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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 

1. Ένασ  ποντικόσ με λευκό τρίχωμα διαςταυρϊκθκε πολλζσ  φορζσ με 
το ίδιο  κθλυκό που εμφανίηει καφζ τρίχωμα. Στθν  F1 γενιά όλοι οι από-
γονοι ποντικοί είναι καφζ. Από επαναλαμβανόμενεσ διαςταυρϊςεισ  
κθλυκοφ τθσ F1 γενιάσ  με αρςενικό ποντικό με λευκό τρίχωμα προζκυ-
ψαν  20 ποντίκια με καφζ τρίχωμα και 20 με λευκό τρίχωμα. Ποιοι είναι 
οι  πικανοί  γονότυποι  των ποντικϊν που διαςταυρϊκθκαν αρχικά;  
 
2. Από τθν διαςταφρωςθ μεταξφ ετερόηυγων εντόμων με φαινότυπο  
πορτοκαλί μάτια προζκυψαν μόνο απόγονοι με φαινότυπο πορτοκαλί 
μάτια. Ποιοσ είναι ο τφποσ κλθρονομικότθτασ του χρϊματοσ τω ματιϊν 
ςτο ςυγκεκριμζνο ζντομο; 
 
3. Θθλυκά ζντομα με κόκκινεσ πτζρυγεσ  διαςταυρϊκθκαν με αρςενικά 
ζντομα με κίτρινεσ πτζρυγεσ. Στθν F1 γενιά όλοι οι κθλυκοί απόγονοι 
εμφάνιςαν πορτοκαλί πτζρυγεσ  ενϊ όλοι οι αρςενικοί απόγονοι κόκ-
κινεσ  πτζρυγεσ. Πωσ κλθρονομείται το χρϊμα των πτερφγων ςτο ςυγκ-
εκριμζνο ζντομο;  
 
4. Στα κουνζλια το χρϊμα του τριχϊματοσ εμφανίηεται μαφρο, άςπρο, 
κίτρινο ι μαυροκίτρινο. Για  τθ διερεφνθςθ του τφπου  κλθρονο-
μικότθτασ που ακολουκεί  το χρϊμα του τριχϊματοσ πραγματο-
ποιικθκαν οι  διαςταυρϊςεισ Α, Β, Γ και Δ. Από κάκε διαςταφρωςθ 
πιραμε ςυνολικά 400 απογόνουσ. 
                                                Διασταύρωση Α 
                               Κίτρινο Χ μαφρο →  400  μαυροκίτρινα 
                                                Διασταύρωση Β 
   Μαφρο Χ κίτρινο → 100 άςπρα, 100 μαφρα, 100 κίτρινα, 100 
μαυροκίτρινα. 
                                                Διασταύρωση Γ 
  Μαφρο Χ Μαυροκίτρινο → 100 μαυροκίτρινα, 200 μαφρα, 100 κίτρινα.  
                                                Διασταύρωση Δ 
             Μαυροκίτρινο Χ κίτρινο → 200 κίτρινα, 200 μαυροκίτρινα. 
Πωσ κλθρονομείται το χρϊμα του τριχϊματοσ ςτα κουνζλια και ποιοι  
είναι οι γονότυποι των ατόμων που διαςταυρϊκθκαν ςε κάκε δια-
ςταφρωςθ; Να γράψετε  τισ διαςταυρϊςεισ Α, Β, Γ και Δ. 



 
5. Άνδρασ που πάςχει από Αχονδροπλαςία  ζχει αποκτιςει με γυναίκα 
ομόηυγθ για το φυςιολογικό αλλθλόμορφο ζνα αγόρι  που πάςχει από 
Αχονδροπλαςία  και ζνα   φυςιολογικό κορίτςι. Πωσ κλθρονομείται θ 
ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια και ποιοι είναι οι γονότυποι όλων των μελϊν 
τθσ οικογζνειασ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ κάνοντασ τισ κατάλ-
λθλεσ διαςταυρϊςεισ. 
 
 


