
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ  Φύλλα εργασίας 
Κεφάλαιο 5: Μενδελική Κληρονομικότητα 

1. Ο Mendel.  
α. εξέταζε σε κάθε πείραμά του το σύνολο των ιδιοτήτων του μοσχομπίζελου  
β. χρησιμοποιούσε αμιγή στελέχη στις ιδιότητες που μελετούσε  
γ. χρησιμοποιούσε αποκλειστικά την αυτογονιμοποίηση στις έρευνές του  
δ. πειραματιζόταν με καθαρά στελέχη ταυτόχρονα και στις επτά ιδιότητες του μοσχομπίζελου που μελε-
τούσε.  

2. Το μοσχομπίζελο έχει τη  δυνατότητα:  
α. τεχνητής γονιμοποίησης  
β. γρήγορης ανάπτυξης  
γ. αυτογονιμοποίησης  
δ. όλα τα παραπάνω  

3. Το μοσχομπίζελο, αποτέλεσε άριστο πειραματικό υλικό για το  Mendel και επειδή: 
 α. είναι φτηνό υλικό 
 β. τρώγεται εύκολα 
 γ. καλλιεργείται εύκολα 
 δ. δίνει απογόνους μόνο με αυτογονιμοποίηση 
4.  Η τεχνητή γονιμοποίηση του μοσχομπίζελου γίνεται  με επικονίαση γύρης άνθους ενός φυτού στον ύπερο:  

α. ενός άλλου άνθους του ίδιου φυτού  
β. του ίδιου άνθους  
γ. ενός τυχαίου άνθους  
δ. του επιθυμητού άνθους  

5.   Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:  
Το 19ο αιώνα έγινε η πρώτη επιστημονική μελέτη της κληρονομικότητας από τον Αυστριακό μοναχό 
…………………., ο οποίος χρησιμοποίησε σαν γενετικό υλικό το φυτό …………    ….…….... Μελέτησε μία ή δύο ξε-
χωριστές ιδιότητες του φυτού κάθε φορά, χρησιμοποιώντας………….. στελέχη, στην ιδιότητα που μελετούσε, 
δηλαδή στελέχη, τα οποία μετά την αυτογονιμοποίηση, θα παρουσίαζαν την ίδια ιδιότητα για πολλές γενιές. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών του τα ανέλυσε ………….., υπολογίζοντας έτσι τη  συχνότητα εμφάνισης της 
κάθε ιδιότητας που μελετούσε. Το έργο του ανέδειξε το μοναχό αυτόν, πατέρα της …………………..  

6. Οι μεθοδολογικές επιλογές του Mendel που οδήγησαν σε επιτυχία τα πειράματά του, ήταν 
 α. η μελέτη του  τρόπου κληρονόμησης ενός ή δυο το πολύ χαρακτήρων 
 β. η χρησιμοποίηση αμιγών στελεχών στην πατρική γενιά 
 γ. η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε διασταύρωσης 
 δ. όλα τα παραπάνω 
7.   Τα άτομα  της F1 γενιάς στα πειράματα του Mendel, χαρακτηρίζονται ως  υβριδικά άτομα προς το  χαρακτήρα 
που εξετάζουμε, γιατί:  

α. όλοι οι απόγονοι εμφανίζουν τον ίδιο φαινότυπο. 
β. τα αμιγή στελέχη της πατρικής γενιάς εμφάνιζαν διαφορετικές ιδιότητες.  
γ. οι απόγονοι εμφανίζουν και τις δύο ιδιότητες.  
δ. οι απόγονοι προήλθαν από τεχνητή γονιμοποίηση και περιέχουν δυο διαφορετικά αλληλόμορφα γο-
νίδια. 

8.   Αντιστοιχείστε τις έννοιες της πρώτης στήλης με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης:  
                                                          α. περιλαμβάνει αμιγή στελέχη  
1. Πατρική γενιά Ρ                                β. προήλθε από διασταύρωση ατόμων δύο  
                                                              προηγούμενων γενιών  
2. Πρώτη θυγατρική γενιά                   γ. μπορεί να προέλθει από αυτογονιμοποίηση  
                                                             της προηγούμενης γενιάς  
3. Δεύτερη θυγατρική γενιά               δ. προήλθε από τεχνητή διασταύρωση αμιγών  

στελεχών της προηγούμενης γενιάς.  
 
 
 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΒΙΟΛΟΓΟΣ Μ.Δ.Ε 
 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ  Φύλλα εργασίας 
9.   Ένα άτομο που εμφανίζει δύο ίδια γονίδια, για μία συγκεκριμένη ιδιότητα, στο γενετικό του υλικό χαρακτηρί-
ζεται,  σαν:  

α. αλληλόμορφο  
β. ομόζυγο  
γ. ετερόζυγο  
δ. υπολειπόμενο  

10. Συμπληρώστε τις  επικρατείς ιδιότητες (στήλη Α) και τους υπολειπόμενους χαρακτήρες (στήλη Β) που εμφα-
νίζει το μοσχομπίζελο στους παρακάτω χαρακτήρες:  

Χαρακτήρας                        Επικρατής Ιδιότητα                      Υπολειπόμενη  Ιδιότητα  
1. χρώμα άνθους                  ………………………                                ………………………. 
2. χρώμα σπέρματος            ………………………                                ………………………. 
3.σχήμα σπέρματος              ………………………                                ……………………… 
4.ύψος φυτού                        ………………………                                ……………………… 

11.Τι ονομάζεται γονότυπος και τι φαινότυπος;  
12.Ποια από τις παρακάτω έννοιες χαρακτηρίζουν άτομο (Α) και ποιες χαρακτηρίζουν γονίδιο (Γ);  

1. αλληλόμορφο                    2. ετερόζυγο                   3. υπολειπόμενο  
4. ομόζυγο                             5. επικρατές                   6. ομόζυγο επικρατές  

13. Ο φαινότυπος για ένα χαρακτήρα σε ένα άτομο: 
 α. καθορίζεται αποκλειστικά από το περιβάλλον 
 β. καθορίζει το γονότυπο του ατόμου 
 γ. δεν αποκαλύπτει πάντα την ακριβή γενετική σύσταση του ατόμου 
 δ. καθορίζεται πάντα από ένα ζευγάρι αλληλομόρφων γονιδίων  
14. Ο πρώτος νόμος του Mendel: 
 α. ισχύει μόνο στο μονοϋβριδισμό  
 β. ισχύει μόνο στο διϋβριδισμό 
 γ. ερμηνεύει την επανεμφάνιση στην F2 γενεά χαρακτηριστικών που είχαν χαθεί στην F1 γενεά 
 δ. δεν ισχύει όταν ισχύει ο δεύτερος νόμος του  
15. Ποια από τις παρακάτω διασταυρώσεις αποτελεί διασταύρωση ελέγχου: 
 α. διασταύρωση ενός ατόμου της F1 θυγατρικής γενεάς με ένα γονέα 
 β. αυτογονιμοποίηση ενός ατόμου της F1 γενεάς 

γ. διασταύρωση ενός μοσχομπίζελου με λεία σπέρματα με ένα άλλο μοσχομπίζελο με λεία σπέρματα 
 δ. διασταύρωση ενός μοσχομπίζελου με φαινότυπο [Ψ] με ένα μοσχομπίζελο με φαινότυπο [ψ]  
16. Αρσενικό άτομο διασταυρώνεται με θηλυκό και προκύπτουν τρεις απόγονοι: 2 άτομα αρσενικά και ένα θη-
λυκό. Το ένα αρσενικό άτομο πεθαίνει ενώ  άλλο διασταυρώνεται με το θηλυκό και κάνουν μονοζυγωτικά δίδυ-
μα άτομα αγνώστου φύλου! 
Σχεδιάστε το γενεαλογικό δένδρο - μην παραλείψετε τους αριθμούς.  
17. Αντιστοιχείστε τις έννοιες της πρώτης στήλης με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης:  

α. διασταύρωση οργανισμού με ομόζυγο υπολειπόμενο ως προς τη  με-
λετούμενη  ιδιότητα στέλεχος 

1. διασταύρωση μονοϋβριδισμού         
                                                       
2. διασταύρωση διϋβριδισμού           β. διασταύρωση για τη  μελέτη κληρονόμησης ενός χαρακτήρα 
                                                       
3. διασταύρωση ελέγχου                   γ. διασταύρωση ατόμων F1 γενιάς και παρατήρηση των απογό     
    νων της ως προς δύο χαρακτηριστικά τους 
                                                           δ. διασταύρωση αμιγών στελεχών  

18.Η ομάδα αίματος στον άνθρωπο ελέγχεται από:  
 α. πολλαπλά αλληλόμορφα τα οποία είναι συνεπικρατή  
 β. πολλαπλά αλληλόμορφα, δύο από τα οποία είναι μεταξύ τους συνεπικρατή  
 γ. τρία αλληλόμορφα εκ των οποίων τα δύο είναι συνεπικρατή και επικρατή  σε  σχέση με τρίτο.  
 δ. τρία ατελώς επικρατή αλληλόμορφα  
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19.Η  μελέτη της κληρονομικότητας στον άνθρωπο εμφανίζει δυσκολίες επειδή:  
 α. δίνει μικρό αριθμό απογόνων 
 β. έχει μικρό χρόνο γενιάς 
 γ. δεν παρουσιάζει ποικιλομορφία ιδιοτήτων στους χαρακτήρες του 
 δ. για όλες τις ιδιότητες υπάρχουν πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια  
20.Πώς απεικονίζονται τα διάφορα άτομα σε ένα γενεαλογικό δένδρο;  
 α. όλα με τετράγωνα 
 β. με ρόμβο ανεξαρτήτως φύλου 
 γ. με τετράγωνο τα αρσενικά και κύκλο τα θηλυκά 
 δ. με τετράγωνο τα θηλυκά και κύκλο τα αρσενικά 
21.Τα φυλοσύνδετα γονίδια βρίσκονται στο  

 α. Χ χρωμόσωμα ή στο Υ χρωμόσωμα  
 β. Υ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφα στο Χ χρωμόσωμα  
 γ. Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφα στο Υ χρωμόσωμα  
 δ. Υ χρωμόσωμα και στο Χ χρωμόσωμα.  

22.Αντιστοιχείστε τις ασθένειες της πρώτης στήλης με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης:  
1. οικογενής υπερχοληστερολαιμία    α. φυλοσύνδετη επικρατής κληρονομικότητα  
2. μερική αχρωματοψία στο πράσινο  β. αυτοσωμική υπολειπόμενη  κληρονομικότητα με πολλαπλά  
                                                                 αλληλόμορφα  
3. δρεπανοκυτταρική αναιμία              γ. αυτοσωμική επικρατής  κληρονομικότητα  
4. β- θαλασσαιμία                                δ. αυτοσωμική υπολειπόμενη   κληρονομικότητα  
                                                             ε. φυλοσύνδετη υπολειπόμενη   κληρονομικότητα  

23.  Ποιες από τι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές(Σ) και ποιες λάθος(Λ);  
 Αν ο πατέρας είναι αιμορροφιλικός και η μητέρα δεν είναι φορέας της αιμορροφιλίας,  τότε οι κόρες 

τους θα είναι φορείς.  
 Οι διασταυρώσεις που μελετούν το  τρόπο κληρονομικότητας  δύο χαρακτηριστικών ονομάζονται δι-

ασταυρώσεις διϋβριδισμού.  
 Η μερική αχρωματοψία στο κυανό χρώμα είναι μία ασθένεια που ελέγχεται από φυλοσύνδετο υπο-

λειπόμενο γονίδιο.  
 Όταν ένα υγιές ζευγάρι αποκτήσει παιδί με μερική αχρωματοψία στο πράσινο χρώμα τότε αυξάνο-

νται οι πιθανότητες στον  επόμενο τοκετό  να αποκτήσει παιδί χωρίς πρόβλημα.  
 Το γονίδιο που καθορίζει  την ομάδα αίματος έχει τρία  αλληλόμορφα τα οποία δεν  είναι φυλοσύν-

δετα.  
 Οι διασταυρώσεις διϋβριδισμού μεταξύ ετερόζυγων και για τις δύο εξεταζόμενες ιδιότητες ατόμων, 

δίνουν  πάντα φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1 στους απογόνους.  
24. Σε μια διασταύρωση μελετάται ένα χαρακτηριστικό. Για τη συγκεκριμένη γενετική θέση στον πληθυσμό υ-
πάρχουν πολλαπλά αλληλόμορφα. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη συγκεκριμένη διασταύρωση; 
 α. Δεν ισχύουν οι νόμοι του Mendel αφού το χαρακτηριστικό δεν είναι μονογονιδιακό. 

β. Ισχύει ο 1ος νόμος του Mendel αλλά η φαινοτυπική αναλογία μπορεί να διαφέρει από αυτές που έ-
παιρνε ο Mendel στις διασταυρώσεις του. 

 γ. Η γονοτυπική αναλογία θα συμπίπτει με τη φαινοτυπική αναλογία. 
δ. Διασταύρωση μεταξύ ετερόζυγων θα δώσει φαινοτυπική αναλογία στους απογόνους ίση με 3:1. 

25. Όταν δύο αλληλόμορφα γονίδια εκφράζονται στο φαινότυπο των ετερόζυγων ατόμων ονομάζονται  
  α. επικρατή  
  β. πολλαπλά αλληλόμορφα  
  γ. συνεπικρατή  
  δ. ατελώς επικρατή 
26. Στα ομόλογα χρωμοσώματα, αλληλόμορφα λέγονται τα γονίδια που  
  α. καλύπτουν την έκφραση άλλων γονιδίων  
  β. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα  
  γ. προκαλούν πρόωρο θάνατο  
  δ. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν διαφορετική ιδιότητα. 
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27. Ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως ομόζυγο επικρατές όταν, για μια συγκεκριμένη ιδιότητα, έχει  
  α. δύο ίδια επικρατή αλληλόμορφα  
  β. δύο ίδια υπολειπόμενα αλληλόμορφα  
  γ. ένα επικρατές και ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο  
  δ. δύο συνεπικρατή αλληλόμορφα 
28.  Ένα αγόρι πάσχει από μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο χρώμα. Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι  

α. κληρονόμησε αυτή την ιδιότητα από τον πατέρα του.  
β. κληρονόμησε αυτή την ιδιότητα από τη μητέρα του.  
γ. κληρονόμησε αυτή την ιδιότητα και από τους δύο γονείς του.  
δ. είναι ομόζυγο για το υπολειπόμενο γονίδιο της αχρωματοψίας 

29. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη β θαλασσαιμία … 
α. είναι υπολειπόμενο φυλοσύνδετο. 
β. έχει πολλαπλά αλληλόμορφα. 
γ. είναι επικρατές αυτοσωμικό. 
δ. είναι επικρατές φυλοσύνδετο 

30. Η ομάδα αίματος του ανθρώπου ελέγχεται από:  
α. πολλαπλά αλληλόμορφα, όλα ισοεπικρατή.  
β. δύο αλληλόμορφα με σχέση υποτελούς-επικρατούς.  
γ. δύο υπολειπόμενα και ένα επικρατές.  
δ. δύο συνεπικρατή γονίδια και ένα υπολειπόμενο. 

31. Η αιμορροφιλία Α είναι μια κληρονομική ασθένεια που εμφανίζεται  
α. συχνότερα στα θηλυκά άτομα.  
β. μόνο στα θηλυκά άτομα.  
γ. συχνότερα στα αρσενικά άτομα.  
δ. μόνο στα αρσενικά άτομα. 

32.  Ασθένεια που οφείλεται σε αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο είναι η:  
α. φαινυλκετονουρία  
β. οικογενής υπερχοληστερολαιμία  
γ. δρεπανοκυτταρική αναιμία  
δ. β-θαλασσαιμία 

33. Ο γονότυπος αναφέρεται  
α. στο σύνολο των χαρακτήρων ενός οργανισμού.  
β. στο σύνολο των αλληλομόρφων γονιδίων ενός οργανισμού.  
γ. στον αριθμό των φυλετικών χρωμοσωμάτων του οργανισμού.  
δ. στον αριθμό των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων του οργανισμού. 

34. Η κυστική ίνωση κληρονομείται με  
α. φυλοσύνδετο επικρατή τύπο κληρονομικότητας.  
β. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας.  
γ. αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας.  
δ. αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητα 

35. Ένα άτομο που ανήκει στην ομάδα αίματος ΑΒ έχει γονότυπο:  

α. Ι
Α

Ι
Β

 
β. ii  

γ. Ι
Β

i  

δ. I
A
i. 

36 Τα δύο αλληλόμορφα γονίδια που εκφράζονται ταυτόχρονα στο φαινότυπο των ετερόζυγων ατόμων ονομά-
ζονται  

α. ατελώς επικρατή.  
β. θνησιγόνα γονίδια.  
γ. συνεπικρατή γονίδια.  
δ. επικρατή και υπολειπόμενα 
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37. Να χαρακτηρίσετε σαν Σωστή ή Λάθος κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις: 

 
 Ο Mendel πραγματοποίησε την πρώτη επιστημονική μελέτη της κληρονομικότητας κατά την οποία, σε 

κάθε πείραμα, μελέτησε μία ή δύο διαφορετικές ιδιότητες του μοσχομπίζελου 
  Ο γονότυπος ενός ατόμου αναφέρεται στην επικράτηση ή όχι ενός χαρακτηριστικού.  
 Οι διασταυρώσεις που μελετούν τον τρόπο κληρονόμησης ενός χαρακτηριστικού ονομάζονται δια-

σταυρώσεις μονοϋβριδισμού.  
 Τα γονίδια που καθορίζουν την ομάδα αίματος σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ, είναι δύο αλληλόμορφα 

γονίδια.  
 Το γενεαλογικό δέντρο είναι η διαγραμματική απεικόνιση για πολλές γενεές,  διάφορων χαρακτηριστι-

κών των μελών μιας οικογένειας.  
 Η αιμορροφιλία Α είναι μία ασθένεια που ελέγχεται από αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο.  
 Στη μελέτη του τρόπου μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτήρων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 

μας ότι κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός, το οποίο δε σχετίζεται με τα αποτελέσματα άλλων 
κυήσεων.  

 Τα μέλη μιας οικογένειας που είναι φυσιολογικά έχουν πάντοτε φυσιολογικούς απογόνους.  
 Ο Mendel επέλεξε για τα πειράματά του το μοσχομπίζελο και συνεπώς οι νόμοι που πρότεινε ισχύουν 

μόνο για τους φυτικούς οργανισμούς.  
 Η β-θαλασσαιμία είναι μία ασθένεια που ελέγχεται από πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια.  

 
 
39. Συμπληρώστε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
Τα γενεαλογικά δέντρα βοηθούν στη …………. καθοδήγηση και στη μελέτη του τρόπου κληρονόμησης διαφόρων 

χαρακτήρων.  
Η αιμορροφιλία και η αχρωματοψία είναι ασθένειες οι οποίες ελέγχονται από ……………… …………….. γονίδια και 

εμφανίζονται συχνότερα στα ……….. άτομα.  
Οι γονείς οι οποίοι είναι ετερόζυγοι και έχουν φυσιολογικό φαινότυπο μπορεί να μεταβιβάσουν ……………….. αλ-

ληλόμορφο γονίδιο στους απογόνους τους και ονομάζονται φορείς.  
Κατά τη διασταύρωση ………….. ένα άτομο άγνωστου φαινοτύπου διασταυρώνεται με ένα άτομο ομόζυγο για 

……………….. αλληλόμορφο γονίδιο. 
Τα φυλοσύνδετα γονίδια βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφα στο Y χρωμόσωμα και ο 

τρόπος που κληρονομούνται ονομάζεται ………………….. κληρονομικότητα. 
Συμπληρώστε τις έννοιες στις οποίες αντιστοιχούν οι παρακάτω προτάσεις:  
 Η διαγραμματική απεικόνιση των μελών μιας οικογένειας για πολλές γενιές: ………………………   …………….. 
 Διασταύρωση για τη  μελέτη κληρονόμησης ενός χαρακτήρα: ……………………   ………………… 
 Τα παρατηρούμενα βιοχημικά, φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού: 

…………………… 
 Διασταύρωση ατόμων F1 γενιάς και παρατήρηση των απογόνων της ως προς δύο χαρακτηριστικά τους: 

…………………………………. 
 Αλληλόμορφο που εκφράζεται στο  φαινότυπο ακόμα και όταν το άτομο είναι  ετερόζυγο ως  προς αυτή 

την ιδιότητα: ………………………………… 
 Διασταύρωση ενός οργανισμού με στόχο τον προσδιορισμό του γονότυπού του: ………………  ……………… 
 Γονιμοποίηση ενός άνθους από γύρη του ίδιου του άνθους: …………………. 
 Γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός κυττάρου και ελέγχουν την ίδια 

ιδιότητα: ……………………… 
 Άτομο με ίδια αλληλόμορφα γονίδια να ελέγχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα: …………………… 
 Χαρακτηρισμός της κληρονομικότητας της αιμορροφιλίας Α: ……………………  …………………… 
 Το σύνολο των αλληλομόρφων γονιδίων ενός οργανισμού: …………………… 
 Χαρακτηρισμός της κληρονομικότητας της κυστικής ίνωσης: ………………   ……………………… 
 Ελεγχόμενη από τον πειραματιστή γονιμοποίηση επιλεγμένων ανθέων: …………… …………….. 
 Γονίδιο που εκφράζεται στα άτομα των διπλοειδών οργανισμών μόνο όταν  είναι ομόζυγα για το συγκε-

κριμένο αλληλόμορφο:……………………  
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ  Φύλλα εργασίας 
 Άτομο, με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια να ελέγχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα του: 

………………… 
 Αλληλόμορφα  που μπορούν να εμφανίσουν στην ίδια γενετική θέση περισσότερες από δύο μορφές:  

……………………    ……………….. 
 Γονίδια τα οποία σε ετερόζυγα άτομα εμφανίζουν χαρακτήρες ενδιάμεσους μεταξύ των χαρακτήρων που 

εμφανίζονται σε ομόζυγη κατάσταση: ……………      ……………………….. 
 Γονίδια που εκφράζονται στα ετερόζυγα άτομα και τα δύο αλληλόμορφα τους: …………………… 
 Πρωτεΐνη που λείπει από τα άτομα, που πάσχουν από αιμορροφιλία Α: ……………… …………………………  …. 
 Χαρακτηρισμός γονιδίου, το οποίο σε ομόζυγη κατάσταση προκαλεί πρόωρο θάνατο: ……………  
 Ασθένεια της όρασης που σχετίζεται με φυλοσύνδετο κληρονομικό χαρακτήρα: ………………… ………………….. 
 Χαρακτηρισμός ατόμου που έχει ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο το οποίο  σε ομόζυγη κατάσταση εκ-

δηλώνει μια ασθένεια: ……….. 
 Μια ασθένεια που ελέγχεται από αυτοσωμικά επικρατή γονίδια: …………………  ………………. 
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