
Kapittel 10, del 1:

Klassisk genetikk: Mendels arvelover

Darwin: «Origin of the species»

-egenskaper er arvelige

-blandingsteori

-kritisert som uforenlig med naturlig 
seleksjon

Mendel: på grunnlag av systematisk planlegging og gjennomføring av
eksperimenter i stand til å formulere mekanisme for arv:

-rene egenskaper (true breeding): egenskapen konstant over flere
generasjoner

-P-foreldregenerasjon, F-avkom

-Mendels modellsystem: Erteplanter

-F1: dominante/recessive egenskaper

-F2: egenskaper i foreldregenerasjonen kommer tilbake

Mendels konklusjon: egenskaper bestemmes av to enheter (gener) som fordeles
(segregate) i gameter

-dominant: SS recessiv: ss

-allel: formen av et gen (f.eks. S eller s)

-i en organisme: alltid allelpar

-homozygot: lik versjon av allelene (SS eller ss)



-heterozygot: ulik versjon av allelene (Ss)

-genotype: genetisk sammensetning

-fenotype: observerbare egenskaper

-fenotypen er et resultat av genotypen

-eksperiment 1:

to fenotyper: glatt og skrukket
tre genotyper: SS (glatt), Ss (glatt),

ss (skrukket)

-ifølge Mendels arvemodell må ett par allel skille lag ved gametdannelse for å
kunne gi opphav til fenotypen i F1 og F2 →→→→ dette førte til formulering av Mendels
1. lov:

ett par allel fordeles (segregate) ved gametdannelse

-allelfordeling skjer i meiose I

-arvematerialet : DNA i form av kromosomer

-gen: en strekning av ett kromosom

-locus: posisjon av et gen

-testkryss: brukes for å avgjøre om et individ som viser en dominant
egenskap er hetero- eller homo-zygot, testorganisme (homozygot recessiv,
ss)



Nedarving av to egenskaper:

vil allel av maternal/paternal opprinnelse følges ad ved
gametdannelse?

-dihybrid kryss: mellom to identiske dobbelt 
heterozygote foreldre

-utgangspunkt:

P:    SSYY   x   ssyy  (true breeding)

F1: SsYy gule og runde

-dihybrid kryss:

F1:    SsYy   x   SsYy

-hvis maternal/paternal kobling, kun gameter SY, sy

F2:    3  :  1  fenotype gul,glatt  :  grønn,skrukket

-hvis ikke kobling: gameter SY, Sy, sY, sy

F2:    9  :  3  :  3  :  1 4 fenotyper



Mendel fant siste alternativ, grunnlag for formulering av Mendels
2. lov:

allel av forskjellige gener fordeles uavhengig av hverandre ved gametdannelse

-NB: loven gjelder kun gener som ligger på forskjellige kromosomer, →→→→
kromosomer fordeles uavhengig ved gametdannelse



Nedarving av en egenskap i kryss mellom to homozygote foreldre:

Fenotypeforhold i F2: 3  :  1

Nedarving av to egenskaper i kryss mellom to dobbelt homozygote foreldre:

Fenotypeforhold i F2: 9  :  3  :  3  :  1


