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Genética do sexo

Genética 

[Herança ligada ao cromossomo X]

Mulheres

Genótipo Fenótipo

XDXD Normal

XDXd Normal (portadora)

XdXd Daltônica

Homens

Genótipo Fenótipo

XDY Normal

XdY Daltônico

Daltonismo
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[Herança ligada ao cromossomo X]

Daltonismo

[Daltonismo]

Em relação às deficiências nos cones (vermelho, verde, azul) e quando há deficiências totais

podemos, então, classificar o daltonismo em 3 tipos distintos:

Protanopia

Deficiência total nos cones vermelhos. Dificuldade em distinguir as cores vermelhas.

Deuteranopia

Deficiência total nos cones verdes. Dificuldade em distinguir as cores verdes.

Tritanopia

Deficiência total nos cones azuis. Dificuldade em distinguir as cores azuis.
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Hemofilia A

Mulheres

Genótipo Fenótipo

XHXH Normal

XHXh Normal (portadora)

XhXh Hemofílica

Homens

Genótipo Fenótipo

XHY Normal

XhY Hemofílico

[Herança ligada ao cromossomo X]

Inativação de um dos cromossomos X 

durante o desenvolvimento embrionário.

Fêmeas de mamíferos:

• Cromossomo X inativo = Cromatina sexual
Corpúsculo de Barr

• Mosaico de dois tipos celulares
(inativação aleatória e independente)

Hipótese de Lyon (1961)

[Compensação de dose]

Embrião

Dois tipos 
celulares 
no adulto
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Evita a expressão excessiva de genes ligados ao X em humanos e outros mamíferos.

Corpúsculos de Barr em células da mucosa oral feminina.

[Compensação de dose]

Determinada por genes que ocorrem apenas no cromossomo Y.

Exemplo: gene SRY, responsável pela determinação do sexo masculino.

Por volta da 5ª semana de gestação, o embrião humano possui uma gônada indiferenciada

(gônada bipotencial) com dois pares de ductos:

• müllerianos: diferenciam-se em estruturas do trato genital feminino.

• wolffianos: diferenciam-se em estruturas do trato genital masculino.

• Tem cromossomo Y / gene SRY = degeneração dos ductos de müller.

• Não tem cromossomo Y / gene SRY = degeneração dos ductos de wolff.

[Herança ligada ao cromossomo Y]
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[Gônadas primordiais bipotenciais]

Genes localizados em cromossomos autossômicos.

Presentes em ambos os sexos, mas que expressam-se em apenas um deles.

Exemplo: hipertricose auricular

Proporção (percentagem) de indivíduos com determinado genótipo que expressam o

fenótipo correspondente.

• Penetrância completa (Ervilhas de Mendel) – Penetrância de 100%.

• Penetrância incompleta (Feijão-carioca) – Penetrância de 95%.

feijão-mulatinho
(homozigoto ll)

feijão-carioca
(homozigoto LL)

- penetrância do gene = 0%.

[Herança limitada ao sexo]

Penetrância gênica
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Genes localizados em cromossomos autossômicos e, portanto, presentes em ambos os

sexos, mas que expressam-se de maneira diferente em cada um deles.

Exemplo: calvície comum.

Legenda: 

C1 = Calvície 

C2 = Normalidade

Genótipos
Fenótipos

Mulheres Homens

C1C1 Calvas Calvos

C1C2 Não calvas Calvos

C2C2 Não calvas Não Calvos

Variação de dominância/recessividade de alelos em função do sexo.

[Herança influenciada pelo sexo]

[Calvície comum]

Calvície de padrão feminino

Calvície de padrão masculino
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Obrigado!!
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