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ΜΕΝΔΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Οξηζκνί
 Ακηγή (θαζαξά) ζηειέρε= ζηειέρε πνπ κεηά ηελ απηνγνληκνπνίεζε παξνπζηάδνπλ γηα
πνιιέο γεληέο ηελ ίδηα ηδηόηεηα
 Αιιειόκνξθα γνλίδηα= γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε ζηα νκόινγα
ρξωκνζώκαηα θαη ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα
 Οκόδπγν= άηνκν κε ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα
 Εηεξόδπγν= άηνκν κε δύν δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα γνλίδηα
 Επηθξαηέο γνλίδην= αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ θαιύπηεη ηελ έθθξαζε ηνπ άιινπ
 Υπνιεηπόκελν γνλίδην= αιιειόκνξθν γνλίδην ηνπ νπνίνπ ε έθθξαζε θαιύπηεηαη
 Γνλόηππνο= ην ζύλνιν ηωλ αιιειόκνξθωλ γνληδίωλ ελόο νξγαληζκνύ
 Φαηλόηππνο= ην ζύλνιν ηωλ ραξαθηήξωλ πνπ απνηεινύλ ηελ έθθξαζε ηνπ γνλόηππνπ
ελόο νξγαληζκνύ (εμωηεξηθή εκθάληζε, βηνρεκηθή ζύζηαζε)
 Νόκνο δηαρωξηζκνύ αιιειόκνξθωλ γνληδίωλ (1νο λόκνο )= θαηά ηε κείωζε
δηαρωξίδνληαη ηα νκόινγα ρξωκνζώκαηα θαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζ’ απηά θαη
ζρεκαηίδνληαη νη γακέηεο. Σηε γνληκνπνίεζε γίλεηαη ειεύζεξνο ζπλδπαζκόο ηωλ
αιιειόκνξθωλ γνληδίωλ
 Νόκνο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο γνληδίωλ (2νο λόκνο )= ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα
έλα ραξαθηήξα δηαρωξίδνληαη αλεμάξηεηα από ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα άιιν
ραξαθηήξα ώζηε θάζε άηνκν λα παξάγεη γακέηεο κε όινπο ηνπο πηζαλνύο ζπλδπαζκνύο ηωλ
γνληδίωλ ηνπ
 Τεηξάγωλν Punnett= δηάγξακκα γακεηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο
 Δηαζηαπξώζεηο κνλνϋβξηδηζκνύ= δηαζηαπξώζεηο γηα ηελ θιεξνλόκεζε ελόο ραξαθηήξα
 Δηαζηαύξωζε ειέγρνπ= δηαζηαύξωζε ελόο αηόκνπ κε άγλωζην γνλόηππν γηα έλα
ραξαθηεξηζηηθό κε άηνκν νκόδπγν ζην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην
 Δηαζηαπξώζεηο δηϋβξηδηζκνύ= δηαζηαπξώζεηο γηα ηελ θιεξνλόκεζε δύν ραξαθηήξωλ
 Αηειώο επηθξαηή γνλίδηα= γνλίδηα ζηα νπνία ν θαηλόηππνο ηωλ εηεξόδπγωλ αηόκωλ
είλαη ελδηάκεζνο κεηαμύ ηωλ δύν νκόδπγωλ
 Σπλεπηθξαηή γνλίδηα= γνλίδηα ζηα νπνία ζηα εηεξόδπγα άηνκα εθθξάδνληαη θαη ηα δύν
αιιειόκνξθα γνλίδηα
 Σπλδεδεκέλα γνλίδηα= γνλίδηα πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα (ίδην ρξωκόζωκα)
 Θλεζηγόλν (ζαλαηνγόλν)= αιιειόκνξθν πνπ πξνθαιεί πξόωξν ζάλαην(ή απνβνιή)
 Πνιιαπιά αιιειόκνξθα= ηνπιάρηζηνλ 3 αιιειόκνξθα γηα κηα γελεηηθή ζέζε
 Τύπνη θιεξνλνκηθόηεηαο= κειέηε ηξόπνπ κεηαβίβαζεο θιεξνλνκηθώλ ραξαθηήξωλ
 Μνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο= ραξαθηήξεο θαζνξηδόκελνη από αιιειόκνξθα γηα έλα
κόλν γνλίδην
 Γελεαινγηθό δέληξν= δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηωλ κειώλ κηαο νηθνγέλεηαο γηα πνιιέο
γεληέο (γάκνη, ζεηξά γελλήζεωλ, θύιν θαη θαηλόηππνο γηα θάπνην ραξαθηήξα)
 Φνξείο= εηεξόδπγα άηνκα κε θπζηνινγηθό θαηλόηππν πνπ κπνξνύλ λα κεηαβηβάζνπλ ην
ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν ζηνπο απνγόλνπο
 Πνιπγνληδηαθή θιεξνλνκηθόηεηα= αλεμάξηεηα δεύγε γνληδίωλ έρνπλ παξόκνηα
πξνζζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ίδην ραξαθηήξα
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