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● Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το χρωμόσωμαχρωμόσωμα είναι μια οργανωμένη δομή DNADNA και 
πρωτεϊνώνπρωτεϊνών που βρίσκεται στα κύτταρα. Είναι ένα 
μοναδικό κομμάτι περιελιγμένου DNA που 
περιλαμβάνει πολλά γονίδια και άλλες ακολουθίες 
νουκλεοτιδίων. 
Τα χρωμοσώματα περιέχουν τις συνδεδεμένες 
πρωτεΐνες, οι οποίες χρησιμεύουν για να συσκευάσουν 
το DNA και να ελέγξουν τις λειτουργίες του. 
Η λέξη χρωμόσωμα προέρχεται από τις λέξεις χρώμα 
και σώμα και το όνομα που οφείλεται στην ιδιότητα 
του χρωμοσώματος να χρωματίζεται πολύ έντονα από 
ιδιαίτερες χρωστικές ουσίες.
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Για να παρατηρήσουμε τα χρωμοσώματαπαρατηρήσουμε τα χρωμοσώματα ενός κυττάρου με το οπτικό 
μικροσκόπιο το κύτταρο πρέπει να βρίσκεται στη μετάφαση της μίτωσης 
όπου το DNA έχει τη μέγιστη συσπείρωση DNA έχει τη μέγιστη συσπείρωση .

Το DNA έχει αντιγραφεί γιαυτό το κάθε χρωμόσωμα που παρατηρούμε 
αποτελείτε από 2 μόρια DNA 2 αδελφές χρωματίδες .
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Με τη βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου με μεγέθυνση αντικειμενικού φακού 
χ40  η εικόνα που παρατηρούμε είναι η παραπάνω 

Παρατηρούμε ομάδες χρωμοσωμάτων που προέρχονται από διαφορετικά κύτταρα
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Με τη βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου με μεγέθυνση αντικειμενικού φακού 
χ100  η εικόνα που παρατηρούμε είναι η παραπάνω 
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Για να κατασκευάσουμε τον καρυότυπο τα χρωμοσώματα τα ταξινομούμε σε ζεύγη  
κατά ελαττούμενο μέγεθος .

2 χρωμοσώματα2 χρωμοσώματα ανήκουν στο ίδιο ζεύγοςίδιο ζεύγος εάν έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος και 
ονομάζονται ομόλογαομόλογα .   ( εξαίρεση τα φυλετικά χρωμοσώματα του άνδρα ΧΥ )

Σε κάθε ζεύγοςζεύγος το ένα χρωμόσωμαένα χρωμόσωμα είναι μητρικήςμητρικής και το άλλο πατρικήςπατρικής προέλευσης



  

                                                                          ΧρωμοσώματαΧρωμοσώματα

Από τον καρυότυπο αντλούμε πληροφορίες για 
● Το φύλο του ατόμου 
● Τον αριθμό και την δομή των χρωμοσωμάτων ( για έλεγχο αριθμητικών 

και δομικών χρωμοσωμικών  ανωμαλιών )



  

Καθορισμός ΦύλουΚαθορισμός Φύλου
Καθορίζεται από το 23ο ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων Καθορίζεται από το 23ο ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων 

Η ύπαρξη του Υ χρωμοσώματος καθορίζει το Η ύπαρξη του Υ χρωμοσώματος καθορίζει το αρσενικόαρσενικό ,  μεταβιβάζεται από τον  ,  μεταβιβάζεται από τον Μπαμπά Μπαμπά 
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Μετρήστε τα χρωμοσώματα του ατόμου στον παραπάνω καρυότυπο.Μετρήστε τα χρωμοσώματα του ατόμου στον παραπάνω καρυότυπο.

Τι φύλο έχει ;Τι φύλο έχει ;



  

Ο συνολικός αριθμός των χρωμοσωμάτων είναι 45 . 

Το άτομο διαθέτει 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων αλλά μόνο 1 
φυλετικό Χ χρωμόσωμα .

Αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία σύνδρομο Τurner ( Μονοσωμία 23 )
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                                                                          ΧρωμοσώματαΧρωμοσώματα

Μετρήστε τα χρωμοσώματα του ατόμου στον παραπάνω καρυότυπο.Μετρήστε τα χρωμοσώματα του ατόμου στον παραπάνω καρυότυπο.

Τι φύλο έχει ;Τι φύλο έχει ;
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Ο συνολικός αριθμός των χρωμοσωμάτων είναι 47 . 

Το άτομο διαθέτει 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων αλλά 3 φυλετικά 
χρωμοσώματα ΧΧΥ

Αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία σύνδρομο Klinefelter (τρισωμία 23 )
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Τα άτομα με σύνδρομο Τurner είναιΤα άτομα με σύνδρομο Τurner είναι θηλυκά , θηλυκά , στείρα στείρα . .

Τα άτομα με σύνδρομο Klinefelter είναιΤα άτομα με σύνδρομο Klinefelter είναι  αρσενικάαρσενικά ,  , στείρα .στείρα .



  

                                                                          ΧρωμοσώματαΧρωμοσώματα

Μετρήστε τα χρωμοσώματα του ατόμου στον παραπάνω καρυότυπο.Μετρήστε τα χρωμοσώματα του ατόμου στον παραπάνω καρυότυπο.

Τι φύλο έχει ;Τι φύλο έχει ;



  

                                                                          ΧρωμοσώματαΧρωμοσώματα

Ο συνολικός αριθμός των χρωμοσωμάτων είναι 47 . 

Το άτομο διαθέτει 3  21 χρωμοσώματα ,αριθμητική χρωμοσωμική 
ανωμαλία σύνδρομο Down ( Τρισωμία  21 ) .

Ανάλογα με το φυλετικό ζεύγος μπορεί να είναι αρσενικόαρσενικό ή θηλυκόθηλυκό .
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Τα βήματα της ΒιολογίαςΤα βήματα της Βιολογίας
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