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Μελετώντας τα αλληλόμορφα γονίδια ενός μικρού….δράκου! 

Οι μαθητές της Γ τάξης γυμνασίου, στα πλαίσια του 
μαθήματος της βιολογίας, μελέτησαν τον τρόπο 
κληρονομικότητας των γονιδίων, βάση των κανόνων του 
Mendel, σε μια υποθετική διασταύρωση…δράκων! 
Καλά ακούσατε…Οι δράκοι είναι υπέροχα πλάσματα και 
βασικό στοιχείο των αστικών θρύλων. Όλοι γνωρίζουμε 
ότι οι δράκοι δεν είναι πραγματικοί (δυστυχώς) και είναι 
απλώς εικονίδια της φαντασίας πολλών από τους 
μεγαλύτερους πολιτισμούς του κόσμου. Παρότι 
υπερμεγέθεις και συνήθως τρομακτικοί, όπως 
τουλάχιστον τους φαντάστηκαν οι διάσημοι 
σεναριογράφοι του Χόλυγουντ, οι δράκοι δεν είναι 
κακοί…η ιστορία τους κρύβει ιππότες, βασιλόπουλα, 

νίκη του καλού έναντι του κακού και πολλά άλλα…ποιός μπορεί να ξεχάσει την ταινία 
«DragonHeart»…ποιος δεν θα ήθελε να ελέγχει «την καρδιά» ενός δράκου…όταν οι σκοποί 
του βέβαια είναι αγνοί! 

Με αφορμή λοιπόν το «Χόλυγουντ», οι μαθητές «δημιούργησαν» το δικό τους δράκο 
χρησιμοποιώντας βασικούς κανόνες της βιολογίας, απλά υλικά και….πολύ φαντασία! Στο 
κάτωθι κείμενο σας παραθέτουμε την «ιστορία κληρονομικότητας» του μικρού δράκου της 
μαθήτριας Λεούση Κων/νας από το Τμήμα Γ1.  

Εισαγωγή 

Η κληρονομικότητα αναφέρεται στο κληρονομικό “πέρασμα” των γονιδίων και 
χαρακτηριστικών από τους γονείς στους απογόνους και καθορίζεται από τους νόμους του 
Mendel. Όλα τα γονίδια υπάρχουν σε ζεύγη που ονομάζονται αλληλόμορφα. Για κάθε 
γονίδιο που κληρονομούμε, λαμβάνουμε ένα αλληλόμορφο από κάθε ένα γονέα και αυτό γιατί 
κατά τη μείωση, τα πατρικά κύτταρα διαιρούνται και προσφέρουν το μισό του συμπλέγματος 
χρωμοσωμάτων τους στο ωάριο ή το σπερματοζωάριο. Μετά τη γονιμοποίηση το ζυγωτό 

περιέχει ένα ζευγάρι από το κάθε χρωμόσωμα κάθε ζευγάρι έχει γονίδια για τα ίδια 
χαρακτηριστικά σε ανάλογες περιοχές. Ο συνδυασμός των δύο αυτών αλληλόμορφων 
ονομάζεται γονότυπος. Ο γονότυπος που καθορίζει τα φυσικά μας χαρακτηριστικά είναι 
γνωστός ως φαινότυπος. Συνήθως από τα δύο αλληλόμορφα, το ένα επικρατεί έναντι του 
άλλου και καθορίζει τον φαινότυπο, βάση του νόμου υπεροχής του Mendel. Αυτό το 
αλληλόμορφο ονομάζεται επικρατές και το άλλο υπολειπόμενο. Το επικρατές συνήθως το 
συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα, ενώ το υπολειπόμενο με ένα μικρό. Αν "Α" είναι το 
επικρατές αλληλόμορφο που ελέγχει ένα χαρακτηριστικό, το υπολειπόμενο θα συμβολίζεται 
με "α". Οι δυνατοί γονότυποι από τον συνδυασμό των δύο αλληλόμορφων είναι τρεις (ΑΑ, Αα, 
αα) και οι δυνατοί φαινότυποι δύο (Α, α). Ο φαινότυπος Α εκφράζεται σε δύο περιπτώσεις, για 
γονότυπο ΑΑ και για γονότυπο Αα αφού το Α είναι επικρατές. Αντίθετα ο φαινότυπος α 
εκφράζεται μόνο όταν έχουμε γονότυπο αα.  

Μεθοδολογία 

Για την υποθετική διασταύρωση δράκων χρησιμοποιήθηκαν δύο σετ από έγχρωμες λωρίδες: 
οι γαλάζιες αναπαριστούν τα χρωμοσώματα πατρικής προέλευσης και οι ροζ λωρίδες τα 
χρωμοσώματα μητρικής προέλευσης. Τα γονίδια «απεικονίστηκαν» πάνω στις λωρίδες με ένα 
γράμμα, είτε κεφαλαίο, είτε μικρό (Σχήμα 1). Το κεφαλαίο γράμμα αναπαριστά ένα επικρατές 
αλληλόμορφο ενώ το μικρό γράμμα αναπαριστά ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο. Κάθε 
ζευγάρι γραμμάτων (ένα κεφαλαίο και ένα μικρό) αντιστοιχεί σε ένα ζευγάρι αλληλόμορφων 
γονιδίων που καθορίζουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό θα εκδηλωθεί 



 

αν σε κάθε τυχαίο συνδυασμό υπάρχει τ
γραμμάτων-χαρακτηριστικών (7 συνολικά) είναι η 

 F ή f: η ικανότητα ή όχι του δράκου να βγάζει φωτιά
 Μ ή m: ο αριθμός των δαχτύλων 

στα πόδια 
 S ή s: ο αριθμός των αιχμών 

στην άκρη της ουράς 
 T ή t: το χρώμα της ουράς
 Α ή α: το χρώμα του σώματος
 W ή w: το χρώμα των φτερών
 Η ή h: η παρουσία ή όχι 

κέρατου 

Αποτελέσματα 
 
Οι μαθητές επέλεξαν τυχαία από κάθε σετ ομόλογων χρωμοσωμάτων, προκειμένου μ
τον τρόπο, και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που δίνονται στον 
αποκρυπτογραφήσουν τόσο τους γονότυπους, όσο και τους φαινότυπους των 
κάθε κληροδοτούμενο αλληλόμορφο γονίδιο

διαφορετικούς γαμέτες. Οπότε, ο
γαμετών, όπως απεικονίζεται σχηματικά κάτωθι

 

♂       ♀ 

 

                Aa                               

Γαμέτες:  A   a   

 

F1 γενιά:  

               ♀                      
♂ 

a a 

Α Aa Aa 
a aa aa 
Διάγραμμα 1: Ο πρώτος νόμος του Μέντελ. (1) Πατρική γενιά. (2) Γαμέτες. (3) 1
1η θυγατρική γενιά το επικρατές χαρακτηριστικό (
πράσινο σώμα και κεφάλι) εμφανίζονται με αναλογία 1:1 (50%).
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αν σε κάθε τυχαίο συνδυασμό υπάρχει το επικρατές αλληλόμορφο. Η κωδικοποίηση 
χαρακτηριστικών (7 συνολικά) είναι η παρακάτω (Σχήμα 1): 

F ή f: η ικανότητα ή όχι του δράκου να βγάζει φωτιά 
Μ ή m: ο αριθμός των δαχτύλων 

S ή s: ο αριθμός των αιχμών 

το χρώμα της ουράς 
Α ή α: το χρώμα του σώματος 
W ή w: το χρώμα των φτερών 
Η ή h: η παρουσία ή όχι 

Οι μαθητές επέλεξαν τυχαία από κάθε σετ ομόλογων χρωμοσωμάτων, προκειμένου μ
τον τρόπο, και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που δίνονται στον 
αποκρυπτογραφήσουν τόσο τους γονότυπους, όσο και τους φαινότυπους των 
κάθε κληροδοτούμενο αλληλόμορφο γονίδιο (Πίνακας 1), συμβουλευόμενοι και τον Πίνακα 2.

 

Πίνακα 1 Γονότυποι γονέων δράκων για τα 6 
κληροδοτούμενα γονίδια που επιλέχθησαν τυχαία

Βάση του 1ου νόμου του Mendel
διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων
υπό μελέτη αλληλόμορφα γονίδια δεν 
αναμιγνύονται, ούτε αλλοιώνονται το ένα από το 
άλλο, αλλά διαχωρίζονται και κατανέμονται σε 

Οπότε, οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συν
γαμετών, όπως απεικονίζεται σχηματικά κάτωθι για το χρώμα σώματος του δράκου

Aa                                       aa 

       a    a 

Ο πρώτος νόμος του Μέντελ. (1) Πατρική γενιά. (2) Γαμέτες. (3) 1η θυγατρική γενιά. Στην 
θυγατρική γενιά το επικρατές χαρακτηριστικό (Α, μπλέ σώμα και κεφάλι) και το υπολειπόμενο (

) εμφανίζονται με αναλογία 1:1 (50%).    

Γονίδιο μητρικής 
προέλευσης 

αα 
Hh 
ww 
Tt 
ss 

Mm 
FF 

2 

Η κωδικοποίηση 

Οι μαθητές επέλεξαν τυχαία από κάθε σετ ομόλογων χρωμοσωμάτων, προκειμένου με αυτό 
τον τρόπο, και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που δίνονται στον Σχήμα 1, να 
αποκρυπτογραφήσουν τόσο τους γονότυπους, όσο και τους φαινότυπους των γονέων, για 

και τον Πίνακα 2. 

Γονότυποι γονέων δράκων για τα 6 
κληροδοτούμενα γονίδια που επιλέχθησαν τυχαία. 

Mendel ή αλλιώς νόμος 
διαχωρισμού των αλληλόμορφων γονιδίων, τα 

αλληλόμορφα γονίδια δεν 
αναμιγνύονται, ούτε αλλοιώνονται το ένα από το 
άλλο, αλλά διαχωρίζονται και κατανέμονται σε 

ι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασμό των 
για το χρώμα σώματος του δράκου: 

θυγατρική γενιά. Στην 
) και το υπολειπόμενο (α, 
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Πίνακας 2. Μεταφράζοντας το γονότυπο των 
δράκων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάνοντας τις διασταυρώσεις και για τα υπόλοιπα 5 κληροδοτούμενα γονίδια, βάση του 
διαγράμματος 1, προέκυψαν οι εξής γονότυποι και φαινότυποι για το μικρό δράκο (Πίνακας 3, 
Σχήμα 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Ο γονότυπος και ο φαινότυπος του μικρού μας δράκου. 

Χαρακτηριστικό Γονότυπος Φαινότυπος 

Με φλόγα/χωρίς φλόγα FF Αναπνέει και βγάζει φλόγες 

Δάχτυλα ποδιού  mm Τρία δάκτυλα ποδιού 

Αγκάθια στην ουρά  ss 
Τέσσερα αγκάθια στην 

ουρά 

Χρώμα ουράς  TT Κόκκινη ουρά 

Χρώμα φτερών  ww Κίτρινα φτερά 

Με κέρατο/χωρίς κέρατο hh Χωρίς κέρατο 

Χρώμα σώματος Aa Μπλέ σώμα και κεφάλι 
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Σχήμα 2. Απεικόνιση του μικρού μας δράκου… 


