
Трите закона на Мендел

o Да се научим да решаваме задачи



Кръстосване при хетерозиготни организми:

Монохибридни              Дихибридни                   Трихибридни 

Аа х Аа                        АаBb x AaBb                 AaBbDd x AaBbDd

фенотип в потомството:

21 (3+1)                        22 = 4; (3+1)2 23 = 8; (3+1)3.  

генотип в потомството:

31; (1+2+1)                    32 = 9; (1+2+1)2 33 = 27; (1+2+1)3

образувани гамети:

2                                    22 = 4                                   23 = 8 

* където n е число на хетерозиготни алели. 



Задача:

В родилен дом объркали две бебета, от мъжки пол. Родителите на едното от 

тях имат кръвни групи I и II, родителите на другия имат II и IV. Изследване на 

бебетата показвали, че имат I и IV кръвни групи. 

Определете кой на кого е син?

Отговор: първото дете има кръвна група и генотип I0I0, което означава, 

че родителите му имат I и II кръвни групи: I0I0 и IAI0;

Второто дете има четвърта кръвна група и генотип IAIV, което 

означава, че родителите му имат II и IV кръвни групи: IAI- или IAIV.

Кръвна група на бащаКръвна група

на майката



Резус-фактор е доминантен признак. Може ли Rh отрицателно дете да се 

роди от Rh-положителни родители? Ако е да,то с каква вероятност?

Отговор: Да, при хетерозиготни родители 

вероятността е 25%.
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Майка с резус отрицателен, баща с резус положителен. Може ли да се

роди дете - резус отрицателно? Ако е да, то с каква вероятност?

Взаимодействие аллельных генов

Отговор: Да, ако бащата е хетерозиготен.

Вероятността е 50%.
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При говедата генът за отсъствие на рога доминира над гена за наличие на

рога. От кръстосването на три безроги хетерозиготни крави с рогат бик, се

роаждат три телета. Каква е вероятността при всички новородени да са без

рога?

Отговор: Вероятността за раждане на теле

без рога при всяка крава е 1/2.

Следователно вероятността за раждане и

на трите телета с рогати животни е 1/2 x

1/2 x 1/2 = 1/8.



при доматите кръглата форма на плода (А) доминира над 

крушовидната форма (а), червеният цвят на плода (В) доминира над 

жълтия (б). Растенията със заоблени червени плодове кръстосани с 

растения с крушовидни жълти плодове. Определете генотипите на 

родители и потомство.

Задача:





От кръстосването на месоядни маймуни

с умения да викат и да псуват със

себеподобен, се ражда дете, което няма

нито едно от трите споменати качества.

Какви са вероятностите да се роди второ,

същата маймуна месояд, с качества да

вика и да се смее? При условие, че тези

признаци са разположени в различни

двойки хомоложни хромозоми.

обозначение на алелите: A - месоядни, a

– не ядат месо, B - вика, b - не вика, C –

смее се, s – не се смее. Определете

генотипите на родители и потомство?

Трихибридно кръстосване като три монохибридни кръстосвания:

1) Аа х Аа 2) Вb х Вb 3) Сс х Сс

F1 АА + 2Аа + аа F1 ВВ + 2Вb + bb F1 СС + 2Сс + сс

3/4         1/4               3/4         1/4           3/4          1/4 

В съответствие с теоремата за умножаване на вероятността, шансът да се роди друго 

немесоядно, не вика и не псува (aabbcc) е равно на 1/64 (1/4 x 1/4 x 1/4), а вероятността от 

любопитно, викащо и смеещо се е (А_В_С_) равно на 27/64 (3/4 x 3/4 x 3/4).


