
 
 
 
 
 
 

ΜΕΣΑΛΛΑΞΕΙ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA 
       

Tι είναι ηο DNA: 
Τμ DNA είκαζ ημ βεκεηζηό οθζηό. Τμ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημο βεκεηζημύ οθζημύ ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα ηςκ ηοηηάνςκ. Δίκαζ κμοηθεσκζηό μλύ πμο πενζέπεζ ηζξ βεκεηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ιμνθή ημο αηόιμο π.π. ημ πνώια ηςκ ιαηζώκ, ημ ζπήια ηαζ πνώια ηςκ ιαθθζώκ, ημ πνώια ημο δένιαημξ η.α. . Τμ DNA έπεζ ζπήια 

δζπθήξ έθζηαξ. 

 

Σι είναι οι μεηαλλάξειρ ηος DNA και ηι ηιρ πποκαλεί; 

 

Μεηαθθάλεζξ είκαζ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ μζ μπμίεξ πνμηύπημοκ ζημ DNA, είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηζβναθήξ ημο είηε θόβς ηδξ επίδναζδξ παναβόκηςκ ημο πενζαάθθμκημξ. 

Πμθθμί είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηδ ιεηάθθαλδ ημο DNA, ιενζημί από αοημύξ είκαζ μζ ελήξ: 

 

• Λάεδ ηαηά ημκ δζαπςνζζιό ηςκ πνςιμζςιάηςκ 

• Μεηαθθαλμβόκμζ πανάβμκηεξ: 

• Χημικέρ οςζίερ π.σ.:                                                              Ακηινοβολία π.σ.:  

 

 Φμνιαθδεΰδδ                                                                                         Φ 

 ηάπμζεξ πνςζηζηέξ                                                                                  β 

 ανςιαηζημί ηοηθζημί οδνμβμκάκεναηεξ                                            ημζιζηή   

 Καθεΐκδ                                                                                            οπενζώδδξ 

 

Δπίζδξ από ηδ ιεηάθθαλδ ημο DNA ιπμνμύκ κα πνμηθδεμύκ μζ πζμ ηάης αζεέκεζεξ: 

 

• Μεζμβεζαηή α-εαθαζζαζιία                            - Σοββεκήξ οπενπμθδζηενζκαζιία                          

• Γνεπακμηοηηανζηή ακαζιία                              - Σύκδνμιμ Lesch-Nyhan 

•  Αζιμθζθία (Α ηαζ Β)                                          - Μζημπμκδνζαηέξ ιομπάεεζεξ  

• Φαζκοθηεημκμονία                                            - Αηεθήξ μζηεμβέκεζδ 

• Νόζμξ Huntington                                            - Νόζμξ von Willebrand  

 

Μεηάθθαλδ ζημ DNA  ςζηόζμ απμηεθμύκ ηαζ δζάθμνα ζύκδνμια ηα μπμία πνμηαθμύκηαζ από πνςιμζςιζηέξ ακςιαθίεξ όπςξ : 

 

•  Τμ ζύνδπομο Down όπμο ηα άημια πμο πάζπμοκ από αοηό ημ ζύκδνμιμ έπμοκ ηαεοζηένδζδ ζηδκ ακάπηολδ, παναηηδνζζηζηέξ δοζιμνθίεξ ζημ πνόζςπμ ηαζ 

δζακμδηζηή ηαεοζηένδζδ. Η πζεακόηδηα εκόξ παζδζμύ κα βεκκδεεί ιε ζύκδνμιμ down αολάκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηδξ ιδηέναξ. 

 

•  Τμ ζύνδπομο Turner όπμο μζ πάζπμκηεξ ημο ζοκδνόιμο αοημύ είκαζ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά όπςξ ημ παιδθό ακάζηδια, δ 

δζόβηςζδ, μ εονύξ εώναηαξ, δ παιδθή βναιιή ηνζπμθοΐαξ, ηα παιδθά αοηζά. Δπίζδξ, πμθθά από ηα ημνίηζζα ιε ζύκδνμιμ Τurner έπμοκ ηάπμζα παναηηδνζζηζηή 

βεκκδηζηή δοζθεζημονβία, ηα μπμία μδδβμύκ ζηδκ αιδκόννμζα ηαζ ανβόηενα ζηδ ζηεζνόηδηα. 

 

• Τμ  ζύνδπομο Klinefelter είκαζ βεκεηζηή δζαηαναπή πμο ειθακίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηα αβόνζα ηύνζα παναηηδνζζηζηά ημο ζοκδνόιμο αοημύ είκαζ ηα ιαηνζά πένζα ηαζ 

πόδζα ζε ζπέζδ ιε ημκ ημνιό, δ ηνορμνπία, δ ηαεοζηένδζδ ζηδκ ακάπηολδ ημο θόβμο,  δ οπμβμκζιόηδηα ηαζ δ βοκαζημιαζηία.      

 

 

 
 

 
                                                  

 

                  Σύκδνμιμ Down                                                                              Σύκδνμιμ Turner                                                                 Σύκδνμιμ Klinefelter  

Επιδιόπθωζη DNA: 
 Crispr-Cas9: 

          Η ηεπκμθμβία ημο CRISPR δίκεζ ζημοξ επζζηήιμκεξ έκα ενβαθείμ βζα κα ενεοκήζμοκ ζοβηεηνζιέκα βμκίδζα ηαζ κα ηάκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ημιέξ ζημ DNA ιε έκα 

εοέθζηημ, ζοβηνζηζηά ηαθύηενμ αθθά ηαζ μζημκμιζηά πνμζζηό ηνόπμ. Με ηδ πνήζδ ημο εκ θόβς ζοζηήιαημξ, δ βεκεηζηή ιδπακζηή ηενδίγεζ ηδκ ζηακόηδηα κα «ηόαεζ –

νάαεζ» ημ βμκζδίςια ηαηά αμύθδζδ, δζμνεώκμκηαξ ημιιάηζα ημο DNA, ιε αηνίαεζα ιόθζξ ιίαξ αάζδξ. 

 

 

   

 

Designer - babies: 

          Τα Designer - babies είκαζ ακενώπζκα έιανοα βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα, όπμο ηαηά  ηδκ “ηαηαζηεοή” ημοξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ από ημοξ 

βμκείξ ή ημκ επζζηήιμκα. Οζ βμκείξ ιεηαθένμοκ ζηα παζδία ηάπμζα βμκίδζα ηα μπμία εηθνάγμοκ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά είηε αοηά είκαζ θοζζηά όπςξ βζα 

πανάδεζβια ημ πνώια ηςκ ιαθθζώκ, ημ πνώια ηςκ ιαηζώκ ηαζ ημ ύρμξ είηε είκαζ ηάπμζεξ αζεέκεζεξ πμο ηθδνμκμιμύκηαζ από ημοξ βμκείξ. Με ηδκ ’’ηαηαζηεοή’’ ηςκ 

Designer  -  babies έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα όπζ ιόκμ κα απμθύβμοκ ηδκ πζεακόηδηα ηα παζδζά κα ηθδνμκμιήζμοκ ηζξ αζεέκεζεξ αοηέξ, αθθά ιπμνμύκ επίζδξ κα 

επζθέλμοκ ημ θύθμ, ηα παναηηδνζζηζηά ηαεώξ  ηαζ ηζξ ζηακόηδηεξ ημο παζδζμύ ημοξ, π.π. πόζμ έλοπκμ εα είκαζ ή πόζμ ηαθό ζηα αεθήιαηα εα είκαζ. 

     

 

 

 
Πηγέρ : 

https://el.wikipedia.org/wiki/ 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/BIOL199/META 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C112/52/390,1509/ 

https://www.paidiatros.com/asthenies/spanies-arrosties/klinefelter-syndrome 

https://www.mothersblog.gr/paidi/ygeia/story/33509/ti-einai-to-syndromo-turner-kai-giati-emfanizetai-sta-koritsia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Designer_baby 
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