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Useimmilla nisäkkäillä sukupuoli määräytyy XX / XY -mekanismilla, jossa naaraat ovat homogameetti-
sia XX ja koiraat heterogameettisia XY. X-kromosomissa on paljon toimivia geenejä ja koirailla yhden 
X-kromosomin geenialleelit riittävät hyvin tuottamaan tarpeellisen määrän geenituotteita. Myös naa-
railla riittää yhden X-kromosomin aktiivisuus. Tämän vuoksi naaraiden ns. somaattisissa soluissa (muut 
kuin ituradan solut) toinen X-kromosomeista inaktivoituu, minkä seurauksena inaktivoidussa X-kromo-
somissa sijaitsevat geenialleelit eivät tuota geenituotteita.   
     
Nisäkäsnaarailla toisen X-kromosomin inaktivaatio tapahtuu alkionkehityksen varhaisvaiheessa. Tällöin 
sattumanvaraisesti joko äidiltä peritty maternaalinen X-kromosomi tai isältä peritty paternaalinen X-kro-
mosomi inaktivoituu niin, että puolessa soluista säilyy aktiivisena äidiltä tullut X-kromosomi, puolessa 
isältä tullut X-kromosomi. Kun inaktivoituminen on tapahtunut, siitä tulee soluperiytyvää siten, että sa-
maa alkuperää oleva X-kromosomi on inaktivoitunut myös kaikissa tietystä solusta jakautumalla synty-
neissä soluissa. Nisäkäsnaaraat ovat tämän vuoksi mosaiikkeja toimivien X-kromosomien suhteen ja 
kaikkien niiden X-kromosomissa sijaitsevien geenien osalta, joiden suhteen ovat heterotsygootteja. 
Useimmiten tällä ei ole käytännön merkitystä, mutta mosaikismi tulee esiin sellaisten ominaisuuksien 
kohdalla, jotka ilmenevät yksilön ulkopinnalla, kuten ihossa, nahassa tai turkin värityksessä. Esimerkiksi 
ihmisellä tunnetaan X-kromosomissa sijaitsevan geenin mutaatio, joka aiheuttaa hikirauhasten puuttu-
misen iholta. Tämän mutaation suhteen heterotsygootin naisen iholla on laikkuja, joista hikirauhaset 
puuttuvat ja toisia laikkuja, joissa hikirauhasia esiintyy normaalisti. 
 
Kissojen turkin musta ja oranssi väri ilmenevät siten, että kollit voivat olla mustia tai oransseja ja nartut 
mustia, oransseja tai mustaoranssi-täplikkäitä. 
 
(a) Selitä, miten tämä kissojen turkin väri periytyy. (12 p) 
(b) Täplikäs narttu ja musta kolli saavat pentueen, jossa on kaksi mustaoranssi-täplikästä, kaksi mus-

taa ja yksi oranssi pentu. Voidaanko pentujen sukupuoli päätellä turkin värityksen perusteella? Pe-
rustele vastauksesi. (16 p) 

(c) Jos tämän pentueen oranssi jälkeläinen saa pentuja mustan kissan kanssa, mitkä ovat pentujen 
geno- ja fenotyyppien odotetut lukusuhteet? (4 p) 

(d) Entä voiko tästä pentueesta oleva musta kissa saada oransseja jälkeläisiä? Perustele vastauksesi. 
(6 p) 

 

Vastauksen selkeys ja johdonmukaisuus, enintään 4 p.  
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