
Φυλετική αναπαραγωγή και η δύναμη της Γενετικής 



Η αναπαραγωγή στα διάφορα είδη οργανισμών γίνεται είτε 
αφυλετικά ή με φυλετική αναπαραγωγή  

Η αφυλετική αναπαραγωγή είναι απλή και αποδίδει άμεσα απογόνους, οι οποίοι 
είναι όμοιοι γενετικά μεταξύ τους και όμοιοι με τον μητρικό οργανισμό  



Η φυλετική αναπαραγωγή στηρίζεται στα φυλετικά κύτταρα, τους γαμέτες 



Τα βλαστικά και τα σωματικά κύτταρα επιτελούν πολύ διαφορετικές λειτουργίες 



Τα σωματικά κύτταρα είναι διπλοειδή, 
ενώ τα βλαστικά κύτταρα είναι απλοειδή 



Η φυλετική αναπαραγωγή παρέχει στους οργανισμούς το πλεονέκτημα του 
ανταγωνισμού μέσα σε ένα απρόβλεπτο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον 



Μείωση και 
γονιμοποίηση 



Η μείωση περιλαμβάνει ένα γύρο αντιγραφής του DNA 

που συνοδεύεται από δύο γύρους κυτταρικής διαίρεσης 



ΜΕΙΩΣΗ vs. 

ΜΙΤΩΣΗΣ 
2n, 2c 2n, 2c 

2n, 4c 2n, 4c 

1n, 2c 

2n, 2c 1n, 1c 

https://www.youtube.com/watch?v=c5hA0WCv1lg 



Αλληλόμορφα γονίδια: γονίδια που κωδικοποιούν την ίδια πρωτεΐνη με κάποιες παραλλαγές. Μπορεί η 

αλληλουχία τους να διαφέρει σε ένα νουκλεοτίδιο (SNPs) ή να φέρουν ελλείψεις, ενθέσεις ή διπλασιασμούς 

Ομόλογα γονίδια: τα γονίδια που κωδικοποιούν την ίδια πρωτεΐνη και μπορεί  να είναι ολόιδια (ως προς 

την αλληλουχία του DNA) ή να έχουν κάποια παραλλαγή (αλληλόμορφα) και βρίσκονται στην ίδια θέση του 
ίδιου χρωμοσώματος τόσο της μητέρα όσο και του πατέρα 

Κατά τη μείωση τα ομόλογα χρωμοσώματα ζευγαρώνουν 



Ανάμεσα στα ομόλογα χρωμοσώματα συμβαίνει εκτεταμένος ανασυνδυασμός 



Ο ανασυνδυασμός είναι βασική πηγή γενετικής 
ποικιλομορφίας για τους οργανισμούς που 

αναπαράγονται φυλετικά 

 



Ομόλογος ανασυνδυασμός 



Το ζευγάρωμα και ο ανασυνδυασμός των χρωμοσωμάτων διασφαλίζουν τον 
σωστό διαχωρισμό των ομολόγων 

Συναπτονημικό  σύμπλεγμα 

Τα χιάσματα και οι κοεζίνες συγκρατούν ενωμένα τα δισθενή χρωμοσώματα στη μείωση Ι 
μέχρι το στάδιο της ανάφασης Ι, όπου η έλξη που ασκείται από τους πολικούς 
μικροσωληνίσκους διαχωρίζει τα ανασυνδυασμένα, πλέον, χρωμοσώματα 





Στο στάδιο ανάφαση ΙΙ στη 
μείωση ΙΙ, οι κοεζίνες 
αποδομούνται και οι 
αδελφές χρωματίδες 

αποχωρίζονται  



Τα απλοειδή κύτταρα περιέχουν πληροφορίες ποικίλης προέλευσης 

Εκτός από τους μονοζυγωτικούς διδύμους, οι απόγονοι διαφέρουν  γενετικά μεταξύ τους γιατί: 

1. Κατά τη μείωση τα μητρικά και τα πατρικά χρωμοσώματα αναμιγνύονται και κατανέμονται στους 
γαμέτες (μετάφαση Ι). Μόνο με αυτόν τον μηχανισμό μπορούν θεωρητικά να προκύψουν 
823=8,4x106 διαφορετικοί γαμέτες 

2. Ο ανασυνδυασμός αυξάνει δραματικά την ποικιλομορφία γιατί ανά ζεύγος χρωμοσωμάτων 
πραγματοποιούνται 2 ή 3 επιχιασμοί 



Η μείωση δεν είναι αλάνθαστη 



Η γονιμοποίηση αποκαθιστά το πλήρες γονιδίωμα 



Ο Mendel και οι Νόμοι της Κληρονομικότητας 

Κάθε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού περιέχει έναν συνδυασμό 

γονιδίων με παραλλαγές (σε σχέση με άλλους οργανισμούς) που 
συνεισφέρουν στα μοναδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου 

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά μας έχουν πολυγονιδιακό καθορισμό, ενώ 
ελάχιστα είναι μονογονιδιακά 

Η μελέτη της ανθρώπινης κληρονομικότητας είναι δυσχερής, καθώς δεν είναι 
ηθικό και εφικτό να πραγματοποιηθούν ελεγχόμενες διασταυρώσεις, ο 
άνθρωπος έχει συνήθως μικρό αριθμό απογόνων και μεγάλη διάρκεια γενιάς 

Ο Mendel επέλεξε ως μοντέλο το φυτό μοσχομπίζελο, το οποίο φέρει ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά π.χ. είναι μόνοικο και μπορεί να πραγματοποιήσει 
διασταυρούμενες γονιμοποιήσεις και αυτογονιμοποίηση και έχει 
χαρακτηριστικά που είναι ευδιάκριτα και μονογονιδιακά  

Τα πειράματα διασταυρώσεων ξεκίνησαν με γενετικώς αμιγή 
αυτογονιμοποιούμενα φυτά και με διασταύρωση δύο ποικιλιών 

Οι υβριδικοί απόγονοι (F1 γενιά) έδιναν πληροφορίες για το πρότυπο 
κληρονόμησης  



Ο Mendel μελέτησε επτά διαφορετικά χαρακτηριστικά που μεταβιβάζονται ανεξάρτητα 



Τα πειράματα του Mendel αποκάλυψαν τη διακριτή φύση της κληρονομικότητας 

Η αυτογονιμοποίηση των ατόμων της F1 γενιάς 

έδωσε μια νέα γενιά την F2  

Στην F2 εμφανίστηκαν χαρακτηριστικά που δεν 

υπήρχαν στην F1 αλλά υπήρχαν στους γονείς P 

Για να ερμηνεύσει αυτό ο Mendel πρότεινε ότι η 

μεταβίβαση των χαρακτηριστικών ελέγχεται από 

αυτόνομους κληρονομικούς παράγοντες 

(γονίδια) που δεν αναμιγνύονται αλλά 

κληρονομούνται ανεξάρτητα 

Όταν τα γονίδια είναι ταυτόσημα τότε ο 

οργανισμός είναι ομόζυγος και όταν τα 
αλληλόμορφα ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το 

χαρακτηριστικό, τότε ο οργανισμός είναι ετερόζυγος 

Το γονίδιο που η έκφρασή του είναι φανερή στο 

φαινότυπο και υπερτερεί του αλληλομόρφου του 
ονομάζεται επικρατές, ενώ το άλλο αλληλόμορφο 
ονομάζεται υπολειπόμενο 



Κάθε γαμέτης περιέχει μόνο ένα αλληλόμορφο για κάθε χαρακτηριστικό  

Νόμος του διαχωρισμού των αλληλομόρφων του Mendel  

“Τα αλληλόμορφα για κάθε χαρακτηριστικό διαχωρίζονται κατά 
τον σχηματισμό των γαμετών και ενώνονται κατά τύχη κατά τη 

γονιμοποίηση” 

Εάν στην P διασταυρωθεί ένα ομόζυγο άτομο για το επικρατές 

αλληλόμορφο με ένα ομοζυγο άτομο για το υπολειπόμενο 
αλληλόμορφο, στην F2 θα υπάρχει φαινοτυπική αναλογία 3(Υ): 1(y) 

3(Υ): 1(y) 

 



3(Υ): 1(y) 

 

Κληρονομική μεταβίβαση του αλφισμού 



Νόμος του ανεξάρτητου διαχωρισμού του Mendel  

“Κάθε γονίδιο ελέγχει ένα χαρακτηριστικό και δεν 
επηρεάζει τον τρόπο που ένα άλλο γονίδιο ελέγχει 
κάποιο άλλο ” 

Εάν στην P διασταυρωθούν  δύο ομόζυγα άτομα για δύο 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και το ένα άτομο φέρει τα 
επικρατή αλληλομορφα ενώ το άλλο τα υπολειπόμενα 

αλληλόμορφφα στην F2 θα υπάρχει φαινοτυπική αναλογία 

 9(YR):3(Yr):3(yR): 1(yr) 



Γενεαλογικά δέντρα 

Συμπέρασμα: Μην παντρευτείς την πρώτη σου ξαδέλφη! 



Το γενεαλογικό δέντρο της βασιλικής 
οικογένειας της αρχαίας Αιγύπτου 



Η συμπεριφορά των χρωμοσωμάτων κατά τη 
μείωση εξηγεί τους Νόμους του Mendel 

Κατά τη μείωση κάθε ομάδα ζευγαρωμένων 

ομόλογων χρωμοσωμάτων προσδένεται 
ανεξάρτητα στην άτρακτο 

     (Νόμος ανεξάρτητου διαχωρισμού)  

Δίδυμες!!!!! 
 



 Γονίδια που βρίσκονται πάνω στο ίδιο 

χρωμόσωμα αλλά σε μεγάλη απόσταση  μεταξύ 
τους μπορούν, επίσης, να κατανεμηθούν 
ανεξάρτητα, όπως τα γονίδια που βρίσκονται σε 
διαφορετικά χρωμοσώματα χάρη στον 
ανασυνδυασμό 

 Δύο γονίδια που βρίσκονται μακριά μπορούν να 
διαχωριστουν στους γαμέτες, ενώ κοντινά γονίδια, 
σχεδόν πάντα θα συγκληρονομούνται 

 Από τη μέτρηση της συχνότητας κοινής 

μεταβίβασης μπορεί να καθοριστεί εάν δύο γονίδια 
βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα, καθώς και η 
μεταξύ τους απόσταση 

 

Γονίδια στο ίδιο χρωμόσωμα διαχωρίζονται ανεξάρτητα με επιχιασμό 



Η συχνότητα του ανασυνδυασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η σειρά των 
γονιδίων πάνω στα χρωμοσώματα 



Οι μεταλλάξεις μπορεί να προκαλέσουν αύξηση ή 
απώλεια της λειτουργίας ενός γονιδίου 

Πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο της επικράτησης; 

Τα υπολειπόμενα γονίδια φέρουν μεταλλάξεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες: 

1. Μεταλλάξεις που οδηγούν σε απώλεια λειτουργίας (υπολειπόμενες) 

2. Μεταλλάξεις που οδηγούν σε επαύξηση λειτουργίας (επικρατείς) 

3. Μεταλλάξεις που οδηγούν σε εξαρτημένη, από συγκεκριμένες συνθήκες, 
λειτουργία (υπολειπόμενες) 

 



Θερμοευαίσθητες μεταλλάξεις 



Η Γενετική ως πειραματικό εργαλείο 

Η εξέταση και ο πειραματισμός με το DNA προσφέρει πληροφορίες για τη συνεργασία των 

γονιδίων, ώστε να δημιουργηθεί ο φαινότυπος, όπως επίσης και για τη σχέση των διαφορών 
στα γονίδια με τις διαφορές στο φαινότυπο.  

Απώτερη επιδίωξη είναι να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για την επακριβή διάγνωση 
και θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου. 

Η γενετική προσέγγιση για την αναγνώριση των γονιδίων και τον καθορισμό των 
επιπτώσεών τους στο φαινότυπο περιλαμβάνει τη σκόπιμη δημιουργία πολλών 
μεταλλαγμένων πειραματικών οργανισμών, τη χρήση γενετικής διαλογής  για την 

απομόνωση των σπάνιων μεταλλαγμένων πειραματικών οργανισμών που με ενδιαφέροντα 
φαινότυπο και τέλος την ταυτοποίηση των γονιδίων που ευθύνονται για το εν λόγω 

χαρακτηριστικό σε αυτούς τους οργανισμούς. 

Η Γενετική μελέτη των οργανισμών δίνει, επίσης, ενδείξεις για την Εξέλιξη του ανθρώπου. 



Η κλασική προσέγγιση αρχίζει τυχαία με μεταλλαξιγένεση 

Οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί είναι το καλύτερο μέσο για να 
ανακαλυφθεί η λειτουργία ενός γονιδίου 

Η τελική επιδίωξη των Βιολόγων είναι να καθορίσουν πως λειτουργούν τα γονίδια 
στον ακέραιο οργανισμό 

Κλασική γενετική 

Φαινότυπος με χαρακτηριστικό που αποκλίνει 
από το σύνηθες 

Αναγνώριση της λειτουργίας που παραβλάπτεται 
από την μετάλλαξη 

Μελέτη της κληρονόμησης της μετάλλαξης μέσω 
διαδοχικών και ενίοτε διασταυρούμενων 

διαιρέσεων 

Καθορισμός γονοτύπου 

Γενετική Μηχανική 

Κλωνοποιημένο γονίδιο 

In vitro επαγωγή μεταλλάξεων 
(κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση) 

Καθορισμός βιολογικού ρόλου του 
γονιδίου στο φαινότυπο 



Η επαγόμενη μεταλλαξιγένεση επάγεται ταχέως με διαφορετικά μεταλλαξιγόνα 

Με διαφορετικά μεταλλαξιγόνα δημιουργούνται διαφορετικά είδη μεταλλάξεων. Οι μεταλλαγμένοι 
οργανισμοί υποβάλλονται, ακολούθως σε διαλογή για ορισμένη διαταραχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεταλλαξιγένεση είναι κατάλληλη για τα γενετικά πειραματικά μοντέλα π.χ. μύγες αλλά δεν είναι 
εφαρμόσιμη στον άνθρωπο 

Τα διατηρημένα γονίδια μελετώνται αρχικά σε απλούστερους οργανισμούς και ακολούθως σε 
καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων  

Επίσης, μεταλλάξεις που δεν είναι θανατηφόρες για τον άνθρωπο μπορούν να μελετηθούν με 
ανάλυση φαινοτύπου και ταυτόχρονη μελέτη σε κυτταρικό επίπεδο 



Οι δοκιμασίες γενετικής διαλογής αναγνωρίζουν μεταλλαγμένους 
οργανισμούς με ανεπάρκεια σε κυτταρικές διεργασίες  

Γενετική διαλογή: η διεργασία μελέτης μιας συλλογής μεταλλαγμένων ατόμων σε ένα πρότυπο 

οργανισμό, ώστε να βρεθεί ο υπό εξέταση φαινότυπος. Η πρόκληση μιας μετάλλαξης σ’ έναν 
ορισμένο γονίδιο εξαρτάται από την πιθανότητα να αδρανοποιηθεί ή να τροποποιηθεί το γονίδιο 
κατά την τυχαία μεταλλαξιγένεση: όσο μεγαλύτερο είναι το γονιδίωμα, τόσο μικρότερη είναι η 

πιθανότητα να μεταλλαχθεί ένα οποιοδήποτε γονίδιο. Συνεπώς, όσο πιο περίπλοκος είναι 
οργανισμός, τόσοι περισσότεροι είναι οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί που πρέπει να εξεταστούν. 

Βλάβες σε γονίδια που σχετίζονται με θεμελιώδεις λειτουργίες του κυττάρου, συνήθως είναι 
θανατηφόρες. Η λειτουργία τέτοιων γονιδίων εξετάζεται με θερμοευαίσθητα μεταλλαγμένα 

στελέχη. 



Οι δοκιμασίες συμπληρωματικότητας αποκαλύπτουν αν 
δύο μεταλλάξεις βρίσκονται στο ίδιο γονίδιο 

Μια γενετική διαλογή ευρείας κλίμακας μπορεί να αποκαλύψει πολλές διαφορετικές μεταλλάξεις στον ίδιο 

φαινότυπο. Αυτές οι βλάβες θα μπορούσε να βρίσκονται είτε σε διαφορετικά γονίδια που συμβάλλουν 
στην ίδια διεργασία, είτε  να αντιπροσωπεύουν μεταλλάξεις στο ίδιο γονίδιο. 

Για τη διάκριση ανάμεσα στις δύο πιθανότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία συμπληρωματικότητας. 

Σε αυτή τη δοκιμασία ένα άτομο ομόζυγο για μετάλλαξη ζευγαρώνει μ’ ένα άτομο ομόζυγο για την άλλη 
μετάλλαξη. Αν οι δυο μεταλλάξεις αφορούν το ίδιο γονίδιο οι απόγονοι θα εκδηλώνουν τον μεταλλαγμένο 
φαινότυπο επειδή θα φέρουν μόνο ελαττωματικά αντίγραφα του υπό εξέταση γονιδίου. Αν όμως οι μεταλλάξεις 

αφορούν διαφορετικά γονίδια, οι απόγονοι θα φέρουν ένα φυσιολογικό και ένα μεταλλαγμένο αντίγραφο και 
καθώς οι μεταλλάξεις θα αλληλοσυμπληρώνονται ο φαινότυπος θα είναι φυσιολογικός  





Δοκιμασία συμπληρωματικότητας 



Μερικές φορές τα μεταλλαγμένα γονίδια προσδίδουν πλεονέκτημα επιλογής  

Οι μεταλλάξεις είναι ο κινητήριος μοχλός στην Εξέλιξη. Όσες προσδίδουν στον 

οργανισμό ένα πλεονέκτημα επιλογής διαιωνίζονται, ενώ όσες επηρεάζουν 

δυσμενώς χάνονται. Γιατί, λοιπόν, δεν εξαλείφονται τα μεταλλαγμένα 

υπολειπόμενα γονίδια;  

Κάθε γονίδιο έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο φαινότυπο και κάποιες μπορεί να 

είναι ευνοϊκές! 



Συνδεδεμένες ομάδες πολυμορφισμών έχουν προέλθει από τους 
προγόνους μας 



Τα γονίδια του ανθρώπου μεταβιβάζονται σε απλότυπους 

Όλοι οι άνθρωποι (με εξαίρεση τους μονοζυγωτικούς διδύμους) έχουν διαφορετικό γονιδίωμα. Κάθε 
άνθρωπος φέρει στο γονιδίωμά του μια ομάδα πολυμορφισμών που των καθιστούν μοναδικό. 

 Αυτοί οι πολυμορφισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για να σχεδιαστούν γενετικοί χάρτες ή 

για να διενεργηθούν γενετικές αναλύσεις που καθορίζουν πώς συνδέονται συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί 
με ειδικά νοσήματα ή προδιάθεση σε νοσήματα  

Από άνθρωπο σε άνθρωπο υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια πολυμορφισμοί 

Η μελέτη των πολυμορφισμών γίνεται σε ομάδες καθώς μερικές ομάδες αλληλομόρφων και DNA δεικτών 
όπως SNPs μεταβιβάζονται κατά μεγάλες, συνδεδεμένες ομάδες. Αυτά τα αρχέγονα χρωμοσωμικά 
τμήματα, τα οποία έχουν περιορισμένες γενετικές αναδιατάξεις από γενιά σε γενιά, ονομάζονται 
απλότυποι 

Οι απλότυποι έχουν λίγες παραλλαγές σε έναν πληθυσμό και κάθε παραλλαγή αντιπροσωπεύει έναν 
συνδυασμό αλληλομόρφων που μεταβιβάστηκαν από ένα κοινό πρόγονο στο μακρινό παρελθόν 

Σχεδιάζεται, πλέον, ένα χάρτης του ανθρώπινου γονιδιώματος που βασίζεται σε πληθυσμούς από 
διάφορες ηπείρους 

Θεωρητικά με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η μελέτη των SNPs καθώς δε γίνεται για μεμονωμένα 
SNPs αλλά για ομάδες. Έτσι, εάν ένα νόσημα εμφανίζεται σε ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο απλότυπο 

τότε η μελέτη μπορεί να εστιαστεί στα αλληλόμορφα αυτού του απλότυπου 

Η μελέτη των απλοτύπων μπορεί να αποκαλύψει εάν ένα αλληλόμορφο έχει ευνοηθεί από τη Φυσική 

Επιλογή 

 





Τα γονίδια του ανθρώπου μεταβιβάζονται σε απλότυπους 

Aυτό συμβάλλει στην αναζήτηση μεταλλάξεων που προκαλούν νοσήματα 

 



Απλότυποι και Φυσική Επιλογή 

Όταν σε ένα γονίδιο εμφανιστεί μια παραλλαγή ουδέτερη από εξελικτική άποψη, χρειάζεται 
χρόνος προτού το γονίδιο γίνει συχνό στον πληθυσμό 

Όσο πιο συχνό- άρα και πιο παλιό- είναι ένα γονίδιο τόσο μικρότερος πρέπει να είναι και ο 
απλότυπος στον οποίο ανήκει, επειδή στο χρόνο που μεσολάβησε το αλληλόμορφο είχε πολλές 
πιθανότητες να διαχωριστεί από τις γειτονικές του αλληλουχίες με τον ανασυνδυασμό που 
συμβαίνει κατά τη μείωση 

Ένα νέο αλληλόμορφο μπορεί να γίνει συχνό αρκετά γρήγορα αν προσδίδει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στον οργανισμό 

Ένα το αλληλόμορφο είναι συχνό και βρίσκεται σε μεγάλο απλότυπο αυτό σημαίνει ότι αφενός 
προσδίδει πλεονέκτημα και αφετέρου εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα 



Τα περίπλοκα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από πολλά γονίδια 

Επίδραση περιβάλλοντος στο γονότυπο 


