
ΘΕΩΡΙΑ 
Α. Δεν ξεχνώ ότι… 

Φορείς ονομάζονται τα ετερόζυγα άτομα που μπορούν να μεταβιβάσουν το υπολειπόμενο αλληλόμορφο 
στους απογόνους. 
Η αιμορροφιλία Α οφείλεται στην έλλειψη μίας αντιαιμορροφιλικής πρωτεΐνης, του παράγοντα VIII, με 
αποτέλεσμα το αίμα να μην πήζει φυσιολογικά. 
Κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός που δε σχετίζεται με το αποτέλεσμα προηγούμενων κυήσεων. 
Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα ρήματα κληρονομώ, κληροδοτώ, και μεταβιβάζω.  

o Β. Οι αναλογίες των νόμων του Mendel δεν ισχύουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 
f   Ατελώς επικρατή γονίδια 
f   Συνεπικρατή γονίδια 
f   Θνησιγόνα γονίδια 
f   Πολλαπλά αλληλόμορφα 
f   Φυλοσύνδετα γονίδια 
f   Συνδεδεμένα γονίδια (γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα) 
f   Πολυγονιδιακοί χαρακτήρες 
f   Μιτοχονδριακό DNA 
f   Μικρό στατιστικό δείγμα (μικρός αριθμός μελετούμενων ατόμων) 
f   Μεταλλάξεις 

o Γ. ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ… 
f   Ένα ετερόζυγο άτομο δεν μπορεί να είναι αμιγές. Αντίθετα, ένα αμιγές άτομο δεν είναι πάντα ομόζυγο, όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση αρσενικού ατόμου για φυλοσύνδετο γονίδιο. 
f   Σε κάθε γονότυπο αντιστοιχεί ένας φαινότυπος, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα. 
f   Ο πρώτος νόμος του Mendel ισχύει σε κάθε διασταύρωση, ενώ ο δεύτερος νόμος μόνο σε διασταυρώσεις 
διυβριδισμού και πάνω. 
f   Ένα υπολειπόμενο γνώρισμα εκδηλώνεται στο φαινότυπο των ομόζυγων για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο αν 
πρόκειται για αυτοσωμικό γνώρισμα. Αν πρόκειται για φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γνώρισμα, αυτό εκδηλώνεται σε 
όλα τα αρσενικά που το φέρουν και μόνο στα ομόζυγα θηλυκά. 
f   Η αυτογονιμοποίηση είναι ένας τρόπος αναπαραγωγής που βρίσκει εφαρμογή μόνο στα φυτά. 
f   Η μερική αχρωματοψία στο κυανό είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο σε αντίθεση με την αχρωματοψία στο 
πράσινο-κόκκινο που είναι φυλοσύνδετο. 
f   Αν ένα γνώρισμα κληρονομείται με διαφορετικό τρόπο στα αρσενικά άτομα από ότι στα θηλυκά τότε κληρονομείται 
με φυλοσύνδετο τρόπο. 
f   Αν η αναλογία αρσενικών από θηλυκά είναι διαφορετική από 1 : 1, τότε υποδηλώνεται η ύπαρξη θνησιγόνου 
γονιδίου. 
f   Από τη διασταύρωση δύο φορέων μίας αυτοσωμικής υπολειπόμενης ασθένειας η πιθανότητα να προκύψει 
απόγονος φορέας είναι 2/4 ή 1/2, ενώ η πιθανότητα ένας υγιής απόγονος να είναι φορέας είναι 2/3. 
f   Ο χαρακτήρας των ομάδων αίματος είναι μονογονιδιακός, καθώς αν και καθορίζεται από τρία αλληλόμορφα 
(πολλαπλά), αυτά βρίσκονται στην ίδια γενετική θέση. 
f   Αν πρέπει να εξετάσουμε δύο χαρακτήρες σχεδιάζουμε δύο φορές το γενεαλογικό δένδρο, μία για χαρακτήρα 
ξεχωριστά. 
f   Δεν πρέπει να εξάγουμε στατιστικά συμπεράσματα από ένα γενεαλογικό δένδρο, καθώς τα άτομα που 
απεικονίζονται δεν αποτελούν επαρκές στατιστικό δείγμα.  

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Α1.      Σχέσεις αλληλόμορφων γονιδίων 
                1.            Επικρατές - Υπολειπόμενο 
                                α. Αυτοσωμικά 
                                                Κ = κίτρινο χρώμα σπέρματος 
                                                κ = πράσινο χρώμα σπέρματος 
                                Γονότυποι                                                           Φαινότυποι 
                                              ΚΚ                                                        κίτρινο χρώμα 
                                              Κκ                                                        κίτρινο χρώμα 



                                              κκ                                                        πράσινο χρώμα 
                                β. Φυλοσύνδετα 
                                                Α = κανονικός χρόνος πήξης αίματος 
                                                α = αιμορροφιλία 
                                Γονότυποι θηλυκών ατόμων           Φαινότυποι θηλυκών ατόμων 
                                              ΧΑΧΑ                                           κανονικός χρόνος πήξης αίματος 
                                              ΧΑΧα                                           κανονικός χρόνος πήξης αίματος 
                                              ΧαΧα                                                      αιμορροφιλία 
                                Γονότυποι αρσενικών ατόμων   Φαινότυποι αρσενικών ατόμων 
                                                  ΧΑΥ                                           κανονικός χρόνος πήξης αίματος 
                                                  ΧαΥ                                                          αιμορροφιλία 
                2.            Ατελώς επικρατή (αυτοσωμικά ή φυλοσύνδετα) 
                                Κ1 = κόκκινο χρώμα άνθους στο φυτό Antirhinum 
                                K2 = λευκό χρώμα άνθους στο φυτό Antirhinum 
                                Γονότυποι                                                           Φαινότυποι 
                                    Κ1Κ1                                                              κόκκινο χρώμα 
                                    Κ1Κ2                                                                 ροζ χρώμα 
                                    Κ2Κ2                                                              λευκό χρώμα 
                3.            Συνεπικρατή (αυτοσωμικά ή φυλοσύνδετα) 
                                ΙΕ = ερυθρό χρώμα 
                                ΙΛ = λευκό χρώμα 
                                Γονότυποι                                                           Φαινότυποι 
                                    ΙΕΙΕ                                                                 ερυθρό χρώμα 
                                    ΙΕΙΛ                                                           ερυθρόλευκο χρώμα 
                                    ΙΛΙΛ                                                                 λευκό χρώμα 
                4.            Θνησιγόνα (αυτοσωμικά ή φυλοσύνδετα) 
                                Θ = βιωσιμότητα 
                                θ = θνησιμότητα 
                                Γονότυποι                                                           Φαινότυποι 
                                    ΘΘ                                                                 βιώσιμα άτομα 
                                    Θθ                                                                  βιώσιμα άτομα 
                                    θθ                                                               μη βιώσιμα άτομα 
  
Α2.      Χρήσιμες παρατηρήσεις 
1. Όταν για ένα ζεύγος αλληλόμορφων γονιδίων εμφανίζονται 2 φαινότυποι → τότε τα γονίδια έχουν 
σχέση επικρατούς – υπολειπόμενου. 
2. Όταν για ένα ζεύγος αλληλόμορφων γονιδίων εμφανίζονται 3 φαινότυποι → τότε τα γονίδια είναι είτε ατελώς 
επικρατή είτε συνεπικρατή. 
3. Ένα ζεύγος αλληλόμορφων γονιδίων είναι φυλοσύνδετο όταν → για την ιδιότητα που ελέγχει προκύπτουν 
διαφορετικές Φαινοτυπικές Αναλογίες (Φ.Α.) μεταξύ των θηλυκών και των αρσενικών απογόνων. 
4. Ένα αλληλόμορφο γονίδιο είναι θνησιγόνο όταν → εμφανίζονται στους απογόνους μη αναμενόμενες Μενδελικές 
αναλογίες. 
5.       Αν στους απογόνους μίας διασταύρωσης ισχύει ότι : 

 
τότε αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ενός θνησιγόνου γονιδίου που σχετίζεται με το φύλο(φυλοσύνδετο θνησιγόνο). 
 
 
 
 



6.    ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΙΣΧΥΕΙ : 

 
Α3.      Πίνακας γνωστών γονιδίων 

Ύψος μοσχομπίζελου Αυτοσωμικό : το ψηλό επικρατεί του κοντού 

Σχήμα σπέρματος μοσχομπίζελου Αυτοσωμικό : το λείο επικρατεί του 
ρυτιδωμένου 

Χρώμα σπέρματος μοσχομπίζελου Αυτοσωμικό : το κίτρινο επικρατεί του 
πράσινου 

Χρώμα άνθους στο Antirhinum Αυτοσωμικό : τα αλληλόμορφα για το κόκκινο 
και λευκό είναι ατελώς επικρατή 

Ομάδες αίματος (σύστημα ΑΒΟ) 

Αυτοσωμικό : τα αλληλόμορφα ΙΑ και ΙΒείναι 
μεταξύ τους συνεπικρατή και ταυτόχρονα 

επικρατή έναντι του i (πολλαπλά 
αλληλόμορφα) 

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία Αυτοσωμικό επικρατές 

Ασθένεια Huntigton Αυτοσωμικό επικρατές 

Γραμμή τριχοφυίας με κορυφή Αυτοσωμικό επικρατές 

ADA Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Κυστική ίνωση Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Δρεπανοκυτταρική αναιμία Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Θαλασσαιμίες α, β Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Αλφισμός Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 



Φαινυλκετονουρία (PKU) Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Προσκολλημένοι λοβοί Αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Μερική αχρωματοψία στο κυανό Αυτοσωμικό 

Μερική αχρωματοψία στο κόκκινο ή στο 
πράσινο (Δαλτονισμός) Φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

Αιμορροφιλία Φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 

  

 


