Σε κάθε οµάδα µαθητών δίνονται: 

α. 45-47 χρωµοσώµατα σε έναν από τους παρακάτω συνδυασµούς: (φωτογραφία 3) 

1. τα 44 πρώτα και Χ και Υ (φυσιολογικός άνδρας) 

2. τα 44 πρώτα και Χ και Χ (φυσιολογική γυναίκα) 

3. τα 44 πρώτα και Χ (σύνδροµο Turner) 

4. Τα 44 πρώτα και 2Χ και Υ (Klinefelter) 

5. τα 44 πρώτα, 2 φυλετικά (ΧΧ ή ΧΥ) και ένα επιπλέον 21 (σύνδροµο Down) 

6. τα 44 πρώτα, δύο φυλετικά (ΧΧ ή ΧΥ) και αλλάζοντας ένα 3 και ένα 8 µε το δεύτερο και τρίτο από το τέλος 
(µετατόπιση 3-8) 

7. χρωµοσώµατα από τη φωτογραφία 6 (πραγµατική φωτογραφία χρωµοσωµάτων χωρίς ζώνες – µεγέθυνση 
φωτογραφιών από µικροσκόπηση) 

8. χρωµοσώµατα από τη φωτογραφία του εργαστηριακού οδηγού (απεικόνιση  χρωµοσωµάτων) 
β. το χαρτί µε τον καρυότυπο του φυσιολογικού άντρα. (φωτογραφία 4) 
γ. η σελίδα µε τα κουτιά  προς συµπλήρωση (φωτογραφία 5) 
δ. το φύλλο εργασίας µε τις οδηγίες για τους µαθητές 

Τοποθετήστε τα διάφορα χρωµοσώµατα που σας έχουν δοθεί στις αντίστοιχες θέσεις της σελίδας «Καρυότυπος του 
ανθρώπου» καθοδηγούµενοι από τον καρυότυπο φυσιολογικού άντρα που σας έχει δοθεί.  

1. Με βάση ποιους κανόνες διατάξατε τα χρωµοσώµατα για την κατασκευή του καρυότυπου; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ο καρυότυπος που φτιάξατε ανήκει σε άνδρα ή σε γυναίκα;………………………………………………………………………………….. 

3. Εντοπίσατε κάποια χρωµοσωµική ανωµαλία; Αν ναι, τοποθετήστε σε κύκλο το µη φυσιολογικό ζευγάρι 
χρωµοσωµάτων. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Συναντήσατε κάποια δυσκολία στην κατασκευή του καρυότυπου; Αν ναι, τι πιστεύετε ότι θα µπορούσε να σας 
βοηθήσει στην κατάταξη των χρωµοσωµάτων; Μοιραστείτε τους προβληµατισµούς σας µε τις υπόλοιπες 
οµάδες. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά µε τις χρωµοσωµικές ατυπίες που συναντήσατε ή σχετικά µε τον 
φυλοκαθορισµό στον άνθρωπο και σε άλλους οργανισµούς. 

 

 Παρατηρήσεις: 

Στον εργαστηριακό οδηγό οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν καρυότυπο από µία απεικόνιση και όχι από µια 
πραγµατική φωτογραφία χρωµοσωµάτων. Η χρήση φωτογραφιών θα ήταν ίσως µια καλή αφορµή για να συζητηθούν 
ζητήµατα όπως: 

 η υποκειµενικότητα της παρατήρησης (για την αποφυγή λαθών χρησιµοποιούµε τα διάφορα πρότυπα ζωνών) 
 η σηµασία της τεχνολογίας στην επιστήµη (σήµερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κατασκευάζουν καρυότυπους 
από φωτογραφίες χρωµοσωµάτων µέσα σε λίγα λεπτά). 
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Φωτογραφία 1 
 

 
Φωτογραφία 2 
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Ολοκληρωµένος καρυότυπος 
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6. Να εντοπίσετε στην παραπάνω φωτογραφία ακροκεντρικά, υποµετακεντρικά και µετακεντρικά  χρωµοσώµατα. 
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∆΄ Εγκληµατολογία στην τάξη 
 Εισαγωγή: 

Η επιστήµη της εγκληµατολογίας δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε έρευνες εγκληµάτων. Πρόκειται για την 
εφαρµογή της επιστήµης σε γεγονότα που σχετίζονται µε παραβίαση της νοµοθεσίας. Χρησιµοποιεί γνώσεις της 
Φυσικής, της Χηµείας, της Βιολογίας, της Τεχνολογίας, της Ψυχολογίας και της Ιατρικής. Η εγκληµατολογία έχει ιστορία 
900 ετών, η πρώτη γνωστή περίπτωση υπήρξε η ανακάλυψη από ένα σκωτσέζο χηµικό, τον James Marsh το 1836 ότι 
αιτία µιας δολοφονίας ήταν η δηλητηρίαση µε αρσενικό. 
 

Στοιχεία που αναζητούν οι εγκληµατολόγοι: 
 αποτυπώµατα 
 ίχνη παπουτσιών 
 ίνες από ρούχα 
 δείγµατα γραφής 
 παρουσία χηµικών ουσιών 
 ίχνη αίµατος 
 δείγµατα DNA (τρίχες, κύτταρα δέρµατος, αίµα, σπέρµα, σάλιο) 
 υπολείµµατα επιταχυντών (χρησιµοποιούνται για να ξεκινήσουν πυρκαγιές) 
 υπολείµµατα πυρίτιδας στα χέρια ή τα ρούχα 
 σφαίρες 
 θερµοκρασία σώµατος ενός πτώµατος ή ανάπτυξη εντόµων ή µυκήτων στο πτώµα για να προσδιοριστεί η ώρα 
θανάτου 

 εγκαύµατα 
 

Πρόκειται για µια άσκηση που µπορεί να συνδυάσει πολλές γνώσεις των µαθητών και να κάνει εµφανή τη σηµασία 
διαφόρων επιστηµονικών µεθόδων στην καθηµερινή ζωή. Επιπλέον οι µαθητές εξασκούνται στην προσεκτική 
παρατήρηση και το συνδυασµό δεδοµένων για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 
 

 Στόχοι: 

 ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην παρατήρηση, τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων, 
 κατανόηση των ιδιοτήτων οργανικών µορίων (συµπεριλαµβανοµένης της ενζυµικής λειτουργίας), 
 χρήση χηµικών δεικτών, 
 κατανόηση της δοµής της τρίχας και του τρόπου ανάλυσής της στις εγκληµατολογικές έρευνες, 
 ταυτοποίηση και χρήση διαφόρων τεστ που αφορούν συστατικά του αίµατος, 
 ανάλυση και σύνθεση διαφορετικών δεδοµένων για την εξαγωγή συµπερασµάτων, 
 κατανόηση και διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας 

 

 Περιγραφή: 

Στους µαθητές περιγράφεται το ακόλουθο σενάριο: 
«Το πρωί της ∆ευτέρας ο φύλακας διαπίστωσε ότι το σχολείο υπέστη επίθεση βανδαλισµού κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακού. Κάποιος έκοψε την παροχή γκαζιού στο κυλικείο και λέρωσε µε σπρέι τους τοίχους του σχολείου. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα το σχολείο να µη λειτουργήσει καθώς υπήρχε ο φόβος πιθανής έκρηξης. Καθώς δεν 
υπήρχαν ενδείξεις κλοπής, οι υπεύθυνοι υποψιάζονται ότι υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτές είναι µαθητές. Οι ερευνητές 
ανακάλυψαν σταγόνες αίµατος κοντά στην κοµµένη παροχή γκαζιού. Ανακάλυψαν επίσης στο πάτωµα της καφετέριας 
ίχνη από εµετό, καθώς και µια πεταµένη νάιλον κάλτσα µε τρίχες από µαλλιά. Οι υπεύθυνοι το σχολείου 
πληροφορήθηκαν ότι µια συµµορία υποδέχτηκε πέντε νέα µέλη την προηγούµενη βδοµάδα. Μέρος του τελετουργικού 
της ενσωµάτωσης στη συµµορία είναι η κατανάλωση ωµού συκωτιού και µεγάλων ποσοτήτων αναψυκτικού. Οι πέντε 
ύποπτοι έδωσαν δείγµατα τριχών.» 

Έλεγχοι που πραγµατοποιούνται: 

1. υπεροξειδάση (ή καταλάση) στο συκώτι διασπά Η2Ο2 σε νερό και οξυγόνο 

2. τεστ (διουρία για πρωτεΐνες, Benedict για υδατάνθρακες, ιώδιο για πολυσακχαρίτες) 

3. µικροσκόπηση τριχών 

4. τεστ αίµατος 
5. καρυότυπος 
6. ανάλυση DNA 

 

Ανάλυση καρυότυπου 
Οι ύποπτοι έχουν πλέον περιοριστεί σε δύο, για να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα είναι χρήσιµη η ανάλυση του 
καρυότυπου. 
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Οι καρυότυποι που θα φτιάξετε από τους ιστούς των δύο υπόπτων θα συγκριθούν στην πορεία µε τον καρυότυπο από 
το αίµα που βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήµατος. 

 

αίµα 

 

ύποπτος 01 
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ύποπτος 02 
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Ε΄ Αποµόνωση DNA 
 Απαραίτητες γνώσεις: 

Ο βιολογικός ρόλος των νουκλεϊκών οξέων (DNA και RNA) είναι η αποθήκευση, η µετάδοση και η έκφραση των 
γενετικών πληροφοριών.  
Η αποµόνωση του DNA από έναν οργανισµό είναι το πρώτο βήµα για µια σειρά µοριακές αναλύσεις. 
 

 Στόχοι: 

Οι µαθητές να διαπιστώσουν ότι το DNA: 

 είναι συστατικό κάθε ζωντανού οργανισµού  είναι δυνατό να αποµονωθεί και να παρατηρηθεί 
 

 Όργανα και Υλικά: 

Αποµόνωση DNA από φυτικούς ιστούς 

 1 µπανάνα ή µισό φλιτζάνι φάβα 

 300mL απιονισµένο νερό 

 1 κουταλιά υγρό απορρυπαντικό 

 υγρό φακών 
 ¼ κουταλιού αλάτι (2 πρέζες) 

 15mL παγωµένη αιθανόλη 95ο [τουλάχιστον 1h στο 
ψυγείο ή σε πάγο] 

 2 ποτήρια ζέσης 100mL 

 στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 

 1 δοκιµαστικός σωλήνας 

 πλαστική πιπέτα 
 µπλέντερ 
 ψυγείο ή δοχείο µε παγάκια 
 πλαστικά κουτάλια 
 φίλτρο καφέ (ή ηθµό από διηθητικό χαρτί) 
 ξύλινο καλαµάκι ή γυάλινη ράβδος ή πιπέτα 
Pasteur της οποίας το κάτω άκρο έχει καµφθεί  

 

Αποµόνωση DNA από επιθηλιακά κύτταρα ανθρώπου 

 4 ποτήρια ζέσεως 50mL 
 1 κουταλιά µαγειρικό αλάτι 
 υγρό πιάτων 
 παγωµένη αιθανόλη 95ο 

 απιονισµένο νερό 
 1 δοκιµαστικό σωλήνα 
 πλαστική πιπέτα 
 πλαστικά κουτάλια 

 ξύλινο καλαµάκι ή γυάλινη ράβδος ή πιπέτα Pasteur της οποίας το κάτω άκρο έχει καµφθεί 
 

 ∆ιαδικασία: 

Αποµόνωση DNA από φυτικούς ιστούς 

1. Σε µπλέντερ προσθέστε τη µπανάνα (ή τη φάβα) και 50mL απιονισµένο νερό και οµογενοποιήστε για 15-20s. 
(Καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται οµογενοποιώντας την µπανάνα σε περίπου 50 mL νερό µε ένα 
κουτάλι). 

2. Στο ένα ποτήρι διαλύστε το απορρυπαντικό και το αλάτι σε 20mL απιονισµένο νερό. Η ανάδευση µε το 
πλαστικό κουτάλι πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να µη σχηµατιστεί αφρός. 

3. Στο παραπάνω διάλυµα προσθέστε 3 κουταλιές λιωµένης µπανάνας και αναδεύστε µε το κουτάλι 5-10min. 

4. Στο άλλο ποτήρι ζέσης τοποθετήστε τον ηθµό προσέχοντας ώστε να µην ακουµπήσει το φίλτρο στον πυθµένα 
του δοχείου. 

5. ∆ιηθήστε το διάλυµα έως ότου αποκτήσετε περίπου 5mL διηθήµατος (πρέπει να καλυφθεί ο πάτος του 
δοχείου). Προσθέστε 1-2 σταγόνες από το υγρό των φακών επαφής. 

6. Σε δοκιµαστικό σωλήνα προσθέστε περίπου 2mL παγωµένη αλκοόλη και στη συνέχεια µε πλαστική πιπέτα, 
ακουµπώντας στα τοιχώµατα του σωλήνα, προσθέστε στην αλκοόλη σιγά-σιγά το διήθηµα. 

7. Αφήστε το µείγµα ακίνητο για 2-3min. Μπορείτε να συλλέξετε το DNA από τη στιβάδα της αιθανόλης 
συστρέφοντάς το γύρω από ένα ξύλινο καλαµάκι ή µια γυάλινη ράβδο (το DNA φυλάσσεται σε 95% αιθανόλη 
στο ψυγείο). 

 

Αποµόνωση DNA από επιθηλιακά κύτταρα ανθρώπου 

1. Στο πρώτο ποτήρι αναµίξτε µισό ποτήρι νερό µε µία κουταλιά µαγειρικό αλάτι. 
2. Στο δεύτερο ποτήρι αναµίξτε 3 κουταλιές νερό µε 1 κουταλιά υγρού πιάτων. 

3. Κάντε πλύσεις στο στόµα σας µε µία κουταλιά αλατόνερο από το ποτήρι 1 για περίπου 30s. Φτύστε στο τρίτο 
ποτήρι. 

4. Πάρτε µια κουταλιά από το τρίτο ποτήρι και προσθέστε τη στο τέταρτο ποτήρι µαζί µε 1 κουταλιά 
σαπουνοδιάλυµα από το δεύτερο ποτήρι και αναδεύστε απαλά για ένα περίπου λεπτό. 

5. Σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα προσθέστε περίπου 2mL παγωµένη αλκοόλη και στη συνέχεια µε πλαστική πιπέτα, 
ακουµπώντας στα τοιχώµατα του σωλήνα, προσθέστε στην αλκοόλη σιγά-σιγά 2mL από το ποτήρι 4. 

6. Αφήστε το µείγµα ακίνητο για 2-3min. Μπορείτε να συλλέξετε το DNA από τη στιβάδα της αιθανόλης 
συστρέφοντάς το γύρω από ένα ξύλινο καλαµάκι ή µια γυάλινη ράβδο. 
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 Παρατηρήσεις: 

 Το κρεµµύδι που προτείνεται ως υλικό στον εργαστηριακό οδηγό δίνει µικρότερη ποσότητα νουκλεϊκών οξέων. 
 Η οµογενοποίηση πραγµατοποιείται για να σπάσουν τα κυτταρικά τοιχώµατα των φυτικών κυττάρων. 
 Το απορρυπαντικό διασπά τις κυτταρικές µεµβράνες (ως αµφίφιλο µόριο δηµιουργεί δεσµούς µε τα λιπόφιλα άκρα 
του µε τα λιπίδια της πλασµατικής µεµβράνης και µε τα υδρόφοβα άκρα του µε τις πρωτεΐνες της µεµβράνης) και 
απελευθερώνει το DNA. 

 Οι πρωτεάσες χρησιµοποιούνται για να διασπάσουν τις πρωτεΐνες του νουκλεοσώµατος και να αποδεσµευτεί από 
αυτές το DNA. Πρωτεάσες περιέχονται σε διαλύµατα φακών επαφής, στο χυµό του ανανά και της παπάγιας καθώς 
και σε µίγµατα που χρησιµοποιούνται για το µαλάκωµα του κρέατος. Στην πράξη δεν παρατηρείται κάποια εµφανής 
διαφορά στο αποτέλεσµα αν παραλειφθεί το στάδιο της χρήσης πρωτεασών. Παρόλ’ αυτά η χρήση πρωτεϊνασών 
κατά πάσα πιθανότητα εξασφαλίζει καθαρότερο DNA απαλλαγµένο από πρωτεΐνες. 

 Το DNA καταβυθίζεται στη στιβάδα της αιθανόλης γιατί είναι αδιάλυτο σε αυτήν ενώ οι πρωτεΐνες κατακρηµνίζονται 
σε διαλύµατα µεγάλης περιεκτικότητας σε χλωριούχο νάτριο. 

 Το αλάτι προκαλεί καταβύθιση πρωτεϊνών και υδατανθράκων, επιπλέον παρέχει κατιόντα νατρίου (Na+) τα οποία 
δεσµευόµενα στα φωσφορικά ιόντα των µορίων του DNA, εξουδετερώνουν το αρνητικό φορτίο τους το οποίο έχει 
σαν αποτέλεσµα να απωθούνται µεταξύ τους και έτσι επιτρέπεται η συσσωµάτωση των µορίων του DNA. 

 Η διήθηση πραγµατοποιείται για να αποµονώσουµε µόνο του το DNA καθώς όλα τα υπόλοιπα συστατικά του 
κυττάρου έχουν καταβυθιστεί στα προηγούµενα στάδια. Στην πραγµατικότητα µε το πρωτόκολλο αυτό δεν 
µπορούµε να αποµονώσουµε καθαρό DNA (παραµένει κάποια ποσότητα RNA καθώς και ορισµένες πρωτεΐνες π.χ. 
ιστόνες). 

 Η λευκή ινώδης ουσία που παρατηρούµε είναι στην πραγµατικότητα µίγµα DNA και RNA. Η παρουσία καθαρού DNA 
χωρίς RNA βεβαιώνεται από τη νηµατοειδή µορφή του DNA κατά την καταβύθιση µε την αλκοόλη και το ακόλουθο 
περιτύλιγµα του DNA στη ράβδο. Ο χαρακτηρισµός του DNA γίνεται µε τη βοήθεια φασµατοφωτοµετρίας 
υπεριώδους στο οποίο µετράµε την απορρόφηση του µορίου ξεκινώντας από 220nm και καταλήγοντας στα 300nm 
ανά 10nm. Το καθαρό DNA (χωρίς πρωτεΐνες ή RNA έχει λόγο απορρόφησης 260:280 1,85 σε ενώ το RNA έχει 
λόγο 2). Το DNA παρουσιάζει µέγιστη απορρόφηση στα 260nm εξαιτίας της απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας 
από τις πουρίνες και τις πυριµιδίνες. Ένας άλλος τρόπος να διαπιστώσουµε αν η ουσία που αποµονώσαµε είναι 
πράγµατι DNA είναι να τη διαλύσουµε σε διφαινυλαµίνη. Η αντιδραση διφαινυλαµίνης δεν είναι ειδική για το DNA 
αλλά για τις πεντόζες και δίνει έντονο µωβ χρώµα.  

 Το DNA µπορεί να υποστεί σηµαντικές αλλαγές στην τρισδιάστατη δοµή του στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 σπάσιµο φωσφοδιεστερικών δεσµών (νουκλεολυτικά ένζυµα, pH<2, θερµοκρασία>90οC) 
 σπάσιµο Ν-γλυκοσιδικών δεσµών (pH<2) 
 σπάσιµο δεσµών υδρογόνου (pH>10 ή pH>3, θερµοκρασία>80οC) 
 µηχανικά αίτια 

 Αν το DNA δεν είναι ιδιαίτερα εµφανές, παρατηρείστε πιο προσεκτικά τη µεσόφαση νερού και αλκοόλης. Βυθίστε 
ένα ξύλινο ραβδί στην υδατική φάση και ανεβάστε το προσεκτικά στη στιβάδα της αλκοόλης. Επιπλέον αναζητείστε 
µικρές φυσαλίδες στη στιβάδα της αιθανόλης, καθώς εκεί ενδέχεται να βρίσκονται χαλαρά συνδεδεµένα 
συσσωµατώµατα DNA. 

 Αν θέλετε να αυξήστε την ποσότητα DNA που λαµβάνετε, µπορείτε να αυξήσετε το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε 
βήµατος. Είναι σηµαντικό να αφήσετε το απορρυπαντικό να κατακαθίσει τουλάχιστον 5 λεπτά, γιατί αν οι 
πλασµατικές µεµβράνες δεν έχουν καταστραφεί, το DNA θα παραµείνει στην υδατική στιβάδα. Η ποσότητα DNA 
αυξάνεται χρησιµοποιώντας παγωµένο νερό (προστατεύει το DNA αδρανοποιώντας τα ένζυµα που µπορούν να το 
διασπάσουν – νουκλεάσες – τα οποία φυσιολογικά βρίσκονται στο κυτταρόπλασµα και έχουν σκοπό να 
καταστρέφουν το γενετικό υλικό εισβολέων του κυττάρου π.χ. ιών) και παγωµένη αλκοόλη (επιταχύνει την 
καθίζηση του DNA). Πολύ σηµαντικό επίσης είναι να χρησιµοποιήσετε υλικό που περιέχει µεγάλη ποσότητα DNA σε 
µικρό όγκο (γι’ αυτό το λόγο προτιµούνται τα φυτικά κύτταρα). Αν το οµογενοποίηµα είναι πολύ υδαρές µειώνεται 
η περιεκτικότητα του DNA, γι’ αυτό θα πρέπει να φροντίσετε το οµογενοποίηµα να είναι σχετικά παχύρρευστο. Αν 
το οµογενοποίηµα είναι υδαρές µπορούµε να παραλείψουµε το στάδιο της διήθησης. Κύτταρα µε περισσότερα 
χρωµοσώµατα περιέχουν περισσότερο DNA αλλά η διαφορά στην τελική µάζα DNA που συλλέγεται δε θα είναι 
εµφανής. 

 Το DNA που αποµονώνεται µπορεί να είναι ορατό για λίγες µέρες. Αν αναταραχθεί η µάζα του DNA οι αλυσίδες του 
θα σπάσουν σε µικρότερα κοµµάτια και δε θα είναι ευδιάκριτο. Το DNA εξαφανίζεται στην περίπτωση που έχουν 
παραµείνει νουκλεάσες στο διάλυµα. Χρησιµοποιώντας πιο περίπλοκες διαδικασίες µπορούµε να αποµονώσουµε 
DNA σε καθαρή µορφή η οποία είναι αρκετά σταθερή και µπορεί να διατηρηθεί ανέπαφη αρκετούς µήνες ή και 
χρόνια. 

 Αν παρατηρήσουµε το DNA που αποµονώσαµε στο µικροσκόπιο δε θα δούµε παρά µια µπερδεµένη µάζα. Το πλάτος 
της διπλής έλικας του DNA είναι µόλις 10-9m, εξαιρετικά µικρό ακόµη και το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Για να 
πάρουν µια εικόνα του µορίου του DNA οι επιστήµονες χρησιµοποιούν τη µέθοδο της κρυσταλλογραφίας ακτίνων 
Χ. (Σε φωτογραφίες της Rosalind Franklin µε κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ οφείλεται η ανακάλυψη της 
τρισδιάστατης δοµής του DNA από τους Watson και Crick).  
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 Ερωτήσεις: 

1. Περιγράψτε την εµφάνιση του DNA που αποµονώσατε. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Σε τι νοµίζετε ότι συνεισφέρει η χρήση αλατιού και απορρυπαντικών στη διαδικασία απελευθέρωσης των 
νουκλεϊκών οξέων στο διάλυµα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Για ποιο λόγο κατά τη γνώµη σας φιλτράρουµε το διήθηµα των σπασµένων κυττάρων; Τι νοµίζετε ότι κατακρατείται 
στο φίλτρο και τι περνάει στο διήθηµα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος του ενζύµου που προσθέτουµε; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Πιστεύετε ότι το αποτέλεσµα θα ήταν διαφορετικό αν χρησιµοποιούσατε κάποιο άλλο υλικό (π.χ. κρεµµύδι ή συκώτι 
κοτόπουλο) και όχι µπανάνα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Αν επιθυµούσατε να αποµονώσετε βακτηριακό DNA θα χρησιµοποιούσατε την ίδια µέθοδο; Αν όχι τι αλλαγές θα 

προτείνατε; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 «Εµφυσώντας νέα ζωή στο µάθηµα της Βιολογίας» 

Στην ερώτηση «τι θυµάστε από τη διδασκαλία της Βιολογίας στο σχολείο;», λίγοι θα αναφερθούν σε εντυπωσιακά πειράµατα, κάτι 
που ισχύει για τη Χηµεία και τη Φυσική. Ωστόσο όλοι συµφωνούν στο εξής: οι µαθητές λατρεύουν τα πειράµατα και όπως δείχνουν τα 
πράγµατα, όσο πιο απλό είναι το πείραµα, τόσο το καλύτερο. 
Η ανάγκη αυτή της κινητοποίησης της περιέργειας γύρω από τη Βιολογία είναι επιτακτική για τη νέα γενιά, καταρχήν γιατί οι πολίτες 

ολοένα και περισσότερο χρειάζεται να είναι εφοδιασµένοι µε τη νοητική ικανότητα να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση 
του µέλλοντός τους και επιπλέον γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη ικανούς νέους επιστήµονες για να προωθήσουν την έρευνα. 
Τα σχολικά πειράµατα Βιολογίας έρχονται δεύτερα ή τρίτα σε προτίµηση µετά από εκείνα της Χηµείας και της Φυσικής γιατί είναι 

συχνά αργά και βαρετά και δεν επιφέρουν άµεσα αποτελέσµατα. Με αφορµή τη διαπίστωση αυτή τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί 
πειράµατα Βιολογίας που σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν τους µαθητές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η µελέτη της γονιδιακής 
έκφρασης µε τη βοήθεια µιας πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης που οδηγεί σε ένα τριβλίο petri µε βακτηριακές αποικίες που 
φωσφορίζουν. Άλλα παραδείγµατα είναι η λύση ενός µυστηρίου χρησιµοποιώντας το προφίλ DNA που προκύπτει µε τη χρήση 
περιοριστικών ενζύµων, η µικροβιακή κυψέλη καύσιµων αλλά και η αναζήτηση της προέλευσης των πληθυσµών της Ευρώπης 
χρησιµοποιώντας PCR ανάλυση µιτοχονδριακού DNA. Όλα αυτά τα πειράµατα γίνονται µε τη βοήθεια έτοιµων kit που υπάρχουν στο 
εµπόριο για να αποφευχθεί η πιθανότητα αποτυχίας. 
Ένα παλιό αλλά αγαπηµένο πείραµα που µπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία είναι η αποµόνωση DNA από φρούτα. Το 

πείραµα αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη και στο σπίτι γιατί απαιτεί προϊόντα καθηµερινής χρήσης. 
Επιπλέον κυκλοφορούν ιστοσελίδες µε σχέδια κατασκευής µικροπιπετών, οι οποίες στο εµπόριο κοστίζουν 200 ευρώ, από λεπτούς 

γυάλινους σωλήνες και σύρµα  ή συστηµάτων ηλεκτροφόρησης αγαρόζης, που στο εµπόριο κοστίζουν 400ευρώ, χρησιµοποιώντας 
τάπερ, λίγο σύρµα, σιλικόνη και 5 µπαταρίες των 9V. 
Είναι επίσης γεγονός πως πολλά από τα υλικά που θα ήταν χρήσιµα σε τέτοιου είδους πειράµατα, συσκευές ηλεκτροφόρησης, 

φυγόκεντροι, γεννήτριες, υδατόλουτρα και πιπέτες, αντικαθίστανται κάθε χρόνο σε ερευνητικά κέντρα και καταλήγουν στα σκουπίδια. 
Παρόλ’ αυτά όσο χρήσιµο και εντυπωσιακό κι αν είναι ένα πείραµα, αν δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία θεµατικών 

ενοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος, είναι µάλλον άχρηστο. 
 

Ελεύθερη µετάφραση σηµείων του άρθρου “Breathing new life into the Biology classroom» που δηµοσιεύτηκε το 2003 στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής 
Οργάνωσης Μοριακής Βιολογίας EMBO reports (VOL4/NO8). 
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ΣΤ΄ Η επέµβαση της τύχης στη δηµιουργία γαµετών 
 Απαραίτητες γνώσεις: 

Χάρη στον ανεξάρτητο συνδυασµό χρωµοσωµάτων κατά τη διάρκεια της µείωσης, δηµιουργείται ένα πλήθος από 
νέους συνδυασµούς µη οµόλογων χρωµοσωµάτων και εποµένως ένα πλήθος από νέους συνδυασµούς γονιδίων που 
βρίσκονται σε µη οµόλογα χρωµοσώµατα. Χάρη στη µείωση είναι στατιστικά απίθανο δύο αδέλφια (µε εξαίρεση τα 
οµοζυγωτικά δίδυµα) να είναι πανοµοιότυπα µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό είναι η ουσία της γενετικής ποικιλοµορφίας 
που χαρακτηρίζει τους αµφιγονικά αναπαραγόµενους οργανισµούς και έχει µεγάλη σηµασία στην εξέλιξή τους. 

 

 Στόχοι: 

Οι µαθητές να: 

 ασκηθούν στην κατασκευή µοντέλων, 
 αναγνωρίσουν ότι τα οµόλογα χρωµοσώµατα φέρουν συχνά διαφορετικά αλληλόµορφα και άρα διαφορετικές 
γενετικές πληροφορίες, 

 κατανοήσουν τον τρόπο διαχωρισµού χρωµοσωµάτων στους γαµέτες, 

 µπορούν να ερµηνεύουν τη γενετική ποικιλοµορφία µεταξύ αδερφιών. 
 

 Υλικά: 

 πίνακας µε φελλό 
 χαρτόνια 
 ψαλίδι 
 πινέζες 
 vetex ή χαρτόνι σε 6 διαφορετικά χρώµατα 

 µαρκαδόροι (6 χρώµατα αντίστοιχα µε αυτά των vetex ή των χαρτονιών) 
 

 ∆ιαδικασία: 

Όπως περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό. 

 

 Παρατηρήσεις: 

 Χρησιµοποιούµε vetex ή χαρτόνι αντί για νήµα για να στέκονται καλύτερα τα χρωµοσώµατα. Για τον ίδιο σκοπό 

προτείνεται και η χρήση πίνακα από φελλό ή φελιζόλ στον οποίο καρφιτσώνονται τα χρωµοσώµατα. 

 Η άσκηση µπορεί να επεκταθεί µε την παράλληλη παρουσίαση της µίτωσης µε σκοπό οι µαθητές να διαπιστώσουν 

τις διαφορές των δύο τύπων κυτταρικής διαίρεσης (σύναψη, διαχωρισµός οµόλογων χρωµοσωµάτων στην 1η 

µειωτική διαίρεση, αριθµός θυγατρικών κυττάρων). 

 Το πείραµα όπως περιγράφεται µπορεί να γίνει µε τη µορφή επίδειξης και να δοθούν στους µαθητές φύλλα 
εργασίας, όπως αυτά που παρατίθενται στη συνέχεια, για να συµπληρώσουν σε αυτά τις παρατηρήσεις τους. 

 Η άσκηση µπορεί να γίνει σε οµάδες των τεσσάρων. Σε αυτή την περίπτωση δίνουµε στους µαθητές χρωµοσώµατα 

µικρότερου µεγέθους τα οποία µπορούν να µετακινούν στα φύλλα εργασίας. Κάθε οµάδα χωρίζεται σε δύο 

υποοµάδες των δύο. Η πρώτη ασχολείται µε τη µίτωση , η δεύτερη µε τη µείωση και στο τέλος συγκρίνουν τα 

αποτελέσµατά τους. 

 Προκειµένου να υπενθυµίσουµε στους µαθητές ότι στα αρσενικά άτοµα η µείωση οδηγεί στο σχηµατισµό 4 γαµετών 

(σπερµατοζωάρια), ενώ στα θηλυκά σε ένα γαµέτη (ωάριο), µπορούν τα µεν φύλλα εργασίας των αγοριών να 

περιγράφουν τη µείωση στο πατρικό κύτταρο που καταλήγει σε σπερµατοζωάρια ενώ των κοριτσιών να 

περιγράφουν τη µείωση στο θυγατρικό κύτταρο που οδηγεί στο σχηµατισµό του ωαρίου. 
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 Ερωτήσεις: 

1. Από τα χρωµοσώµατα που έχετε στη διάθεσή σας πως διαπιστώνετε ποια είναι οµόλογα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Γιατί τα οµόλογα χρωµοσώµατα παριστάνονται µε διαφορετικά χρώµατα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Γιατί κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δύο κοµµάτια; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Πόσα διαφορετικά κύτταρα προκύπτουν από τους συνδυασµούς που έχετε κάνει; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Για τις ανάγκες του πειράµατος χρησιµοποιήσαµε µόνο 3 ζεύγη οµολόγων από τα 23 που βρίσκονται σε ένα 
ανθρώπινο κύτταρο. Πόσα διαφορετικά κύτταρα θα προέκυπταν αν χρησιµοποιούσαµε και τα 23 ζευγάρια; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Να χαρακτηρίσετε όλα τα κύτταρα ως απλοειδή (n) ή διπλοειδή (2n). 

7. Ποια είναι η βιολογική σηµασία της µείωσης; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Γιατί είναι στατιστικά απίθανο δύο αδέλφια που δεν είναι µονοζυγωτικά δίδυµα να έχουν το ίδιο «γενετικό προφίλ»; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της διαδικασίας της µίτωσης και της µείωσης; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΑΡΡΣΣΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΆΆΤΤΟΟΜΜΑΑ  
4 σπερµατοζωάρια 
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ΘΘΗΗΛΛΥΥΚΚΑΑ  ΆΆΤΤΟΟΜΜΑΑ  
1 ωάριο 

3 πολικά σωµάτια 
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θυγατρικά 
κύτταρα 
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