
HERANÇA DO SEXO

GENÉTICA



Cromossomos sexuais, também 
conhecidos como heterossomos, 

heterocromossomos ou alossomos.

sistema XY



sistema XY

Os cromossomos que diferem nos dois sexos denominam-se cromossomos sexuais, e 
os que são idênticos em ambos os sexos denominam-se cromossomos autossomos.



Herança ligada 
ao sexo

Herança restrita 
ao sexo

• Região homóloga: onde há emparelhamento entre o
cromossomo X e o cromossomo Y.



Determinação do sexo no sistema ZW

O sistema ZW ocorre em borboletas,
mariposas, em diversas aves e anfíbios,
assim como em alguns peixes.



Determinação do sexo no sistema X0

O sistema X0 ocorre em alguns
insetos, em percevejos, gafanhotos e
baratas.





• Alguns genes, embora presentes nos dois sexos, manifestam-se
apenas em um deles.

• A HIPERTRICOSE AURICULAR, que corresponde ao crescimento
excessivo de pelos na orelha

Herança com efeito limitado ao sexo



Herança influenciada pelo sexo

É a calvície nos humanos
Na mulher são necessários dois alelos para que o fenótipo se
manifeste

Exercício Um homem não calvo casa-se com uma mulher calva.
Como serão seus filhos e filhas?
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A distrofia muscular de Duchenne é um exemplo de doença causada por uma mutação em 
gene do cromossomo X, que afeta quase que exclusivamente o sexo masculino.











Hemofilia
Essa doença ocorre por causa da falta de um dos fatores de coagulação. 
A síntese desse fator é controlada por um gene presente no cromossomo X. 

• Hemofilia A, causada pela deficiência do fator VIII de coagulação.
• Hemofilia B está ausente o fator IX.
• Hemofilia C está ausente o fator XI

A proporção de homens hemofílicos é de
cerca de 6 em 10 mil.

Exemplo de herança de avô para neto









1 - Herança ligada ao sexo ou herança ligada ao X
- Daltonismo
- Hemofilia
- Distrofia muscular progressiva do tipo duchenne
- Adrenoleucodistrofia
- síndrome da feminizarão testicular

2 - Herança restrita ao sexo ou herança ligada ao Y (genes 
holândricos) pois ocorrem apenas no sexo masculino.

- Um exemplo é um tipo de infertilidade masculina em 
virtude de mutações em um gene exclusivo do Y 

3 - Herança com efeito limitado ao sexo
- hipertricose auricular

4 - Herança influenciada pelo sexo
- Calvície 

5 - Herança materna
-herança extranuclear (ou extracromossômica), chamada 

herança organelar. Presente no DNA das mitocôndrias.
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