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Δ Ι Ϋ Β Ρ Ι Δ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

   
Σε κάποιο φυτό μελετήσαμε τον τρόπο κληρονομικότητας του σχήματος των 
φύλων και της θέσης του άνθους. Δυο φυτά διασταυρώθηκαν και οι απόγονοί 
τους εμφανίστηκαν με τους παρακάτω φαινότυπους:  

–  35 με αξονική θέση άνθους και ομαλά φύλλα 

–  10 με ακραία θέση άνθους και ομαλά φύλλα 

–  30 με αξονική θέση άνθους και ακανόνιστα φύλλα 

–  13 με ακραία θέση άνθους και ακανόνιστα φύλλα 

–  68 με αξονική θέση άνθους και οδοντωτά φύλλα 

–  22 με ακραία θέση άνθους και οδοντωτά φύλλα 

Να προσδιορίσετε τους γονότυπους και τους φαινότυπους της πατρικής 
γενιάς. 

 

 Βήμα 1ο: Καταγράφουμε τα δεδομένα της άσκησης ξεχωριστά για κάθε 
χαρακτηριστικό.  
Το σύνολο των ατόμων που παρουσιάζουν αξονική θέση άνθους είναι  
35 + 30 + 68 = 133 άτομα.  
Το σύνολο των ατόμων που παρουσιάζουν ακραία θέση άνθους είναι  
10 + 13 + 22 = 45 άτομα.  

 Βήμα 2ο:  Έλεγχος σχέσης μεταξύ των γονιδίων.  
Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται 2 φαινότυποι στους απογόνους με ανα-
λογία 3 : 1. Δεν εμφανίζονται άτομα που να φέρουν ενδιάμεσο φαινότυπο, 
ούτε άτομα που να φέρουν και τους δύο φαινότυπους μαζί. Άρα η σχέση 
μεταξύ των αλληλόμορφων είναι σχέση επικρατούς υπολειπόμενου.  
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 Βήμα 3ο:  Συμβολισμός γονιδίων. 
Έστω (Α) το επικρατές αλληλόμορφο που κωδικοποιεί την αξονική θέση του 
άνθους και (α) το υπολειπόμενό του, που κωδικοποιεί την ακραία θέση. 

 Βήμα 4ο:  Αν πρόκειται για ζώο, θα κάνουμε και έλεγχο αν τα γονίδια είναι 
αυτοσωμικά ή φυλοσύνδετα, όπως στο μονοϋβριδισμό. Θα ελέγξουμε δη-
λαδή αν υπάρχει διαφορετική συχνότητα του φαινότυπου στα αρσενικά και 
στα θηλυκά άτομα. Εδώ όμως πρόκειται για φυτό, άρα το βήμα 4 παραλεί-
πεται.  

 Βήμα 5ο:  Υπόθεση πρώτη. 
Παρατηρούμε ότι η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων όσον αφορά το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι 3 : 1. Άρα οι γονείς ήταν ετερόζυγοι σύμφωνα 
με την παρακάτω διασταύρωση:  

Ρ :   Αα   ⊗    Αα 

γαμ :  Α, α  Α, α 
 

F1:  Α α  Γ.Α. = 1 : 2 : 1 
 Α ΑΑ Αα  Φ.Α. = 3 : 1 
 α Αα αα   
 

Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Mendel, τα αλληλόμορφα γονίδια διαχωρίζο-
νται κατά τη δημιουργία γαμετών.  

Επίσης κάθε γέννα είναι ανεξάρτητο γεγονός και δεν επηρεάζει την πιθανό-
τητα εμφάνισης των υπολοίπων.  

Η υπόθεσή μας ισχύει, αφού τα αποτελέσματα συμπίπτουν με τα δεδομένα 
της άσκησης.  

 Βήμα 6ο: Καταγράφουμε τα δεδομένα της άσκησης για το δεύτερο χαρα-
κτηριστικό.  
35 + 10 = 45 άτομα με ομαλά φύλλα  
30 + 13 = 43 άτομα με ακανόνιστα φύλλα  
68 + 22 = 90 άτομα με οδοντωτά φύλλα  
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 Βήμα 7ο:  Έλεγχος σχέσης μεταξύ των γονιδίων.  
Παρατηρούμε ότι στους απογόνους εμφανίζονται 3 διαφορετικοί φαινότυ-
ποι. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο υποθέσεις:  
i) υπάρχουν 2 γονίδια που έχουν σχέση ατελούς επικράτειας 
ii) υπάρχουν 3 γονίδια, 1 για κάθε φαινότυπο. 
Από την φαινοτυπική αναλογία των απογόνων (1 : 1 : 2) καταλαβαίνουμε 
ότι πρόκειται για ατελώς επικρατή γονίδια.  

 Βήμα 8ο:  Συμβολισμός γονιδίων. 
Έστω (Β1) το γονίδιο που κωδικοποιεί τα ομαλά φύλλα και (Β2) το γονίδιο 
που κωδικοποιεί τα οδοντωτά φύλλα. 

 Βήμα 9ο:  Έλεγχος θέσης γονιδίων.  
Ισχύει ό,τι και στο βήμα 4.  

 Βήμα 10ο:  Υπόθεση. 
Αφού η αναλογία των απογόνων είναι 1 : 1 : 2, τότε οι γονείς ήταν και οι 
δύο ετερόζυγοι για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.  

Ρ :   Β1Β2   ⊗    Β1Β2 

γαμ :  Β1, Β2  Β1, Β2 
 

F1:  Β1 Β2  Γ.Α. = 1 : 2 : 1 
 Β1 Β1Β1 Β1Β2  Φ.Α. = 1 : 2 : 1 
 Β2 Β1Β2 Β2Β2  Ισχύει ο 1ος νόμος του Mendel 
 

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα δεδομένα της άσκησης, άρα η υπόθε-
σή μας ισχύει.  
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 Βήμα 11ο:  Κάνουμε τη διασταύρωση διϋβριδισμού. 

Ρ :   ΑαΒ1Β2   ⊗    ΑαΒ1Β2 

γαμ :  ΑΒ1, ΑΒ2, αΒ1, αΒ2  ΑΒ1, ΑΒ2, αΒ1, αΒ2 
 

F1:  ΑΒ1 ΑΒ2 αΒ1 αΒ2  
 ΑΒ1 ΑΑΒ1Β1 ΑΑΒ1Β2 ΑαΒ1Β1 ΑαΒ1Β2  
 ΑΒ2 ΑΑΒ1Β2 ΑΑΒ2Β2 ΑαΒ1Β2 ΑαΒ2Β2  
 αΒ1 ΑαΒ1Β1 ΑαΒ1Β2 ααΒ1Β1 ααΒ1Β2  
 αΒ2 ΑαΒ1Β2 ΑαΒ2Β2 ααΒ1Β2 ααΒ2Β2  
 

 Ισχύει ο 1ος νόμος του Mendel. 
 Ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel, σύμφωνα με τον οποίο τα αλληλόμορφα 

γονίδια των δύο χαρακτηριστικών μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.  

Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τα δεδομένα της άσκησης. Άρα η 
διασταύρωση που έγινε ήταν η εξής:  

Ρ : ακραία θέση – ακανόνιστα φύλλα ⊗ ακραία θέση – ακανόνιστα φύλλα 
 ΑαΒ1Β2  ΑαΒ1Β2 
 


