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Σελίδα 1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΓΦΑΘΑΖΟ 5μ:Ιεκδειηθή θιενμκμμηθόηεηα
Γθπαηδεοηηθμί ζηόπμη:
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί:
 Να εμεγεί ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Μέληει, γηα λα κειεηήζεηο ηνλ ηξφπν
κεηαβίβαζεο θιεξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
 Να αλαθέξεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ κνλνυβξηδηζκφ θαη ηνλ δηυβξηδηζκφ
 Να ζπζρεηίδεη ηνλ ηξφπν κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ κε ηε κεησηηθή δηαίξεζε
 Να αλαθέξεη εηδηθέο θαηεγνξίεο γνληδίσλ γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηηο
θαηλνηππηθέο αλαινγίεο πνπ αλακέλνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Μέληει.
 Να αλαθέξεη ηνπο ηξφπνπο κειέηεο ηεο κεηαβίβαζεο θιεξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ
άλζξσπν
 Να ρξεζηκνπνηεί ηα γελεαινγηθά δέληξα γηα ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο θιεξνλνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ άλζξσπν.
 Να αλαγλσξίδεη ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο θιεξνλνκηθφηεηαο
 Να αλαθέξεη ηνλ ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο βαζηθψλ αζζελεηψλ ηνπ αλζξψπνπ
 Να εμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα κειέηεο ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ θιεξνλνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ άλζξσπν
 Να πξνηείλεη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ε κειέηε απηή ζηνλ άλζξσπν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο
 Να ζρεδηάδεη θαη λα αλαιχεη γελεαινγηθά δέληξα
 Να εμεγεί ηη είλαη κνλνγνληδηαθφο ραξαθηήξαο

Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 2

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Ση πνέπεη κα γκωνίδω πνμημύ λεθηκήζω ηεκ μειέηε ημο θεθαιαίμο
1. Τη είκαη θοηηανηθόξ θύθιμξ, μίηςζε θαη μείςζε.
2. Από ηα γεγμκόηα ηεξ μεζόθαζεξ κα μεκ μμο δηαθεύγεη ε ακηηγναθή ημο γεκεηηθμύ
οιηθμύ, ε μεηαγναθή θαη ε μεηάθναζε (έθθναζε ηεξ γεκεηηθήξ πιενμθμνίαξ).
3. Τηξ θάζεηξ ηεξ μίηςζεξ θαη ηεξ μείςζεξ.
4. Τε δηάηαλε ηςκ πνςμμζςμάηςκ θαηά ηεκ μεηάθαζε ηεξ μίηςζεξ θαη θαηά ηεκ
μεηάθαζε Ζ ηεξ μείςζεξ.
5. Τη είκαη μμκμγμκηθή θαη ηη αμθηγμκηθή ακαπαναγςγή.
6. Τη είκαη γμκίδημ, θαη όηη μενηθά γμκίδηα είκαη οπεύζοκα γηα ηεκ ζύκζεζε μηαξ
πμιοπεπηηδηθήξ αιοζίδαξ ημ θαζέκα.
7. Τη ζεμαίκεη απιμεηδή θαη ηη δηπιμεηδή θύηηανα. Τη είκαη ζςμαηηθά θαη ηη γεκκεηηθά
θύηηανα θαη ζε πμηα θαηεγμνία ακήθεη ημ θαζέκα από αοηά..
8. Τη είκαη αοημγμκημμπμίεζε θαη γηαηί είκαη ηνόπμξ αμθηγμκηθήξ θαη όπη μμκμγμκηθήξ
ακαπαναγςγήξ.
9. Τη είκαη μμόιμγα πνςμμζώμαηα θαη ηη πιενμθμνίεξ πενηέπμοκ.
10. Τμ γεγμκόξ όηη ζε θάζε δεογάνη μμμιόγςκ πνςμμζςμάηςκ ημ έκα πνςμόζςμα είκαη
παηνηθήξ θαη ημ άιιμ μεηνηθήξ πνμέιεοζεξ.
11. Πςξ θαζμνίδεηαη ημ θύιμ ζημκ άκζνςπμ θαη ζε όιμοξ ημοξ ακώηενμοξ δςηθμύξ
μνγακηζμμύξ.
12. Τη είκαη θιενμκμμηθά παναθηενηζηηθά θαη ηη είκαη θιενμκμμηθόηεηα.
13. Όηη

εθηόξ

από

ηα

θιενμκμμηθά

παναθηενηζηηθά

οπάνπμοκ

θαη

επίθηεηα

παναθηενηζηηθά.
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Σελίδα 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ

Μελδειηθή θιεξνλνκηθόηεηα
ν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα είλαη πνιχ παιηφ, ζρεδφλ φζν θαη ε χπαξμε ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο ζρεηηθφ κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηνπο αλζξψπνπο γηα ζέκαηα θιεξνλνκηθφηεηαο, oη νπνίεο ρξνλνινγνχληαη

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 6.000 ρξφληα. Ζ πξώηε όκσο επηζηεκνληθή κειέηε ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο
έγηλε ην 19ν αηώλα από ηνλ Απζηξηαθό κνλαρό Gregor Mendel. πνπ δηθαίσο ζεσξείηαη ν παηέξαο
ηεο Γελεηηθήο.
Ζ επηηπρία ησλ πεηξακάησλ ηνπ Mendel ζηεξίρηεθε ζηα παξαθάησ:
 Μειέηεζε κία ή δχν μερσξηζηέο ηδηφηεηεο ηνπ θπηνχ θάζε θνξά θαη φρη ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ
πνπ ην ραξαθηεξίδεη.
 Υξεζηκνπνίεζε γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ ακηγή (θαζαξό) ζηειέρε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα πνπ
κειεηνχζε, δειαδή ζηειέρε ηα νπνία κεηά ηελ απηνγνληκνπνίεζε ζα παξνπζίαδαλ γηα πνιιέο
γεληέο ηελ ίδηα ηδηφηεηα
 Αλέιπζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηαηηζηηθά, δειαδή κεηξνχζε ηνπο απνγφλνπο ησλ αηφκσλ ηα
νπνία είραλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ππνιφγηδε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζήο
ηνπο.
Σν κνζρνκπίδειν έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα.
 Αλαπηχζζεηαη πνιχ εχθνια
 εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιφηεηα ζε πνιινχο ραξαθηήξεο ηνπ
 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, πέξα απφ ηελ απηνγνληκνπνίεζε. ε νπνία
ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά. ’ απηήλ, ε γχξε απφ ηνπο ζηήκνλεο ελφο άλζνπο πέθηεη ζηνλ χπεξν ηνπ
ίδηνπ άλζνπο, ελψ ζηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε ε γχξε απφ ηνπο ζηήκνλεο ελφο άλζνπο κπνξεί λα
κεηαθεξζεί κε εηδηθφ εξγαιείν ζηνλ χπεξν ηνπ επηζπκεηνχ άλζνπο.
 δίλεη κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ
απνηειεζκάησλ.

Α

ξρηθά ν Mendel δεκηνχξγεζε ακηγή ζηειέρε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε.
Αθνχ απέθηεζε ηέηνηα ζηειέρε, ζηε ζπλέρεηα έθαλε ηερλεηή γνληκνπνίεζε κεηαμχ δχν
ακηγψλ θπηψλ, πνπ δηέθεξαλ σο πξνο κία ηδηφηεηα. Σα θπηά απηά απνηεινχζαλ ηελ παηξηθή

γεληά (Ρ). Οη απφγνλνί ηνπο ήηαλ ε πξώηε ζπγαηξηθή γεληά, (γεληά F1) πνπ ήηαλ άηνκα πβξηδηθά,
δειαδή ήηαλ απφγνλνη γνλέσλ πνπ είραλ δηαθνξεηηθή έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα, φπσο ςειφ θαη
θνληφ θπηφ. Σα άηνκα απηά ηα άθελε λα απηνγνληκνπνηεζνχλ θαη έπαηξλε ηνπο απνγφλνπο ηνπο, πνπ
απνηεινχζαλ ηε δεύηεξε ζπγαηξηθή γεληά (γεληά F2). Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ηνπ ν
Mendel δηαηχπσζε ηνπο λφκνπο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο: ην λόκν ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ αιιειόκνξθσλ
γνληδίσλ θαη ην λόκν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ.
Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 4

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:

Γεκεηηθή: Ο θιάδμξ ηεξ Βημιμγίαξ πμο αζπμιείηαη με ηα θαηκόμεκα ηεξ θιενμκμμηθόηεηαξ θαη
ηε μειέηε ηςκ κόμςκ.
Ηιενμκμμηθόηεηα: Ε μεηαβίβαζε από γμκείξ ζε παηδηά μνηζμέκςκ παναθηενηζηηθώκ
Ηιενμκμμηθμί παναθηήνεξ: ηα παναθηενηζηηθά πμο μεηαθένμκηαη με ημ γεκεηηθό οιηθό ζημοξ
απμγόκμοξ από ημοξ γμκείξ.
Ακαπαναγωγή: ε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία δεμημονγμύκηαη κέα άημμα
Αμθηγμκία: Τνόπμξ ακαπαναγςγήξ πμο απαηηεί ηε ζοκενγαζία πενηζζμηένςκ ημο εκόξ αηόμςκ ή
θοηηάνςκ γηα ηε δεμημονγία κέμο αηόμμο θαη πνμϋπμζέηεη ηε δηαθμνμπμίεζε θύιςκ ή εηδηθώκ
μνγάκςκ θαη θοηηάνςκ
Γμκημμπμίεζε: Ε έκςζε ηςκ γαμεηώκ γηα ημ ζπεμαηηζμό δογςημύ
Δογωηό: Σπεμαηίδεηαη από ηεκ έκςζε ηςκ γαμεηώκ θαη είκαη ημ πνώημ θύηηανμ από ημ μπμίμ
ζα πνμέιζεη μ κέμξ μνγακηζμόξ
Αμηγή (θαζανά) ζηειέπε: ζηειέπε πμο μεηά από αοημγμκημμπμίεζε πανμοζηάδμοκ γηα πμιιέξ
γεκηέξ ηεκ ίδηα ηδηόηεηα
Γμκίδημ: ημήμα DNA ζημ μπμίμ πενηέπμκηαη μη πιενμθμνίεξ πμο θαζμνίδμοκ ηε ζύκζεζε εκόξ
πμιοπεπηηδίμο ή εκόξ μμνίμο RNA
Αιιειόμμνθα: γμκίδηα πμο βνίζθμκηαη ζηεκ ίδηα γμκηδηαθή ζέζε ζηα μμόιμγα πνςμμζώμαηα, θαη
ειέγπμοκ με δηαθμνεηηθό ηνόπμ ηεκ ίδηα ηδηόηεηα Οη εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ ημο ίδημο γμκηδίμο
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Σελίδα 5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ο πξώηνο λόκνο πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο ελόο γνληδίνπ Νόκνο
δηαρωξηζκνύ ηωλ αιιειόκνξθωλ γνληδίωλ

Ο

Mendel δηαζηαχξσζε ακηγή θνληά θπηά κε ακηγή ςειά θπηά. Γηαπίζησζε φηη φια ηα θπηά
ηεο F1 ήηαλ ςειά. Όηαλ ηα θπηά ηεο F1 δηαζηαπξψζεθαλ κεηαμχ ηνπο, πξνέθπςαλ θπηά ςειά
θαη θνληά ζε ζπγθεθξηκέλε θαη ίδηα πάληα αλαινγία. Δπεηδή ν θιεξνλνκηθφο παξάγνληαο πνπ

θαζνξίδεη ην ρακειφ χςνο μαλαεκθαλίδεηαη ζηελ F2 γεληά, ζπκπέξαλε φηη δε ζα πξέπεη λα έρεη ραζεί απφ
ηελ F1.

Α

πφ απηά ηα απνηειέζκαηα ν Mendel πξφηεηλε φηη θάζε θιεξνλνκηθφο ραξαθηήξαο, φπσο ην
χςνο, ειέγρεηαη απφ δχν παξάγνληεο, πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε άηνκν. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη
ζη “θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο” ηνπ Mendel είλαη ηα γνλίδηα, θαη φηη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο

ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα ειέγρνληαη απφ αιιειφκνξθα γνλίδηα. πλεπώο, αιιειόκνξθα είλαη ηα γνλίδηα
πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε ζηα νκόινγα ρξσκνζώκαηα θαη ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα, φπσο
ρακειφ ή ςειφ χςνο θπηνχ.
Έλα άηνκν κε ίδηα αιιειφκνξθα γνλίδηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα είλαη νκόδπγν γηα ηελ ηδηφηεηα
απηή, ελψ έλα άηνκν κε δχν δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα γνλίδηα είλαη εηεξόδπγν.
Ο Mendel παξαηήξεζε φηη ζε κεξηθά γνλίδηα ην αιιειφκνξθν ηνπ ελφο γνλέα κπνξεί λα θαιχπηεη ηελ
έθθξαζε ηνπ αιιειφκνξθνπ ηνπ άιινπ. Απηφ πνπ θαιχπηεη νλνκάδεηαη επηθξαηέο θαη απηφ πνπ
θαιχπηεηαη ππνιεηπόκελν. Καηά ηε δηαζηαχξσζε ςειψλ κε θνληά θπηά ην αιιειφκνξθν ςειφ είλαη
επηθξαηέο ζην θνληφ. Σν επηθξαηέο ζπκβνιίδεηαη κε θεθαιαίν γξάκκα θαη ην ππνιεηπόκελν κε κηθξό.
πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην γξάκκα ηνπ επηθξαηνχο ραξαθηήξα.
 Δάλ έλα άηνκν έρεη δχν επηθξαηή αιιειφκνξθα, ηφηε είλαη νκφδπγν επηθξαηέο. Απηφ
ζπκβνιίδεηαη κε δχν θεθαιαία γξάκκαηα. φπσο ΦΦ γηα ηα ςειά θπηά.
 Δάλ θαη ηα δχν αιιειφκνξθα είλαη ππνιεηπφκελα, ην άηνκν είλαη νκφδπγν ππνιεηπφκελν. Απηφ
ζπκβνιίδεηαη κε δπν κηθξά γξάκκαηα, φπσο ςς γην ηα θνληά θπηά.
 Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη ην άηνκν λα έρεη έλα επηθξαηέο θαη έλα ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν,
δειαδή λα είλαη εηεξφδπγν. φπσο Φς, πνπ αληηζηνηρεί ζηα ςειά θπηά ηεο F1 γεληάο.
Η εκθάληζε ελφο αηφκνπ δελ απνθαιχπηεη πάληνηε ηα αιιειφκνξθά ηνπ. Σα ΦΦ θαη Φς θπηά είλαη
ςειά, αιιά ην πξψην είλαη νκφδπγν θαη ην δεχηεξν εηεξφδπγν.
Ο γνλόηππνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ν θαηλόηππνο
αθνξά ην ζχλνιν ησλ ραξαθηήξσλ ζη νπνίνη απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ηνπ γνλφηππνπ ελφο νξγαληζκνχ,
φπσο είλαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε βηνρεκηθή ζχζηαζε.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκνχληαη νη ραξαθηήξεο ηνπο νπνίνπο κειέηεζε ν Mendel είλαη
απνηέιεζκα ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε κείσζε. Όηαλ παξάγεηαη έλαο γακέηεο, δηαρσξίδνληαη
Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 6

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ηα δχν νκφινγα ρξσκνζψκαηα θαη ζπλεπψο θαη ηα δχν αιιειφκνξθα γνλίδηα. ε έλα θπηφ γνλφηππνπ
Φς‚ γηα παξάδεηγκα, ζρεκαηίδνληαη δχν εηδψλ γακέηεο, Φ θαη ς, ζε ίζε αλαινγία. Οη απόγνλνη
πξνθύπηνπλ από ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκό ησλ γακεηώλ. Απηή ε θαηαλνκή ησλ αιιειφκνξθσλ ζηνπο
γακέηεο θαη ν ηπραίνο ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί ηνλ πξώην λόκν ηνπ Mendel ή λόκν ηνπ δηαρσξηζκνύ
ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Ομόδογμ άημμμ: έκαξ δηπιμεηδείξ μνγακηζμόξ πμο έπεη δύμ πακμμμηόηοπα αιιειόμμνθα γμκίδηα
γηα έκα ή πενηζζόηενα γμκίδηα.
Γηενόδογμ άημμμ: έκαξ δηπιμεηδείξ μνγακηζμόξ πμο έπεη δύμ δηαθμνεηηθά αιιειόμμνθα γμκίδηα
γηα έκα ή πενηζζόηενα γμκίδηα :
Γμκόηοπμξ: ε γεκεηηθή ζύζηαζε εκόξ αηόμμο. Ο όνμξ πνεζημμπμηείηαη θαη γηα κα πενηγνάρεη ηα
αιιειόμμνθα γηα έκα ή πενηζζόηενα γμκίδηα
Φαηκόηοπμξ: ηα παναηενμύμεκα βημπεμηθά θοζημιμγηθά ή μμνθμιμγηθά παναθηενηζηηθά εκόξ
μνγακηζμμύ πμο θαζμνίδμκηαη από ηεκ αιιειεπίδναζε ημο γμκόηοπμο με ημ πενηβάιιμκ.
Γπηθναηέξ γμκίδημ: έκα γμκίδημ πμο εθθνάδεηαη ζηα άημμα δηπιμεηδώκ μνγακηζμώκ αθόμα θαη
όηακ βνίζθεηαη ζε έκα ακηίγναθμ
Τπμιεηπόμεκμ γμκίδημ: έκα γμκίδημ πμο εθθνάδεηαη μόκμ ζηα άημμα δηπιμεηδώκ μνγακηζμώκ πμο
είκαη μμόδογα γηα ημ ζογθεθνημέκμ αιιειόμμνθμ όπη όμςξ θαη ζε εθείκα πμο είκαη εηενόδογα:
Υνωμόζωμα: μ εοδηάθνηημξ ζημ μπηηθό μηθνμζθόπημ, ορειόξ βαζμόξ ζοζπείνςζεξ ημο
γεκεηηθμύ οιηθμύ ζημ ζηάδημ ηεξ μεηάθαζεξ
Ομόιμγα πνωμμζώμαηα: δεογάνη πνςμμζςμάηςκ πμο έπμοκ ημ ίδημ ζπήμα θαη μέγεζμξ,
πενηέπμοκ ηεκ ίδηα ζεηνά γμκηδίςκ πμο ειέγπμοκ ηεκ ίδηα ηδηόηεηα με δηαθμνεηηθό εκδεπμμέκςξ
ηνόπμ. Τμ έκα είκαη παηνηθήξ θαη ημ άιιμ μεηνηθήξ πνμέιεοζεξ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Νόκνη ηνπ Mendel θαη κείωζε
Ο Mendel δηαζηαχξσζε θνληά (ςς) κε ςειά (ΦΦ) θπηά.
Σα θπηά ηεο F1 είραλ φια ηνλ ίδην θαηλφηππν, ςειφ κε γνλφηππν Φς (εηεξφδπγα). Βγαίλεη ινηπόλ ην
ζπκπέξαζκα, όηη όια ηα άηνκα ηεο F1 γεληάο είλαη θαηλνηππηθά όκνηα.

ς

ς

Φ

Φς

Φς

Φ

Φς

Φς

ηε ζπλέρεηα δηαζηαχξσζε ηα θπηά ηεο F1 κεηαμχ ηνπο. Απφ ηε δηαζηαχξσζε πξνθχπηνπλ άηνκα ΦΦ,
Φς θαη ςς.
 Έλα άηνκν ΦΦ πξνθχπηεη, φηαλ έλαο γακέηεο πνπ πεξηέρεη ην αιιειφκνξθν Φ γνληκνπνηήζεη
έλα γακέηε πνπ πεξηέρεη επίζεο ην αιιειφκνξθν Φ.
 Έλα ςς θπηφ πξνθχπηεη, φηαλ έλαο ς γακέηεο γνληκνπνηήζεη έλαλ ς γακέηε, θαη
 έλα Φς άηνκν πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ ελφο Φ κε έλαλ ς γακέηε.
Δπεηδή ζη δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο γακεηψλ παξάγνπλ έλα εηεξφδπγν άηνκν, ελψ
νη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί δίλνπλ νκφδπγν,
 ε γνλνηππηθή αλαινγία απφ κηα δηαζηαχξσζε κνλνυβξηδηζκνχ δχν αηφκσλ ηεο F1 είλαη:
1 ΦΦ : 2Φς: 1 ςς.
 Η αληίζηνηρε θαηλνηππηθή αλαινγία είλαη 3 ςειά πξνο 1 θνληφ θπηφ, δειαδή 3:1.
Απηέο ζη αλαινγίεο ππνινγίδνληαη εχθνια κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηεηξάγσλνπ ηνπ Punnett.

Φ

ς

Φ

ΦΦ

Φς

ς

ςΦ

ςς

Οη δηαζηαπξψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ, φπνπ κειεηάηαη ν ηξφπνο θιεξνλφκεζεο ελφο ραξαθηήξα,
νλνκάδνληαη δηαζηαπξψζεηο κνλνϋβξηδηζκνύ.

Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 8

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Ο Mendel πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη αλ έλα ςειφ θπηφ είρε γνλφηππν ΦΦ(νκόδπγν) ή Φς
(εηεξόδπγν) πξαγκαηνπνίεζε επηπιένλ δηαζηαπξψζεηο.
Γηαζηαχξσζε ςειά θπηά άγλσζηνπ γνλφηππνπ κε θνληά (ςς) θπηά.
Όηαλ έλα ςειφ θπηφ πνπ δηαζηαπξσλφηαλ κε έλα θνληφ (ςς) θπηφ έδηλε ςεινχο θαη θνληνχο
απνγφλνπο, ηφηε ν Mendel ήμεξε φηη ην θπηφ ήηαλ Φς (εηεξφδπγν),
ς

ς

Φ

Φς

Φς

ς

ςς

ςς

ελψ αλ έδηλε κφλν ςειά θπηά, ήηαλ ΦΦ (νκφδπγν).
ς

ς

Φ

Φς

Φς

Φ

Φς

Φς

Η δηαζηαχξσζε ελφο αηφκνπ άγλσζηνπ γνλφηππνπ κε έλα άηνκν νκφδπγν γηα ην ππνιεηπφκελν
αιιειφκνξθν γνλίδην νλνκάδεηαη δηαζηαύξσζε ειέγρνπ.
Σν νκφδπγν ππνιεηπφκελν άηνκν έρεη πάληνηε έλα κφλν γνλφηππν πνπ θαζνξίδεη θαη ην θαηλφηππν,
δειαδή έλα θνληφ θπηφ είλαη πάληνηε ςς.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Ιμκμϋβνηδηζμόξ: δηαζηαύνςζε αηόμςκ πμο δηαθένμοκ θαηά μία ηδηόηεηα
Δηαζηαύνωζε ειέγπμο: δηαζηαύνςζε πμο πναγμαημπμηείηαη με ζθμπό ημκ έιεγπμ ημο
γμκόηοπμο εκόξ μνγακηζμμύ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Mendel πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο δύν
γνληδίωλ- Νόκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ηωλ γνληδίωλ



ε κηα δεχηεξε ζεηξά πεηξακάησλ ν Mendel κειέηεζε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα δύν δηαθνξεηηθώλ
ραξαθηήξσλ. Οη ραξαθηήξεο πνπ επέιεμε ήηαλ ην ζρήκα θαη ην ρξώκα ηνπ ζπέξκαηνο. Σν
ζρήκα ηνπ ζπέξκαηνο κπνξεί λα είλαη ιείν ή ξπηηδσκέλν (θαζνξίδεηαη απφ ηα αιιειφκνξθα

Λ,ι) θαη ην ρξψκα είλαη θίηξηλν ή πξάζηλν (θαζνξίδεηαη απφ ηα αιιειφκνξθα Κ,θ). Όηαλ ν Mendel
δηαζηαχξσζε ακηγή θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα κε θπηά πνπ είραλ ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα
ζπέξκαηα. φινη νη απφγνλνη είραλ ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα. Έβγαιε ζπλεπψο ην ζπκπέξαζκα φηη ην
αιιειφκνξθν πνπ θαζνξίδεη ην ιείν ζρήκα ζπέξκαηνο είλαη επηθξαηέο έλαληη ηνπ ξπηηδσκέλνπ, θαη,
αληίζηνηρα, απηφ πνπ θαζνξίδεη ην θίηξηλν ρξψκα είλαη επηθξαηέο ηνπ πξάζηλνπ.
ηε ζπλέρεηα, δηαζηαχξσζε ηα θπηά ηεο F1 (γνλφηππνο ΚθΛι) κεηαμχ ηνπο. Ο Mendel παξαηήξεζε
ηέζζεξηο ηχπνπο ζπεξκάησλ ζηελ F2 γεληά: ιεία θαη θίηξηλα, ιεία θαη πξάζηλα, ξπηηδσκέλα θαη θίηξηλα,
θαζψο θαη ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα ζε αλαινγία 9:3:3:1
ΚΛ

Κι

θΛ

θι

ΚΛ

ΚΚΛΛ

ΚΚΛι

ΚθΛΛ

ΚθΛι

Κι

ΚΚΛι

ΚΚιι

ΚθΛι

Κθιι

θΛ

ΚΚΛΛ

θΚΛι

θθΛΛ

ΚθΛι

θι

θΚΛι

θΚιι

θθιΛ

θθιι

Βαζηδφκελνο ζε απηά ηα απνηειέζκαηα ν Mendel πξφηεηλε ην δεύηεξν λόκν ηεο αλεμάξηεηεο
κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ, πνπ αλαθέξεη όηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη έλα ραξαθηήξα δελ επεξεάδεη
ηε κεηαβίβαζε ηνπ γνληδίνπ πνπ ειέγρεη έλαλ άιιν ραξαθηήξα. ήκεξα είλαη γλσζηφ φηη απηφ ηζρχεη
κφλν γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκoιφγσλ ρξσκνζσκάησλ. Ο αλεμάξηεηνο
δηαρσξηζκφο ησλ γνληδίσλ γίλεηαη, επεηδή ηα ρξσκνζψκαηα θάζε γνλέα ζπλδπάδνληαη κε ηπραίν ηξφπν
θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ γακεηψλ. Οη δηαζηαπξώζεηο απηνύ ηνπ ηύπνπ, πνπ κειεηάηαη ν ηξόπνο
θιεξνλόκεζεο δύν ραξαθηήξσλ νλνκάδνληαη δηαζηαπξώζεηο δηπβξηδηζκνύ. ηηο δηαζηαπξψζεηο
απηέο θάζε γνλέαο παξάγεη ίζν αξηζκφ γακεηψλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ: ΛΚ, Λθ, ιΚ θαη ιθ. Σν
ηεηξάγσλν ηνπ Punnett γη’ απηή ηε δηαζηαχξσζε πξνζδηνξίδεη ηε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ
δεκηνπξγνπκέλσλ αηφκσλ, φπσο αθξηβψο ηνπο πξνζδηφξηζε ν Mendel

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Δηϋβνηδηζμόξ: δηαζηαύνςζε αηόμςκ πμο δηαθένμοκ θαηά δύμ ηδηόηεηεξ

Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 10

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Όηαλ ε γνληδηαθή έθθξαζε ηξνπνπνηεί ηηο αλαινγίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο
λόκνπο ηνπ Mendel

Μ
Μ

εξηθέο θνξέο ζη θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ησλ απνγφλσλ δελ είλαη απηέο πνπ αλακέλνληαη
απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Mendel. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θαίλεηαη φηη δελ ηζρχνπλ
ζη λφκνη ηνπ Mendel δελ ζπκβαίλεη φκσο απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα

Αηειώο επηθξαηή θαη ζπλεπηθξαηή γνλίδηα
εξηθά γνλίδηα είλαη αηειώο επηθξαηή. νπφηε ν θαηλφηππνο εηεξφδπγσλ αηφκσλ είλαη
ελδηάκεζνο κεηαμχ ησλ δχν νκφδπγσλ. Όηαλ δηαζηαπξψλεηαη έλα Antirhinum κε θφθθηλα
άλζε (Κ1Κ1) κε έλα άιιν θπηφ πνπ έρεη ιεπθά άλζε (Κ2Κ2), ζη απφγνλνη ηεο F1 γεληάο

έρνπλ άλζε κε ελδηάκεζν ρξψκα (Κ1Κ2), ξνδ.

Γνλόηππνο

Κ1 Κ1

Κ2 Κ2

Φαηλόηππνο

Κόθθηλν άλζνο

Άζπξν άλζνο

Κ1

Κ2

Γακέηεο

Κ1 Κ2 100% ξνδ άλζνο

Απόγνλνη

ηελ F2 γεληά ε γνλνηππηθή αλαινγία είλαη ίδηα κε ηε θαηλνηππηθή, δειαδή
1 θφθθηλν (Κ1Κ1): 2 ξνδ (Κ1Κ2): 1 ιεπθφ (Κ2Κ2)

Κ1 Κ2

Κ1 Κ2

Γνλόηππνο

Ρνδ άλζνο

Ρνδ άλζνο

Φαηλόηππνο

γακέηεο

Κ1

Κ2

Απόγνλνη F1

Κ1

Κ1 Κ1

Κ1 Κ2

25% θόθθηλα, 50% ξνδ

Κ2

Κ1 Κ2

Κ2 Κ2

θαη 25% άζπξα

P1

Δπεηδή ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηλφηππνο ησλ εηεξφδπγσλ αηφκσλ δηαθέξεη απφ ην θαηλφηππν ησλ
νκφδπγσλ, ε αλαινγία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλαινγία 3:1 πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
επηθξαηψλ ππνιεηπφκελσλ γνληδίσλ. Όηαλ έλα εηεξόδπγν άηνκν έρεη θαηλόηππν πνπ είλαη ελδηάκεζνο
σο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ δύν γνλέσλ ηνπ, ηόηε ηα γνλίδηά ηνπ νλνκάδνληαη αηειώο επηθξαηή.
ε ηέηνηνπ ηχπνπ δηαζηαπξψζεηο ζη γνλνηππηθέο θαη θαηλνηππηθέο αλαινγίεο είλαη ίδηεο.
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Π

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

εξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζηα εηεξόδπγα άηνκα εθθξάδνληαη θαη ηα δύν αιιειόκνξθα ζην
θαηλόηππν ηα γνλίδηα νλνκάδνληαη ζπλεπηθξαηε. Γχν απφ ηα αιιειφκνξθα ηνπ γνληδίνπ
πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζπλεπηθξαηή. Σα

άηνκα κε νκάδα αίκαηνο Α έρνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθππάξσλ ηνπο αληηγφλν ηχπνπ Α. Άηνκα
νκάδαο αίκαηνο Β έρνπλ αληηγφλν Β. Έλα άηνκν νκάδαο αίκαηνο ΑΒ έρεη αληηγφλα Α θαη Β, ελψ έλα
άηνκν νκάδαο αίκαηνο Ο δελ έρεη θαλέλα αληηγφλν.
Σν γνλίδην Ι, πνπ θαζνξίδεη ηηο νκάδεο αίκαηνο, έρεη ηξία αιιειφκνξθα. Σα ΙΑ θαη ΙΒ θσδηθνπνηνχλ ηα
έλδπκα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα Α θαη Β αληηγφλα αληίζηνηρα, ελψ ην i δελ θσδηθνπνηεί θάπνην έλδπκν. Σα IΑ
θαη IΒ είλαη ζπλεπηθξαηή, ελψ ην i είλαη ππνιεηπφκελν. Άηνκα νκάδαο Α έρνπλ γνλφηππν IAIA ή IAi.
Άηνκα νκάδαο Β έρνπλ ΙΒΙB ή IBi,ελψ άηνκα ΑΒ έρνπλ IAIB. Σα άηνκα νκάδαο Ο είλαη ii.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Αηειώξ επηθναηή:ηα γμκίδηα πμο πνμζδίδμοκ ζηα εηενόδογα άημμα θαηκόηοπμ εκδηάμεζμ
μεηαλύ ηςκ δύμ μμόδογςκ.
οκεπηθναηή: ηα γμκίδηα πμο εθθνάδμκηαη μαδί ζημ θαηκόηοπμ ηςκ εηενόδογςκ αηόμςκ

Σ

Θλεζηγόλα αιιιόκνξθα
α γνλίδηα αξρίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πνιχ ζχληνκα κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Μεξηθά
αιιειφκνξθα, φκσο, δεκηνπξγνχλ ηφζν ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε έλα έκβξπν πνπ νδεγνχλ ζε
δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο ζπλήζσο πξηλ απφ ηελ 8ε εβδνκάδα. Έλα ηέηνην άηνκν δελ επηβηψλεη

κέρξη ηε γέλλεζε θαη ζπλεπψο ν αληίζηνηρνο θαηλφηππνο ράλεηαη. Σν αιιειφκνξθν πνπ πξνθαιεί
πξφσξν ζάλαην νλνκάδεηαη ζλεζηγφλν. Σα ζλεζηγφλα αιιειφκνξθα πξνθαινχλ απηφκαηεο απνβνιέο,
δειαδή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο θχεζεο. Όηαλ έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα έρνπλ ν θαζέλαο απφ έλα
ππνιεηπφκελν ζλεζηγφλν αιιειφκνξθν γηα ην ίδην γνλίδην, θάζε απφγνλνο ηνπο έρεη 25% πηζαλφηεηα λα
είλαη νκφδπγνο γηα απηά θαη ζπλεπψο λα κελ επηβηψλεη κέρξη ηε γέλλεζε

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Θκεζηγόκμ: έκα γμκίδημ ή ζοκδοαζμόξ γμκηδίςκ πμο πνμθαιμύκ ζάκαημ ζηα άημμα πμο ηα
θένμοκ αθόμα θαη πνηκ από ηεκ γέκκεζε.

Δημήτριος Σπανός
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ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Έ

Πνιιαπιά αιιειόκνξθα

σο ηψξα έρνπλ αλαθεξζεί θπξίσο πεξηπηψζεηο φπνπ ζε κηα γελεηηθή ζέζε, δειαδή ζηε ζέζε
ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα γνλίδην πνπ θαζνξίδεη έλα ραξαθηήξα, αληηζηνηρνχλ δχν
αιιειφκνξθα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην έλα αιιειφκνξθν είλαη επηθξαηέο θαη ην

άιιν ππνιεηπφκελν. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ζηα δηηηινεηδή θχηηαξα ππάξρνπλ δχν αιιειφκνξθα γηα κία
νξηζκέλε γελεηηθή ζέζε, ελψ έλα απινεηδέο θχηηαξν, φπσο έλαο γακέηεο, έρεη κφλν έλα. Δληνχηνηο, εάλ
εμεηάζνπκε έλα πιεζπζκφ αηφκσλ κπνξεί λα βξνχκε πεξηζζφηεξα απφ δχν αιιειφκνξθα γηα κία
γελεηηθή ζέζε. Δάλ ζηνλ πιεζπζκφ ππάξρνπλ ηξία ή πεξηζζφηεξα αιιειφκνξθα γηα κία γελεηηθή ζέζε,
Σφηε απηά νλνκάδνληαη πνιιαπιά αιιειφκνξθν. Πνιιά γνλίδηα πνπ επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία
αζζελεηψλ έρνπλ πνιιαπιά αιιειφκνξθα γνλίδηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηε β-ζαιαζζαηκία. πλήζσο θάζε
αιιειφκνξθν ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή ηεο ίδηαο αζζέλεηαο, φπσο ε ήπηα ή ε ζνβαξή. Σα γνλίδηα
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νκάδα αίκαηνο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ΑΒΟ είλαη επίζεο πνιιαπιά αιιειφκνξθα.
Σα πνιιαπιά αιιειόκνξθα κπνξεί λα αιιάδνπλ ηηο αλαινγίεο ησλ λόκσλ ηνπ Mendel, επεηδή
δεκηνπξγνύλ πνιιά είδε θαηλνηύπσλ ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλδπαζκώλ πνπ γίλνληαη.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Πμιιαπιά αιιειόμμνθα: ηα δηαθμνεηηθά αιιειόμμνθα γμκίδηα πμο μπμνεί κα οπάνπμοκ ζηα
άημμα εκόξ πιεζοζμμύ θαη μ ανηζμόξ ημοξ θομαίκεηαη από ηνία θαη πάκς γηα μία γεκεηηθή ζέζε.
Σημκ άκζνςπμ γηα πανάδεηγμα, πμιιαπιά αιιειόμμνθα είκαη ηα γμκίδηα πμο ειέγπμοκ ηηξ
μμάδεξ αίμαημξ
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Σ

Σηνλ άλζξωπν εθαξκόδεηαη ε Μελδειηθή θιεξνλνκηθόηεηα
ν κνζρνκπίδειν είλαη ηδαληθφ γηα ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ θιεξνλνκηθψλ
ραξαθηήξσλ, δειαδή ησλ ηχπσλ θιεξνλνκηθφηεηαο. ηνλ άλζξσπν φκσο ε κειέηε απηή
εκθαλίδεη πνιιέο δπζθνιίεο. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή νη άλζξσπνη έρνπλ κηθξφ αξηζκφ

απνγφλσλ, ελψ ε θάζε γεληά έρεη κεγάιε δηάξθεηα, Πεξίπνπ 20-30 ρξφληα. Δπηπιένλ ζηνλ άλζξσπν δελ
είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ δηαζηαπξψζεηο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ έθαλε ν Mendel, ρξεζηκνπνηψληαο ην
κνζρνκπίδειν. Παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο ε Γελεηηθή Αλζξψπνπ έρεη πξννδεχζεη ιφγσ ηνπ κεγάινπ
ελδηαθέξνληνο πνπ ππάξρεη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ θιεξνλφκεζεο δηάθνξσλ ραξαθηήξσλ απφ
ηνπο γνλείο ζηνπο απνγφλνπο.
Η κειέηε ηνπ ηξφπνπ θιεξνλφκεζεο ησλ δηάθνξσλ ραξαθηήξσλ γίλεηαη ζηα άηνκα κεγάισλ
νηθνγελεηψλ. Όζν πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζε κηα νηθνγέλεηα ηφζν επθνιφηεξν είλαη
λα θαζνξηζηεί ν ηχπνο θιεξνλνκηθφηεηαο. Δίλαη βαζηθφ λα ηνληζηεί φηη ζηνλ άλζξσπν, ην Μελδειηθφ
ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο αθνινπζνχλ νη ραξαθηήξεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ αιιειφκνξθα ελφο κφλν
γνληδίνπ. Απηνί νλνκάδνληαη κνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο θαη ζε απηνχο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο
κνλνγνληδηαθέο αζζέλεηεο

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Ιμκμγμκηδηαθμί παναθηήνεξ: μη παναθηήνεξ πμο θαζμνίδμκηαη από αιιειόμμνθα εκόξ μόκμ
γμκηδίμο
Πμιογμκηδηαθή θιενμκμμηθόηεηα: θιενμκμμηθόηεηα πμο ελανηάηαη από ηε ζοκδοαζμέκε
ιεηημονγία πμιοάνηζμςκ γμκηδίςκ.

Δημήτριος Σπανός
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ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Τα γελεαινγηθά δέλδξα απνηεινύλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ηεο
θιεξνλνκηθόηεηαο ηνλ άλζξωπν

Ο

η πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ηζηνξηθό κηαο νηθνγέλεηαο γηα έλαλ νξηζκέλν
ραξαθηήξα αλαπαξίζηαληαη ζε έλα γελεαινγηθφ δέλδξν, πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο γνλέσλ
θαη παηδηψλ ζε πνιιέο γεληέο. Σν γελεαινγηθό δέλδξν. δειαδή, είλαη ε δηαγξακκαηηθή

απεηθόληζε ησλ κειώλ κηαο νηθνγέλεηαο γηα πνιιέο γεληέο, ζηελ νπνία αλαπαξίζηαληαη νη γάκνη, ε
ζεηξά ησλ γελλήζεσλ, ην θύιν ησλ αηόκσλ θαη ν θαηλόηππόο ηνπο ζε ζρέζε κε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα
Κάζε άηνκν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην γελεαινγηθφ δέλδξν ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν αξηζκνχο:
 έλαλ ιαηηληθφ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηε γεληά ηνπ αηφκνπ (ζε ζρέζε κε ηελ παηξηθή) θαη
 έλαλ αξαβηθφ, ν νπνίνο δειψλεη ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ απφ έλα γάκν.
Σα αξζεληθά άηνκα αλαπαξίζηαληαη κε έλα ηεηξάγσλν θαη ηα ζειπθά κε έλαλ θύθιν. Γηα άηνκα
ησλ νπνίσλ δε γλσξίδνπκε ην θύιν ρξεζηκνπνηείηαη ν ξόκβνο.
Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζχκβνια γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο γάκνπο αλάκεζα ζε δχν άηνκα, ηνπο
απνγφλνπο ελφο γάκνπ, ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα, θαζψο θαη πνιιά άιια
ζηνηρεία.
Σα ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη:

Σα γελεαινγηθά δέλδξα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ θιεξνλφκεζεο δηάθνξσλ
ραξαθηήξσλ θαη βνεζνχλ ζηε γελεηηθή θαζνδήγεζε.
2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
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ην γελεαινγηθφ δέληξν ηεο εηθφλαο

κειεηάηαη ζε κηα νηθνγέλεηα ν ηξφπνο θιεξνλφκεζεο δχν ραξαθηήξσλ, ηεο γξακκήο ηξηρνθπίαο κε
θνξπθή (επηθξαηήο απηνζσκηθφο) θαη ησλ πξνζθνιιεκέλσλ ινβψλ απηηψλ (ππνιεηπφκελνο
απηνζσκηθφο). Ο ραξαθηήξαο γξακκή ηξηρνθπίαο κε θνξπθή θαζνξίδεηαη απφ έλα επηθξαηέο απηνζσκηθφ
αιιειφκνξθν πνπ ζπκβνιίδεηαη κε Γ. Όια ηα άηνκα ζηελ νηθνγέλεηα πνπ δελ εκθαλίδνπλ θνξπθή είλαη
νκφδπγα ππνιεηπφκελα κε γνλφηππν γγ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν παππνχο θαη ε γηαγηά είλαη εηεξφδπγνη, γηαηί
εάλ ήηαλ νκφδπγνη φινη νη απφγνλνη ηνπο ζα είραλ γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή.
ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ην γελεαινγηθφ δέλδξν ηεο ηδίαο νηθνγέλεηαο

αιιά απηή ηε θνξά αλαιχεηαη έλαο ππνιεηπφκελνο ραξαθηήξαο, ζπγθεθξηκέλα ζη πξνζθνιιεκέλνη ινβνί
ησλ απηηψλ. Ο ραξαθηήξαο πξνζθνιιεκέλνη ινβνί ησλ απηηψλ θαζνξίδεηαη απφ ην ππνιεηπφκελν
αιιειφκνξθν πνπ ζπκβνιίδεηαη ε θαη Σν αληίζηνηρν επηθξνηέο Δ, επεηδή δεκηνπξγεί ειεχζεξνπο ινβνχο
απηηψλ. Απφ ην γελεαινγηθφ δέληξν θαίλεηαη πσο Οη ραξαθηήξεο θιεξνλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο ηνπ Mendel.

Δημήτριος Σπανός
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λα γελεαινγηθφ δέλδξν δελ καο βνεζά κφλν λα θαηαιάβνπκε ην παξειζφλ αιιά θαη λα
πξνζδηνξίζνπκε ην κέιινλ. Τπνζέζηε φηη ην δεπγάξη ηεο δεχηεξεο γεληάο απνθαζίδεη λα
απνθηήζεη έλα αθφκε παηδί.

 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην παηδί λα έρεη γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή: Απηφ απνηειεί κηα
δηαζηαχξσζε F1 θαηά Mendel (Γγ X Γγ) θαη επνκέλσο ε πηζαλφηεηα ην παηδί λα έρεη επηθξαηή
θαηλφηππν είλαη 3/4.
 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην παηδί λα έρεη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνχο: Απηφ αληηκεησπίδεηαη πάιη
σο κηα δηαζηαχξσζε κνλνυβξηδηζκνχ ηεο F1 (Δε Υ Δε), αιιά απηή ηε θνξά ρξεηάδεηαη λα
πξνζδηνξηζζεί ε πηζαλφηεηα ν απφγνλνο λα είλαη νκφδπγνο ππνιεηπφκελνο: Η πηζαλφηεηα είλαη
1/4.
 Πνηά είλαη ε πηζαλφηεηα ην παηδί λα έρεη γξακκή ηξηρνθπίαο κε θνξπθή θαη πξνζθνιιεκέλνπο
ινβνχο: Δάλ ηα δχν δεπγάξηα γνληδίσλ κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, ηφηε ε
πηζαλφηεηα ζα είλαη 3/4 (πηζαλφηεηα γηα γξακκή ηξηρνθπίαο κε θνξπθή) Υ 1/4 (πηζαλφηεηα γηα
πξνζθνιιεκέλνπο ινβνχο) = 3/16 (πηζαλφηεηα γηα γξακκή ηξηρνθπίαο κε θνξπθή θαη
πξνζθνιιεκέλνπο ινβνχο).

Η αλάιπζε ησλ γελεαινγηθψλ δέλδξσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ηα αιιειφκνξθα πνπ κειεηψληαη
ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία αζζελεηψλ.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Γεκεαιμγηθό δέκδνμ: ε δηαγναμμαηηθή απεηθόκηζε ηςκ μειώκ μηαξ μηθμγέκεηαξ γηα πμιιέξ
γεκηέξ ζηεκ μπμία θαίκμκηαη μη γάμμη, ε ζεηνά ηςκ γεκκήζεςκ, ημ θύιιμ ηςκ μειώκ ηεξ
μηθμγέκεηαξ θαη μ θαηκόηοπμξ ημοξ ζε θάπμημ θιενμκμμηθό παναθηήνα

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
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Απηνζωκηθή επηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα
νιιέο απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηνλ άλζξσπν ειέγρνληαη απφ απηνζσκηθά
επηθξαηή γνλίδηα. ηελ θιαζηθή απηνζσκηθή επηθξαηή θιεξνλνκηθόηεηα θάζε αζζελήο
ζην γελεαινγηθό δέλδξν έρεη έλα ηνπιάρηζηνλ αζζελή γνλέα

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ν έλαο γνλέαο είλαη ζπλήζσο εηεξφδπγνο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην θαη ν άιινο νκφδπγνο γηα ην θπζηνινγηθφ ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν.
πλεπψο ζη γνλφηππνη ησλ γνλέσλ ζπκβνιίδνληαη Αα αα, φπνπ Α εηηηθξαηέο γνλίδην πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αζζέλεηα θαη αα θπζηνινγηθφ αιιειφκνξηξν
Φπζηνινγηθόο γνλέαο

Αζζελήο γνλέαο

α

α

Α

Αα

Αα

α

αα

αα

Κάζε απφγνλνο ησλ αλσηέξσ γνλέσλ έρεη 50% πηζαλφηεηα λα θιεξνλνκήζεη ην αιιειφκνξθν Α ηνπ
αζζελνχο γνλέα θαη λα είλαη θαη ν ίδηνο αζζελήο (Αα), θαζψο θαη 50% πηζαλφηεηα λα θιεξνλνκήζεη ην
θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν α θαη λα είλαη θπζηνινγηθφο (αα). Ο θπζηνινγηθφο γνλέαο κεηαβηβάδεη κφλν
ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν α ζε θάζε παηδί ηνπ. Κάζε θύεζε είλαη έλα αλεμάξηεην γεγνλόο, πνπ δε
ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα πξνεγνύκελσλ θπήζεσλ. Η ζεσξεηηθά αλακελφκελε αλαινγία 1:1
θπζηνινγηθψλ θαη αζζελψλ αηφκσλ, ε νπνία παξαηεξείηαη ζηνλ πιεζπζκφ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή,
φηαλ εμεηάδεηαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα.
Κάζε αζζελέο άηνκν έρεη έλαλ αζζελή γνλέα θαζψο ε αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηφζν ηα αξζεληθά φζν θαη ηα
ζειπθά άηνκα
1. Οηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία (ζπρλφηεηα 1:500 άηνκα) πνπ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν
πξψηκεο εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ
2. Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή
Δμαίξεζε απνηεινχλ ζη πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε δηαηαξαρή πνπ εμεηάδεηαη νθείιεηαη ζε κηα
λέα κεηάιιαμε, δειαδή εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Αοημζωμηθά πνωμμζώμαηα: ηα πνςμμζώμαηα πμο είκαη μμνθμιμγηθά ίδηα ζημ ανζεκηθό θαη ζημ
ζειοθό άημμμ. Σημκ άκζνςπμ οπάνπμοκ 22 δεύγε αοημζςμηθώκ πνςμμζςμάηςκ.
Αοημζωμηθά γμκίδηα: γμκίδηα πμο βνίζθμκηαη πάκς ζηα αοημζςμηθά πνςμμζώμαηα.
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Απηνζωκηθή ππνιεηπόκελε θιεξνλνκηθόηεηα
εκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηνλ άλζξσπν ειέγρνληαη απφ απηνζσκηθά
ππνιεηπφκελα γνλίδηα.
1. δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία
2. β-ζαιαζζαηκία
3. θπζηηθή ίλσζε
4. πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηψλ
5. κεξηθή αρξσκαηνςία ζην θπαλφ
6. αιθηζκφο

ε αληίζεζε κε ηηο απηνζσκηθέο επηθξαηείο αζζέλεηεο, ζηηο νπνίεο ηα αζζελή άηνκα είλαη ζπλήζσο
εηεξφδπγα, νη απηνζσκηθέο ππνιεηπόκελεο αζζέλεηεο εθθξάδνληαη κόλν ζηα νκόδπγα άηνκα, ηα
νπνία λα έρνπλ θιεξνλνκήζεη έλα παζνινγηθό αιιειόκνξθν από θάζε γνλέα. πλήζσο θαη νη δχν
γνλείο ελφο αζζελνχο είλαη εηεξφδπγνη έρνπλ θπζηνινγηθφ θαηλφηππν θαη νλνκάδνληαη θνξείο, επεηδή
κπνξνύλ λα κεηαβηβάζνπλ ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν ζηνπο απνγόλνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη
ζη δχν γνλείο είλαη θνξείο, ε πηζαλφηεηα γέλλεζεο παηδηνχ πνπ πάζρεη είλαη 25%.

Φνξέαο
Α
α
Φνξέαο

Α
α

ΑΑ
Αα

Αα
αα

Η πηζαλφηεηα θαη νη δχν ζχδπγνη λα είλαη θνξείο ηεο ίδηαο αζζέλεηαο πνπ θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθφ
ππνιεηπφκελν ηξφπν είλαη πνιχ κηθξή. Απμάλεηαη φκσο ζε πεξίπησζε πνπ ζη δχν ζχδπγνη είλαη ζηελνί
ζπγγελείο, φπσο αδέιθηα ή μαδέιθηα. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ηα άηνκα κε θνηλνχο πξνγφλνπο είλαη
πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηα ίδηα ππνιεηπφκελα αιιειφκνξθα ζε ζρέζε κε άηνκα κε ζπγγεληθά. ηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αηκνκεημία ζπκβνιίδεηαη ζην γελεαινγηθό δέλδξν κε δηπιή γξακκή
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Φπινζύλδεηε ππνιεηπόκελε θιεξνλνκηθόηεηα
ηνλ άλζξσπν ππάξρεη έλα δεχγνο ρξσκνζσκάησλ, πνπ νλνκάδνληαη θπιεηηθά θαη δηαθέξνπλ
αλάκεζα ζε αξζεληθά θαη ζειπθά άηνκα. Σα θπζηνινγηθά ζειπθά άηνκα έρνπλ έλα δεχγνο
φκνησλ Υ ρξσκνζσκάησλ, ελψ ηα θπζηνινγηθά αξζεληθά άηνκα έρνπλ έλα Υ θαη έλα Τ

ρξσκφζσκα. Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκόζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειόκνξθα ζην Τ
νλνκάδνληαη θπινζύλδεηα θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκνύληαη αλαθέξεηαη σο θπινζύλδεηε
θιεξνλνκηθόηεηα.
Η αηκνξξνθηιία Α είλαη κηα θιαζηθή θπινζχλδεηε δηαηαξαρή, ζηελ νπνία ην αίκα δελ πήδεη θπζηνινγηθά
ιφγσ έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα VIII, κηαο αληηαηκνξξνθηιηθήο πξσηεΐλεο. Σν γνλίδην πνπ είλαη ππεχζπλν
γηα ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο είλαη ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην θαη ζπκβνιίδεηαη κε Υ α. Σν
θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ζπκβνιίδεηαη κε ΥΑ. Δπεηδή ηα αξζεληθά άηνκα έρνπλ έλα Υ ρξσκφζσκα ελψ
ηα ζειπθά έρνπλ δχν, ζα ππάξρνπλ δχν πηζαλνί γνλφηππνη ζηα αξζεληθά θαη ηξεηο ζηα ζειπθά

Η

θιεξνλνκηθφηεηα ησλ θπινζχλδεησλ ππνιεηπφκελσλ γνληδίσλ αθνινπζεί έλα εχθνια
αλαγλσξίζηκν πξφηππν Έλα ππνιεηπόκελν θπινζύλδεην γνλίδην εθθξάδεηαη θαηλνηππηθά
ζε όια ηα αξκεληθά άηνκα πνπ θέξνπλ ην γνλίδην αιιά κόλν ζε εθείλα ηα ζειπθά πνπ

είλαη νκόδπγα γηα ην ππνιεηπόκελν γνλίδην. πλεπψο, νη αζζέλεηεο πνπ ειέγρνληαη από ππνιεηπόκελα
θπινζύλδεηα γνλίδηα εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πάξα πνιύ ζπάληα ζηα
ζειπθά άηνκα
Ο ηξφπνο θιεξνλφκεζεο ηεο αηκνξξνθηιίαο έρεη κειεηεζεί απφ πνιχ παιηά. Ήηαλ γλσζηφ φηη ε
βαζίιηζζα Βηθηψξηα ήηαλ θνξέαο θαη κεηαβίβαζε ηε «βαζηιηθή αηκνξξνθηιία» ζηνπο απνγφλνπο ηεο.
Δάλ έλαο αηκνξξνθηιηθφο άληξαο παληξεπηεί κηα γπλαίθα θπζηνινγηθή (νκφδπγε), φινη ζη αξζεληθνί
απφγνλνη ηνπ ζα πάξνπλ ην Τ ρξσκφζσκα απφ ηνλ παηέξα ηνπο θαη ην Υ απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη ζα είλαη
πγηείο, ελψ φινη ζειπθνί είλαη ππνρξεσηηθά θνξείο

Φπζηνινγηθόο
ΥΑ
ΥΑ
Αζζελήο

Τ

ΥΑΤ

ΥΑΤ

Υα

ΥΑΥα

ΥΑΥα

Φνξέαο

Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη έλαο ζειπθφο απφγνλνο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, δειαδή κηα θνξέαο ηεο
αζζέλεηαο. παληξεχεηαη έλα θπζηνινγηθφ άλδξα. Γεκηνπξγνχληαη απφγνλνη κε ηέζζεξηο γνλνηχπνπο, πνπ
εκθαλίδνληαη κε ίζε ζπρλφηεηα
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Φνξέαο
ΥΑ
Υα
Φπζηνινγηθόο

Τ
ΥΑ

ΥΑΤ
ΥΑΥΑ

ΥαΤ
ΥΑΥα

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αηκνξξνθηιία πνπ εκθάληδε ν παππνχο θαη ε νπνία δελ εθδειψζεθε ζε θαλέλα απφ
ηα παηδηά ηνπ έρεη 50% πηζαλφηεηα λα κεηαβηβαζηεί, κέζσ ηεο θφξεο ηνπ, ζηα αξζεληθά εγγφληα ηνπ. Η
θφξε κηαο γπλαίθαο θνξέα έρεη επίζεο 50% πηζαλφηεηα λα είλαη θαη ε ίδηα θνξέαο, εάλ ν παηέξαο ηεο
είλαη θπζηνινγηθφο.
Με ηνλ ίδην ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο θιεξνλνκείηαη θαη ε κεξηθή αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ην
θφθθηλν ρξψκα. ην κεγάιν βξαρίνλα ηνπ ρξσκνζψκαηνο Υ ηνπ αλζξψπνπ βξίζθνληαη γνλίδηα πνπ καο
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβαλφκαζηε ην θφθθηλν θαη πξάζηλν ρξψκα. Μεηαιιαγκέλν
αιιειφκνξθα ησλ γνληδίσλ απηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κεξηθή αρξσκαηνςία. Σα γνλίδηα γηα ην
θπαλφ ρξψκα είλαη απηνζσκηθά.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Φοιεηηθά πνωμμζώμαηα: δεογάνη πνςμμζςμάηςκ πμο ζημοξ πενηζζόηενμοξ μνγακηζμμύξ
ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο ακζνώπμο θαζμνίδμοκ ημ θύιμ. Σημκ άκζνςπμ ε πανμοζία ημο Υ
πνςμμζώμαημξ θαζμνίδεη ημ ανζεκηθό άημμμ, ε απμοζία ημο ημ ζειοθό. Σηα ζειοθά άημμα
έπμομε ΦΦ πνςμμζώμαηα εκώ ζηα ανζεκηθά ΦΥ.
Φοιμζύκδεηα

γμκίδηα: ηα γμκίδηα πμο βνίζθμκηαη ζηε θοιμζύκδεηε πενημπή ημο Φ

πνςμμζώμαημξ θαη ηα μπμία δεκ έπμοκ αιιειόμμνθα ζημ Υ
Φοιμζύκδεηε θιενμκμμηθόηεηα: μ ηνόπμξ θιενμκόμεζεξ ηδημηήηςκ πμο θαζμνίδεηαη από
γμκίδηα πμο βνίζθμκηαη ζε ζογθεθνημέκε πενημπή ημο Φ πνςμμζώμαημξ
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Μεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάηωλ θαη αζθήζεωλ
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο βηνινγίαο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε ξνή ηεο ζθέςεο θαη φρη
κφλν νη αλαινγίεο, ηα πνζνζηά θαη νη δηαζηαπξψζεηο κε ηνπο γνλφηππνπο θαη θαηλφηππνπο ησλ
αηφκσλ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πξφβιεκα απαηηείηαη θαιή γλψζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο

νξνινγίαο ψζηε κε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα γίλεη ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζε θάπνηα
θαηεγνξία Μεηά ηελ ηαμηλφκεζε πξέπεη λα βξνχκε ηνλ θαηάιιειν ζπκβνιηζκφ ησλ γνληδίσλ, λα
θάλνπκε ηελ δηαζηαχξσζε θαη λα ειέγμνπκε αλ ε αλαινγία πνπ πξνθχπηεη ζπκθσλεί κε ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνβιήκαηνο.

ομβμιηζμόξ γμκηδίωκ:
Απηνζσκηθά γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, εθηφο
θαη αλ ην πξφβιεκα δίλεη ζπγθεθξηκέλν ζπκβνιηζκφ γηα ηα γνλίδηα.
Δπηθξαηή γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ
Τπνιεηπόκελα γνλίδηα: : ζπκβνιίδνληαη κε ΜΗΚΡΑ γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ
πλεπηθξαηή γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ θαη δείθηεο
π.ρ Α1, Α2, Β1 θαη Β2
Φπινζύλδεηα γνλίδηα: βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα θαη ζα ζπκβνιίδνληαη ΥΑ θαη Υα
Αηειώο θπινζύλδεηα γνλίδηα: ηεξείηαη ν ζπκβνιηζκφο ΥΑΤΑ
Πνιιαπιά αιιειόκνξθα: (νκάδεο αίκαηνο) Η Α, ΗΒ, η κε ζρέζε Η Α = ΗΒ > η
Γηαηί ζπκβνιίδνπκε κε ΚΚ ηα θίηξηλα ζπέξκαηα ζην κνζρνκπίδειν θαη όρη κόλν κε Κ;
Γηαηί ην κνζρνκπίδειν είλαη δηπινεηδήο νξγαληζκφο, πνπ ζεκαίλεη, φηη θάζε ρξσκφζσκα έρεη ην δεπγάξη
ηνπ (ην νκφινγν ρξσκφζσκα) Δπνκέλσο ζηελ ίδηα ζέζε ησλ νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ ζα ππάξρεη θαη
ην αληίζηνηρν αιιειφκνξθν γνλίδην. Άξα θαη ζην κνζρνκπίδειν ζα ππάξρνπλ δεχγε αιιειφκνξθσλ
γνληδίσλ (ΚΚ) θαη φρη κφλν έλα γνλίδην (Κ)
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ομβμιηζμμί μνγακηζμώκ:
1. Αλ νη νξγαληζκνί είλαη ΓΗΠΛΟΔΗΓΔΗ ηφηε θάζε ηδηφηεηα ηνπο ζα ηελ ζπκβνιίδνπκε κε δύν
γξάκκαηα θεθαιαία ή κηθξά ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ γνληδίσλ.
2. Αλ νη νξγαληζκνί είλαη ΑΠΛΟΔΗΓΔΗ ηφηε θάζε ηδηφηεηα ηνπο ζα ηελ ζπκβνιίδνπκε κε έλα
γξάκκα θεθαιαίν ή κηθξφ ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ γνληδίσλ.
3. Οη ΓΑΜΔΣΔ ησλ δηπινεηδψλ νξγαληζκψλ είλαη απινεηδείο θαη θάζε ηδηφηεηα ηνπο ζα ηελ
ζπκβνιίδνπκε κε έλα γξάκκα θεθαιαίν ή κηθξφ ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν
ησλ γνληδίσλ.
4. Όηαλ ν ΓΟΝΟΣΤΠΟ δελ είλαη δελ είλαη απφιπηα θαζνξηζκέλνο βάδνπκε παχια ζηε ζέζε ησλ
γνληδίσλ πνπ δελ γλσξίδνπκε

Ε ΠΑΡΟΤΖΑΕ ΣΕ ΘΤΕ ΣΟΤ ΠΡΟΒΘΕΙΑΣΟ
Η παξνπζίαζε ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο γελεηηθήο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ζεηξά
1. Γειψλνληαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ γηα ην θάζε γλψξηζκα θαη ε δξάζε ηνπο
(θαηλφηππνο).
2. Γξάθεηαη ε παηξηθή γεληά (Ρ1) κε ηνπο θαηλφηππνπο θαη κε ηνπο γνλφηππνπο ησλ
δηαζηαπξνχκελσλ αηφκσλ. Αξηζηεξά γξάθεηαη ην ζειπθφ, δεμηά γξάθεηαη ην αξζεληθφ άηνκν θαη
αλάκεζά ηνπο ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν Υ. Αξηζηεξά απφ ην ζειπθφ άηνκν ηνπνζεηείηαη ην
ζχκβνιν ηεο Αθξνδίηεο (♀)θαη δεμηά απφ ην αξζεληθφ άηνκν ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν ηνπ Δξκή
(♂).
3. Κάησ απφ ην ζειπθφ άηνκν γξάθνληαη νη ζειπθνί γακέηεο θαη θάησ απφ ην αξζεληθφ άηνκν
γξάθνληαη νη αξζεληθνί γακέηεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ αληίζηνηρα απφ ηνπο γνλείο. Οη
γακέηεο γξάθνληαη κε ην γξάκκα πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ θάζε γνληδίνπ.
4. Κάησ απφ ηνπο γακέηεο γξάθνληαη νη δπλαηνί γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F1 γεληάο θαη νη
αληίζηνηρνη θαηλφηππνη πνπ ειέγρνπλ.
5. Αθήλνληαο κηα γξακκή θελή, γξάθνληαη νη θαηλφηππνη θαη νη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F1
γεληάο πνπ ζα δηαζηαπξσζνχλ. Σα άηνκα απηά απνηεινχλ ηελ Ρ 2 γεληά.
6. Κάησ απφ ηα δηαζηαπξνχκελα άηνκα ηεο Ρ2 γεληάο γξάθνληαη νη γακέηεο πνπ κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ αληίζηνηρα απφ ηα άηνκα απηά.
7. Κάησ απφ ηνπο γακέηεο γξάθνληαη νη γνλφηππνη θαη νη θαηλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F2 γεληάο.
8. ην ηέινο ππνινγίδεηαη ε γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγφλσλ θαζψο επίζεο θαη
ηα πνζνζηά ηνπο θαηά θχιν (αλ είλαη δπλαηφλ) θαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ησλ απνγφλσλ.
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ΔΖΑΣΑΤΡΩΓΖ
ηηο δηαζηαπξψζεηο πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηα παξαθάησ:
1. φηαλ ηα άηνκα ηεο Ρ γεληάο είλαη νκφδπγα γηα ηελ ηδηφηεηα ή ηηο ηδηφηεηεο πνπ εμεηάδνπκε, ηφηε ηα
άηνκα ηεο F1 γεληάο είλαη φια νκνηόκνξθα κεηαμχ ηνπο.
2. ζηηο δηαζηαπξψζεηο δηπβξηδηζκνχ ή πνιπβξηδηζκνχ γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά
ρξσκνζψκαηα

ηζρχεη ν 2νο λφκνο ηνπ Mendel. Δπνκέλσο ην γνλίδην πνπ ειέγρεη κηα ηδηφηεηα

κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο
γηα ην ζρεκαηηζκφ γακεηψλ.
3. γξάθνπκε κε ηελ αθφινπζε ζεηξά


γηα θάζε ηδηφηεηα δίλνπκε έλα ζπκβνιηζκφ



εηξά δηαζηαπξψζεσλ:
Ρ: γνλφηππνο
θαηλφηππνο

γακέηεο Ρ:
F1: γνλφηππνο
θαηλφηππνο
γακέηεο F1:
F2: γνλφηππνο
θαηλφηππνο
γακέηεο F2:
ε ζεηξά απηή δηαηεξείηαη
α. φηαλ καο δεηνχλ ην απνηέιεζκα κηαο δηαζηαχξσζεο
β. φηαλ καο δεηνχλ λα πξνζδηνξίζνπκε θάπνηνπο γνλφηππνπο θαη καο έρνπλ δψζεη φινπο ή κεξηθνχο
θαηλφηππνπο, απφ δχν ή ηξεηο γεληέο.
γ. φηαλ νη γακέηεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηέζζεξηο ρξεζηκνπνηνχκε ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett
Αριθμός γαμετών και απογόνων
Αξηζκόο αιιειόκνξθσλ Αξηζκόο γακεηώλ
ραξαθηήξεο γνλέσλ
ζηελ F1 γεληά
1 (κνλνϋβξηδηζκόο)
21=2
2 (δηπβξηδηζκόο)
22=4
3 (ηξηπβξηδηζκόο)
23=9
…
…
Ν (πνιπβξηδηζκφο)
2λ

Δημήτριος Σπανός

Αξηζκόο γνλόηππσλ
ζηελ F2 γεληά
(21)2=4
(22)2=16
(23)2=64
…
(2λ)2
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ΗΑΣΕΓΟΡΖΓ ΠΡΟΒΘΕΙΑΣΩΚ
Σα πξνβιήκαηα βαζηθά ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο
α) Πξνβιήκαηα πνπ γλσξίδνπκε ηνπο γνλφηππνπο θαη ηνπο θαηλφηππνπο ηεο παηξηθήο γελεάο θαη δεηάκε
ηνπο γνλφηππνπο θαη ηνπο θαηλφηππνπο ηεο F1 θαη F2 γεληάο θαη ηηο αλαινγίεο ή ηα πνζνζηά
β) Πξνβιήκαηα ζηα νπνία γλσξίδνπκε, ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ή ηνπο θαηλφηππνπο ησλ παηδηψλ θαη
δεηάκε ηνπο πηζαλνχο θαηλφηππνπο θαη γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ.
Γηα ιφγνπο δηδαθηηθνχο, ζα ηα ηαμηλνκήζνπκε ζε ελλέα θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνβιήκαηνο, μεθηλψληαο απφ ηνλ κνλνυβξηδηζκφ θαη ηνλ δηπβξηδηζκφ – πνιπβξηδηζκφ (θαηεγνξίεο
πξνβιεκάησλ 1 θαη 2) γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνπο λφκνπο ηνπ

Mendel. ηε θαηεγνξία απηή ησλ

πξνβιεκάησλ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ζα δίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαδφκελσλ ραξαθηήξσλ ή ηελ
αλαινγία ησλ θαηλνηχπσλ ή ηνλ αξηζκφ ησλ θαηλνηχπσλ.
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ Mendel
1νο λόκνο ηνπ Mendel ή λόκνο ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ:
Σα εηεξφδπγα άηνκα ηεο F1 γεληάο σο πξνο κία ηδηφηεηα δηαρσξίδνπλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κείσζεο
ηα αιιειφκνξθα γνλίδηά ηνπο, έηζη ζε θάζε γακέηε λα ππάξρεη κφλν ην έλα αιιειφκνξθν. Οη
ηδηφηεηεο ησλ λέσλ αηφκσλ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ δχν γνλέσλ.
2νο λόκνο ηνπ Mendel ή λόκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ:
Σα εηεξφδπγα άηνκα ηεο F1 γεληάο σο πξνο δχν ηδηφηεηεο δηαρσξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο
ηα αιιειφκνξθα ηεο κηαο ηδηφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηα αιιειφκνξθα ηεο άιιεο ηδηφηεηαο έηζη θάζε
άηνκν παξάγεη γακέηεο κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ησλ γνληδίσλ ηνπ.
Ο λφκνο ηζρχεη γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ
ηελ απηνζσκηθή θιεξνλνκηθφηεηα , ή ηελ θπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα ην πξφβιεκα ζα δίλεη ηελ
αλαινγία ησλ θχισλ ε ζα αλαθέξεη ηα θχια (θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ 3, 4 θαη 5). Η θιεξνλνκηθφηεηα
ησλ ζλεζηγφλσλ γνληδίσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηλφηππσλ θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηα
αλακελφκελα.
Σαμηλόκεζε αλά θαηεγνξία από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο
1. Μνλνπβξηδηζκφο
2. Γηπβξηδηζκφο
3. Κιεξνλνκηθφηεηα θχινπ
4. Απηνζσκηθή θιεξνλνκηθφηεηα
5. Φπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα
6. Πνιιαπιά αιιειφκνξθα - Οκάδεο αίκαηνο
7. πλδπαζηηθά Πξνβιήκαηα
8. Γελεαινγηθά δέλδξα
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1. Ιμκμϋβνηδηζμόξ
Έλα πξφβιεκα ηαμηλνκείηαη ζηε θαηεγνξία απηή:


Απφ ην πιήζνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ αλαθέξνληαη



Απφ ηελ αλαινγία



Απφ ην πιήζνο ησλ θαηλνηχπσλ

Κιεξνλνκηθόηεηα επηθξαηώλ θαη ππνιεηπόκελσλ γνληδίσλ
Απφ ηελ δηαζηαχξσζε εηεξφδπγνπ κε εηεξφδπγν άηνκν Αα Υ Αα πξνθχπηνπλ ηξηπιάζηνη απφγνλνί κε
ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ ηνλ ππνιεηπφκελν θαηλφηππν
ΑΝΑΛΟΓΙΑ:

3:1

Απφ ηελ δηαζηαχξσζε εηεξφδπγνπ κε νκφδπγν άηνκν ζην ππνηειέο Αα Υ αα πξνθχπηνπλ ίζνη απφγνλνί
κε ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ ηνλ ππνιεηπφκελν θαηλφηππν
ΑΝΑΛΟΓΙΑ:

1:1

Η δηαζηαχξσζε εηεξφδπγνπ αηφκνπ σο πξνο θάπνην γνλίδην κε νκφδπγν άηνκν ζην ππνηειέο
αιιειφκνξθφ ηνπ (Αα Υ αα) νλνκάδεηαη αλάδξνκε δηαζηαύξσζε ή δηαζηαύξσζε ειέγρνπ
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ γνλόηππνπ ελφο αηφκνπ πνπ εκθαλίδεη επηθξαηή θαηλφηππν γίλεηαη:
α. κε απηνγνληκνπνίεζε (αλ είλαη δπλαηή)
Αλ ην άηνκν είλαη νκφδπγν ζην επηθξαηέο γνλίδην φια ηα άηνκα ζα έρνπλ κφλν ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν.

Α
Α

Α

Α

ΑΑ
ΑΑ

ΑΑ
ΑΑ

Αλ ην άηνκν είλαη εηεξφδπγν ζην επηθξαηέο γνλίδην ηφηε ηα 2/3 ησλ αηφκσλ ζα έρνπλ ηνλ επηθξαηή
θαηλφηππν θαη ην 1/3 ζα εκθαλίδνπλ ηνλ ππνιεηπφκελν θαηλφηππν.

Α
α

Α

α

ΑΑ
αΑ

Αα
αα

β. κε αλάδξνκε δηαζηαύξσζε
Αλ ην άηνκν είλαη νκφδπγν ζην επηθξαηέο γνλίδην φια ηα άηνκα ζα έρνπλ κφλν ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν.
Α
Α

α

α

Αα
Αα

Αα
Αα

Αλ ην άηνκν είλαη εηεξφδπγν ζην επηθξαηέο γνλίδην ηφηε ηα κηζά άηνκα ζα έρνπλ
θαηλφηππν θαη ηα άιια κηζά ζα εκθαλίδνπλ ηνλ ππνιεηπφκελν θαηλφηππν.
Α
α
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α

α

Αα
αα

Αα
αα

ηνλ επηθξαηή
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1. Έκαξ γθνη πμκηηθόξ δηαζηαονώκεηαη πμιιέξ θμνέξ με έκα ιεοθό πμκηηθό θαη όιμη μη
απόγμκμη ημο είκαη γθνη. α. Γάκ δηαζηαονςζμύκ δύμ από ημοξ γθνη απμγόκμοξ ηεξ F1,
πμημ πμζμζηό από ημοξ πμκηηθμύξ ηεξ F2 γεκηάξ, ζα είκαη γθνη β. Πςξ μπμνείηε κα
δηαπηζηώζεηε εάκ έκαξ γθνη πμκηηθόξ είκαη μμόδογμξ ή εηενόδογμξ
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ

γθξη ρξώκα

Απόγνλνη F1

ιεπθό ρξώκα

100% γθξη ρξώκα

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
ηελ F1 γεληά πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά γθξη πνληίθηα απφ ηε δηαζηαχξσζε γθξη πνληηθνχ κε ιεπθφ
πνληηθφ, άξα ην αιιειφκνξθν Γ πνπ ειέγρεη ην γθξη ρξψκα επηθξαηεί ζην αιιειφκνξθν γ πνπ ειέγρεη ην
ιεπθφ ρξψκα, γηαηί ε ηδηφηεηα ιεπθφ ρξψκα εμαθαλίδεηαη ζηελ F1 γεληά. Ο έλαο πνληηθφο είλαη ιεπθφο,
άξα νκφδπγνο ζην ππνιεηπφκελν γνλίδην (γγ) ελψ, ε αλαινγία 100% ζε γθξη πνληίθηα, ζηε F1 γεληά
δείρλεη φηη ν γθξη πνληηθφο ηεο παηξηθήο γεληάο είλαη νκφδπγνο ζην επηθξαηέο γνλίδην (ΓΓ)
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
Παηξηθή Ρ1

ΓΓ

γγ

γθξη
Γ

ιεπθό
γ

Φαηλόηππνο
Γακέηεο
Απόγνλνη F1

Γγ

100% γθξη
α)Η δηαζηαχξσζε δχν αηφκσλ ηεο F1 γεληάο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Παηξηθή

Γγ

Γγ

Γ

γ

P2
γακέηεο
Γ

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
γθξη

Απόγνλνη F2
ΓΓ

Γγ

γ

75% γθξη
25% ιεπθά

Γγ

γγ

β) Η δηαπίζησζε γηα ην αλ έλαο γθξη πνληηθφο είλαη νκφδπγνο ή εηεξφδπγνο γίλεηαη κε δηαζηαύξσζε
ειέγρνπ, δειαδή κε δηαζηαχξσζε ηνπ πξνο εμέηαζε πνληηθνχ κε πνληηθφ ιεπθνχ ρξψκαηνο, νκφδπγνπ
ζην ππνιεηπφκελν γνλίδην. ηε πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ δχν πηζαλφηεηεο:
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β1) Αλ ν πνληηθφο είλαη νκόδπγνο ηφηε ε δηαζηαχξσζε ειέγρνπ νδεγεί ζε 100% γθξη απνγφλνπο:

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Γακέηεο
Απόγνλνη

ΓΓ
γγ
γθξη ρξώκα
ιεπθό ρξώκα
Γ
γ
Γγ
100% γθξη ρξώκα

β2) Αλ ν πνληηθφο είλαη εηεξόδπγνο ηφηε ε δηαζηαχξσζε ειέγρνπ νδεγεί ζε 50% γθξη απνγφλνπο θαη
50% ιεπθνχο απνγφλνπο:

γακέηεο
γ

Γγ
γθξη ρξώκα
Γ
Γγ

Γγ
γθξη ρξώκα
γ
γγ

γ

Γγ

γγ

P1

Δημήτριος Σπανός

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
50% γθξη, 50% ιεπθά
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2. Δύμ ζειοθά μαύνα πμκηίθηα δηαζηαονώζεθακ πςνηζηά με γθνη πμκηηθό. Οη απ’ εοζείαξ
απόγμκμη από ηε μία δηαζηαύνςζε ήηακ 15 μαύνμη θαη 17 γθνη απόγμκμη, εκώ από ηεκ
άιιε 30 μαύνμη απόγμκμη. Ιε πμημ ηνόπμ θιενμκμμείηαη ημ γκώνηζμα; Γνάρηε ημοξ
γμκόηοπμοξ ηςκ γμκέςκ.
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

καύξν
γθξη
15 καύξνη θαη 17 γθξη

Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

καύξν
30 καύξνη

γθξη

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
ηελ 2ε δηαζηαχξσζε, εκθαλίδνληαη κφλν καχξνη πνληηθνί άξα ην καχξν ρξψκα επηθξαηεί ηνπ γθξη θαη
είλαη νκφδπγν επηθξαηέο (ΜΜ) ελψ ην γθξη νκφδπγν ππνιεηπφκελν (κκ). ηε 1 ε δηαζηαχξσζε
εκθαλίδνληαη καχξνη θαη γθξη απφγνλνη, ζε αλαινγία 15:17 πεξίπνπ ίζν 1:1, άξα ην καχξν πνληίθη είλαη
εηεξφδπγν (Μκ).
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
1ε Γηαζηαύξσζε
Παηξηθή

Μκ

κκ

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο

P
Γακέηεο

κ

κ
Απόγνλνη F1

Μ
Μκ

Μκ

κκ

κκ

50% καύξα

κ

50% γθξη

2ε Γηαζηαύξσζε
Παηξηθή Ρ

ΜΜ

κκ

καύξν
Μ

γθξη

Φαηλόηππνο
Γακέηεο
Απόγνλνη F1

κ
Μκ

100%
καύξνη
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Κιεξνλνκηθόηεηα ησλ αηειώο επηθξαηώλ γνληδίσλ
Η χπαξμε ησλ αηειψο επηθξαηψλ γνληδίσλ γίλεηαη θαλεξή απφ ηελ εκθάληζε 3 δηαθνξεηηθψλ θαηλνηχπσλ
ζε έλα γλψξηζκα.
Απφ ηελ δηαζηαχξσζε εηεξφδπγνπ κε εηεξφδπγν άηνκν Α1Α2 ΥΑ1Α2 πξνθχπηνπλ άηνκα κε ηνλ ελδηάκεζν
θαηλφηππν Α1Α2 ζε δηπιάζην πνζνζηφ απφ απηά κε ηνπο αθξαίνπο θαηλφηππνπο Α1Α1 θαη Α2Α2
ΑΝΑΛΟΓΙΑ:

1:2:1

Απφ ηελ δηαζηαχξσζε εηεξφδπγνπ κε νκφδπγν άηνκν Α1Α2 Υ Α1Α1 ή Α1Α2 Υ Α2Α2 πξνθχπηνπλ άηνκα κε
ηνλ ελδηάκεζν θαηλφηππν θαη άηνκα κε ηνλ έλα αθξαίν θαηλφηππν ζε ίζα πνζνζηά ζηνπο απνγφλνπο
ΑΝΑΛΟΓΙΑ:

1:1

3. Ε δηαζηαύνςζε μηαξ θόηαξ θαη εκόξ θόθμνα δίκεη 12 θμηόπμοια μαύνα, 11 ιεοθά θαη 25
γθνη. Πμημη είκαη μη θαηκόηοπμη ημο θόθμνα, ηεξ θόηαξ θαη ηςκ απμγόκςκ ημοξ. Δίδεηαη
όηη μ πνώμα ημο πηενώμαημξ είκαη μμκμγμκηδηαθή ηδηόηεηα πμο ειέγπεηαη από δύμ
αιιειόμμνθα.
Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

;
;
12 καχξα, 11 ιεπθά, 25 γθξη

1. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Η αλαινγία 1 καχξν :2 γθξη :1 ιεπθφ θαη ε χπαξμε ηξηψλ θαηλνηχπσλ γηα ην ρξψκα ηνπ πηεξψκαηνο καο
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ην γλψξηζκα είλαη αηειψο επηθξαηή θαη νη δχν
γνλείο είλαη εηεξφδπγνη.
Αλ ην γνλίδην Α1 ζε νκνδπγία δίλεη καχξν ρξψκα (Α1Α1), ην άιιν ζε νκνδπγία ζα δίλεη ιεπθφ ρξψκα
(Α2Α2), ελψ ηα δχν γνλίδηα ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε (Α1Α2) ζα δίλνπλ ην ελδηάκεζν γθξη ρξψκα
2. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
Α1Α2

Α1Α2

Παηξηθή

Φαηλόηππνο

P

γακέηεο

Γνλόηππνο

γθξη

Α1

Α2
Απόγνλνη F1

Α1

Α1Α1

Α1Α2

1 καύξν
2 γθξη

Α2

1 ιεπθό
1

2

ΑΑ
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2

2

ΑΑ
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4. Τμ πνώμα ημο άκζμοξ εκόξ θοημύ μπμνεί κα είκαη θόθθηκμ άζπνμ ή νμδ. α) Από ηεκ
δηαζηαύνςζε θοηώκ με θόθθηκμ άκζμξ με θοηά πμο έπμοκ άζπνμ άκζμξ πνμέθορακ
350 θοηά με νμδ άκζμξ. β) Από ηεκ δηαζηαύνςζε θοηώκ με νμδ άκζμξ μεηαλύ ημοξ
πνμέθορακ 152 θοηά με θόθθηκμ άκζμξ , 315 με νμδ άκζμξ θαη 148 με άζπνμ άκζμξ. γ)
Από ηεκ δηαζηαύνςζε θοηώκ με νμδ άκζμξ με θοηά πμο έπμοκ άζπνμ άκζμξ
πνμέθορακ 89 θοηά με νμδ άκζμξ θαη 95 με άζπνμ άκζμξ. δ) Από ηεκ δηαζηαύνςζε
θοηώκ με θόθθηκμ άκζμξ με θοηά πμο έπμοκ νμδ άκζμξ πνμέθορακ 149 θοηά με
θόθθηκμ άκζμξ θαη 153 με νμδ άκζμξ. Ιε πμημ ηνόπμ θιενμκμμείηαη ημ πνώμα ημο
άκζμοξ;
1. Γεδνκέλα:
α.
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1
Αλαινγία

Κόθθηλν άλζνο
Άζπξν άλζνο
350 ξνδ άλζνο
100% ξνδ άλζνο

Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1
Αλαινγία

Ρνδ άλζνο
Ρνδ άλζνο
152 θφθθηλα, 315 ξνδ θαη 148 άζπξα άλζε
1θφθθηλν :2 ξνδ: 1 άζπξν άλζνο

Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1
Αλαινγία

Ρνδ άλζνο
Άζπξν άλζνο
89 ξνδ άλζνο, 95
1 ξνδ άλζνο : 1 άζπξν άλζνο

β.

γ.

δ.
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1
Αλαινγία

Κόθθηλν άλζνο
Ρνδ άλζνο
149 θφθθηλα , 153 ξνδ άλζνο
1 θφθθηλν άλζνο : 1ξνδ άλζνο

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
α. Απφ ηελ δηαζηαχξσζε θπηά κε θφθθηλν άλζνο κε θπηά άζπξνπ άλζνπο πξνθχπηνπλ θπηά κε ξνδ άλζε
ζε αλαινγία 100% άξα ην ξνδ είλαη ν ελδηάκεζνο θαηλφηππνο.
β. Η θαηλνηππηθή αλαινγία 1:2:1 είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ησλ αηειψο επηθξαηψλ
γνληδίσλ.
γ. Η αλαινγία 1: 1 θαη ε γλψζε ηνπ θαηλφηππνπ ησλ ξνδ αλζέσλ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα
άζπξα άλζε είλαη νκφδπγα
δ. Όκνηα κε ην γ ηα θφθθηλα άλζε είλαη νκφδπγα.
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3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Γακέηεο
Απόγνλνη

Κ1 Κ1
Κ2 Κ2
Κόθθηλν άλζνο
Άζπξν άλζνο
1
Κ
Κ2
Κ1 Κ2 100% ξνδ άλζνο

γακέηεο
Κ1

Κ1 Κ2
Ρνδ άλζνο
Κ1
Κ1 Κ1

Κ1 Κ2
Ρνδ άλζνο
Κ2
Κ1 Κ2

Κ2

Κ1 Κ2

Κ2 Κ2

P1

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
25% θόθθηλα, 50% ξνδ
θαη 25% άζπξα

γακέηεο
Κ1

Κ1 Κ2
Ρνδ άλζνο
Κ2
Κ1 Κ2

Κ2 Κ2
Άζπξν άλζνο
Κ2
Κ1 Κ2

Κ2

Κ2 Κ2

Κ2 Κ2

P1

γακέηεο
Κ1

Κ1 Κ1
Κόθθηλν άλζνο
Κ1
Κ1 Κ1

Κ1 Κ2
Ρνδ άλζνο
Κ2
Κ1 Κ2

Κ1

Κ1 Κ1

Κ1 Κ2

P1
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Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
50% ξνδ,
50% άζπξα

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
50% θόθθηλα,
50% άζπξα
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2. Δηοβνηδηζμόξ
Έλα πξφβιεκα ηαμηλνκείηαη ζηε θαηεγνξία απηή:


Απφ ην πιήζνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ αλαθέξνληαη



Απφ ηελ αλαινγία



Απφ ην πιήζνο ησλ θαηλνηχπσλ

Η αλεμάξηεηε ζπκπεξηθνξά ησλ δεπγαξηψλ ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ, πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα,
βαζίδεηαη ζηελ ειεχζεξε θαη ηπραία δηαθίλεζε θαηά ηε κείσζε θάζε δεχγνπο ρξσκνζσκάησλ πνπ είλαη
πξνζθνιιεκέλα ζηελ άηξαθην. Ο δηαρσξηζκφο ησλ γνληδίσλ κε αλαινγία 1 : 1 ( κηζά -κηζά ) ζηεξίδεηαη
ζηε ζχλαςε ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηε κεηάθαζε ηεο θπηηαξνδηαίξεζεο θαη ζηνλ ειεχζεξν ζπλδπαζκφ θαη
απνρσξηζκφ ηνπο θαηά ηελ αλάθαζε.
Γηα γνλίδηα πνπ ζπλδπάδνληαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, ε θαηλνηππηθή αλαινγία ηνπ δηπβξηδηζκνχ είλαη
πξντφλ ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν θαηλνηππηθψλ αλαινγηψλ ηνπ κνλνυβξηδηζκνχ πνπ ζα
έδηλαλ απφ κφλα ηνπο ηα δχν δεπγάξηα αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ.
Γηα παξάδεηγκα, ε θαηλνηππηθή αλαινγία 9 : 3 : 3 : 1 ησλ απνγφλσλ ηνπ δηπβξηδηζκνχ πξνθχπηεη απφ ηε
δηαζηαχξσζε δηπιά εηεξφδπγσλ αηφκσλ θαη είλαη πξντφλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν θαηλνηππηθψλ
αλαινγηψλ ηνπ κνλνυβξηδηζκνχ 3 : 1
Έηζη απφ ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ θαηλνηππηθψλ αλαινγηψλ ηνπ κνλνυβξηδηζκνχ πξνθχπηνπλ νη
θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ηνπ δηπβξηδηζκνχ, γηα γνλίδηα πνπ ζπλδπάδνληαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο (κε
ζπλδεδεκέλα). Η κέζνδνο απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ εθηίκεζε ησλ γνλφηππσλ ησλ γνλέσλ, φηαλ
μέξνπκε ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ησλ απνγφλσλ ηνπο απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Δίλαη εθηθηφ θαη ην
αληίζηξνθν, δειαδή ε πξφβιεςε ησλ θαηλνηππηθψλ αλαινγηψλ ζηνπο απνγφλνπο, φηαλ μέξνπκε ηνπο
γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ. Έηζη απνθεχγνκε ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ πηζαλψλ δηαζηαπξψζεσλ θαη
θαηαιήγνκε ακέζσο ζην ζπκπέξαζκα.
ηηο δηαζηαπξψζεηο δηπβξηδηζκνχ, φηαλ δελ αλαθέξεηαη ν δεχηεξνο θαηλφηππνο ελλνείηαη φηη είλαη ν
θπζηνινγηθφο.
ηε πξνβιήκαηα ηνπ δηπβξηδηζκνχ, ν ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο επίιπζεο ηνπο θαη γη’
απηφ ζα αλαθεξζνχκε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο:
α)Κιεξνλνκηθφηεηα κε ζπλδεδεκέλσλ επηθξαηψλ θαη ππνηειψλ γνληδίσλ
β)Κιεξνλνκηθφηεηα κε ζπλδεδεκέλσλ αηειψο επηθξαηψλ γνληδίσλ
ηνπο ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο ζα ηνπο εμεηάζνπκε ζηε θαηεγνξία ησλ ζπλδπαζηηθψλ αζθήζεσλ, αθνχ
πξνεγεζεί ε κειέηε ηεο θιεξνλφκεζεο ησλ γνληδίσλ αλά θαηεγνξία.
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Κιεξνλνκηθόηεηα κε ζπλδεδεκέλσλ επηθξαηώλ θαη ππνηειώλ γνληδίσλ
Απφ δηαζηαχξσζε δηπιά εηεξφδπγσλ αηφκσλ ( ΑαΒβ Υ ΑαΒβ ) γηα ηα δχν γνλίδηα πξνθχπηεη
ΑΝΑΛΟΓΙΑ

9:3:3:1

ΑΒ
Αβ
αΒ
αβ

ΑΒ

Αβ

αΒ

αβ

ΑΑΒΒ
ΑαβΒ
αΑΒΒ
αΑβΒ

ΑΑΒβ
Ααββ
αΑΒβ
αΑββ

ΑαΒΒ
ΑαβΒ
ααΒΒ
ααβΒ

ΑαΒβ
Ααββ
ααΒβ
ααββ

Απφ ηε δηαζηαχξσζε δηπιά εηεξφδπγoπ αηφκνπ (ΑαΒβ) κε δηπιά oκφδπγo άηνκν ζην ππνιεηπφκελν
(ααββ) ή απφ ηε δηαζηαχξσζε εηεξφδπγoπ γηα ην έλα γλψξηζκα θαη oκφδπγo ζην ππνιεηπφκελν γηα ην
άιιν γλψξηζκα (Ααββ) κε άηνκν oκφδπγo ζην ππνιεηπφκελν γηα ην πξψην γλψξηζκα θαη εηεξφδπγν γηα
ην δεχηεξν γλψξηζκα (ααΒβ) πξνθχπηεη:
ΑΝΑΛΟΓΙΑ

1:1:1:1

Αλάδξνκε δηαζηαύξσζε ή δηαζηαύξσζε ειέγρνπ
Δίλαη ε δηαζηαχξσζε εηεξφδπγνπ αηφκνπ σο πξνο θάπνην γνλίδην κε άηνκν νκφδπδν ζην ππνιεηπφκελν
αιιειφκνξθφ ηνπ. Η θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγφλσλ ηεο αλάδξνκεο δηαζηαχξσζεο δηπβξηδηζκνχ
κε ζπλδεδεκέλσλ γνληδίσλ είλαη l : 1 : 1 : 1. Η θαηλνηππηθή απηή αλαινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ δπν αλαινγηψλ κνλνυβξηδηζκνχ 1 : 1.
Οη δηαζηαπξψζεηο πνπ δίλνπλ ηελ αλαινγία απηή είλαη :
ΑαΒβ Υ ααββ ή Ααββ Υ ααΒβ
ε κηα επαλαδηαζηαχξσζε, επεηδή ν ππνιεηπφκελνο γνλέαο δίλεη ελφο κφλν ηχπνπ γακέηεο, ν θαηλφηππνο
ησλ απνγφλσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ γνλφηππν ησλ γακεηψλ ηνπ άιινπ γνλέα. Με ηελ αλάδξνκε
δηαζηαχξσζε, ζηνλ δηπβξηδηζκφ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηνλ γνλφηππν θάπνηνπ θαηλφηππνπ, αλ ηα
γνλίδηα είλαη ζπλδεδεκέλα θαη αλ έρεη ζπκβεί ρηαζκαηππία.

Κιεξνλνκηθόηεηα κε ζπλδεδεκέλσλ αηειώο επηθξαηώλ γνληδίσλ δηπιά εηεξόδπγσλ
Η γνλνηππηθή θαη ε θαηλνηππηθή αλαινγία ζηελ F2 γεληά ζπκπίπηεη ζηνλ δηπβξηδηζκφ αηειψο επηθξαηψλ
κε ζπλδεδεκέλσλ γνληδίσλ, φπνπ θαη νη δπν γνλείο είλαη δηπιά εηεξφδπγνη.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1.

Η αλαινγία απηή είλαη ζπλδπαζκφο δπν αλαινγηψλ 1 : 2 : 1 ηνπ κνλνυβξηδηζκνχ γηα ηα δπν γνλίδηα πνπ
δελ είλαη ζπλδεδεκέλα θαη ζπλδπάδνληαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο.
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1. Σημ μμζπμμπίδειμ ημ θίηνηκμ ζπένμα θαζμνίδεηαη από ημ αιιειόμμνθμ γμκίδημ Η πμο
επηθναηεί από ημ αιιειόμμνθμ γμκίδημ θ, πμο δίκεη πνάζηκμ ζπένμα θαη ημ ιείμ ζπένμα
θαζμνίδεηαη από ημ αιιειόμμνθμ γμκίδημ Θ, πμο επηθναηεί από ημ αιιειόμμνθμ γμκίδημ
ι, πμο δίκεη νοηηδςμέκμ ζπένμα. Κα βνείηε ηηξ θαηκμηοπηθέξ ακαιμγίεξ, ςξ πνμξ ηηξ
παναπάκς ηδηόηεηεξ, ηςκ απμγόκςκ πμο πενημέκμομε ζε θάζε μηα από ηηξ παναθάης
πενηπηώζεηξ:
α. Από δηαζηαύνςζε δηπιά εηενόδογςκ αηόμςκ ΗθΘι Φ ΗθΘι,
β. Από ηε δηαζηαύνςζε δηπιά εηενόδογoο αηόμμο (ΗθΘι) με δηπιά oμόδογo άημμμ ζημ
οπμιεηπόμεκμ (θθιι).
γ. από ηε δηαζηαύνςζε εηενόδογoο γηα ημ έκα γκώνηζμα θαη oμόδογo ζημ οπμιεηπόμεκμ
γηα ημ άιιμ γκώνηζμα (Ηθιι) με άημμμ oμόδογo ζημ οπμιεηπόμεκμ γηα ημ πνώημ
γκώνηζμα θαη εηενόδογμ γηα ημ δεύηενμ γκώνηζμα (θθΘι).
1. Γεδνκέλα:
α)
Παηξηθή Ρ
Φαηλόηππνο

ΚθΛι
θίηξηλα θαη ιεία

ΚθΛι
θίηξηλα θαη ιεία

β)
Παηξηθή Ρ
Φαηλόηππνο

ΚθΛι
θίηξηλα θαη ιεία

θθιι
πξάζηλα θαη ξπηηδσκέλα

Παηξηθή Ρ
Φαηλόηππνο

Κθιι
θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα

γ)
ΚθΛι
πξάζηλα θαη ιεία

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Όζνη απφγνλνη έρνπλ έλα επηθξαηέο γνλίδην Κ ζα έρνπλ θίηξηλν ζπέξκα, ελψ φζνη έρνπλ έλα επηθξαηέο
γνλίδην Λ ζα είλαη κε ιείν ζπέξκα.
Οη νκφδπγνη απφγνλνη ζην ππνιεηπφκελν γνλίδην θθ ζα έρνπλ πξάζηλν ζπέξκα θαη νη νκφδπγνη απφγνλνη
ζην ππνιεηπφκελν γνλίδην ιι ξπηηδσκέλν ζπέξκα.
α) Απφ δηαζηαχξσζε δηπιά εηεξφδπγσλ αηφκσλ ( ΚθΛι Υ ΚθΛι ) γηα ηα δχν γνλίδηα πξνθχπηεη
ΑΝΑΛΟΓΗΑ:
9 Κίηξηλα θαη ιεία:
3 Κίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα:
3 πξάζηλα θαη ιεία:
1 πξάζηλα θαη ξπηηδσκέλα.
β) Απφ ηε δηαζηαχξσζε δηπιά εηεξφδπγoπ αηφκνπ (ΚθΛι) κε δηπιά oκφδπγo άηνκν ζην ππνιεηπφκελν
(θθιι) πξνθχπηεη: ΑΝΑΛΟΓΗΑ
1 θίηξηλα θαη ιεία:
1 θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα:
1 πξάζηλα θαη ιεία:
1 πξάζηλν θαη ξπηηδσκέλν
2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
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γ) απφ ηε δηαζηαχξσζε εηεξφδπγoπ γηα ην έλα γλψξηζκα θαη oκφδπγo ζην ππνιεηπφκελν γηα ην άιιν
γλψξηζκα (Κθιι) κε άηνκν oκφδπγo ζην ππνιεηπφκελν γηα ην πξψην γλψξηζκα θαη εηεξφδπγν γηα ην
δεχηεξν γλψξηζκα (θθΛι) πξνθχπηεη: ΑΝΑΛΟΓΗΑ:
1 θίηξηλα θαη ιεία:
1 θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα:
1 πξάζηλα θαη ιεία:
1 πξάζηλν θαη ξπηηδσκέλν
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
α) ΚθΛι Υ ΚθΛι

ΚΛ
Κι
θΛ
θι

ΚΛ

Κι

θΛ

θι

ΚΚΛΛ
ΚΚΛι
ΚΚΛΛ
θΚΛι

ΚΚΛι
ΚΚιι
θΚΛι
θΚιι

ΚθΛΛ
ΚθΛι
θθΛΛ
θθιΛ

ΚθΛι
Κθιι
ΚθΛι
θθιι

ΚΛ

Κι

θΛ

θι

ΚθΛι

Κθιι

θθΛι

θθιι

Κι

θι

ΚΚΛι
Κθιι

ΚθΛι
θθιι

β) ΚθΛι Υ θθιι

θι
γ) Κθιι Υ θθΛι

ΚΛ
θι

Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 36

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
2. Από δηαζηαύνςζε μπηδειηώκ πνμέθορακ άημμα με ηεκ παναθάης μμνθμιμγία
πενηθανπίμο:
99 θίηνηκα θαη θακμκηθά
303 πνάζηκα θαη θακμκηθά
102 θίηνηκα θαη πενηζθηγμέκα
297 πνάζηκα θαη πενηζθηγμέκα
Πμημη είκαη μη πηζακμί γμκόηοπμη ηςκ γμκέςκ;
(Τα γμκίδηα βνίζθμκηαη ζε δηαθμνεηηθά πνςμμζώμαηα θαη ε ηδηόηεηα πενηζθηγμέκμ
πενηθάνπημ είκαη οπμιεηπόμεκε).
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

;
;
99 θίηξηλα θαη θαλνληθά,303 πξάζηλα θαη θαλνληθά
102 θίηξηλα θαη πεξηζθηγκέλα, 297 πξάζηλα θαη πεξηζθηγκέλα

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Απφ ηνπο απνγφλνπο ζπλνιηθά θίηξηλν ρξψκα ζην πεξηθάξπην εκθαλίδνπλ 99+102=201 άηνκα, ελψ
πξάζηλν ρξψκα 303+297=600 άηνκα
άξα αλαινγία πξάζηλα πξνο θίηξηλα είλαη 3:1 ηππηθή αλαινγία γηα δηαζηαχξσζε κεηαμχ εηεξφδπγσλ
νξγαληζκψλ (Ππ Υ Ππ). Ιδηφηεηα πνπ εκθαλίδεη ην επηθξαηέο (πξάζηλν) θαη ην ππνιεηπφκελν (θίηξηλν)
αιιειφκνξθν.
Η αλαινγία θαλνληθφ πξνο πεξηζθηγκέλν πεξηθάξπην είλαη

99  303 402 1

 θαη αθνχ ηα
102  297 399 1

αιιειφκνξθα έρνπλ ζρέζε επηθξαηέο πξνο ππνιεηπφκελν, ζα έρνπλ πξνέιζεη απφ ηε δηαζηαχξσζε (Κθ
Υ θθ).
Άξα νη πηζαλνί γνλφηππνη ησλ γνλέσλ ζα είλαη:
ΠπΚθ Υ Ππθθ
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
P1
γακέηεο
ΠΚ
Πθ
πΚ
πθ

ΠπΚθ
πξάζηλα, θαλνληθά
Πθ
ΠΠΚθ
ΠΠθθ
ΠπΠθ
Ππθθ
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Ππθθ
πξάζηλα πεξηζθηγκέλα
πθ
ΠπΚθ
Ππθθ
ππΚθ
ππθθ

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
1 θίηξηλα θαλνληθά
3 πξάζηλα θαλνληθά
1 θίηξηλα πεξηζθηγκέλα
3 πξάζηλα πεξηζθηγκέλα
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3. Σημ θοηό ζθοιάθη μη αηειώξ επηθναηείξ αιιειόμμνθμη πμο ειέγπμοκ ημ πνώμα άκζμοξ
είκαη:
Η1 θόθθηκμ άκζμξ, Η2 ιεοθό εκώ μ ζοκδοαζμόξ Η1Η2 νμδ άκζμξ.
Σημ ίδημ θοηό όηακ ημ άκζμξ πμο μμηάδεη με ζθοιάθη ειέγπεηαη από ημκ επηθναηή
αιιειόμμνθμ Α εκώ ακ μμηάδεη με μύιμ από ημκ οπμιεηπόμεκμ αιιειόμμνθμ Τη
θαηκμηύπμοξ ζα πάνμομε δηαζηαονώκμκηαξ έκα θοηό με νμδ άκζμξ θαη ζπήμα μύιμο, με
θοηό νμδ άκζμοξ θαη ζπήμα ζθοιάθη;
1. Γεδνκέλα:
Κ1Κ2Α…
ξνδ ζθπιάθη

Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

Κ1Κ2αα
ξνδ κύινο

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Σν ξνδ άλζνο είλαη Κ1Κ2 , ην ζθπιάθη ΑΑ ή Αα θαη ν κχινο αα.
Σν πξψην θπηφ ζα έρεη γνλφηππν Κ1Κ2ΑΑ ή Κ1Κ2Αα θαη ην δεχηεξν Κ1Κ2αα
Άξα ζα εμεηάζνπκε δχν δηαζηαπξψζεηο:
α) Κ1Κ2ΑΑ Υ Κ1Κ2αα
β) Κ1Κ2Αα Υ Κ1Κ2αα
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ θαη εύξεζε απνγόλσλ:
α) Γηαζηαύξσζε Κ1Κ2ΑΑ Υ Κ1Κ2αα
P1
γακέηεο
Κ 1Α
Κ 2Α

Κ1Κ2ΑΑ
ξνδ ζθπιάθη
Κ1α
Κ1Κ1Αα
Κ1 Κ2Αα

Κ1Κ2αα
ξνδ κύινο
Κ2α
Κ1Κ2Αα
Κ2Κ2Αα

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο

Κ1Κ2αα
ξνδ κύινο
Κ2α
Κ1 Κ2Αα
Κ2Κ2Αα
Κ1Κ2αα
Κ2Κ2αα

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο

Απόγνλνη F1:
25% θφθθηλν ζθπιάθη,
50% ξνδ ζθπιάθη θαη 25 άζπξν ζθπιάθη.

β) Γηαζηαύξσζε Κ1Κ2Αα Υ Κ1Κ2αα
P1
γακέηεο
Κ 1Α
Κ 2Α
Κ1α
Κ2α

Δημήτριος Σπανός

Κ1Κ2Αα
ξνδ ζθπιάθη
Κ1α
1 1
Κ Κ Αα
Κ1 Κ2Αα
Κ1Κ1αα
Κ1 Κ2αα

Απόγνλνη F1

25% ξνδ ζθπιάθη, 25% ξνδ κχινο
12,5% θφθθηλν ζθπιάθη,
12,5% θφθθηλνο κχινο
12,5% ιεπθφ ζθπιάθη, 12,5% ιεπθφο κχινο
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4. Τμ ζπήμα ημο ζπένμαημξ μπμνεί κα είκαη ιείμ (Θ) ή νοηηδςμέκμ (ι) θαη ημ πνώμα θίηνηκμ
(Η) πνάζηκμ (θ). Έπεηε δύμ ζηειέπε με γμκόηοπμ ΗΗΘΘ (θίηνηκα θαη ιεία) θαη θθιι
(πνάζηκα θαη νοηηδςμέκα) Υπάνπεη ηνόπμξ κα δεμημονγεζεί έκα θοηό με γμκόηοπμ ΗΗιι
(θίηνηκα θαη νοηηδςμέκα) Δώζηε μηα μέζμδμ θαη ειέγληε ημκ γμκόηοπμ ημο θοημύ.
1. Γεδνκέλα:
Γηαζέηνπκε
Θέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε

ΚΚΛΛ
θθιι
ΚΚιι

2. Μεζνδνινγία
α) Γηαζηαπξψλνπκε ηα δηαζέζηκα ζηειέρε κεηαμχ ηνπο
Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Γακέηεο
Απόγνλνη

ΚΚΛΛ
θθιι
θίηξηλα θαη ιεία
πξάζηλα θαη ξπηηδσκέλα
ΚΛ
θι
ΚθΛι
100% θίηξηλα θαη ιεία

β) Γηαζηαπξψλνπκε ηα θίηξηλα θαη ιεία άηνκα (ΚθΛι ) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε πξάζηλα θαη ξπηηδσκέλα
(θθιι)
ΚθΛι Υ θθιι

Κι

ΚΛ

Κι

θΛ

θι

ΚθΛι

Κθιι

θθΛι

θθιι

γ) Γηαζηαπξψλνπκε ηα θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα άηνκα (Κθιι ) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμχ ηνπο
Κθιι Υ Κθιι

Κι
θι

Κι

θι

ΚΚιι
Κθιι

Κθιι
θθιι

Δκθαλίδνληαη 3 θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα . Σνλ δεηνχκελν γνλφηππν φκσο ηνλ έρεη έλα ζηα ηξία
3. Δύξεζε ηνπ γνλόηππνπ
Γηαζηαπξψλνπκε ηα θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα άηνκα (γνλόηππνη ΚΚιι ή Κθιι) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε
πξάζηλα θαη ξπηηδσκέλα (θθιι)
1ε δηαζηαύξσζε

Κθιι Υ θθιι

θι
2ε δηαζηαύξσζε

Κι

θι

Κθιι

θθιι

ΚΚιι Υ θθιι

θι

Κι

Κι

Κθιι

Κθιι

ηε 2ε δηαζηαχξσζε, φινη νη απφγνλνη έρνπλ ηνλ ίδην θαηλφηππν κε ηνπο γνλείο, άξα πξνήιζαλ απφ ην
θπηφ κε ηνλ δεηνχκελν γνλφηππν ΚΚιι.

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου

Σελίδα 39

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. Ηιενμκμμηθόηεηα ημο θύιμο
Κάζε θχεζε είλαη έλα αλεμάξηεην γεγνλφο πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα ησλ πξνεγνχκελσλ
θπήζεσλ, θαηά ζπλέπεηα, ε θιεξνλνκηθφηεηα ηνπ θχινπ ζηνπο νξγαληζκνχο είλαη αλεμάξηεηε ζηνλ θάζε
απφγνλν.
ηνλ άλζξσπν, θάζε παηδί έρεη πηζαλφηεηα 1/2 λα πάξεη ην Υ θπιεηηθφ ρξσκφζσκα απφ ηνλ παηέξα θαη
πηζαλφηεηα 1/2 λα πάξεη ην Υ θπιεηηθφ ρξσκφζσκα απφ ηε κεηέξα γηα λα είλαη ζειπθό (ΥΥ).
Οκνίσο έρεη πηζαλφηεηα 1/2 λα πάξεη ην Υ θπιεηηθφ ρξσκφζσκα απφ ηε κεηέξα θαη ην Τ απφ ηνλ παηέξα
γηα λα είλαη αξζεληθό (ΥΤ).
Η παξνπζία ηνπ Τ ρξσκνζψκαηνο ζηνλ άλζξσπν, ζηα ζειαζηηθά, ζηα θπηά είηε ζε θπζηνινγηθέο
θαηαζηάζεηο είηε ζε θαηαζηάζεηο αλεππινεηδίαο ζηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα θαζνξίδεη ην αξζεληθφ
θχιν.
Η απνπζία ηνπ ρξσκνζψκαηνο έρεη απνηέιεζκα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζειπθνχ θχινπ ζηνπο παξαπάλσ
νξγαληζκνχο.
Η πηζαλφηεηα λα γελλεζεί αγφξη ή θνξίηζη ζε θάζε γέλλα είλαη πάληα ½
Η πηζαλφηεηα φκσο χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο παηδηνχ ίδηνπ θχινπ ζε κηα νηθνγέλεηα είλαη (½)n,
φπνπ n ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ.

Βαζικές έννοιες ζηις πιθανόηηηες









Πηζαλόηεηα: Δίλαη ην πειίθν ηεο εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
δνθηκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα ε πηζαλφηεηα γηα λα γελλεζεί
αξζεληθφ ή ζειπθφ άηνκν ζηνλ άλζξσπν είλαη ½.. Η πηζαλφηεηα φκσο λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα
απφ έλα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ ζε κηα νηθνγέλεηα ζα είλαη (½) λ, φπνπ λ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ
ηνπ ίδηνπ θχινπ.
Αλεμάξηεηα γεγνλόηα: ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην έλα δελ επεξεάδεηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άιινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θαζνξηζκφο ηνπ θχινπ, ε δεκηνπξγία
ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη σαξίσλ ή ε εκθάληζε δχν ραξαθηήξσλ ζε έλα άηνκν πνπ νθείιεηαη ζε
κε ζπλδεδεκέλα γνλίδηα.
Η πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ δχν αλεμάξηεηα γεγνλφηα ηαπηφρξνλα, δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ησλ
πηζαλνηήησλ ηνπο.
Αζπκβίβαζηα γεγνλόηα: ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην έλα απνθιείεηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άιινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν ζα είλαη νκφδπγν σο πξνο έλα
ραξαθηήξα ή εηεξφδπγν
Η πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην έλα απφ δχν αζπκβίβαζηα γεγνλφηα, είλαη ην άζξνηζκα ησλ
πηζαλνηήησλ λα ζπκβεί ην θαζέλα μερσξηζηά

Δημήτριος Σπανός
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Ακωμαιίεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηα θοιεηηθά πνωμμζώμαηα
Άηνκα κε ην ζχλδξνκν KIeinefeIter ( ΥΥΤ ηξηζσκία ) έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε γνληκνπνίεζε σαξίνπ
πνπ πεξηείρε δπν θνξέο ην Υ ρξσκφζσκα ( ΥΥ σάξην ) απφ θπζηνινγηθφ ζπεξκαηνδσάξην πνπ πεξηείρε
ην Τ ρξσκφζσκα .πλέβε κε δηαρσξηζκόο ησλ δπν θπιεηηθψλ ΥΥ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηελ σνγέλεζε.
Σα άηνκα απηά έρνπλ εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά

αξζεληθνχ αηφκνπ, αιιά είλαη ζηείξα. Σα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ εθεβεία
Άηνκα κε ην ζχλδξνκν Turner ( ΥΟ κνλνζσκία) πξνέξρνληαη απφ ηε γνληκνπνίεζε θπζηνινγηθνχ
σαξίνπ απφ ζπεξκαηνδσάξην ζην νπνίν ράζεθε ην Υ ρξσκφζσκα θαηά ηε ζπεξκαηνγέλεζε. Έηζη νη
ζειπθνί απφγνλνη κε ην ζχλδξνκν Turner έρνπλ ην Υ ρξσκφζσκα ηεο κεηέξαο ηνπο θαη ηνπο ιείπεη ην Υ
ρξσκφζσκα πνπ έπξεπε λα πάξνπλ απφ ηνλ παηέξα ηνπο. Έηζη φια ηα θπινζχλδεηα γλσξίζκαηα πνπ
έρνπλ ηα άηνκα απηά ηα θιεξνλφκεζαλ απφ ηε κεηέξα ηνπο .
Σα άηνκα απηά δελ εκθαλίδνπλ ηα δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ παξ’ φιν πνπ έρνπλ
θαηλφηππν ζειπθνχ αηφκνπ θαη είλαη ζηείξα.
Άηνκα κε ηελ ηξηζσκία ΥΥΥ πξνήιζαλ απφ ηε γνληκνπνίεζε σαξίνπ πνπ πεξηείρε δπν θπιεηηθά
ρξσκνζψκαηα ΥΥ απφ θπζηνινγηθφ ζπεξκαηνδσάξην πνπ πεξηείρε Υ θπιεηηθφ ρξσκφζσκα .πλέβε κε
δηαρσξηζκόο ησλ δχν θπιεηηθψλ ΥΥ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηελ σνγέλεζε .
Σα άηνκα ΥΤΤ πξνέξρνληαη απφ ηε γνληκνπνίεζε θπζηνινγηθνχ σαξίνπ απφ ζπεξκαηνδσάξην ζην νπνίν
ζπλέβε κε δηαρσξηζκόο θαηά ηε ζπεξκαηνγέλεζε
1. Κα δώζεηε όιμοξ ημοξ πηζακμύξ γαµέηεξ (είδε θαη ανηζμεηηθέξ ακαιμγίεξ) ηςκ
ακζνώπςκ µε ημοξ παναθάης γμκόηοπμοξ: ΦΥΒβ, ΦΦΓγ, ΦΦΥΑα.
Οη γακέηεο αλά πεξίπησζε είλαη :
Γνλόηππνο ΥΤΒβ
Υ
Β
ΥΒ
β
Υβ
Τ
Β
ΤΒ
β
Τβ

Γνλόηππνο ΥΥΓγ
Γ
ΥΓ
Υ
Γ
Υγ

Γνλόηππνο ΥΥΤΑα
Υ
Α
ΥΑ
α
Υα
ΥΤ Α
ΥΤΑ
α
ΥΤα
ΥΥ Α
ΥΥΑ
α
ΥΥα
Τ
Α
ΤΑ
α
Τα

Σα άηνκα κε γνλφηππν ΥΤΒβ δίλνπλ γακέηεο κε πηζαλφηεηα 25%
Σα άηνκα κε γνλφηππν ΥΥΓγ δίλνπλ γακέηεο κε πηζαλφηεηα 50%
Σα άηνκα κε γνλφηππν ΥΥΤΑα έρνπλ ζχλδξνκν KIeinefeIter θαη είλαη ζηείξα. Αλ έδηλαλ γακέηεο ζα
είραλ πηζαλφηεηα 12,5%
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4. Αοημζωμηθή θιενμκμμηθόηεηα
Δίλαη ζηελ νπζία πξνβιήκαηα κνλνυβξηδηζκνχ, θαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρεη ζαλ ζηφρν
ηελ εμνηθείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξαζέηνπκε κέζα ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο
Απηνζσκηθή επηθξαηήο θιεξνλνκηθόηεηα:
Έλαο απηνζσκηθφο επηθξαηήο ραξαθηήξαο εθδειψλεηαη εθηφο απφ ην νκφδπγν άηνκν θαη ζε άηνκν
εηεξφδπγν γηα ην ραξαθηήξα απηφ.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ν έλαο γνλέαο είλαη ζπλήζσο εηεξφδπγνο Αα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν γνλίδην θαη ν άιινο νκφδπγνο γηα ην ππνιεηπφκελν θπζηνινγηθφ αα (Α ην επηθξαηέο
γνλίδην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα θαη α ην θπζηνινγηθφ ππνηειέο)
Φπζηνινγηθόο γνλέαο
α
α
Αζζελήο γνλέαο

Α
α

Αα
αα

Αα
αα

Κάζε αζζελέο άηνκν έρεη έλαλ αζζελή γνλέα θαζψο ε αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηφζν ηα αξζεληθά φζν θαη ηα
ζειπθά άηνκα
1. Οηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία (ζπρλφηεηα 1:500 άηνκα) πνπ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν
πξψηκεο εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ
2. Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή
Απηνζσκηθή ππνιεηπόκελε θιεξνλνκηθόηεηα:
Έλαο απηνζσκηθφο ππνιεηπφκελνο ραξαθηήξαο εθδειψλεηαη κφλν ζηα νκφδπγα άηνκα (αα), ηα νπνία
έρνπλ θιεξνλνκήζεη έλα παζνινγηθφ αιιειφκνξθν απφ θάζε γνλέα
ηε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη θνξείο (Αα) ε πηζαλφηεηα γέλλεζεο παηδηνχ πνπ πάζρεη (αα)
είλαη 25%
Φνξέαο
Α
α
Φνξέαο

Α
α

ΑΑ
Αα

Αα
αα

δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία
β-ζαιαζζαηκία
θπζηηθή ίλσζε
πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηψλ
κεξηθή αρξσκαηνςία ζην θπαλφ
αιθηζκφο
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1. Ε μηθμγεκήξ οπενπμιεζηενμιαημία είκαη μηα αζζέκεηα πμο ζπεηίδεηαη με ημκ αολεμέκμ
θίκδοκμ πνώημεξ εμθάκηζεξ ζηεθακηαίαξ κόζμο θαη έπεη ζοπκόηεηα 1 ζηα 500 άημμα.
Ακ μ παηέναξ είκαη αζζεκήξ, ε ζύδογμξ ημο θακμκηθή θαη ηα όια ηα παηδηά ημοξ
ακελανηήηςξ θύιμο εμθακίδμοκ ηεκ αζζέκεηα. Ιε πμημ ηνόπμ θιενμκμμείηαη αοηή
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

Αζζελήο
Τγηήο
100% αζζελή,

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Η αζζέλεηα δελ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, γηαηί ηελ εκθαλίδνπλ θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηεο
νηθνγέλεηαο, άξα είλαη απηνζσκηθή. Γελ είλαη ππνιεηπφκελε, γηαηί νη απηνζσκηθέο ππνιεηπφκελεο
αζζέλεηεο εθθξάδνληαη κφλν ζηα νκφδπγα άηνκα. Σα παηδηά είλαη φκσο φια αζζελή, νπφηε ε αζζέλεηα
είλαη απηνζσκηθή επηθξαηήο κε Α ην επηθξαηέο γηα ηελ αζζέλεηα θαη α ην θπζηνινγηθφ ππνιεηπφκελν
αιιειφκνξθν. Άξα ε κεηέξα είλαη αα θαη ν παηέξαο ΑΑ.
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:

Α
Α

α

α

Αα
Αα

Αα
Αα

2. Ο Δεμμζζέκεξ θαη ε Γοηένπε είκαη ογηείξ αιιά λένμοκ όηη είκαη θμνείξ μηαξ
αοημζςμηθήξ οπμιεηπόμεκεξ αζζέκεηαξ.Tα ηνία πνώηα ημοξ παηδηά είκαη ογηή, πμηα
είκαη ε πηζακόηεηα ημ ηέηανημ παηδί ημοξ κα έπεη θιενμκμμήζεη ηεκ αζζέκεηα
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

πγηήο
πγηήο
3 πγηή παηδηά

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Θεσξνχκε Α ην επηθξαηέο θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν θαη α ην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν, αθνχ ε
αζζέλεηα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε ζα λνζνχλ ηα άηνκα πνπ είλαη νκφδπγα ζην ππνιεηπφκελν
γνλίδην (αα). Ο Γεκνζζέλεο θαη ε Δπηέξπε σο θνξείο έρνπλ γνλφηππν Αα. Κάζε γέλλεζε παηδηνχ, είλαη
αλεμάξηεην γεγνλφο, απφ ηηο πξνεγνχκελεο γελλήζεηο θαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη αζζελέο ην επφκελν
παηδί ηνπο, είλαη 25%
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ θαη εύξεζε απνγόλσλ:
Φνξέαο
Α
α
Φνξέαο

Α
α

ΑΑ
Αα

Αα
αα

Απφγνλνη:25% πγηείο ,50% θνξείο θαη 25% αζζελείο
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3. Δεογάνη ογηώκ γμκέςκ απμθηά παηδί με θοζηηθή ίκςζε, μηα αοημζςμηθή οπμιεηπόμεκε
αζζέκεηα. Από ηε γοκαίθα απμμαθνύκμκηαη ςάνηα ηα μπμία γμκημμπμημύκηαη in vitro από
ημ ζπένμα ημο ζοδύγμο ηεξ. Από ηα ςάνηα πμο γμκημμπμηήζεθακ δεμημονγήζεθακ 16
δογςηά, ηα μπμία ειέγπμκηαη γηα ηεκ ύπανλε ημο γμκηδίμο ηεξ θοζηηθήξ ίκςζεξ. Σε
πόζα από ηα δογςηά με βάζε ημκ πνώημ κόμμ ημο Mendel, πενημέκεηε κα οπάνπμοκ δύμ
ακηίγναθα ημο γμκηδίμο γηα ηεκ θοζηηθή ίκςζε Σε πόζα ζα οπάνπεη έκα ακηίγναθμ ημο
γμκηδίμο γηα ηεκ θοζηηθή ίκςζε θαη έκα θοζημιμγηθό γμκίδημ
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

πγηήο
πγηήο
Κπζηηθή ίλσζε

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Οη απηνζσκηθέο ππνιεηπφκελεο αζζέλεηεο εθθξάδνληαη κφλν ζηα νκφδπγα άηνκα. Η θπζηηθή ίλσζε είλαη
ππνιεηπφκελε απηνζσκηθή κνλνγνληδηαθή αζζέλεηα. Η γέλλεζε παηδηνχ κε θπζηηθή ίλσζε (γνλφηππνο
αα) απφ πγηείο γνλείο ζεκαίλεη φηη νη γνλείο απηνί είλαη θνξείο ηεο αζζέλεηαο, δειαδή έρνπλ γνλφηππν
Αα.
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ θαη εύξεζε απνγόλσλ:

γακέηεο

Αα
πγηήο
Α

Αα
πγηήο
α

Α

ΑΑ

Αα

α

Αα

αα

P1

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο

Απόγνλνη F1
25% πγηείο, 50% θνξείο,
25% αζζελείο

ηα 16 δπγσηά κε βάζε ηνλ πξψην λφκν ηνπ Mendel ην 25%, δειαδή 0,25 ·16 = 4 δπγσηά ζα είλαη
νκφδπγα ζηα ππνιεηπφκελα αιιειφκνξθα αα θαη ζα έρνπλ ηελ αζζέλεηα, 4 ζα είλαη πγηή θαη ην θαη ην
50% δειαδή 8 δπγσηά ζα είλαη εηεξφδπγα Αα θαη θαηά ζπλέπεηα θνξείο ηεο αζζέλεηαο.

Η θπζηηθή ίλσζε είλαη θιεξνλνκηθή γεληθεπκέλε κεηαβνιηθή πάζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη κηα αλσκαιία
ηνπ εθθξηηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ παγθξέαηνο θαη ησλ εμσθξηλψλ αδέλσλ, πηζαλψο ε ζπρλφηεξε απφ ηηο
πνην ζνβαξέο κεηαβνιηθέο παζήζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηε ιεπθή θπιή, κε ζπρλφηεηα 1 ζηηο 1000
γελλήζεηο δψλησλ αηφκσλ.
Δίλαη ζπάληα ζηνπο καχξνπο θαη πνηέ δελ αλαθνηλψζεθε ε χπαξμή ηεο ζηε θίηξηλε θπιή.
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5. Φοιμζύκδεηε θιενμκμμηθόηεηα
Η θπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα ή πνην ζσζηά θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα αθνξά
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκνχληαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα θαη δελ έρνπλ
αιιειφκνξθα ζην Τ.
Δπνκέλσο γηα λα εκθαληζηεί ην θπινζύλδεην γλψξηζκα ζηα ζειπθά πξέπεη λα είλαη νκφδπγν ην
ππεχζπλν ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην γνλίδην ΥαΥα.
ηελ εηεξφδπγε θαηάζηαζε ΥΑΥα (θνξέαο ηνπ ππνιεηπφκελνπ γνληδίνπ) ην επηθξαηέο αιιειφκνξθν
θαιχπηεη ηε δξάζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ γνληδίνπ.
Αλ κηα κεηέξα εκθαλίδεη ην θπινζχλδεην ππνιεηπφκελν γλψξηζκα ΥαΥα ηφηε φια ηα αξζεληθά παηδηά ηεο
ζα ην εκθαλίδνπλ ΥαΤ.. Σα αξζεληθά άηνκα, θνξείο ηνπ ππνιεηπφκελνπ θπινζχλδεηνπ γνληδίνπ
εκθαλίδνπλ ην γλψξηζκα δηφηη δελ ππάξρεη ην αιιειφκνξθν επηθξαηέο πνπ λα θαιχπηεη ηε δξάζε ηνπ
ππνιεηπφκελνπ γνληδίνπ.
Αζζελήο
Υα
Υα
Φπζηνινγηθόο

Τ

ΥαΤ

ΥαΤ

ΥΑ

ΥΑΥα

ΥΑΥα

Φνξέαο

Αλ έλαο παηέξαο εκθαλίδεη έλα θπινζχλδεην γλψξηζκα, δειαδή έρεη έλα θπινζχλδεην γνλίδην ζην Υ ηνπ
ρξσκφζσκα, απηφ πεξλά ζηνπο ζειπθνχο ηνπ απνγφλνπο, αθνχ νη αξζεληθνί παίξλνπλ ην Τ ρξσκφζσκα
απφ ηνλ παηέξα θαη ην Υ απφ ηε κεηέξα.
Φπζηνινγηθόο
ΥΑ
ΥΑ
Αζζελήο

Τ

ΥΑΤ

ΥΑΤ

Υα

ΥΑΥα

ΥΑΥα

Φνξέαο

Οη θαηλφηππνη ησλ αγνξηψλ δείρλνπλ ακέζσο ην είδνο ησλ σαξίσλ απφ ηα νπνία πξνήιζαλ. Ο γνλφηππνο
ηνπ παηέξα δελ επεξεάδεη ηνλ θαηλφηππν ησλ γησλ ηνπ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αθνχ ηνπο θιεξνδνηεί
ην Τ ρξσκφζσκα ηνπ.
1.

Η αηκνξξνθηιία Α είλαη κηα θιαζηθή θπινζχλδεηε δηαηαξαρή ζηελ νπνία ην αίκα δελ πήδεη
θπζηνινγηθά ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα VIII κηαο αληηαηκνξξνθηιηθήο πξσηεΐλεο. Σν
γνλίδην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αζζέλεηα είλαη ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην θαη ζπκβνιίδεηαη
κε Υα. ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθφ ηνπ κε ΥΑ

2.

ην κεγάιν βξαρίνλα ηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ βξίζθνληαη ηα γνλίδηα πνπ καο
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβαλφκαζηε ην πξάζηλν θαη θφθθηλν ρξψκα. Μεηαιιαγκέλα
αιιειφκνξθα ησλ γνληδίσλ απηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κεξηθή αρξσκαηνςία
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1. Τμ θμιόβςμα ηεξ ίνηδαξ ειέγπεηαη από έκα θοιμζύκδεημ οπμιεηπόμεκμ γμκίδημ. Έκα
δεογάνη πμο θαη μη δύμ έπμοκ θοζημιμγηθή ίνηδα απμθημύκ αγόνη πμο πάζπεη από
θμιόβςμα ηεξ ίνηδαξ. Ιπμνεί μ άκδναξ κα ζημηπεημζεηήζεη θαηεγμνία γηα μμηπεία ζηε
γοκαίθα ημο
Η γπλαίθα έρεη γνλφηππν ή ΥΑΥα ή ΥΑΥΑ ελψ ν άλδξαο ΥΑΤ. Άξα ππάξρεη ν ζπλδπαζκφο ΥΑΥα x
ΥΑΤ πνπ ζε πνζνζηφ 25% δίλεη παηδί κε θνιφβσκα ηεο ίξηδαο. Άξα δελ απνδεηθλχεηαη κνηρεία.
2. Έκα από ηα δύμ θμνίηζηα μηαξ μηθμγέκεηαξ εμθάκηζε μία θιενμκμμηθή αζζέκεηα, εκώ μη
γμκείξ ηεξ θαη μ αδειθόξ ηεξ είκαη ογηείξ. Ιε πμημ ηνόπμ θιενμκμμηθόηεηαξ
μεηαθένεηαη ε αζζέκεηα αοηή
Η αζζέλεηα δελ είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε γηαηί ν παηέξαο είλαη πγηήο, νχηε επηθξαηήο γηαηί
θαλέλαο γνλέαο δελ λνζεί. Δίλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε θαη νη δχν γνλείο είλαη θνξείο ηεο (Αα x Αα)
φπφηε κπνξνχλ λα γελλήζνπλ παηδί κε αζζέλεηα (αα).
3. Ιηα γοκαίθα με δαιημκηζμό (μενηθή απνςμαημρία ζημ πνάζηκμ πνώμα) πμο μ αδενθόξ
ηεξ θαη μ άκδναξ ηεξ είκαη θοζημιμγηθμί απμθηά δύμ θμνίηζηα. Υπάνπεη πηζακόηεηα ηα
θμνίηζηα αοηά κα είκαη δαιημκηθά
Πμημη μη θαηκόηοπμη ηςκ γμκέςκ ηεξ γοκαίθαξ
Η γπλαίθα έρεη γνλφηππν ΥαΥα θαη ν άλδξαο ΥΑΤ. Οπφηε ηα θνξίηζηα ηνπο δελ κπνξεί λα αζζελνχλ
αθνχ παίξλνπλ απφ ην παηέξα ηνπο ην ΥΑ. Ο αδειθφο ηεο γπλαίθαο είλαη ΥΑΤ θαη ε γπλαίθα ΥαΥα.
Σέηνηνη γνλφηππνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν απφ γνλείο ΥΑΥα θαη ΥαΤ.
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6. Πμιιαπιά αιιειόμμνθα
Μεξηθά γνλίδηα κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν

αιιειφκνξθα.. ηνλ άλζξσπν γηα

παξάδεηγκα, πνιιαπιά αιιειφκνξθα εκθαλίδεη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηηο νκάδεο αίκαηνο.

Ο

Ομάδεξ αίμαημξ
η νκάδεο αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αλ ζηελ εμσηεξηθή κεκβξάλε ησλ
αηκνζθαηξίσλ ππάξρνπλ ή φρη δχν πξσηεΐλεο, ην αληηγφλν Α θαη ην αληηγφλν Β. Με βάζε ην
παξαπάλσ ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα ζαλ

Οκάδαο Α αλ θέξνπλ ην αληηγφλν Α
Οκάδαο Β αλ θέξνπλ ην αληηγφλν Β
Οκάδαο ΑΒ αλ θέξνπλ ην αληηγφλν Α θαη ην αληηγφλν Β.
Οκάδαο Ο αλ δελ θέξνπλ θαλέλα αληηγφλν.
Η νκάδα αίκαηνο είλαη κνλνγνληδηαθφο ραξαθηήξαο θαη θιεξνλνκείηαη κέζσ ηξηψλ αιιειφκνξθσλ Ι Α,ΙΒ,
η.
Γειαδή ππάξρνπλ ηξία αιιειφκνξθα πνπ επεξεάδνπλ ην ηη νκάδα αίκαηνο ζα έρεη έλα άηνκν.
Απφ απηά ην θάζε άηνκν κπνξεί λα έρεη κφλν δχν αιιειφκνξθα (έλα απφ ηνλ παηέξα ηνπ θαη έλα απφ ηε
κεηέξα ηνπ)
Σα αιιειφκνξθα ΙΑ, ΙΒ είλαη ηζνεπηθξαηή κεηαμχ ηνπο θαη επηθξαηνχλ ζηνλ αιιειφκνξθν η.
Άξα ηα άηνκα
κε νκάδα αίκαηνο Α έρνπλ γνλφηππν ΙΑΙΑ ή ΙΑη,
κε νκάδα αίκαηνο Β έρνπλ γνλφηππν ΙΒΙΒ ή ΙΒη
κε νκάδα αίκαηνο ΑΒ έρνπλ γνλφηππν ΙΑΙΒ θαη
κε νκάδα αίκαηνο Ο έρνπλ γνλφηππν ηη.
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1. Έκαξ άκδναξ πμο έπεη μμάδα αίμαημξ Β θαη μηα γοκαίθα πμο έπεη μμάδα αίμαημξ Α ακ
θάκμοκ παηδηά ηη θαηκόηοπμ ζα έπμοκ:
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

Οκάδα αίκαηνο Β

Οκάδα αίκαηνο Α
;

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Άλδξαο κε νκάδα αίκαηνο Β κπνξεί λα έρεη γνλφηππν IBIB ή IBη
Γπλαίθα κε νκάδα αίκαηνο Α κπνξεί λα έρεη γνλφηππν IΑIΑ ή IΑη.
Άξα ππάξρνπλ ηέζζεξηο πηζαλνί ζπλδπαζκνί δηαζηαπξψζεσλ:
α) IBIB Υ IΑIΑ

β) IBIB Υ IΑη

γ) IBη Υ IΑIΑ θαη δ) IBη Υ IΑη

3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ: θαη εύξεζε απνγόλσλ
α) IBIB Υ IΑIΑ
P1
γακέηεο

IBIB
Οκάδα αίκαηνο Β
IΒ

IΑIΑ
Οκάδα αίκαηνο Α
IΑ

ΗΑΗΒ

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1:
100% νκάδα αίκαηνο ΑΒ

β) IBIB Υ IΑη
P1
γακέηεο
IB
IB

IBIB
Οκάδα αίκαηνο Β
IΑ
IΑIB
IΑIB

IΑη
Οκάδα αίκαηνο Α
η
IB η
IB η

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
50% νκάδα αίκαηνο ΑΒ,
50% νκάδα αίκαηνο Β

IBη
Οκάδα αίκαηνο Β
IΑ
IΑIB
IΑ η

IΑIΑ
Οκάδα αίκαηνο Α
IΑ
IΑIB
IΑ η

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
50% νκάδα αίκαηνο ΑΒ,
50% νκάδα αίκαηνο Α

IB η
Οκάδα αίκαηνο Β
IΑ
IΑIB
ΗΑη

IΑ η
Οκάδα αίκαηνο Α
η
IBη
ηη

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
25% ΑΒ, 25% Α,
25% Β θαη 25% Ο

γ) IBη Υ IΑIΑ
P1
γακέηεο
IΒ
η
δ) IBη Υ IΑη
P1
γακέηεο
IB
η

Οη απφγνλνη κπνξνχλ λα έρνπλ ζεσξεηηθά φιεο ηηο νκάδεο αίκαηνο.
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7. οκδοαζηηθά πνμβιήμαηα
1. Από γμκείξ με μμάδα αίμαημξ Β θαη θακμκηθή όναζε γεκκήζεθε παηδί με μμάδα αίμαημξ
Ο θαη απνςμαημρία. Κα βνεζμύκ μη γμκόηοπμη ημο παηένα, ηεξ μεηέναξ θαη ημο παηδημύ.
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

νκάδα Β, θαλνληθή φξαζε
νκάδα Β, θαλνληθή φξαζε
νκάδα αίκαηνο Ο θαη αρξσκαηνςία

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Οη δχν γνλείο έρνπλ νκάδα αίκαηνο Β, ζα έρνπλ γνλφηππν ΗΒΗΒ ή ΗΒη.
Η γέλλεζε παηδηνχ κε νκάδα Ο, (γνλφηππνο ηη) ζεκαίλεη φηη θαη νη δχν γνλείο είλαη εηεξφδπγνη ΗΒη. γηα
λα πάξεη ην παηδί απφ θάζε γνληφ ην αιιειφκνξθν η.
Η αρξσκαηνςία είλαη δχν εηδψλ
α) Αρξσκαηνςία ζην θπαλό ρξώκα (απηνζσκηθή ππνιεηπόκελε ηδηόηεηα).
Η γέλλεζε παηδηνχ κε αρξσκαηνςία ζην θπαλφ, ζαλ απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε ηδηφηεηα (γνλφηππνο
αα), ζεκαίλεη φηη νη δχν γνλείο είλαη εηεξφδπγνη Αα., γηα λα πάξεη απφ θάζε ηνπ γνληφ ην αιιειφκνξθν
α.
Άξα ν παηέξαο θαη ε κεηέξα έρνπλ γνλφηππν ΗΒηΑα, θαη ην παηδί ηηαα.
β) Αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ην θόθθηλν ρξώκα (θπινζύλδεηε ππνιεηπόκελε).
Η αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ην θφθθηλν ρξψκα, ζαλ θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε ηδηφηεηα.

ν

Α

παηέξαο κε θαλνληθή φξαζε έρεη γνλφηππν Υ Τ κε ηνλ επηθξαηή ηχπν γνληδίνπ θαη φηη θαη λα είλαη ε
κεηέξα φια ηα θνξίηζηα ηνπ ζα έρνπλ θαλνληθή φξαζε. ην αγφξη δίλεη ην Y ρξσκφζσκα νπφηε γηα λα
εκθαληζηεί ε αρξσκαηνςία ε θαλνληθή ζηελ φξαζε κεηέξα είλαη εηεξφδπγε` Υ ΑΥα.
Άξα ν παηέξαο έρεη γνλφηππν ΗΒηΥΑΤ, ε κεηέξα ΗΒηΥΑΥα θαη ην παηδί ηηΥαΤ
2. Από γμκείξ μμάδαξ αίμαημξ Α θαη πςνίξ απνςμαημρία γεκκήζεθε έκα παηδί με μμάδα
αίμαημξ Ο θαη με απνςμαημρία ζημ πνάζηκμ πνώμα. Πμημ είκαη ημ θύιμ ημο παηδημύ θαη
πμημη μη γμκόηοπμη ηςκ γμκέςκ θαη ημο παηδημύ ζηηξ ηδηόηεηεξ μμάδα αίμαημξ θαη
απνςμαημρία ζημ πνάζηκμ;
Αθνχ νη γνλείο είλαη πγηείο ζηελ αρξσκαηνςία (θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε ηδηφηεηα) ζεκαίλεη φηη ηα
θνξίηζηα ζα έρνπλ πάξεη ην ΥΑ ηνπ παηέξα ηνπο (ΥΑΤ) θαη ζα είλαη πγηή. Άξα ηελ ηδηφηεηα ηελ εκθάληζε
αγφξη θαη απηφ γηαηί ε κεηέξα ηνπ είλαη θνξέαο (ΥΑΥα).
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3. Γοκαίθα μμάδαξ αίμαημξ ΑΒ θαη με αιθηθή, ηεξ μπμίαξ ε μεηένα ήηακ αιθηθή
πακηνεύεηαη άκδνα αιθηθό με μμάδα αίμαημξ Α, ημο μπμίμο μ παηέναξ ήηακ μμάδαξ
αίμαημξ Ο. Πμημη μη πηζακμί θαηκόηοπμη ηςκ παηδηώκ πμο ζα απμθηήζμοκ
Ο αιθηζκφο είλαη ππνιεηπφκελε απηνζσκηθή αζζέλεηα.
Η γπλαίθα έρεη γνλφηππν ΙΑΙΒΑα (εηεξφδπγε ζηνλ αιθηζκφ γηαηί ε κεηέξα ηεο ήηαλ αιθηθή κε γνλφηππν
αα) θαη δίλεη γακέηεο ΙΑΑ, ΙΑα, ΙΒΑ θαη ΙΒα.
Ο παηέξαο έρεη γνλφηππν ΙΑη αα (εηεξφδπγνο ζηελ νκάδα αίκαηνο γηαηί ν παηέξαο ηνπ είρε νκάδα αίκαηνο
Ο κε γνλφηππν ηη) θαη δίλεη γακέηεο ΙΑα, θαη ηα.
Απφ ην ηεηξάγσλν Punnett παίξλνπκε 6 δηαθνξεηηθνχο θαηλνηχπνπο ζε αλαινγία 2:2:1:1:1:1:1.
4. Άκδναξ με μμάδα αίμαημξ Α θαη πςνίξ πνόβιεμα μενηθήξ απνςμαημρίαξ ζημ πνάζηκμ, ημο
μπμίμο ε μεηένα είκαη μμάδαξ αίμαημξ Ο, πακηνεύεηαη γοκαίθα με μμάδα αίμαημξ Ο θαη
πςνίξ πνόβιεμα απνςμαημρίαξ, ηεξ μπμίαξ όμςξ μ παηέναξ είπε πνόβιεμα
απνςμαημρίαξ ζημ πνάζηκμ. Κα ελεηαζημύκ μη πηζακόηεηεξ η) ημ πνώημ ημοξ παηδί κα
πάζπεη από απνςμαημρία ζημ πνάζηκμ ηη) ημ πνώημ θμνίηζη ημοξ κα είκαη μμάδαξ Α θαη με
απνςμαημρία ζημ πνάζηκμ θαη ηηη) ημ δεύηενμ αγόνη ημοξ κα είκαη μμάδαξ αίμαημξ Ο θαη με
απνςμαημρία ζημ πνάζηκμ.
Ο άλδξαο έρεη γνλφηππν ΙΑηΥΑΤ (είλαη εηεξφδπγνο ζηελ νκάδα αίκαηνο γηαηί ε κεηέξα ηνπ ήηαλ νκάδαο
Ο) θαη δίλεη γακέηεο Ι ΑΥΑ, ΙΑΤ, ηΥΑ θαη ηΤ. Η γπλαίθα έρεη γνλφηππν ηηΥΑΥα θαη δίλεη γακέηεο ηΥ Α θαη
ηΥα.
Απφ ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett κε ηνπο παξαπάλσ γακέηεο
Ι) δχν παηδηά ζηα νθηψ πάζρνπλ απφ αρξσκαηνςία (1:4)
ΙΙ) δελ πξνθχπηεη θνξίηζη κε αρξσκαηνςία (ΥαΥα) θαη
ΙΙΙ) έλα ζηα ηέζζεξα αγφξηα είλαη νκάδαο Ο κε αρξσκαηνςία (ηηΥ αΤ)
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8. Γεκεαιμγηθά Δέκδνα
Σν γελεαινγηθό δέλδξν είλαη ε απεηθφληζε ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε θάπνην θιεξνλνκηθφ
γλψξηζκα, κε βάζε ην θχιιν ηνπο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ γελεαινγηθνχ δέλδξνπ ηεξνχληαη ηα παξαθάησ
ζχκβνια.
1. ύκβνια

Δίλαη ν άλζξσπνο θαιό πεηξακαηηθό πιηθό ηεο γελεηηθήο
Ο άλζξσπνο δελ είλαη θαιφ πεηξακαηηθφ πιηθφ γηα ηε γελεηηθή γηαηί:
α) δεκηνπξγεί κηθξφ αξηζκφ απνγφλσλ πνπ δελ επηηξέπεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα
β) ν ρξφλνο θάζε γεληάο είλαη πνιχ κεγάινο
γ) ιφγνη ζξεζθεπηηθνί, εζηθνί, θνηλσληθνί, δελ επηηξέπνπλ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ζηε γελεηηθή ηνπ
αλζξψπνπ, ε νπνία φκσο γίλεηαη κε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε κειέηε ηεο γελεηηθήο ησλ πιεζπζκψλ θαη
κε ηα γελεαινγηθά δέλδξα.
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Απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηε κειέηε ζηα γελεαινγηθά δέλδξα
Όηαλ κειεηάκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκείηαη έλα γλψξηζκα κε ηε βνήζεηα
ηνπ γελεαινγηθνχ δέλδξνπ πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία
αλήθεη ην γνλίδην κε ηελ αθφινπζε ζεηξά:
1. νιαλδξηθό: Σν γλψξηζκα ππάξρεη θαη θιεξνλνκείηαη κφλν ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πνηέ ζηα
ζειπθά
2. θπινπεξηνξηζκέλν: Δθδειψλεηαη κφλν ζε έλα απφ ηα δχν θχια
3. θπινεπεξεαδόκελν: Σν γνλίδην εκθαλίδεηαη ζηα αξζεληθά άηνκα σο επηθξαηέο θαη ζηα ζειπθά
σο ππνιεηπφκελν.
4. θσλοζύνδεηο επικραηές: Το γλώρηζκα εκθαλίδεηαη ζστλόηερα ζηης γσλαίθες.
 Φσζηοιογηθή κεηέρα κε παηέρα θορέα ηοσ γλωρίζκαηος, ηο γλώρηζκα εκθαλίδεηαη κόλο ζηης
θόρες, ελώ ηα αγόρηα είλαη θσζηοιογηθά
 Η εηερόδσγε κεηέρα κεηαβηβάδεη ηο γλώρηζκα ζηα κηζά παηδηά ηες
 Τα εηερόδσγα ζεισθά εκθαλίδοσλ ηο γλώρηζκα
5. θσλοζύνδεηο σπολειπόμενο: Το γλώρηζκα εκθαλίδεηαη ζστλόηερα ζηοσς άλδρες
 Φσζηοιογηθή κεηέρα κε θσζηοιογηθό παηέρα, ηο γλώρηζκα κπορεί λα εκθαληζηεί κόλο ζηα αγόρηα
 Το γλώρηζκα ποιύ ζπάληα εκθαλίδεηαη ζηο αγόρη θαη ζηο παηέρα ζσλήζως παραηερείηαη ζε
ελαιιαζζόκελες γελεές
 Το γλώρηζκα δελ θιερολοκείηαη ποηέ από ηολ παηέρα ζηο αγόρη
6. αηειώο θπινζύλδεην: Σα γνλίδηα απηά θιεξνλνκνχληαη φπσο θαη ηα απηνζσκαηηθά
7. ασηοζωμικό επικραηές: Το γλώρηζκα εκθαλίδεηαη ζε ίζε περίποσ αλαιογία ζηα ζεισθά θαη
αρζεληθά άηοκα θαη είλαη ηθαλά λα ηο κεηαβηβάζοσλ ζηοσς απογόλοσς ηοσς, εθόζολ δελ προθαιεί
ζηεηρόηεηα.
 Κάζε άηοκο ποσ εθδειώλεη ηο γλώρηζκα πρέπεη λα έτεη έλα ηοσιάτηζηολ γολέα ποσ ηο θέρεη
 Τα εηερόδσγα άηοκα εκθαλίδοσλ ηο γλώρηζκα
 Σε γάκοσς Αα Χ αα ηο γλώρηζκα κεηαβηβάδεηαη ζηοσς κηζούς απογόλοσς
8. ασηοζωμικό σπολειπόμενο: Το γλώρηζκα εκθαλίδεηαη ζε ίζε περίποσ αλαιογία ζηα ζεισθά θαη
αρζεληθά άηοκα θαη είλαη ηθαλά λα ηο κεηαβηβάζοσλ ζηοσς απογόλοσς ηοσς, εθόζολ δελ προθαιεί
ζηεηρόηεηα.
 Τα περηζζόηερα από ηα γολίδηα ασηά είλαη ζπάληα, δηόηη ηα οκόδσγα άηοκα ζσλήζως δελ
επηβηώλοσλ ή δελ είλαη γόληκα
 Μόλο ηα οκόδσγα εκθαλίδοσλ ηο γλώρηζκα, ηα εηερόδσγα είλαη θορείς
 Τα παηδηά κε ηο γλώρηζκα ζσλήζως γελληούληαη από γολείς ποσ δελ ηο εκθαλίδοσλ θαη αλήθοσλ
ζσλήζως ζηελ ίδηα γεληά
ΠΡΟΟΥΖ κειεηάκε θαη καζαίλνπκε κόλν ηηο πεξηπηώζεηο 4,5,7 θαη 8
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1.

Ο Γηάκκεξ έπεη μμάδα αίμαημξ Ο, αιιά μ παηέναξ ημο ακήθεη ζηεκ Α μμάδα θαη ε μεηένα
ζηε Β. α) Κα δείλεηε µε έκα ζπεδηάγναμμα πώξ μ Γηάκκεξ θιενμκόμεζε από ημοξ γμκείξ
ημο ηεκ μμάδα αίμαημξ. β) Πμηεξ ζα είκαη μη πηζακέξ μμάδεξ αίμαημξ ηεξ αδενθήξ ημο θαη
ημο αδενθμύ ημο; Κα ζπεδηάζεηε ημ πηζακό γεκεαιμγηθό δέκηνμ ηεξ μηθμγέκεηαξ.
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1

Παηέξαο Α
Μεηέξα Β
Γηάλλεο Ο

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Ο Γηάλλεο κε θαηλφηππν Ο ζα έρεη γνλφηππν ηη. Δπεηδή φκσο παίξλεη έλα αιιειφκνξθν απφ θάζε γνλέα
θαη νη δχν γνλείο ηνπ ζα έρνπλ η, άξα ν παηέξαο ηνπ ζα έρεη γνλφηππν Ι Αη θαη ε κεηέξα ηνπ ΙΒη.
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
IΑη Υ IΒη
P1
γακέηεο
IΑ
η

IΑ η
Οκάδα αίκαηνο Α
IΒ
IΑIB
ΗΒη

IΒ η
Οκάδα αίκαηνο Β
η
Α
I η
ηη

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
25% ΑΒ, 25% Α,
25% Β θαη 25% Ο

4. Καηαζθεπή γελεαινγηθνύ δέλδξνπ
Α

Β

Ο
Γιάννης
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2. Γηα θάζε έκα από ηα παναθάης γεκεαιμγηθά δέκδνα, κα ζομπιενςζεί μ πίκαθαξ με καη ή
όπη ζημ ακηίζημηπμ ηεηναγςκίδημ, ακάιμγα με ημ εάκ θαη θαηά πόζμ μπμνεί κα
θιενμκμμεζεί ημ παναθηενηζηηθό με ημοξ ηνόπμοξ θιενμκμμηθόηεηαξ πμο ακαγνάθμκηαη
ζηε πνώηε ζηήιε ημο.

Γ
A
B
Γεκεαιμγηθό δέκδνμ Α Γεκεαιμγηθό δέκδνμ Β
Γεκεαιμγηθό δέκδνμ Γ
Ηιενμκμμηθόηεηα
Αοημζςμηθή οπμιεηπόμεκε
Αοημζςμηθή επηθναηήξ
Φοιμζύκδεηε οπμιεηπόμεκε
Απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε
Σν Α (κε γνλείο Αα x Αα) ην Β (κε γνλείο Αα x Αα) θαη ην Γ (κε γνλείο Αα x αα).
Απηνζσκηθή επηθξαηήο
Σν Γ (κε γνλείο αα x Αα) θαη δελ είλαη ην Α θαη ην Β, γηαηί δελ κπνξεί λα γελλεζεί παηδί κε ην γλψξηζκα
απφ γνλείο ρσξίο ην γλψξηζκα.
Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε
Σν Α (κε γνλείο ΥΑΥα x ΥΑΤ) θαη δελ είλαη ην Β θαη ην Γ γηαηί γελληέηαη θνξίηζη κε ην γλψξηζκα απφ
παηέξα ρσξίο ην γλψξηζκα.
3. Ο Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ήηακ Γάιιμξ δςγνάθμξ πμο έπαζπε από
μία μμνθή κακηζμμύ. Οη γηαγηάδεξ ημο δςγνάθμο ήηακ αδειθέξ θαη μη γμκείξ ημο πνώηα
ελαδέιθηα. α. Σπεδηάζηε ημ γεκεαιμγηθό δέκδνμ πμο δείπκεη αοηέξ ηηξ ζογγέκεηεξ. β.
Σηε γεκηά ημο Toulouse-Lautrec ηα 4 από ηα 16 παηδηά, θαη ηςκ δύμ θύιςκ, εμθάκηδακ
ηε ζογθεθνημέκε μμνθή κακηζμμύ, ε μπμία δεκ είπε εμθακηζηεί ζε πνμεγμύμεκεξ γεκηέξ.
Τη ζομπενάζμαηα βγάδεηε γηα ημκ ηνόπμ θιενμκόμεζεξ ημο κακηζμμύ;
α) Σν γελεαινγηθφ δέλδξν ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:

Γενιά γιαγιάδων

Γενιά γονέων

Γενιά T. Lautrec

3

12

T. Lautrec

Οη ξφκβνη παξηζηνχλ ηα αγλψζηνπ θχινπ άηνκα. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ αγλψζηνπ θχινπ είλαη
γλσζηφο ζεκεηψλεηαη κέζα ζην ξφκβν. Σα ζθηαζκέλα ηεηξάγσλα παξηζηνχλ άηνκα κε λαληζκφ.
β) Η κνξθή απηή ηνπ λαληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη επηθξαηήο ηδηφηεηα γηαηί δελ κπνξεί απφ πγηείο γνλείο
κε γνλφηππνπο νκφδπγνπο ππνιεηπφκελνπο (αα) λα γελλεζεί παηδί κε λαληζκφ δειαδή λα θέξεη έλα
ηνπιάρηζηνλ επηθξαηέο αιιειφκνξθν Α.
Δπίζεο δελ είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε ηδηφηεηα γηαηί δε κπνξεί λα γελλεζεί θνξίηζη κε λαληζκφ
(ΥαΥα) φηαλ ν παηέξαο ηεο δελ πάζρεη απφ λαληζκφ (ΥΑΤ) θαη δίλεη ζην θνξίηζη αιιειφκνξθν ΥΑ.
Άξα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε αζζέλεηα θαη πξνθαλψο νη γηαγηάδεο θαη κέζσ απηψλ θαη νη γνλείο
ηνπ Toulouse-Lautrec ήηαλ θνξείο ηεο αζζέλεηαο
Δημήτριος Σπανός
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4. Ο Ακηώκεξ ήηακ μ μόκμξ ζηεκ μηθμγέκεηά ημο (πμο απμηειείηαη από ημοξ γμκείξ ημο θαη
ηεκ αδειθή ημο ηεκ Άνηεμε) θαη πμο εμθάκηδε πνμζθμιιεμέκμοξ ημοξ ιμβμύξ ηςκ
αοηηώκ ημο. Τεκ ίδηα ηδηόηεηα εμθάκηζε θαη μ γημξ ημο, εκώ ε γοκαίθα ημο θαη ε θόνε ημο
είπακ ειεύζενμοξ ιμβμύξ αοηηώκ. Ε Άνηεμε πακηνεύηεθε άκδνα με ειεύζενμοξ ιμβμύξ
αοηηώκ γέκκεζε δίδομα, έκα αγόνη θαη έκα θμνίηζη, από ηα μπμία μόκμ ημ θμνίηζη
εμθάκηζε πνμζθμιιεμέκμοξ ιμβμύξ ηςκ αοηηώκ ημο. α) Κα θηηάλεηε ημ γεκεαιμγηθό
δέκδνμ ηεξ μηθμγέκεηαξ όπμο εμθακίδεηαη ηεκ ηδηόηεηα. β) Κα ελεηάζεηε ακ ε ηδηόηεηα
είκαη αοημζςμηθή επηθναηήξ, αοημζςμηθή οπμιεηπόμεκε ήθοιμζύκδεηε οπμιεηπόμεκε.
α) Σν γελεαινγηθφ δέλδξν είλαη ην παξαθάησ:

Άρτεμη Αντώνης

β)
η)Απηνζσκηθή επηθξαηήο δελ είλαη ε ηδηφηεηα, γηαηί νη γνλείο ηνπ Αληψλε δελ ηελ θέξνπλ
ηη)Απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε κπνξεί λα είλαη κε ηνπο θάησζη γνλφηππνπο:
γνλείο Αληψλε Αα, Αληψλεο αα, Άξηεκε Αα, άλδξαο Άξηεκεο Αα, θφξε Άξηεκεο αα,
γηνο Άξηεκεο ΑΑ ή Αα.
ηηη)Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε δελ κπνξεί λα είλαη γηαηί ν άλδξαο ηεο Άξηεκεο (Υ ΑΤ) δελ κπνξεί λα
δψζεη θφξε κε ηελ ηδηφηεηα (ΥαΥα).
5. Δίκεηαη ημ γεκεαιμγηθό δέκδνμ γηα μηα ακζνώπηκε
θιενμκμμηθή αννώζηηα. Γίκαη δοκαηόκ ε αζζέκεηα κα μθείιεηαη
ζε α) αοημζςμηθό οπμιεηπόμεκμ γμκίδημ β) αοημζςμηθό
επηθναηέξ γμκίδημ θαη
γ) θοιμζύκδεημ οπμιεηπόμεκμ
γμκίδημ; Δηθαημιμγήζαηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ γηα θάζε
πενίπηςζε
α)Η αζζέλεηα κπνξεί λα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε. Σφηε ηα άηνκα ηεο δεχηεξεο γελεάο είλαη
θνξείο θαη δηθαηνινγείηαη ζηε ηξίηε γελεά λα ππάξρεη αζζελέο άηνκν.
β) Γελ κπνξεί λα είλαη απηνζσκηθφ επηθξαηέο γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη δπλαηφ απφ ηνπο
πγηείο γνλείο ηεο δεχηεξεο γεληά λα πξνθχςεη άηνκν κε αζζέλεηα.
γ) Μπνξεί λα είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε γηαηί νη γνλείο ηεο δεχηεξεο γεληάο κε γνλφηππνπο ΥΑΤ
θαη ΥΑΥα κπνξνχλ λα δψζνπλ αζζελέο αγφξη ΥαΤ.
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6. Θα ήηακ δοκαηό ημ παναθηενηζηηθό πμο ακηηπνμζςπεύεηαη με ηα
μαονηζμέκα ζύμβμια ζημ γεκεαιμγηθό δέκδνμ κα μθείιεηαη ζε έκα
γμκίδημ α) Γπηθναηέξ θοιμζύκδεημ β) Υπμιεηπόμεκμ θοιμζύκδεημ
γ) Υπμιεηπόμεκμ αοημζςμηθό;
Αηηημιμγείζηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ.
α) Η αζζέλεηα δελ νθείιεηαη ζε επηθξαηή ραξαθηήξα γηαηί ζην δέλδξν ππάξρνπλ πγηείο γνλείο (αα x αα)
απνθηνχλ άξξσζηα παηδηά (κε αιιειφκνξθν Α ζην γνλφηππφ ηνπο).
β) Γελ κπνξεί λα είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή νη πγηείο γνλείο ηεο
δεχηεξεο γεληάο (ΥΑΤ x ΥΑΥα) δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ άξξσζην θνξίηζη (ΥαΥα).
γ) Η αζζέλεηα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε γηαηί πγηείο γνλείο, θνξείο ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ άξξσζην παηδί.
7. Δίκεηαη ημ γεκεαιμγηθό δέκδνμ πμο πενηγνάθεη ημ ηνόπμ
θιενμκόμεζεξ μηαξ αζζέκεηαξ ζημκ άκζνςπμ. Ακ έκα από ηα
ζειοθά άημμα ηεξ II γεκεάξ πακηνεοηεί ογηή άκδνα θαη όπη θμνέα
ηεξ αζζέκεηαξ α) ηη πηζακόηεηεξ οπάνπμοκ κα απμθηήζεη παηδί με
αζζέκεηα; β) ακ ημ πνώημ παηδί ημοξ γεκκεζεί με αζζέκεηα, ηη
πηζακόηεηεξ οπάνπμοκ θαη ημ δεύηενμ παηδί ημοξ κα έπεη ηεκ
αζζέκεηα; γ) μπμνεί κα γεκκεζεί θμνίηζη με αζζέκεηα;

I

1

2

II
1

2

3

4

Αλ ε αζζέλεηα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε ππάξρεη 50% πηζαλφηεηα ηα ζειπθά άηνκα ηεο ΙΙ γεληάο
λα είλαη θνξείο (Αα) αιιά δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα γελλήζνπλ κε άλδξα κε θνξέα (ΑΑ) παηδί κε
αζζέλεηα.
Άξα α) 0% β) 0% γ) φρη.
Αλ ε αζζέλεηα είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε ππάξρεη 50% πηζαλφηεηα ηα ζειπθά άηνκα ηεο ΙΙ γεληάο
λα είλαη θνξείο (ΙΑΙα) θαη 25% πηζαλφηεηα λα γελλήζνπλ αγφξη κε αζζέλεηα. πλνιηθή πηζαλφηεηα:
50%·25% = 12.5%
Άξα α) 12.5% β) 12.5% γ) φρη.
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ΠΡΟΒΘΕΙΑΣΑ – ΓΡΓΑΖΓ – ΙΓ ΑΠΑΚΣΕΕ
1. πκπιεξώζηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελά ζην θείκελν:
Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γελεηηθή ζέζε ησλ νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ θαη
ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα νλνκάδνληαη………………….
Έλα άηνκν πνπ έρεη ίδηα
……... ……………. γνλίδηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα νλνκάδεηαη …………………….,
ελώ αλ έρεη δύν δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη ………………….,
Έλα…………………γνλίδην
θαιύπηεη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνιεηπόκελνπ. Σν ζύλνιν ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ ελόο
νξγαληζκνύ αλαθέξεηαη σο ………………………
Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γελεηηθή ζέζε ησλ νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ θαη ειέγρνπλ ηελ ίδηα
ηδηφηεηα νλνκάδνληαη αλληλόμορθα. Έλα άηνκν πνπ έρεη ίδηα αλληλόμορθα γνλίδηα γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα νλνκάδεηαη ομόζσγο, ελψ αλ έρεη δχν δηαθνξεηηθά, νλνκάδεηαη εηερόζσγο. .Έλα
επικραηές γνλίδην θαιχπηεη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ. Σν ζχλνιν ησλ αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ
ελφο νξγαληζκνχ αλαθέξεηαη ως γονόησπος.
2. Γείμηε ζε κία δηαζηαύξσζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ
γνληδίσλ. Αλαιύζηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρσξίδνληαη ηα γνλίδηα θαη κεηαβηβάδνληαη
ζηνπο απνγόλνπο.
Δάλ ζην κνζρνκπίδειν δηαζηαπξψζνπκε ακηγή θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα κε ακηγή θπηά πνπ
έρνπλ ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα ζπέξκαηα, φινη νη απφγνλνη ζα έρνπλ ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα. Δάλ,
ζηε ζπλέρεηα, δηαζηαπξψζνπκε ηα θπηά ηεο F1 (γνλφηππνο ΛιΚθ) κεηαμχ ηνπο, ζα παξαηεξήζνπκε
ηέζζεξηο ηχπνπο ζπεξκάησλ ζηε F2 γεληά: ιεία θαη θίηξηλα, ιεία θαη πξάζηλα, ξπηηδσκέλα θαη θίηξηλα,
θαζψο θαη ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα ζε αλαινγία 9:3:3:1. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ην γνλίδην πνπ ειέγρεη
έλα ραξαθηήξα δελ επεξεάδεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ γνληδίνπ πνπ ειέγρεη έλαλ άιιν ραξαθηήξα (ηα γνλίδηα
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ) .Ο αλεμάξηεηνο δηαρσξηζκφο ησλ γνληδίσλ
γίλεηαη, επεηδή ηα ρξσκνζψκαηα θάζε γνλέα ζπλδπάδνληαη κε ηπραίν ηξφπν θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ
γακεηψλ.Κάζε γνλέαο παξάγεη ίζν αξηζκφ γακεηψλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ: ΛΚ, Λθ, ιΚ θαη ιθ.
3. Έλαο θαθέ πνληηθόο δηαζηαπξώλεηαη πνιιέο θνξέο κε έλα ιεπθό πνληηθό θαη όινη νη
απόγνλνί ηνπ είλαη θαθέ. α. Δάλ δηαζηαπξσζνύλ δύν από ηνπο θαθέ απνγόλνπο ηεο F1, πνην
πνζνζηό από ηνπο πνληηθνύο ηεο F2 γεληάο ζα είλαη θαθέ; β. Πώο κπνξείηε λα δηαπηζηώζηε
εάλ έλαο θαθέ πνληηθόο είλαη νκόδπγνο ή εηεξόδπγνο;
Δπεηδή ν θαθέ πνληηθφο δηαζηαπξψλεηαη πνιιέο θνξέο κε ην ιεπθφ θαη φινη νη απφγνλνί ηνπ είλαη θαθέ,
βγαίλνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Σν γνλίδην γηα ην θαθέ ρξψκα είλαη επηθξαηέο (Κ) θαη ην γνλίδην γηα ην
ιεπθφ ρξψκα είλαη ππνιεηπφκελν (θ). Οη πνληηθνί πνπ δηαζηαπξψλνληαη είλαη νκφδπγνη (ΚΚ Υ θθ). Οη
θαθέ απφγνλνη είλαη εηεξφδπγνη (Κθ), επνκέλσο:
α. απφ ηνπο πνληηθνχο ηεο F1 γεληάο θαθέ ζα είλαη νη 75% (Κθ Υ Κθ -> 1/4 ΚΚ, 2/4 Κθ, 1/4 θθ.
Φαηλφηππνη: 3/4 θαθέ, 1/4 ιεπθνί).
β. Γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ έλαο θαθέ πνληηθφο είλαη νκφδπγνο ή εηεξφδπγνο ζα θάλνπκε δηαζηαχξσζε
ειέγρνπ δηαζηαπξψλνληάο ηνλ κε ιεπθφ πνληηθφ. Δάλ νη απφγνλνί είλαη θαθέ, ηφηε είλαη νκφδπγνο (ΚΚ Υ
θθ -> Κθ. Φαηλφηππνη θαθέ), ελψ εάλ είλαη εηεξφδπγνο, ζα δψζεη ιεπθνχο θαη θαθέ απνγφλνπο ζε
αλαινγία 1 :1 (Κθ Υ θθ -> 1/2 Κθ, 1/2 θθ. Φαηλφηππνη 1/2 θαθέ, 1/2 ιεπθνί).
4. Δάλ όινη νη απόγνλνη από ηε δηαζηαύξσζε κηαο ιεπθήο θόηαο θαη ελόο καύξνπ θόθνξα είλαη
γθξίδνη, ηη είλαη ηα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ην ρξώκα:
α. θπινζύλδεηα, β. αηειώο επηθξαηή, γ. ζπλεπηθξαηή
Η ζσζηή απάληεζε είλαη ε β.
5. 'Έλαο άλδξαο είλαη θνξέαο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο (Γδ). Πνπ βξίζθνληαη ηα
αιιειόκνξθα γνλίδην, πνπ παξηζηώληαη κε ηα γξάκκαηα Γ θαη δ:
α. ζηα Υ θαη Τ ρξσκνζώκαηα, β. ζε νκόινγα ρξσκνζώκαηα, γ. ζε όια ην ζπεξκαηνδσάξηα
ηνπ άλδξα ππάξρνπλ θαη ηα δύν γνλίδηα, δ. ζην ίδην ρξσκόζσκα
Η ζσζηή απάληεζε είλαη ε β.
6. Ση θαηλόηππν έρνπλ ηα παηδηά ελόο άλδξα κε νκάδα αίκαηνο Β θαη κίαο γπλαίθαο πνπ έρεη
νκάδα αίκαηνο Α; α. κόλν Α ή κόλν Β, β. κόλν ΑΒ, γ. ΑΒ ή Ο, δ. Α, Β ή Ο, ε. Α, Β, ΑΒ, ή Ο
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σζηή απάληεζε είλαη ε ε, επεηδή ν γνλφηππνο ησλ γνλέσλ είλαη άγλσζηνο.
7. Αληηζηνηρήζηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β:
Α
Β
α. 'Έλα παηδί έρεη 25% πηζαλόηεηα λα πάζρεη από κηα αζζέλεηα, όηαλ θαη νη
1.Απηνζσκηθή
δύν γνλείο είλαη θνξείο ηεο ίδηαο αζζέλεηαο
επηθξαηήο
β. Μηα γπλαίθα θνξέαο κηαο αζζέλεηαο παληξεύεηαη έλα θπζηνινγηθό άλδξα
2.Απηνζσκηθή
θαη απνθηνύλ έλα αγόξη, πνπ πάζρεη από ηελ αζζέλεηα
ππνιεηπόκελε
γ. Μία αζζέλεηα εκθαλίδεηαη κε αλαινγία 50% ζε όιεο ηηο γεληέο ζην
3.Φπινζύλδεηε
γελεαινγηθό δέληξν κηαο νηθνγέλεηαο.
1γ, 2α, 3β.
8. Ο Γηάλλεο θαη ν παππνύο ηνπ, από ηε κεηέξα, είλαη αηκνξξνθηιηθνί θαη πάζρνπλ από
αηκνξξνθηιία Α. 0 Γηάλλε θαη ε Μαξία έρνπλ έλα γην, ην Γξεγόξε θαη δύν θόξεο, ηε Υαξά
θαη ηελ Πεξζεθόλε, πνπ πάζρνπλ από αηκνξξνθηιία. Έρνπλ επίζεο θαη κηα θόξε, ηελ Διέλε,
πνπ δελ, πάζρεη από αηκνξξνθηιία. (Τπνζέηνπκε όηη ηα ζειπθά άηνκα κε αηκνξξνθηιία
επηδνύλ, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα).
α. ρεδηάζηε ην γελεαινγηθό δέληξν
β. Γηαηί ε Υαξά θαη ε Πεξζεθόλε πάζρνπλ;
γ. Πνηα ε πηζαλόηεηα έλαο γηνο ηεο Υαξάο λα είλαη αηκνξξνθηιηθόο;
δ. Πνηα ε πηζαλόηεηα έλαο γηνο ηεο Διέλεο λα είλαη αηκνξξνθηιηθόο;
ε. Πνηα ε πηζαλόηεηα κία θόξε ηεο Διέλεο είλαη αηκνξξνθηιηθή;
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1
Απόγνλνη F2
Απόγνλνη F3

Παππνύο αζζελήο
Μεηέξα πγηήο
Γηάλλεο αζζελήο
Γξεγόξεο
Υαξά
αζζελήο
αζζελήο

Μαξία
Πεξζεθόλε
αζζελήο

Διέλε
πγηήο

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
α) Η αηκνξξνθηιία είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε αζζέλεηα. Η χπαξμε
ελφο ηνπιάρηζηνλ θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ ΥΑ δίλεη άηνκα πγηή, ελψ λνζνχλ ηα
άηνκα πνπ θέξνπλ κφλν ην ππνιεηπφκελν γνλίδην Xα. Άξα αζζελνχλ ηα
αξζεληθά άηνκα κε γνλφηππν XαΤ θαη ηα ζειπθά άηνκα κε γνλφηππν XαXα.
3. Καηαζθεπή δέλδξνπ, επαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ
Από ην γελεαινγηθό δέλδξν ηεο νηθνγέλεηαο πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ
γνλόηππνη: Ο παππνχο ηνπ Γηάλλε, ν Γηάλλεο θαη ν Γξεγφξεο αζζελείο κε
γνλφηππν XαΤ. Η Υαξά θαη ε Πεξζεθφλε αζζελείο κε γνλφηππν XαXα. Η
Μαξία αθνχ απνθηά πγηή θαη αζζελή θνξίηζηα ζεκαίλεη φηη είλαη θνξέαο κε
γνλφηππν ΥΑXα. Σέινο ε Διέλε είλαη επίζεο θνξέαο (ΥΑXα) έρνληαο πάξεη ην
α
X απφ ηνλ παηέξα ηεο θαη ην ΥΑ απφ ηελ κεηέξα ηεο.
β) Η Υαξά θαη ε Πεξζεθφλε πάζρνπλ γηαηί είλαη νκφδπγεο ζηε αηκνξξνθηιία (XαXα) έρνληαο πάξεη ην Xα
απφ ηνλ παηέξα ηνπο θαη ην Υα απφ ηελ κεηέξα ηνπο.
γ) Ο γηνο ηεο Υαξάο ζα έρεη γνλφηππν Υα Τ θαη ζα είλαη αζζελήο. κε πηζαλφηεηα 100%. Γηαηί απφ ηνλ
παηέξα ηνπ ζα πάξεη ην Τ θαη απφ ηε κεηέξα ηνπ (Υαξά) ζα πάξεη απνθιεηζηηθά ην γνλίδην Υ α .
δ) Η Διέλε κπνξεί σο θνξέαο λα δψζεη ζην γην ηεο γακέηεο ή Υ Α ή Υα νη νπνίνη ζπλδπαδφκελνη κε ην Τ
ηνπ άλδξα ηεο κπνξνχλ λα δψζνπλ θαηά 50% πγηέο αγφξη (XΑΤ) θαη θαηά 50% αζζελέο (XαΤ) αγφξη.
ε)
ε1Αλ ν άλδξαο ηεο Διέλεο είλαη πγηήο (XΑΤ) ζα δψζεη ζηηο θφξεο ηνπο απνθιεηζηηθά ην γνλίδην XΑ θαη
έηζη απηέο ζα είλαη 100% πγηήο άζρεηα κε πνην γνλίδην ηεο Διέλεο ζα ζπλδπαζηνχλ.
ε2)Αλ φκσο θαη ν άλδξαο ηεο Διέλεο είλαη αζζελήο (XαΤ) ππάξρνπλ 50% πηζαλφηεηεο νη θφξεο ηνπ λα
είλαη πγηείο θαη 50% λα είλαη αζζελείο αλάινγα κε πνην απφ ηνπο δχν γακέηεο (Υ Α,Υα) ηεο Διέλεο ζα
ζπλδπαζηεί ην Xα πνπ δίλεη ν άλδξαο ηεο.
Δημήτριος Σπανός

Σελίδα 58

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
9. Τπάξρεη πεξίπησζε ζε κηα δηαζηαύξσζε δηπβξηδηζκνύ ε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ
απνγόλσλ ζηελ F2 λα είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ αλαινγία 9 : 3 : 3 : 1 ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο
ηελ F2 γεληά ε θαηλνηππηθή αλαινγία ησλ απνγφλσλ είλαη 9 : 3 : 3 : 1 , κφλν φηαλ:
α. ν θάζε ραξαθηήξαο πνπ εμεηάδνπκε ειέγρεηαη απφ γνλίδηα απφ ηα νπνία ην έλα είλαη επηθξαηέο θαη ην
άιιν είλαη ππνιεηπφκελν.
β. ηα γνλίδηα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ , ψζηε ην γνλίδην ηνπ ελφο
ραξαθηήξα λα κελ επεξεάδεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ γνληδίνπ ηνπ άιινπ ραξαθηήξα.
γ. Οη ραξαθηήξεο δελ ειέγρνληαη απφ θπινζχλδεην γνλίδην.
Η αλαινγία 9:3:3:1 αιιάδεη φηαλ:
α. Σα γνλίδηα είλαη αηειψο επηθξαηή ή ζπλεπηθξαηή.
β. Σα γνλίδηα βξίζθνληαη ζην ίδην δεχγνο νκφινγσλ ρξσκνζσκάησλ.
γ .Οη ραξαθηήξεο ειέγρνληαη απφ θπινζχλδεην γνλίδην,
10. Δμεγήζηε γηα πνην ιόγν ε κεξηθή αρξσκαηνςία εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζηνπο άλδξεο παξά
ζηηο γπλαίθεο.
Η κεξηθή αρξσκαηνςία ειέγρεηαη απφ ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην γνλίδην. Έλα ππνιεηπφκελν
θπινζχλδεην γνλίδην εθθξάδεηαη θαηλνηππηθά ζε φια ηα αξζεληθά άηνκα πνπ θέξνπλ ην γνλίδην αιιά
κφλν ζε εθείλα ηα ζειπθά πνπ είλαη νκφδπγα γηα ην ππνιεηπφκελν γνλίδην. πλεπψο, ηα ππνιεηπφκελα
θπινζχλδεηα γνλίδηα εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε αξζεληθά άηνκα θαη πάξα πνιχ ζπάληα
ζε ζειπθά.
11. Ο Γεκνζζέλεο θαη ε Δπηέξπε είλαη πγηείο, αιιά μέξνπλ όηη είλαη θνξείο κηαο απηνζσκηθήο
ππνιεηπόκελεο αζζέλεηαο. Δάλ ηα ηξία πξώηα παηδηά ηνπο είλαη πγηή, πνηα είλαη ε
πηζαλόηεηα ην ηέηαξην παηδί ηνπο λα θιεξνλνκήζεη ηελ αζζέλεηα;
Έζησ α ην απηνζσκηθφ γνλίδην γηα ηελ ππνιεηπφκελε αζζέλεηα θαη Α ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθφ ηνπ.
Δπεηδή ν Γεκνζζέλεο θαη ε Δπηέξπε είλαη πγηείο αιιά θνξείο ηεο απηνζσκηθήο ππνιεηπφκελεο
αζζέλεηαο, ζα έρνπλ γνλφηππν Αα.
Γνλείο , Αα Υ Αα
Απφγνλνη , 1/4 ΑΑ, 2/4 Αα , 1/4 αα. 3/4 πγηείο(θπζηνινγηθνί θαη θνξείο), 1/4 αζζελείο
χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή, θάζε θχεζε είλαη έλα «αλεμάξηεην γεγνλφο,." πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ην
απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ θπήζεσλ. Η ζεσξεηηθά αλακελφκελε πηζαλφηεηα γέλλεζεο παηδηνχ πνπ ζα
έρεη ηελ απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε αζζέλεηα είλαη 25%.
12. Από γνλείο κε νκάδα αίκαηνο Β θαη θαλνληθή όξαζε γελλήζεθε παηδί κε νκάδα αίκαηνο Ο
θαη κεξηθή αρξσκαηνςία. Να βξεζνύλ νη γνλόηππνη ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ
παηδηνύ.
Αο ζεσξήζνπκε: Υα ην ππνιεηπφκελν θπινζχλδεην γνλίδην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αρξσκαηνςία,
θαζψο θαη ΥΑ ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ηνπ γηα ηελ θαλνληθή φξαζε. Δπίζεο αο ζεσξήζνπκε I Β ην
γνλίδην γηα ηελ νκάδα αίκαηνο Β θαη i ην γνλίδην γηα ηελ νκάδα αίκαηνο 0.
Δπεηδή ηα αξζεληθά άηνκα έρνπλ έλα Υ ρξσκφζσκα θαη ν παηέξαο έρεη θαλνληθή φξαζε ζα έρεη
γνλφηππν ΥΑΤ. Σα ζειπθά άηνκα έρνπλ δχν Υ ρξσκνζψκαηα θαη ε κεηέξα έρεη θαλνληθή φξαζε.
Δπνκέλσο ζα έρεη ην θπζηνινγηθφ ΥΑ γνλίδην ζην έλα απφ ηα δχν Υ ρξσκνζψκαηά ηεο.
Δπεηδή θαη νη δχν γνλείο έρνπλ νκάδα αίκαηνο Β ζα έρνπλ απφ έλα (ηνπιάρηζηνλ) γνλίδην Ι Β.
Σν παηδί ηνπ δεπγαξηνχ απηνχ έρεη αρξσκαηνςία, επνκέλσο έρεη ην Υ α ππνιεηπφκελν γνλίδην πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα απηήλ , ην νπνίν κπνξεί λα έρεη θιεξνλνκήζεη κφλν απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη ν γνλφηππφο ηεο
νπνίαο ζα είλαη ΥΑΥα. Σν παηδί απφ ηνλ παηέξα ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη πάξεη ην Υ Α γνλίδην, επεηδή δελ
έρεη θαλνληθή φξαζε. Δπνκέλσο ζα έρεη πάξεη ην ρξσκφζσκα Τ θαη ζα είλαη αγφξη κε γνλφηππν Υ αΤ.
Σν παηδί έρεη νκάδα αίκαηνο Ο θαη ν γνλφηππφο ηνπ είλαη ίί. Σα δχν i γνλίδηα ηα πήξε ην έλα απφ ηνλ
παηέξα ηνπ θαη ην άιιν απφ ηε κεηέξα ηνπ. Δπνκέλσο, νη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ είλαη:
Γνλφηππνο παηέξα : IBj ΥΑΤ
Γνλφηππνο κεηέξαο : IBj ΥΑΥα
Γνλφηππνο παηδηνχ : ίί ΥαΤ
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13. Εεπγάξη πγηώλ γνλέσλ απνθηά παηδί κε θπζηηθή ίλσζε, κηα απηνζσκηθή ππνιεηπόκελε
αζζέλεηα. Από ηε γπλαίθα απνκαθξύλνληαη σάξηα, ηα νπνία γνληκνπνηνύληαη ίn vitro από ην
ζπέξκα ηνπ ζπδύγνπ ηεο. Από ηα σάξηα πνπ γνληκνπνηήζεθαλ δεκηνπξγήζεθαλ 16 δπγσηά,
ηα νπνία ειέγρνληαη γηα ηελ ύπαξμε ηνπ γνληδίνπ γηα ηελ θπζηηθή ίλσζε. ε πόζα από ηα
δπγσηά, κε βάζε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Mendel, πεξηκέλεηε λα ππάξρνπλ δύν αληίγξαθα ηνπ
γνληδίνπ γηα ηελ θπζηηθή ίλσζε; ε πόζα ζα ππάξρεη έλα αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ γηα ηελ
θπζηηθή ίλσζε θαη έλα θπζηνινγηθό γνλίδην;
Έζησ α ην γνλίδην γηα ηελ θπζηηθή ίλσζε θαη Α ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθφ ηνπ. Δπεηδή απέθηεζαλ
παηδί κε θπζηηθή ίλσζε, είλαη θαη νη δχν θνξείο κε γνλφηππν Αα
Γνλείο Απφγνλνη
Αα Υ Αα 1/4 ΑΑ, 2/4 Αα, 1/4 αα. 3/4 πγηείο(θπζηνινγηθνί θαη θνξείο), 1/4 αζζελείο.
Με βάζε ηνλ πξψην λφκν ηνπ Mendel δχν αληίγξαθα ηνπ γνληδίνπ γηα ηελ θπζηηθή ίλσζε ζα ππάξρνπλ
ζε αλαινγία 1/4 (ή 4/16 δπγσηά). Έλα αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ γηα ηελ θπζηηθή ίλσζε θαη έλα
θπζηνινγηθφ γνλίδην ζα ππάξρεη ζε αλαινγία 2/4 (ή 8/16δπγσηά) .Οη αλαινγίεο απηέο είλαη νη ζεσξεηηθά
αλακελφκελεο θαη επεηδή ηα 16 δπγσηά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ είλαη ιίγα ζε αξηζκφ, κπνξεί λα έρνπκε
απφθιηζε.
14. Ζ αρνλδξνπιαζία είλαη κηα κνξθή λαληζκνύ. ηα παξαθάησ γελεαινγηθά δέλδξα κειεηάηαη
ν ηξόπνο θιεξνλόκεζεο ηεο αζζέλεηαο απηήο. Πνηνο είλαη ν πην πηζαλόο ηύπνο
θιεξνλνκηθόηεηαο γηα ηελ αρνλδξνπιαζία;

1. Γεδνκέλα: Σα γελεαινγηθά δέλδξα
2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Γηαθξίλσ πεξηπηψζεηο
α)Η αρνλδξνπιαζία λα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε αζζέλεηα, δειαδή ηα άηνκα κε έλα ή δχν
επηθξαηή αιιειφκνξθα Α λα είλαη πγηή, ελψ λα αζζελνχλ ηα νκφδπγα άηνκα ζην ππνιεηπφκελν
αιιειφκνξθν α (αα). Γηα λα ηζρχεη ε πεξίπησζε απηή πξέπεη φινη νη πγηείο γνλείο πνπ έρνπλ άξξσζην
παηδί λα είλαη θνξείο ηεο αζζέλεηαο (Αα)
β)Η αρνλδξνπιαζία λα είλαη απηνζσκηθή επηθξαηήο αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε έλα επηθξαηέο γνλίδην,
δειαδή ηα άηνκα κε έλα ή δχν επηθξαηή αιιειφκνξθα Α λα είλαη αζζελή, ελψ πγηή είλαη ηα νκφδπγα
άηνκα ζην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν α (αα).
Σν παξαπάλσ βιέπνπκε λα ηζρχεη γηαηί φια ηα άηνκα κε αρνλδξνπιαζία πξνέξρνληαη απφ αζζελείο
γνλείο (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θιεξνλφκεζεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζε επηθξαηή γνλίδηα).
γ)Η αρνλδξνπιαζία λα είλαη θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε αζζέλεηα, δειαδή νη άλδξεο κε έλα θαη νη
γπλαίθεο κε έλα ή δχν επηθξαηή αιιειφκνξθα ΥΑ λα είλαη πγηείο, ελψ αζζελνχλ νη άλδξεο κε γνλφηππν
ΥαΤ θαη νη νκφδπγεο ζην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν Υα γπλαίθεο (ΥαΥα).
Σν παξαπάλσ βιέπνπκε φηη δελ ηζρχνπλ, γηαηί ζην δεχηεξν γελεαινγηθφ δέλδξν εκθαλίδεηαη πγηή αγφξη
θαη πγηή θνξίηζη απφ αζζελείο γνλείο πξάγκα αδχλαην ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ θιεξνλνκηθφηεηα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πην πηζαλφο ηξφπνο θιεξνλνκηθφηεηαο ηεο αρνλδξνπιαζίαο είλαη ε αζζέλεηα λα
νθείιεηαη ζε επηθξαηέο απηνζσκηθφ γνλίδην.
Σελ πεξίπησζε λα νθείιεηαη ζε απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν γνλίδην ηελ απνξξίπηνπκε, γηαηί απαηηεί
κεγάιν αξηζκφ θνξέσλ ζην πιεζπζκφ, ψζηε λα ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ γελεαινγηθά δέλδξα.
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14. Σν παξαθάησ γελεαινγηθό δέληξν αλαπαξηζηά ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο ηεο PKU ζε κηα
νηθνγέλεηα:

α. Ζ PKU νθείιεηαη ζε επηθξαηέο ή ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην; Κιεξνλνκείηαη σο
απηνζσκηθόο ή σο θπινζύλδεηνο ραξαθηήξαο;
β. Πξνζδηνξίζηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη αηηηνινγήζηε ηελ
απάληεζή ζαο
γ. Πνηα ε πηζαλόηεηα έλα 40 παηδί ησλ γνλέσλ 5 θαη 6 λα πάζρεη από PKU; Γώζηε κηα
εξκελεία.
1. Γεδνκέλα: Σν γελεαινγηθφ δέλδξν ηεο νηθνγέλεηαο
2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
α)ην δέλδξν ππάξρνπλ πγηείο γνλείο (5. 6) κε άξξσζηα παηδηά (9), άξα ε αζζέλεηα δελ νθείιεηαη ζε
επηθξαηή ραξαθηήξα
Οη πγηείο γνλείο ηεο δεχηεξεο γεληάο (5, 6) απνθηνχλ άξξσζην θνξίηζη, άξα ε αζζέλεηα δελ είλαη
θπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε γηαηί ην (5) κπνξεί λα είλαη θνξέαο αιιά ην (6) είλαη πγηή.
Η αζζέλεηα είλαη απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε, γηαηί πγηείο γνλείο, θνξείο ηεο αζζέλεηαο κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ άξξσζην παηδί.
β) Οκφδπγα ζηνλ ππνιεηπφκελν ραξαθηήξα (αα) είλαη φια ηα αζζελή άηνκα (1, 4, θαη10). ίγνπξα
εηεξφδπγνη ζηε ΡΚU είλαη φινη νη πγηείο γνλείο πνπ έρνπλ άξξσζην παηδί (2, 5 θαη 6) ψζηε λα κπνξνχλ λα
δψζνπλ ζε απηφ ην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν α θαη ηα πγηή παηδηά πνπ έρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ
άξξσζην γνληφ γνλέσλ (5, 7, θαη 8), εθφζνλ κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ηνλ αζζελή γνληφ ηνπο κφλν ην
ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν α.
Γηα ηα άηνκα 3, 9 θαη 11 δελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα ην αλ είλαη νκφδπγα επηθξαηή (ΑΑ) ή
εηεξφδπγα (Αα).
γ) Οη γνλείο 5 θαη 6 είλαη θνξείο (Αα) άξα ην ηέηαξην παηδί ηνπο ππάξρεη 25% πηζαλφηεηα λα είλαη
άξξσζην.

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου

Σελίδα 61

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
15. 0 Γηώξγνο έρεη δηπιή ζεηξά βιεθαξίδσλ ζηα κάηηα ηνπ (απηνζσκηθόο επηθξαηήο ραξαθηήξαο)
πνπ θιεξνλόκεζε από ηε κεηέξα ηνπ. Ο παηέξαο ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη ό κνλαδηθόο ζπγγελήο
ηεο πνπ εκθαλίδεη απηό ην ραξαθηήξα. 0 Γηώξγνο παληξεύηεθε κία γπλαίθα κε θπζηνινγηθέο
βιεθαξίδεο. Σν πξώην ηνπο παηδί έρεη θπζηνινγηθέο βιεθαξίδεο. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ην
επόκελν λα εκθαλίδεη δηπιέο βιεθαξίδεο; ρεδηάζηε ηό γελεαινγηθό δέλδξν ηεο νηθνγέλεηαο.
1. Γεδνκέλα:
Παηξηθή Ρ
Απόγνλνη F1
Απόγνλνη F2
Απόγνλνη F3

Παππνύο κε δηπιέο βιεθαξίδεο
Μεηέξα κε δηπιέο βιεθαξίδεο
Γηώξγνο κε δηπιέο βιεθαξίδεο
1ν παηδί θπζηνινγηθέο

ύδπγνο θπζηνινγηθέο
;

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Η ηδηφηεηα είλαη απηνζσκηθή επηθξαηήο θαη ηελ θέξνπλ φζνη έρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ επηθξαηέο
αιιειφκνξθν Α, θαη έρνπλ γνλφηππν ΑΑ ή Αα. Σελ ηδηφηεηα δελ ηελ θέξνπλ ηα νκφδπγα άηνκα ζην
ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν α πνπ έρνπλ γνλφηππν αα. Άξα ηελ ηδηφηεηα ηελ έρνπλ ν Γηψξγνο, ε κεηέξα
ηνπ θαη ν παππνχο ηνπ απφ ηελ κεηέξα .
Ο παηέξαο ηνπ Γηψξγνπ δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ζα έρεη γνλφηππν αα, άξα ν Γηώξγνο είλαη εηεξόδπγνο Αα..
Η γπλαίθα ηνπ Γηψξγνπ δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα, άξα έρεη γνλφηππνο αα. Απφ ηελ δηαζηαχξσζε ηνπ
εηεξφδπγνπ Γηψξγνπ (Αα), κε ηελ νκφδπγε γπλαίθα ηνπ (αα) ε πηζαλφηεηα ην παηδί ηνπ Γηψξγνπ λα έρεη
δηπιή ζεηξά βιεθαξίδσλ είλαη 50%
3. Καηαζθεπή δέλδξνπ, επαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ,:

P1
γακέηεο
α
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Αα
δηπιέο
Α
Αα

αα
θπζηνινγηθέο
α
αα

Γνλόηππνο
Φαηλόηππνο
Απόγνλνη F1
50% δηπιέο, 50% θπζηνινγηθέο
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16. ην 1ν δεπγάξη νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ αλζξώπνπ κπνξεί λα εδξάδεηαη ην
ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα κηα κνξθή θώθσζεο. ην 12ν δεπγάξη
νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ αλζξώπνπ κπνξεί λα εδξάδεηαη ηό ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν
πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε θαηλπιθεηνλνπξία. Αλ παληξεπηεί έλα δεπγάξη αηόκσλ πνπ είλαη εηεξόδπγα θαη γηα ηηο δύν γνληδηαθέο ζέζεηο λα ππνινγίζεηε ηηο πηζαλόηεηεο:
α. Να γελλεζεί έλα θπζηνινγηθό παηδί. β. Να γελλεζεί έλα θπζηνινγηθό παηδί, νκόδπγν γηα ηε
κία γνληδηαθηή ζέζε. γ. Να γελλεζεί έλα θπζηνινγηθό παηδί, εηεξόδπγν θαη γηα ηηο δύν
γνληδηαθέο ζέζεηο. δ. Να γελλεζεί έλα παηδί πνπ πάζρεη θαη από ηα δύν είδε παζήζεσλ.
Κ ην θπζηνινγηθφ θαη θ κνξθή θψθσζεο, Φ ην θπζηνινγηθφ θαη θ θαηλπιθεηνλνπξία ΚθΦθ Υ ΚθΦθ
ΚΦ
Κθ
θΦ
θθ

ΚΦ

Κθ

θΦ

θθ

ΚΚΦΦ
ΚΚΦθ
ΚΚΦΦ
θΚΦθ

ΚΚΦθ
ΚΚθθ
θΚΦθ
θΚθθ

ΚθΦΦ
ΚθΦθ
θθΦΦ
θθθΦ

ΚθΦθ
Κθθθ
ΚθΦθ
θθθθ

α) Φπζηνινγηθφ παηδί Κ_Φ_ 9/16
β) παηδί, νκφδπγν γηα ηε κία γνληδηαθηή ζέζε ΚΚΦθ 2/16, ΚθΦθ 2/16 θαη ΚΚΦΦ 1/16
χλνιν 5/16
γ) θπζηνινγηθφ παηδί, εηεξφδπγν θαη γηα ηηο δχν γνληδηαθέο ζέζεηο ΚθΦθ 4/16
δ) παηδί πνπ πάζρεη θαη απφ ηα δχν είδε παζήζεσλ θθθθ 1/16
17. Ο αιθηζκόο είλαη ε απνπζία ρξσζηηθήο από ην δέξκα, ηα µάηηα θαη ηα καιιηά. Σα άηνκα πνπ
έρνπλ θιεξνλνκήζεη απηό ην γελεηηθό ραξαθηεξηζηηθό δελ παξάγνπλ 1
2
ρξσζηηθή. Σν δηπιαλό δηάγξακκα απνηειεί ην γελεαινγηθό δέλδξν
κηαο νηθνγέλεηαο, άηνκα ηεο νπνίαο έρνπλ θιεξνλνκήζεη απηό ην
3
4
5
γελεηηθό ραξαθηεξηζηηθό. Σα ηεηξάγσλα είλαη αξζεληθά άηνκα, νη
θύθινη ηα ζειπθά άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ρξσκαηηζκέλα
ηεηξάγσλα θαη θύθινη είλαη ηα άηνκα πνπ δελ παξάγνπλ ηε ρξσζηηθή,
ελώ ηα ππόινηπα έρνπλ θαηλόηππν θπζηνινγηθό. α) Ση ελλννύκε µε ηε 6
7
8
θξάζε όηη ν θαηλόηππνο είλαη θπζηνινγηθόο; β) Ση ζπκπεξαίλεηε από
ην γελεαινγηθό δέλδξν, ην γνλίδην ηνπ αιθηζκνύ είλαη επηθξαηέο ή ππνιεηπόκελν; γ) Να
θαηαγξάςεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ησλ (1-8). δ) Δάλ ην άηνκν 8, παληξεπηεί θάπνην
αιθηθό άηνκν πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ην πξώην ηνπο παηδί λα είλαη αιθηθό;
1. Γεδνκέλα: Σν γελεαινγηθφ δέλδξν
2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
α) Ο θαηλφηππνο είλαη θπζηνινγηθφο ελλννχκε φηη ην άηνκν δελ εθδειψλεη θάπνηα πάζεζε ζηε
πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα παξάγνπλ ρξσζηηθή, άξα δελ έρνπλ αιθηζκφ
β) Δίλαη ππνιεηπφκελν γηαηί νη γνλείο 1 θαη 2 είλαη θπζηνινγηθνί ελψ ην αγφξη 4 είλαη αιθηθφ.
γ) νη γνλείο 1 θαη 2 είλαη θνξείο ηνπ αιθηζκνχ Φθ επεηδή έρνπλ παηδί (4) αιθηθφ θθ, ην θνξίηζη 3 ζα
είλαη Φθ ή ΦΦ, ε ζχδπγνο ηνπ 4 Φθ επεηδή ην παηδί 7 είλαη αιθηθφ θθ, ηα παηδηά 6 θαη 8 είλαη θνξείο
Φθ γηαηί θιεξνλνκνχλ ην θ απφ ηνλ παηέξα ηνπο
3. Δπαιήζεπζε ζπιινγηζκνύ:
Φνξέαο
Φ
θ
Φνξέαο

Φ
θ

ΦΦ
Φθ

Φθ
θθ

18. Να δώζεηε όινπο ηνπο πηζαλνύο γαµέηεο (είδε θαη αξηζκεηηθέο αλαινγίεο) ησλ αλζξώπσλ µε
ηνπο παξαθάησ γνλόηππνπο: ΥΥΦΑα, ΥΦΒβ, ΥΥΓγ.
ΥΥΦΑα: Υ, ΥΦΑ, ΥΦα, ΥΑ, Υα, ΥΥΑ, ΥΥα, ΦΑ, Φα
ΥΦΒβ: ΥΒ, Υβ, ΦΒ, Φβ.
ΥΥΓγ: ΥΓ, Υγ.
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