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Etxeko lana:    GENETIKA BURUKETAK   

 
1.- 2  alelo  kodominanteak izanik zenbat fenotipo ager daitezke ?  3 fenotipo desberdin  
 
 
2.- Izaki bizidun batek 56 kromosoma baditu bere larruazaleko zeluletan zenbat kromosoma izango ditu bere 
gametoetan ? zergatik ? �  28 kromosoma. Meiosiaren bitartez dotazio kromosomiko erdira murrizten delako. 
 
 
3.- Ondoko gurutzaketetan lortzen diren genotipoak eta fenotipoen proportzioak atera eta Mendelen zein legearen 
arabera ondoriaztatzen diren emaitzak  aipatu 
 
karakterea : saguen ilaia kolorea. Aleloak :  beltza (B )dominantea eta marroia (b) azpirakorra 
 

1. gurutzaketa :       BB x  bb 
 
genotipoak�         % 100 heterozigotikoak    fenotipoak � %100 beltzak  /  Mendel 1. legea 
 
2. gurutzaketa :       BB x Bb 
 
genotipoak�         % 50 homozigotiko gainartzailea ( BB) eta % 50 heterozigotikoak (Bb ) 
  
fenotipoak �        %100 beltzak  /  Mendel 1. legea 
 
3. gurutzaketa  :      Bb x  Bb 

 
genotipoak�         % 25 homozigotiko gainartzailea ( BB) ,  % 50 heterozigotikoak (Bb ) eta  

       % 25 homozigotiko azpirakorra ( bb) 
  
fenotipoak �        %75 beltzak  eta %25 marroiak /  Mendel 2. legea 

 
4.- Azerietan ilaiaren kolore beltza alelo azpirakor batek determinatzen du   (n) , eta ilaia gorria alelo dominanteak 
(N). Ondoko gurutzamenduen proportzio genotipikoak eta fenotipikoak atera: 
 

1. gurutzaketa :       gorria purua   x   gorria hibridoa 
 
F1 �  NN x  Nn 
genotipoak�         % 50 homozigotiko gainartzailea (NN ) eta % 50 heterozigotikoak (Nn ) 
  
fenotipoak �        %100 gorriak   
 
2. gurutzaketa :       gorria hibridoa   x  beltza 
 
F1 �  Nn x  nn 
genotipoak�         % 50 heterozigotikoak  (Nn ) eta % 50 homozigotiko azpirakorrak (nn ) 
  
fenotipoak �        %50 gorriak  % 50  beltzak   
 
 
3. gurutzaketa  :      gorria purua   x    beltza 

 
F1 �  NN x  nn 
genotipoak�         % 100 heterozigotikoak  (Nn )  
fenotipoak �        % 100 gorriak     

 
5.-  Guinea-ko “Primiun “ landareen lore-kolorea  2 alelok determinatzen dute: alelo batek kolore gorria 
determinatzen du eta beste aleloak kolore txuria. 
Bi “ Primiun” landare gurutzatu ondoren honako ondorengoak lortu ditugu : 

113 lore txuria eta  109  lore arrosa dutenak. 
 

Adierazi   P – belaunaldiko gurasoen genotipoak.  Zergatik ? 
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�  Karaktere batentzat 2 alelo izanik eta 3. fenotipo bat (arrosa) agertzen denez badakigu aleloak kodominanteak 
direla.  Beraz aleloak  izendatuz  (G)  gorria  /  (T) txuria 
 
F1 �    ondorengoak  %50 txuriak (TT ) eta % 50 arrosa  (GT) 
 
P � genotipoak  (TT) txuria  eta (GT) arrosa   
zergatik?  
fenotipoak ikusita : ondorengo erdian kolore txuria ikusita genotipo horiek homozigotikoak direnez alelo hori bi 
progenitoreen genotipoan agertu behar da. Beste ondorengo erdian kolore arrosa ikusita badakigu genotipo horiek 
heterozigotikoak direla eta alelo gorria agertzen dela gutxienez progenitore batean. 
Proportzioak ikusita badakigu progenitoreak ez direla biak heterozigotikoak. 
      

2 karaktere 

 
6.- Euskalherriko oilaskoaren  kasuan lumen kolore karakterearentzat 2 alelo daude : marroia eta beltza 
kodominanteak. 
Oilaskoaren gangorra tamainurako beste bi alelo daude : gangorra normala ( G ) dominantea eta gangorra ertzduna  
( g ) azpirakorra edo errezesiboa. 
 
Gurutzatzen dira oilarra  arra beltza eta gangorra normala duena ( heterozigotikoa ) eta oilio emea luma marroiak 
eta beltzak dituena  eta gangorra ertzduna duena. 
 
Atera genotipo eta fenotipo posibleak eta hauen proportzioak. 
 
�    P                                    BB Gg  x  MB gg 
 
gametoak     BG    Bg                               Mg   Bg 
 
F1   
Genotipoak   
 %25 heterozigotikoak 2 karaktereentzat    MB Gg 
%50 heterozigotikoak  karaktere baatentzat   MB gg  eta  BB Gg 
%25  homozigotikoak 2 karaktereentza       BB gg 
fenotipoak 
%25  luma marroi-beltza eta gangorrra normala 
%25  luma marroi-beltza eta gangorra ertzduna 
%25  luma beltza eta gangor normala 
% 25 luma beltza eta gangor ertzduna 
 
 
LIBURUKO INFORMAZIOA IRAKURRI ETA GERO    

 

Karaktere bat baino 3 alelo   �  Odol taldeak    
2 alelo kodominanteak A eta B eta  0 errezesiboa besteentzako 

 
 
1.- Epailea zara eta epaitegian honako kasua ebazteko daukazu: 
 
Emakume batek Ronaldo futbolariari semearen aitatasuna errekonozitzea eskatu dio. A motako odol taldea du emakume 
honek eta bere semeak 0 taldeko odola  dauka.  
Futbolaria A taldeko odola dauka eta umea ez dela berea esaten du. Futbolariaren gurasoak biak AB taldekoak dira.  
 Ondoko datuekin esan nork dauka arrazoia eta zergatik 
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� Fenotipo posibleak genotipoaren arabera 
 
AA eta AO genotipoak   �  odol taldea A 
AB � odol taldea   AB 
BB eta BO �  B odol taldea 
OO  �  O odol taldea 
 
Ronaldoren semea O odol taldekoa izanik bi alelo errezesiboak dauzka. ( genotipoa OO ) 
Beraz aitarengandik eta amarengadik jaso ditu O aleloak. 
Amaren genotipoa �  A odol taldekoa izan ere O aleloa darama, beraz AO da amaren genotipoa. 
Aitaren genotipoa � posibilitate hauek daude :  OO , AO edo BO izatea ( beti O aleloa eraman behar) 
Aitaren gurasoak biak AB odol taldekoak izanik ezinezkoa da Ronaldo-k  O alelo izatea bere genotipoan, beraz ez 
da semearen aita biologikoa. 
 
 
 

Sexuarekiko loturiko herentzia    

 
8.- Daltonismoa eragiten duen genea X kromosoman kokaturik dago. Daltonikoa den gizonezko bat eramailea den 
emakumezko batekin ezkontzen da.  
Zein da espero den ondorengoen proportzio genotipikoa?   
Bikote honek 8 seme-alaba izatekotan zeintzu izango lirateke fenotipoen proportzioak ? 
 

�  P                         XdY     x    XDXd     

 

gametoak      Xd      Y                      XD       Xd
 

 
F1   
Genotipoak : 

 % 50 Mutilak : hauetatik   %50 �  XDY    eta  % 50   XdY     
%50 Neskak : hauetatik     %50 �  XDXd  heterozigotikoak  eta  % 50   XdXd   homozigotiko azpirakorrak   
 
fenotipoak:  2 mutil normalak , 2 mutil daltonikoak , 2 neska normalak eta 2 neska daltonikoak 
  
 
9.- Hematokromosia sexuarekiko loturiko gaixotasun bat da. ( Gibelak ezin du odoleko Fe  kanporatu eta hor metatu egiten 
da) 
Gaixotasun hau determinatzen duen genea X kromosoman kokatzen da eta alelo azpirakorrak determinatzen du 
gaixotasuna 
Gizon normal batek  eramailea den emakume batekin 4 seme-alaba izan ditu . Lehenengo semeak gaixotasuna agertzen 
du. Azkeneko alabak baita ere gaixotasuna agertzen du. Handik gutxira senarrak dibortzioa eskatzen du. Zergatik? 
 
 
Semeak gaixotasun agertzea posiblea da zeren ama izan daiteke eramailea, baina alabak gaixotasuna edukitzeak 
esan nahi du bi alelo azpirakorrak dituela, beraz bat aitarengandik jasotakoa. Kasu honetan aitak izango du 
gaixotasuna. Gizona normala denez ez da neskaren aita. 


