
Enkel genetik

Kortfattat om genetikens a, b, c...

Genetik är uppdelat på två Recessivt och Dominant.

Dominant– vanligtvis representeras av en stor bokstav. Karaktärsdraget uttrycks även om den andra genen i paret 

är olika (heterozygot). Om en förälder är homozygot dominant för egenskapen, kommer alla avkommor att visa att

draget.

Dominanta gener kan inte bäras.

Recessivt - representeras av en liten bokstav och kan döljas av en dominant gen. En enskild behöver två kopior av

genen för att uttrycka den egenskapen, och måste därför alltså vara homozygot för att visa sig.

Alla råttor är något av dessa två
aa– black (Icke agouti)
A/– agouti (Vild typ)
De bär dessa gener oberoende på hur de ser ut.

Färger uttrycks beroende på vilken färg och ögon gen 
som föräldrarna nedärver till avkommorna. Dessa färg 
gener är uppställda efter bokstäver.
En stor bokstav betyder att genen är dominant och kan ej 
bärs.
En liten bokstav betyder att den är resensiv och både 
föräldrarna måste ha för att den ska visas.

När man ser ett A/ så menas det med att den andra genen 
inte har blivit identifierad som A (agouti) eller a (black)
Aa=agouti
AA=agouti
aa=black
A/= Strecket visar att andra bokstaven är okänd.
A*= Annat sätt att skriva att bokstaven är okänd.

Närvaron av olika ögon gener kan ändra en basfärg.
All ögonfärg är recessivt.
rr = ruby eye or RED (rr)
pp = Pink eye or PED (pp)

Lite exempel:
Agouti med RED. (A/- rr) Blir Fawn
Agouti med PED. (A/ pp) Blir Amber
Black med RED. ( aa rr) Blir Beige
Black med PED. (aa pp) Blir champange

Färg dilute kan också ändra Agouti och Black. Alla dessa 

Enklaste sättet att räkna ut på vad man kan tänkas få i en kull.
Är att göra den gamla uppställningen man

gjorde i plugget.

Med att para två agouti som bär black Aa).
Får vi ut med att

25% blir agouti som ej bär på black genen(AA),
50% kommer bli agouti men bära black(Aa).

Och 25% kommer bli black(aa)
25% homozygot agouti (AA)
50% heterozygot agouti (Aa)

25% black (aa).
Problemet här är att vi kan aldrig veta vilka 50% som

bär på black.
Och vilka 25% inte bär på genen.

Detta kan man endast ta reda på genom test parning. Men para
75% av alla födda i en kull är inte direkt smart.



färger
jobbar i par och kan kombineras med andra för att 
producera
olika färger.
Bb – Chocolate
mm- Mink
dd – Russian blue
gg – Blue
cc – Albino

Rex anlaget
Rex är en dominant gen som beskrivs med Re
Rere – Rex
ReRe – Dubbelrex
rere – Standard slät
* En råtta kan aldrig bära på dominant gen. Antingen är den rex eller så är den det inte.
Finns inget som heter rex bärare
Så här ser utslaget ut vid parningar av rex och släta råttor.
Slät + Slät = 100% Släta
Slät + Rex = 50% Rex + 50% Slät
Rex + Rex = 25% Dubbelrex + 50% Rex + 25% Släta
Dubbelrex + Dubbelrex = 100% Dubbelrex
Slät + Dubbelrex = 100% Rex
Rex + Dubbelrex = 50% Dubbelrex + 50% Rex
Velveteen är dominant (Cucu) – Fungerar genetiskt på samma sätt som rex.

Harley
Harley är precis samma sak som långhårig råtta. Därav har det varit förvirrande och svårt att hitta 
på vad harley är. Det är en recensive gen och fungerar precis som långhår då det är samma sak. 
Samma gäller för harley satin/långhårig satin.
Vad blir vad listan nedan fick jag efter kontakt med flera håll. Dessa har även mer information och 
är:
http://www.ratspacnw.org/, http://everwildrattery.webs.com/, http://www.ratz.co.uk/genetics.html
Bättre information om Harley kan läsas här: http://www.paperheartrats.com/harley.html
Harley/angora är resensivt. Nedan ses en tabell på hur genen fungerar.
harley+harley = 100% harley
Harley+ rex = 0 harley
Harley+ regular smooth = 0 harley
Harley+ velveteen = 0 harley
Harley+ rex bär harley gen = 50% harley 50% rex
Harley+ Slät bärande harley gen= 50% harley
Harley+ velveteen bär harley= 50% harley 50% velveteen
Rex som bär harley gen + Slät som bär harley gen = 25% harley 50% rex
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