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Στθν περίπτωςθ που δοκεί γενεαλογικό δζντρο, ελζγχουμε όλεσ τισ περιπτϊςεισ (5) 
ξεχωριςτά. 

 

 

 

 



Έςτω ότι θ αςκζνεια οφείλεται ςε αυτοςωμικό υπολειπόμενο γονίδιο (α). 

Παρατθροφμε ότι τα άτομα ΙΙ4 και ΙΙ5 που φζρουν τθν αςκζνεια κα πρζπει να είναι 

ομόηυγα ςτο υπολειπόμενο γονίδιο. Άρα από τθ διαςταφρωςθ των δφο κα ζπρεπε να 

προκφπτουν μόνο άτομα που φζρουν τθν αςκζνεια ςφμφωνα με τθν παρακάτω 

διαςταφρωςθ: 

P:             αα  Χ  αα 

γαμζτεσ: α,α     α,α                        

 F1                 α      α          Ιςχφει ο πρϊτοσ νόμοσ του Mendel ςφμφωνα με τον οποίο 

            α     αα    αα         τα αλλθλόμορφα γονίδια διαχωρίηονται κατά τθ μεταβίβαςι 

            α     αα    αα         τουσ ςτθν επόμενθ γενιά (παραγωγι γαμετϊν). 

 

Όπωσ βλζπουμε από τθ διαςταφρωςθ αυτι δεν μπορεί να προκφπτουν άτομα που να 
φζρουν το επικρατζσ αλλθλόμορφο, όπωσ είναι το άτομο ΙΙΙ2.  

Άρα θ υπόκεςι μασ δεν ιςχφει. 

1η Περίπτωςη:  
 

 

 

 



Έςτω ότι θ αςκζνεια κωδικοποιείται από το αυτοςωμικό επικρατζσ αλλθλόμορφο (Α) και ο 

φυςιολογικόσ φαινότυποσ από το υπολειπόμενό του(α). Κατά τθ διαςταφρωςθ των ατόμων 

Ι1 και Ι2, το άτομο Ι1 κα είναι ομόηυγο ςτο υπολειπόμενο γονίδιο, ενϊ το άτομο Ι2 κα είναι 

είτε ομόηυγο ςτο επικρατζσ είτε ετερόηυγο. Εφόςον όμωσ προκφπτει απόγονοσ που είναι 

υγιισ (ΙΙ2, ΙΙ3) προφανϊσ το άτομο Ι2 είναι ετερόηυγο. Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται με τθν 

παρακάτω διαςταφρωςθ: 

P:             Αα     Χ    αα 

γαμζτεσ: Α, α         α,α   

F1                 A     α  

            α    Αα  αα               Ιςχφει ο 1οσ νόμοσ του Mendel. 

            α    Αα  αα 

 

Στθ ςυνζχεια παρατθροφμε ότι κατά τθ διαςταφρωςθ των ατόμων Ι3 και Ι4, το άτομο Ι3 
είναι υγιισ, άρα είναι ομόηυγο ςτο υπολειπόμενο και το άτομο Ι4 είναι αςκενισ, άρα 
είναι ετερόηυγο εφόςον προκφπτει απόγονοσ υγιισ (ΙΙ6). 

2η Περίπτωςη:   

 

 

 



Η διαςταφρωςθ που επιβεβαιϊνει όλα τα παραπάνω είναι θ εξισ: 

P:               Αα    Χ    αα 

Γαμζτεσ:   Α,α         α, α 

F1                    Α      α 

                 α    Αα   αα        Ιςχφει ο 1οσ νόμοσ του Mendel. 

                 α    Αα   αα 

Άρα τα άτομα ΙΙ4 και ιι5 είναι ετερόηυγα μιασ και δζχκθκαν ζνα υπολειπόμενο από 
τον υγιι γονζα. Άρα θ μεταξφ τουσ διαςταφρωςθ ζχει ωσ εξισ: 

P:               Αα    Χ    αα 

Γαμζτεσ:   Α,α         α, α 

F1                    Α      α 

                 α    Αα   αα        Ιςχφει ο 1οσ νόμοσ του Mendel. 

                 α    Αα   αα 

 

 

 

 

 



 

Όπωσ βλζπουμε είναι δυνατόν να προκφψουν άτομα που φζρουν τθν αςκζνεια όπωσ είναι το 

άτομο ΙΙΙ1 και άτομα υγιι όπωσ είναι το ΙΙΙ2. 

Άρα θ υπόκεςι μασ ιςχφει και οι γονότυπο των ατόμων ζχουν ωσ εξισ: 

 

Ι1:  αα   ΙΙ1: Αα   ΙΙΙ1:  Αα 

 

Ι2:  Αα   ΙΙ2: αα   ΙΙΙ2:  αα 

 

Ι3:  αα   ΙΙ3: αα       

 

Ι4:  Αα   ΙΙ4: Αα 

 

   ΙΙ5: Αα 

    

   ΙΙ6: αα   

 

 

 

 



Έςτω θ αςκζνεια οφείλεται ςε φυλοςφνδετο επικρατζσ αλλθλόμορφο γονίδιο. 

Όπωσ βλζπουμε τα άτομα ΙΙ4 και ΙΙ5 φζρουν τθν αςκζνεια, άρα πρόκειταιγια ομόηυγο 

κθλυκό άτομο και αρςενικό που ζχει το υπολειπόμενι γονίδιο. Από τθ διαςταφρωςθ 

όμωσ αυτϊν των ατόμων δεν μπορεί να προκφψει άτομο υγιζσ όπωσ το ΙΙΙ2.  

Η διαςταφρωςθ μεταξφ τουσ ζχει ωσ εξισ: 

P:                  Χα Y     X     Xα Χα 

γαμζτεσ:     Χα , Y           Xα Χα 

F1 :   

                     Xα               Y                                   

             Xα                 Χα Y                   Ιςχφει ο πρϊτοσ νόμοσ του Mendel όπωσ φαίνεται και 

                                                           από τα αποτελζςματα, θ υπόκεςι μασ δεν ιςχφει. 

3η Περίπτωςη:  

X α Χα   

Xα  Xα  Χα Xα  Y 

 

 

 

 



Έςτω ότι  θ αςκζνεια οφείλεται ςε φυλοςφνδετο επικρατζσ αλλθλόμορφο γονίδιο.  

Παρατθροφμε ότι ςτθ διαςταφρωςθ μεταξφ των ατόμων ΙΙ4 και ΙΙ5 προκφπτει κθλυκόσ 

απόγονοσ, ο οποίοσ δε νοςεί. Αυτό δεν μπορεί να ςυμβαίνει μιασ και το αρςενικό άτομο 

κα ζχει γονότυπο ΧΑ Y ενϊ το αρςενικό ΧΑ ΧΑ ι ΧΑ Χα. Όμωσ θ κόρθ (άτομο ΙΙΙ2). Θα 

πρζπει να είναι ομόηυγθ ςτο υπολειπόμενο αλλθλόμορφο, δθλαδι να ζχι πάρει και ζνα 

από τον πατζρα τθσ. Αυτό όμωσ δεν ςυμβαίνει με τθν παρακάτω διαςταφρωςθ. 

P:                  Χα Υ     X     XΑ Χα 

γαμζτεσ:     ΧΑ , Υ          XΑ Χα 

F1 :                             Υ                         Ιςχφει ο 1οσ νόμοσ του Mendel.            

                     XΑΧΑ                                                 Άρα θ υπόκεςι μασ δεν ιςχφει.          

             X 

4η Περίπτωςη:  

XΑ   

XΑ 

XΑ  Χα Xα  Υ 

XΑ  Υ 

 

 

 

 



 

Έςτω ότι  θ αςκζνεια οφείλεται ςε μιτοχονδριακό γονίδιο.  

Από τθ διαςταφρωςθ μεταξφ των ατόμων Ι3, Ι4 θ μθτζρα νοςεί, αλλά ζνα τθσ παιδί όχι. 

Άρα δεν ιςχφει θ υπόκεςθ μιασ και τα μιτοχονδριακά γονίδια ζχουν αποκλειςτικά 

μθτρικι προζλευςθ. 

5η Περίπτωςη:  
 

 

 

 


