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 KARAKTERE BAT 

 
1.- 2  alelo  kodominanteak izanik zenbat fenotipo ager daitezke ?  
 
2.- Izaki bizidun batek 56 kromosoma baditu bere larruazaleko zeluletan zenbat kromosoma izango 
ditu bere gametoetan ? zergatik ? 
 
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 
 
2. gurutzaketa :       BB x Bb 
 
3. gurutzaketa  :      Bb x  Bb 

 
4.- Azerietan ilaiaren kolore beltza alelo azpirakor batek determinatzen du   (n) , eta ilaia gorria alelo 
dominanteak (N). Ondoko gurutzamenduen proportzio genotipikoak eta fenotipikoak atera: 
oharra � hibridoa = heterozigotikoa  / purua= homozigotikoa 
 

1. gurutzaketa :       gorria purua   x   gorria hibridoa  
2. gurutzaketa :       gorria hibridoa   x  beltza 
3. gurutzaketa  :      gorria purua   x    beltza 

 
 
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 ? 
 
 
2 KARAKTERE 

 
6.- Euskalherriko Pottoka kasuan ilaia kolore karakterearentzat 2 alelo daude : marroia eta txuria  
kodominanteak. 
Belarri tamainurako beste bi alelo daude : belarri luzea ( L ) dominantea eta belarri  
normala ( l ) azpirakorra edo errezesiboa. 
 
Baserri batean 2 pottoka dituzte. Pottoka arra marroia  eta belarri luzeak ditu ( heterozigotikoa ). 
Pottoka emea zatakaduna da ( ilaian zataka txuriak eta marroiak ) eta belarri normalak ditu. 
Gurutzatu ondoren  atera genotipo eta fenotipo posibleak eta hauen proportzioak 
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7.- Inglaterrako Printzeak ( Charles )  bere negutegian “orkideak” ( landare mota bat ) hazten ditu.  
Orkidea hauek dituzten loreak oso ikusgarriak dira. Loreak kolore aldetik moreak eta urdinak izan daitezke  
eta tamainu aldetik badaude ale niniak eta lore normalak.  
Lore niniak eta moreak dituzten orkideak izaten dira preziatuenak.  
Gure Charlesek lore urdinak eta tamainu normalak dituen orkideak  dauzka .  Urtebetezea ospatzeko bere 
amak lore urdinak eta tamainu ninia dituen  orkidea  bat oparitzen  dio.   
 
Charles-ek bere negutegiko lore urdinak eta  normalak dituen orkidea ale bat gurutzatzen du amak 
oparitutakoarekin. 
Gurutzaketa egin ondoren 320  orkidea lortu ditu Charlesek.   Ondorengoen artean azkenik  lortzen ditu  
orkidea morea eta niniak.   
Zeintzu ziren gurutzatutakoen eleen genotipoak ? 
Zenbat  ale izango ditu moreak eta niniak?   
 Eta urdinak eta niniak? 
 

Odol taldeak  LIBURUKO INFORMAZIOA IRAKURRI ONDOREN 
Karaktere batentzat  3 alelo daude  �   2 alelo kodominanteak A eta B eta hirugarren aleloa 0 
errezesiboa da 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 daukan arrazoia eta zergatik 
 
SEXUAREKIKO LOTURIKO HERENTZIA   � aleloak kromosoma sexualetan daude ( X kromosoman normalean) 

 
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 ? 
 
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? 
 

10.- Gizon hemofilikoa eta begi marroiak dituena begi urdinak dituen  emakume batekin 2 seme-
alaba ditu : 
- semea  begi urdinak hemofilikoa  
- alaba   begi urdinak ditu.   
( begi koloreen aleloak =  M  marroia  eta m  urdina  / H normala eta hemofilia  alelo akastuna   ( h)  X kromosoman 
dago ) 
Aurreko datuekin atera gurasoen genotipoak. 
 Alaba hau gizon ez hemofiliko batekin eskonduz gero,  semeak hemofilikoak izan daitezke ? 
Zergatik ? 
 
11.- gizon normal bat emakume ez daltoniko batekin eskontzen da. Lehenengo semea normala da. 
Bigarren semea daltonikoa da . Azkenik alaba daltonikoa dute. Gizonak eskatzen du dibortzioa 
berehala. Zergatik? 


