Chromosomy płci u ssaków oznaczane są symbolami X i Y:

Płeć żeńska jest określana jako
homogametyczna i zawiera
chromosomy XX

Płeć męska jest określana jako
heterogametyczna i zawiera
chromosomy XY

Najczęstszy sposób zapisu genów sprzężonych z płcią na przykładzie hemofilii
(locus genu w chromosomie X):

(HH) XHXH homozygota dominująca
(Hh) XHXh heterozygota
(hh) XhXh homozygota recesywna

(H-) XHY hemizygota dominująca
(h-) XhY hemizygota recesywna

Symbol allelu zapisywany jest w indeksie górnym przy symbolu chromosomu
w którym jest zlokalizowany . Jeśli stosowany jest zapis tradycyjny, to brak allelu
oznaczany jest „-”.

Inny sposób zapisu przedstawia allele „na chromosomach”, gdzie jeden chromosom
oznaczany jest w postaci poziomej linii, natomiast „pusty” chromosom, czyli taki, który
nie niesie informacji na temat danej cechy oznaczany jest umownie jako przekreślone
miejsce
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Jak widać powyżej, płeć homogametyczna, czyli w tym wypadku samice posiadać będą
dwa allele dla omawianego genu, podczas gdy u samców (płeć heterogametyczna)
możliwe jest wystąpienie tylko jednego z nich.

Przykład dziedziczenia cechy sprzężonej z płcią u kotów (locus O w chromosomie X)
O – wytworzenie koloru rudego
O’ – wytworzenie innego koloru np. czarnego lub czekoladowego

X O X O ruda kotka
X O’ X O szylkretowa
X O’ X O’ nie ruda kotka
Na przykładzie dziedziczenia rudego koloru
bardzo łatwo zauważyć można zjawisko
kompensacji. U kotek posiadających dwa różne
allele inaktywacja jednego z chromosomów X
przebiega losowo dla każdego włosa.

X O Y rudy kocur
X O’ Y nie rudy kocur

koty.pl

Warto zauważyć, że wystąpienie koloru rudego działa epistatycznie na locus B, oraz locus E którego allele
warunkują rodzaj wytwarzanej eumelaniny i jej ułożenie we włosie (strefowość), nie będzie mieć jednak
wpływu np. na geny modyfikujące barwę podstawową jak chociażby rozjaśnienie, wystąpienie
pręgowania czy białych łat.

Przykładowe wyniki kojarzeń:
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Dziedziczenie cechy sprzężonej z płcią na przykładzie hemofilii
(locus genu w chromosomie X):
Można też zastosować sposób zapisu inny niż „szachownica”
H – normalne krzepnięcie krwi
h – zaburzenie krzepnięcia krwi
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Zdrowe kobiety - nosicielki

Zdrowi mężczyźni

Mimo zjawiska kompensacji, część komórek będzie wytwarzać czynnik krzepnięcia krwi, zatem
heterozygotyczna kobieta będzie zdrowa. Może ona jednak przekazać wadliwy gen swojemu
potomstwu.

Heterosomy u ptaków oznaczane są symbolami Z i W:
Płeć żeńska jest określana jako
heterogametyczna i zawiera
chromosomy ZW

Płeć męska jest określana jako
homogametyczna i zawiera
chromosomy ZZ

U ptaków większości gatunków rozpoznanie płci w młodym
wieku jest trudne, ale niekiedy konieczne z punktu
widzenia hodowli i ekonomii, np. w hodowli kur nieśnych.
Do szybkiej identyfikacji płci, czyli seksowania, można
zastosować cechy sprzężone z płcią, które już w młodym
wieku mogą być zauważalne. Rasy kur posiadające takie
cechy nazywane są rasami autoseksingowymi.
Jak jednak osiągnąć efekt autoseksingu?

learn.genetics.utah.edu

Rozpatrzmy możliwe kojarzenia i ich efekty:
Locus I (inhibitor of dermal eumelanin), kolor widoczny na nogach piskląt
I – ogranicza odkładanie się eumelaniny w skórze właściwej, skóra jasna
i – brak efektu, skóra ciemna
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Omówienie dwóch cech sprzężonych z płcią jednocześnie

Sposób zapisu:
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Podwójna homozygota dominująca

W przypadku homozygoty jednego, bądź drugiego rodzaju zapis alleli na chromosomach
jest łatwy. Problem z prawidłowym zapisem pojawia się gdy mamy do czynienia z
heterozygotą.
Przy dwóch cechach niezależnych podwójną heterozygotę zapisalibyśmy tak : KkDd, nie
zastanawiając się który z alleli zlokalizowany jest w którym chromosomie. Jednak gdy loci
genów znajdują się w tym samym chromosomie, musimy wziąć pod uwagę ich wzajemne
ułożenie, ponieważ będą się one dziedziczyć razem (przy założeniu, że nie zajdzie crossingover), zatem:
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Przykład przy założeniu, że nie zajdzie crossing-over:
W obu przypadkach skojarzono podwójnie heterozygotycznego samca o normalnym wzorze
z hemizygotyczną samiczką opal o cynamonowej barwie wzoru
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A – normalny kolor wzoru
a – cynamonowy kolor wzoru
B – normalny wzór
b – brak wzoru na głowie o grzbiecie
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Fenotypy potomstwa
♂ normalny kolor, opal

♂ normalny kolor i wzór

♂ cynamonowy opal
♀ normalny kolor i wzór
♀ cynamonowa opal

≠

♂ cynamonowy kolor,
normalny wzór
♀ normalny kolor, opal
♀ cynamonowy kolor,
normalny wzór

budgie-info.com

puppiesareprozac.com

Szyklretowa kotka w pierwszym miocie urodziła 2 rude kotki i 2 rude kocurki, w kolejnym
miocie na świat przyszły szylkretowa kotka i rudy kocurek i czarna kotka. Czy oba mioty
mogły pochodzić od tego samego ojca? Odpowiedź uzasadnij, podaj genotypy rodziców i
potomstwa.

szarotka-jaslo.pl

praktycznapaniipandomu.blogspot.com

Szylkretowa kotka: ♀ XOXO’

Jeśli w potomstwie urodziła się ruda kotka, to ojciec I
miotu musiał być rudy:

I miot:
2 rude kotki ♀ XOXO
2 rude kocurki ♂ XOY
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II miot:
szylkretowa kotka ♀ XOXO’
rudy kocurek ♂ XOY
czarna kotka ♀ XO’XO’

♀ szylkretowe i rude
♂ rude i nie rude

Jednak rudy kocur nie mógł być ojcem czarnej kotki, zatem nie jest ojcem drugiego miotu.
W tym przypadku ojcem II miotu musiał być czarny kocur.
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Upierzenie jastrzębiate u kur zależy od dominującego genu G sprzężonego z płcią, cechą
recesywną jest pióro jednolite. Z kolei opierzenie skoków warunkowane jest genem
autosomalnym S i dominuje nad nieopierzonymi skokami.

Hodowca zakupił z dwóch różnych rodów (o stałym od pokoleń genotypie) jastrzębiatego
koguta z opierzonymi skokami i jednolitą kurę bez opierzonych skoków.
W pokoleniu F1 uzyskał osobniki obu płci jastrzębiate z opierzonymi skokami.

Jakich genotypów i fenotypów, oraz w jakich proporcjach może się spodziewać hodowca
w pokoleniu F2?
Dane:

P: ♂ ZGZG SS x ♀ ZgW ss
Gamety:

ZG S, ZG S

;

Zg s, W s

F1: ♂ ZGZg Ss , ♀ ZGW Ss

aviornis.com.pl

P1: ♂ ZGZg Ss x ♀ ZGW Ss
Cechy dziedziczą się niezależnie, więc tak też możemy je rozpatrzeć
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Czyli wśród potomstwa możemy spodziewać się:

♂ jastrzębiate, skoki opierzone ½ * ¾ = 6/16
♂ jastrzębiate, skoki nieopierzone ½ * ¼ = 2/16
♀ jastrzębiate, skoki opierzone ¼ * ¾ = 3/16
♀ jednolite, skoki opierzone ¼ * ¾ = 3/16
♀ jastrzębiate, skoki nieopierzone ¼ * ¼ = 1/16
♀ jednolite, skoki nieopierzone ¼ * ¼ = 1/16

Cechy ograniczone płcią
Są to cechy ujawniające się tylko u jednej z płci.
Geny je warunkujące zlokalizowane są zazwyczaj
w chromosomach autosomalnych, zatem będą
występować u obu płci.
Przykłady cech:
mleczność, nieśność, wnętrostwo

www.wwspartner.pl

Na przykładzie karty buhaja można zaobserwować, że jest on oceniany m.in. pod względem
cech związanych z laktacją. Oczywistym jest, że te cechy nie ujawnią się u samego buhaja,
ale są wynikiem oceny jego córek. Informacje te wskazują jednak, że posiada on geny
odpowiadające za te cechy, które może przekazać na potomstwo.

Przykład:
Wnętrostwo uznawane jest za cechę autosomalną, schorzenie polega na nie zejściu jądra,
bądź obu jąder do worka mosznowego. Oczywistym jest, że cecha ta nie będzie występowała
w fenotypie samiczek, jednak mogą one przyczynić się do jej rozprzestrzeniania.
Założenie:
W – normalne schodzenie jąder
w – zaburzone schodzenie jąder

♂Ww x ♀ww
F:
Ww ♀ normalna
Ww ♂ normalny
ww ♀ normalna
ww ♂ z wnętrostwem

Joel Mills

Cechy pozostające pod wpływem płci
Geny warunkujące te cechy zlokalizowane są
zazwyczaj w autosomach, jednak ich ekspresja
uzależniona jest od płci osobnika.
Może mieć to związek np. z różnym poziomem
hormonów płciowych, wpływających na
kształtowanie się cechy

Rozwój piór ogona u niektórych ras drobiu jest cechą związaną w płcią.
(gen autosomalny Hf - hen feathering)
Kształtowanie się piór u obu płci w początkowym etapie rozwoju zarodka przebiega
podobnie, dopiero przekształcenie hormonów na skutek działania aromatazy wpływa na
różnicowanie się kształtu piór.
U samców genotypy Hf/Hf i Hf/hf dają fenotyp koguta z ogonem „kury”, natomiast hf/hf –
ogon „koguci”
Kury niezależnie od genotypu mają zwykły ogon.

serama-hodowla-drobiu-ozdobnego.pl

www.ptakiozdobne.p

Przykład:
U owiec rasy Dorset horn allel dominujący w locus P odpowiada za bezrożność, natomiast allel
recesywny za rogatość. W przypadku heterozygot Pp samce wykazują rogatość, natomiast
samice są bezrogie.
PP - bezrogie
♀ bezrogie
Pp
♂ rogate
pp - rogate
Bezrogie tryki

www.dorsetsheep.org.uk

Rogata maciorka

www.rarebreeds.co.nz

Rogaty tryk skojarzony z rogatymi owcami dał potomstwo zarówno rogate, jak i bezrogie.
Podaj jaka była ich płeć bezrogich jagniąt?
Jeśli owce były rogate musiały być homozygotami recesywnymi, natomiast rogaty tryk mógł
mieć jeden z dwóch możliwych:
♀pp

x ♂pp lub ♂Pp

W potomstwie pojawiły się osobniki rogate i bezrogie, zatem możemy odrzucić genotyp
homozygotyczny samca, bo nie dałby on potomstwa bezrogiego, zatem nasz krzyżówka
powinna wyglądać tak:
♀ pp

x ♂ Pp

F:
Pp ♂ rogaty
Pp ♀ bezroga
pp ♂ rogaty
pp ♀ rogata
Odp. Bezrogimi jagniętami były samice

www.scottish-dorsets.com

Sprawdź się

Na podstawie zdjęcia określ fenotyp i genotyp ojca miotu oraz podaj płeć kociąt.

AnimalieAmbiente.it

Hemofilia (przedłużony czas krzepnięcia krwi) jest chorobą uwarunkowaną genem
recesywnym ( F8 - coagulation factor VIII) sprzężonym z płcią.

a) Wśród licznego potomstwa pochodzącego od zdrowych psów, pojawiło się 25%
osobników z objawami hemofilii. Określ genotypy rodziców i chorego potomstwa.
b) Jakiego potomstwa należy oczekiwać po skojarzeniu suki będącej nosicielką genu

hemofilii z psem chorym na hemofilię?

Złożony niedobór odporności sprzężony z płcią (SCID-X, mutacja w genie IL2RG) u psów
Welsh Corgi warunkowany jest recesywnym genem w locus S, gen H (F8 - coagulation

factor VIII) również jest sprzężony z płcią, a jego recesywna forma warunkuje hemofilię.
Skojarzono zdrowego samca ze zdrową samicą (wiemy, że jej matka cierpiała na niedobór
odporności, natomiast ojciec miał hemofilię).

Jakich fenotypów i w jakich proporcjach możemy spodziewać się wśród potomstwa tej
pary?
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Umaszczenie mahoniowe u bydła dominuje nad czerwonym. W rasie bydła Ayrshire
maść heterozygot zależy od płci zwierzęcia: buhaje mają sierść mahoniową, a krowy
czerwoną. Podaj genotypy wszystkich zwierząt z poniższego schematu, wiedząc że
zwierzęta miały następujące umaszczenie: 1 –mahoń, 2 – mahoń, 3 – mahoń, 4 –
czerwony, 5 –mahoń, 6 – mahoń, 7 – czerwony, 8 – czerwony, 9 – mahoń; 10 – mahoń

www.zootechnik.com

grantagri.co

