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 Γενετική: Ισχύουν πάντα οι νόμοι του Μendel; 

Το έτος 2016 σηματοδοτούσε την 150ή επέτειο της δημοσίευσης της έρευνας του Gregor 

Mendel  με τίτλο «Πειράματα στον Υβριδισμό Φυτών» ("Experiments on Plant Hybridization"), 

που αφού αγνοήθηκε  για μερικές δεκαετίες, βοήθησε να ξεκινήσει το πεδίο της σύγχρονης 

γενετικής. Ο Mendel δεν γνώριζε το DNA. Αλλά μετά από πολλές διασταυρώσεις  δεκάδων 

χιλιάδων φυτών μοσχομπίζελου κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων, αυτός ο Αυστριακός 

μοναχός ήρθε πολύ κοντά στην περιγραφή των γονιδίων. 

Επιλέγοντας ένα είδος (Pisum sativum) με έναν αριθμό ορατών χαρακτηριστικών που 

εμφανίζονται σε δύο εύκολα αναγνωρίσιμες μορφές, ο Mendel κατάφερε να εντοπίσει αυτό 

που ονόμασε «παράγοντες». Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το 

σχήμα ή το χρώμα ενός μπιζελιού, για παράδειγμα, και μεταβιβάζονται από τους γονείς σε 

απογόνους. Παρατήρησε επίσης ότι οι παράγοντες μπορεί να είναι κυρίαρχοι (επικρατείς) ή 

υποτελείς (υπολειπόμενοι). 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η κληρονόμηση των χαρακτηριστικών είναι πολύ πιο πολύπλοκη από 

αυτή που κατέγραψε ο Mendel στα φυτά του μοσχομπίζελου, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν 

πάντα οι νόμοι που διατύπωσε. Εδώ είναι μερικές από τις περιπτώσεις που οι επιστήμονες 

έχουν μάθει για τον ιδιαίτερο τρόπο που κληροδοτούνται  ορισμένα γνωρίσματα από τη μία 

γενιά στην άλλη. 

1. Ορισμένα από τα γονίδιά μας προέρχονται  μόνο από τη μητέρα. 

Ο Mendel πίστευε ότι οι γονείς δίνουν  ίσους αριθμούς παραγόντων στους απογόνους τους. 

Αν επικεντρωθούμε στο DNA του πυρήνα, φαίνεται ότι είχε δίκιο. Σε κάθε κύτταρο, το 

πυρηνικό DNA οργανώνεται σε δύο σειρές χρωμοσωμάτων - ένα από τη μητέρα και ένα από 

τον πατέρα. Αλλά τα μιτοχόνδρια, τα οργανίδια που παράγουν την ενέργεια  του κυττάρου, 

έχουν το δικό τους DNA που προέρχεται μόνο από τη μητέρα. Αυτό σημαίνει ότι το 

μιτοχονδριακό DNA ενός ανθρώπου είναι πιθανόν το ίδιο με της μητέρας, της γιαγιάς, της 

προγιαγιάς του και ούτω καθεξής. Το μιτοχονδριακό DNA φέρει πολύ λιγότερα γονίδια από 

το DNA του πυρήνα, αλλά οι αλλαγές στην αλληλουχία του μιτοχονδριακού DNA μπορεί να 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν  πως μεταλλάξεις στα 

μιτοχονδριακά γονίδια μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές του εγκεφάλου, των ματιών 

και των σκελετικών και καρδιακών μυών.  

2. Το περιβάλλον μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει μοριακές αλλαγές που 

περνούν από γενιά σε γενιά. 
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 Ο Mendel χρησιμοποίησε τα μαθηματικά για να προβλέψει πώς οι παράγοντες που ελέγχουν 

την εμφάνιση του μοσχομπίζελου θα περάσουν από τα μητρικά φυτά στους απογόνους. Οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες που βίωσαν τα φυτά δεν μπήκαν στις εξισώσεις του. Νέα έρευνα 

σε ένα σκουλήκι που ονομάζεται C. elegans, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε γενετικές 

μελέτες, υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι δυνατό εξαιτίας του περιβαλλοντικού στρες να 

ενεργοποιηθούν μικρά μόρια RNA που μειώνουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων γονιδίων. 

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία σίγασης γονιδίων, γνωστή ως «παρεμβολή 

RNA» (RNA interference: RNAi), μπορεί να βοηθήσει τα σκουλήκια να προσαρμοστούν στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μία μελέτη αποκάλυψε ότι η γονιδιακή σίγαση που προκλήθηκε 

από ήπιο θερμικό στρες συνεχίστηκε στις μελλοντικές γενιές αυτών των σκουληκιών, ακόμα 

και μετά την απώλεια του αρχικού θερμικού στρες. 

3. Ένα χαρακτηριστικό μπορεί να ελέγχεται από εκατοντάδες γονίδια.  

Τα χαρακτηριστικά που μελετούσε ο  Mendel στα μοσχομπίζελα, όπως το σχήμα των καρπών, 

το σχήμα και το χρώμα του σπέρματος, ελέγχονται το καθένα από ένα μόνο γονίδιο. Αν και 

αυτό ισχύει για ορισμένα γνωρίσματα, γνωρίζουμε τώρα ότι πολλά γνωρίσματα ελέγχονται 

από δεκάδες ή και εκατοντάδες γονίδια που βρίσκονται διάσπαρτα  σε όλο το γονιδίωμά μας. 

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ορισμένες παθήσεις, όπως η προεκλαμψία, ο διαβήτης και 

το άσθμα, πιθανόν να είναι αποτέλεσμα αλλαγών σε πολλά γονίδια που συνεργάζονται μαζί. 

4. Γονίδια διαφορετικών χαρακτηριστικών μπορούν να μεταβιβάζονται μαζί στις 

επόμενες γενιές. 

Ο Mendel πίστευε ότι οι παράγοντες για διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Σκέφτηκε ότι ένα γονίδιο για το κίτρινο χρώμα σπέρματος, 

για παράδειγμα, μεταβιβάζεται ανεξάρτητα από ένα γονίδιο που κάνει τα σπέρματα 

συρρικνωμένα. Για πολλά γονίδια αυτός ο κανόνας ισχύει. Ωστόσο, μερικά γονίδια 

βρίσκονται  αρκετά κοντά πάνω στο ίδιο χρωμόσωμα και συχνά μεταβιβάζονται μαζί στην 

επόμενη γενιά (συνδεδεμένα γονίδια). Τα γονίδια σε εντελώς διαφορετικά χρωμοσώματα 

μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε ομάδες εάν συνεργάζονται με κάποιο τρόπο για να 

αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ατόμου. 
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