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Ćwiczenie C03
Chromosomowa teoria dziedziczności

Chromosomy i kariotyp
Sprzężenie z płcią

Sprzężenie genów i odległość genetyczna

Kornelia Polok

1. Chromosomy i kariotyp

Kariotyp to zestaw chromosomów w komórce somatycznej. Opisuje on liczbę chromosomów i ich
wygląd (prążkowanie). Kariotyp jest przedstawiany w postaci diagramu, na którym chromosomy
uporządkowane są pod względem wielkości i kształtu.

1.1. Chromosom metafazowy i kariotyp

Chromosom: cząsteczka DNA połączona z białkami, która zawiera materiał genetyczny
danego organizmu. U Eukariota występują chromosomy liniowe, u Prokariota koliste lub
liniowe. Chromosom metafazowy to najbardziej skondensowana postać chromatyny. Do
wybarwiania chromosomów wykorzystuje się np. acetokarmin lub metodę Feulgena. Ta

Rys. 1.1a. Chromosomy
A. Hordeum vulgare, B.
Triticale, C. Pisum sativum
D. Homo sapiens
barwione metodą
Feulgena. E. Homo
sapiens, barwienie
fluorescencyjne.
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ostatnia pozwala na selektywne wybarwianie DNA, reakcja ma charakter ilościowy.
Materiał hydrolizuje się za pomocą kwasu solnego, barwi za pomocą fuksyny, utrwala przy
pomocy kwasu octowego. Reakcja ma duże zastosowanie w cytogenetyce.

1.2. Liczba chromosomów i ploidalność

Podstawowa liczba chromosomów, x to liczba chromosomów odpowiadająca
pojedynczemu genomowi, czyli pojedynczemu zestawowi chromosomów. Pojedynczy
zestaw zawiera tylko jeden chromosom danego typu.
Liczba haploidalna, n: liczba chromosomów w gamecie. Komórki somatyczne zawierają
zawsze dwukrotnie więcej chromosomów niż gamety, co oznaczamy jako 2n. Zapisujemy
to odpowiednio n dla liczby haploidalnej i 2n dla komórek somatycznych. Często 2n
opisujemy jako liczbę diploidalną. Jest to błędne, gdyż odnosi się tylko do organizmów
diploidalnych. U organizmów poliploidalnych 2n może oznaczać więcej niż dwa zestawy
chromosomów.
Ploidalność: liczba zestawów chromosomowych w komórce somatycznej, czyli liczba
genomów w komórce. Organizmy, które zawierają dwa genomy w komórkach
somatycznych to organizmy diploidalne. Jeżeli w komórkach somatycznych jest więcej
genomów (zestawów chromosomów), np. cztery to mówimy o tetraploidach, sześć –
heksaploidach, itd. U gatunków diploidalnych liczba podstawowa, x jest równa liczbie
haploidalnej, n. U gatunków poliploidalnych liczba podstawowa, x jest mniejsza od liczby
haploidalnej, n.

 monoploidalna: komórka zawiera jeden zestaw chromosomów, np. chromosomy 1, 2, i
3
 diploidalna: komórka zawiera dwa zestawy chromosom, np., 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Tetraploidalna: zawiera cztery zestawy chromosomów, np., 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
3.

Rys. 1.1b. Fotografia chromosomów człowieka.
Chromosomy zostały wybarwione i ułożone na
podstawie rozmiarów (od największego) i kształtu
dla chromosomów o tym samym rozmiarze.
Kariotyp człowieka składa się z 23 par
chromosomów, z czego 22 pary to autosomy.
Jedna para to chromosomy płci. Są to
heterochromosomy, gdyż różnią się kształtem.
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Euploidy: zawierają pełny podstawowy zespół chromosomów, x lub wielokrotność pełnych
zestawów, np. 4x, 6x.
Aneuploidy: zawierają co najmniej jeden nieprawidłowy zestaw chromosomowy, wzór
ogólny to 2n ± y, gdzie y<n. U człowieka zamiast 2n=46 może być 45 (2n - 1) lub 47 (2n +
1).

Rys.1.2a. Liczba chromosomów u różnych gatunków.

Pisum sativum, 2n = 2x = 14 Triticale, 2n = 56 = 8x Annelidae, 2n = 144 = 8x

Komórki tetraploidalne Endoreduplikacja, metafaza z diplochromosomami.

Rys.1.2b. Poliploidyzacja w leukocytach człowieka pod wpływem promieniowania X, 72 h w kulturze.
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1.3. Zadania

1.3.1. U pewnego gatunku liczba chromosomów w komórkach somatycznych wynosi 64. Gatunek
ten jest oktaploidem. Podaj liczbę podstawową chromosomów (x), liczbę diploidalną (2n) oraz
liczbę haploidalną (n) dla tego gatunku. (1 punkt)

1.3.2. Proszę wejść na stronę: https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/karyotype. Jeżeli nie
można przejść do linku to proszę go skopiować do paska adresu przeglądarki. Po prawej
stronie ekranu pojawią się ułożone i ponumerowane pojedyncze chromosomy człowieka. Po
lewej będą widoczne nieuporządkowane chromosomy człowieka. Przeciągając chromosomy z
lewej na prawo, proszę dopasować je do częściowo ułożonego kariotypu.

A. Jakie cechy umożliwiły dopasowanie chromosomów? (1 punkt)
B. Proszę podać płeć osoby, do której należy ten kariotyp. (1 punkt)

1.3.3. Proszę opisać jeden przykład wykorzystania kariotypu w diagnostyce prenatalnej.

Samodzielne wykonanie 1.3.3: 3 punkty
Termin: 25.11.20221. 23:59

2. Sprzężenie z płcią

2.1. Determinacja płci

U niektórych organizmów płeć jest determinowaną tzw. chromosomami płci. Chromosomy płci
zwane także heterochromosomami różnią się od pozostałych chromosomów strukturą i
rozmiarami. Najbardziej charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie pod względem wielkości i
kształtu chromosomów należących do jednej pary. U człowieka płeć jest determinowana
chromosomami X i Y, przy czym płeć żeńska jest homogametyczna, XX, a męska
heterogametyczna XY. Podobnie jest u muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Z kolei u
ptaków płeć żeńska jest heterogametyczna, a męska homogametyczna.

Rys. 2.1. Synapsy pomiędzy chromosomem X i Y podczas profazy mejozy u myszy (po lewej). Crossing
over zachodzi w dwóch regionach chromosomu Y określanych jako regiony pseudoautosomalne. Po
prawej schemat chromosomu Y człowieka. (Kimball, J. 2020. Sex chromosomes.)

Region
pseudoautosomalny

p

q

SRY
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Regiony pseudoautosomalne: nazwa pochodzi od dziedziczenia, które jest zgodne ze
schematem autosomalnym. W regionie do tej pory zidentyfikowano 9 genów. Dla tych
genów mężczyźni mają dwie kopie: jedną na chromosomie X, drugą na chromosomie Y w
regionie pseudoautosomalnym.
95% genów w chromosomie Y znajduje się poza obszarem pseudoautosomalnym, przy
czym tylko dla 27 potwierdzono, że są to kopie funkcjonalne. Większość tego obszaru
stanowi silnie skondensowana chromatyna. Większość aktywnych genów związanych jest
z funkcjami rozrodczymi.
SRY: sex determining region, odpowiedzialny za szlak prowadzący do przekształcenia
embrionów w osobniki męskie.

2.2. Geny sprzężone z płcią

Geny sprzężone z płcią to geny zlokalizowane na chromosomach płci. Samice i samce mogą
różnić się fenotypowo.

2.2.1. Proszę obejrzeć film na You tube (https://www.youtube.com/watch?v=H1HaR47Dqfw)
opisujący dziedziczenie sprzężone z płcią u muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Na
podstawie danych przedstawionych w filmie proszę podać:

A. Jaka cecha jest analizowana w przedstawionym filmie?
B. Jak cecha ta wygląda u samic oraz samców wziętych do krzyżowania (pokolenie

rodzicielskie)?
C. Jak cecha wyglądała w pokoleniu F1? Czy samce i samice F1 różniły się pod względem

cechy?
D. Jakie typy fenotypowe wystąpiły w pokoleniu F2 i w jakich proporcjach (proszę nie

uwzględniać podziału na płcie)?
E. Jakie fenotypy wystąpiły u samców F2, o czym to świadczy?
F. Gdzie zlokalizowany jest gen odpowiedzialny za barwę oczu u D. melanogaster?

Przykład 2.2.1.

Skrzyżowano samicę Drosophila melanogaster o ciele żółtym z samcem o ciele szarym (typ dziki).
W pokoleniu F1 samice miały szarą barwę ciała (typ dziki), a samce ciało żółte. W pokoleniu F2,
zarówno wśród samic jak i samców wystąpiły osobniki o ciele szarym i żółtym w równych
proporcjach. Jak dziedziczy się cecha barwy ciała u D. melanogaster. Podaj genotypy rodziców oraz
pokolenia F1.
Rozwiązanie

Skrzyżowano osobniki różniące się jedną cechą, barwą ciała. W pokoleniu F1 otrzymano
osobniki o barwie ciała żółtej i szarej. Porównywalna liczebność form żółtych i szarych
(prawdopodobieństwo wystąpienia samicy jak i samca wynosi 0,5) mogłaby wskazywać,
zgodnie z pierwszym prawem Mendla, że krzyżowano heterozygotę z homozygotą
recesywną. Jednakże, w takim przypadku osobniki o ciele żółtym i szarym wystąpiłyby
zarówno wśród samców jak i samic. Tymczasem, otrzymano tylko szare samice i tylko
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żółte samce. Różny fenotyp samic i samców w F1 świadczy, że gen warunkujący barwę
ciała zlokalizowany jest na chromosomie płci.
Krzyżowane formy były homozygotami. Samica pokolenia rodzicielskiego posiada allel
żółtej barwy ciała na obu chromosomach X. Jej genotyp możemy zapisać jako yy lub XyXy.
Samiec posiada allel szarej barwy ciała na chromosomie X oraz chromosom Y. Jego
genotyp można zapisać jako y+Y lub Xy+Y. Samica wytwarza jeden typ gamet – z
chromosomem X i zlokalizowanym na nim allelem żółtej barwy (y), natomiast samiec
wytwarza dwa typy gamet – z chromosomem X niosącym allel szarej barwy ciała (y+) oraz
z chromosomem Y.

W wyniku połączenia gamet samicy i gamety samca z chromosomem X w F1 powstają
samice, które są heterozygotami pod względem genu barwy ciała (y+y). Od matki
otrzymały allel żółtej barwy ciała a od ojca allel barwy szarej. Szara barwa ciała
heterozygotycznych samic F1, świadczy o dominacji allela warunkującego barwę szarą nad
allelem barwy żółtej.
W wyniku połączenia gamet samicy z gametą samca zawierającą chromosom Y, w F1

powstają samce, u których fenotypowo ujawnia się allel zlokalizowany na chromosomie X
otrzymanym od matki. W tym przypadku jest to allel żółtej barwy ciała.
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 Samice pokolenia F1 wytwarzają dwa typy gamet – z allelem szarej barwy ciała na
chromosomie X (y+) oraz z allelem żółtej barwy ciała na chromosomie X (y). Samiec
wytwarza gamety z allelem żółtej barwy ciała na chromosomie X (y) oraz gamety z
chromosomem Y. W wyniku połączenia tych typów gamet w pokoleniu F2 powstają
zarówno samice jak i samce o żółtej i szarej barwie ciała. Proporcje osobników o szarym i
żółtym ciele wynoszą 1:1, zamiast spodziewanego stosunku mendlowskiego 3:1.

2.3. Zadania

2.3.1. Samicę D. melanogaster o oczach white (w) skrzyżowano z samcami o skrzydłach vestigal
(vg). W pokoleniu F1 uzyskano wszystkie samice dzikie (czerwone oczy, normalne skrzydła) oraz
samce o oczach white. W F2 otrzymano:

301 much o oczach white;
298 much dzikich;
102 muchy będące podwójnym mutantem;
99 much o skrzydłach vestigal.

Podaj genotypy rodziców, F1 oraz ustal sposób dziedziczenia się tych cech. (2 punkty)

2.3.2. Podaj prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego chłopca o oczach ciemnych w
potomstwie pary, w której mężczyzna był jasnooki a kobieta ciemnooka. Matka kobiety miała
oczy jasne, a jej ojciec chorował na hemofilię typu A. (2 punkty)

2.3.3. Po skrzyżowaniu pewnej kury z kogutem otrzymano 20 piskląt. Wszystkie koguty miały nogi
żółte, natomiast połowa kur miała nogi zielone, a połowa żółte. (2 punkty)

A. Która cecha jest dominująca?
B. Jak dziedziczy się barwa nóg u kur?
C. Podaj genotyp i fenotyp koguta.
D. Podaj genotyp i fenotyp kury.



C03. Biologia i Genetyką Kosmetologia 09-10.11.2022.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com 8 z 19

3. Sprzężenie genów i odległość genetyczna

Geny sprzężone to takie, które leżą na jednym chromosomie w bliskiej odległości, w efekcie
dziedziczą się one wspólnie. Oznacza to, że nie obserwujemy wszystkich klas fenotypowych w
potomstwie lub częstość poszczególnych klas znacznie odbiega od mendlowskich stosunków
rozszczepień.

3.1. Sprzężenie całkowite

Liczbę sprzężonych genów można łatwo określić porównując liczbę klas fenotypowych z
oczekiwaną liczbą klas w potomstwie krzyżówki testowej, czyli krzyżowania osobnika o
fenotypie dominującym, najczęściej heterozygoty z homozygotą recesywną. Do oceny
sprzężenia często wykorzystuje się linie będące wielogenowymi homozygotami
recesywnymi.

Jeżeli 3 geny lub grupy genów sprzężonych segregują niezależnie to powinno powstać 23

czyli 8 klas fenotypowych. Przykładowo, jeżeli krzyżujemy heterozygoty względem 8
genów, a w potomstwie krzyżówki testowej otrzymujemy 8 klas zamiast 256 to geny są
sprzężone w 3 grupach. Analogicznie - 4 klasy fenotypowe oznaczają, że segregują 2 geny
lub 2 grupy genów sprzężonych, 2 klasy fenotypowe – segreguje jeden gen lub jedna
grupa wielu sprzężonych genów. Jeżeli krzyżujemy testowo heterozygotę pod względem
10 genów, a w potomstwie otrzymujemy tylko dwie klasy fenotypowe to znaczy, że
wszystkie geny były ze sobą sprzężone – tworzyły jeden blok.

Rys. 3.1. Wielogenowa homozygota recesywna MRS, Hordeum
vulgare (A) oraz rekombinanty otrzymane po jej skrzyżowaniu z
mutantem typu brachytic. B. Formy o białej plewie (MRS), ale o
zielonej osadce, dwurzędowe i długich ościach (cechy dzikie). C.
Formy o pomarańczowej osadce, białej plewie, sześciorzędowe
(MRS), ale o długich ościach (cecha dzika). Formy o
pomarańczowej osadce (MRS), ale o zielonej plewie, dwurzędowe
(cechy dzikie), ości długie typu skręcone jak u formy brachytic.

A B

C D
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Brak części oczekiwanych klas fenotypowych w potomstwie krzyżówki testowej świadczy
o sprzężeniu całkowitym genów. Geny takie zawsze dziedziczą się wspólnie i nie
występują formy zrekombinowane w stosunku do form rodzicielskich. Sprzężenie
całkowite wykorzystywane jest w praktyce w selekcji wspomaganej markerami. Poszukuje
się markerów DNA, które faktycznie są fragmentem genu kodującego jakąś cechę, np.
odporność na choroby, a następnie wykorzystuje się taki marker do identyfikacji
osobników odpornych. Sprzężenie całkowite w przypadku genów kodujących cechy
morfologiczne na ogół jest efektem położenia genów na chromosomie na tyle blisko, że w
przeciętnej populacji segregującej, liczącej 100-200 osobników nie obserwuje się
rekombinantów.
W przypadku całkowitego sprzężenia genów heterozygota wytwarza tylko gamety
rodzicielskie – tzn. takie, które wytwarzali jej homozygotyczni rodzice. Jeżeli rodzice
wytwarzali gamety AB i ab, to tylko takie wytworzy heterozygota. Nie wystąpią gamety
zrekombinowane Ab i aB. Jeżeli rodzice wytwarzali gamety Ab i aB to takie wytworzy
heterozygota, a gamety zrekombinowane AB i ab nie pojawią się. Dzięki temu można
odtworzyć w jakim układzie geny były sprzężone a także genotypy i fenotypy rodziców,
jeżeli nie są znane.

3.2. Sprzężenie częściowe

Występowanie w potomstwie krzyżówki testowej wszystkich oczekiwanych klas
fenotypowych, ale z różną częstością oznacza częściowe sprzężenie genów. Przykładowo,
dla dwóch genów dziedziczących się niezależnie klasy fenotypowe powinny wystąpić w
proporcjach 1:1:1:1, a więc po 25% dla każdej z klas. Jeżeli proporcje są inne (np. 4:4:1:1)
to geny są sprzężone. Jeżeli dwa geny są sprzężone, a trzeci dziedziczy się niezależnie, to
w potomstwie krzyżówki testowej pojawi się 8 klas, przy czym 4 będą znacznie bardziej
liczne (np. 4:4:4:4:1:1:1:1).
W przypadku genów sprzężonych częściowo, heterozygota wytwarza najliczniej gamety,
które odpowiadają gametom jej homozygotycznych rodziców – są to gamety rodzicielskie.
Jeżeli genotypy rodziców nie są znane, to genotyp gamet rodzicielskich można ustalić na
podstawie potomstwa krzyżówki testowej – klasy fenotypowe występujące najczęściej
powstają z gamet rodzicielskich. Znając gamety rodzicielskie można ustalić genotypy
rodziców, heterozygoty F1 oraz można określić układ genów na chromosomach
heterozygoty (faza skupiona czy rozproszona).
Dla jakichkolwiek dwóch genów sprzężonych częstość rekombinacji nie przekracza
wartości 0,5 (50%). Z częstością 0,5 powstają gamety zrekombinowane, gdy geny leżą na
różnych chromosomach – czyli dziedziczą się niezależnie. Zdarza się także, że geny
zlokalizowane na przeciwległych końcach długich chromosomów, a czasami nawet ich
ramion rekombinują z częstością ≥50%, czyli spełniają warunek niezależnego
dziedziczenia, tak jakby były na różnych chromosomach. Dlatego dla genów
zlokalizowanych na jednym chromosomie używa się pojęcia grupa sprzężeń. Geny leżące
w dużej odległości na jednym chromosomie, pomimo iż z matematycznego punktu
widzenia mogą być niesprzężone, nadal należą do jednej grupy sprzężeń.
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Częstość, z jaką heterozygota wytwarza gamety zrekombinowane (z układem genów
zmienionym w stosunku do gamet rodzicielskich) jest równa częstości rekombinacji między
genami sprzężonymi i stanowi miernik intensywności sprzężenia. Częstość rekombinacji
wyrażona w procentach nosi nazwę odległości genetycznej. Wartość 1 jednostki mapowej lub 1
centyMorgana (cM) odpowiada 1% rekombinacji. W 1931 roku H. Creighton i B. McClintock po
raz pierwszy udowodnili, że rekombinacja pomiędzy genami sprzężonymi jest związana z
wymianą materiału genetycznego pomiędzy chromosomami homologicznymi. Proces ten znany
jest jako crossing-over i zachodzi w pachytenie mejozy. Dlatego możemy powiedzieć, że
odległość genetyczna pomiędzy dwoma genami jest równa częstości crossing-over.
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Przykład 3.2.1.

Jakie typy gamet i z jaką częstością wytwarza heterozygota otrzymana ze skrzyżowania
homozygot XXbb i xxBB jeżeli odległość między genami X,x i B,b wynosi 10 jm?
Rozwiązanie

Częstość gamet zrekombinowanych wynikająca z odległości genetycznej jest częstością
sumaryczną dla wszystkich gamet zrekombinowanych czyli 0,1. Mamy 2 typy gamet
zrekombinowanych, XB, xb, czyli częstość każdej z nich jest równa połowie częstości
sumarycznej, (0,1/2 = 0,05). Jeżeli byłyby 4 typy gamet zrekombinowanych to częstość
każdej z nich równałaby się jednej czwartej częstości sumarycznej. Sumaryczna częstość
gamet rodzicielskich jest różnicą pomiędzy wartością 1 a sumaryczną częstością gamet
zrekombinowanych czyli 1 – 0,1 = 0,9. Podobnie jak w przypadku gamet
zrekombinowanych, częstość danego typu gamety rodzicielskiej jest ilorazem częstości
sumarycznej i liczby typów gamet rodzicielskich, dla dwóch typów Xb i xB – 0,9/2 = 0,45.
Z jaką częstością otrzymamy w pokoleniu F2 powstałym z samozapylenia heterozygoty
Xb/xB, osobniki będące homozygotami recesywnymi względem obu genów.

Homozygota recesywna ma genotyp xb/xb i powstaje z gamet zrekombinowanych xb.
Częstość gamety xb to 0,05, częstość osobnika to iloczyn częstości gamet
zrekombinowanych zatem 0,05 x0,05 = 0,0025 czyli 0,25%.
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3.3. Zadania

3.3.1. Jakie typy gamet i z jaką częstotliwością wytworzy heterozygota AaBb jeżeli powstała ze
skrzyżowania form AAbb x aaBB i geny A, B:

A. są całkowicie sprzężone; (2 punkty)
B. leżą na jednym chromosomie w odległości 10 j.m. (2 punkty)
C. Z jaką częstością pojawi się homozygota recesywna aabb w potomstwie dwóch

heterozygot AaBb jeżeli geny AB leżą na jednym chromosomie w odległości 10 jm. (2
punkty)

3.3.2. U pomidora w chromosomie 7 zmapowano gen warunkujący barwę owocu (R, r) oraz gen
warunkujący kształt owocu (E, e). Odległość między tymi genami wynosi 8 j.m. W chromosomie
2 zlokalizowano gen odpowiedzialny za owłosienie łodygi (H, h). W pokoleniu F1 uzyskanym ze
skrzyżowania rośliny o owocach czerwonych, okrągłych i łodygach nagich z rośliną o owocach
żółtych, wydłużonych i łodygach owłosionych otrzymano wyłącznie osobniki o owocach
czerwonych, okrągłych i łodygach owłosionych. Podaj genotypy krzyżowanych form, pokolenia
F1 z uwzględnieniem położenia na chromosomach oraz oblicz prawdopodobieństwo
pojawienia się w pokoleniu F2 osobników o owocach żółtych, wydłużonych i łodygach
owłosionych.
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