
 Drozofila erkek sineklerinin bir (X) ve bir (Y) kromozomuna sahip 

olmalarına karşın dişilerin iki (X)’e sahip olup (Y)’ye sahip olmayışları bazı ilginç 

genetik olasılıklar oluşturmaktadır. Bu sebeble bireyin cinsiyeti ile ilişkili kalıtım 

modelinin daha önce incelenen biçimlerden farklı olması gerekir. Söz gelişi (X) 

kromozomu üzerinde bulunan genler dişide iki tane bulunurken erkekde bir 

tanedir. Böyle bir kalıtımda resesivliğini fenotipik olarak belirlemesi erkeklerde 

daha fazla olacaktır. (X) kromozomu üzerinde bulunan tüm genler cinsiyete bağlı 

genler olarak adlandırılır. Öte yandan (Y) kromozomu üzerinde bulunan genler 

etkilerini yalnız erkekde gösterirler ve Holandrık genler olarak adlandırılır. 

(Yunanca Holos= tüm, andros= erkek) belli bir özellik için cinsiyetle sınırlı 

genlerce oluşturulan diğer mekanizmalarda bulunmaktadır. 

 Bu usulde belli bir özellik sadece belli bir cinsiyette görülür. Cinsiyetin 

etkisinde bulunan kalıtım modeli olarak adlandırılan cinsiyetle ilgili diğer bir 

kalıtım biçimide belli bir allelin dominanslığı bu alleli taşıyan bireyin cinsiyetine 

bağlı olmasıdır. Buna göre X ve Y kromozomunun homolog kısmında bulunan 

genlerle kalıtlanan kalıtımı biçimi ise eksik cinsiyete bağlı kalıtım adıyla bilinir. 

Bunları sırasıyla inceleyelim 

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 



 Drozophila özellikle kolombiya üniversitesinde T.H. Morgan ve 

öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar cinsiyete bağlı kalıtımla ilgili önemli bilgiler 

sağlamıştır. Yabani tip kırmızı gözlü bir meyva sineğin hattında istisnai bir beyaz 

gözlü erkek tesbit edilmiştir. Önceleri bu fenotipin kırmızı göz renginden beyaz 

doğru mutasyonla oluştuğu sanılıyordu. Daha sonra bu yeni erkek kendi yabani 

tip renk (kırmızı renk) kırkardeşleri ile çiftleştirilmiştir. Neticede döllerin tümü 

kırmızı gözlü olmuştur. Bu durum beyazın resesiv olduğu anlamına gelmektedir. 

Sirkesineğiyle yaptığı deneylar arasında T. H. Morgan, göz rengini belirleyen ve 

cinsiyet kromozomları üzerinde yer alan bir geni de incelemek fırsatı buldu. 

Kırmızı gözlü dişiler ile beyaz gözlü erkekleri çaprazladı. ilk dölde (F1 ile 

gösterilen) tüm sinekler kırmızı gözlüydü. Bunlar kendi arasında 

çaprazlandığında yani ikinci dölde (F2) hem kırmızı, hem beyaz gözlü sinekler 

elde edildi. Mendel yasalarına uygun olarak 1 beyaz gözlü sineğe karşı 3 kırmızı  

gözlü sinek ortaya çıkıyordu. Başlangıçta beyaz gözlüler yalnız erkek sineklerdi. 

F2 kuşağında erkeklerin yarısı  beyaz yarısı kırmızı gözlüydü. Elde edilmiş olan 

bu sonuçlar ancak göz rengini belirleyen genin, X kromozomu üzerinde yer alması 

koşuluyla açıklanabilir. Aynı zamanda, kırmızı göz rengini belirleyen genin 

alternatif biçiminin alelinin (W), beyaz rengi belirleyene göre (w) baskın olduğu da 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

1- Cinsiyete Bağlı Kalıtım 



 Cinsiyet kromozomları XY olduğu için, erkeklerde göz rengini belirleyen 

yalnız bir alel vardır. Erkekler, eğer w alelini taşıyan X kromozomunu alırlarsa 

gözleri beyaz olur. OYsa bir dişinin beyaz gözlü olabilmesi için, her iki X 

kromozomunda da w alelini, diğerindeyse başat olan W alelini taşıyan dişi 

heterezigottur ve kırmızı gözlü olur.  

 Morgan'ın keşfetmiş olduğu gibi, vücut rengini veya kanat uzunluğunu 

belirleyen genler gibi, diğer bazı genler de X kromozomunda yer almaktadır. 

Başka birçok gense cinsiyet kromozomlarından bağımsız olarak birlikte aktarılır. 

Genetik bilginin tümü binlerce gen parçacığından depolanmıştır. 

 
 Bu melezlemeden elde edilen 4252 F2 bireyin 3470’i kırmızı gözlü 782’si 

beyaz gözlü olmuştur. Bu sonuç beklenen 3:1 oranına uymamaktadır. Ancak 

şimdiki bilgiler beyaz gözlü sineklerin yabani tip göz renkli (Kırmızı) sinekler 

kadar yaşamadıklarını göstermiştir. Bu sebeble bunların sayılmış olmaları daha az 

muhtemeldir. 

 Burada önemli olan nokta tüm (782) beyaz gözlü (F2)’lerin hepsinin erkek 

olmasıdır. Yine eşitk sayıda erkek kırmızı gözlü erkek fert vardır. 10’cu 

bölümdeki bilgilerimize göre göz rengi için genin (X) kromozomu üzerinde 

bulunduğu biliyoruz. Aynı şekilde (Y) kromozomunu temsili için (Y) sembolu 

kullanalım. [Y) kromozomu göz rengi için gen taşımamaktadır. Bu durumda (+) 

sembölü kırmızı gözlülüğü ve (w) sembolü beyaz gözlülüğü göstermek üzere 

Morgan’ın çaprazlamaları aşağıdaki gibi gösterilebilir. 



P: [X+X+] x [XwY] 

P: [O] x [O] 

P: [kırmızı] x [beyaz] 

F1: [(1/2) X+Xw] ; [(1/2) X+Y] 

F1: Kırmızı dişi; Kırmızı erkek 

F2: [(1/4) X+X+]; [(1/4) X+Xw]; [(1/4) X+Y]; [(1/4) XwY] 

F2: [Kırmızı dişi]; [Kırmızı dişi];  [Kırmızı erkek]; [Beyaz erkek] 

F2: [3470 Kırmızı Göz]; [782 Beyaz Göz] 

 Burada kırmızı göz rengi (+) allelenin beyaz göz rengi (w) alleli üzerine 

dominanttır. Ve bu genler (X) kromozomu üzerinde bulunur. 

  Morganın tahmin ettiği gibi beyaz gözlü dişiler [X+Xw] x [XwY] 

çaprazlamasından da elde edilir. Ancak her iki cinsiyetten beyaz gözlü sineklerin karışımı 

beyaz gözlü erkek ve dişileri çaprazlayarak elde edilebilir. [XwXw] x [Xwy] Cinsiyete bağlı 

kalıtımın önemli bir karekteristiği bu çaprazlama sonucu ortaya çıkar. Yukarıdaki F2 

Beyaz gözlü erkeklerinin kendi resesiv genlerini (F1) analarından ve (w) genini ise beyaz 

gözlü babadan aldıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu babadan heterozigot kıza ondan da 

oğula geçen özellikler tipik cinsiyete bağlı kalıtım konusudur. Heterozigot bireyler 

genellikle taşıyıcı adıyla anılır. Bu pedıgrıde (F2)’deki erkeklerin yaklaşık yarısı  bu özelliği 

gösterirken kızların hiç biri göstermez. Şüphesiz[X+Xw] x [XwY] çaprazlamasından elde 

edilen bireylerde kızların yarısı kadar erkekler'in yarısıda resesiv fenotipi taşırlar. Normal 

dişilerin (AAXX) bu çeşit genlerden iki tane taşıdığı ve homozigot [++] yada [ww] veya 

heterozigot [+w] olacağı normal erkeklerin ise (AAXY) yalnızca hemizigot [(X+Y) veya 

(XwY)] olacağı anlaşılmaktadır. Yani bir genin veya genlerin tek kopyasının (üyesinin) 

taşıyan organizmaya hemizigot denir. 



- İnsanlarda Cinsiyete Bağlı Kalıtım 
 İnsanlarda 50’nin üzerinde cinsiyete bağlı gen tesbit edilmiştir. Bunların 

çoğu resesiv genle oluşturulur. Kırmızı-Yeşil renk körlüğü bu konuda ilk ortaya 

konulan örnekdir. Yapılan bir çalışmada her 25 erkekden 2 si kırmızı yeşil renk 

körü iken 150 kadında 1’i bu özellikten etkilenmiş bulunmuştur. 

 Hemofili hastalığıda kan pıhtılaşmasında gerekli bir ön madde olan 

tromboplastin’ın eksikliğinden ileri gelen bir tablodur. Bu özellikde resesiv bir 

cinsiyete bağlı modele uymaktadır. iki tip cinsiyete bağlı hemofili bilinmektedir.  
 1- (A) tipi hemofili: Faktör VIII olarak bilinen antı hemofilik globulin 

eksikliğinden ileri gelir. Hemofili vakalarının 4/5’i bu tipdedir. 

 2- (B) tipi Hemofili: Plazma tromboplastın unsurlarından faktör IX 

denilen unsurun eksikliğinden ileri gelir. Bu hastalık daha hafif formda sonuçlara 

yol açar. He iki tipde hemofili vakaları gözlenen ailelerde yapılan çalışmalara göre 

(X) kromozomu üzerinde bulunanların dışında iki lokusu içeren bir kalıtım 

biçimini göstermektedir. Bazı veriler bu iki lokusun 14’den küçük harita ünitesi 

uzaklıkta olduğunu göstermiştir. Hemofil özellikle Avrupa Kraliyet ailesinde 

görülen ve Heterozigot olduğu anlaşılan kralice Viktoryaya kadar kökleri uzanan 

bir kalıtım modeli ile populer olmuştur. Ancak Kralice Viktoryanın cedlerinde 

hemofilili şahısa rastlanmamıştır. Bu sebeble bir mutasyonla oluştuğu 

düşünülmektedir. 



 
 Erkek hemofililer 10.000 erkek doğumda 1 sıklığında gözlenirken heterozigot 

dişiler yaklaşık bunun iki misli frekansda beklenir.  Bu gibi genlerin frekanslarının nasıl 

hesaplandığı ileride populasyon genetiği bahsinde açıklanacaktır. Ancak bir genotipe 

bakmaksızın eşlerin seçimi koşullarında hemofilik dişilerin (10.0002) de bir ihtimalle (yani 

yüz milyonda bir ihtimalle) oluşması beklenir. Bu beklenen ihtimal düzeyi erkek 

homofililerin döl verecek yaşa ulaşmadan ölmeleri nedeniyle düşmektedir. Ayrıca homofilili 

kızlar genellikle erginlik döneminde ölürler. Sonuç olarak çok az hemofilili dişi 

bilinmektedir. Bunlarda genellikle ilk kuzenler arası evlilikte görülür. Farklı hemofilli 

tipleri pıhtılaşma zamanı farklı olduğundan bu kusurun diğer bazı modifiye edici genler 

tarafından etkilendiği düşünülmektedir. Halen heterozigot dişiler pıhtılaşma 

zamanınındaki küçük bir fazlalık dolayısıyla anlaşılabilmektedir. insan diğer bazı cinsiyete 

bağlı kalıtım örnekleri ise aşağıda verilmiştir.  

 İki çeşit dıabetes insipıdus (şekersiz dıabet) ve fonksiyonel olmayan ter bezleri 

(anhıdrotıc, ektodermal dısplassıa), merkezi kesici dış noksanlığı, bazı tip sağırlıklar, 

spastik paraplegia, göz yuvarlaklarının istemsiz yuvarlanması (nystagmus), bir çeşit 

katarakt, gece körlüğü, optik atrofi gençlik glaucoması, gençlik muscular dıstrofisi, baş 

önünde beyaz leke bunların çoğu resesiv genden ileri gelen vakalardır. Ayrıca Glukoz-6-

fosfat dehidrogenaz eksikliği, alfa - galaktosidas eksikliği, A tipi hemofili, B tipi hemofil, 

Lesch-Nyhan sendromu, Dücen/Becker kas erimesi, Vitamin D'ye dirençli raşitizm, Xg Kan 

hücresi antijeni, Bakır taşıma yetersizliği, testukuer feminizasyon sentromu gibi kusurlar 

insanda (X) kromozomlar üzerinde yer alan özelliklerdir. öte yandan diş enameli eksikliği 

dominant cinsiyete bağlı gendir. Bir ailede iki (X) kromozom taşıyan kadınların bu geni 

alma ihtimali bakımından erkeklerin iki misli şansı vardır. 

 



Şekil 11.1. Kanın pıhtılaşmasında işlem basamakları  



Şekil 11.2. Tavuk ve horozlarda eşeye bağlı çizgililik karekterlerinin kalıtımı 

B=çizgili> b=düz allelleri cinsiyet kromozomları (Z ve W) üzerinde bulunur. 



- Diğer Organizmalarda Cinsiyete Bağlı Kalıtım Örnekleri 

 (XX-XO) Mekanizması ile cinsiyetin belirlendiği canlılarda da cinsiyete 

bağlı kalıtım modeli bulunur. çünkü cinsiyete bağlı gen tabiri (X) kromozomu 

üzerindeki kalıtımı ifade eder. Bu durumda da yalnız dişiler heterozigot olabilir. 

 Kuşlarda ise dişiler heterogametik cinsiyete sahip olup memelerdeki 

durumun tersi söz konusudur. Bu tip kalıtımda genler kris-kos (yada zikzag) 

denilen bir yol takip eder. Ancak genler heterozigot anadan heterozigot oğul 

aracılğı ile kız torunlara geçer. Plymouth Rock ırkı tavuklarda çubuklu tüylülük 

modeli dominant cinsiyete bağlı bir genle belirlenir. Gene aynı ırkda tüy gelişimini 

hızını kontrol eden diğer bir allel gen çiftide bulunur. Her iki özellikde civciv 

cinsiyetini  erkenden  belirlemekte kullanılır. Tüy rengi modeline ilişkin genler 

bazen diğer genler etkisi ile modifiye edilir. Yavaş tüylenme hızı için gen (k) yi 

kullanmak çubuk tüylülük modelini kullanmaya nazaran daha uygundur. Böyece 

kuluçkadan sonra bir kaç saat için de cinsiyet tayin edilebilir. Mesela kanatlılarda 

erkekler homogametikdir. [X+Xw (0)] x [Xk Xk (0)] çaprazlamasından (normal 

tüy gelişimi hızında erkek (X+Xk) ve yavaş tüy gelişim hızında dişiler (Xk) gibi iki 

çeşit döl elde edilir. (k) geni diğer ticari değeri bulunan karekteristikler üzerinde 

etkili değildir. Kanatlılarda W insanlarda Y'ye tekabül eder. 

 



Cinsiyete Bağlı Letal Genler 
 Hemofili hastalığını bir bakıma resesiv cinsiyete bağlı letal özellik olarak 

düşünebiliriz. çünkü bu özellikde genellikle ölümle neticelenir. En ufak bir 

yaralanma yada çizik normal insanlarda zarar yapmadığı halde hemofili 

şahıslarda fotal (ölümlü) kanamalara yol açabilir. Bu yüzden cinsiyete bağlı letal 

özellikler de ölüm dolayısıyla cinsiyet oranıda değişebilir. 

 Genellikle çok genç çocukluk döneminde normal görüldüğü halde 10 yaş 

dolayında ölüme yol açan nadir bir hastalık olan, Pseudohypertrophıc musular 

dıstrofi hastalığı kasların ileri derecede harabiyeti ile ortaya çıkan bir hastalıkdır. 

Bu hastalıkta hemofili gibi bir resesiv cinsiyete bağlı letal bir kusurdur. ∫imdilik 

bu hastalıktan kurtulma yolları bilinmemektedir. Bu hastalıkdan sorumlu gen 

letal olarak kabul edilmektedir. Bu gende belli bir döl grubunda cinsiyet oranını 

değiştirir. Bu özellik için normal dominat geni (+) müsküler dıstrofili olmayı (d)’li 

gösterelim. 

 Heterozigot kadın ve normal erkekler arasındaki evlenmelerde; [X+Xd] x 

[X+Y] çaprazlaması doğum anında [(1/4) X+X+]; [(1/4)X+Xd]; [(1/4)X+Y]; [(1/4) 

XdY]döllerini oluşturacaktır. Ancak dY genotipli bireyler 20 yaşından önce 

ölürler. Neticede başlangıçta 1:1 olan erkek dişi oranı 2 erkek : 1 dişi’ye dönüşür. 

Eğer bu resesiv cinsiyete bağlı letal gen doğumdan önce ölüme yol açsaydı canlı 

doğumlarda dişinin erkeye oranı 1:1’den 2:1’e değişecektir. Herhangi bir 

çalışmada dişi : erkek oranı cinsiyete bağlı resesiv letal kalıtımın bir göstergesidir. 



Holandrik Genler 
 (Y) kromozomu üzerinde bu kromozomun homologu bulunmayan 

kısmında yer alan genlerle belirlenen özellikler yalnız erkekde gözlenir ve 

babadan oğula geçer. Bu sebeble insanda bu tip genlerin varlığını anlamak 

nisbeten kolaydır. Ancak kısmen (Y) nin nisbi genetik hareketsizliği ve kısmenda 

cinsiyetle sınırlı kalıtımdan ayırdetmekteki güçlük nedeniyle bilinen vaka sayısı 

azdır. insanda en iyi bilinen holandrik gen kıllı kulak (Hypertrıchosis) dir. Bu 

özellik Hindistanda daha çoktur. 

Cinsiyetle Sınırlı Genler (Cinsiyetin Sınırladığı Özellikler) 
 Tek cinsiyette etkili özellikler= Dominant yada Resesiv herhangi bir genin 

etkisi bir cinsiyette tam diğerinde sıfırdır. 

 Bu tip genlerin fenotipik açıklanması cinsiyet hormanlarından birinin 

varlığı yada yokluğu ile belirlenir. Bu yüzden bu genlerin fenotipik etkisinin bir 

cinsiyet veya diğer cinsiyetle sınırlandığı söylenir. Dıoık organizmalarda 

eşeylerden sadecebirinrde görülen özelliklere sekonder eşey karekterleri denir.En 

yaygın bilinen örnek evcil tavuklar ve bir çok kuş cinsinde erkek ve dişide 

gözlenen önemli bir kuş tüyü cinsindeki farklılığıdır. Legorn ırkında erkekler 

kuyruk ve boyunda uzun noktalı kıvrık saçaklı tüylere sahipdir. Dişiler ise daha 

kısa yuvarlak daha düz ve saçak bulunmayan tüylere sahiptir.  



Genotip Dişi Erkek

HH Tavuk - Tüy Tavuk - Tüy

Hh Tavuk - Tüy Tavuk - Tüy

hh Tavuk - Tüy Horoz - Tüy

 Bu yüzden horoz tüylenme ve tavuk tüylenme gibi tipler söz konusudur. Sebrıght 

bantam gibi ırkların her iki cinsiyetteki üyeleri tavuk tüylüdür. Hamburg Wyandot gibi ırklarda 

ise hem horoz tüylü hemde tavuk tüylü erkekler mevcuttur. Dişilerin ise tümü tavuk tüylüdür. 

Legorn dişileri tavuk tüylü legorn erkekleri ise horoz tüylüdür. Tavuk tüylülüğün (H) ile 

gösterilen bir genin horoz tüylülüğü ise bunun (h) ile gösterilen allelinin sonucu olduğu 

düşünülmektedir. Burada (h) reresiv geni horoz tüylülükden sorumlu ılup yalnızca erekekde 

etkisini gösterir. Bu örnekde etkisi cinsiyetle sınırlı genin (H) değil (h) olduğuna dikkat ediniz . 

 

 

 

 

 

 

  Buna göre Sebrıght banthn ırkının tümü (Hh), Hamburg ve wyandotlar (H-) veya (hh), 

Legornların tümü ise (hh) dir. Horoz tüylülüğün vuku bulduğu yer erkek genotiple 

sınırlanmıştır. Kanatlılarda görülen (h) geninin davranış farklılığı ovaryum veya testisleri 

çıkarılmış hayvanlarda da görülmektetir. Bu şekilde gonadları çıkarılmış (gonadctomize edilmiş) 

genetik bakımından dişi kanatlıların hepsi operasyonu takibeden gelecek tüy dökümünde 

genotipe bakmaksızın horoz tüylü olmaktadır. Böylece kuş tüylerinin çeşidi genotip ve cinsiyet 

hormonlarıın özel kombinasyonuna bağlıdır. iki allelin faaliyeti aşağıdaki gibi özetlenebilir. H 

geni cinsiyet hormonunun varlığında tavuk tüylülüğü her hangi bir cinsiyet hormonun 

yokluğunda ise horoz tüylülüğü oluşturur ve (h) üzerine dominanttır. h geni ise horoz tüylülük 

belirler ve eğer dişilik hormonu yoksa horoz tüylülüğü oluşturur. Eğer dişilik hormonu varsa 

tavuk tüylülüğü oluşturur. 

 



Cinsiyetten Etkilenen Genler  (Cinsiyetin Etkilediği Özellikler) 

 Böyle genler arasında dominant, resesiv'lik ilişkisi cinsiyetten etkilenir. 

Bir özelliğin açıklanmasının bir cinsiyette sınırlı olması demek olan cinsiyetle 

sınırlı genlerin aksine dominantlığın genotipi taşıyan bireyin cinsiyetinden 

etkilenmesi ile oluşan bir kalıtım modelide bulunur. Kellik’in (saç dökülmesi) 

hastalık radyasyon tıroıd bezi etkisi gibi birçok nedenleri bulunmakla beraber 

tipik kellik belirli bir genetik modele sahiptir. Bu durumda tepedeki saçlar erken 

yaşta tedrıcen seyrelir. 

 Tipik kellik erkeklerde daha geçerlidir. Ama kadınlarda da oluşabilir. Bu 

modelde bir gen çiftinin rol oynadığı düşünülmektedir. Yani dominantlık ilişkisi 

cinsiyetden etkilenir bazı araştırıcılar dişi cinsiyette dazlaklığın çok nadir oluşuna 

bakarak bu özelliği cinsiyetle sınırlama özellikler grubuna sokmaktadır. 

Genoip Dişi Erkek

BB Kel Kel

Bb Saçlı Kel

bb Saçlı Saçlı



Görüldüğü gibi (B) geni erkeklerde dominant dişilerde resesiv olarak 

davranmaktadır. Yani heterozigot durumda genin etkisi dominantlığı erkeklik 

hormonunu varlığına bağlı olarak değişmektedir. Literatürlerdeki hormon 

dengesizliği veya hormon desteği ile tedaviye ilişkin veriler bu görüşleri 

desteklemektedir. Bu durumda heterozigotlarda bir cinsiyette kellik geni 

dominant davranmakta, başka bir cinsiyette saçlılık geni dominant 

davranmaktadır.  

 Diğer hayvanlarda böyle vakalar bilinmektedir. Koyunlarda boynuzluk 

geni erkeklerde dominantdır. Sığırlarda beneklilik (alacalılık) da böyle bir 

örnekdir. Beyaz ve koyu kahverengi (maun) erkeklerde kırmızı ve beyaz ise 

dişilerde dominanttır. Cinsiyetin etkilediği özellikler otozomal genler tarafından 

meydana getirilmektel birlikte fenotipte belirme şiddeti eşey hormonlarına 

bağlıdır.  

 



Şekil 11.2. Kraliçe Viktoryanın sülalesinde hemofil vakalarının sıklığını (Siyah) 

gösteren pedigri. I-1 Kraliçe Viktoriya, II-8 Albany dükü Leepold, III-3 Hesse’li 

frederik, III-8 Kraliçe Eugene (İspanyol XIII Alfons ile evlenmiştir.) , III-9 

Buttenberg Lordu Leopold, III-10 Battenberg prensi Maurce, IV-1 prusyalı 

Valdemar, IV-3 Prosyalı Henry, IV-8 Rus Çarı Alexis, IV-10 Trematon Vikonto 

Rupert, IV-12 İspanyol Alfons, IV-17 İspanyol Gonzola, temsil eder. Bunlardan 

IV-II evlilik dönemlerinde ölmüştür. II-2 ise ingiliz VII edvardı gösterir. Bu şahıs 

Kraliçe Elizabetin büyük büyük babasıdır.  



Şekil 11.3 Evcil tavuklarda tavuk 

tüylenme (solda) ve horoz tüylenme 

(sağda) horoz tüylenme boyun ve 

kuyruk tüylerinde uzun kıvrılmalar 

tüylerle karakterize edilir. 

Şekil 11.4 Plymouth rock dişilerinde 

(solda) ve erkeklerinde (sağda) 

cinsiyete bağlı dominant gen etkisi ile 

oluşan çubuklu (çizgili) tavuk tüyü 

modeli.  


