
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55οο:: ΜΕΝ∆ΕΛΙΚΗΜΕΝ∆ΕΛΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η πρώτη επιστηµονική Η πρώτη επιστηµονική 
µελέτη για την µελέτη για την 
κληρονοµικότητα έγινε το κληρονοµικότητα έγινε το 
19ο αιώνα19ο αιώνα

Από τον Από τον ΑΑυστριακό υστριακό 
µοναχός µοναχός Gregor MendelGregor Mendel

Θεωρείται ο πατέρας πατέρας 
της Γενετικήςτης Γενετικής
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ΤΟ ΦΥΤΟ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟΤΟ ΦΥΤΟ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ
Ένα σηµαντικό στοιχείο που τον Ένα σηµαντικό στοιχείο που τον 
βοήθησε στην έρευνα του ήταν βοήθησε στην έρευνα του ήταν 
ότι επέλεξε µε µεγάλη προσοχή ότι επέλεξε µε µεγάλη προσοχή 
το φυτό που χρησιµοποίησε το φυτό που χρησιµοποίησε 

Ο Ο Mendel Mendel διάλεξε για τα διάλεξε για τα 
πειράµατα του το φυτόπειράµατα του το φυτό
µοσχοµπίζελο µοσχοµπίζελο PisumPisum
SativumSativum το οποίο έχει πολλά το οποίο έχει πολλά 
πλεονεκτήµαταπλεονεκτήµατα

To To καλλιεργούσε στο καλλιεργούσε στο 
κήπο του µοναστηριούκήπο του µοναστηριού
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κήπο του µοναστηριούκήπο του µοναστηριού
όπου ζούσε στο όπου ζούσε στο Brno Brno της της 
ΤσεχίαςΤσεχίας



ΑναπτύσσεταιΑναπτύσσεται πολύ πολύ 
εύκολα  εύκολα  

Εµφανίζει µεγάλη Εµφανίζει µεγάλη 
ποικιλότηταποικιλότητα σε πολλούς σε πολλούς 
χαρακτήρες του όπωςχαρακτήρες του όπως:

Είναι απαραίτητο ο απαραίτητο ο 
οργανισµός που οργανισµός που 
χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται για τη 
µελέτη των 
µηχανισµών της 
κληρονοµικότητας να να 
εµφανίζει ποικιλότητα εµφανίζει ποικιλότητα 

ΡυτιδωµένοΡυτιδωµένοΛείοΛείοΣχήµα σπέρµατοςΣχήµα σπέρµατος

Πράσινο Πράσινο Κίτρινο Κίτρινο Χρώµα Χρώµα 
σπέρµατοςσπέρµατος

Λευκό Λευκό Ιώδες Ιώδες 
Χρώµα Χρώµα 
άνθουςάνθους

Κίτρινο Κίτρινο Πράσινο Πράσινο 
Χρώµα Χρώµα 

ΠεριεσφιγµένοΠεριεσφιγµένοΚανονικόΚανονικό
Σχήµα Σχήµα 
καρπούκαρπού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΦΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΦΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ
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εµφανίζει ποικιλότητα εµφανίζει ποικιλότητα 
σε κάποιους σε κάποιους 
χαρακτήρες  χαρακτήρες  

Κίτρινο Κίτρινο Πράσινο Πράσινο 
Χρώµα Χρώµα 
καρπούκαρπού

Ακραία Ακραία Αξονικά Αξονικά 
Θέση ανθέωνΘέση ανθέων

ΚοντόΚοντόΨηλόΨηλό
Ύψος φυτούΎψος φυτού



Παρέχει τη δυνατότητα τεχνητής Παρέχει τη δυνατότητα τεχνητής 
γονιµοποίησηςγονιµοποίησης πέραν της πέραν της 
αυτογονιµοποίησηςαυτογονιµοποίησης η οποία 
συµβαίνει φυσιολογικά πολύ 
εύκολα

Αυτογονιµοποίηση Αυτογονιµοποίηση 
Η γύρη από τους ανθήρες Η γύρη από τους ανθήρες 
των στηµόνων ενός άνθουςτων στηµόνων ενός άνθους
πέφτει στο στίγµα του πέφτει στο στίγµα του 
ύπερου του ίδιου άνθουςύπερου του ίδιου άνθους

Τεχνητή γονιµοποίηση Τεχνητή γονιµοποίηση 
Η γύρη µεταφέρεται µε Η γύρη µεταφέρεται µε 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΦΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΦΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ
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Η γύρη µεταφέρεται µε Η γύρη µεταφέρεται µε 
ειδικό εργαλείο από τους ειδικό εργαλείο από τους 
ανθήρες των στηµόνων του ανθήρες των στηµόνων του 
ιώδους άνθουςιώδους άνθους στο στίγµα στο στίγµα 
του ύπερου του λευκού του ύπερου του λευκού 
άνθους από το ποιο έχουν άνθους από το ποιο έχουν 
αφαιρεθεί οι ανθήρεςαφαιρεθεί οι ανθήρες

Από την τεχνητή 
γονιµοποίηση 
δηµιουργούνται νέοι καρποί δηµιουργούνται νέοι καρποί 
που περιέχουν σπέρµαταπου περιέχουν σπέρµατα
που δίνουν νέα φυτά µε που δίνουν νέα φυτά µε 
ιώδη άνθηιώδη άνθη



∆ίνει µεγάλο αριθµό ∆ίνει µεγάλο αριθµό 
απογόνωναπογόνων

και παρέχει τη παρέχει τη 
δυνατότητα δυνατότητα 
στατιστικής στατιστικής 
επεξεργασίαςεπεξεργασίας των των 
αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΦΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΦΥΤΟΥ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ
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55



Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ TOY MENDELTOY MENDEL
Στηρίχτηκε στα παρακάτωΣτηρίχτηκε στα παρακάτω::
Μελέτησε µία ή δύο ξεχωριστές Μελέτησε µία ή δύο ξεχωριστές 
ιδιότητες του φυτού κάθε φορά ιδιότητες του φυτού κάθε φορά 
και όχι το σύνολο των και όχι το σύνολο των 
ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζειιδιοτήτων που το χαρακτηρίζει

Για παράδειγµα, το χρώµα το χρώµα 
των ανθέων ή το ύψος του των ανθέων ή το ύψος του 
φυτούφυτού και όχι όλα τα και όχι όλα τα 
γνωρίσµατα τουγνωρίσµατα του

Χρησιµοποίησε για τα Χρησιµοποίησε για τα 
πειράµατα του ΑΜΙΓΗ καθαρά πειράµατα του ΑΜΙΓΗ καθαρά 
στελέχη για τη συγκεκριµένη στελέχη για τη συγκεκριµένη 
ιδιότητα που µελετούσειδιότητα που µελετούσε

Λευκό Λευκό Ιώδες Ιώδες Χρώµα Χρώµα 
άνθουςάνθους

ΚοντόΚοντόΨηλόΨηλό
Ύψος Ύψος 
φυτούφυτού
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ιδιότητα που µελετούσειδιότητα που µελετούσε
δηλαδή στελέχη τα οποία µετά στελέχη τα οποία µετά 
την αυτογονιµοποίησητην αυτογονιµοποίηση θα θα 
παρουσίαζαν για πολλές γενιές παρουσίαζαν για πολλές γενιές 
την ίδια ιδιότητατην ίδια ιδιότητα

π.χ ψηλό φυτό, ιώδες άνθος

Ανέλυσε τα αποτελέσµατα του Ανέλυσε τα αποτελέσµατα του 
στατιστικάστατιστικά, δηλαδή µετρούσε µετρούσε 
τους απογόνους των ατόµων τα τους απογόνους των ατόµων τα 
οποία είχαν µια συγκεκριµένη οποία είχαν µια συγκεκριµένη 
ιδιότηταιδιότητα και στη συνέχεια και στη συνέχεια 
υπολόγιζε τις συχνότητες υπολόγιζε τις συχνότητες 
εµφάνισης τουςεµφάνισης τους
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αρχικά ο Αρχικά ο Mendel Mendel δηµιούργησε δηµιούργησε 
αµιγή στελέχη για τη συγκεκριµένη αµιγή στελέχη για τη συγκεκριµένη 
ιδιότητα που µελετούσε ιδιότητα που µελετούσε π.χ ύψος ύψος 
του φυτούτου φυτού:: ψηλό & κοντόψηλό & κοντό

Έκανε τεχνητή γονιµοποίησηΈκανε τεχνητή γονιµοποίηση
µεταξύ δύο αµιγών φυτών που µεταξύ δύο αµιγών φυτών που 
διέφεραν ως προς την ιδιότητα διέφεραν ως προς την ιδιότητα 
αυτήαυτή π.χ. αµιγές ψηλό αµιγές ψηλό φυτό µε 
αµιγές κοντόαµιγές κοντό φυτό

Τα φυτά αυτά αποτελούσαν 
την πατρική γενιάπατρική γενιά (PP)

77

OOι απόγονοι τους ήταν ηι απόγονοι τους ήταν η πρώτη πρώτη 
θυγατρική γενιάθυγατρική γενιά (F1F1) και 
διαπίστωσε ότι όλοι όλοι 
παρουσίαζαν την ίδια ιδιότητα παρουσίαζαν την ίδια ιδιότητα 
π.χ. ήταν ψηλά φυτά 

Τα φυτά της Τα φυτά της F1 F1 ήταν ήταν 
υβριδικά άτοµαυβριδικά άτοµα δηλαδή δηλαδή 
απόγονοι αµιγών στελεχώναπόγονοι αµιγών στελεχών
που είχαν διαφορετική που είχαν διαφορετική 
έκφραση του ίδιου έκφραση του ίδιου 
χαρακτήρα χαρακτήρα π.χ κοντό, ψηλό 
φυτό   



Τα άτοµα της Τα άτοµα της FF1 γενιάς στη 1 γενιάς στη 
συνέχειασυνέχεια τα άφηνε να τα άφηνε να 
αυτόγονιµοποιηθούναυτόγονιµοποιηθούν και 
έπαιρνε τους απογόνους τους 
που αποτελούσαν την  
δεύτερη θυγατρική γενεά δεύτερη θυγατρική γενεά (F2F2)

Προέκυπταν φυτά που Προέκυπταν φυτά που 
είχαν και τις δύο εκφράσεις είχαν και τις δύο εκφράσεις 
του ίδιου χαρακτήρατου ίδιου χαρακτήρα σε σε 
συγκεκριµένη και ίδια συγκεκριµένη και ίδια 
πάντα αναλογίαπάντα αναλογία π.χ. ψηλά 
και κοντά

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

88

και κοντά

Από τα αποτελέσµατα των Από τα αποτελέσµατα των 
πειραµάτων ο πειραµάτων ο MendelMendel
διετύπωσε τους νόµους της διετύπωσε τους νόµους της 
κληρονοµικότηταςκληρονοµικότητας:

Το νόµο του διαχωρισµού Το νόµο του διαχωρισµού 
των αλληλόµορφων των αλληλόµορφων 
γονιδίων γονιδίων 

Το νόµο της ανεξάρτητης Το νόµο της ανεξάρτητης 
µεταβίβασης των γονιδίωνµεταβίβασης των γονιδίων



KKΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ MENDELMENDEL
O Mendel O Mendel όταν διασταύρωσε αµιγή όταν διασταύρωσε αµιγή 
κοντά µε αµιγή ψηλά φυτάκοντά µε αµιγή ψηλά φυτά
διαπίστωσε ότι όλα τα φυτά της διαπίστωσε ότι όλα τα φυτά της F1 F1 
ήταν ψηλάήταν ψηλά

Όταν τα φυτά της Όταν τα φυτά της F1 F1 
διασταυρώθηκαν µεταξύ τουςδιασταυρώθηκαν µεταξύ τους
προέκυψαν στην προέκυψαν στην F2 F2 γενιά φυτά γενιά φυτά 
ψηλά και κοντά σε συγκεκριµένη ψηλά και κοντά σε συγκεκριµένη 
και ίδια πάντα αναλογίακαι ίδια πάντα αναλογία

Επειδή ο κληρονοµικός Επειδή ο κληρονοµικός 
παράγοντας που καθορίζει το παράγοντας που καθορίζει το 
κοντό ύψοςκοντό ύψος ξαναεµφανίζεται στη ξαναεµφανίζεται στη 
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κοντό ύψοςκοντό ύψος ξαναεµφανίζεται στη ξαναεµφανίζεται στη 
F2F2 γενιά συµπέρανε ότι δεν είχε γενιά συµπέρανε ότι δεν είχε 
«χαθεί» από την «χαθεί» από την F1F1

Από αυτά τα αποτελέσµατα ο 
Mendel πρότεινε ότι κάθε κάθε 
κληρονοµικός χαρακτήραςκληρονοµικός χαρακτήρας π.χ
ύψος ελέγχεται από δύο ελέγχεται από δύο 
παράγοντες που υπάρχουν σε παράγοντες που υπάρχουν σε 
κάθε άτοµοκάθε άτοµο

Σήµερα γνωρίζουµε ότι οι 
κληρονοµικοί παράγοντεςκληρονοµικοί παράγοντες του 
Mendel είναι τα γονίδιαείναι τα γονίδια



KKΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ –– ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ 

Οι κληρονοµικοί κληρονοµικοί 
παράγοντεςπαράγοντες του Mendel 
είναι τα γονίδια είναι τα γονίδια δηλαδή:

Τα αλληλόµορφα Τα αλληλόµορφα 
γονίδιαγονίδια που ελέγχουν  ελέγχουν  
διαφορετικές µορφές διαφορετικές µορφές 
του ίδιου χαρακτήρα του ίδιου χαρακτήρα 
π.χ. το κοντό & ψηλό 
φυτό:

Είναι γονίδια που Είναι γονίδια που 
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Είναι γονίδια που Είναι γονίδια που 
βρίσκονται στην βρίσκονται στην 
ίδια θέση στα ίδια θέση στα 
οµόλογα οµόλογα 
χρωµοσώµατα χρωµοσώµατα και
ελέγχουν την ίδια ελέγχουν την ίδια 
ιδιότηταιδιότητα, όπως 
κοντό ή ψηλό ύψος 
φυτού 



ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ
Οµόζυγο άτοµο Οµόζυγο άτοµο 

Άτοµο µε δύο ίδια ίδια 
αλληλόµορφα γονίδιααλληλόµορφα γονίδια
για µια συγκεκριµένη για µια συγκεκριµένη 
ιδιότητα ιδιότητα π.χ. ύψος 
φυτού

Συµβολίζεται µε δύο Συµβολίζεται µε δύο 
όµοια γράµµαταόµοια γράµµατα ή ή 
κεφαλαία ή µικράκεφαλαία ή µικρά

Ετερόζυγο άτοµοΕτερόζυγο άτοµο
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Ετερόζυγο άτοµοΕτερόζυγο άτοµο

Άτοµο µε δύο 
διαφορετικά διαφορετικά 
αλληλόµορφα γονίδιααλληλόµορφα γονίδια
για µια συγκεκριµένη για µια συγκεκριµένη 
ιδιότητα ιδιότητα π.χ. ύψος 
φυτού

Συµβολίζεται µε δύο Συµβολίζεται µε δύο 
όµοια γράµµαταόµοια γράµµατα ένα ένα 
κεφαλαίο και ένα κεφαλαίο και ένα 
µικρόµικρό



ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ

Στα Στα ετερόζυγαετερόζυγα άτοµα το ένα άτοµα το ένα 
αλληλόµορφο καλύπτει την αλληλόµορφο καλύπτει την 
έκφραση του άλλουέκφραση του άλλου

Αυτό που καλύπτει Αυτό που καλύπτει την την 
έκφραση του άλλουέκφραση του άλλου
ονοµάζεται επικρατέςεπικρατές

Συνήθως συµβολίζεται µε 
κεφαλαίο γράµµακεφαλαίο γράµµα

Αυτό που καλύπτεται Αυτό που καλύπτεται η η 
έκφραση τουέκφραση του ονοµάζεται 

1212

έκφραση τουέκφραση του ονοµάζεται 
υπολειπόµενουπολειπόµενο

Συνήθως συµβολίζεται µε 
ένα µικρό γράµµαµικρό γράµµα

Από τη διασταύρωση ψηλών Από τη διασταύρωση ψηλών 
µε κοντά φυτάµε κοντά φυτά το το 
αλληλόµορφο για το ψηλό αλληλόµορφο για το ψηλό 
είναι επικρατές στο είναι επικρατές στο 
αλληλόµορφο για το κοντό αλληλόµορφο για το κοντό 



ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ
ΆτοµοΆτοµο οµόζυγο για το   οµόζυγο για το   
επικρατές γονίδιοεπικρατές γονίδιο

Έχει δύο ίδια επικρατή δύο ίδια επικρατή 
αλληλόµορφααλληλόµορφα και 
συµβολίζεται µε δύο δύο 
κεφαλαία γράµµατακεφαλαία γράµµατα

ΆτοµοΆτοµο οµόζυγο για το οµόζυγο για το 
υπολειπόµενο γονίδιουπολειπόµενο γονίδιο

Έχει δύο ίδια υπολειπόµενα δύο ίδια υπολειπόµενα 
αλληλόµορφααλληλόµορφα και 
συµβολίζεται µε δύο      δύο      
µικρά γράµµαταµικρά γράµµατα
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µικρά γράµµαταµικρά γράµµατα

ΆτοµοΆτοµο ετερόζυγοετερόζυγο

Έχει ένα επικρατές και ένα ένα επικρατές και ένα 
υπολειπόµενο αλληλόµορφουπολειπόµενο αλληλόµορφο
και συµβολίζεται µε ένα µε ένα 
κεφαλαίο και ένα µικρό κεφαλαίο και ένα µικρό 
γράµµαγράµµα

H H εµφάνιση ενός ατόµου        εµφάνιση ενός ατόµου        
δεν αποκαλύπτει πάντοτε              δεν αποκαλύπτει πάντοτε              
τα αλληλόµορφα του τα αλληλόµορφα του 



ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ –– ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ 

Γονότυπος  Γονότυπος  

Αναφέρεται στο 
σύνολο των σύνολο των 
αλληλόµορφων αλληλόµορφων 
γονιδίωνγονιδίων ενός 
οργανισµού

ΦαινότυποςΦαινότυπος

Αφορά το σύνολο σύνολο 
των χαρακτήρωντων χαρακτήρων οι 
οποίοι αποτελούν 
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οποίοι αποτελούν 
την έκφραση του 
γονότυπου ενός 
οργανισµού 

Όπως είναι η 
εξωτερική εξωτερική 
εµφάνισηεµφάνιση

Όπως η 
βιοχηµική βιοχηµική 
σύστασησύσταση



∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΟΝΟΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΟΝΟΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ
Οι διασταυρώσεις όπου Οι διασταυρώσεις όπου 
µελετάται ο τρόπος µελετάται ο τρόπος 
κληρονόµησης ενός χαρακτήρακληρονόµησης ενός χαρακτήρα

Ο Ο Mendel Mendel διασταύρωσε µε διασταύρωσε µε 
τεχνητή γονιµοποίησητεχνητή γονιµοποίηση
αµιγή ψηλάαµιγή ψηλά φυτάφυτά µε αµιγή αµιγή 
κοντά φυτάκοντά φυτά που 
αποτελούσαν την πατρική 
γενεά  

Oι απόγονοι τους στην απόγονοι τους στην 
F1 F1 γενεά που ήταν γενεά που ήταν 
υβριδικά άτοµα υβριδικά άτοµα 
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υβριδικά άτοµα υβριδικά άτοµα 
διαπίστωσε ότι ήταν όλοι ήταν όλοι 
φαινοτυπικά όµοιοιφαινοτυπικά όµοιοι,
ψηλά φυτά 

Τα άτοµα της άτοµα της FF1 γενιάς1 γενιάς στη 
συνέχεια τα άφηνε να τα άφηνε να 
αυτόγονιµοποιηθούναυτόγονιµοποιηθούν

Προέκυπταν τα φυτά της Προέκυπταν τα φυτά της 
FF2 γενεάς,2 γενεάς, ψηλά φυτά ψηλά φυτά 
και κοντά φυτά σε ίδια και κοντά φυτά σε ίδια 
πάντα αναλογία 3πάντα αναλογία 3:1:1



1ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝ1ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝDELDEL
Νόµος διαχωρισµού των Νόµος διαχωρισµού των 
αλληλόµορφων γονιδίωναλληλόµορφων γονιδίων

Ο τρόπος που κληρονοµούνται Ο τρόπος που κληρονοµούνται 
οι χαρακτήρεςοι χαρακτήρες π.χ. ύψος φυτού 
είναι αποτέλεσµα των γεγονότων είναι αποτέλεσµα των γεγονότων 
που συµβαίνουν στη µείωσηπου συµβαίνουν στη µείωση

Κατά τη παραγωγή των γαµετών 
στην 1η µειωτική διαίρεσηστην 1η µειωτική διαίρεση
διαχωρίζονται τα οµόλογαδιαχωρίζονται τα οµόλογα
χρωµοσώµαταχρωµοσώµατα

ΣτηΣτη 2η µειωτική διαίρεση2η µειωτική διαίρεση
διαχωρίζονται οι αδελφές διαχωρίζονται οι αδελφές 
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διαχωρίζονται οι αδελφές διαχωρίζονται οι αδελφές 
χρωµατίδεςχρωµατίδες κατά συνέπεια και 
τα αλληλόµορφατα αλληλόµορφα

Η κατανοµή των αλληλόµορφων Η κατανοµή των αλληλόµορφων 
στους γαµέτεςστους γαµέτες γίνεται τυχαίαγίνεται τυχαία

Οι απόγονοι προκύπτουν από Οι απόγονοι προκύπτουν από 
τοντον τυχαίο συνδυασµό των τυχαίο συνδυασµό των 
γαµετώνγαµετών

Η κατανοµή των αλληλόµορφων κατανοµή των αλληλόµορφων 
γονιδίων στους γαµέτες και ο γονιδίων στους γαµέτες και ο 
τυχαίος συνδυασµός των γαµετών τυχαίος συνδυασµός των γαµετών 
αποτελεί τον 1ο νόµο του Μendel



1ος ΝΟΜΟΣ1ος ΝΟΜΟΣ TOY MENDELTOY MENDEL & ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΜΟΝΟΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥΜΟΝΟΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ

O Mendel διασταύρωσε κοντά ψψψψ
µε ψηλά ΨΨΨΨ φυτά

Τα φυτά της Τα φυτά της FF1 γενεάς είχαν 1 γενεάς είχαν 
τον ίδιο φαινότυποτον ίδιο φαινότυπο ψηλό µε µε 
γονότυπο γονότυπο ΨΨψψ (ετερόζυγαετερόζυγα)  

Βγαίνει το συµπέρασµα ότι 
όλα τα άτοµα της F1 γενιάς 
είναι φαινοτυπικά όµοια 

Στη συνέχεια διασταύρωσε τα 
φυτά της F1 µεταξύ τους και 
προέκυψαν:
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προέκυψαν:
Ένα άτοµο ΨΨ ΨΨ που προέκυψε 
όταν ένας γαµέτης που ένας γαµέτης που 
περιέχει το αλληλόµορφοπεριέχει το αλληλόµορφο ΨΨ
γονιµοποίησεγονιµοποίησε ένα γαµέτη που ένα γαµέτη που 
περιέχει το αλληλόµορφοπεριέχει το αλληλόµορφο Ψ Ψ 

Ένα ψψψψ φυτό προκύπτει όταν προκύπτει όταν 
έναςένας ψψ γαµέτηςγαµέτης γονιµοποιήσει γονιµοποιήσει 
έναένα ψψ γαµέτηγαµέτη

Ένα ΨΨψψ φυτό προκύπτει από προκύπτει από 
συνδυασµό ενόςσυνδυασµό ενός ΨΨ γαµέτη µε γαµέτη µε 
ένανέναν ψψ γαµέτηγαµέτη



1ος ΝΟΜΟΣ1ος ΝΟΜΟΣ TOY MENDELTOY MENDEL & ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΜΟΝΟΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥΜΟΝΟΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ

∆ύο από τους τέσσερις ∆ύο από τους τέσσερις 
δυνατούς  συνδυασµούς δυνατούς  συνδυασµούς 
γαµετώνγαµετών παράγουν ένα παράγουν ένα 
ετερερόζυγο άτοµοετερερόζυγο άτοµο ΨΨψψ

Οι υπόλοιποι δύο Οι υπόλοιποι δύο 
συνδυασµοί παράγουν συνδυασµοί παράγουν 
ένα οµόζυγοένα οµόζυγο ΨΨΨΨ
επικρατές και ένα επικρατές και ένα 
οµόζυγο υπολειπόµενοοµόζυγο υπολειπόµενο
ψψψψ

Η γονοτυπική αναλογίαγονοτυπική αναλογία από 
µια διασταύρωση 
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µια διασταύρωση 
µονοϋβριδισµού δύο 
ατόµων της F1 γενιάς είναι:

1ΨΨΨΨ: 2ΨΨψψ :1ψψψψ

Η αντίστοιχη φαινοτυπική φαινοτυπική 
αναλογίααναλογία είναι:

3 ψηλάψηλά :1κοντόκοντό

Αυτές οι αναλογίες 
υπολογίζονται εύκολα 
µε το τετράγωνο του 
Punnett



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΟΥ PUNNETTPUNNETT

∆ιαγραµµατική ∆ιαγραµµατική 
απεικόνιση του τυχαίου απεικόνιση του τυχαίου 
συνδυασµού των συνδυασµού των 
γαµετών γαµετών ατόµων που 
διασταυρώνονται

ΣεΣε κάθε τµήµα του κάθε τµήµα του 
τετραγώνου τετραγώνου 
βρίσκονταιβρίσκονται οι οι 
γονότυποι των γονότυποι των 
ατόµων που ατόµων που 
προκύπτουνπροκύπτουν
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προκύπτουνπροκύπτουν

Υπολογίζονται µε Υπολογίζονται µε 
εύκολο τρόποεύκολο τρόπο οιοι
γονοτυπικές και γονοτυπικές και 
φαινοτυπικές  φαινοτυπικές  
αναλογίεςαναλογίες



∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Είναι η διασταύρωση ενός ατόµου Είναι η διασταύρωση ενός ατόµου 
άγνωστου γονότυπου για έναν άγνωστου γονότυπου για έναν 
επικρατή χαρακτήρα µε ένα άτοµο επικρατή χαρακτήρα µε ένα άτοµο 
οµόζυγο για το υπολειπόµενο οµόζυγο για το υπολειπόµενο 
αλληλόµορφο γονίδιο  αλληλόµορφο γονίδιο  

Ο Ο Mendel Mendel προκειµένου να προκειµένου να 
εξακριβώσει αν το φυτό µε το εξακριβώσει αν το φυτό µε το 
επικρατές γνώρισµα επικρατές γνώρισµα έχει οµόζυγο έχει οµόζυγο 
ή ή ετερόζυγοετερόζυγο γονότυπο έκανε γονότυπο έκανε 
επιπλέον διασταυρώσεις επιπλέον διασταυρώσεις 

∆ιασταύρωσε ένα φυτό µε ∆ιασταύρωσε ένα φυτό µε 
επικρατές γνώρισµα αγνώστου επικρατές γνώρισµα αγνώστου 
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επικρατές γνώρισµα αγνώστου επικρατές γνώρισµα αγνώστου 
γονότυπουγονότυπου µε ένα φυτό φυτό 
οµόζυγο στο υπολειπόµενο οµόζυγο στο υπολειπόµενο 
γνώρισµαγνώρισµα

Εκ του αποτελέσµατος της Εκ του αποτελέσµατος της 
διασταύρωσης καθόρισε τον διασταύρωσης καθόρισε τον 
άγνωστο γονότυποάγνωστο γονότυπο

Αν η διασταύρωση έδινε διασταύρωση έδινε 
100% καρπούς µε λεία 100% καρπούς µε λεία 
µόνο σπέρµαταµόνο σπέρµατα τότε ο ο 
άγνωστος γονότυπος ήταν άγνωστος γονότυπος ήταν 
οµόζυγοςοµόζυγος (ΛΛΛΛ) επικρατέςεπικρατές

11



∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Αν η διασταύρωση έδινε διασταύρωση έδινε 
καρπούς µε λεία και καρπούς µε λεία και 
ρυτιδωµένα σπέρµαταρυτιδωµένα σπέρµατα
σε αναλογία 1:1 τότε ο 
άγνωστος γονότυπος άγνωστος γονότυπος 
ήταν ετερόζυγοςήταν ετερόζυγος (ΛλΛλ)
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Είναι οι διασταυρώσεις όπου Είναι οι διασταυρώσεις όπου 
µελετάται ο τρόπος µελετάται ο τρόπος κληρονόµισηςκληρονόµισης
δύο διαφορετικών χαρακτήρωνδύο διαφορετικών χαρακτήρων

Οι χαρακτήρες που επέλεξε ο 
Mendel ήταν το σχήµα του σχήµα του 
σπέρµατος σπέρµατος που µπορεί να είναι
ΛΕΙΟ ΛΕΙΟ ή ΡυτιδωµένοΡυτιδωµένο (Λ,λ)

και το χρώµα του σπέρµατος χρώµα του σπέρµατος που 
µπορεί να είναι ΚΙΤΡΙΝΟ  ΚΙΤΡΙΝΟ  ή 
πράσινο πράσινο (Κ,κ) 

∆ιασταύρωσε αµιγή φυτά∆ιασταύρωσε αµιγή φυτά µε ΛΕΙΑ & ΛΕΙΑ & 
ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα και ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα και ρυτιδωµένα & 

ΡυτιδωµένοΡυτιδωµένο
ΛείοΛείο

Σχήµα Σχήµα 
σπέρµατοσπέρµατο
ςς

Πράσινο Πράσινο Κίτρινο Κίτρινο 
Χρώµα Χρώµα 
σπέρµατοσπέρµατο
ςς

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ
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ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα και ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα και ρυτιδωµένα & 
πράσινα σπέρµαταπράσινα σπέρµατα

Στην FF1 γενεά1 γενεά όλοι οι απόγονοι όλοι οι απόγονοι 
είχαν είχαν ΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµαταΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα

Συµπέρανε ότι το το 
αλληλόµορφο που καθορίζει αλληλόµορφο που καθορίζει 
το  ΛΕΙΟ σχήµα του σπέρµατοςτο  ΛΕΙΟ σχήµα του σπέρµατος
είναι επικρατές έναντι του είναι επικρατές έναντι του 
ρυτιδωµένουρυτιδωµένου

& αντίστοιχα αυτό που & αντίστοιχα αυτό που 
καθορίζει το ΚΙΤΡΙΝΟ χρώµα καθορίζει το ΚΙΤΡΙΝΟ χρώµα 
του σπέρµατοςτου σπέρµατος είναι επικρατές είναι επικρατές 
του πράσινου του πράσινου 



Στη συνέχεια διασταύρωσε   Στη συνέχεια διασταύρωσε   
τα φυτά της τα φυτά της F1 F1 γενεάς (µε γενεάς (µε 
γονότυπο ΚκΛλ) µεταξύ τους γονότυπο ΚκΛλ) µεταξύ τους 

Ο Ο Mendel Mendel παρατήρησε 4 παρατήρησε 4 
τύπους σπερµάτωντύπους σπερµάτων στην 
F2F2 γενεάγενεά: : 

ΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ

ΛΕΙΑ & πράσινα  ΛΕΙΑ & πράσινα  

ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ    ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ    

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ
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ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ    ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ    

ρυτιδωµένα & πράσινα  ρυτιδωµένα & πράσινα  

Σε αναλογίεςαναλογίες πάντα 
9:3:3:1 9:3:3:1 

Βασιζόµενος σε αυτά τα 
αποτελέσµατα ο 
Mendel πρότεινε το 2ο 
νόµο της ανεξάρτητης 
µεταβίβασης των 
γονιδίων



22ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝDELDEL
ΝόµοςΝόµος ανεξάρτητης ανεξάρτητης 
µεταβίβασης των γονιδίων µεταβίβασης των γονιδίων 

Το γονίδιο που ελέγχει ένα Το γονίδιο που ελέγχει ένα 
χαρακτήραχαρακτήρα δεν επηρεάζει τη δεν επηρεάζει τη 
µεταβίβαση του γονιδίου µεταβίβαση του γονιδίου 
που ελέγχει έναν άλλο που ελέγχει έναν άλλο 
χαρακτήραχαρακτήρα διαφορετικό του 
πρώτου

Ισχύει µόνο γιαΙσχύει µόνο για γονίδια που γονίδια που 
βρίσκονταιβρίσκονται σε διαφορετικά σε διαφορετικά 
ζεύγη οµολόγων ζεύγη οµολόγων 
χρωµοσωµάτωνχρωµοσωµάτων
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χρωµοσωµάτωνχρωµοσωµάτων

Η ανεξάρτητη µεταβίβαση Η ανεξάρτητη µεταβίβαση 
των γονίδιων που των γονίδιων που 
βρίσκονται σε διαφορετικά βρίσκονται σε διαφορετικά 
ζεύγη οµολόγων ζεύγη οµολόγων 
χρωµοσωµάτωνχρωµοσωµάτων προκύπτει προκύπτει 
από την τυχαία διάταξη των από την τυχαία διάταξη των 
οµολόγων χρωµοσωµάτων οµολόγων χρωµοσωµάτων 
κατά τη µετάφαση της κατά τη µετάφαση της 
πρώτης µειωτικής διαίρεσηςπρώτης µειωτικής διαίρεσης
κατά τη δηµιουργία των 
γαµετών



Στις διασταυρώσεις αυτές Στις διασταυρώσεις αυτές 
κάθε γονέας µπορεί να κάθε γονέας µπορεί να 
παράγει παράγει τέσσερα είδη τέσσερα είδη 
γαµετώνγαµετών ΛΛΚΚ, ΛΛκκ, λλΚΚ, λλκκ µε ίση µε ίση 
πιθανότητα για τον καθέναπιθανότητα για τον καθένα

Ο τυχαίος συνδυασµός Ο τυχαίος συνδυασµός 
των παραπάνω γαµετών των παραπάνω γαµετών 
δύο ατόµων δύο ατόµων δηµιουργεί δηµιουργεί 
φυτά που παράγουν 4 φυτά που παράγουν 4 
διαφορετικά είδη διαφορετικά είδη 
σπερµάτωνσπερµάτων:

ΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ

2ος ΝΟΜΟΣ2ος ΝΟΜΟΣ TOY MENDELTOY MENDEL & ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ
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ΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ

ΛΕΙΑ & πράσινα  

ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ

ρυτιδωµένα & πράσινα  

Σε φαινοτυπική αναλογίαφαινοτυπική αναλογία
99:3:3:1:3:3:1

Οι αναλογίες 
υπολογίζονται εύκολα 
µε το τετράγωνο του 
Punnett



∆ιασταύρωσε αµιγή ∆ιασταύρωσε αµιγή 
φυτά µε ΛΕΙΑ & φυτά µε ΛΕΙΑ & 
ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα και ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα και 
ρυτιδωµένα & πράσινα ρυτιδωµένα & πράσινα 
σπέρµατασπέρµατα

Κάθε γονέας παράγει Κάθε γονέας παράγει 
από 1 είδος γαµέτηαπό 1 είδος γαµέτη
ΛΚΛΚ και και λκλκ αντίστοιχα αντίστοιχα 
σε ίσα ποσοστά σε ίσα ποσοστά 

Στην FF1 γενεά1 γενεά όλοι οι όλοι οι 
απόγονοι είχαν απόγονοι είχαν ΛΕΙΑ ΛΕΙΑ 
& ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα& ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ
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& ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα& ΚΙΤΡΙΝΑ σπέρµατα
Συµπέρανε ότι το το 
αλληλόµορφο που αλληλόµορφο που 
καθορίζει το  καθορίζει το  
ΛΕΙΟ σχήµα του ΛΕΙΟ σχήµα του 
σπέρµατοςσπέρµατος είναι είναι 
επικρατές έναντι επικρατές έναντι 
του ρυτιδωµένουτου ρυτιδωµένου

& αντίστοιχα αυτό & αντίστοιχα αυτό 
που καθορίζει το που καθορίζει το 
ΚΙΤΡΙΝΟ χρώµα ΚΙΤΡΙΝΟ χρώµα 
του σπέρµατοςτου σπέρµατος
είναι επικρατές είναι επικρατές 
του πράσινου του πράσινου 



Στη συνέχεια διασταύρωσε τα Στη συνέχεια διασταύρωσε τα 
φυτά της φυτά της F1 F1 γενεάς (µε γενεάς (µε 
γονότυπο ΚκΛλ) µεταξύ τους γονότυπο ΚκΛλ) µεταξύ τους 

Κάθε γονέας παράγει 4 Κάθε γονέας παράγει 4 
είδη γαµετώνείδη γαµετών: ΛΚΛΚ, ΛκΛκ, λΚλΚ
και λκλκ σε ίσα ποσοστάσε ίσα ποσοστά

Αναπαράσταση των Αναπαράσταση των 
τυχαίων συνδυασµών των τυχαίων συνδυασµών των 
γαµετώνγαµετών στην στην FF2 γενεά2 γενεά σε σε 
µια διασταύρωση µια διασταύρωση 
διϋβριδισµούδιϋβριδισµού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΫΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ 
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διϋβριδισµούδιϋβριδισµού

Ο Ο Mendel Mendel παρατήρησε 4 παρατήρησε 4 
τύπους σπερµάτωντύπους σπερµάτων στην 
F2F2 γενεάγενεά: : 

ΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑΛΕΙΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ

ΛΕΙΑ & πράσινα ΛΕΙΑ & πράσινα 

ρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑρυτιδωµένα & ΚΙΤΡΙΝΑ

ρυτιδωµένα & πράσινα  ρυτιδωµένα & πράσινα  

Σε αναλογίεςαναλογίες πάντα 
9:3:3:1 9:3:3:1 



ΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑ

Μερικά γονίδια είναι Μερικά γονίδια είναι 
ατελώς επικρατή οπότε ο ατελώς επικρατή οπότε ο 
φαινότυπος των φαινότυπος των 
ετερόζυγων ατόµων είναι ετερόζυγων ατόµων είναι 
ενδιάµεσος µεταξύ των ενδιάµεσος µεταξύ των 
δύο οµόζυγων δύο οµόζυγων 

Από τη διασταύρωση 
ενός φυτού
AntirhinumAntirhinum (σκυλάκισκυλάκι)
µε κόκκινα άνθη µε κόκκινα άνθη 
(Κ1Κ1Κ1Κ1) µε ένα άλλο µε ένα άλλο 
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(Κ1Κ1Κ1Κ1) µε ένα άλλο µε ένα άλλο 
φυτό που έχει λευκά φυτό που έχει λευκά 
άνθη άνθη (Κ2Κ2Κ2Κ2)

Οι απόγονοι της Οι απόγονοι της FF1 1 
γενεάς έχουν όλοι γενεάς έχουν όλοι 
άνθη άνθη µε ενδιάµεσο µε ενδιάµεσο 
χρώµα, ροζχρώµα, ροζ
(Κ1Κ1Κ2Κ2)



ΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
Στη συνέχεια Στη συνέχεια 
διασταυρώθηκαν τα διασταυρώθηκαν τα 
άτοµα της άτοµα της FF1 γενεάς 1 γενεάς 
µεταξύ τους   µεταξύ τους   

ΣΣτην F2F2 γενεάγενεά
παρατηρείται η παρατηρείται η 
δηµιουργία φυτών δηµιουργία φυτών 
µε 3 τύπους µε 3 τύπους 
χρώµατος ανθέωνχρώµατος ανθέων:

ΚόκκιναΚόκκινα

Άσπρα Άσπρα 
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Άσπρα Άσπρα 

ΡοζΡοζ

Η γονοτυπική Η γονοτυπική 
αναλογία είναι ίδια αναλογία είναι ίδια 
µε τη γονοτυπική µε τη γονοτυπική 
αναλογίααναλογία 11::22:1 :1 
1 κόκκινοκόκκινο (Κ1Κ1Κ1Κ1) ) ::
2 Ροζ Ροζ (Κ1Κ1Κ2Κ2) :
1 ΛευκόΛευκό (Κ2Κ2Κ2Κ2)



ΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
ΕίναιΕίναι ζεύγος αλληλόµορφων ζεύγος αλληλόµορφων 
γονιδίων που σε ετερόζυγη γονιδίων που σε ετερόζυγη 
κατάσταση δίνουν έναν κατάσταση δίνουν έναν 
ενδιάµεσο φαινότυπο µεταξύ των ενδιάµεσο φαινότυπο µεταξύ των 
δύο οµόζυγων αν τύχει να δύο οµόζυγων αν τύχει να 
βρεθούν σε έναν οργανισµόβρεθούν σε έναν οργανισµό

∆ηλαδή όταν ένα άτοµο είναι άτοµο είναι 
ετερόζυγο και έχει ενδιάµεσο ετερόζυγο και έχει ενδιάµεσο 
φαινότυποφαινότυπο ως προς τους ως προς τους 
αντίστοιχους των δύο γονέων αντίστοιχους των δύο γονέων 
τουτου, τότε τα γονίδια του γονίδια του 
ονοµάζονται ατελώς επικρατήονοµάζονται ατελώς επικρατή
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ονοµάζονται ατελώς επικρατήονοµάζονται ατελώς επικρατή

Η ύπαρξη των ατελώς Η ύπαρξη των ατελώς 
επικρατών γονιδίων επικρατών γονιδίων για ένα για ένα 
γνώρισµα γίνεται φανερήγνώρισµα γίνεται φανερή:

Από την εµφάνισηΑπό την εµφάνιση 3 3 
διαφορετικών φαινοτύπωνδιαφορετικών φαινοτύπων
για ένα γνώρισµαγια ένα γνώρισµα

Ότι Ότι o o τρίτος φαινότυπος τρίτος φαινότυπος 
είναι ενδιάµεσοςείναι ενδιάµεσος των δύο των δύο 
άλλωνάλλων



ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
Στα διπλοειδή κύτταρα υπάρχουν Στα διπλοειδή κύτταρα υπάρχουν 
δύο δύο αλληλόµορφααλληλόµορφα γονίδιαγονίδια για µια για µια 
ορισµένη γενετική θέση που ορισµένη γενετική θέση που 
ελέγχουν το ίδιο γνώρισµαελέγχουν το ίδιο γνώρισµα

Στα απλοειδή κύτταρα υΣτα απλοειδή κύτταρα υπάρχει 
ένα αλληλόµορφοένα αλληλόµορφο για µια για µια 
ορισµένη γενετική θέσηορισµένη γενετική θέση

Εάν εξετάσουµε ένα πληθυσµό 
ατόµων µπορεί να βρούµε 
περισσότερα από δύο 
αλληλόµορφα για µια γενετική 
θέση:
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θέση:
Πολλαπλά Πολλαπλά αλληλόµορφααλληλόµορφα
ονοµάζονται τρία ή ονοµάζονται τρία ή 
περισσότερα περισσότερα αλληλόµορφααλληλόµορφα
γονίδια για µια γενετική θέση γονίδια για µια γενετική θέση 
πουπου ελέγχουν το ίδιο γνώρισµα ελέγχουν το ίδιο γνώρισµα 
µε διαφορετικό τρόπο µε διαφορετικό τρόπο 

Τα πολλαπλά Τα πολλαπλά αλληλόµορφααλληλόµορφα
αλλάζουν τις αναλογίες του αλλάζουν τις αναλογίες του 
MendelMendel γιατίγιατί δηµιουργούν πολλά δηµιουργούν πολλά 
είδη φαινοτύπων λόγο των είδη φαινοτύπων λόγο των 
διαφορετικών συνδυασµών που διαφορετικών συνδυασµών που 
γίνονται γίνονται 



ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
Πολλαπλά αλληλόµορφα Πολλαπλά αλληλόµορφα 
ονοµάζονται τρία ή ονοµάζονται τρία ή 
περισσότερα περισσότερα 
αλληλόµορφα γονίδια για αλληλόµορφα γονίδια για 
µια γενετική θέση πουµια γενετική θέση που
ελέγχουν το ίδιο γνώρισµα ελέγχουν το ίδιο γνώρισµα 
µε διαφορετικό τρόποµε διαφορετικό τρόπο

Πολλά γονίδια που Πολλά γονίδια που 
ευθύνονται για τη ευθύνονται για τη 
δηµιουργία ασθενειών δηµιουργία ασθενειών 
έχουν πολλαπλά έχουν πολλαπλά 
αλληλόµορφα γονίδιααλληλόµορφα γονίδια:
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αλληλόµορφα γονίδιααλληλόµορφα γονίδια:

ΒΒ--θαλασσαιµίαθαλασσαιµία

Τα γονίδια που 
καθορίζουν τις 
οµάδες αίµατοςοµάδες αίµατος
σύµφωνα µε το 
σύστηµα ΑΒΟσύστηµα ΑΒΟ



ΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
Είναι ζεύγος αλληλόµορφων Είναι ζεύγος αλληλόµορφων 
γονιδίων που σε ετερόζυγη γονιδίων που σε ετερόζυγη 
κατάσταση εκφράζονται και τα κατάσταση εκφράζονται και τα 
δύο δίνοντας έναν τρίτο δύο δίνοντας έναν τρίτο 
φαινότυπο που είναι φαινότυπο που είναι 
συνέκφραση των δύο οµόζυγων συνέκφραση των δύο οµόζυγων 
αν τύχει να βρεθούν σε έναν αν τύχει να βρεθούν σε έναν 
οργανισµό  οργανισµό  

∆ηλαδή όταν ένα άτοµο είναι άτοµο είναι 
ετερόζυγο και έχει φαινότυπο ετερόζυγο και έχει φαινότυπο 
που είναι συνέκφραση που είναι συνέκφραση ως ως 
προς τους αντίστοιχους των προς τους αντίστοιχους των 
δύο γονέων τουδύο γονέων του, τότε τα 
γονίδια του ονοµάζονται γονίδια του ονοµάζονται 
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γονίδια του ονοµάζονται γονίδια του ονοµάζονται 
συνεπικρατή συνεπικρατή 

Η ύπαρξη των συνεπικρατή Η ύπαρξη των συνεπικρατή 
γονιδίων γονιδίων για ένα γνώρισµα για ένα γνώρισµα 
γίνεται φανερήγίνεται φανερή:

Από την εµφάνισηΑπό την εµφάνιση 3 3 
διαφορετικών διαφορετικών 
φαινοτύπωνφαινοτύπων για ένα για ένα 
γνώρισµαγνώρισµα

Ότι Ότι o o τρίτος φαινότυπος τρίτος φαινότυπος 
είναι συνέκφραση είναι συνέκφραση των των 
δύο άλλωνδύο άλλων



ΤοΤο γονίδιο Ιγονίδιο Ι που καθορίζει τις που καθορίζει τις 
οµάδες αίµατος σύµφωνα µε το οµάδες αίµατος σύµφωνα µε το 
σύστηµα ΑΒΟ του ανθρώπου έχει σύστηµα ΑΒΟ του ανθρώπου έχει 
τρία πολλαπλά αλληλόµορφατρία πολλαπλά αλληλόµορφα ΙΙΑΑ, 
ΙΙΒΒ, ii

∆ύο από τα τρία ∆ύο από τα τρία 
αλληλόµορφα του γονιδίουαλληλόµορφα του γονιδίου
είναι συνεπικρατήσυνεπικρατή (ΙΙΑΑ & ΙΙΒΒ) 
δηλαδή συνεκφράζονται και συνεκφράζονται και 
τα δύοτα δύο αν βρεθούν στο ίδιο 
άτοµο 

Το Το ΙΙΑΑ κωδικοποιεί το κωδικοποιεί το 
ένζυµο που σχηµατίζει τοένζυµο που σχηµατίζει το

ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ
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ένζυµο που σχηµατίζει τοένζυµο που σχηµατίζει το
αντιγόνο Α στην αντιγόνο Α στην 
επιφάνεια των επιφάνεια των 
ερυθροκυττάρωνερυθροκυττάρων

ΤοΤο ΙΙΒΒ κωδικοποιεί το κωδικοποιεί το 
ένζυµο που σχηµατίζει τοένζυµο που σχηµατίζει το
αντιγόνο Β στην αντιγόνο Β στην 
επιφάνεια των επιφάνεια των 
ερυθροκυττάρωνερυθροκυττάρων

ΤοΤο i i είναι υπολειπόµενοείναι υπολειπόµενο

ΤοΤο ii δεν κωδικοποιείδεν κωδικοποιεί
κάποιο ένζυµοκάποιο ένζυµο



ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ
Άτοµα µε οµάδα αίµατος ΑΆτοµα µε οµάδα αίµατος Α

Έχουν γονότυπο: ΙΙΑΑΙΙΑΑ, ΙΙΑΑii
Τα ερυθροκύτταραερυθροκύτταρα τους
έχουν στην εξωτερική τους εξωτερική τους 
επιφάνειαεπιφάνεια το αντιγόνο αντιγόνο 
τύπου Ατύπου Α

Άτοµα µε οµάδα αίµατος ΒΆτοµα µε οµάδα αίµατος Β
Έχουν γονότυπο: ΙΙΒΒΙΙΒΒ, ΙΙΒΒii
Τα ερυθροκύτταραερυθροκύτταρα τους 
έχουν στην εξωτερικήεξωτερική τουςτους
επιφάνειαεπιφάνεια το αντιγόνοαντιγόνο
τύπουτύπου ΒΒ
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Άτοµα µε οοµµάάδδαα ααίίµµααττοος ς ΑΑΒΒ
Έχουν γονότυπο: ΙΙΑΑΙΙΒΒ
Τα ερυθροκύτταραερυθροκύτταρα τους τους 
έχουν στην εξωτερική τους εξωτερική τους 
επιφάνειαεπιφάνεια το αντιγόνο αντιγόνο 
τύπου Α και Βτύπου Α και Β

Άτοµα µε οµάδα αίµατος ΟΆτοµα µε οµάδα αίµατος Ο
Έχουν γονότυπο: iiii
Τα ερυθροκύτταραερυθροκύτταρα τους δεν 
έχουν στην εξωτερική τους εξωτερική τους 
επιφάνειαεπιφάνεια κανένα αντιγόνο κανένα αντιγόνο 



ΘΝΗΣΙΓΟΝΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑΘΝΗΣΙΓΟΝΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ
Είναι ζεύγος υπολειπόµενων  Είναι ζεύγος υπολειπόµενων  
αλληλόµορφων γονιδίων  αλληλόµορφων γονιδίων  
που δηµιουργούν σοβαρά που δηµιουργούν σοβαρά 
προβλήµατα σε ένα έµβρυο προβλήµατα σε ένα έµβρυο 
και προκαλούν την αποβολή και προκαλούν την αποβολή 
του πριν από την 8η του πριν από την 8η 
εβδοµάδα αν βρεθούν σε εβδοµάδα αν βρεθούν σε 
έναν οργανισµόέναν οργανισµό

Αν οι γονείς είναι φορείς γονείς είναι φορείς 
αυτού του αυτού του 
αλληλόµορφου γονιδίουαλληλόµορφου γονιδίου
κάθε  απόγονος του έχει κάθε  απόγονος του έχει 
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κάθε  απόγονος του έχει κάθε  απόγονος του έχει 
25% πιθανότητα να είναι 25% πιθανότητα να είναι 
οµόζυγοςοµόζυγος και συνεπώς 
να µην επιβιώσει µέχρι µην επιβιώσει µέχρι 
τη γέννησητη γέννηση

Τέτοιο άτοµο δεν δεν 
επιβιώνει µέχρι τη επιβιώνει µέχρι τη 
γέννησηγέννηση και συνεπώς ο ο 
αντίστοιχος φαινότυπος αντίστοιχος φαινότυπος 
χάνεταιχάνεται



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στον άνθρωπο η µελέτη του Στον άνθρωπο η µελέτη του 
τρόπου µεταβίβασης των τρόπου µεταβίβασης των 
κληρονοµικών χαρακτήρων κληρονοµικών χαρακτήρων 
δηλαδή των τύπων δηλαδή των τύπων 
κληρονοµικότητας εµφανίζει κληρονοµικότητας εµφανίζει 
πολλές δυσκολίες επειδήπολλές δυσκολίες επειδή:

Οι άνθρωποι έχουν µικρό µικρό 
αριθµό απογόνωναριθµό απογόνων

Η κάθε γενιά έχει µεγάλη γενιά έχει µεγάλη 
διάρκειαδιάρκεια, περίπου 20-30 
χρόνια
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Επιπλέον στον άνθρωπο δεν δεν 
είναι δυνατό να γίνουν είναι δυνατό να γίνουν 
διασταυρώσεις ανάλογες µε διασταυρώσεις ανάλογες µε 
εκείνες του έκανε ο εκείνες του έκανε ο MendelMendel
χρησιµοποιώντας το 
µοσχοµπίζελο 

Η µελέτη του τρόπου Η µελέτη του τρόπου 
κληρονόµησης των διάφορων κληρονόµησης των διάφορων 
χαρακτήρων χαρακτήρων καθώς και του καθώς και του 
τρόπου κληρονόµησης τρόπου κληρονόµησης 
διάφορων ασθενειώνδιάφορων ασθενειών γίνεται γίνεται 
σε άτοµα µεγάλων οικογενειώνσε άτοµα µεγάλων οικογενειών



ΜΕΝ∆ΕΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΝ∆ΕΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Είναι βασικό να τονιστεί Είναι βασικό να τονιστεί 
ότι στον άνθρωπο, το ότι στον άνθρωπο, το 
ΜενδελικόΜενδελικό τύπο τύπο 
κληρονοµικότητας κληρονοµικότητας 
ακολουθούνακολουθούν οι οι 
µονογονιδιακοίµονογονιδιακοί
χαρακτήρεςχαρακτήρες:

Είναι οι χαρακτήρες Είναι οι χαρακτήρες 
που καθορίζονταιπου καθορίζονται από από 
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που καθορίζονταιπου καθορίζονται από από 
αλληλόµορφααλληλόµορφα ενός ενός 
µόνο γονιδίουµόνο γονιδίου

Σε αυτούς 
περιλαµβάνονται 
διάφορες 
µονογονιδιακές
ασθένειες



ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΝΤΡΑΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΝΤΡΑ
Οι πληροφορίες που Οι πληροφορίες που 
συλλέγονται από το συλλέγονται από το 
ιστορικό µιας οικογένειας ιστορικό µιας οικογένειας 
για έναν ορισµένο για έναν ορισµένο 
χαρακτήρα αναπαριστώνται χαρακτήρα αναπαριστώνται 
σε ένα γενεαλογικό δένδροσε ένα γενεαλογικό δένδρο

Το γενεαλογικό δένδρο Το γενεαλογικό δένδρο 
είναι η διαγραµµατική είναι η διαγραµµατική 
απεικόνιση των µελών απεικόνιση των µελών 
µιας οικογένειας για µιας οικογένειας για 
πολλές γενεέςπολλές γενεές, στην στην 
οποία αναπαριστώνταιοποία αναπαριστώνται:
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οποία αναπαριστώνταιοποία αναπαριστώνται:
Οι γάµοιγάµοι

Η σειρά των σειρά των 
γεννήσεωνγεννήσεων

Το φύλοφύλο των ατόµων

και ο φαινότυπος φαινότυπος του 
σε σχέση µε κάποιο 
συγκεκριµένο 
χαρακτήρα 



ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ
Κάθε άτοµο που απεικονίζεται στο Κάθε άτοµο που απεικονίζεται στο 
γενεαλογικό δέντρογενεαλογικό δέντρο
χαρακτηρίζεται από δύο αριθµούςχαρακτηρίζεται από δύο αριθµούς:

Ένα λατινικόΈνα λατινικό
Προσδιορίζει τηΠροσδιορίζει τη γενιά γενιά του του 
ατόµου ατόµου 

Ένα αραβικόΈνα αραβικό
∆ηλώνει τη σειρά∆ηλώνει τη σειρά του του 
ατόµου ατόµου µέσαµέσα στη γενιά τουστη γενιά του

Τα αρσενικά άτοµααρσενικά άτοµα
αναπαρίστανται µε ένα
τετράγωνοτετράγωνο, τα θηλυκάθηλυκά µε ένα
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τετράγωνοτετράγωνο, τα θηλυκάθηλυκά µε ένα
κύκλο κύκλο και για άτοµα των οποίων 
δεν γνωρίζουµε το φύλοδεν γνωρίζουµε το φύλο
χρησιµοποιείται ο ρόµβοςρόµβος

Χρησιµοποιούνται επίσης σύµβολασύµβολα
για να αναπαραστήσουν:

Τους γάµουςΤους γάµους ανάµεσα σε δύο ανάµεσα σε δύο 
άτοµα άτοµα 
Τους απογόνουςΤους απογόνους ενός γάµου ενός γάµου 
Τα άτοµα που εµφανίζουνΤα άτοµα που εµφανίζουν ένα ένα 
συγκεκριµένο χαρακτήρα συγκεκριµένο χαρακτήρα 
Και άλλαΚαι άλλα στοιχείαστοιχεία



ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ

Τα γενεαλογικά δέντρα Τα γενεαλογικά δέντρα 
συνεισφέρουν συνεισφέρουν 
σηµαντικά στη µελέτη σηµαντικά στη µελέτη 
του τρόπου του τρόπου 
κληρονόµισηςκληρονόµισης
διάφορων χαρακτήρωνδιάφορων χαρακτήρων

και βοηθούν στη και βοηθούν στη 
γενετική γενετική 
καθοδήγηση καθοδήγηση γιατί 
µέσω αυτών:

Μπορούµε να Μπορούµε να 
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Μπορούµε να Μπορούµε να 
κατανοήσουµε κατανοήσουµε 
το παρελθόν το παρελθόν και και 
να  να  
προσδιορίσουµε  προσδιορίσουµε  
το µέλλον το µέλλον 



ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΕΠΙΚΡΑΤΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Τα γενεαλογικά δέντρα συνεισφέρουν Τα γενεαλογικά δέντρα συνεισφέρουν 
σηµαντικά στη µελέτη του τρόπου σηµαντικά στη µελέτη του τρόπου 
κληρονόµησης διάφορων χαρακτήρων κληρονόµησης διάφορων χαρακτήρων 
και βοηθούν στη γενετική και βοηθούν στη γενετική 
καθοδήγησηκαθοδήγηση

Στο γενεαλογικό δένδρο µελετάται Στο γενεαλογικό δένδρο µελετάται 
ο τρόπος κληρονόµησης της ο τρόπος κληρονόµησης της 
γραµµής τριχοφυΐας µε κορυφήγραµµής τριχοφυΐας µε κορυφή
((επικρατείς  αυτοσωµικός))

Ο χαρακτήρας αυτός Ο χαρακτήρας αυτός 
καθορίζεται από ένακαθορίζεται από ένα επικρατές επικρατές 
αυτοσωµικόαυτοσωµικό αλληλόµορφοαλληλόµορφο που 
συµβολίζεται µε ΓΓ
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συµβολίζεται µε ΓΓ

Όλα τα άτοµα στην Όλα τα άτοµα στην 
οικογένεια που δεν οικογένεια που δεν 
εµφανίζουν γραµµή εµφανίζουν γραµµή 
τριχοφυΐας µε κορυφήτριχοφυΐας µε κορυφή είναι είναι 
οµόζυγα στο υπολειπόµενο οµόζυγα στο υπολειπόµενο 
µε γονότυποµε γονότυπο γγγγ

Είναι προφανές ότι ο Είναι προφανές ότι ο 
παππούς και η γιαγιά που παππούς και η γιαγιά που 
έχουν γραµµή τριχοφυΐας µε έχουν γραµµή τριχοφυΐας µε 
κορυφή είναι κορυφή είναι ετερόζυγοιετερόζυγοι
γιατί εάν ήταν οµόζυγοι όλα γιατί εάν ήταν οµόζυγοι όλα 
τα παιδιά τους θα γραµµή τα παιδιά τους θα γραµµή 
τριχοφυΐας µε κορυφήτριχοφυΐας µε κορυφή



ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΕΠΙΚΡΑΤΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ένα γενεαλογικό δένδρο δεν Ένα γενεαλογικό δένδρο δεν 
µας βοηθά µόνο να µας βοηθά µόνο να 
καταλάβουµε το παρελθόν καταλάβουµε το παρελθόν 
αλλά και να προσδιορίσουµε αλλά και να προσδιορίσουµε 
το µέλλον το µέλλον 

Υποθέστε ότι το ζευγάρι Υποθέστε ότι το ζευγάρι 
της δεύτερης γενιάςτης δεύτερης γενιάς (ΙΙ) 
αποφασίζει να αποκτήσει αποφασίζει να αποκτήσει 
ακόµη ένα παιδίακόµη ένα παιδί

Ποια η πιθανότητα το Ποια η πιθανότητα το 
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Ποια η πιθανότητα το Ποια η πιθανότητα το 
παιδί να έχει γραµµή παιδί να έχει γραµµή 
τριχοφυΐας µε κορυφήτριχοφυΐας µε κορυφή;

Αυτό αποτελεί µια Αυτό αποτελεί µια 
διασταύρωση διασταύρωση FF11
κατά κατά MendelMendel (ΓγΓγxΓγΓγ)

Και εποµένως η Και εποµένως η 
πιθανότητα το παιδί πιθανότητα το παιδί 
να έχει επικρατή να έχει επικρατή 
φαινότυποφαινότυπο είναι ¾ ή είναι ¾ ή 
75%75%



ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ YYΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στο γενεαλογικό δένδρο της Στο γενεαλογικό δένδρο της 
ίδιας οικογένειας µελετάται ο ίδιας οικογένειας µελετάται ο 
τρόπος κληρονόµησης των τρόπος κληρονόµησης των 
προσκολληµένων λοβών προσκολληµένων λοβών 
αυτιών (αυτιών (υπολειπόµενος 
αυτοσωµικός))

Ο χαρακτήρας αυτός Ο χαρακτήρας αυτός 
καθορίζεται από ένακαθορίζεται από ένα
υπολειπόµενουπολειπόµενο
αυτοσωµικόαυτοσωµικό
αλληλόµορφοαλληλόµορφο που 
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αλληλόµορφοαλληλόµορφο που 
συµβολίζεται µε ε ε ενώ το ενώ το 
αντίστοιχο επικρατέςαντίστοιχο επικρατές µε ΕΕ

Όλα τα άτοµα στην Όλα τα άτοµα στην 
οικογένεια που οικογένεια που 
εµφανίζουν εµφανίζουν 
προσκολληµένους προσκολληµένους 
λοβούς αυτιών λοβούς αυτιών είναι είναι 
οµόζυγα στο οµόζυγα στο 
υπολειπόµενο µε υπολειπόµενο µε 
γονότυπογονότυπο εεεε



ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ YYΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Υποθέστε ότι το ζευγάρι Υποθέστε ότι το ζευγάρι 
της δεύτερης γενιάςτης δεύτερης γενιάς (ΙΙ) 
αποφασίζει να αποκτήσει αποφασίζει να αποκτήσει 
ακόµη ένα παιδίακόµη ένα παιδί

Ποια η πιθανότητα Ποια η πιθανότητα 
το παιδί να έχει το παιδί να έχει 
προσκολληµένους προσκολληµένους 
λοβούς αυτιώνλοβούς αυτιών;

Αυτό αποτελεί Αυτό αποτελεί 
µια µια 
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µια µια 
διασταύρωση διασταύρωση 
µονοϋβριδισµού µονοϋβριδισµού 
της της FF11 κατά κατά 
MendelMendel (ΕεΕεxΕεΕε)

Και εποµένως η Και εποµένως η 
πιθανότητα το πιθανότητα το 
παιδί να έχει παιδί να έχει 
υπολειπόµενο υπολειπόµενο 
φαινότυποφαινότυπο είναι είναι 
¼¼ ή 25%ή 25%



ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΑΝΘΡΩΠΟ

Ποια η πιθανότητα το πιθανότητα το 
παιδί να έχει γραµµή παιδί να έχει γραµµή 
τριχοφυΐας µε κορυφή τριχοφυΐας µε κορυφή 
και προσκολληµένους προσκολληµένους 
λοβούςλοβούς αν και οι δύο αν και οι δύο 
γονείς είναι ετερόζυγοι γονείς είναι ετερόζυγοι 
και για τα δύο και για τα δύο 
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά;

3/16
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ή ¾ x ¼ = 3/16



ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Οι χαρακτήρες που Οι χαρακτήρες που 
κληρονοµούνται µε τον επικρατή κληρονοµούνται µε τον επικρατή 
αυτοσωµικό τρόπο κληρονόµισης αυτοσωµικό τρόπο κληρονόµισης 
καθορίζονται από ένα επικρατές καθορίζονται από ένα επικρατές 
αυτοσωµικό αλληλόµορφο που αυτοσωµικό αλληλόµορφο που 
συµβολίζεταισυµβολίζεται π.χ. µε ΑΑ

Ο αυτοσωµικός επικρατής Ο αυτοσωµικός επικρατής 
χαρακτήρας εκδηλώνεταιχαρακτήρας εκδηλώνεται
εκτός από το οµόζυγο άτοµο οµόζυγο άτοµο 
(ΑΑΑΑ) και σε άτοµο ετερόζυγοάτοµο ετερόζυγο
(ΑΑαα) για το χαρακτήρα αυτό

Παραδείγµατα τέτοιων 
χαρακτήρων – ασθενειών:
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Παραδείγµατα τέτοιων 
χαρακτήρων – ασθενειών:

Γραµµή τριχοφυΐας µε Γραµµή τριχοφυΐας µε 
κορυφήκορυφή

Οικογενή Οικογενή 
υπερχοληστερολαιµίαυπερχοληστερολαιµία

Παρουσιάζει υψηλή  Παρουσιάζει υψηλή  
συχνότητασυχνότητα (1:1500 
άτοµα) και ) και 
σχετίζεται µε σχετίζεται µε 
αυξηµένο κίνδυνοαυξηµένο κίνδυνο
εµφάνισης πρώιµης εµφάνισης πρώιµης 
στεφανιαίας νόσουστεφανιαίας νόσου



ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε ένα γενεαλογικό δένδρο Σε ένα γενεαλογικό δένδρο 
κάθε ασθενής έχει έναν κάθε ασθενής έχει έναν 
τουλάχιστον ασθενή γονέατουλάχιστον ασθενή γονέα

Στις περισσότερες από τις 
περιπτώσεις που έχουν 
µελετηθεί ο ένας γονέας ο ένας γονέας 
είναι συνήθως είναι συνήθως ετερόζυγοςετερόζυγος
για το συγκεκριµένο για το συγκεκριµένο 
γονίδιο γονίδιο (ΑΑαα) και ο άλλος και ο άλλος 
οµόζυγος για το οµόζυγος για το 
φυσιολογικό φυσιολογικό 
υπολειπόµενο υπολειπόµενο 
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υπολειπόµενο υπολειπόµενο 
αλληλόµορφο αλληλόµορφο (αααα)

Συνεπώς οι γονότυποι 
των γονέων 
συµβολίζονται ΑΑααxαα αα 
όπου:

ΑΑ: επικρατές γονίδιο επικρατές γονίδιο 
που σχετίζεται µε 
την ασθένεια 

και αα: το 
φυσιολογικό φυσιολογικό 
αλληλόµορφοαλληλόµορφο

xx



ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣΓονότυποι των γονέων Γονότυποι των γονέων 

συµβολίζονταισυµβολίζονται: ΑΑααxαα αα 

Κάθε απόγονος των ανωτέρω Κάθε απόγονος των ανωτέρω 
γονέων έχει 50% πιθανότητα να γονέων έχει 50% πιθανότητα να 
κληρονοµήσει το αλληλόµορφοκληρονοµήσει το αλληλόµορφο
ΑΑ του ασθενούς γονέα και να του ασθενούς γονέα και να 
είναι και ο ίδιος ασθενήςείναι και ο ίδιος ασθενής (ΑΑαα) 

Και 50% πιθανότητα να Και 50% πιθανότητα να 
κληρονοµήσει το φυσιολογικό κληρονοµήσει το φυσιολογικό 
αλληλόµορφοαλληλόµορφο αα και να είναι και να είναι 
φυσιολογικόςφυσιολογικός (αααα)

Ο φυσιολογικός γονέας Ο φυσιολογικός γονέας 
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Ο φυσιολογικός γονέας Ο φυσιολογικός γονέας 
µεταβιβάζει µόνο τοµεταβιβάζει µόνο το
φυσιολογικό αλληλόµορφοφυσιολογικό αλληλόµορφο α α σε σε 
κάθε παιδί τουκάθε παιδί του

Κάθε κύηση είναι ένα Κάθε κύηση είναι ένα 
ανεξάρτητο γεγονόςανεξάρτητο γεγονός που δεν που δεν 
σχετίζεται µε το αποτέλεσµα σχετίζεται µε το αποτέλεσµα 
προηγούµενων κυήσεωνπροηγούµενων κυήσεων

Η θεωρητικά Η θεωρητικά 
αναµενόµενη αναλογία αναµενόµενη αναλογία 
φυσιολογικών και φυσιολογικών και 
ασθενών ατόµων σε ένα ασθενών ατόµων σε ένα 
πληθυσµό θα είναι 1πληθυσµό θα είναι 1:1:1

ΦυσιολογικόςΦυσιολογικός
γονέαςγονέας

ΓΑΜΕΤΕΣΓΑΜΕΤΕΣ αα αα

Ασθενής Ασθενής 
γονέαςγονέας

ΑΑ ΑαΑα ΑαΑα

αα αααα αααα



ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο γενεαλογικό δένδρο είναι Στο γενεαλογικό δένδρο είναι 
εµφανές ότι κάθε ασθενές άτοµο εµφανές ότι κάθε ασθενές άτοµο 
έχει έναν τουλάχιστον ασθενή έχει έναν τουλάχιστον ασθενή 
γονέαγονέα

Ότι η ασθένεια προσβάλλειΌτι η ασθένεια προσβάλλει
τόσο τα αρσενικά όσο και τα τόσο τα αρσενικά όσο και τα 
θηλυκά άτοµαθηλυκά άτοµα

Από φυσιολογικούς γονείςΑπό φυσιολογικούς γονείς
(αααα) προκύπτουν µόνο προκύπτουν µόνο 
φυσιολογικοί απόγονοιφυσιολογικοί απόγονοι
(αααα)
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Εξαίρεση σε όσα Εξαίρεση σε όσα 
αναφέρθηκαναναφέρθηκαν στις 
προηγούµενες 
διαφάνειες αποτελούν αποτελούν 
οι περιπτώσεις κατά τις οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίεςοποίες η διαταραχή η διαταραχή 
που εξετάζεται που εξετάζεται 
οφείλεται σε µια νέα οφείλεται σε µια νέα 
µετάλλαξη που µετάλλαξη που 
εµφανίζεται για πρώτη εµφανίζεται για πρώτη 
φορά µέσα στην φορά µέσα στην 
οικογένειαοικογένεια αααααααααα

ααααααααααΦυσιολογικός Φυσιολογικός 
γονέαςγονέας

ααααΓΑΜΕΤΕΣΓΑΜΕΤΕΣ

Φυσιολογικός Φυσιολογικός 
γονέαςγονέας



ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
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ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Οι χαρακτήρες που Οι χαρακτήρες που 
κληρονοµούνται µε τον κληρονοµούνται µε τον 
υπολειπόµενο αυτοσωµικό τρόπο υπολειπόµενο αυτοσωµικό τρόπο 
κληρονόµισης καθορίζονται από κληρονόµισης καθορίζονται από 
ένα υπολειπόµενο αυτοσωµικό ένα υπολειπόµενο αυτοσωµικό 
αλληλόµορφο που συµβολίζεταιαλληλόµορφο που συµβολίζεται
π.χ. µε αα

Ο αυτοσωµικός υπολειπόµενος Ο αυτοσωµικός υπολειπόµενος 
χαρακτήρας εκδηλώνεταιχαρακτήρας εκδηλώνεται µόνο 
από το οµόζυγο άτοµο οµόζυγο άτοµο (αααα), το το 
οποίο έχει κληρονοµήσει ένα οποίο έχει κληρονοµήσει ένα 
παθολογικό υπολειπόµενο παθολογικό υπολειπόµενο 
αλληλόµορφο από κάθε γονέααλληλόµορφο από κάθε γονέα
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αλληλόµορφο από κάθε γονέααλληλόµορφο από κάθε γονέα

Παραδείγµατα τέτοιων 
χαρακτήρων – ασθενειών:

Προσκολληµένοι λοβοί Προσκολληµένοι λοβοί 
αυτιών αυτιών 
ββ--θαλασσαιµίαθαλασσαιµία
∆ρεπανοκυτταρική ∆ρεπανοκυτταρική 
αναιµίααναιµία
Αλφισµός Αλφισµός 
ΦαινυλκετονουρίαΦαινυλκετονουρία
Κυστική ίνωσηΚυστική ίνωση



ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνήθως και οι δύο γονείς ενός Συνήθως και οι δύο γονείς ενός 
ασθενούς είναι ετερόζυγοι ασθενούς είναι ετερόζυγοι 

Έχουν φυσιολογικό φαινότυπο Έχουν φυσιολογικό φαινότυπο 
και και ονοµάζονται φορείςονοµάζονται φορείς, επειδή επειδή 
µπορούν να µεταβιβάσουν το µπορούν να µεταβιβάσουν το 
υπολειπόµενο αλληλόµορφο υπολειπόµενο αλληλόµορφο 
στους απογόνουςστους απογόνους

Στην περίπτωση που και οι Στην περίπτωση που και οι 
δύο γονείς είναι φορείςδύο γονείς είναι φορείς, η η 
πιθανότητα γέννησης παιδιού πιθανότητα γέννησης παιδιού 
που πάσχει είναι 25%που πάσχει είναι 25%

Η πιθανότητα να είναι και Η πιθανότητα να είναι και 
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Η πιθανότητα να είναι και Η πιθανότητα να είναι και 
οι δύο σύζυγοι φορείς της οι δύο σύζυγοι φορείς της 
ασθένειας ασθένειας είναι πολύ µικρήείναι πολύ µικρή

Αυξάνεται όµως σε Αυξάνεται όµως σε 
περίπτωση που και οι δύο περίπτωση που και οι δύο 
γονείς γονείς είναι στενοί είναι στενοί 
συγγενείς όπως αδέλφια συγγενείς όπως αδέλφια 
και ξαδέλφια και ξαδέλφια 

Αυτό συµβαίνει γιατί τα άτοµα µε Αυτό συµβαίνει γιατί τα άτοµα µε 
κοινούς προγόνουςκοινούς προγόνους είναι είναι 
πιθανότερο να έχουν τα ίδια πιθανότερο να έχουν τα ίδια 
υπολειπόµενα αλληλόµορφα σε υπολειπόµενα αλληλόµορφα σε 
σχέση µε άτοµα µη συγγενικά   σχέση µε άτοµα µη συγγενικά   



ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
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ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Στον άνθρωπο υπάρχει ένα ζεύγος Στον άνθρωπο υπάρχει ένα ζεύγος 
χρωµοσωµάτων που ονοµάζονται χρωµοσωµάτων που ονοµάζονται 
φυλετικά και διαφέρουν ανάµεσα φυλετικά και διαφέρουν ανάµεσα 
σε αρσενικά και θηλυκά άτοµα σε αρσενικά και θηλυκά άτοµα 

Τα φυσιολογικά θηλυκά άτοµα Τα φυσιολογικά θηλυκά άτοµα 
έχουν ένα ζεύγος οµοίων Χ έχουν ένα ζεύγος οµοίων Χ 
χρωµοσωµάτων χρωµοσωµάτων ενώ τα ενώ τα 
φυσιολογικά αρσενικά άτοµα φυσιολογικά αρσενικά άτοµα 
έχουν ένα Χ και ένα Υ έχουν ένα Χ και ένα Υ 
χρωµοσώµαταχρωµοσώµατα

ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ:
Ονοµάζονται τα γονίδια Ονοµάζονται τα γονίδια 
που βρίσκονται στο Χ που βρίσκονται στο Χ 
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που βρίσκονται στο Χ που βρίσκονται στο Χ 
χρωµόσωµαχρωµόσωµα και δεν έχουν και δεν έχουν 
αλληλόµορφα στο Υαλληλόµορφα στο Υ

Ο τρόπος µε τον οποίο Ο τρόπος µε τον οποίο 
κληρονοµούνται κληρονοµούνται 
αναφέρεται ωςαναφέρεται ως
φυλοσύνδετη φυλοσύνδετη 
κληρονοµικότητακληρονοµικότητα:

∆αλτονισµός ή Μερική ∆αλτονισµός ή Μερική 
αχρωµατοψία στο αχρωµατοψία στο 
πράσινο και το κόκκινοπράσινο και το κόκκινο
Αιµορροφιλία Αιµορροφιλία 



Οι ασθένειες που κληρονοµούνται µε Οι ασθένειες που κληρονοµούνται µε 
τον υπολειπόµενο φυλοσύνδετο τον υπολειπόµενο φυλοσύνδετο 
τρόπο κληρονοµικότητας τρόπο κληρονοµικότητας 
καθορίζονται από τα φυλοσύνδετα καθορίζονται από τα φυλοσύνδετα 
αλληλόµορφααλληλόµορφα που βρίσκονται στο Χ που βρίσκονται στο Χ 
χρωµόσωµα και δεν έχουν χρωµόσωµα και δεν έχουν 
αλληλόµορφα στο Υ χρωµόσωµα αλληλόµορφα στο Υ χρωµόσωµα 

Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο 
για την εµφάνιση της ασθένειας για την εµφάνιση της ασθένειας 
είναι υπολειπόµενο και είναι υπολειπόµενο και 
συµβολίζεται συµβολίζεται Χαα ενώενώ το το 
φυσιολογικό είναι επικρατέςφυσιολογικό είναι επικρατές και και 
συµβολίζεταισυµβολίζεται µε ΧΑΑ

ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
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συµβολίζεταισυµβολίζεται µε ΧΑΑ

Η φυλοσύνδετη υπολειπόµενη 
ασθένεια εκδηλώνεται:

Στις γυναίκες γυναίκες στα οµόζυγα οµόζυγα 
άτοµαάτοµα (ΧααΧαα), τα οποία έχουν έχουν 
κληρονοµήσει ένα κληρονοµήσει ένα 
παθολογικό αλληλόµορφο παθολογικό αλληλόµορφο Χαα
από κάθε γονέααπό κάθε γονέα

Στους άνδρεςάνδρες µόνον αν έχουν έχουν 
κληρονοµήσει ένα κληρονοµήσει ένα 
παθολογικό αλληλόµορφο παθολογικό αλληλόµορφο Χαα
από τη µητέρα τουςαπό τη µητέρα τους (ΧααΥ)



ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Αιµορροφιλία Α  Αιµορροφιλία Α  

Είναι µια κλασική φυλοσύνδετη Είναι µια κλασική φυλοσύνδετη 
διαταραχήδιαταραχή, στην οποία λόγω στην οποία λόγω 
έλλειψης µια αντιαιµορροφιλικής έλλειψης µια αντιαιµορροφιλικής 
πρωτεΐνης του παράγοντα πρωτεΐνης του παράγοντα VIIIVIII,
το αίµα δεν πήζει φυσιολογικά το αίµα δεν πήζει φυσιολογικά 

Το γονίδιο που είναι Το γονίδιο που είναι 
υπεύθυνο για την εµφάνιση υπεύθυνο για την εµφάνιση 
της ασθένειας είναι της ασθένειας είναι 
υπολειπόµενο και υπολειπόµενο και 
συµβολίζεται συµβολίζεται Χαα ενώενώ το το 
φυσιολογικό είναι επικρατέςφυσιολογικό είναι επικρατές
και συµβολίζεταικαι συµβολίζεται µε ΧΑΑ:
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φυσιολογικό είναι επικρατέςφυσιολογικό είναι επικρατές
και συµβολίζεταικαι συµβολίζεται µε ΧΑΑ:

Επειδή τα αρσενικά άτοµα Επειδή τα αρσενικά άτοµα 
έχουν ένα Χ χρωµόσωµα έχουν ένα Χ χρωµόσωµα 
ενώ τα θηλυκά έχουν δύο ενώ τα θηλυκά έχουν δύο 
ΧΧ θα υπάρχουν:

∆ύο πιθανοί γονότυποι ∆ύο πιθανοί γονότυποι 
στα αρσενικά άτοµα στα αρσενικά άτοµα 
ΧΑΑΥ και και ΧααΥ
Τρεις πιθανοί Τρεις πιθανοί 
γονότυποι στα θηλυκά γονότυποι στα θηλυκά 
άτοµα άτοµα ΧΑΑΧΑΑ, ΧΑΑΧαα, 
ΧααΧαα



ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα υπολειπόµενο Ένα υπολειπόµενο 
φυλοσύνδετο γονίδιο φυλοσύνδετο γονίδιο 
εκφράζεται φαινοτυπικάεκφράζεται φαινοτυπικά::

Σε όλα τα αρσενικά άτοµαΣε όλα τα αρσενικά άτοµα
που φέρουν το γονίδιοπου φέρουν το γονίδιο

Σε εκείνα τα θηλυκά που Σε εκείνα τα θηλυκά που 
είναι οµόζυγα είναι οµόζυγα για το για το 
υπολειπόµενο γονίδιουπολειπόµενο γονίδιο

Συνεπώς οι ασθένειες Συνεπώς οι ασθένειες 
που ελέγχονται από που ελέγχονται από 
υπολειπόµενα υπολειπόµενα 
φυλοσύνδετα γονίδια φυλοσύνδετα γονίδια 

Φορέας  ΓυναίκαΦορέας  Γυναίκα

ΓΑΜΕΤΕΣΓΑΜΕΤΕΣ ΧΧΑΑ ΧΧαα

ΦυσιολογικόςΦυσιολογικός

ΆντραςΆντρας

ΥΥ ΧΧΑΑΥΥ ΧΧααΥΥ

ΧΧΑΑ ΧΧΑΑΧΧΑΑ ΧΧΑΑΧΧαα

5858

φυλοσύνδετα γονίδια φυλοσύνδετα γονίδια 
εµφανίζονται εµφανίζονται 
συχνότερα στα συχνότερα στα 
αρσενικά άτοµα και αρσενικά άτοµα και 
πάρα πολύ σπάνια στα πάρα πολύ σπάνια στα 
θηλυκά άτοµαθηλυκά άτοµα

ΆντραςΆντρας ΧΧΑΑ ΧΧΑΑΧΧΑΑ ΧΧΑΑΧΧαα

Φορέας ΓυναίκαΦορέας Γυναίκα

ΓΑΜΕΤΕΣΓΑΜΕΤΕΣ ΧΧΑΑ ΧΧαα

ΑσθενήςΑσθενής

ΆντραςΆντρας

ΥΥ ΧΧΑΑΥΥ ΧΧααΥΥ

ΧΧαα ΧΧΑΑΧΧαα ΧΧααΧΧαα

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ δεν ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ δεν 
εµφανίζουνεµφανίζουν την ασθένεια

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΕµφανίζειΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ Εµφανίζει την ασθένεια

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
και δεν εµφανίζουν την ασθένεια 

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕµφανίζειΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Εµφανίζει την 
ασθένεια

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ και ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ και 
δεν εµφανίζουν τηνδεν εµφανίζουν την ασθένεια 

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΕµφανίζειΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ Εµφανίζει την 
ασθένεια



ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Ο τρόπος της αιµορροφιλίας Α Ο τρόπος της αιµορροφιλίας Α 
έχει µελετηθεί από πολύ παλιά    έχει µελετηθεί από πολύ παλιά    

Η βασίλισσα Βικτωρία ήταν Η βασίλισσα Βικτωρία ήταν 
φορέας φορέας και µεταβίβασε τη και µεταβίβασε τη 
««βασιλική αιµορροφιλίαβασιλική αιµορροφιλία»»
στους απογόνους της στους απογόνους της 

Εάν ένας Εάν ένας 
αιµορροφιλικός άνδρας αιµορροφιλικός άνδρας 
παντρευτεί µια γυναίκα παντρευτεί µια γυναίκα 
φυσιολογική φυσιολογική 

ΦυσιολογικήΦυσιολογική

ΓυναίκαΓυναίκα

ΓΑΜΕΤΕΣΓΑΜΕΤΕΣ ΧΧΑΑ ΧΧΑΑ

ΑσθενήςΑσθενής

ΆντραςΆντρας

ΥΥ ΧΧΑΑΥΥ ΧΧΑΑΥΥ

ΧΧαα ΧΧΑΑΧΧαα ΧΧΑΑΧΧαα ΦορείςΦορείς

5959

φυσιολογική φυσιολογική 
((οµόζυγη)):

Όλοι οι αρσενικοί θα Όλοι οι αρσενικοί θα 
πάρουν το Υ από τον πάρουν το Υ από τον 
πατέρα τους και το Χ πατέρα τους και το Χ 
από την µητέρα τους από την µητέρα τους 
και θα είναι υγιείς και θα είναι υγιείς :

Ενώ όλοι οι θηλυκοί Ενώ όλοι οι θηλυκοί 
απόγονοι απόγονοι θα είναι θα είναι 
υποχρεωτικά φορείςυποχρεωτικά φορείς ΤΟ 100% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ και δεν 
εµφανίζουν την ασθένεια 

ΤΟ 100% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΤΟ 100% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  
ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ και δεν ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ και δεν 

εµφανίζουν εµφανίζουν την ασθένεια



ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Αν υποθέσουµε ότι µια φορέας Αν υποθέσουµε ότι µια φορέας 
της ασθένειας παντρευτεί έναν της ασθένειας παντρευτεί έναν 
φυσιολογικό άνδρα     φυσιολογικό άνδρα     

∆ηµιουργούνται απόγονοι ∆ηµιουργούνται απόγονοι 
µε 4 γονότυπους µε 4 γονότυπους που που 
εµφανίζονται µε ίση εµφανίζονται µε ίση 
συχνότητασυχνότητα

Φορέας ΦυσιολογικήΦορέας Φυσιολογική

ΓυναίκαΓυναίκα

ΓΑΜΕΤΕΣΓΑΜΕΤΕΣ ΧΧΑΑ ΧΧαα

ΦυσιολογιΦυσιολογι
κόςκός

ΆντραςΆντρας

ΥΥ ΧΧΑΑΥΥ ΧΧααΥΥ

ΧΧΑΑ ΧΧΑΑΧΧΑΑ ΧΧΑΑΧΧαα

6060

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ  
ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ της ασθένειας 

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΤΟ 50% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ  ΕΙΝΑΙ  
ΥΓΙΕΙΣ δεν εµφανίζουνΥΓΙΕΙΣ δεν εµφανίζουν την ασθένεια 

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ 
δεν εµφανίζουνδεν εµφανίζουν την ασθένεια

ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΕµφανίζειΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ Εµφανίζει την 
ασθένεια



ΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΦΥΛΟΣΥΝ∆ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η αιµορροφιλία που Η αιµορροφιλία που 
εµφάνιζε ο παππούς και η εµφάνιζε ο παππούς και η 
οποία δεν εκδηλώθηκε σε οποία δεν εκδηλώθηκε σε 
κανένα από παιδιά τουκανένα από παιδιά του

Έχει 50% πιθανότητα Έχει 50% πιθανότητα 
να µεταβιβαστείνα µεταβιβαστεί, µέσω µέσω 
της κόρης τουτης κόρης του, στα στα 
αρσενικά εγγόνια τουαρσενικά εγγόνια του

Η κόρη µιας Η κόρη µιας 
γυναίκας φορέα γυναίκας φορέα 

6161

γυναίκας φορέα γυναίκας φορέα 
έχει επίσης 50% έχει επίσης 50% 
πιθανότητα να πιθανότητα να 
είναι και η ίδια είναι και η ίδια 
φορέαςφορέας, εάν ο εάν ο 
πατέρας της είναι πατέρας της είναι 
φυσιολογικός φυσιολογικός 


