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 ΜΕΝ∆ΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
1. Να αναφέρετε τους πιο σηµαντικούς λόγους στους οποίους οφείλεται 
η επιτυχία των πειραµάτων του Μέντελ. 
 
α. µελέτησε µία ή δύο ξεχωριστές ιδιότητες του φυτού κάθε φορά και όχι το 
σύνολο των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζει. ∆ιάλεξε π.χ. το ύψος του φυτού ή 
το χρώµα των ανθέων και όχι όλα τα χαρακτηριστικά του. 
β. χρησιµοποίησε για τα πειράµατά του αµιγή (καθαρά στελέχη) για τη 
συγκεκριµένη ιδιότητα που µελετούσε, δηλαδή στελέχη τα οποία µετά την 
αυτογονιµοποίηση θα παρουσίαζαν για πολλές γενιές την ίδια ιδιότητα. π.χ. 
ψηλό φυτό ή ιώδες χρώµα στο άνθος τους. 
γ. ανέλυσε τα πειράµατά του στατιστικά , δηλαδή µετρούσε τους απογόνους 
των ατόµων τα οποία είχαν µια συγκεκριµένη ιδιότητα και στη συνέχεια 
υπολόγιζε τις συχνότητες εµφάνισής τους. 
 
2. Ποια ήταν τα πλεονεκτήµατα του µοσχοµπίζελου για τα οποία το 
διάλεξε ο Μέντελ; 

 
επικρατές    υπολειπ   επικρατές  υπολειπ.      επικρατές    υπολειπόµενο   υπολ.   επικρατές 
 
α. αναπτύσσεται πολύ εύκολα 
β. εµφανίζει µεγάλη ποικιλότητα σε πολλούς χαρακτήρες 
γ. παρέχει τη δυνατότητα τεχνητής γονιµοποίησης πέρα από την 
αυτογονιµοποίηση η οποία συµβαίνει φυσιολογικά. 
δ. δίνει µεγάλο αριθµό απογόνων και παρέχει τη δυνατότητα στατιστικής 
επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. 
 
3. Ποιο είναι το αναπαραγωγικό όργανο στο µοσχοµπίζελο, πως γίνεται 
η αυτογονιµοποίηση και πως η τεχνητή γονιµοποίηση στο φυτό αυτό; 
 
Το άνθος του µοσχοµπίζελου είναι τέλειο, δηλαδή σε ένα άνθος 
µοσχοµπίζελου βρίσκονται ταυτόχρονα και το αρσενικό και το θηλυκό 
αναπαραγωγικό σύστηµα. 
Έτσι στο µοσχοµπίζελο µπορεί να συµβεί τόσο αυτογονιµοποίηση όσο και 
τεχνητή γονιµοποίηση. 
 
☺ Αυτογονιµοποίηση: η γύρη από τους στήµονες ενός άνθους πέφτουν στον 
ύπερο του ίδιου άνθους. 
 
☺ Τεχνητή γονιµοποίηση: η γύρη από τους στήµονες ενός άνθους, µπορεί να 
µεταφερθεί µε ειδικό εργαλείο στον ύπερο του επιθυµητού άνθους (από το 
δεύτερο άνθος έχουν αφαιρεθεί οι δικοί του ανθήρες). 
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4. Ποια ήταν η διαδικασία των πειραµάτων του Μέντελ και σε ποιους 
νόµους κατέληξαν ; 
 
Τα πειράµατα του Μέντελ από τα αποτελέσµατα των οποίων κατέληξε στους 
νόµους της κληρονοµικότητας περιελάµβαναν τα εξής στάδια: 
 
α. ∆ηµιουργία αµιγών στελεχών για την ιδιότητα που µελετούσε 
 
β. Τεχνητή γονιµοποίηση µεταξύ δύο αµιγών φυτών που διέφεραν ως προς 
την ιδιότητα αυτή. Τα φυτά αυτά αποτελούσαν την πατρική γενιά (Ρ γενιά). 
 
γ. Οι απόγονοί τους ήταν η πρώτη θυγατρική γενιά (F1 γενιά),που ήταν 
άτοµα υβριδικά  
 
δ. Αυτογονιµοποίηση στα άτοµα της F1 γενιάς. Οι απόγονοί τους 
αποτελούσαν τη δεύτερη θυγατρική γενιά F2 γενιά. 
 
1ος νόµος: είναι ο νόµος διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων 
2ος νόµος: είναι ο νόµος της ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων. 
 
Νόµος διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων 
 
1. Τι ονοµάζεται γονιδιακός τόπος ή γονιδιακή θέση; 
Είναι η περιοχή του χρωµοσώµατος που καταλαµβάνεται από ένα γονίδιο. 
 
2. Τι ονοµάζεται αµιγές άτοµο;                                             
Το άτοµο το οποίο µετά την αυτογονιµοποίησή του, παρουσιάζει για πολλές 
γενιές την ίδια ιδιότητα. Πρόκειται για οµόζυγο άτοµο.                               
 
3. Τι ονοµάζεται υβριδικό άτοµο; 
Είναι ο απόγονος αµιγών γονέων που είχαν διαφορετική έκφραση του ίδιου 
χαρακτήρα. Πρόκειται για ετερόζυγο άτοµο. 
 
4. Ποια χρωµοσώµατα ονοµάζονται οµόλογα; 
Είναι ζεύγος χρωµοσωµάτων µε το ίδιο σχήµα και µέγεθος, τα οποία 
περιέχουν µε την ίδια σειρά, γονίδια που ελέγχουν την ίδια ιδιότητα µε 
διαφορετικό ενδεχοµένως τρόπο. 
 

 

∆εν είναι δυνατή η εµφάνιση της εικόνας. Ίσως να µην επαρκε ί η µνήµη του υπολογιστή για το άνοιγµα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξαν ά το αρχείο. Αν εµφανίζεται ακόµα το κόκκινο x, ίσω ς να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να 
την εισαγάγετε ξανά.
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5. Ποια γονίδια ονοµάζονται αλληλόµορφα;  
Είναι τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα οµόλογα χρωµοσώµατα 
και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα, µε τον ίδιο ή µε διαφορετικό τρόπο. 
 
6. Ποιο άτοµο ονοµάζεται οµόζυγο και ποιο ετερόζυγο;  
Οµόζυγο είναι το άτοµο µε τα ίδια αλληλόµορφα γονίδια για µια συγκεκριµένη 
ιδιότητα . 
Ετερόζυγο είναι το άτοµο µε δύο διαφορετικά αλληλόµορφα για µια 
συγκεκριµένη ιδιότητα. 
 
 

7. Ποιο αλληλόµορφο ονοµάζεται επικρατές και ποιο υπολειπόµενο;   

 

Επικρατές είναι το αλληλόµορφο το οποίο καλύπτει τη δράση του άλλου σε 
ένα ετερόζυγο άτοµο. 
Υπολειπόµενο είναι το αλληλόµορφο του οποίου η έκφραση καλύπτεται από 
το επικρατές σε ένα ετερόζυγο άτοµο. 
 
8. Τι ονοµάζεται γονότυπος και τι φαινότυπος; 
Γονότυπος είναι το σύνολο των αλληλόµορφων γονιδίων ενός οργανισµού 
ενώ φαινότυπος το σύνολο των χαρακτήρων που αποτελούν την έκφραση του 
γονότυπου όπως η εξωτερική εµφάνιση και η βιοχηµική σύσταση. 
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9. Ποιο είναι το πείραµα στο οποίο βασίζεται ο πρώτος νόµος του 
Μέντελ; 
 Πως διατυπώνεται ο νόµος αυτός; 
 
Ο Μέντελ διασταύρωσε αµιγή κοντά φυτά  ψψ µε αµιγή ψηλά φυτά ΨΨ.  
 

 
 
Στην F1 όλα τα φυτά ήταν ψηλά. Ψψ. ∆ιασταύρωση φυτών της F1 µεταξύ 
τους 
έδωσε ψηλούς και κοντούς απογόνους σε αναλογία 3ψηλά :1κοντό 
¼ ψψ   ,  ¼ ΨΨ ,  ½ Ψψ  
Αναλογία γονοτύπων στην  F2: (ΨΨ): (Ψψ): (ψψ)= 1:2:1 
Αναλογία φαινοτύπων στην  F2: (ψηλά): (κοντά)= 3:1 
Η κατανοµή των αλληλόµορφων στους γαµέτες και ο τυχαίος 
συνδυασµός τους  αποτελεί τον πρώτο νόµο του Μέντελ ή νόµο του 
διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων. 
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1ος Νόµος Μέντελ: Ο νόµος του διαχωρισµού των αλληλόµορφων γονιδίων 
 

Το πως κληρονοµούνται οι χαρακτήρες που µελέτησε ο Μέντελ είναι 
αποτέλεσµα: 
α. των γεγονότων που συµβαίνουν στη µείωση. 
π. χ σε ένα φυτό που έχει γονότυπο Λλ σχηµατίζονται δύο ειδών γαµέτες Λ και 
λ σε ίση αναλογία. 

 
∆ηλαδή κατά την παραγωγή των γαµετών διαχωρίζονται τα δύο οµόλογα 
χρωµοσώµατα, συνεπώς και τα δύο αλληλόµορφα. 
β. του τυχαίου συνδυασµού των γαµετών των δύο γονέων. 
Ένα φυτό ΛΛ προκύπτει όταν ένας γαµέτης που περιέχει το αλληλόµορφο Λ 
γονιµοποιήσει  ένα γαµέτη που περιέχει επίσης το αλληλόµορφο Λ. Ένα άτοµο 
Λλ προκύπτει όταν ένας γαµέτης που περιέχει το αλληλόµορφο Λ 
γονιµοποιήσει ένα γαµέτη που περιέχει το αλληλόµορφο λ. 
 
Η κατανοµή των αλληλόµορφων στους γαµέτες και ο τυχαίος συνδυασµός 
τους αποτελεί τον 1ο νόµο του Μέντελ. 
 
1. Ποιες διασταυρώσεις ονοµάζονται διασταυρώσεις µονοϋβριδισµού; 
Οι διασταυρώσεις στις οποίες µελετάται ο τρόπος κληρονόµησης ενός 
χαρακτήρα. 
 
2. Τι είναι το τετράγωνο του Punnett; 
Είναι ένα διάγραµµα των γαµετών και όλων των πιθανών συνδυασµών τους, σε 
µία διασταύρωση. Σε κάθε τµήµα του τετραγώνου, βρίσκονται οι γονότυποι των 
ατόµων που προκύπτουν. 

 

 
 

Λλ λλ 

Λ λ λ λ 
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3. Τι είναι η διασταύρωση ελέγχου; 
 
∆ιασταύρωση ελέγχου ονοµάζεται η διασταύρωση ενός ατόµου άγνωστου 
γονότυπου µε ένα άτοµο οµόζυγο για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο. 
π.χ. ο Μέντελ προκειµένου να εξακριβώσει αν ένα ψηλό φυτό, είχε γονότυπο 
ΨΨ (οµόζυγο) ή Ψψ (ετερόζυγο), πραγµατοποίησε επιπλέον διασταυρώσεις.  
∆ιασταύρωσε φυτά ψηλά άγνωστου γονότυπου µε φυτά κοντά (ψψ). 
Όταν ένα ψηλό φυτό διασταυρωνόταν µε ένα κοντό και έδινε και ψηλούς και 
κοντούς απογόνους µε αναλογία 1:1 τότε ο Μέντελ ήξερε ότι το φυτό ήταν 
ετερόζυγο, ενώ αν έδινε  µόνο ψηλά φυτά τότε ήταν οµόζυγο. 
 
 
Ο δεύτερος νόµος του Μέντελ: νόµος της ανεξάρτητης 
µεταβίβασης των γονιδίων 
 
Σε µια δεύτερη σειρά πειραµάτων, ο Μέντελ µελέτησε την κληρονοµικότητα δυο 
διαφορετικών χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες που επέλεξε ήταν το σχήµα και το 
χρώµα του σπέρµατος. 
Το σχήµα του σπέρµατος µπορεί να είναι λείο, και καθορίζεται από το 
αλληλόµορφο Λ, ή ρυτιδωµένο, και καθορίζεται από το αλληλόµορφο λ. 
Το χρώµα µπορεί να είναι κίτρινο και καθορίζεται από το αλληλόµορφο Κ ή 
πράσινο και καθορίζεται από το αλληλόµορφο κ. 
 

Όταν ο Μέντελ διασταύρωσε αµιγή φυτά, µε κίτρινα και λεία σπέρµατα µε φυτά 
που είχαν ρυτιδωµένα και πράσινα σπέρµατα, όλοι οι απόγονοι (F1) είχαν 
κίτρινα και λεία σπέρµατα. Έβγαλε λοιπόν το συµπέρασµα ότι το λείο σχήµα 
σπέρµατος είναι επικρατές έναντι του ρυτιδωµένου και το αλληλόµορφο που 
καθορίζει το κίτρινο χρώµα επικρατεί του πράσινου. 
 
                                       ΛΛΚΚ                                      λλκκ 
 
Γαµέτες                             ΛΚ                                          λκ 
 
 
F1                                            ΛλΚκ 
 
Στη συνέχεια διασταύρωσε  τα φυτά της F1 µεταξύ τους. 
 

 
 

ΛΚ Λκ λΚ λκ 

ΛΚ 
 

ΛΛΚΚ ΛΛΚκ ΛλΚΚ ΛλΚκ 

Λκ 
 

ΛΛΚκ ΛΛκκ ΛλΚκ Λλκκ 

λΚ 
 

ΛλΚΚ ΛλΚκ λλΚΚ ΛλΚκ 

 
λκ 

ΛλΚκ Λλκκ λλΚκ λλκκ 
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Παρατήρησε στην F2 γενιά τέσσερις τύπους σπερµάτων: 
☺ λεία και κίτρινα ΛΛΚΚ 
☺ λεία και πράσινα  ΛΛκκ 
☺ ρυτιδωµένα και κίτρινα  λλΚΚ 
☺ ρυτιδωµένα και πράσινα   λλκκ               σε αναλογία   9:3:3:1 
 
Βασιζόµενος σε αυτά τα αποτελέσµατα πρότεινε τον δεύτερο νόµο της 
ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων ,που αναφέρει ότι το γονίδιο που 
ελέγχει ένα χαρακτήρα, δεν επηρεάζει τη µεταβίβαση γονιδίου που ελέγχει 
άλλο χαρακτήρα  ή 
 
Η ανεξάρτητη µεταβίβαση των γονιδίων στους γαµέτες και ο 
τυχαίος συνδυασµός των γαµετών αποτελεί το 2ο νόµο του 
Μέντελ. 
 
ΠΌΤΕ  ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΛ 
 
Αν ένα άτοµο έχει γονότυπο ΑαΒβ και τα Α και Β βρίσκονται στο ίδιο ζεύγος 
χρωµοσωµάτων, ο µη ανεξάρτητος διαχωρισµός των γονιδίων έχει ως 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δύο είδη γαµετών αντί για τέσσερα. 
Εποµένως για τα γονίδια αυτά δεν ισχύει ο δεύτερος νόµος του Μέντελ. 

 
ΑΤΕΛΩΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΗ  ΓΟΝΙ∆ΙΑ 
 
Ατελώς επικρατή γονίδια είναι τα γονίδια τα οποία στα ετερόζυγα άτοµα 
δηµιουργούν ενδιάµεσο φαινότυπο από τον φαινότυπο των δύο οµόζυγων 
ατόµων. Παράδειγµα αποτελούν τα αλληλόµορφα που δηµιουργούν το χρώµα 
του άνθους στο φυτό σκυλάκι (Antirhinum ). 
Σε διασταυρώσεις µε ατελώς επικρατή γονίδια, οι γονοτυπικές και 
φαινοτυπικές αναλογίες είναι ίδιες. 
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Η ύπαρξη των ατελώς επικρατών γονιδίων γίνεται φανερή από την εµφάνιση 
3 διαφορετικών φαινοτύπων σε ένα γνώρισµα και το ετερόζυγο άτοµο έχει 
φαινότυπο που είναι ενδιάµεσος ως προς τους αντίστοιχους των δύο γονέων 
του. 
Από τη διασταύρωση ετερόζυγου µε ετερόζυγο άτοµο, Α¹ Α²  Χ Α¹ Α²  
προκύπτουν άτοµα µε τον ενδιάµεσο φαινότυπο Α¹ Α² σε διπλάσιο ποσοστό 
από αυτά µε τους ακραίους φαινότυπους  Α¹ Α¹ και Α² Α². 
Αναλογία 1:2:1 
Από τη διασταύρωση ετερόζυγου µε οµόζυγο άτοµο, Α¹ Α²  Χ  Α²  Α²ή Α¹ Α² Χ 
Α¹ Α¹  προκύπτουν άτοµα µε τον ενδιάµεσο φαινότυπο και άτοµα µε τον 
ακραίο φαινότυπο σε ίσα ποσοστά. Αναλογία  1:1 
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ΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ
 
Είναι τα γονίδια τα οποία στα
Σε διασταυρώσεις µε συνεπικρατή
αναλογίες είναι ίδιες. 
π. χ  στο γονίδιο που καθορίζει
ανθρώπου, εκφράζονται και
Το αλληλόµορφο ΙΑ  κωδικοποιεί
Το αλληλόµορφο ΙΒ  κωδικοποιεί
Τα παραπάνω αλληλόµορφα
Το i αλληλόµορφο, (δεν κωδικοποιεί
προς το ΙΑ  και ΙΒ 

 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ             

                                  

 
            
 
                     
Αντιγόνο Α 
 

                            
     

                       
 
                                          
                          
Αντιγόνο Β 
                   
 

                                    
 
                   
 
Αντιγόνο Α    Αντιγόνο Β
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Λ.Τ 

ΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ 

τα οποία στα ετερόζυγα άτοµα εκφράζονται και τα δύο
διασταυρώσεις µε συνεπικρατή γονίδια οι γονοτυπικές και οι φαινοτυπικές

γονίδιο που καθορίζει τον τύπο των οµάδων αίµατος
εκφράζονται και τα δύο αλληλόµορφα. 

κωδικοποιεί το ένζυµο που σχηµατίζει το αντιγόνο
κωδικοποιεί το ένζυµο που σχηµατίζει το αντιγόνο

αλληλόµορφα είναι µεταξύ τους συνεπικρατή. 
αλληλόµορφο δεν κωδικοποιεί κάποιο ένζυµο) είναι υπολειπόµενο

          ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ                     ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ

  
 
 

    ΙΑ  ΙΑ  
ή  ΙΑ i 

 

 
 
Οµάδα Α 
 

              

                          

 
 
 

Ι
Β  ΙΒ  

ή   ΙΒ i 
 
 

 
 
 
Οµάδα Β 
 

             

Αντιγόνο Β 

 
 

Ι
Α  ΙΒ 

 
 
Οµάδα ΑΒ

 
 

ii 
(το αλληλόµορφο i δεν 
κωδικοποιεί κανένα 
αντιγόνο) 

 
 
 
Οµάδα  0
 

 

9 

εκφράζονται και τα δύο. 
γονοτυπικές και οι φαινοτυπικές 

οµάδων αίµατος ΑΒ0 του 

ηµατίζει το αντιγόνο Α 
σχηµατίζει το αντιγόνο Β 

είναι υπολειπόµενο ως 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ 

 

 

Οµάδα ΑΒ 

Οµάδα  0 
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Παράδειγµα διασταύρωσης µε οµάδες αίµατος. 
 
Άνδρας µε οµάδα αίµατος Β παντρεύεται µε γυναίκα που έχει οµάδα αίµατος 
Α. Τι οµάδες αίµατος θα έχουν τα παιδιά τους; 
 
α περίπτωση                                                      β  περίπτωση 
 

(Ρ)   Ι
Β  ΙΒ      

Χ  ΙΑ  ΙΑ(Ρ)                      Ι
Β  ΙΒ      

Χ  ΙΑi 
 
Γαµέτες:  Ι

Β     
  ,   Ι

Α                                    
Γαµέτες:  Ι

Β     
  ,   Ι

Α   i 
 
F1    :  Ι

Α  ΙΒ                                             F1    :  Ι
Β  ΙΑ     και   ΙΒ    i 

 
100%  οµάδα ΑΒ                     50% ΑΒ  και 50% Β 
 
γ περίπτωση                                                             δ   περίπτωση 
 

(Ρ)   Ι
Βi Χ  ΙΑ  ΙΑ                                   

(Ρ)   Ι
Βi Χ  ΙΑi 

 

Γαµέτες:  Ι
Β   i  ,   ΙΑ                                     

Γαµέτες:  Ι
Β     

  ,   Ι
Α   i 

 

F1    :  Ι
Α  ΙΒ  

και ΙΑ   i                         F1    :  
50% ΑΒ και 50% Α 

                                                            25% ΑΒ, 25% Α, 25%Β 
                                                            25% 0 
 
Οι απόγονοι µπορεί να έχουν όλες τις οµάδες αίµατος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ι
Β i 

Ι
Α Ι

Α  ΙΒ   Ι
Α   i 

i Ι
Β   i i i 
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ΘΝΗΣΙΓΟΝΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 
 
Είναι τα γονίδια τα οποία προκαλούν πρόωρο θάνατο γιατί οδηγούν σε 
διακοπή της ανάπτυξης του εµβρύου, συνήθως πριν την 8η εβδοµάδα της 
κύησης.  
(Για την ανάπτυξη του εµβρύου είναι απαραίτητες κάποιες πρωτεΐνες). Τα 
γονίδια τα οποία κωδικοποιούν µια µη λειτουργική µορφή της πρωτεΐνης 
ονοµάζονται θνησιγόνα. Η έλλειψη αυτής της πρωτεΐνης προκαλεί το θάνατο 
του εµβρύου. 
Τα θνησιγόνα γονίδια είναι υποχρεωτικά υπολειπόµενα. Όταν ένας άντρας και 
µία γυναίκα έχουν ο καθένας από ένα υπολειπόµενο θνησιγόνο γονίδιο, κάθε 
απόγονός τους έχει 25% πιθανότητα να είναι οµόζυγος και συνεπώς να µην 
επιβιώσει µέχρι τη γέννησή του. 
 
Άσκηση 
Η αραχνοδακτυλία (Σύνδροµο Marfan ) στον άνθρωπο, οφείλεται στο 
αλληλόµορφο α που δρα παράλληλα και ως επικρατές αυτοσωµικό γονίδιο 
και ως υπολειπόµενο θνησιγόνο. Αν διασταυρωθούν δύο άτοµα µε 
αραχνοδακτυλία, να βρείτε τη φαινοτυπική αναλογία των απογόνων. Ποια 
είναι η πιθανότητα ένας απόγονος από τη διασταύρωση αυτή να πεθάνει 
πρόωρα; 

Το Σύνδροµο οφείλεται στις 80 % των περιπτώσεων σε µια ανωµαλία του 
γονιδίου της πρωτεΐνης fibrilline (FBN1) το οποίο βρίσκεται στο χρωµόσωµα 
15. Αλλά, στην πραγµατικότητα, κάθε οικογένεια όπου εκδηλώνεται το 
Σύνδροµο Marfan έχει µια ιδιαίτερη µετάλλαξη του γονιδίου FBN1. 

 

 
 

∆ιασταύρωση 

( Ρ)               Αα χ Αα 

γαµέτες        Α, α    Α, α                                  

φαινοτυπική αναλογία απογόνων: 25% ΑΑ (υγιής) , 50% Αα (µε αραχνοδακτυλία), 
25%  αα (ο απόγονος να πεθάνει πρόωρα).  
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 
 
Εάν εξετάσουµε ένα πληθυσµό ατόµων, µπορεί να βρούµε περισσότερα από 
δύο αλληλόµορφα για µια γενετική θέση. Εάν στον πληθυσµό υπάρχουν τρία 
ή περισσότερα αλληλόµορφα για µία γενετική θέση, τότε αυτά ονοµάζονται 
πολλαπλά αλληλόµορφα. 
π. χ α) τα γονίδια που καθορίζουν την οµάδα αίµατος 
β) τα γονίδια που ευθύνονται για τη δηµιουργία ασθενειών όπως η β- 
θαλασσαιµία. 
Ένας διπλοειδής οργανισµός, φέρει µόνο δύο από τα πολλαπλά 
αλληλόµορφα σε κάθε σωµατικό του κύτταρο και ένα σε κάθε γαµέτη του 
Π. χ  Τα γονίδια του συστήµατος ΑΒ0 είναι πολλαπλά επειδή υπάρχουν τρία 
στον ανθρώπινο πληθυσµό. Κάθε άνθρωπος όµως φέρει µόνο δύο από αυτά 
σε κάθε σωµατικό του κύτταρο. 
Τα πολλαπλά αλληλόµορφα µπορεί να αλλάζουν τις αναλογίες των νόµων του 
Μέντελ επειδή δηµιουργούν πολλά είδη φαινοτύπων στους απογόνους λόγω 
των διαφορετικών συνδυασµών που γίνονται. ( χρώµα µατιών στον 
άνθρωπο). 
 
ΜΟΝΟΓΟΝΙ∆ΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΟΝΙ∆ΙΑΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
 
Μονογονιδιακοί ονοµάζονται οι χαρακτήρες που καθορίζονται από τα 
αλληλόµορφα ενός µόνο γονιδίου. 
Τα αλληλόµορφα αυτά µπορεί να είναι δύο ή περισσότερα. 
π. χ  
α. δύο αλληλόµορφα ενός γονιδίου, ελέγχουν το χρώµα του σπέρµατος στο 
µοσχοµπίζελο (κίτρινο- πράσινο). 
β. Τρία αλληλόµορφα (Ι , Ι , i ) ελέγχουν τις οµάδες αίµατος στον άνθρωπο. 
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Πολυγονιδιακοί, είναι οι χαρακτήρες που ελέγχονται από αλληλόµορφα δύο ή 
περισσότερων γονιδίων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές γονιδιακές 

θέσεις οµόλογων χρωµοσωµάτων.  
 
 
Γιατί στον άνθρωπο , η µελέτη του τρόπου µεταβίβασης των κληρονοµικών 
χαρακτήρων εµφανίζει πολλές δυσκολίες; 
 
α. οι άνθρωποι έχουν µικρό αριθµό απογόνων 
β. Η κάθε γενιά έχει πολύ µεγάλη διάρκεια, περίπου 20-30 χρόνια 
γ. δεν µπορούν να γίνουν διασταυρώσεις ανάλογες µε εκείνες που έκανε ο 
Μέντελ. 
 
Η µελέτη του τρόπου κληρονόµησης των διάφορων χαρακτήρων γίνεται στα 
άτοµα µεγάλων οικογενειών. 
Στον άνθρωπο, τον Μενδελικό τύπο κληρονοµικότητας ακολουθούν 
µόνο οι µονογονιδιακοί χαρακτήρες, δηλαδή οι χαρακτήρες που 
καθορίζονται από αλληλόµορφα ενός µόνο γονιδίου, οι οποίοι και µελετώνται 
σε γενεαλογικά δένδρα. 
 
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ 
 
1. Τι είναι το γενεαλογικό δένδρο; 
 
Είναι η διαγραµµατική απεικόνιση των µελών µιας οικογένειας για πολλές 
γενιές, στην οποία αναπαριστώνται οι γάµοι, η σειρά των γεννήσεων, το 
φύλλο των ατόµων, και ο φαινότυπός τους σε σχέση µε κάποιο συγκεκριµένο 
χαρακτήρα. 
 
2. Ποια είναι τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στα γενεαλογικά δένδρα; 
 

A 

 

 

 

Γ

Δ 

Ε 

A 

 

 

 

Γ

Δ 

Ε 

A A 

 

 

 

Γ

Δ 

Ε 
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Κάθε άτοµο που απεικονίζεται στο γενεαλογικό δένδρο, χαρακτηρίζεται από 
δυο αριθµούς. Ένα λατινικό που προσδιορίζει τη γενιά του ατόµου και έναν 
αραβικό που δηλώνει τη σειρά του ατόµου στη γενιά του. 
 
 
3. Πως µας βοηθούν τα γενεαλογικά δένδρα; 
 
Συνεισφέρουν σηµαντικά στη µελέτη του τρόπου κληρονόµησης των 
διάφορων χαρακτήρων και βοηθούν στη γενετική καθοδήγηση (6ο κεφάλαιο). 
 
ΤΥΠΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
1. Τι ονοµάζεται αυτοσωµικός χαρακτήρας; Να δώσετε παραδείγµατα. 
Λέγεται ο χαρακτήρας που καθορίζεται από αλληλόµορφα γονίδια που 
βρίσκονται σε αυτοσωµικά χρωµοσώµατα. Π. χ τα αλληλόµορφα για την 
κυστική ίνωση, για την οικογενειακή υπερχοληστερολαιµία (αυξηµένο κίνδυνο 
εµφάνισης στεφανιαίας νόσου) κ.λπ. 
 
2. Τι ονοµάζεται φυλοσύνδετος χαρακτήρας; Να δώσετε παραδείγµατα. 
 
Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφα 
στο Ψ χρωµόσωµα ονοµάζονται φυλοσύνδετα. 
φυλοσύνδετος είναι ο χαρακτήρας που καθορίζεται από αλληλόµορφα γονίδια 
που βρίσκονται σε περιοχή του χ χρωµοσώµατος και δεν έχουν αλληλόµορφα 
στο ψ. Παραδείγµατα είναι η α) η µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και 
κόκκινο χρώµα, β) η αιµορροφιλία Α  κ.λ.π.    
 
3. Αυτοσωµική επικρατής κληροµοµικότητα 
 
Έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
☺ Τα ετερόζυγα άτοµα εκδηλώνουν την ασθένεια 
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☺ Κάθε ασθενής, έχει τουλάχιστον έναν ασθενή γονέα 
☺ Από ασθενείς γονείς µπορεί να προκύψουν είτε ασθενή είτε υγιή παιδιά 
☺ Η ασθένεια εµφανίζεται µε την ίδια συχνότητα στα δύο φύλλα 
☺ Μη αναµενόµενος φαινότυπος µπορεί να εµφανιστεί αν συµβεί κάποια 
µετάλλαξη. 
Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που έχουν µελετηθεί, συνήθως ο ένας 
γονέας είναι ετερόζυγος για το συγκεκριµένο γονίδιο και ο άλλος οµόζυγος για 
το φυσιολογικό υπολειπόµενο γονίδιο. ∆ηλαδή: 
 
               ασθενής γονέας 
 
 

Α α 

 α 
 

Αα αα 

 
α 

Αα αα 

 
Κάθε απόγονος των παραπάνω γονέων, έχει 50% την πιθανότητα να 
κληρονοµήσει το αλληλόµορφο Α του ασθενούς γονέα και να είναι και ο ίδιος 
ασθενής καθώς και 50% πιθανότητα να κληρονοµήσει το φυσιολογικό 
αλληλόµορφο (αα) . 
Βέβαια η θεωρητικά αναµενόµενη αναλογία 1:1 φυσιολογικών και ασθενικών 
ατόµων µπορεί να είναι διαφορετική όταν εξετάζεται µικρός αριθµός ατόµων 
σε µια οικογένεια. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Αυτοσωµική υπολειπόµενη κληρονοµικότητα 
 
Τα γενικά χαρακτηριστικά αυτού του τύπου κληρονοµικότητας είναι: 
☺ Τα ετερόζυγα άτοµα είναι υγιή και ονοµάζονται φορείς . Η πιθανότητα και 
οι δύο σύζυγοι να είναι φορείς της ίδιας ασθένειας είναι πολύ µικρή. 
Αυξάνεται όµως στις αιµοµιξίες, όταν δηλαδή οι δύο σύζυγοι είναι στενοί 
συγγενείς (αδέλφια ή ξαδέλφια). 
 
☺ Από ασθενείς γονείς, προκύπτουν µόνο ασθενή παιδιά. 
 
☺ Από υγιείς γονείς µπορεί να προκύψουν είτε υγιή είτε ασθενή παιδιά 
 
☺ Μη αναµενόµενος φαινότυπος µπορεί να εµφανιστεί αν συµβεί κάποια 
µετάλλαξη. 
 
☺ Η ασθένεια εµφανίζεται µε την ίδια  συχνότητα στα δύο φύλα. 
 
Όταν και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι ,δηλαδή φορείς: 
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Κ κ 

 Κ 
 

ΚΚ Κκ 

 
κ 

Κκ κκ 

 
τότε η πιθανότητα να εµφανιστεί παιδί που πάσχει είναι 25%. 
 
5. Φυλοσύνδετη υπολειπόµενη κληρονοµικότητα 
 
Τα γενικά χαρακτηριστικά αυτού του τύπου κληρονοµικότητας είναι: 
☺ Η έννοια του φορέα (ετερόζυγου ατόµου) υπάρχει µόνο στα θηλυκά άτοµα 
 
☺ Από ασθενή µητέρα προκύπτουν µόνο ασθενή αγόρια 
 
☺ Από υγιή πατέρα προκύπτουν µόνο υγιή κορίτσια 
 
☺ Η ασθένεια εµφανίζεται συχνότερα στα αρσενικά άτοµα 
 
☺ Μη αναµενόµενος φαινότυπος σε µια διασταύρωση µπορεί να εµφανιστεί 
µόνο από µετάλλαξη. 
 
Η αιµορροφιλία Α είναι µια κλασσική φυλοσύνδετη διαταραχή στην οποία το 
αίµα δεν πήζει φυσιολογικά λόγω έλλειψης του παράγοντα VIII µιας 
αντιαιµορροφιλικής πρωτεΐνης. 
 
 
 
Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την εµφάνιση της ασθένειας είναι 
υπολειπόµενο φυλοσύνδετο και συµβολίζεται µε το Χα .Το φυσιολογικό 
αλληλόµορφο συµβολίζεται µε το ΧΑ   και είναι επικρατές. 
 
Επειδή τα αρσενικά άτοµα έχουν 1 χρωµόσωµα Χ ενώ τα θηλυκά άτοµα δύο 
Χ , θα υπάρχουν δύο πιθανοί γονότυποι στα αρσενικά άτοµα Χα Υ  και ΧΑ Υ 
και τρείς πιθανοί γονότυποι στα θηλυκά, Χα  Χα,  ΧΑ  ΧΑ,  ΧΑ  Χα . 
 
Ένα υπολειπόµενο φιλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε όλα τα 
αρσενικά άτοµα που φέρουν το γονίδιο , ενώ στα θηλυκά άτοµα µόνο στα 
οµόζυγα. 
Αν ένας αιµορροφιλικός άντρας παντρευτεί µια φυσιολογική γυναίκα:    
 
 
 

ΧΑ ΧΑ 

 Υ 
 

 ΧΑ Υ ΧΑ Υ 

 
Χα 

 
ΧΑ  Χα 

 
ΧΑ  Χα 
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Όλοι οι αρσενικοί απόγονοι θα πάρουν το Υ από τον πατέρα και το Χ από την 
µητέρα και θα είναι υγιείς, ενώ τα κορίτσια θα είναι υποχρεωτικά φορείς. 
 
Όταν η µητέρα είναι φορέας και ο πατέρας φυσιολογικός τότε: 
 
 
 

ΧΑ Χα 

 Υ 
 

 ΧΑ Υ ΧαΥ 

 
ΧΑ 

 
ΧΑ  ΧΑ 

 
ΧΑ  Χα 

 
Η κόρη έχει πιθανότητα 50% να είναι η ίδια φορέας και 50% φυσιολογική ,ενώ 
ο γιός 50% να είναι ασθενής και 50% φυσιολογικός. 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗ  ΘΕΩΡΙΑ ΤΥΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ   
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ 
Ύψος µοσχοµπίζελου Ψηλό Κοντό 
Χρώµα σπέρµατος Λείο Ρυτιδωµένο 
Σχήµα σπέρµατος Κίτρινο πράσινο 
   
Antirhinum (σκυλάκι)   
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΤΕΛΩΣ           

ΕΠΙΚΡΑΤΗ 
 

ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΟΥΣ Κόκκινο Λευκό 
   
ΑΝΘΡΩΠΟΣ   
ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ 
Οµάδα αίµατος Αντιγόνο Α 

Αντιγόνο Β 
Κανένα αντιγόνο 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ 
Γραµµή τριχοφυΐας Με κορυφή Χωρίς κορυφή 
Λοβοί αυτιών Ελεύθεροι Προσκολληµένοι 
Οικογενής 
Υπερχοληστερολαιµία 

Ασθενής Υγιής 

∆ρεπανοκυτταρική 
αναιµία 

Υγιής  Ασθενής 

Κυστική ίνωση Υγιής Ασθενής 
Αλφισµός Υγιής Ασθενής 
Φαινυλκετονουρία Υγιής Ασθενής 
Ανεπάρκεια του   
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Αγλαΐα Γιαννίτσαρη 
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ανοσοποιητικού 
συστήµατος λόγω 
έλλειψης της 
απαµινάσης (ένζυµο) 
Της αδενοσίνης 

 
 
Υγιής 

 
 
Ασθενής 

ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ 
Αιµορροφιλία Α Υγιής  
Μερική αχρωµατοψία 
στο πράσινο και στο 
κόκκινο χρώµα 

  

 
 


