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I.

Μενδελική κληρονοµικότητα



Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης αυτού του κεφαλαίου ο µαθητής θα πρέπει να µπορεί:
• Να εξηγεί τη µεθοδολογία που χρησιµοποίησε ο Μέντελ, για να µελετήσεις τον τρόπο
µεταβίβασης κληρονοµικών χαρακτηριστικών
• Να αναφέρει τους κανόνες που διέπουν τον µονοϋβριδισµό και τον διϋβριδισµό
• Να συσχετίζει τον τρόπο µεταβίβασης των γονιδίων µε τη µειωτική διαίρεση
• Να αναφέρει ειδικές κατηγορίες γονιδίων για τα οποία παρατηρείται απόκλιση από τις
φαινοτυπικές αναλογίες που αναµένονται από τους νόµους του Μέντελ.
• Να αναφέρει τους τρόπους µελέτης της µεταβίβασης κληρονοµικών χαρακτηριστικών στον
άνθρωπο
• Να χρησιµοποιεί τα γενεαλογικά δέντρα για τη µελέτη του τρόπου µεταβίβασης
κληρονοµικών χαρακτηριστικών στον άνθρωπο.
• Να αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους κληρονοµικότητας
• Να αναφέρει τον τύπο κληρονοµικότητας βασικών ασθενειών του ανθρώπου
• Να εξηγεί την αναγκαιότητα µελέτης του τρόπου µεταβίβασης των κληρονοµικών
χαρακτηριστικών στον άνθρωπο
• Να προτείνει αιτίες για τις οποίες η µελέτη αυτή στον άνθρωπο παρουσιάζει δυσκολίες
• Να σχεδιάζει και να αναλύει γενεαλογικά δέντρα
• Να εξηγεί τι είναι µονογονιδιακός χαρακτήρας

Βιβλίο καθηγητή

Ποια διαδικασία ακολούθησε για την προετοιµασία των πειραµάτων του ο Μέντελ;

2.

Τι είναι η αυτογονιµοποίηση και πώς την πραγµατοποίησε στα πειράµατά του ο
Μέντελ;

3.

Τι ονόµασε ο Μέντελ πατρική , πρώτη και δεύτερη θυγατρική γενιά;

4.

Τι ονοµάζουµε αλληλόµορφα γονίδια;

5.

Τι ονοµάζουµε γονιδιακό τόπο;

6.

Πότε ένα άτοµο είναι οµόζυγο και πότε ετερόζυγο για κάποιο χαρακτηριστικό;

7.

Ποια γονίδια ονοµάζονται επικρατή και ποια υπολειπόµενα;

8.

Τι ονοµάζουµε γονότυπο και τι φαινότυπο;

9.

Τι είναι η διασταύρωση ελέγχου και πότε χρησιµοποιείται;







1.

10.

Τι ονοµάζουµε µονοϋβριδισµό;

11.

Σε ποιο συµπέρασµα κατέληξε ο Μέντελ, µετά τα πειράµατα µονοϋβριδισµού που
έκανε, για τα άτοµα της πρώτης θυγατρικής και δεύτερης θυγατρικής γενιάς;

12.

Τι ονοµάζεται διϋβριδισµός;
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Ποιο ήταν το συµπέρασµα του Μέντελ, µετά την ολοκλήρωση των πειραµάτων
διϋβριδισµού για τα άτοµα της πρώτης και δεύτερης θυγατρικής γενιάς;

14.

Ποια γονίδια ονοµάζονται επικρατή και ποια ατελώς επικρατή;

15.

Τι είναι τα πολλαπλά αλληλόµορφα και πώς δηµιουργούνται;

16.

Ποια ονοµάζουµε θνησιγόνα γονίδια;

17.

Τι είναι το γενεαλογικό δέντρο και ποια η χρησιµότητά του;

18.

Ποια γονίδια ονοµάζονται αυτοσωµικά και ποια φυλοσύνδετα;

19.

Γιατί τα υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης
στους άνδρες;

20.

Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις στις οποίες συµπίπτουν οι γονοτυπικές και οι
φαινοτυπικές αναλογίες;

21.

Τι είναι το ορθογώνιο Punnett; Πώς χρησιµοποιείται;

22.

Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φαινοτυπικές αναλογίες είναι διαφορετικές από
αυτές που προβλέπονται σύµφωνα µε τα πειράµατα του Μέντελ, ισχύουν ο πρώτος και
ο δεύτερος νόµος του Μέντελ;

23.

Σε τι αναφέρεται ο πρώτος νόµος του Μέντελ;

24.

Να εξηγήσετε γιατί ο Μέντελ σε όλες τις διασταυρώσεις µονοϋβριδισµού που
πραγµατοποίησε παρατηρούσε πάντα στα άτοµα της δεύτερης θυγατρικής γενιάς τη
φαινοτυπική αναλογία 3:1.

25.

Να εξηγήσετε γιατί ο Μέντελ, σε όλες τις διασταυρώσεις διϋβριδισµού που
πραγµατοποίησε, παρατηρούσε πάντα στα άτοµα της δεύτερης θυγατρικής γενιάς τη
φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1.

26.

Παρατηρούνται πάντα, στα άτοµα της δεύτερης θυγατρικής γενιάς των Μενδελικών
διασταυρώσεων µονοϋβριδισµού και διϋβριδισµού αντίστοιχα, οι φαινοτυπικές
αναλογίες 3:1 και 9:3:3:1;

27.

Πόσα µόρια DNA υπάρχουν σε ένα ζευγάρι οµόλογων χρωµοσωµάτων. Έχουν όλα την
ίδια αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε όλο το µήκος τους; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.

28.

Πότε η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων διασταύρωσης µονοϋβριδισµού είναι 3:1;

29.

Πότε η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων µιας διασταύρωσης διϋβριδισµού είναι
9:3:3:1;

30.

Η κίνηση που περιγράφεται στο σχήµα (1) συµβαίνει στη µίτωση ή την µείωση; Η
κίνηση που περιγράφεται στο σχήµα (2) συµβαίνει στη µίτωση ή την µείωση;









13.

(1)
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31.

i.
ii.

32.

i.
ii.
iii.

Στο σπερµατοζωάριο ενός ατόµου, υπάρχουν και δύο χρωµοσώµατα στα οποία
βρίσκονται τα γονίδια Α και β ενώ στο ωάριο που γονιµοποιήθηκε από αυτό το
σπερµατοζωάριο υπήρχαν τα αλληλόµορφα α και Β αντίστοιχα.
Ποιος από τους ακόλουθους χρωµοσωµικούς συνδυασµούς αναµένεται να βρεθεί στα
σωµατικά κύτταρα του ατόµου που θα γεννηθεί: ΑαΒβ, ΑΑΒβ, ΑΑΒΒ, Ααββ;
Ποιοι από τους ακόλουθους χρωµοσωµικούς συνδυασµούς αναµένεται να βρεθούν
στους γαµέτες του ατόµου που θα γεννηθεί: (Αα,ΑΑ,αα),(Ββ,ΒΒ,ββ), (Α,α,Β.β),
(ΑΒ,Αβ.αΒ,αβ), (Αα,Αβ,αΒ,Ββ);
Τα σχήµατα που ακολουθούν δείχνουν τη διάταξη δύο ζευγών οµόλογων
χρωµοσωµάτων κατά τη διάρκεια της µετάφασης. Στο πρώτο ζευγάρι χρωµοσωµάτων
βρίσκονται τα αλληλόµορφα Α και α και στο δεύτερο τα αλληλόµορφα Β και β.
Σε ποια από τα κύτταρα που απεικονίζονται συµβαίνει µείωση και σε ποια µίτωση.
Να εντοπίσετε τα κύτταρα στα οποία η διάταξη δεν είναι σωστή και να σχεδιάσετε
την/τις σωστή/ές κατά τη γνώµη σας διατάξεις.
Έχοντας βρει τα κύτταρα που διαιρούνται µειωτικά να γράψετε για καθένα από αυτά
τους γονότυπους των γαµετών που αναµένετε να σχηµατιστούν φυσιολογικά.
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33.

Σε τι οφείλεται η επανεµφάνιση του υπολειπόµενου χαρακτήρα στην F2 γενιά των
Μενδελικών διασταυρώσεων;

34.

Οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν απεικονίζουν τη µεταβολή της ποσότητας
του DNA κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, σωµατικού κυττάρου και άωρου
γενετικού κυττάρου του ίδιου ατόµου. Σε ποια φάση αντιστοιχούν οι χρονικές στιγµές
t1,t2,t3,t4,t1',t2',t3',t4't5'; Τη χρονική στιγµή t4 και t4'οι δύο πυρήνες έχουν ίση
ποσότητα DNA, Είναι γενετικά όµοιοι; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Στα σωµατικά κύτταρα των ποντικών υπάρχουν 40 χρωµοσώµατα.
α) Πόσα χρωµοσώµατα δέχεται ένα ποντίκι από τον πατέρα του:
β) Πόσα αυτοσώµατα (αυτοσωµικά χρωµοσώµατα) παρουσιάζονται στον γαµέτη του
ποντικιού;
γ) Πόσα αυτοσώµατα υπάρχουν στα σωµατικά κύτταρα ενός θηλυκού;
δ) Πόσα φυλετικά χρωµοσώµατα υπάρχουν στο ωάριο του ποντικιού;

2.

Πόσα συνολικά αλληλόµορφα ενός γονιδίου ,όµοια ή διαφορετικά, υπάρχουν σε ένα
κύτταρο κατά τη: α) µεσόφαση, β) αρχή της πρόφασης ,γ) τέλος της τελόφασης δ)
αµέσως µετά την πρόφαση Ι της µειωτικής διαίρεσης και ε) αµέσως µετά την
τελόφαση ΙΙ της µειωτικής διαίρεσης.

3.

Στα ινδικά χοιρίδια το χρώµα του τριχώµατος µπορεί να είναι λευκό ή µαύρο Αν σε
διασταύρωση ελέγχου µαύρου θηλυκού ινδικού χοιριδίου παραχθεί τουλάχιστον ένας
άσπρος απόγονος, να καθοριστεί:
α) ο γονότυπος και ο φαινότυπος του αρσενικού γονέα που έδωσε τον άσπρο απόγονο
β) ο γονότυπος του θηλυκού γονέα. (Stansfield)

4.

Χρησιµοποιώντας από ένα παράδειγµα να δείξετε εάν είναι δυνατόν δύο άτοµα µε τον
ίδιο φαινότυπο να έχουν διαφορετικό γονότυπο. Να εξηγήσετε.

5.

Μια γυναίκα οµάδας αίµατος Α κατονοµάζει στο δικαστήριο έναν άνδρα οµάδας
αίµατος Β, πατέρα του παιδιού της. Το παιδί ανήκει στην οµάδα αίµατος Ο.
α) Είναι αυτός ο άνδρας ο πατέρας του παιδιού;
β) Αν αυτός ο άνδρας είναι πραγµατικά ο πατέρας του παιδιού δώστε τους
γονότυπους και των δύο γονέων
γ) Αν ήταν αδύνατον ένας άνδρας οµάδας Β να είναι ο πατέρας ενός παιδιού οµάδας
Ο, ανεξάρτητα από τον γονότυπο της µητέρας, να καθοριστεί ο γονότυπος του άνδρα.
δ) Αν ο άνδρας ανήκε στην οµάδα ΑΒ, θα µπορούσε να είναι πατέρας ενός παιδιού
οµάδας Ο; (Stansfield)

6.

Από την διασταύρωση δύο φυτών πήραµε στην δεύτερη θυγατρική γενιά 91 φυτά µε
άσπρα λουλούδια και 289 φυτά µε κόκκινα. Να βρεθεί το χρώµα των λουλουδιών των
φυτών της F1 γενιάς και των φυτών που διασταυρώθηκαν αρχικά. Ποιοι θα είναι οι









1.

γονότυποι των ατόµων της F2 γενιάς.
7.

Από την διασταύρωση φυτών πήραµε 72 απογόνους. Από αυτούς 19 είχαν κόκκινα
λουλούδια,36 ροζ και 17 λευκά λουλούδια. Τι χρώµα είχαν τα λουλούδια των φυτών
που διασταυρώθηκαν:

8.

Ένα ζευγάρι χωρίς πρόβληµα µε την πήξη του αίµατος, αποκτά ένα αγόρι που είναι
αιµορροφιλικό. Ο άντρας κατηγορεί την γυναίκα του για µοιχεία. Εσείς τι γνώµη
έχετε; Τι θα λέγατε εάν το παιδί ήταν κορίτσι;

9.

Ένας άνδρας µε οµάδα αίµατος Α, του οποίου η µητέρα έχει οµάδα αίµατος 0,
παντρεύεται µε γυναίκα µε οµάδα αίµατος Β, της οποίας ο πατέρας είχε οµάδα αίµατος
0. Ποιες πιθανότητες να έχει αυτό το ζευγάρι παιδιά µε οµάδα αίµατος 0;
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Γυναίκα ετερόζυγη στη µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο-πράσινο, έχει άνδρα µε
κανονική όραση και είναι έγκυος. Ποια η πιθανότητα να γεννήσει κορίτσι µε
δαλτονισµό και ποια η πιθανότητα να γεννήσει αγόρι µε το ίδιο πρόβληµα;

11.

Το χρώµα στις γάτες καθορίζεται από δύο ατελώς επικρατή, φυλοσύνδετα γονίδια M
και K για το µαύρο και το καφέ χρώµα. Να βρείτε την πιθανότητα να δηµιουργηθούν
αρσενικές γάτες µε φαινότυπο µωσαϊκό (στικτές);

12.

Ένας άνδρας εµφανίζει κάποιο χαρακτηριστικό (α) και παντρεύεται γυναίκα που δεν
εµφανίζει αυτό το χαρακτηριστικό. Κάνουν τρία παιδιά που εµφανίζουν τους
φαινοτύπους: αγόρι µε το χαρακτηριστικό, αγόρι χωρίς και κορίτσι χωρίς. Η κόρη
τους παντρεύεται άνδρα που δεν έχει το χαρακτηριστικό (α) και γεννά ένα αγόρι µε το
(α) και ένα κορίτσι χωρίς. Ο γιος τους που δεν έχει το (α) παντρεύεται γυναίκα που
και αυτή δεν το έχει και κάνουν δύο κορίτσια και ένα αγόρι που δεν παρουσιάζουν το
χαρακτηριστικό (α).
Με αυτά τα δεδοµένα θα µπορούσε το (α) να οφείλεται σε :
α. υπερέχον φυλοσύνδετο γονίδιο;
β. σε υποτελές φυλοσύνδετο γονίδιο;

13.

Στη Drosophila το Ν είναι θνησιγόνο φυλοσύνδετο γονίδιο. Σε ετερόζυγη κατάσταση
στα θηλυκά προκαλεί οδοντωτά φτερά. α) Να υπολογίσετε τις αναµενόµενες
φαινοτυπικές αναλογίες ανεξάρτητα από το φύλο στους βιώσιµους απογόνους στην F1
και F2 γενιά, όταν διασταυρωθούν κανονικά αρσενικά άτοµα µε θηλυκά που έχουν
οδοντωτά φτερά. β) Ποια είναι η αναλογία αρσενικών / θηλυκά στους βιώσιµους
απογόνους στην F1 και F2 γενιά; γ) Ποια είναι η αναλογία των ατόµων µε οδοντωτά
φτερά / προς τα άτοµα µε κανονικά φτερά στους βιώσιµους απογόνους της F1 και F2
γενιάς;

14.

Η απουσία των ποδιών στα βοοειδή (ακρωτηριασµένα) οφείλεται στην οµόζυγη
κατάσταση ενός υποτελούς θνησιγόνου γονίδιου. Ένας κανονικός ταύρος
διασταυρώνεται µε µια κανονική αγελάδα και δίνουν ένα ακρωτηριασµένο µοσχάρι, που
πεθαίνει µε την γέννησή του.
Οι ίδιοι γονείς διασταυρώνονται ξανά.
α) Ποια είναι η πιθανότητα να είναι ακρωτηριασµένο το νέο µοσχάρι;
β) Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν αυτοί οι γονείς δύο απογόνους που και οι
δύο να είναι ακρωτηριασµένοι;
γ) Οι ταύροι που φέρουν το αλληλόµορφο που είναι υπεύθυνο για τον ακρωτηριασµό
(ετερόζυγοι) διασταυρώνονται µε µη φορείς αγελάδες. Τα άτοµα της F1









10.

διασταυρώνονται µεταξύ τους τυχαία για να δώσουν την F2. Ποια γονοτυπική
αναλογία αναµένεται στα ενήλικα άτοµα της F2; (Stansfield)

15.

Μια κληρονοµική ασθένεια οφείλεται στη δράση ενός υπολειπόµενου αυτοσωµικού
γονιδίου. Αν δύο γονείς έχουν ένα κορίτσι µε την ασθένεια και ένα αγόρι κανονικό να
βρεθούν οι γονότυποι των γονέων.

16.

Τα κοτόπουλα που έχουν κοντά φτερά και πόδια λέγονται creepers. Όταν τα
creepers διασταυρωθούν µε κανονικά άτοµα, δίνουν απογόνους creepers και
κανονικούς µε ίση συχνότητα. Όταν διασταυρωθούν µεταξύ τους άτοµα creepers
δίνουν 2 creepers προς 1 κανονικό. ∆ιασταυρώσεις ανάµεσα σε κανονικά άτοµα
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δίνουν µόνο κανονικούς απογόνους.
αποτελέσµατα; (Stansfield)
17.

Πώς µπορούν να εξηγηθούν αυτά τα

Στην σόγια το χρώµα των φύλλων καθορίζεται από ένα ζευγάρι συνεπικρατών
αλληλοµόρφων. Ο οµόζυγος ΖΖ δίνει σκούρο πράσινο χρωµατισµό, ο ετερόζυγος ΖΚ
δίνει ανοικτό πράσινο και ο άλλος οµόζυγος γονότυπος ΚΚ δίνει φύλλα τόσο ανεπαρκή
σε χλωροπλάστες που δεν µπορούν να επιβιώσουν. Αν τα φυτά µε σκούρο πράσινο
χρώµα γονιµοποιηθούν µόνο από φυτά µε ανοικτό πράσινο χρωµατισµό και οι απόγονοι
της F1 διασταυρωθούν στην τύχη για να δώσουν την F2,ποιες φαινοτυπικές και
γονοτυπικές αναλογίες αναµένονται στα ώριµα φυτά της F2; (Stansfield)

Στους σκύλους το επικρατές γονίδιο Σ είναι υπεύθυνο για το τραχύ τρίχωµα, ενώ το
υπολειπόµενο αλληλόµορφό του σ για το λείο τρίχωµα. Έχουµε ένα σκύλο µε τραχύ
τρίχωµα. Πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε αν είναι οµόζυγος ή ετερόζυγος ως προς
το γονίδιο Σ;

19.

Στα µπιζελόφυτα, το αλληλόµορφο για ψηλά φυτά (Ψ) είναι κυρίαρχο σε αυτό για κοντά
φυτά (ψ) και το αλληλόµορφο για κίτρινο περισπέρµιο (Κ) είναι κυρίαρχο σε αυτό για
πράσινο (κ). Σ 'ένα φυτό που είναι ετερόζυγο και για τα δύο χαρακτηριστικά, ποια
πιθανότητα υπάρχει ένας γαµέτης να µεταφέρει: το (Ψ) αλληλόµορφο το (ψ) και (Κ),το
(Ψ) και (Κ).Τα γονίδια που ελέγχουν τα δύο γνωρίσµατα βρίσκονται σε διαφορετικά
χρωµοσώµατα. Πώς θα πρέπει να εργαστούµε προκειµένου να διαπιστώσουµε τον
ακριβή γονότυπο ενός ψηλού φυτού µε κίτρινο περισπέρµιο;

20.

Στα ινδικά χοιρίδια το αλληλόµορφο για µαύρο χρώµα του τριχώµατος επικρατεί του
αλληλοµόρφου για το λευκό χρώµα. ∆ιασταυρώνουµε ινδικά χοιρίδια και προκύπτουν
µαύρα και άσπρα άτοµα. Ποιος ήταν ο γονότυπος των γονέων τους;(1963)

21.

Από τα 10 αβγά µιας κότας βγήκαν 5 κλωσσόπουλα µαύρα και 5 ασπρόµαυρα
(µωσαϊκά). Η κότα ζευγάρωσε µε έναν πετεινό. Ποια σχέση έχουν τα αλληλόµορφα
που καθορίζουν το χρώµα του πτερώµατος; Ποιος είναι ο γονότυπος της κότας και
ποιος του πετεινού αν δεχθούµε ότι το χρώµα του πτερώµατος είναι µονογονιαδιακός,
αυτοσωµικός χαρακτήρας;

22.

Γιατί κατά τη γνώµη σας η εµφάνιση ενός νέου θνησιγόνου γονιδίου στο χρωµόσωµα Χ
των άωρων γεννητικών κυττάρων ενός άνδρα δεν έχει ως αποτέλεσµα το θάνατο των
παιδιών του;

23.

Μία κυρία κατηγορείται από τον άνδρα της για µοιχεία επειδή γέννησε εξαδάκτυλο
παιδί. Τόσο ο σύζυγος όσο και η ίδια έχουν κανονικό αριθµό δακτύλων. Η κυρία, για να
αποδείξει την αθωότητά της, επικαλείται το γεγονός ότι και η µητέρα της ήταν
εξαδάκτυλη. Ποια είναι η γνώµη σας, δεδοµένου ότι η εξαδακτυλία ακολουθεί τον
επικρατή, αυτοσωµικό τύπο κληρονοµικότητας;

24.

Υποθέστε ότι ένας πατέρας Α οµάδας αίµατος και µια µητέρα Β οµάδας αποκτούν ένα
παιδί Ο οµάδας. Ποιοι θα είναι οι πιθανοί φαινότυποι των αδελφών αυτού του παιδιού
για την οµάδα αίµατος;
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Ο δαλτονισµός (µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο-πράσινο) οφείλεται σε υπολειπόµενο
φυλοσύνδετο γονίδιο. Μια κανονική γυναίκα της οποίας ο πατέρας είχε δαλτονισµό,
παντρεύτηκε δαλτονικό άντρα. α) Ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι της µητέρας του
άντρα της; β) Ποια είναι η πιθανότητα το πρώτο τους παιδί να είναι αγόρι µε
δαλτονισµό; γ) Τι ποσοστό από τα κορίτσια που θα προέλθουν από αυτούς τους
γονείς αναµένετε να εµφανίζουν δαλτονισµό; δ) Ποιο ποσοστό των παιδιών τους
αναµένετε να είναι κανονικά;

26.

Στον άνθρωπο η έλλειψη µελανίνης, που λέγεται αλφισµός, οφείλεται σε ένα
αυτοσωµικό γονίδιο α, ενώ ο κανονικός χρωµατισµός σε ένα επικρατές αλληλόµορφο
Α. Είναι δυνατόν από δύο κανονικούς γονείς να γεννηθεί αλφικό παιδί;

27.

Ένας αλφικός άνδρας παντρεύτηκε µία φυσιολογική γυναίκα. Η µητέρα της γυναίκας
αυτής ήταν αλφική και ο πατέρας της φυσιολογικός. Τα παιδιά του ζευγαριού αυτού θα
εµφανίζουν αλφισµό ή όχι; ( Το γονίδιο του αλφισµού είναι αυτοσωµικό, υπολειπόµενο)

28.

Το χρώµα και το σχήµα των σπερµάτων στο µοσχοµπίζελο ελέγχονται από δύο
ζευγάρια γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα. Τα επικρατή γονίδια
Κ και Σ συµβολίζουν το κίτρινο χρώµα και το λείο σπέρµα ενώ τα υπολειπόµενα
αλληλόµορφά τους κ και σ το πράσινο χρώµα και το ρυτιδωµένο σπέρµα αντίστοιχα.
Ποιοι θα είναι οι γονότυποι και οι φαινότυποι των ατόµων της F2 γενιάς, από τη
διασταύρωση δύο ατόµων µε γονότυπους ΚΚσσ και κκΣΣ;

29.

Στα ραπανάκια το γονίδιο Ε ελέγχει το επίµηκες σχήµα ενώ το Σ το στρογγυλό.
Επίσης το γονίδιο Κ ρυθµίζει το κόκκινο χρώµα ενώ το αλληλόµορφό του Λ το λευκό
χρώµα. ∆ιασταυρώνουµε ραπανάκια µε στρογγυλό σχήµα και κόκκινο χρώµα (οµόζυγα
και για τα δύο γονίδια) µε µια άλλη ποικιλία µε επίµηκες σχήµα και άσπρο χρώµα. Στην
F1 όλοι οι απόγονοι έχουν ωοειδές σχήµα και µοβ χρώµα. Ποια θα είναι η φαινοτυπική
αναλογία των ατόµων της F2 γενιάς; (Stansfield).

30.

Να υπολογίσετε την πιθανότητα που έχει µία ελληνίδα, ετερόζυγη για την βθαλασσαιµία, να γεννήσει παιδί που να πάσχει από µεσογειακή αναιµία (νόσο του
Cooley), όταν ο άνδρας της είναι υγιής και γνωρίζοντας ότι η συχνότητα των φορέων
της νόσου στην Ελλάδα είναι 1:14;

31.

Αν ένα φυτό µε γονότυπο Αα αυτογονιµοποιηθεί και παράγει 80 σπόρους, πόσοι από
αυτούς θα πρέπει να δώσουν φυτά που θα έχουν τον ίδιο γονότυπο µε τον γονέα τους;

32.

Πώς επηρεάζεται η φαινοτυπική αναλογία 9/3/3/1 :
Α) Στην περίπτωση που τα γονίδια που καθορίζουν δύο γνωρίσµατα βρίσκονται στο
ίδιο ζευγάρι οµόλογων χρωµοσωµάτων;
Β) Στην περίπτωση που τα αλληλόµορφα που καθορίζουν το ένα από τα δύο
γνωρίσµατα έχουν σχέση συνεπικράτειας;
Γ) Στην περίπτωση που τα ένα από τα δύο γνωρίσµατα είναι φυλοσύνδετο;

33.

Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να εκδηλωθεί ένα γνώρισµα που ελέγχεται από
υποτελές φυλοσύνδετο γονίδιο;

34.

Ένα αγόρι ως προς τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται από φυλοσύνδετα γονίδια θα
µοιάζει περισσότερο στη µητέρα ή τον πατέρα του; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.
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∆ιασταυρώνεται αγελάδα που έχει µεγάλα κέρατα (υπολειπόµενο αυτοσωµικό γονίδιο)
και κόκκινο χρώµα σώµατος µε ένα ταύρο οµόζυγο για τα µικρά κέρατα και άσπρο
χρώµα σώµατος. Τα αλληλόµορφα που καθορίζουν το χρώµα έχουν σχέση
συνεπικράτειας. Τα γονίδια που ελέγχουν τα δύο γνωρίσµατα βρίσκονται σε
διαφορετικά ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων. Να υπολογίσετε την φαινοτυπική
αναλογία των απογόνων τους.

36.

∆ύο γειτόνισσες σε ένα χωρίο, αλληλοµηνύθηκαν. Η πρώτη, που έχει µόνο µαύρα
πουλερικά στο κοτέτσι της, ισχυρίζεται ότι η γειτόνισσα της κλέβει αυγά και στηρίζει
την κατηγορία στο γεγονός ότι ενώ η γειτόνισσα έχει µόνο άσπρες κότες,
κυκλοφορούν στην αυλή της µαύρα κοτόπουλα. Η άλλη αρνείται την κατηγορία και
δικαιολογεί την εµφάνιση των µαύρων κοτόπουλων στις επισκέψεις του µαύρου κόκορα
της πρώτης στην δική της αυλή . Τα γονίδια που ελέγχουν το χρώµα είναι αυτοσωµικά
και συνεπικρατή. Ποια από τις δύο έχει δίκιο;

37.

Το χρώµα του τριχώµατος στις αρσενικές γάτες µπορεί να είναι µαύρο ή κίτρινο. Στις
θηλυκές γάτες µπορεί να είναι µαύρο, ταρταρούγα ή κίτρινο. α) Αν αυτά τα χρώµατα
καθορίζονται από τα αλληλόµορφα ενός γονιδίου, πώς µπορούν να εξηγηθούν τα
αποτελέσµατα;
β) Να καθοριστούν µε κατάλληλα σύµβολα οι φαινότυποι που
αναµένονται από την διασταύρωση θηλυκό κίτρινο Χ µαύρο αρσενικό. γ) Να γίνει το
ίδιο για την αντίστροφη διασταύρωση του β)µέρους. δ)Τι άτοµα θα πρέπει να
διασταυρώσουµε για να πάρουµε τα µισά από τα θηλυκά µε χρώµα ταρταρούγας και τα
άλλα µισά µαύρα, ενώ από τα αρσενικά τα µισά κίτρινα και τα µισά µαύρα.

38.

Η φαινυλθειοκαρβαµίδη (PTC),είναι µια πικρή ουσία που µπορούν να την γευθούν µόνο
όσοι έχουν το υπερέχον αλληλόµορφο για την γεύση της. Αυτοί που είναι οµόζυγοι για
το υπολειπόµενο αλληλόµορφο δεν είναι "δοκιµαστές" (δεν αντιλαµβάνονται την
γεύση). Όταν ένας µη δοκιµαστής και ένας δοκιµαστής έχουν κάποιο αριθµό παιδιών,
ποιο ποσοστό των παιδιών τους δεν θα είναι δοκιµαστές; Εάν ο δοκιµαστής ήταν
οµόζυγο άτοµο, ποιο ποσοστό των παιδιών αναµένετε να µην είναι δοκιµαστές; Ένα
ζευγάρι από δοκιµαστή και µη δοκιµαστή έχουν 4 παιδιά, που όλα είναι δοκιµαστές.
Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων; Ποιοι θα είναι οι γονότυποι των τεσσάρων
παιδιών;

39.

Μια κληρονοµική ανωµαλία στον άνθρωπο, η παιδική αµαυρωτική ιδιωτία , οφείλεται
στο υποτελές γονίδιο α. Άτοµα οµόζυγα για το α πεθαίνουν στα πρώτα χρόνια της
ζωής τους, ενώ αυτά που φέρουν το αλληλόµορφο Α εµφανίζουν κανονικό φαινότυπο.
Στον άνθρωπο µια µορφή βραχυφαλαγγίας οφείλεται στον ετερόζυγο γονότυπο Ββ.
Οµόζυγα άτοµα ββ δεν επιζούν ενώ άτοµα µε γονότυπο ΒΒ έχουν κανονικά δάκτυλα.
Ποιο ποσοστό παιδιών, ηλικίας πάνω από 15 ετών, περιµένετε να εµφανίζουν
βραχυφαλαγγία όταν και οι δυο γονείς τους ήταν ετερόζυγοι γιά την παιδική
αµαυρωτική ιδιωτία και είχαν βραχυφαλαγγία; ( Θεωρούµε ότι τα γονίδια βρίσκονται
σε διαφορετικά χρωµοσώµατα).

40.

Στη Drosophila το Ν είναι θνησιγόνο, φυλοσύνδετο γονίδιο. Σε ετερόζυγη κατάσταση
στα θηλυκά προκαλεί οδοντωτά φτερά. α) Να υπολογίσετε τις αναµενόµενες
φαινοτυπικές αναλογίες ανεξάρτητα από το φύλο στους βιώσιµους απογόνους στην F1
και F2 γενιά, όταν διασταυρωθούν κανονικά αρσενικά άτοµα µε θηλυκά που έχουν
οδοντωτά φτερά. β) Ποια είναι η αναλογία αρσενικών / θηλυκά στους βιώσιµους
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απογόνους στην F1 και F2 γενιά; γ) Ποια είναι η αναλογία των ατόµων µε οδοντωτά
φτερά / προς τα άτοµα µε κανονικά φτερά στους βιώσιµους απογόνους της F1 και F2
γενιάς;
Σε µια κλινική γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 4 παιδιά και η νοσοκόµα στη βιασύνη
της ξέχασε να τους βάλει βραχιόλι µε τα στοιχεία τους. Έτσι δεν ήξεραν ποιοι ήταν οι
γονείς κάθε παιδιού. Γνωρίζοντας ότι τα παιδιά ήταν οµάδων Α,Β,ΑΒ και Ο και ότι
στο πρώτο ζευγάρι ο άνδρας ήταν οµάδας Α και η γυναίκα του Ο, στο δεύτερο ζευγάρι
και δυο οµάδας Ο, στο τρίτο ζευγάρι ο άνδρας Α και η γυναίκα Β και στο τέταρτο και
οι δύο οµάδας Β, µπορείτε να δώσετε κάθε παιδί στους γονείς του;

42.

Ο κυαµισµός είναι ασθένεια που οφείλεται σε υποτελές φυλοσύνδετο γονίδιο κ. Ποια η
πιθανότητα µια γυναίκα χωρίς καµία φαινοµενικά ανωµαλία που ο πατέρας της είχε
δαλτονισµό και η µητέρα της κυαµισµό, να δώσει θηλυκά και αρσενικά άτοµα
φυσιολογικά εάν παντρευτεί άνδρα µε φυσιολογικό φαινότυπο και για τις δύο ιδιότητες;
Πόσα από αυτά θα είναι φορείς κάποιου από τα γονίδια τα υπεύθυνα για δαλτονισµό ή
κυαµισµό;

43.

Εάν το είδος του φτερώµατος της κότας είναι φυλοσύνδετο γνώρισµα και το
αλληλόµορφο ∆ δίνει φτέρωµα µε ραβδώσεις ενώ το υποτελές αλληλόµορφό του δ
δίνει οµοιόµορφο φτέρωµα, τι είδους πετεινούς και τι είδους κότες θα πρέπει να
διασταυρώσει ένας πτηνοτρόφος προκειµένου να µπορεί εύκολα να διακρίνει τα
θηλυκά από τα αρσενικά κοτόπουλα από το χρώµα τους; ∆ικαιολογείστε την
απάντησή σας και δώστε σχηµατικά τις αντίστοιχες διασταυρώσεις. ( Στις κότες το
είναι το θηλυκό άτοµο ΧΥ και το αρσενικό ΧΧ)

44.

Στις κότες το θνησιγόνο φυλοσύνδετο γονίδιο α δίνει σε οµόζυγη κατάσταση νεκρά
κοτόπουλα ενώ σε ετερόζυγη κατάσταση κοτόπουλα χωρίς φτερά στο λαιµό. Ποιος θα
είναι ο γονότυπος και ο φαινότυπος των απογόνων ενός πετεινού µε γυµνό λαιµό και
µιας κότας µε κανονική κατανοµή φτερώµατος; ( Στις κότες το είναι το θηλυκό άτοµο
ΧΥ και το αρσενικό ΧΧ)

45.

Το φυτό καλαµπόκι (Zea mays) έχει διπλοειδή αριθµό χρωµοσωµάτων 20. Πόσα
ινίδια χρωµατίνης υπάρχουν στο τέλος της µεσόφασης; Πόσα µόρια DNA έχει ένας
κόκκος γύρης;

46.

Η µυϊκή δυστροφία Duchenne οφείλεται σε φυλοσύνδετο θνησιγόνο γονίδιο που
προκαλεί τον πρόωρο θάνατο (πριν τα 20 χρόνια). Ποια πιθανότητα έχει ένας γιος
γυναίκας που είναι φορέας της ασθένειας να εµφανίσει µυϊκή δυστροφία;

47.

Μία άχρωµη ουσία δηµιουργεί, µε τη διαδοχική δράση δύο γονιδιακών προϊόντων Α και
Β, µία ιώδη χρωστική.









41.

Α
Άχρωµη ουσία

→

Β
Κόκκινη χρωστική

→

Ιώδη χρωστική

∆εδοµένου ότι το Α συντίθεται από το γονίδιο Α ενώ το υπολειπόµενο αλληλόµορφό
του α δεν συνθέτει το Α και ότι το γονίδιο συνθέτει τον παράγοντα Β ενώ το
µεταλλαγµένο αλληλόµορφό του δεν τον συνθέτει, να προσδιορίσετε τον φαινότυπο
των λουλουδιών ενός φυτού που έχει γονότυπο: ΑΑΒΒ , ααΒβ , Ααββ.
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Τι χρώµα θα έχουν τα λουλούδια ενός φυτού που δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει τη
δεύτερη αντίδραση;
Εάν διασταυρωθούν δύο φυτά µε γονότυπο Ααββ και ααΒΒ τι χρώµα λουλούδια θα
έχουν οι απόγονοί τους.
Τα γονίδια που ελέγχουν την σύνθεση του παράγοντα Α βρίσκονται σε διαφορετικό
χρωµόσωµα από τα γονίδια που ελέγχουν την σύνθεση του παράγοντα Β.
Γνωρίζοντας ότι το 6% των ανδρών στην Ελλάδα πάσχει από δαλτονισµό µπορείτε να
υπολογίσετε το ποσοστό των Ελληνίδων που πάσχουν από δαλτονισµό.
Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

49.

Η κυστική ίνωση οφείλεται σε υπολειπόµενο αυτοσωµικό, θνησιγόνο γονίδιο. Εάν η
συχνότητα των φορέων του αλληλοµόρφου που είναι υπεύθυνο γι αυτήν είναι α να
υπολογίσετε την πιθανότητα που έχουν δύο φορείς να γεννήσουν παιδί που πάσχει
από κυστική ίνωση.

50.

Το άλογο Palomino είναι ένα υβρίδιο και παρουσιάζει ένα χρυσαφένιο χρώµα που είναι
πιο ανοικτό στη χαίτη και στην ουρά. Ένα ζευγάρι από συνεπικρατή αλληλόµορφα (D1
και D2) είναι υπεύθυνο για την κληρονόµηση των χρωµάτων του τριχώµατος. Οι
οµόζυγοι γονότυποι για το αλληλόµορφο D1 δίνουν καστανό χρωµατισµό (κοκκινωπό),
οι ετερόζυγοι γονότυποι δίνουν χρωµατισµό Palomino και οι οµόζυγοι γονότυποι για το
αλληλόµορφο D2 δίνουν σχεδόν άσπρο χρωµατισµό που λέγεται cremello. Από
διασταυρώσεις ανάµεσα σε άλογα Palomino, να καθοριστεί ανάµεσα στους απογόνους η
αναλογία Palomino: µη Palomino. Σε τι ποσοστό οι απόγονοι του πρώτου ερωτήµατος
που δεν είναι Palomino θα είναι οµόζυγοι; Ποιο είδος διασταύρωσης θα δώσει µόνο
άλογα Palomino;

51.

Στο γενεαλογικό δένδρο που ακολουθεί µελετάται η κληρονοµικότητα του αλφισµού.
Ποια πιθανότητα υπάρχει να γεννηθεί παιδί µε αλφισµό από τον γάµο των ΙΙ3 και
ΙΙ4;









48.

;
52.

Συµπληρώστε το γενεαλογικό δέντρο που ακολουθεί µε τα αποτελέσµατα που θα
περιµένατε, εάν το γνώρισµα είναι επικρατές φυλοσύνδετο. Υποθέστε ότι το γνώρισµα
που περιγράφεται είναι πολύ σπάνιο και εποµένως θεωρείστε ότι κανένα από τα άτοµα
που προέρχονται από άλλη οικογένεια δεν το παρουσιάζουν. Επίσης υποθέστε ότι οι
απόγονοι δηµιουργούνται σύµφωνα µε τις αναλογίες που αναµένονται κάθε φορά από
το τετράγωνο του Punnett.

;

;

;

;

;

;

;

;

Σελίδα 11 από 31

ΑΝΤΑ ΠΕΡΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Μενδελική κληρονοµικότητα
Το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο αφορά µια πολύ σπάνια και σοβαρή αρρώστια του
κολλαγόνου. Να βρείτε τον πιθανό τρόπο κληρονόµησης του γονιδίου που την
προκαλεί.

54.

Μπορεί το γνώρισµα που εµφανίζουν τα µαυρισµένα άτοµα, στο γενεαλογικό δέντρο
που ακολουθεί, να οφείλεται σε υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο γονίδιο; Μπορείτε να
προσδιορίσετε τον γονότυπο των ΙΙΙ1 και ΙΙΙ2;

ΙΙ
ΙΙΙ

55.







Ι



53.

1

2

Στο γενεαλογικό δέντρο που ακολουθεί τα µαυρισµένα σύµβολα παρουσιάζουν τα
άτοµα που εµφανίζουν κάποιο χαρακτηριστικό. Θα µπορούσε το γονίδιο που ελέγχει το
χαρακτηριστικό αυτό να είναι:
! Επικρατές αυτοσωµικό;
! Υπολειπόµενο αυτοσωµικό;
! Επικρατές φυλοσύνδετο;
! Υπολειπόµενο φυλοσύνδετο;
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Στη σχηµατική απεικόνιση που ακολουθεί σηµειώστε σε δύο ζευγάρια οµόλογων
χρωµοσωµάτων τα δύο ζευγάρια αλληλόµορφων γονιδίων Α, α και Β,β, τα οποία
ελέγχουν διαφορετικά γνωρίσµατα. Πώς κατανέµονται τα αλληλόµορφα αυτά στους
γαµέτες; Πόσοι διαφορετικοί γαµέτες (για τα γνωρίσµατα αυτά) παράγονται;







56.

ή
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Ο διαχωρισµός των αλληλοµόρφων γονιδίων γίνεται κατά τη διάρκεια της µείωσης
όταν:
a. διαχωρίζονται οι αδελφές χρωµατίδες
b. διαχωρίζονται τα οµόλογα χρωµοσώµατα
c. διπλασιάζεται το γενετικό υλικό
d. "σπάει" το κεντροµερίδιο
2. Η φαινοτυπική αναλογία στους απογόνους της F2 γενιάς, σε µία διασταύρωση
µονοϋβριδισµού είναι πάντα 3:1, εάν τα άτοµα που αρχικά διασταυρώνονται είναι
οµόζυγα και διαφέρουν ως προς µία ιδιότητα.
a. Σωστό
b. Λάθος
3. Η φαινοτυπική αναλογία 3:1 στους απογόνους της F2 γενιάς εµφανίζονται όταν:
a. τα άτοµα της Ρ γενιάς είναι οµόζυγα
b. τα άτοµα της Ρ γενιάς διαφέρουν ως προς µία ιδιότητα
c. τα αλληλόµορφα γονίδια που καθορίζουν τη συγκεκριµένη ιδιότητα έχουν σχέση
επικράτειας-υποτέλειας
d. όλα όσα αναφέρονται









4. Η ανεξάρτητη µεταβίβαση των γονιδίων προκύπτει από την τυχαία διάταξη:
a. των ζευγών των οµόλογων χρωµοσωµάτων κατά τη διάρκεια της µετάφασης Ι
b. των ζευγών των χρωµοσωµάτων κατά τη διάρκεια της µετάφασης ΙΙ
c. των χρωµοσωµάτων κατά τη διάρκεια της µετάφασης ΙΙ
d. των αλληλοµόρφων στα οµόλογα χρωµοσώµατα.
5. Ένα άτοµο που φέρει τα αλληλόµορφα Α,α για ένα γνώρισµα και τα αλληλόµορφα
Β,β για κάποιο άλλο γνώρισµα, έχει ίσες πιθανότητες να δηµιουργήσει κάποιο από
τα ακόλουθα είδη γαµετικών συνδυασµών: ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ.
a. ανεξάρτητα από τη θέση των αλληλοµόρφων στα χρωµοσώµατα
b. µόνο αν τα αλληλόµορφα έχουν σχέση επικράτειας-υποτέλειας
c. µόνο αν τα αλληλόµορφα έχουν σχέση ατελούς επικράτειας
d. µόνο αν τα αλληλόµορφα βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων
6. Ένα άτοµο χαρακτηρίζεται ως οµόζυγο επικρατές όταν για µία συγκεκριµένη ιδιότητα
έχει:
a. ένα επικρατές και ένα υπολειπόµενο αλληλόµορφο
b. δύο υπολειπόµενα αλληλόµορφα
c. δύο συνεπικρατή αλληλόµορφα
d. δύο επικρατή αλληλόµορφα
7. Η φαινοτυπική αναλογία 3:1 αναµένεται στους απογόνους µίας διασταύρωσης
µεταξύ ατόµων ετερόζυγων για ένα χαρακτηριστικό όταν:
a. Όταν τα αλληλόµορφα διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της µείωσης
b. Όταν τα αλληλόµορφα έχουν σχέση επικράτειας υποτέλειας
c. Όταν κάθε αλληλόµορφο έχει δύο µεταλλάξεις
d. Όταν τα αλληλόµορφα είναι όµοια
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8. Ένας από τους λόγους που τα πειράµατα του Μέντελ ήταν επιτυχή ήταν ότι:
a. περιέγραψε τον τρόπο κληρονόµησης δύο γονιδίων
b. µελέτησε ταυτόχρονα πολλές ιδιότητες του µοσχοµπίζελου
c. χρησιµοποίησε αµιγή στελέχη µοσχοµπίζελου για την ιδιότητα που µελετούσε
d. περιέγραψε τον τρόπο κληρονόµησης ενός γονιδίου
9. Στα οµόλογα χρωµοσώµατα, αλληλόµορφα λέγονται τα γονίδια που:
a. καλύπτουν την έκφραση άλλων γονιδίων
b. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν διαφορετική ιδιότητα
c. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα
d. προκαλούν πρόωρο θάνατο
10. Στα οµόλογα χρωµοσώµατα, αλληλόµορφα λέγονται τα γονίδια που:
a. καλύπτουν την έκφραση άλλων γονιδίων
b. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν διαφορετική ιδιότητα
c. βρίσκονται στην ίδια θέση και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα
d. προκαλούν πρόωρο θάνατο
11. Ο Μέντελ επέλεξε για τα πειράµατά του το µοσχοµπίζελο και συνεπώς οι νόµοι που
πρότεινε ισχύουν µόνο για τους φυτικούς οργανισµούς.
a. Λάθος
b. Σωστό









12. Όταν δύο αλληλόµορφα γονίδια εκφράζονται στον φαινότυπο των ετερόζυγων ατόµων
ονοµάζονται:
a. επικρατή
b. πολλαπλά αλληλόµορφα
c. συνεπικρατή
d. ατελώς επικρατή
13. Η µερική αχρωµατοψία στο πράσινο είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από:
a. ατελώς επικρατή γονίδια
b. υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια
c. δύο αλληλόµορφα γονίδια
d. πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια
14. Η β-θαλασσαιµία είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από:
a. υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια
b. πολλαπλά αλληλόµορφα γονίδια
c. δύο αλληλόµορφα γονίδια
d. ατελώς επικρατή γονίδια
15. Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωµόσωµα και δεν έχουν αλληλόµορφο στο Υ
ονοµάζονται:
a. θνησιγόνα
b. φυλοσύνδετα
c. υπολειπόµενα
d. φυλετικά
16. Η αιµορροφιλία και η αχρωµατοψία είναι ασθένειες οι οποίες εµφανίζονται:
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a.
b.
c.
d.

συχνότερα στα αρσενικά άτοµα
µόνο στα θηλυκά άτοµα
σε όλους τους απογόνους ανεξαρτήτως φύλου
µόνο στα αρσενικά άτοµα

17. Κατά τη διασταύρωση ελέγχου ένα άτοµο άγνωστου γονότυπου διασταυρώνεται µε
ένα άτοµο:
a. οµόζυγο στο επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο
b. ετερόζυγο για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο
c. ετερόζυγο για το επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο
d. οµόζυγο για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο γονίδιο
18. Στα µοσχοµπίζελα, το λείο σχήµα σπόρων (Σ) είναι επικρατές του ρυτιδωµένου(σ).
Σε µια διασταύρωση δύο φυτών που ήταν ετερόζυγα για το σχήµα του σπόρου, ποιο
ποσοστό των απογόνων θα πρέπει να εµφανίζει λείους σπόρους;
a. 0%
b. 25%
c. 75%
d. 100%









19. Η φαινοτυπική αναλογία 3:1 αναµένεται στους απογόνους µίας διασταύρωσης
µεταξύ ατόµων ετερόζυγων για ένα χαρακτηριστικό όταν:
a. Όταν τα αλληλόµορφα διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της µείωσης
b. Όταν κάθε αλληλόµορφο έχει δύο µεταλλάξεις
c. Όταν τα αλληλόµορφα είναι όµοια
d. Όταν τα αλληλόµορφα έχουν σχέση επικράτειας υποτέλειας
20. Όταν διασταυρώνονται αµιγή µπιζελόφυτα µε µεγάλο ύψος και µπιζελόφυτα αµιγή µε
µικρό ύψος, όλα τα φυτά της _____, και τα 3/4 των φυτών της ____ έχουν
µεγάλο ύψος. Εποµένως το γονίδιο που καθορίζει το µεγάλο ύψος είναι επικρατές.
a. F1, F2
b. G1, G2
c. P,F2
d. F2,P
21. Για να προσδιορίσουµε αν ο γονότυπος των µοσχοµπίζελων µε κίτρινο χρώµα σπόρου
είναι οµόζυγος (ΛΛ) ή ετερόζυγος (Λλ), θα κάνουµε διασταύρωση ελέγχου µε φυτά
που έχουν γονότυπο Λ
a. Λ
b. Λλ
c. ΛΛ
d. λλ
22. Η γενετική πληροφορία που βρίσκεται κωδικοποιηµένη σε δύο οµόλογα
χρωµοσώµατα:
a. είναι πανοµοιότυπη, αφού αυτά προέρχονται από τον διπλασιασµό του DNA
b. είναι πάντα διαφορετική γιατί το ένα έχει µητρική και το άλλο πατρική προέλευση
c. αν και ελέγχει τις ίδιες ιδιότητες, δεν τις ελέγχει αναγκαστικά µε τον ίδιο τρόπο
d. είναι διαφοροποιηµένη γιατί τα δύο χρωµοσώµατα ελέγχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά.
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23. Ποιος από τους παππούδες-γιαγιάδες ενός άνδρα θα µπορούσε να είναι αυτός που
του µεταβίβασε τα γονίδια που βρίσκονται στο Υ χρωµόσωµά του;
a. Η µητέρα του πατέρα του
b. Ο πατέρας της µητέρας του
c. Ο πατέρας του πατέρα του
d. Η µητέρα της µητέρας του.









24. Ποιος από τους προγόνους µιας γυναίκας δεν θα µπορούσε να είναι αυτός που της
µεταβίβασε τα γονίδια που βρίσκονται στα φυλετικά της χρωµοσώµατα;
a. Ο πατέρας της µητέρας της
b. Η µητέρα του πατέρα της
c. Η µητέρα της µητέρας της
d. Ο πατέρας του πατέρα της
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ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.









Ο Μέντελ για τα πειράµατά του επέλεξε το φυτό (1)___________. Τα αµιγή φυτά
που αρχικά διασταύρωνε µεταξύ τους ο Μέντελ αποτελούν την (2)___________
(3)___________ και διέφεραν µεταξύ τους ως προς µία ιδιότητα. Οι απόγονοί τους ήταν η
(4)___________ (5)___________ γενιά, όλα τα άτοµα της οποίας ήταν
(6)___________.
Τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα οµόλογα χρωµοσώµατα και ελέγχουν
την ίδια ιδιότητα ονοµάζονται (7)___________. Ένα άτοµο που έχει ίδια αλληλόµορφα για
µία συγκεκριµένη ιδιότητα είναι (8)___________ για τη συγκεκριµένη ιδιότητα, ενώ αυτό
που έχει δύο διαφορετικά αλληλόµορφα είναι (9)___________. Το αλληλόµορφο που όταν
συνυπάρχει µε κάποιο άλλο καλύπτει την έκφραση του άλλου αλληλοµόρφου ονοµάζεται
(10)___________ ενώ αυτό του οποίου η έκφραση καλύπτεται ονοµάζεται
(11)___________.
Ο (12)___________ περιγράφει το είδος των αλληλοµόρφων ενός οργανισµού,
δηλώνει δηλαδή την γενετική του σύσταση, ενώ ο (13)___________ αφορά την περιγραφή
των χαρακτήρων όπως αυτοί διαµορφώνονται από την αλληλεπίδραση του γονότυπου µε το
(14)___________.
Για να εξακριβώσουµε τον (15)___________ ενός ατόµου που εµφανίζει ένα
επικρατές χαρακτηριστικό χρησιµοποιούµε τη (16)___________ (17)___________
διασταυρώνουµε δηλαδή το άτοµο του οποίου θέλουµε να προσδιορίσουµε τον γονότυπο µε
άλλο που εµφανίζει το αντίστοιχο (18)___________ χαρακτηριστικό.
Το τετράγωνο του (19)___________ αποτελεί διάγραµµα των γαµετών και του
τρόπου συνδυασµού τους σε µία διασταύρωση. Οι διασταυρώσεις κατά τις οποίες µελετάται ο
τρόπος κληρονόµησης ενός χαρακτήρα ονοµάζονται διασταυρώσεις (20)___________.
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ
• Οµόλογα χρωµοσώµατα:
Ζευγάρι χρωµοσωµάτων που έχουν το ίδιο σχήµα και µέγεθος και περιέχουν την ίδια σειρά
γονιδιακών θέσεων. Στις αντίστοιχες γονιδιακές θέσεις των οµόλογων χρωµοσωµάτων
βρίσκονται αλληλόµορφα που ελέγχουν την ίδια ιδιότητα µε διαφορετικό ενδεχοµένως τρόπο.
* Τα φυλετικά χρωµοσώµατα Χ ,Υ είναι οµόλογα αλλά όχι σε όλο το µήκος τους.
β

Γονιδιακή θέση που καθορίζει το χρώµα
των ανθέων στο µοσχοµπίζελο

α

Ζεύγος οµόλογων
χρωµοσωµάτων

Γονιδιακή θέση που καθορίζει το χρώµα
των ανθέων στο µοσχοµπίζελο
Τα αλληλόµορφα γονίδια (α) και (β) που
βρίσκονται στην ίδια γονιδιακή θέση των
οµόλογων χρωµοσωµάτων ελέγχουν την
ίδια ιδιότητα, το χρώµα του άνθους.

• Γονιδιακή θέση:
Η θέση ενός γονιδίου σε ένα χρωµόσωµα.
Αλληλόµορφα γονίδια:
Γονίδια που ελέγχουν την ίδια ιδιότητα και βρίσκονται στην ίδια γονιδιακή θέση στα οµόλογα
χρωµοσώµατα. Αποτελούν τις εναλλακτικές µορφές ενός γονιδίου.
β

Τα α και β αποτελούν αλληλόµορφα της γονιδιακής θέσης
που καθορίζει το χρώµα του άνθους. Το αλληλόµορφο α
είναι υπεύθυνο για το λευκό χρώµα και το β για το κόκκινο
χρώµα άνθους.

α









• Οµόζυγο άτοµο:
Για κάποια ιδιότητα. Ένας διπλοειδής οργανισµός που έχει δύο όµοια αλληλόµορφα για τη
συγκεκριµένη ιδιότητα.
β

β

• Ετερόζυγο άτοµο:
Για κάποια ιδιότητα. Ένας διπλοειδής οργανισµός που έχει δύο διαφορετικά αλληλόµορφα
γονίδια για τη συγκεκριµένη ιδιότητα.

β

α

• Επικρατές (αλληλόµορφο) γονίδιο:
Ένα γονίδιο που εκφράζεται στα άτοµα των διπλοειδών οργανισµών ακόµα και όταν βρίσκεται
σε ένα αντίγραφο.
β

α

Για παράδειγµα εάν ένα µοσχοµπίζελο έχει ένα
αλληλόµορφο α και ένα β και το χρώµα των
ανθέων είναι άσπρο τότε συµπεραίνουµε ότι το
αλληλόµορφο α είναι επικρατές.
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• Υπολειπόµενο (αλληλόµορφο) γονίδιο:
Ένα γονίδιο που εκφράζεται στα άτοµα ενός διπλοειδούς οργανισµού µόνο όταν αυτά είναι
οµόζυγα για το συγκεκριµένο γονίδιο (όταν βρίσκεται δηλαδή σε δύο αντίγραφα).

β

Για παράδειγµα εάν ένα µοσχοµπίζελο έχει ένα
αλληλόµορφο α και ένα β και το χρώµα των
ανθέων είναι άσπρο τότε συµπεραίνουµε ότι το
αλληλόµορφο β είναι υπολειπόµενο.

α

• Γονότυπος:
Η γενετική σύσταση ενός ατόµου. Ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα αλληλόµορφα
για ένα ή περισσότερα γονίδια.
β

Ο συµβολισµός αβ που δείχνει το είδος των
αλληλοµόρφων που υπάρχουν στον οργανισµό
αποτελεί το γονότυπο του συγκεκριµένου ατόµου
για τα ην ιδιότητα χρώµα άνθους.

α

• Φαινότυπος:
Τα παρατηρούµενα βιοχηµικά, φυσιολογικά ή µορφολογικά χαρακτηριστικά ενός οργανισµού
που καθορίζονται από την αλληλεπίδραση του γονότυπου µε το περιβάλλον.

α

Το λευκό χρώµα των ανθέων του ατόµου που έχει
γονότυπο αβ εάν το α>β αποτελεί τον φαινότυπό
του για την ιδιότητα, χρώµα άνθους.









β
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



•

β-θαλασσαιµία: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο (πολλαπλά
αλληλόµορφα)
Οµάδα αίµατος(σύστηµα ΑΒΟ): ΙΑ, ΙΒ επικρατή του i και ΙΑ, ΙΒ συνεπικρατή (πολλαπλά
αλληλόµορφα).
Γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή:επικρατές, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
Προσκολληµένοι λοβοί αφτιών:υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
Οικογενής υπερχοληστερολαιµία: επικρατές, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
∆ρεπανοκυτταρική αναιµία: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
Κυστική ίνωση: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
Αιµορροφιλία Α: υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο αλληλόµορφο γονίδιο.
Αιµορροφιλία Β: υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο αλληλόµορφο γονίδιο.
Μερική αχρωµατοψία στο πράσινο-κόκκινο (δαλτονισµός): υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο
αλληλόµορφο γονίδιο.
Μερική αχρωµατοψία στο κυανό: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
α-θαλασσαιµία: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο (συνολικά 4
αλληλόµορφα).
Φαινυλκετονουρία: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.
Αλφισµός: υπολειπόµενο, αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο.







•
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για να εκδηλωθεί ένα κληρονοµικό χαρακτηριστικό που ελέγχεται από υπολειπόµενο,
αυτοσωµικό αλληλόµορφο γονίδιο, θα πρέπει το άτοµο να είναι οµόζυγο για το
υπολειπόµενο αυτό γονίδιο.

•

Για να εκδηλωθεί ένα χαρακτηριστικό που ελέγχεται από επικρατές, αυτοσωµικό
γονίδιο, θα πρέπει το άτοµο να έχει ένα τουλάχιστον επικρατές αλληλόµορφο για το
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό.

•

Αν ένα γονίδιο εκδηλώνεται στην F1 αλλά όχι στην Ρ γενιά, τότε είναι αυτοσωµικό
υπολειπόµενο.

•

Αν η αναλογία θηλυκών:αρσενικά άτοµα είναι διάφορη του 1:1, τότε υπάρχει
θνησιγόνο φυλοσύνδετο γονίδιο.

•

Αν οι φαινοτυπικές αναλογίες είναι διαφορετικές σε κάθε φύλο, τότε το γονίδιο έχει
σχέση µε το φυλετικό χρωµόσωµα Χ.

•

Εάν για κάποιο µονογονιδιακό χαρακτήρα παρατηρούνται περισσότεροι από δύο
φαινότυποι τότε είτε ο χαρακτήρας αυτός ελέγχεται από πολλαπλά αλληλόµορφα είτε
από δύο που είναι συνεπικρατή ή ατελώς επικρατή.

•

Όταν ένας άνδρας και µία γυναίκα έχουν ο καθένας από ένα υπολειπόµενο θνησιγόνο
αλληλόµορφο για το ίδιο γονίδιο, κάθε απόγονός τους έχει 25% πιθανότητα να είναι
οµόζυγος για αυτά και εποµένως να µην επιβιώσει µέχρι τη γέννηση.

•

Στο γενεαλογικό δέντρο που µελετάται η κληρονόµηση ενός επικρατούς αυτοσωµικού
χαρακτήρα, κάθε ασθενές άτοµο έχει έναν τουλάχιστον γονέα που εµφανίζει το
επικρατές χαρακτηριστικό, ενώ τα µέλη που εµφανίζουν τον υπολειπόµενο
χαρακτήρα, έχουν µόνο απογόνους µε τον υπολειπόµενο φαινότυπο.









•
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∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ένα άτοµο που εµφανίζει τον φαινότυπο που ελέγχεται από ένα επικρατές γονίδιο, µπορεί να
είναι οµόζυγο ή ετερόζυγο για το επικρατές αλληλόµορφο.
Οµοίως ένα άτοµο που εµφανίζει, για δύο χαρακτήρες, τον φαινότυπο που καθορίζεται από
τα αντίστοιχα επικρατή αλληλόµορφα µπορεί να είναι οµόζυγο και για τα δύο επικρατή
αλληλόµορφα, µπορεί να είναι οµόζυγο για τον ένα και ετερόζυγο για τον άλλο χαρακτήρα και
αντίστροφα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειµένου να προσδιορίσουµε τον γονότυπο του ατόµου
πραγµατοποιούµε διασταύρωση ελέγχου. ∆ιασταυρώνουµε δηλαδή το άτοµο του οποίου
θέλουµε να προσδιορίσουµε τον γονότυπο, µε άτοµο που εµφανίζει τον φαινότυπο ή τους
φαινότυπους που ελέγχονται από τα αντίστοιχα υπολειπόµενα αλληλόµορφα.
Οι φαινότυποι των απογόνων µίας διασταύρωσης ελέγχου δείχνουν το είδος των
διαφορετικών γαµετών που σχηµατίζει το άτοµο της πατρικής γενιάς του οποίου ελέγχουµε
τον γονότυπο.
Μέσω της διασταύρωσης ελέγχου µπορούµε να προσδιορίσουµε εάν ένα άτοµο είναι οµόζυγο
ή ετερόζυγο για µία ή περισσότερες ιδιότητες
Π.χ.
Έχουµε ένα µπιζελόφυτο µε κίτρινο και λείο σχήµα σπόρου. Μπορούµε να
προσδιορίσουµε τον ακριβή του γονότυπο;
Αν Κ =κίτρινο και κ =πράσινο και Λ =λείο και λ =ρυτιδωµένο
Οι πιθανοί γονότυποι είναι:
ΚΚΛΛ , ΚΚΛλ , ΚκΛΛ , ΚκΛλ.
1. Αν ο γονότυπος είναι ΚΚΛΛ τότε από τη διασταύρωση ελέγχου θα έχουµε:
ΚΚΛΛ
Χ
κκλλ
ΚΛ
κλ
ΚκΛλ
∆ηλαδή όλα τα φυτά θα έχουν κίτρινους και λείους σπόρους.
2. Αν ο γονότυπος είναι ΚΚΛλ τότε από τη διασταύρωση ελέγχου θα έχουµε:
ΚΚΛλ
ΚΛ, Κλ

Χ

κκλλ
κλ

ΚκΛλ ,Κκλλ
∆ηλαδή οι µισοί από τους απογόνους θα έχουν κίτρινα και λεία σπέρµατα και οι άλλοι
µισοί κίτρινα και ρυτιδωµένα.
3. Αν ο γονότυπος είναι ΚκΛΛ τότε από τη διασταύρωση ελέγχου θα έχουµε:
ΚκΛΛ
Χ
κκλλ
ΚΛ ,κΛ
κλ
ΚκΛλ ,κκΛλ
∆ηλαδή οι µισοί από τους απογόνους θα έχουν κίτρινα και λεία σπέρµατα και οι άλλοι
µισοί πράσινα και λεία.
4. Αν ο γονότυπος είναι ΚκΛΛ τότε από τη διασταύρωση ελέγχου θα έχουµε:
ΚκΛλ
Χ
κκλλ
ΚΛ ,Κλ ,κΛ ,κλ
κλ
ΚκΛλ ,Κκλλ ,κκΛλ ,κκλλ
∆ηλαδή το 1/4 από τους απογόνους θα έχουν κίτρινα και λεία σπέρµατα, το 1/4 κίτρινα
και ρυτιδωµένα, το 1/4 πράσινα και λεία και το άλλο 1/4 πράσινα και ρυτιδωµένα.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
1.

Αν τα Α και Β είναι δύο ανεξάρτητα γεγονότα, δηλαδή γεγονότα που η πραγµατοποίηση
του ενός δεν επηρεάζει την πιθανότητα πραγµατοποίησης του άλλου, τότε η
πιθανότητα να πραγµατοποιηθούν και τα δύο ταυτόχρονα είναι Ρ(Α∩Β) = Ρ(Α) Χ Ρ(Β).









Π.χ.
Η πιθανότητα να γίνει γονιµοποίηση ενός γαµέτη που φέρει τα αλληλόµορφα ΚΛ από άλλον
που φέρει τα αλληλόµορφα κλ, κατά την αυτογονιµοποίηση µοσχοµπίζελων της F1 γενιάς
διπλά ετερόζυγων ατόµων για το κίτρινο χρώµα σπόρου και το λείο σχήµα σπόρου είναι: ¼ ( η
πιθανότητα να δηµιουργηθεί γαµέτης που φέρει τα αλληλόµορφα ΚΛ) Χ ¼ ( η πιθανότητα να
δηµιουργηθεί γαµέτης που φέρει τα αλληλόµορφα κλ) = 1/16
2.
Αν τα Α και Β είναι δύο γεγονότα ασυµβίβαστα, δηλαδή γεγονότα στα οποία η
πραγµατοποίηση του ενός δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση του άλλου, τότε η
πιθανότητα πραγµατοποίησης ή του ενός ή του άλλου είναι: Ρ(Α∪Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β)
Π.χ.
Η πιθανότητα να παντρευτεί µία γυναίκα µε µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο-πράσινο άνδρα
µε το ίδιο πρόβληµα είναι:
½ (πιθανότητα να παντρευτεί άνδρα µε το πρόβληµα)+0 πιθανότητα να παντρευτεί άνδρα µε
φυσιολογική όραση) = 1/2.
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ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΝΤΡΑ
ΧΡΗΣΗ:
• Μελέτη του τρόπου κληρονόµησης ενός χαρακτήρα
• Προσδιορισµός πιθανότητας εµφάνισης ενός χαρακτήρα σε κάποιο µέλος









ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ
Κατά την ανάλυση ενός γενεαλογικού δέντρου, προκειµένου να προσδιορίσουµε τον πιθανό
τύπο κληρονόµησης ενός χαρακτήρα:
1.
Κάνουµε µία υπόθεση. π.χ. Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει τον χαρακτήρα είναι
φυλοσύνδετο επικρατές.
2.
Εξετάζουµε αν τα πραγµατικά φαινοτυπικά αποτελέσµατα, όπως αυτά παρουσιάζονται
στο γενεαλογικό δέντρο, µπορούν να προκύψουν από τα θεωρητικά αναµενόµενα,
σύµφωνα µε την υπόθεσή µας.
3.
Για να γίνει αποδεκτή µία υπόθεση, θα πρέπει να επαληθεύεται από όλες τις
διασταυρώσεις του γενεαλογικού δέντρου που µελετάµε ( ή των γενεαλογικών
δέντρων αν έχουµε στη διάθεσή µας περισσότερα από ένα γενεαλογικά δέντρα που
αναφέρονται στον ίδιο χαρακτήρα). Αν έστω και µία διασταύρωση δεν επαληθεύεται
τότε η υπόθεση απορρίπτεται και συνεχίζουµε την ίδια διαδικασία, µε µία νέα
υπόθεση. π.χ. Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει τον χαρακτήρα είναι υπολειπόµενο
φυλοσύνδετο……………………, Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει τον χαρακτήρα είναι
επικρατές αυτοσωµικό………………….Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει τον χαρακτήρα
είναι υπολειπόµενο αυτοσωµικό.
4.
Μετά το τέλος της ανάλυσης, µπορούµε να έχουµε δύο ή περισσότερες αποδεκτές
υποθέσεις, δηλαδή να µην έχουµε προσδιορίσει τον ακριβή τρόπο κληρονόµησης του
χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί η µελέτη και σε άλλα
γενεαλογικά δέντρα.
5.
Ποτέ δεν σταµατάµε την ανάλυση ενός γενεαλογικού δέντρο µόλις βρούµε µία
αποδεκτή υπόθεση, γιατί στη συνέχεια µπορούµε να βρούµε µία επίσης αποδεκτή.
6.
Ποτέ δεν λαµβάνουµε υπ’ όψη µας, για την απόρριψη µιας υπόθεσης, την φαινοτυπική
αναλογία, γιατί το δείγµα είναι µικρό και η αναλογία κατά συνέπεια δεν είναι
αντιπροσωπευτική.
Π.χ.
Στο γενεαλογικό δέντρο που ακολουθεί εµφανίζεται το χαρακτηριστικό «γραµµή τριχοφυΐας
µε κορυφή». Το χαρακτηριστικό αυτό οφείλεται σε επικρατές ή υπολειπόµενο γονίδιο;
Κληρονοµείται ως αυτοσωµικός ή ως φυλοσύνδετος χαρακτήρας;
I.
Έστω ότι ο χαρακτήρας ελέγχεται από επικρατές φυλοσύνδετο αλληλόµορφο.
Κ
Χ =γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή και Χκ = γραµµή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή.

I

II

ΧΚΚΧκΚ
ΧΧ

XKY

ΧΚΚΧκΚ
ΧΧ

XκΥ

1

2

3

4

XκΥ
1

III

ΧκΧκ

2

XκΥ
3

XKY

ΧΚΚΧκΚ
ΧΧ

4

ΧκΧκ
5

ΧΚΚΧκΚ

κ

6

κ

ΧΧ

ΧΧ

1
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Το II4, εφ’ όσον εµφανίζει το χαρακτηριστικό, θα έχει γονότυπο XKY, όµως από τη
διασταύρωση των ατόµων I1 X I2 δεν µπορεί να προκύψει αρσενικό άτοµο µε γονότυπο XKY
που να εµφανίζει τον χαρακτήρα.
Χ
XKY
ΧκΧκ
κ
Χ
XK , Y
Χκ XK , Χκ Y
Εποµένως το χαρακτηριστικό δεν µπορεί να ελέγχεται από επικρατές, φυλοσύνδετο
αλληλόµορφο γονίδιο.
II.
Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει το χαρακτηριστικό είναι υπολειπόµενο
φυλοσύνδετο:
ΧΚ= γραµµή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή και Χκ =γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή.
ΧΚΚΧκΚ
ΧΧ

XκΥ

1

2

I
ΧκΧκ

XKY

XKY

XΚΥ

ΧκΧκ
3

XκΥ

4

ΧκΧκ

ΧΚΚΧκΚ
ΧΧ

II
1

2

3

4
κ

5

κ

ΧΧ

III

6

ΧΚΚΧκΚ
ΧΧ
1

2









Το II5, εφ’ όσον εµφανίζει το χαρακτηριστικό, θα έχει γονότυπο ΧκΧκ, όµως από τη
διασταύρωση των ατόµων I3 X I4 δεν µπορεί να προκύψει άτοµο µε γονότυπο ΧκΧκ.
Χ
XΚY
ΧκΧκ
XΚ , Y
Χκ
κ
Κ
κ
Χ X ,Χ Y
Εποµένως το χαρακτηριστικό δεν µπορεί να ελέγχεται από υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο
αλληλόµορφο γονίδιο.
III.
Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει το χαρακτηριστικό είναι επικρατές αυτοσωµικό:
Κ= γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή και κ = γραµµή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή.

I
ΚΚ
Κκ

κκ

ΚΚ
Κκ

1

2

κκ

κκ

ΚΚ
Κκ

ΚΚ
Κκ

κκ

3
ΚΚ
Κκ

4
κκ

II
1
III

2

3

4
ΚΚ
Κκ

5

6

κκ

1
2
Όλες οι διασταυρώσεις επαληθεύονται.
Εποµένως το χαρακτηριστικό µπορεί να ελέγχεται από επικρατές, αυτοσωµικό
αλληλόµορφο γονίδιο.
IV.
Έστω ότι το γονίδιο που ελέγχει το χαρακτηριστικό είναι υπολειπόµενο αυτοσωµικό:
Κ= γραµµή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή και κ =γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή.
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ΚΚ
Κκ
I

κκ

1
ΚΚ
Κκ

κκ

κκ

2

ΚΚ
Κκ

3
κκ

ΚΚ
Κκ
4
ΚΚ
Κκ

κκ

II
1

2

3

4

ΚΚ
Κκ

κκ

III

1

5

6

2









Το III2, εφ’ όσον δεν εµφανίζει το χαρακτηριστικό, θα έχει γονότυπο ΧΚΧκ ή ΧΚΧΚ, όµως
από τη διασταύρωση των ατόµων II4 X II5 δεν µπορεί να προκύψει άτοµο µε γονότυπο
ΧκΧκ.
κκ
Χ
κκ
κ
κ
κκ
Εποµένως το χαρακτηριστικό δεν µπορεί να ελέγχεται από υπολειπόµενο, αυτοσωµικό
αλληλόµορφο γονίδιο.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
25. Για
a.
b.
c.
d.

τα φυλοσύνδετα γονίδια γνωρίζουµε ότι:
Ακολουθούν τον Μεντελικό τύπο κληρονοµικότητας
Είναι περισσότερα από τα αυτοσωµικά
Υπάρχουν µόνο στα αρσενικά άτοµα
Καθορίζουν γνωρίσµατα που εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα στα αρσενικά
άτοµα.

4

26. Ο νόµος της ανεξάρτητης µεταβίβασης των γονιδίων ισχύει :
a. Για όλες τις κατηγορίες γονιδίων
b. για γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο χρωµόσωµα
c. για αυτοσωµικά γονίδια
d. για το γονίδιο της β-θαλασσαιµίας

4

27. Στην περίπτωση των ατελώς επικρατών γονιδίων, ισχύει ο πρώτος νόµος του
Μέντελ.
a. ΣΩΣΤΟ
b. ΛΑΘΟΣ
28. Για τα γονίδια που ελέγχουν την µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και την
αχρωµατοψία στο κυανό χρώµα ισχύει ο νόµος της ανεξάρτητης µεταβίβασης.
c. ΣΩΣΤΟ
d. ΛΑΘΟΣ



4

29. Οι γονοτυπικές αναλογίες της F2 είναι ίδιες και για τα γονίδια που έχουν σχέση
επικράτειας υποτέλειας και για τα ατελώς επικρατή γονίδια
a. ΣΩΣΤΟ
b. ΛΑΘΟΣ







4

30. Στους περισσότερους οργανισµούς ________________καθορίζεται από
χρωµοσώµατα που ονοµάζονται___________________

4

31. Ένας χαρακτήρας που κληρονοµείται µε αυτοσωµικό________________ τρόπο
επηρεάζει________ και________________ άτοµα και εµφανίζεται σε κάθε γενιά.

4

32. Κατά τη________________ διαχωρίζονται τα___________ που βρίσκονται
στα_____________ χρωµοσώµατα και σχηµατίζονται___________________

4

33. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της πρώτης στήλης µε τους ανάλογους της δεύτερης
στήλης:
ΣΤΗΛΗ Ι
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ΣΤΗΛΗ ΙΙ

∆ιασταύρωση ελέγχου
Κυστική ίνωση
Μερική αχρωµατοψία στο πράσινο
Πολλαπλά αλληλόµορφα
Γενετική θέση
Επικρατές γονίδιο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χρωµόσωµα Χ
Οµάδα αίµατος
Έλεγχος γονότυπου
Χρωµόσωµα Υ
Γονίδιο
Υπολειπόµενο γονίδιο
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34. Από τα τρία παιδιά ενός ζευγαριού, το ένα είναι υιοθετηµένο και το άλλο προέρχεται
από προηγούµενο γάµο της γυναίκας. ∆εδοµένου ότι η οµάδα αίµατος της γυναίκας
είναι Ο, του άντρα της ΑΒ και των τριών παιδιών Β,Ο και ΑΒ να βρεθεί ποιο παιδί
είναι υιοθετηµένο, ποιο από τον προηγούµενο γάµο και ποιο το πραγµατικό παιδί του
ζευγαριού.

10

35. Πότε λέµε ότι δύο γονίδια είναι ατελώς επικρατή και πότε ότι είναι συνεπικρατή; Να
δώσετε από ένα παράδειγµα και χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις να
δείξετε πώς τροποποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις γονιδίων οι φαινοτυπικές
αναλογίες της F2 που αναµένονται σύµφωνα µε τον Μέντελ.

20

36. Οι απόγονοι της διασταύρωσης δύο λευκών ποντικών είναι όλοι λευκοί. Οι απόγονοι
της διασταύρωσης καφέ ποντικών δίνει 9 καφέ ποντίκια και 3 λευκά. Από
διασταύρωση τέλος καφέ και λευκού ποντικού γεννήθηκαν 10 καφέ ποντίκια και 9
λευκά. Ποιος είναι ο τρόπος κληρονόµησης του χρώµατος στα ποντίκια. Να
επαληθεύσετε µε τις αντίστοιχες διασταυρώσεις.

20









37. Στο γενεαλογικό δέντρο που ακολουθεί τα µαυρισµένα σύµβολα παρουσιάζουν τα
άτοµα που εµφανίζουν κάποιο χαρακτηριστικό. Θα µπορούσε το γονίδιο που ελέγχει
το χαρακτηριστικό αυτό να είναι:
Επικρατές αυτοσωµικό;
Υπολειπόµενο αυτοσωµικό;
Επικρατές φυλοσύνδετο;
Υπολειπόµενο φυλοσύνδετο;
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1
2

3
4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14
15

16

17
18
19

20

21
22

23
24
25

26

27
28

29

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1 Οι αναλογίες αυτές τροποποιούνται όταν η σχέση των
αλληλοµόρφων δεν είναι σχέσεις επικράτειας-υποτέλειας.
3 Το αλληλόµορφο που εκφράζεται στον φαινότυπο ακόµα
και σε ετερόζυγη κατάσταση.
4 Θα είναι τα άνθη ενός φυτού "σκυλάκι" που θα
προκύψει από τη διασταύρωση ενός φυτού µε λευκά άνθη
και ενός µε κόκκινα άνθη.
5 Ακολουθεί τον υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο τύπο
κληρονοµικότητας.
7 Από 16 φυτά που προκύπτουν από την
αυτογονιµοποίηση µοσχοµπίζελων ετερόζυγων για το
λείο σχήµα και το κίτρινο χρώµα σπέρµατος, τόσα
περιµένουµε να έχουν ρυτιδωµένο και κίτρινο σπέρµα.
9 Ο άνθρωπος σε κάθε του κύτταρο έχει 22 ζευγάρια
από αυτά τα χρωµοσώµατα.
11 Είναι ο φαινότυπος των ατόµων που είναι ετερόζυγα
για ατελώς επικρατή γονίδια.
12 Συµβολίζεται στο γενεαλογικό δέντρο µε διπλή γραµµή.
13 Από αυτά τα γονίδια ελέγχονται οι διαφορετικές
µορφές του ίδιο χαρακτηριστικού.
14 Το αλληλόµορφο που είναι υπεύθυνο για τους
προσκολληµένους λοβούς αφτιών.
15 Η αναλογία αυτή είναι 1:2:1 στα άτοµα που προκύπτουν
από διασταύρωση ατόµων ετερόζυγων για κάποιο
αυτοσωµικό, υπολειπόµενο αλληλόµορφο.
16 Το αλληλόµορφο που προκαλεί πρόωρο θάνατο.
17 Έτσι χαρακτηρίζονται τα αλληλόµορφα που καθορίζουν
την οµάδα αίµατος, του συστήµατος ΑΒΟ, στον άνθρωπο.
21 Το σύνολο των αλληλοµόρφων γονιδίων ενός
οργανισµού.









1 Ένα άτοµο ετερόζυγο για συγκεκριµένο αλληλόµορφο
που σχετίζεται µε την εµφάνιση κάποιας ασθένειας.
2 Τα χρωµοσώµατα Χ και Υ στον άνθρωπο.
3 Η διασταύρωση που χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό του γονότυπου ενός ατόµου που εµφανίζει
χαρακτήρα που ελέγχεται από επικρατές αλληλόµορφο.
5 Ήταν τα άτοµα που επέλεξε για τις διασταυρώσεις του
ο Μέντελ.
6 Οι χαρακτήρες που καθορίζονται από ένα µόνο ζευγάρι
αλληλοµόρφων γονιδίων.
8 Σε ένα γενεαλογικό δέντρο συµβολίζει τα άτοµα που
δεν γνωρίζουµε το φύλο τους.
10 Τα γονίδια που εκφράζονται και τα δύο στον φαινότυπο
των ετερόζυγων ατόµων.
18 Τα γνωρίσµατα που ελέγχονται από γονίδια που
βρίσκονται στην περιοχή του Χ χρωµοσώµατος για την
οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη στ Υ χρωµόσωµα.
19 Το φυτό Pisum sativum.
20 ∆εν µπορούν να γεννήσουν τέτοιο παιδί δύο γονείς
εµφανίζουν µία ασθένεια που ακολουθεί τον αυτοσωµικό,
υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας.
22 Το άτοµο αυτό έχει δύο όµοια αλληλόµορφα για κάποια
ιδιότητα.
23 Τέτοιο χρώµα µπορεί να έχουν τα άνθη του
µοσχοµπίζελου.
24 Σε αυτά τα άτοµα εµφανίζεται µε µεγαλύτερη
συχνότητα
ένα
γνώρισµα
που
ελέγχεται
από
υπολειπόµενο, φυλοσύνδετο γονίδιο.
25 Τόση είναι η πιθανότητα να αποκτήσει ένας πατέρας
οµάδας αίµατος Ο ένα αγόρι οµάδας αίµατος ΑΒ.
26 Η γενιά των αµιγών ατόµων, κατά τις διασταυρώσεις
του Μέντελ.
27 Τα χρωµοσώµατα αυτά διαχωρίζονται κατά τη
διάρκεια της µετάφασης Ι της µειωτικής διαίρεσης.

28 Το ζυγωτό που δηµιουργείται µετά από αυτή,
προέρχεται από γαµέτες του ίδιου ατόµου.
29 Έτσι ονοµάζονται οι διασταυρώσεις, όπου µελετάται ο
τρόπος κληρονόµησης ενός χαρακτήρα.
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Μενδελική κληρονοµικότητα
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