Fokken met
voorkennis is legaal (2)
In de vorige aﬂevering is de basis van de vererving uiteen gezet. Een eenvoudige systematiek is hierbij
geïntroduceerd om makkelijker inzicht te krijgen in de foktechnische mogelijkheden. Hierbij is gebruik
gemaakt van eenvoudige voorbeelden met recht-toe-recht-aan vererving. Deze keer gaan we het ietsje
moeilijker maken.
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Man of vrouw
Het zal niemand verbazen als ik zeg dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Zonder hierbij een hete discussie
te willen oplaaien, zit een groot en consistent verschil in
het DNA (desoxiribonucleïnezuur) dat drager is van het
genetisch materiaal. Het grootste deel hiervan vinden
we terug op chromosomen, die in de kern van elke cel
zitten. De mens heeft 23 chromosomenparen. De meeste
paren zijn (bijna) identiek. Eén paar is bij de vrouw
identiek, maar bij de man niet. Wij zeggen dat de vrouw
twee X-chromosomen heeft en de man heeft een X en een
Y-chromosoom. Sommige mensen verwijzen nog wel eens
naar een ‘dubbel-X’ (XX). Het Y-chromosoom is een stuk
korter dan het X-chromosoom. Vanwege dit man-vrouw
onderscheid worden deze chromosomen aangeduid als
geslachtschromosomen.

De verdeling XX en XY bij konijnen, cavia’s en andere zoogdieren is als bij de mens. Bij vogels is het net andersom
met die geslachtschromosomen. De man (doffer of haan)
heeft twee gelijke en de vrouw (duivin of hen) twee verschillende. In de vakliteratuur geven ze die weer andere
letters, maar dat is enkel verwarrend. Laten we het erop
houden dat doffers/hanen XX zijn en duivinnen/hennen
XY. Verder hebben duiven ongeveer 40 paar chromosomen
en hoenders 39, maar dat heeft voor ons geen consequenties. De niet-geslachtschromosomen heten autosomale
chromosomen.
De relevantie in de chromosomenparen zit hem in de allelen. Op elk chromosoom zitten de genen op een rij in een
vaste volgorde. Een identiek chromosomenpaar (autosoom
of XX) bestaat uit twee chromosomen die netjes naast
elkaar liggen met een gen op chromosoom 1 steeds naast
het zustergen op chromosoom 2. Het zustergen kan identiek zijn aan het gen op chromosoom 1, maar het kan ook
een beetje verschillen. De zustergenen zijn de allelen. Een
chromosomenpaar kan dus van één gen twee identieke
allelen herbergen, of twee verschillende.
Bij het XY chromosomenpaar is het anders. Het Y chromosoom is zo kort, dat hier voor een groot deel géén
zusterallelen op te vinden zijn van genen op het X-chromosoom. Dit geldt in ieder geval voor alle geslachtsgebonden genen waar wij als fokkers in geïnteresseerd zijn. Als
gevolg, heeft een XY dier dus, voor een geslachtsgebonden
eigenschap, slechts één allel te vergeven, en wel die ligt op
het X chromosoom. Dit is in de figuur hiernaast in beeld
gebracht.
De ‘gewone’ chromosomenparen bestaan uit twee even
lange stukken DNA, waarbij op elke helft van het paar
dezelfde genen terug zijn te vinden, op dezelfde plek
(als voorbeeld zijn hier genen 1, 2 en 3 aangeduid). Bij de
geslachtschromosomen is dit anders, zodra het Y chromosoom in het spel komt. Dit chromosoom is veel korter dan de
partner X, waardoor het niet een kopie van dezelfde genetische informatie is. Van gen A zijn hierdoor in XX dieren wel
twee allelen aanwezig, maar in XY dieren slechts één.
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Met de vierkanten van Punnett in het achterhoofd, wordt
al snel duidelijk dat de geslachtsgebonden aard van een
eigenschap, zoals van gen A (zie hierboven) van effect zal
zijn op de uitkomsten van een kruising. Opeens maakt
het wèl uit wat voor eigenschappen de man of de vrouw
meebrengt.

Geslachtsgebonden vererving
Het X-chromosoom herbergt een behoorlijk aantal genen
die relevant zijn voor de fok. Bij duiven hebben de meest
bekenden van deze eigenschappen effect op de veerkleur.
Onthoud wel dat niet alle genen betrokken bij de kleur van
de duif op het X-chromosoom liggen; bijvoorbeeld het in
deel 1 besproken sierduivenrood (e) ligt op een ‘gewoon’
(autosomaal) chromosoom.
Om de systematiek iets overzichtelijker te houden met het
oog op de geslachtsgebonden chromosomen, laten wij in
de notatie van het genotype ook de chromosomen ‘zien’ als
een ‘/’. Hierdoor schrijven wij een sierduivenrode duif (met
twee ‘rode’ allelen) niet meer als ‘ee’, maar als ‘e//e’. Een
geslachtsgebonden eigenschap (als voorbeeld ‘d’) schrijven
we dan in een doffer als d//d, maar in een duivin als d/•.
Dit laatste, om aan te geven dat (een groot deel van) het
tweede chromosoom en het tweede allel ontbreken.
Het teken ‘d’ staat voor de verdunningsfactor. Aan de
kleine letter zien we dat dit een recessieve eigenschap is,
wat betekent dat de eigenschap geen-verdunningsfactor
(D) dominant is. Nu gaan we twee duiven die beide e//e
zijn kruisen. Echter, één van de duiven is rood en de
andere is geel. Geel is het effect van de verdunningsfactor
die rood omzet in de lichtere kleur. Deze factor is recessief,
dus verwachten wij het genotype d//d. Het is alleen ook
een geslachtsgebonden eigenschap, dus als het om een
gele duivin handelt, zal het genotype d/• zijn. Aangezien
beide duiven e//e zijn, en deze in een kruising enkel e//e
jongen opleveren, is deze eigenschap verder te negeren.
Wij kunnen ons dus concentreren op de verdunning. In de
vierkanten van Punnett hieronder zijn de drie mogelijkheden van geel x rood uitgewerkt.
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In deze schema’s zijn de kleuren van de individuele duiven
weer aangegeven, maar nu zijn ook de geslachten direct
te herkennen, allen met een • zijn duivinnen. Als je goed
kijkt valt op, dat alle duivinnen hun enige allel ontvangen van de doffer. Dit is logisch, want alleen duiven die
de • (= Y chromosoom) ontvangen van de duivin worden
duivinnen. Voor geslachtsgebonden kleureigenschappen
geldt dus dat de doffer de kleur van de duivinnen bepaald.
Dit is direct herkenbaar aan de jongen uit een kruising met
een homozygote doffer (d//d of D//D).
Iets anders dat opvalt is dat alle duivinnen ‘zuiver’ zijn
voor kleur; ze kunnen niet onzuiver zijn, want ze hebben
maar één allel. De duivin heeft dus altijd de kleur van dat
ene allel en is fokzuiver. Aan het uiterlijk (fenotype) kan
je direct het genotype afleiden. De doffers kunnen wel
onzuiver zijn, zoals de rode D//d doffers, welke onzuiver
zijn voor verdunning. Of een rode doffer het genotype
D//D of D//d heeft, kan je niet direct zien, een kruising met
een gele duivin legt dit verschil echter wel bloot, aan de
kleuren van de duivinnen is het genotype van de vader te
herkennen.

Combinatie van autosomale en geslachtsgebonden
eigenschappen
Kijken naar meerdere eigenschappen tegelijkertijd maakt
het ingewikkelder. Als het om geslachtsgebonden en
niet-geslachtsgebonden eigenschappen gaat, nog iets
meer. Wat zijn de opties, als we de niet-rode (zwarte)
jongen uit onze niet-rood x rood kruising van deel 1 nemen
en hiervan een doffer koppelen aan een gele duivin? We
moeten dan zowel naar rood als verdunning kijken, want
de niet-rode doffer is E//e en D//D òf D//d, en de duivin is
e//e en d/•. Uitgewerkt zien de twee mogelijke kruisingen
er als volgt uit:
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Wat opvalt, is dat met de E//e, D//D doffer géén gele jongen worden geboren, terwijl met de E//e, D//d naast zwart,
rood en geel, ook verdund zwart (dun) tevoorschijn komt
door de nieuwe combinatie van niet-rood en verdunning.
Zonder inzicht in de vererving wordt dan al snel gedacht
dat er iemand is vreemd gegaan, of men classificeert de
ouders als ‘toverballen.’
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Ter vergelijking de drie basiskleuren in het gebande patroon: Oosterse roller in dominant rood (jonge doffer), Silezische kropper in blauw (oude duivin) en Norwich
kropper (foto onder) in bruin (jonge duivin).

De geslachtsgebonden basiskleuren
Tot nu toe hebben wij enkel gekeken naar situaties waar
er van één eigenschap twee allelen waren. Nu is het wel
zo, dat een individu maximaal twee verschillende allelen
kan herbergen (omdat er maar maximaal twee plaatsen
beschikbaar zijn), maar er zijn veel eigenschappen waar
de keuze groter is. Zo ook bij de basiskleuren van onze
duiven: bruin, blauw en postduivenrood.
De Rotsduif waar onze duiven van afstammen heeft standaard een blauwe kleur. De wildtype kleur is dus blauw.

‘Wildtype’ wordt aangegeven als een ‘+’. Het gen voor de
basiskleur wordt aangegeven met de letter ‘b’. Het allel
voor de wildtype kleur blauw wordt aangeduid met ‘b+’.
Er bestaat echter ook nog een allel voor bruin, dat met
‘b’ wordt aangeduid en een allel voor postduivenrood (of
dominant rood, in het Engels ash-red), waarvoor wij BA
gebruiken. Het gen basiskleur kan dus op drie manieren
worden ingevuld: met allel BA, b+, of b.
Aan het gebruik van de hoofdletters kunnen wij zien dat BA
(postduivenrood) dominant is ten opzichte van de andere
twee allelen, en dus zowel b+ als b overheerst. Verder is
het zo, dat b+ dominant is aan b. De mate van dominantie
van de allelen voor de basiskleur kunnen wij aangeven als
BA>b+>b. Het gen voor de basiskleur is geslachtsgebonden
en ligt dus op het X chromosoom. Een duivin kan hierdoor
enkel BA/• of b+/• of b/• zijn en laat altijd de basiskleur
zien. Een doffer kan ook onzuiver zijn voor kleur: een
dominant rode doffer kan BA//BA of BA//b+ of BA//b zijn, en
dus ook blauw of bruin dragen. Een blauwe doffer kan b+//
b+ zijn, maar ook b+//b. Een bruine doffer kan enkel b//b
zijn en is dan ook altijd fokzuiver. Ga hier gerust eens zelf
mee puzzelen aan de hand van de eerder gegeven voorbeelden om een idee te krijgen van de mogelijkheden.
In deel 3 bespreek ik een aantal verschillende uitzon
deringen, welke een extra complexiteit meebrengen.
Mocht je nu al vragen hebben die je graag beantwoord
ziet, stel die dan gerust in de Facebookgroep ‘Vererving bij
duiven,’ of een vergelijkbare groep voor jouw specifieke
diersoort zoals: 'Genetica en kleurvererving konijnen',
'Konijnen Genetica en Kleurvererving', 'Vererving bij kippen' en 'Caviawereld Kleur en Genetica.' Ga vooral kijken
of je hier iets aan kunt hebben!
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