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ΠΙΘΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Το πλασμίδιο που χρησιμοποιείται σαν φορέας κλωνοποίησης μπορεί να έχει από 

μόνο του γονίδια ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό, μπορούμε όμως και τεχνη-
τά να του ενσωματώσουμε το γονίδιο ανθεκτικότητας σε όποιο αντιβιοτικό θέλουμε.  

2. Το ανασυνδυασμένο μόριο DNA μπορεί να εισέρχεται τόσο σε προκαρυωτικά όσο 
και σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα κύτταρα αυ-
τά είναι ικανά να αναπαράγονται και να μεταβιβάζουν στους απογόνους τους τις νέ-
ες ιδιότητές τους. 

3. Τα διαγονιδιακά φυτά και ζώα περιέχουν ανασυνδυασμένο DNA, αφού στο δικό 
τους γενετικό υλικό έχουν μεταφερθεί γονίδια από άλλα είδη οργανισμών. 

4. Κάθε αποικία μικροοργανισμών είναι ένας κλώνος. Απλά ο κλώνος είναι ευρύτερη 
έννοια αφού είναι σύνολο οποιωνδήποτε όμοιων πραγμάτων. Η αποικία δημιουρ-
γείται σε στερεό θρεπτικό υλικό. 

5. Η DNA δεσμάση έχει την δυνατότητα να συνδέει οποιαδήποτε τμήματα δίκλωνου 
DNA. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ στην δημιουργία του ανασυνδυασμέ-
νου DNA τα τμήματα που συνδέονται έχουν μονόκλωνα άκρα με συμπληρωματικές 
βάσεις δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στα κομμάτια από τις διαφορετικές θέσεις έναρ-
ξης, ή τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας κατά την αντιγραφή. 

6. Στην αρχή χρησιμοποιώντας μια τυχαία περιοριστική ενδονουκλεάση κόβαμε το γο-
νιδίωμα του οργανισμού σε μεγάλο αριθμό τμημάτων αλλά μπορεί να καταστρέφα-
με το γονίδιο που μας ενδιέφερε. Σήμερα, όμως, μετά την ολοκλήρωση της χαρτο-
γράφησης του γονιδιώματος, μπορούμε να επιλέξουμε την κατάλληλη περιοριστική 
ενδονουκλεάση που θα κόψει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια το γονίδιο που μας ενδια-
φέρει. 

7. Φορείς κλωνοποίησης είναι τα πλασμίδια και τα DNA των βακτηριοφάγων, φορείς 
όμως γενετικού υλικού από οργανισμό σε οργανισμό είναι και οι ιοί που χρησιμο-
ποιούνται στη γονιδιακή θεραπεία στον άνθρωπο. 

8. Να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε μόνο μεταφορά γενετικού υλικού από ευκαρυω-
τικούς οργανισμούς σε βακτήρια για την παραγωγή π.χ φαρμακευτικών πρωτεϊνών, 
αλλά και μεταφορά γονιδίων από βακτήρια σε ευκαρυωτικά κύτταρα, όπως π.χ στη 
δημιουργία φυτών ανθεκτικών στα έντομα. 

9. Όταν αναφερόμαστε στα εξώνια ενός γονιδίου, συμπεριλαμβάνουμε σε αυτά: τα 
κωδικόνια των αμινοξέων, το κωδικόνιο λήξης και τις αλληλουχίες στις 3΄και 
5΄αμετάφραστες περιοχές. Με βάση αυτό προσέχουμε τι ακριβώς περιέχει κάθε 
κλώνος της cDNA, βιβλιοθήκης. 

10. Η μέθοδος PCR έχει ομοιότητες με τη γονιδιωματική βιβλιοθήκη στο γεγονός ότι και 
στις δυο πολλαπλασιάζονται τμήματα DNA, έχει όμως και δυο βασικές διαφορές: α) 
δεν χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς, και β) δίνει τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού 
συγκεκριμένων τμημάτων DNA. 
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11. Η μέθοδος PCR προϋπόθετε την ανακάλυψη των περιοριστικών ενδονουκλεασών με 

τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να κόψουμε από το γονιδίωμα του οργανισμού 
δότη το τμήμα που μας ενδιαφέρει. Σήμερα η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρύ-
τατα στη γονιδιακή θεραπεία, στη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών και ζώων και 
στην παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών, για την κλωνοποίηση του επιθυμητού 
γονιδίου κάθε φορά.  

12. Ιχνηθετημένες αλληλουχίες DNA, είναι καθορισμένες αλληλουχίες δεοξυριβονου-
κλεοτιδίων τα οποία είναι ραδιενεργά επισημασμένα. 

13. Ημισυντηρητικός μηχανισμός σημαίνει: α) τα δυο πρώτα θυγατρικά μόρια κάθε δί-
κλωνου μορίου DNA θα αποτελούνται από μια καινούργια και μια παλιά αλυσίδα, 
και β) όσες αντιγραφές και αν γίνουν οι δυο αλυσίδες του αρχικού μορίου θα υπάρ-
χουν και θα αποτελούν το 50% δυο μορίων που θα έχουν προκύψει από τις αντι-
γραφές αυτές. 

14. Δυο θυγατρικά μόρια DNA είναι πανομοιότυπα με το μητρικό όταν: α) οι επιδιορθω-
τικοί μηχανισμοί διόρθωσαν όλα τα λάθη της αντιγραφής, και β) όταν τα πιθανά λά-
θη που παρέμειναν δεν αφορούσαν κωδικοποιούσες περιοχές του DNA. 

15. Το πριμόσωμα και η αντίστροφη μεταγραφάση έχουν μια κοινή ιδιότητα: χρησιμο-
ποιούν σαν καλούπι ένα είδος νουκλεϊνικού οξέος για να συνθέσουν με αυτό το άλ-
λο είδος νουκλεϊνικού οξέος. 

16. Τα πρωταρχικά τμήματα είναι υβριδικά τμήματα, αφού έχουν από ένα κλώνο DNA 
και από ένα κλώνο RNA.  

17. Οι κωδικοποιούσες περιοχές του DNA είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του γενετικού 
υλικού. Περιέχουν γονίδια που έχουν όλα την δυνατότητα της μεταγραφής, αλλά 
μόνο αυτά που αντιστοιχούν σε mRNA, έχουν την δυνατότητα της έκφρασης. 

18. Το σωματικό κύτταρο του αρσενικού ατόμου, περιέχει μικρότερο αριθμό γονιδίων 
από αυτό του θηλυκού, και το σπερματοζωάριο με το Χ χρωμόσωμα περιέχει λίγο 
μεγαλύτερο αριθμό χρωμοσωμάτων από το σπερματοζωάριο με το Υ χρωμόσωμα. 
Αιτία και στις δυο περιπτώσεις είναι τα φυλοσύνδετα γονίδια που ενώ υπάρχουν 
στο Χ χρωμόσωμα δεν υπάρχουν στο Υ χρωμόσωμα. 

19. Η αδυναμία ενός ευκαρυωτικού κυττάρου να συνθέσει μια πρωτεΐνη μπορεί να 
προέρχεται: α) μετάλλαξη του υπεύθυνου γονιδίου, β) έχει καταστραφεί ο υποκινη-
τής του γονιδίου, γ) δεν υπάρχει  ο κατάλληλος συνδυασμός μεταγραφικών παραγό-
ντων, δ) δεν είναι λειτουργική η RNA πολυμεράση, ε) δεν λειτουργούν τα ριβονου-
κλεοπρωτεϊνικά σωματίδια, στ)Δεν έχει συντεθεί r  RNA και δεν έχουν σχηματιστεί 
ριβοσώματα, ζ) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μόρια tRNA, η) δεν υπάρχουν τα κατάλ-
ληλα μόρια αμινοξέων, θ) δεν υπάρχει δυνατότητα μετατροπής της πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας σε λειτουργικό πρωτεϊνικό μόριο.  

20. Η μεταγραφή προηγείται της αντιγραφής. Αυτό μπορώ να το στηρίξω είτε στη δια-
δοχική σειρά των γεγονότων της μεσόφασης από την ύλη της δευτέρας λυκείου, είτε 
στο γεγονός ότι μόνο έτσι μπορεί το κύτταρο να έχει στη διάθεσή του το οπλοστάσιο 
των ενζύμων και πρωτεϊνών που είναι απαραίτητα για την αντιγραφή. 

21. Η ωρίμανση δεν αφορά το συνολικό mRNA ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, αλλά μόνο 
εκείνο που βρίσκεται στο πυρήνα. Το γεγονός ότι δεν ωριμάζει το mRNA των μιτο-
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χονδρίων και των χλωροπλαστών , μαζί με τη σχετική τους αυτοδυναμία, ενισχύουν 
την άποψη της προέλευσης των δυο αυτών οργανιδίων από βακτήρια. 

22. Το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός, αλλά και η ικανότητα 
του ριβοσώματος να μεταφράζει οποιοδήποτε mRNA, σημαίνει ότι ένα βακτήριο και 
ένα ευκαρυωτικό κύτταρο σχηματίζουν το ίδιο προϊόν μετάφρασης, διαβάζοντας 
ένα μόριο ώριμου mRNA. Δεν σημαίνει ότι σχηματίζουν την ίδια πρωτεΐνη αφού στα 
βακτήρια δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί τροποποίησης πολυπεπτιδικών αλυσίδων 
που υπάρχουν στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 

23. Η γενετική πληροφορία είναι γραμμένη στη κωδική αλυσίδα του DNA. Επιβεβαιώνε-
ται αυτό από το γεγονός ότι η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων της είναι ίδια με αυτή 
του mRNA με μόνη διαφορά την παρουσία θυμίνης αντί της ουρακίλης. Έτσι ο γενε-
τικός κώδικας διαβάζεται στο mRNA και στη κωδική αλυσίδα του DNA, και μάλιστα 
είναι ίδια όλα τα κωδικόνια εκτός από εκείνα που περιέχουν την ουρακίλη. 

24. Μια πρωτεΐνη μπορεί να προκύψει διαφορετικά από την φυσιολογική είτε επειδή 
έγινε μετάλλαξη, δηλ. αλλαγή του γενετικού υλικού κατά την αντιγραφή, είτε επειδή 
έγινε λάθος κατά την μεταγραφή. Το τελευταίο λάθος από τη στιγμή που δεν γράφε-
ται στο γενετικό υλικό δεν είναι μετάλλαξη. 

25. Να ξέρουμε πως συμβολίζεται το αμινικό και πως το καρβοξυλικό άκρο μιας πολυ-
πεπτιδικής αλυσίδας και επί πλέον ότι το αμινικό άκρο αντιστοιχεί στο 5΄ άκρο του 
mRNA ενώ το καρβοξυλικό άκρο στο 3΄ άκρο του mRNA 

26. Δυο μόρια tRNA είναι διαφορετικά αρκεί να διαφέρουν μόνο στο αντικωδικόνιο 
τους. Προσέχουμε όμως γιατί ενώ υπάρχουν 64 κωδικόνια, τα αντικωδικόνια είναι 
61 γιατί δεν υπάρχουν αντικωδικόνια για τα κωδικόνια λήξης. Προσέχουμε επίσης 
ότι ενώ ένα μόριο tRNA μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα αμινοξύ, μπορεί να συγκρα-
τεί από ένα έως όλα τα αμινοξέα μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

27. Το ριβόσωμα καλύπτει πάνω στο mRNA μήκος ίσο με δυο κωδικόνια, μετακινείται 
πάντοτε κατά ένα κωδικόνιο και συγκρατεί άλλοτε ένα και άλλοτε δυο tRNA. 

28. Το αρχικό άκρο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας λέγεται αμινικό, γιατί το πρώτο αμινο-
ξύ έχει ελεύθερη την αμινομάδα του. Αντίστοιχα το τελευταίο άκρο λέγεται καρβο-
ξυλικό, γιατί το τελευταίο αμινοξύ, έχει ελεύθερη την καρβοξυλομάδα του. Οι ομά-
δες αυτές στα ενδιάμεσα αμινοξέα, είναι εκείνες που συμμετέχουν στην κατασκευή 
του πεπτιδικού δεσμού. 

29. Κάθε κύτταρο έχει ένα ή δυο αντίγραφα ενός γονιδίου, ανάλογα με το αν είναι ομό-
ζυγο ή ετερόζυγο για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Το κάθε γονίδιο μπορεί να 
μεταγράφεται πολλές φορές. Το mRNA που προκύπτει μπορεί να μεταφράζεται 
πολλές φορές είτε διαδοχικά, είτα ταυτόχρονα. Μια μετάφραση γίνεται από ένα ρι-
βόσωμα και οδηγεί σε ένα πολυπεπτίδιο. 

30. Τα πολυσώματα είναι συγκροτήματα που δημιουργούνται τόσο στα ευκαρυωτικά 
όσο και στα προκαρυωτικά κύτταρα. Σε κάθε ριβόσωμα του πολυσώματος περιέχε-
ται διαφορετικό τμήμα μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας ανάλογο με το τμήμα του 
mRNA που έχει προλάβει να μεταφραστεί. 

31. Στη γονιδιακή θεωρία τροποποιούμε το γενετικό υλικό μερικών κυττάρων στόχων 
και όχι το γενετικό υλικό του οργανισμού συνολικά. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν 
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μπορούμε να λέμε ότι το άτομο που υπέστη γονιδιακή θεραπεία είναι διαγονιδιακό. 
Επί πλέον στα διαγονιδιακά ζώα η τροποποίηση γίνεται στο ζυγωτό και οι νέες ιδιό-
τητες κληρονομούνται στους απογόνους, χαρακτηριστικά που καμία σχέση δεν έ-
χουν με την γονιδιακή θεραπεία. 

32. Το αρχικό θηλυκό διαγονιδιακό ζώο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αν-
θρώπινης φαρμακευτικής πρωτεΐνης, μπορεί να πολλαπλασιαστεί με δυο τρόπους: 
α) με την κλασσική μέθοδο των διασταυρώσεων, β) με την τεχνική της κλωνοποίη-
σης.  

33. Τα κύτταρα των μαστικών αδένων των θηλαστικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε δυο εφαρμογές: α) στην παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών και β) στην τεχνι-
κή της κλωνοποίησης. 

34. Με την μέθοδο των επιλεκτικών διασταυρώσεων μπορούμε να δημιουργήσουμε 
φυτά και ζώα με επιθυμητές ιδιότητες που οφείλονται σε συνδυασμούς δικών τους 
γονιδίων, ενώ στα διαγονιδιακά ζώα και φυτά μπορούμε να δώσουμε επιθυμητές ι-
διότητες που στηρίζονται σε ξένο γενετικό υλικό. 

35. Η ικανότητα των αδενοϊών να εισέρχονται μόνο στα κύτταρα του πνεύμονα που πά-
σχουν, οφείλεται «λογικά», στην ικανότητα να αναγνωρίζουν ειδικούς υποδοχείς της 
μεμβράνης των κυττάρων αυτών.(Βοηθάει και η Βιολογία παιδείας σε αυτό).  

36. Η διαμόλυνση μπορούμε να πούμε ότι είναι μια διαδικασία ανάλογη με τον μετα-
σχηματισμό. Στην πρώτη χρησιμοποιούνται ιοί στην δεύτερη πλασμίδια. Στην πρώτη 
τροποποιούνται ευκαρυωτικά κύτταρα, στη δεύτερη βακτήρια. Στην πρώτη μπορεί 
να υπάρχουν παρενέργειες από τους ιούς, στη δεύτερη όχι. 

37. Προσοχή στην ικανότητα των λεμφοκυττάρων κατά την ex vivo γονιδιακή θεραπεία 
να πολλαπλασιάζονται σε κυτταροκαλλιέργειες και στην ανικανότητα των Β-
λεμφοκυττάρων να μην μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε κυτταροκαλλιέργειες. 

38. Η θεραπεία του διαβήτη με χορήγηση ινσουλίνης και η γονιδιακή θεραπεία, έχουν 
κοινό γνώρισμα το γεγονός ότι πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα. 

39. Προϊόντα της Βιοτεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καταπολέμη-
ση του καρκίνου είναι τόσο οι ιντερφερόνες, όσο και τα μονοκλωνικά αντισώματα 
και μελλοντικά ίσως και η γονιδιακή θεραπεία που θα στοχεύει πιθανότατα στην γε-
νετική διόρθωση των μεταλλαγμένων πρωτο-ογκογονιδίων, ή των μεταλλαγμένων 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων, είτε μεταλλαγμένων γονιδίων που είναι υπεύθυνα για 
τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. 

40. Στους βιοαντιδραστήρες δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο βακτήρια. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μύκητες ή και άλλοι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 
ανάλογα πάντοτε με το τι θέλουμε να παράγουμε. 

41. Το τι θα ακολουθήσει μετά την στατική φάση εξαρτάται από τις δικές μας ενέργειες. 
Αν δεν παρέμβουμε θα ακολουθήσει η φάση θανάτου που θα σημάνει και το τέλος 
της καλλιέργειας, αν όμως τροφοδοτήσουμε την καλλιέργεια με ποσότητες του ίδιου 
ή διαφορετικού θρεπτικού υλικού και απομακρύνουμε τα τοξικά προϊόντα του με-
ταβολισμού, θάχουμε μια καινούργια εκθετική φάση. Επομένως έχουμε την δυνατό-
τητα να μετατρέπουμε μια καλλιέργεια από κλειστή σε συνεχή και αντίστροφα. 
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42. Η κλίση της καμπύλης στην εκθετική φάση ανάπτυξης μιας καλλιέργειας μπορεί να 

μεταβάλλεται ρυθμίζοντας τις συνθήκες pH, θερμοκρασίας και παρουσίας ή απου-
σίας οξυγόνου. Επίσης η διάρκεια της εκθετικής φάσης μπορεί να μεταβάλλεται από 
μικροοργανισμό σε μικροοργανισμό λόγω του διαφορετικού ρυθμού διπλασιασμού 
τους, είτε στον ίδιο μικροοργανισμό επειδή χρησιμοποιείται διαφορετική ποσότητα 
θρεπτικού υλικού. 

43. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη δυο μικροοργανισμών στο ίδιο θρεπτικό υλικό εξαρτάται 
από αρκετούς παράγοντες, όπως αν απαιτούν το ίδιο θρεπτικό υλικό, αν αναπτύσ-
σονται σε κοινές περιοχές τιμών pH και  θερμοκρασίας και τέλος δεν είναι ο ένας 
υποχρεωτικά αερόβιος και ο άλλος υποχρεωτικά αναερόβιος. 

44. Ο καρυότυπος μπορεί να συμβάλλει στην διάγνωση κάθε γενετικής ασθένειας που 
οφείλεται σε αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων καθώς και σε αλλαγές της 
μορφής των χρωμοσωμάτων που είναι ορατές, όπως μετατόπιση, έλλειψη και δι-
πλασιασμό. Στις υπόλοιπες όπως είναι η αναστροφή και η μετατόπιση λύση δίνουν 
άλλες τεχνικές όπως για παράδειγμα αυτές που βασίζονται στη χρησιμοποίηση χρω-
στικών που δημιουργούν συγκεκριμένες ζώνες. 

45. Ο καρκίνος είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων σε γονίδια μόνο σωματικών κυττάρων, 
αφού έτσι και αλλιώς τα γονίδια των γεννητικών κυττάρων δεν εκφράζονται στα ά-
τομα αλλά στους απογόνους τους. Βέβαια από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι έστω 
και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ο καρκίνος κληρονομείται, αυτό σημαίνει ότι 
στα άτομα που εμφανίζουν καρκίνο μεταλλάξεις που οδήγησαν σε αυτό υπάρχουν 
όχι μόνο στα σωματικά τους κύτταρα αλλά και στα γεννητικά τους. 

46. Η επιβεβαίωση μιας γενετικής ασθένειας σε ένα έμβρυο με τη διαδικασία του προ-
γεννητικού ελέγχου δεν σημαίνει οπωσδήποτε τη διακοπή της κύησης, αφού υπάρ-
χουν τρόποι αντιμετώπισης κάποιων από αυτές, είτε με τη τήρηση κατάλληλης δια-
τροφής είτε με τις μεθόδους της γονιδιακής θεραπείας. 

47. Για να πάσχει ένα άτομο από αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία, πρέπει ο ένας 
από τους δυο γαμέτες να έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό χρωμοσωμάτων από 
τον φυσιολογικό και ο άλλος να έχει τον φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Να 
προσέξουμε γιατί είναι δυνατόν από δυο μη φυσιολογικούς γαμέτες όπου ο ένας έ-
χει μεγαλύτερο και ο άλλος μικρότερο αριθμό χρωμοσωμάτων από το φυσιολογικό, 
μπορεί να γεννηθεί φυσιολογικό άτομο. 

48. Άτομα που πάσχουν από την ίδια γενετική ασθένεια μπορεί να εμφανίζουν διαφο-
ρετικής βαρύτητας συμπτώματα και αυτό επειδή το ίδιο γονίδιο μπορεί να υποστεί 
περισσότερες από μια διαφορετικές μεταξύ τους μεταλλάξεις. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα μπορώ να αναφέρω την α- θαλασσαιμία, την β- θαλασσαιμία και τον 
αλφισμό.  

49. Επίσης διαφορετικές μεταλλάξεις του ίδιου γονιδίου μπορούν να οδηγήσουν σε δι-
αφορετικές ασθένειες με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μεταλλάξεις του γονι-
δίου της β- αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης που μπορεί να προκαλέσουν είτε β- θαλασ-
σαιμία είτε δρεπανοκυτταρική αναιμία. Για τον παραπάνω λόγο είναι αδύνατον ένα 
άτομο να πάσχει ταυτόχρονα από δρεπανοκυτταρική αναιμία και β- θαλασσαιμία. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
50. Σαν αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπου απέναντι στις μεταλλάξεις μπορούν να 

θεωρηθούν όχι μόνο οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης αλλά και ο εκφυλισμένος γενετι-
κός κώδικας. 

51. Πολλές φορές μπορούμε με βάση το γονότυπο των ατόμων και τον τύπο κληρονομι-
κότητας μιας ιδιότητας να προβλέπουμε το γονότυπο και τον φαινότυπο των απογό-
νων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα μπορούν να διαφοροποιηθούν εξ αιτίας κάποιας μετάλλαξης. 

52. Χρειάζεται προσοχή στις μικροδιαφοροποιήσεις που εμφανίζονται σε πειράματα 
κληρονομικότητας σαν αυτά που έκανε ο Mendel, όταν χρησιμοποιούνται πειραμα-
τόζωα αντί για πειραματόφυτα. Έτσι για παράδειγμα στη πρώτη θυγατρική γενιά στα 
φυτά έχουμε αυτογονιμοποίηση κάτι που δεν μπορεί να γίνει στα ζώα. 
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