
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Οι μεταλλάξεις είναι  αλλαγές που συμβαίνουν στη κωδική αλυσίδα του γονιδίου και όχι στο 

m RNA. 
2. Σε ασκήσεις που αναφέρονται στις επιπτώσεις μιας μετάλλαξης στο πρωτεϊνικό προϊόν, να 

ξέρω ότι: α) αντικατάσταση  ενός αμινοξέος από άλλο οφείλεται στην αντικατάσταση μιας 
μόνο βάσης, β) διακοπή της πρωτεϊνοσύνθεσης σημαίνει ότι ένα κωδικόνιο αμινοξέος έγινε 
κωδικόνιο λήξης, και γ) όταν συνεχίζεται η πρωτεϊνοσύνθεση ένα κωδικόνιο λήξης έγινε 
κωδικόνιο αμινοξέος. 

3. Στην περίπτωση της αντικατάστασης αμινοξέος πρέπει με βάση τα κωδικόνια της κωδικής 
αλυσίδας του γονιδίου των δυο αμινοξέων (αρχικού και τελικού), να δίνω όλες τις πιθανές 
περιπτώσεις αντικατάστασης. 

4. Η μονοσωμία και η τρισωμία μπορεί θεωρητικά να συμβαίνει σε κάθε χρωμόσωμα. Αυτές 
που διαγνώνονται αφορούν απλά τα άτομα που επιβιώνουν. 

5. Υποθετικά μπορώ στο 6ο κεφάλαιο να αντιμετωπίσω και ασκήσεις που στην πραγματικότη-
τα δεν μπορούν ποτέ να γίνουν, όπως για παράδειγμα σχηματισμό απογόνων ανάμεσα σε 
άτομα με σύνδρομα Turner και Klinefelter. 

6. Όταν ένα άτομο έχει στο γονότυπό του 3 φυλετικά χρωμοσώματα, τότε σε κάθε ζευγάρι 
γαμετών, ο ένας θα έχει το ένα φυλετικό χρωμόσωμα και ο άλλος τα δυο που περισσεύουν. 
Στην περίπτωση που έχει ένα φυλετικό χρωμόσωμα ο ένας γαμέτης θα πάρει το χρωμό-
σωμα αυτό και ο άλλος δεν θα έχει απλά φυλετικό χρωμόσωμα. 

7. Γαμέτης που έχει δυο όμοιες χρωματίδες προέρχεται από λάθος στη 2η μειωτική διαίρεση, 
ενώ αν έχει δυο ομόλογες χρωματίδες θα προέρχεται από λάθος στη 1η μειωτική διαίρεση.  

8. ‘Οσα αναφέρονται στο 5ο κεφάλαιο για την κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών ισχύουν 
φυσιολογικά, δηλ, χωρίς να γίνονται μεταλλάξεις.  

9. Με τις μεταλλάξεις πολλά πράγματα αναιρούνται. Έτσι υπάρχουν θηλυκά που έχουν ένα 
φυλοσύνδετο γονίδιο (σύνδρομο Turner), αρσενικά με δυο φυλοσύνδετα γονίδια (σύνδρομο 
Klinefelter), θηλυκά που έχουν δυο Χ χρωμοσώματα από τη μητέρα, αρσενικά με δυο Ψ 
χρωμοσώματα από τον πατέρα κ.ο.κ. 

10. Οι ασκήσεις του 6ου κεφαλαίου συνδυάζονται πολύ εύκολα είτε με ασκήσεις του 5ου κεφα-
λαίου για την κληρονομικότητα, είτε με ασκήσεις του 2ου κεφαλαίου γα την έκφραση των γο-
νιδίων. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ 


