
Εργαστηριακή Άσκηση: Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία των γαμετών 

Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά 
Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ: 

Ψαλίδι, μπλου τακ ή σελοτέιπ, χαρτόνι, χρωματιστά σύρματα 
 

Β. ΣΚΟΠΟΙ 
1. Να ασκηθούν οι μαθητές στην κατασκευή μοντέλων. 
2. Να εντοπίσουν οι μαθητές την διαδικασία δημιουργίας γαμετών (μείωση). 
3. Να αναγνωρίσουν ότι τα ομόλογα χρωμοσώματα είναι φορείς διαφορετικών γενετικών πληροφοριών για το ίδιο 
χαρακτηριστικό. 
4. Να καταλάβουν γιατί υπάρχει ποικιλομορφία στα κληρονομημένα χαρακτηριστικά των αδελφών. 
5. Να αντιληφθούν το τυχαίο του συνδυασμού των χρωμοσωμάτων κατά τη δημιουργία γαμετών. 
 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Στον άνθρωπο τα γεννητικά κύτταρα, οι γαμέτες (σπερματοζωάρια στον άνδρα και ωάρια στη γυναίκα) 

προκύπτουν με ένα είδος κυτταρικής διαίρεσης που ονομάζεται μείωση. Με τον ίδιο τρόπο προκύπτουν οι γαμέτες 
όλων των διπλοειδών οργανισμών που αναπαράγονται αμφιγονικά. 

Κατά τη μείωση, οι γαμέτες που προκύπτουν έχουν το μισό γενετικό υλικό σε σχέση με τα σωματικά 
κύτταρα. Στον άνθρωπο, φυσιολογικά, έχουν 23 χρωμοσώματα, είναι δηλαδή απλοειδή (η) κύτταρα (δεν έχουν τα 
χρωμοσώματα τους σε ζεύγη όπως τα σωματικά κύτταρα που χαρακτηρίζονται ως διπλοειδή = 2η). Όταν 
συνενωθούν δύο απλοειδή κύτταρα που προέρχονται από άτομα διαφορετικού φύλου, προκύπτει διπλοειδές 
κύτταρο (ζυγωτό), που είναι και το πρώτο κύτταρο ενός απογόνου. 

Η μείωση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα διπλοειδή κύτταρα, που ονομάζονται άωρα γεννητικά 
κύτταρα. Πριν από την έναρξη της μείωσης έχει προηγηθεί η αντιγραφή του DNA, με αποτέλεσμα κάθε χρωμόσωμα 
να αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, ενωμένες στο κεντρομερίδιο. Στην αρχή της μείωσης, οι δύο αδελφές 
χρωματίδες συσπειρώνονται. Η μείωση έχει δύο στάδια. Στην 1η μειωτική διαίρεση αποχωρίζονται τα ομόλογα 
χρωμοσώματα (αλλά όχι οι αδελφές χρωματίδες) και σχηματίζονται δύο νέα κύτταρα, που το καθένα έχει τον μισό 
αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με το αρχικό. Στην 2η φάση της μείωσης, στο καθένα από τα δύο κύτταρα, 
συμβαίνει αποχωρισμός των αδελφών χρωματίδων και από το καθένα προκύπτουν δύο νέα κύτταρα (4 συνολικά) 
που περιέχουν από μια αδελφή χρωματίδα από κάθε ομόλογο χρωμόσωμα. Τα κύτταρα αυτά είναι οι γαμέτες. Ο 
συνδυασμός των χρωμοσωμάτων σε κάθε γαμέτη είναι καθαρά θέμα τύχης. Κατά τη διαδικασία της μείωσης 
μπορούν να δημιουργηθούν 223 διαφορετικοί γαμέτες. 

 
Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Κόψτε από το χαρτόνι ένα τετράγωνο πλευράς 25cm και χωρίστε το σε δύο ίσα μέρη με ένα μαρκαδόρο. 

Κολλήστε στο κάθε μέρος από 6 κομμάτια μπλου τακ σε ίσες αποστάσεις. Το πάνω μέρος θα παίξει το ρόλο 
του άωρου γεννητικού κυττάρου πριν την αντιγραφή και το κάτω μέρος το κύτταρο μετά την αντιγραφή. 
Γράψτε στα δύο μέρη πληροφορίες για την φάση του κυτταρικού κύκλου που βρίσκεστε καθώς και το είδος 
του κυττάρου (διπλοειδές). 

2. Κόψτε από το χαρτόνι 3 κύκλους ακτίνας 15cm. Ο ένας κύκλος θα παίξει τον ρόλο του κυττάρου κατά την 
μετάφαση I και οι άλλοι δύο κατά την μετάφαση ΙΙ. Σχεδιάστε με μαρκαδόρους διαφόρων χρωμάτων τους 
μικροσωληνίσκους της ατράκτου και στο ισημερινό επίπεδο κολλήστε στο κάθε χαρτόνι από 3 ζεύγη μπλου 
τακ. Γράψτε σε κάθε χαρτόνι πληροφορίες για την φάση του κυτταρικού κύκλου που βρίσκεστε.  

3. Κόψτε ακόμη 4 κύκλους ακτίνας 10cm. Οι κύκλοι αυτοί θα παίξουν τον ρόλο των γαμετών. Κολλήστε στο 
καθένα από 3 κομμάτια μπλου τακ και σημειώστε στο καθένα ότι παριστάνει τον γαμέτη και ότι πρόκειται 
για απλοειδές κύτταρο.  

4. Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί με 3 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Κατασκευάστε το πρώτο ζεύγος με μήκος 
13cm, το δεύτερο 9cm και το τρίτο 5cm.  

5. Για κάθε χρωμόσωμα χρειαζόμαστε δύο χρωματίδες του ίδιου χρώματος. Φροντίστε το κάθε 
χρωμόσωμα να είναι διαφορετικού χρώματος. 

 
 

http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/gymmen/ggymmen/22-epemvasityxhsgametes 


