


Esta é uma forma muito peculiar de interação gênica, também conhecida como
polimeria de gene cumulativo ou aditivos, herança multifuncional ou poligenes.
Nesse tipo particular de interação gênica, os genes de dois ou mais pares modificam
a expressão do fenótipo não por sua ação “quantitativa”, mas sim por efeitos
“quantitativo” ou “cumulativo” dos mesmos.
Esse fenômeno justifica as numerosas e discretas variações individuais de certos
caracteres, como a estatura, o peso, os pendores artísticos e vocacionais, bem como
a cor da pele na espécie humana.

GENOTIPO FENOTIPO

AABB Negro

AABb, AaBB Mulato Escuro

AAbb, AaBb Mulato Medio

Aabb, aaBb Mulato Claro

aabb Branco
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A herança quantitativa (1:4:6:4:1) também é um caso particular de interação gênica.
Neste caso, em que as diferenças fenotípicas de uma dada característica não mostram
variações expressivas, as variações são lentas e contínuas e mudam gradativamente,
saindo de um fenótipo “mínimo” até chegar a um fenótipo “máximo”. É fácil concluir,
portanto, que na herança quantitativa (ou poligênica) os genes possuem efeito aditivo
e recebem o nome de poligenes. Ex: a cor da pele.

GENOTIPO FENOTIPO

AABB Negro

AABb, AaBB Mulato Escuro

AAbb, AaBb Mulato Medio

Aabb, aaBb Mulato Claro

aabb Branco
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AB Ab aB ab

AB AABB AABb AaBB AaBb
Negro mulato escuro mulato escuro mulato medio

Ab AAbb AaBb AabbHADU

mulato escuro mulato medio mulato medio mulato claro

aB AaBB AaBb aaBB aaBb
mulato escuro mulato medio mulato medio mulato claro

ab AaBb Aabb aaBb aabb
mulato medio mulato claro mulato claro Branca

Fenotipos:

1/16 : 4/16 : 6/16 : 4/16 : 1/16

branco mulato claro mulato medio mulato escuro negro
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Michael° Caso especial:

Na década de 1980, ele foi diagnosticado com vitiligo, uma doença de pele.
Alguns médicos especularam que o vitiligo pode ser tanto hereditário quando
decorrer de danos causados por substâncias quimicas branqueadoras ao longo
dos anos. O vitiligo deixa a vitima sensível ao sol.

No fim dos anos 80, o dermatologista de Michael, Dr. Arnold Kleinm, o
diagnosticou com lúpus discoide - uma doença auto-imune que provoca o
escurecimento ou o clareamento da pele - no couro cabeludo.

Michael também usa muita maquiagem e base pastosa para uniformizar a
pele, o que a faz parecer ainda mais clara.

FONTE: http://www.diariodeumadismorfia.com.br/blog/tag/michael-jackson/

Jackson
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0 Sabe-se que há participação de pelo menos mais um gene para gerar padrões
de cor de olhos e, também, que a herança para esse padrão ainda não foi
completamente desvendado. Logo será: 1:4:6:4:1

0 Abaixo, os genótipos e fenótipos quanto aos dois genes descritos:

GENOTIPO FENOTIPO

AABB Castanho Escuro

AABb, AaBB Castanho Medio

AAbb, AaBb Castanho Claro

Aabb, aaBb Verde

aabb Azul

7



Em um caso raríssimo, irmãos gêmeos nascem com cores
diferentes em Londres

Mães e pais de gêmeos com frequencia penam até conseguir
distingui-los com facilidade. Para a britânica Kerry Richardson,
esse não será um problema: bastará dar uma olhadela.
Em um caso considerado extremamente raro por médicos e
especialistas - para alguns, a chance de isso ocorrer e de uma
em 1 milhão -, um dos filhos gêmeos de Kerry, Layton, é
branco e tem cabelo loiro, como o pai, cujo nome não foi
divulgado. Seu irmão mais moço, Kaydon, nascido 20 minutos
depois, puxou a mãe -tem pele escura e cabelo bem preto.
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Cor da pele é determinada por até sete genes diferentes .
Conforme especialistas ouvidos pelo jornal Daily Mail, de
Londres, acredita-se que a cor da pele de um bebê é
determinada por até sete genes diferentes, que atuam em
conjunto. Se uma mulher é mulata, como e o caso da
britânica, seus óvulos terão genes capazes de gerar um bebê
com todos os matizes de negro a branco. O mesmo ocorre
com os espermatozóides do pai, caso seja mulato. É
extremamente raro, no entanto, que isso leve a um caso
como o de Layton e Kaydon.

FONTE: http://www.infobae.com
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