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6 

GENY 

 

Celem tej publikacji nie jest omawianie podstaw genetyki, lecz tylko przybliżenie 

podstawowego nazewnictwa używanego przez hodowców szczurów. Podstawowe 

informacje na temat genetyki zostały zaczerpnięte z literatury podanej w bibliografii. 

Najbardziej pomocna w opracowywaniu tych materiałów okazała się strona hodowli 

„Happy Feet”. 

PODSTAWY GENETYKI 

 

DNA czyli kwas dezoksyrybonukleinowy jest cząsteczką, której zdaniem jest maga-

zynowanie informacji na temat budowy, działania i cech organizmu. Spełnia on rolę 

swego rodzaju przepisu, według którego budowany jest organizm. Ta tak zwana 

informacja genetyczna zakodowana jest w sekwencji zasad azotowych. Ciąg czterech 

zasad adeniny (A), guaniny (G), tyminy (T) i cytozyny (C), podobnie jak ciąg 0 1 

w komputerach, koduje wszystkie informacje zawarte w naszym materiale genetycz-

nym. Kompletny zestaw instrukcji, zwany genomem, jest podzielony na 21 (u ludzi 

23) części nazywane chromosomami. Każdy osobnik posiada dwie kopie każdego 

z chromosomów po jednej odziedziczonej od każdego z rodziców. Każdy z chromo-

somów zawiera tysiące genów, a każdy z genów zapisany jest językiem zasad azoto-

wych ułożonych w ściśle określonej kolejności. Szczury mają więc 42 chromosomy 

w każdej komórce. Każdy gen ma określony obszar na chromosomie, którego wiel-

kość może być różna, zwane locus (liczba mnoga: loci). W określonym locus mogą 

się znaleźć różne warianty związanego z nim genu (różniące się sekwencją nukleoty-

dów w DNA). Warianty te nazywane są allelami. Loci odpowiadają określonych 

cechom fizycznym. Naukowcy cały czas odkrywają nowe loci, jak również mechani-

zmy rządzące dziedziczeniem niektórych cech fizycznych. Na przykład, podczas 

klonowania kotów, na sieci których występowały różne wzory, odkryto, że układ 

plam nie jest zależny od zestawu genów.  

Na każdym locus mieszczą się dwa geny – po jednym od każdego z rodziców. Geny 

dla określonej cechy mogą być dominujące lub recesywne. Przyjęło się, że allele jed-

nego genu oznacza się tą samą literą, dominujący literą dużą, np. A, a recesywny – 

literą małą, np. a. Aby w wyglądzie szczura ujawniła się cecha dominująca, wystarczy 


