
ΜΑΘΗΜΑ 3ο – 4ο 
 



ΤΥΠΟΙ ΓΟΝΙΔΙΩΝ 



Επικρατή - υπολειπόμενα 

Το Α καλύπτει πλήρως την 
έκφραση του α στο 

φαινότυπο 
 



Αλφισμός  
αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο 





Aλφισμός και στα ζώα 



ατελώς επικρατή γονίδια  
 

• Κόκκινο=λευκό 
• Προκύπτει 

ενδιάμεσος 
φαινότυπος 



ΑΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ 

ΜΑΥΡΟ = ΛΕΥΚΟ  ΓΚΡΙ 



ΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟ = ΛΕΥΚΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ+ΛΕΥΚΟ 



ΣΥΝΕΠΙΚΡΑΤΗ 
Ομάδες αίματος   ΙΑ = ΙΒ >i 



Ποσοτικά ή προσθετικά γονίδια 

• Νέγρος x λευκή 
• ΑΑΒΒ = 100% 

μελανίνη 
• ααββ = ελάχιστη 

μελανίνη 
• Οσα περισσότερα 

κεφαλαία τόσο πιο 
σκουρόχρωμα άτομα 



 

• Όσα περισσότερα 
κεφαλαία  γονίδια έχει 
ο απόγονος τόσο 
ψηλότερος 



ΠΟΛΛΑΠΛΑ  ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 





•Προκαλούν πρόωρο 
θάνατο (αναλογία 2:1 
αντί 3:1) 
Πχ. βραχυφαλαγγία 
 

ΘΝΗΣΙΓΟΝΑ  ΓΟΝΙΔΙΑ 



ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΑ  ΓΟΝΙΔΙΑ 
 
• Φυλοσύνδετα γονίδια 

αυτά που βρίσκονται 
στο τμήμα Χ που δεν 
υπάρχει αντίστοιχα 
στο χρωμόσωμα Υ 



ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ 



Αχρωματοψία, αιμορροφιλία 
Φυλοσύνδετα υπολειπόμενα γονίδια 

 



ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Μεγαλύτερη συχνότητα στα αρσενικά 
 

Πχ.Αιμορροφιλία, αχρωματοψία, μυική 
δυστροφία, μυωπία, ατροφία του οπτικού 
νεύρου, το νεανικό γλαύκωμα, η στένωση 

της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς, 
έλλειψη G6PD (κυαμισμός) 



Μόνο στο Ψ χρωμόσωμα 

• Υπερτρίχωση αυτιών 
ΨΑ 

• Από τον πατέρα στο 
γιο 
 



ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ – ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 



ΔΙΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ 



Δημιουργία γαμετών 



24 

Μειωτικές διαιρέσεις 



iGenetics 25 



ΔΙΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ 

• 9Λ-Κ-: 
• 3Λ-κκ: 
• 3λλΚ-: 
• 1λλκκ 



2ος νόμος του Mendel  
Ανεξάρτητη μεταβίβαση των γονιδίων 

• «Το γονίδιο που ελέγχει ένα χαρακτήρα δεν 
επηρεάζει τη μεταβίβαση του γονιδίου που 
ελέγχει έναν άλλο χαρακτήρα» 

• Αυτό ισχύει διότι τα χρωμοσώματα κάθε γονέα 
συνδυάζονται με τυχαίο τρόπο κατά τη δημιουργία 
γαμετών 

• Κάθε γονέας μπορεί να παράγει 4 είδη γαμετών (πχ. ΛΚ, 
Λκ, λΚ, λκ) με ίση πιθανότητα για τον καθένα 

• Ο νόμος ισχύει μόνο για τα γονίδια που βρίσκονται σε 
διαφορετικά χρωμοσώματα 



Συνδεδεμένα 
γονίδια 

• Εάν τα γονίδια 
βρίσκονται στο ίδιο 
χρωμόσωμα τότε δεν 
μεταβιβάζονται 
ανεξάρτητα και έτσι οι 
γαμέτες που 
παράγονται δεν 
περιέχουν όλους τους 
δυνατούς 
συνδυασμούς 
αλληλομόρφων 



ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ  των νόμων του Mendel 

• Στα ατελώς επικρατή 
• Στα συνεπικρατή 
• Στα θνησιγόνα 
• Στα φυλοσύνδετα 

 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΛ 

• στα συνδεδεμένα γονίδια  
• Στα μιτοχονδριακά  
• Στους πολυγονιδιακούς χαρακτήρες 

 



ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 



ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 
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Πώς χρησιμοποιούνται τα διάφορα σύμβολα 



• ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ 

• ΚΑΘΕ ΚΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ  
• Στον άνθρωπο οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι 

πολυγονιδιακοί 
• Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΔΥΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥΣ 
 



Κληρονομικες ασθένειες 
• ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ: Αλφισμός, 

κυστική ίνωση, Προσκολλημένοι λοβοί αυτιών, 
Δρεπανοκυτταρική αναιμία, μεσογειακή αναιμία 

• ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑ: οικογενής 
υπερχοληστερολαιμία, αχονδροπλασία, γραμμή 
τριχοφυίας με κορυφή 

• ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ: 
αιμορροφιλία, αχρωματοψία, 

•  η αιμομιξία αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης 
υπολειπόμενων γονιδίων άρα και ασθενειών 



Σύνδρομο Ούνερ Ταν 
• Περπάτημα σε 4 άκρα 
• Πρωτόγονη νοημοσύνη 
• Πρωτόγονη γλώσσα 
• ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
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