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نكات پيشگفتار:
 -١شباهت فرزندان به والدين بدليل انتقال ويژگيهاي والدين به فرزندان از طريق توليد مثل ميباشد.
 -٢مقايسة انواع توليد مثل
توليد مثل غير جنسي

توليدمثل جنسي

فقط يك والد شركت دارد

نيازمند به دو والد ميباشد

اندامهاي تخصصي مثل غدد جنسي و فرآيندهايي مثل

نيازمند اندامهاي تخصصي )غدد جنسي( و فرآيندهايي مثل

فرزندان كاملا شبيه والد خود هستند )كپي والدين(

فرزندان كاملا شبيه هيچكدام از والدين نيستند

تنوعي بين فرزندان وجود ندارد

بين فرزندان تنوع وجود دارد

تقسيم ميوز  ،توليد گامت و لقاح ميباشد

تقسيم ميوز ،توليد گامت و لقاح ندارد

 -٣در توليد مثل جنسي ،ويژگيهاي هريك از والدين توسط دستورالعملهايي كه در دناي موجود در گامتها )كامهها( قرار
دارد ،به نسل بعد منتقل ميشود.
 -٤پيش از كشف قوانين وراثت ،تصور بر آن بود كه صفات فرزندان ،آميختهاي از صفات والدين و حد واسطي از آنهاست.
مثلا اگر يكي از والدين بلندقد و ديگري كوتاهقد باشد ،فرزند آنان قدي متوسط خواهد داشت .اما مشاهدات متعدد نشان

داد كه اين تصور درست نيست.

 -٥در اواخر قرن نوزدهم ،زماني كه ِهنوز ساختار و عمل دنا و ژنها معلوم نبود ،دانشمندي بهنام گريگور مندل توانست
قوانين بنيادي وراثت را كشف كند .به كمك اين قوانين ،ميشد صفات فرزندان را پيشبيني كرد.
*** واژهها و توضيحات زير براي درك بهتر مطالب اين فصل ضرورررررري هستند!!!

كروموزوم :قطعهاي از مولكول  DNAبه همراه پروتئينها )هيستونها( كه تعداد و محتوي
ژنتيكي آن در جانداران مختلف ،متفاوت است.
ژن :بخشهايي از مولكول  DNAكه حاوي اطلاعات لازم براي
توليد پروتئين يا  RNAميباشد.

كروموزوم همتا :سلولهاي پيكري )غيرجنسي( يك جاندار ديپلوئيد )دولاد( از هر كروموزوم
دو نسخه دارند كه به اين دو نسخه ،كروموزومهاي همتا ميگويند .يكي از اين كروموزومها
از پدر و ديگري از مادر به ارث رسيده است و ميتوانند دستورالعملهاي يكسان و يا متفاوتي

داشته باشند.
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نكته :كروموزومهاي همتا از نظر اندازه ،شكل و محل سانترومر مشابه بوده و داراي محتواي ژنتيكي مشابه هستند .كه اين
محتواي ژنتيكي ميتواند يكسان يا متفاوت باشد.

* محتواي ژني مشابه يعني اگر روي يكي از كروموزومهاي همتا ژن رنگ چشم باشد،
روي ديگري هم بايد همان ژن وجود داشته باشد ،اما ممكن است محتوي اين دو ژن

يعني نوع رنگها متفاوت باشد :يعني يكي از كروموزومها داراي ژن رنگ چشم آبي و

ديگري داراي ژن رنگ چشم قهوهاي باشد )مشابه و غير يكسان( .و يا ممكن است كه هر

دو كروموزوم داراي ژن رنگ چشم قهوهاي باشند )محتواي مشابه و يكسان(.
* پس  بر روي دو كروموزوم همتا ،ژنهاي مشابهي وجود دارد كه محتواي اين ژنها
)يعني دستورات آنها( ميتواند يكسان يا متفاوت باشد.

كروموزوم مضاعف :هر يك از كروموزومهاي همتا در مرحلة سنتز ) (Sچرخة سلولي،
مضاعف ميشوند .يعني كروموزومهاي تك كروماتيدي تبديل به كروموزومهاي
دو كروماتيدي ميشوند.

نكتة مهم :هر كروموزوم مضاعف داراي دو كروماتيد خواهري بوده كه
اين دو كروماتيد كاملا از هر نظر )شكل و اندازه و محتواي ژنتيكي(
يكسان ميباشند.

صفت :در علم ژنشناسي ،ويژگيهاي ارثي جانداران را صفت مينامند.
نكتة  :١برخي از صفات توسط يك ژن كنترل ميشوند )صفات تك ژني( و برخي از صفات توسط چندژن كنترل ميشوند
)صفات چند ژني(.

نكتة  :٢برخي از صفات تا حدي تحت تاثير محيط و شرايط محيطي قرار دارند مثل اندازة قد كه با تغذيه و ورزشهاي
مناسب ،ميتوان آن را افزايش داد .اما برخي از صفات مثل گروه خوني ،پيوسته يا آزاد بودن لالة گوش و  ...در اثر محيط

تغيير نميكنند و همواره ثابت ميباشند.

شكلهاي يك صفت :به انواع مختلف يك صفت ،شكلهاي آن صفت ميگويند .مثلا رنگ چشم ممكن است به رنگ مشكي،

قهوه اي ،سبز يا آبي باشد .يا حالت مو ممكن است به شكل صاف ،موجدار يا فر ديده شود.

ژنشناسي :شاخه اي از زيستشناسي است كه به چگونگي وراثت صفات از نسلي به نسل ديگر ميپردازد.

الل )دگره( :به حالتهاي مختلف يك صفت )يا يك ژن( گفته ميشود كه هريك

بر روي مكان مشابه يك كروموزوم همولوگ قرار دارندو جايگاه مشخصي و يكساني
دارند.

نكته :اللهاي يك ژن را با حروف انگليسي نشان ميدهند و براي هر ژن از يك حرف
استفاده ميشود .مثلا رنگ چشم را با حرف  Gو رنگ پوست را با حرف  Rنشان ميدهند.
٢

عنوان :انتقال اطلاعات در نسلها

@zistnovin

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

الل بارز )غالب( :اللي است كه اثر خود را بروز ميكند و آن را با حرف بزرگ نشان ميدهند.
الل نهفته )مغلوب( :اللي است كه اثر خود را بروز نميكند و ممكن است در نسلهاي بعدي اثر خود را بروز دهد .اين الل
را با حرف كوچك نشان ميدهند.

* مثلا اگر فردي براي رنگ چشم خود داراي دو الل آبي و مشكي بوده و رنگ چشمهاي اين فرد مشكي باشد ،ميگوييم الل
مشكي بارز و الل آبي نهفته )مغلوب( است .بنابر اين الل مشكي را با حرف بزرگ ) (Gو الل آبي را با حرف كوچك ) (gنشان
ميدهيم.
** حالا مفهوم محتواي ژني يكسان يا متفاوت را بهتر متوجه ميشويد:
الف( محتواي ژنتيكي يكسان يعني اللهاي موجود بر روي كروموزومهاي همتا،
يكسان باشند:

 oيا هر دو الل بارز باشند AA 
 oيا هر دو الل نهفته باشند aa 
ب( محتواي ژنتيكي متفاوت يعني اللهاي موجود بر روي كروموزومهاي همتا
غير يكسان باشند :يعني يكي از اللها بارز و ديگري نهفته باشد Aa 
خالص )هوموزيگوس( :اگر اللهاي يك صفت ،يكسان باشند ) AAو  ،(aaيعني هر دو كروموزوم همتا ،داراي اللهاي يكسان
باشند ،آنگاه ميگوييم كه فرد از نظر آن صفت خالص است.

ناخالص )هتروزيگوس( :اگر اللهاي يك صفت ،غير يكسان باشند ) (Aaيعني يكي از كروموزومهاي همتا الل بارز ) (Aو
ديگري الل نهفته ) (aداشته باشند ،آنگاه ميگوييم كه فرد از نظر آن صفت ناخالص است.

نكتة  :١فرد ناخالص ،هر دو الل يك صفت را دارد ) Aو  (aاما فرد
خالص فقط يكي از اللها را دارد يعني يا الل  aرا دارد و يا الل .A

ژنوتيپ )ژننمود( :فرمول ژنتيكي يك صفت را ژننمود يا ژنوتيپ مينامند.
فنوتيپ )رخنمود( :حالت ظاهري يك صفت را فنوتيپ يا رخنمود مينامند.

بررسي حالتهاي يك صفت در افراد:

اگر در يك جمعيتي الل بارز ) (Aمربوط به رنگ موي مشكي و الل نهفته ) (aمربوط به رنگ موي قهوهاي باشد ،آنگاه:

الف( افراد خالص بارز ) (AAاين افراد حالت بارز صفت را نشان ميدهند ،افراد خالص بارز ،داراي رنگ موي مشكي

هستند) .ژنوتيپ بارز خالص AA :و فنوتيپ بارز خالص = رنگ موي مشكي ميباشد(

ب( افراد خالص نهفته ) :(aaاين افراد حالت نهفتة يك صفت را نشان ميدهند .يعني داراي موي قهوهاي هستند) .ژنوتيپ

افراد خالص نهفته =  aaو فنوتيپ آنها قهوهاي )نهفته( ميباشد(.
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ج( افراد ناخالص ) :(Aaدر اين افراد ،الل بارز بر الل نهفته پيروز شده ! و اثر خود را بروز ميكند .يعني اين افراد داراي
موي مشكي هستند )ژنوتيپ افراد(.

* نكته :افراد ناخالص از نظر ظاهري )فنوتيپ يا رخ نمود( شبيه افراد بارز خالص هستند اما از نظر فرمول ژنتيكي صفت
)ژنوتيپ يا ژننمود( ،با افراد بارز خالص تفاوت دارند.
تمرين :جدول زير مربوط به صفات گياه نخودفرنگي ميباشد .جاهاي خالي را در جدول زير پر نماييد.
افراد بارز خالص

افراد نهفتة خالص

صفت

 = Aارغواني

ژنوتيپ=.........................

ژنوتيپ=.........................

ژنوتيپ=.........................

 =aسفيد

فنوتيپ=.........................

فنوتيپ=.........................

فنوتيپ=.........................

رنگ دانه

............................... =B

ژنوتيپ= ........................

ژنوتيپ= .......................

ژنوتيپ= ........................

طول ساقه

 =Dبلند

 =dكوتاه

ژنوتيپ=........................
فنوتيپ=........................

ژنوتيپ=........................

ژنوتيپ=........................

شكل دانه

........................ =F

ژنوتيپ= ........................

ژنوتيپ= ........................

ژنوتيپ= ........................

........................ =f

فنوتيپ = صاف

فنوتيپ = چروكيده

فنوتيپ = ........................

رنگ گلبرگ

اللها

............................... =b

فنوتيپ=........................

فنوتيپ= سبز

فنوتيپ=........................

افراد ناخالص

فنوتيپ= زرد

فنوتيپ=........................

نكات مهم:
 -١در ژنهاي دو اللي ،در صورت برقراري رابطة بارزيت كامل )يعني يكي از اللها بارز و ديگري نهفته باشد( ٣ ،نوع ژنوتيپ
و دو نوع ژنوتيپ داريم.

 -٢ژنوتيپ افرادي كه فنوتيپ بارز را نشان ميدهند را نميتوان مشخص كرد .زيرا اين افراد يا بارز خالص هستند ) (AAو
يا ناخالصاند ) .(Aaاما افرادي كه فنوتيپ نهفته را نشان ميدهند صد در صد ژنوتيپ نهفته ) (aaدارند.
 -٣كلا وقتي ميگوييم افراد بارز ،دو حالت داريم :يا فرد داراي ژنوتيپ  AAاست و يا .Aa

 -٤وقتي ميگوييم افراد خالص نيز دو حالت داريم :يا فرد بارز خالص ) (AAاست و يا نهفتة خالص ).(aa

 -٥كروموزوم  Xبا كروموزوم  Yهمتا نميباشند .در نتيجه در مردان ) (XYاللهايي كه بر روي كروموزوم  Xقرار دارند،
هيچ همتايي بر روي كروموزوم  Yندارند .پس در مردان ،صفتي كه بر روي كروموزوم  Xداراي الل ميباشد ،حالت

ناخالص ندارند .اما در زنان ) (XXكه دو كروموزوم  Xدارند .اين دو همتا محسوب شده و هر اللي كه بر روي يكي از
كروموزومهاي  Xباشد ،داراي همتايي بر روي كروموزوم  Xديگر دارد.

 -٦تفاوت ژن با الل :هر ژن داراي دو الل ميباشد كه هر كدام از اين اللها بر روي يكي از كروموزومهاي همتا قرار دارند.

تبصره :برخي ژنها نظير گروه خوني بيش از يك الل دارند ،اما هر فردي حداكثر ميتواند دو تا الل را از بين چندين الل
داشته باشد.
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انواع روابط بين اللها
 -١بارز و نهفتگي ) بارزيت كامل( :در اين حالت الل بارز ) (Aبر الل نهفته ) (aغلبه كرده و سه نوع ژنوتيپ و دو نوع
فنوتيپ در جمعيت داريم.
•

انواع ژنوتيپ:

•

انواع فنوتيپ:

AA

aa

Aa

مغلوب

غالب

 -٢همتواني :در اين حالت ،در افراد ناخالص يا هتروزيگوس ،اثر هر دو الل همزمان با هم ظاهر مي شود .در اين حالت سه
ژنوتيپ و سه فنوتيپ در جامعه داريم.
مثال :رنگ موي اسب
ژنوتيپ

AA

فنوتيپ

اسب مو قرمز

A
اسب با موهاي قرمز و

اسب

 -٣بارزيت ناقص :در اين حالت ،فردي كه ناخالص است ،فنوتيپ حد واسط را نشان مي دهد .در اين حالت  ٣ژنوتيپ و سه
فنوتيپ در جمعيت داريم.

مثال :براي صفت رنگ گل ميموني دو الل داريم :رنگ قرمز كه با حرف  Rنمايش داده ميشود و رنگ سفيد كه با حرف W

نمايش داده ميشود .انواع ژنوتيپ و فنوتيپ عبارتند از:
ژنوتيپ

RR

WW

RW

فنوتيپ

گل قرمز

گل سفيد

گل صورتي

نكتة مهم تفاوت بين همتواني و بارزيت ناقص :در همتواني هر دو فنوتيپ با هم در افراد ناخالص ظاهر ميشوند ،اما
در بارزيت ناقص ،فنوتيپها به صورت ناقص در افراد ناخالص ظاهر ميشوند )افراد ناخالص فنوتيپ حدواسط را دارند(.
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بررسي گروههاي خوني )مثالي از ژنهاي چند اللي(
 گروه خوني داراي  ٣الل  Aو  Bو  Oميباشد كه هر فرد حداكثر دو تا از اين اللها را داراست.
 بين الل  Aو  Oبارزيت كامل وجود دارد .يعني افراد داراي ژنوتيپ  ،AOگروه خوني)فنوتيپ(  Aدارند.
 بين الل  Bو  Oنيز بارزيت كامل وجود دارد .يعني افراد داراي ژنوتيپ  ،BOگروه خوني)فنوتيپ(  Bدارند.
 بين اللهاي  Aو  Bرابطة همتواني برقرار است و افراد داراي ژنوتيپ  ،ABداراي گروه خوني )فنوتيپ(  ABميباشند.
 علت بروز گروههاي خوني ،كربوهيدراتي است كه بر روي غشاي گلبولهاي قرمز وجود دارد .افراد داراي گروه خوني  Aداراي
كربوهيدرات  Aو افراد داراي گروه خوني  Bداراي كربوهيدرات  Bهستند .افرادي كه گروه خوني  ABدارند ،هر دو
كربوهيدرات  Aو  Bرا دارند و افراد داراي گروه خوني  ،Oهيچ كدام از كربوهيدراتهاي  Aو Bرا ندارند.
 كربوهيدراتهاي روي غشاي گلبولهاي قرمز ،توسط يك آنزيم خاص ساخته ميشود .افرادي كه گروه خوني  Aرا دارند ،آنزيم
سازندة كربوهيدرات  Aو افرادي كه گروه خوني  Bدارند ،آنزيم سازندة گروه خوني  Bرا دارند .افراد  ABهر دو آنزيم را
دارند و افراد  ،Oهيچ آنزيمي ندارند.
 جايگاه ژنهاي گروههاي خوني در كروموزوم )فامتن( شمارة  ٩است.
 گروههاي خوني داراي  ٣الل ٦ ،نوع ژنوتيپ و  ٤نوع فنوتيپ ميباشند.

بررسي گروههاي خوني
فنوتيپ )گروه خوني(

A

B

AB

O

ژنوتيپ

 AAيا AO

 BBيا BO

AB

OO

شكل گويچة قرمز

هيچكدام

كربوهيدرات روي
گويچة قرمز

گروه خوني :RH
 گروه خوني  Rhبر اساس بودن يا نبودن پروتئيني است كه در غشاي
گويچههاي قرمز جاي دارد و پروتئين  Dناميده ميشود .اگر اين پروتئين
وجود داشته باشد ،گروه خوني Rhمثبت است و اگر وجود نداشته باشد

گروه خوني  Rhمنفي خواهد شد.


بود و نبود پروتئين  Dبه نوعي ژن بستگي دارد .دو الل در ارتباط با اين پروتئين ،در ميان مردم ديده ميشود .اللي كه
ميتواند پروتئين  Dرا بسازد و اللي كه نميتواند پروتئين  Dرا بسازد .اين دو الل را به ترتيب  Dو  dميناميم.

٦
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 Dو  dجاي مشخصي در فامتن دارند .هر دو ،جاي يكساني از فامتن شماره  ١را به خود اختصاص دادهاند .توجه داشته
باشيد كه هر فامتن شماره  ١در اين جايگاه ژن  Dيا  dرا دارد و نه هر دو را .به اين جايگاه از فامتن شماره  ،١جايگاه
ژنهاي  Rhميگويند.



چون ياختههاي پيكري هر فرد ،دو كروموزوم شمارة  ١دارد )يكي از پدر و ديگري از مادر( ،پس
هر فرد دو الل براي اين صفت دارد.



بين الل  Dو  dرابطة بارز و نهفتگي )بارزيت كامل( وجود دارد و بنابراين ٣ ،نوع ژنوتيپ و  ٢نوع
فنوتيپ در جامعه براي اين صفت داريم.
ژنوتيپ

DD

Dd

dd

فنوتيپ

 Rhمثبت

 Rhمثبت

 Rhمنفي

نكته :در بررسي همزمان گروههاي خوني چهارگانه و گروهخوني  ،Rhمجموعا  ١٨ژنوتيپ و  ٨فنوتيپ داريم.
A+
AADD
AADd
AODD
AODd

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

BBDD
BBDd
BODD
BODd

ABDD
ABDD

OODD
OODd

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

AAAdd
AOdd

AB+

B+

ABABrr

BBBdd
BOdd

O+

OOOdd

تمرين:
 -١در بين فرزندان يك خانواده ٤ ،نوع گروه خوني يافت ميشود .با توجه به اين موضوع ،نوع گروه خوني والدين را
مشخص نماييد.

٧
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 -٢گروه خوني هر فرد بستگي به آنتيژني دارد كه در سطح غشاي  .........................قرار دارد.
 (١پلاكتها

RH (٣

 (٢گلبولهاي سفيد

 -٣در غشاي گلبول قرمز فردي با گروه خوني  ،A+كداميك وجود ندارد؟
 (١آنتيژن رزوس

 (٣آنتيژنA

(٢پادتن ضد B

 -٤در غشاي گلبول قرمز كداميك آنتيژن بيشتري وجود دارد؟
A+ (١

B+ (٢

O+ ( ٤

AB+ (٣

٨

 (٤گلبولهاي قرمز

 (٤انيدراز كربنيك

عنوان :انتقال اطلاعات در نسلها
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صفت مستقل از جنس :صفاتي هستند كه ژن مربوط آنها بر روي كروموزومهاي غير جنسي قرار دارد.
انواع صفات

صفت وابسته به جنس :صفاتي هستند كه ژن مربوط آنها بر روي يكي از كروموزومهاي جنسي قرار دارد.

وراثت صفات مستقل از جنس
* هر صفت داراي دو الل ميباشد كه هر كدام بر روي يكي از كروموزومهاي همتا )هومولوگ قرار دارد( .در طي گامت-
زايي و هنگام تقسيم ميوز )آنافاز  (١كه كروموزومهاي هومولوگ از يكديگر جدا شده و هر كدام وارد يك ياخته ميشوند،

اللهاي مربوط به هر صفت نيز از يكديگر جدا شده و هر كدام وارد يكي از دو ياختة حاصل از ميوز  ١ميشوند.
a

a a
a
a

a

A A

A A

A

ميوز ١

جدا شدن كروموزومهاي همتا

A

ميوز ٢

جدا شدن كروماتيدهاي خواهري

* پس جدا شدن اللها در ميوز  ١انجام ميشود.

 بيماريهاي مستقل از جنس )اتوزومي( مغلوب در مردان و زنان دو نوع فنوتيپ و سه نوع ژنوتيپ دارند.
AA

سالم

Aa

ناقل

aa

بيمار

٩
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انواع مسائل ژنتيك و روشهاي حل آنها) :جواب مسائل و نكات مربوطه را در كانال  @zistnovinببينيد(
 .١انواع گامت :در برخي مسائل ،از شما انواع گامت توليدي توسط يك فرد را ميخواهند .توجه كنيد كه انواع گامت يعني
فردي با يك ژنوتيپ مشخص ،چه نوع گامتهايي ميتواند توليد نمايد.

نكته :اگر تعداد گامت را بخواهند ،در مردان ميليونها گامت و در زنان در هر چرخه تنها يك گامت توليد ميشود!
مثال  :١يك زن با گروه خوني  Rhناخالص با مردي خالص و نهفته ،هر كدام چند نوع گامت توليد ميكنند.

نكته :انواع گامت براي هر ژنوتيپ برابر است با  ٢nكه  nبرابر است با تعداد صفات ناخالص )هتروزيگوس(.
مثال  :٢فردي با ژنوتيپ  AaBBDdGgمفروض است .اين فرد حداكثر چند نوع گامت ميتواند توليد كند؟

نكته :ژنوتيپ )ژننمود( فرزندان به اين بستگي دارد كه كدام گامتها )كامهها( با يكديگر لقاح پيدا كنند.
 .٢مربع پانت :جدولي است كه براي بدست آوردن نسبت ژنوتيپ و فنوتيپ آميزشهاي دلخواه ميتوان از آن استفاده
كرد) .كاشف آن آقاي رجينالد پانت بود(.

روش كار :فرض ميكنيم ميخواهيم نسبتهاي ژنوتيپي و فنوتيپي آميزش مقابل را بدست آوريم:

Aa ×aa

 .١بدين منظور ابتدا گامتهاي هر دو والد را با نسبتهاي آنها تعيين مينماييم:

 .٢آنگاه يك مربع رسم ميكنيم )چون هر كدام  ٢گامت دارند ،مربع بايد  ٢ × ٢باشد(.
 .٣پس از رسم مربع ،گامتهاي يك والد را در يك ضلع آن و گامتهاي والد ديگر را در كنار ضلع ديگر قرار ميدهيم و

سپس در يكديگر ضرب مينماييم و حاصل را در خانههاي داخل مربع مينويسيم.

١٠
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 .٤سپس نسبتهاي داخل مربع را با يكديگر جمع ميكنيم تا ژنوتيپهاي فرزندان بدست

2 ( Aa) + 2 ( aa) = Aa + aa
 .٥اكنون بر اساس ژنوتيپها ،فنوتيپها را تعيين مينماييم:

تمرين :در هر يك از تمرينهاي زير ،نسبت-هاي ژنوتيپي و فنوتيپي فرزندان را با رسم مربع پانت تعيين نماييد.
: Aa × Aa -١

: AA × Aa -٢

: AA × aa -٣

*** براي تست زني و حل سريع مسائل ،حتما نسبتهاي آميزشهاي تك صفتي اصلي ،حفظ شود:
= AA × Aa

 100% Aaيا AA × aa = Aa

aa × Aa = Aa + aa

Aa × Aa = AA + Aa + aa

AA + Aa

١١
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 .٣تعيين فنوتيپ و ژنوتيپ در آميزشهاي چند صفتي:
آميزشهاي چند صفتي ،براي بررسي همزمان چندين صفت به كار ميروند و در آنها ،هر صفت را با يك حرف انگليسي

نشان ميدهند.

مثال :انواع ژنوتيپ و فنوتيپ آميزش مقابل را بدست آوريد:

AaBbDD × aaBbDd

براي حل اين مسائل به روش تستي و سريع  ٢راه حل داريم:
راه اول:

راه دوم:

تمرين :در هر يك از آميزشهاي زير ،انواع ژنوتيپها و فنوتيپهاي فرزندان را مشخص نماييد.
: AabbDdGG × AABbDdGg -١

: AaBBddhh × AaBbDDHh -٢

١٢
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 .٤محاسبة ژنوتيپ از روي فنوتيپ:
براي حل اين مسائل بايد ابتدا ژنوتيپ والدين را از روي فنوتيپ آنها تشخيص داده و سپس نسبتهاي ژنوتيپي و فنوتيپي
زادهها را تعيين نماييم.

مثال  :١از پدر و مادري  A+و هتروزيگوس در بين فرزندان چند نوع ژنوتيپ و چند نوع فنوتيپ وجود دارد؟

مثال  :٢از ازدواج مردي با گروه خوني – Oو زني با گروه خوني  ،AB+چه نوع ژنوتيپها و فنوتيپهايي در بين فرزندان
قابل پيشبيني است؟

 .٥ژنوتيپ و فنوتيپهاي خاص براي فرزندان:

مثال :١در آميزش  ، aaBbDd × AaBbDdچه نسبتي از فرزندان ژنوتيپ  AaBBddرا خواهند داشت؟

مثال  :٢از پدر و مادري سالم و ناقل صفت فنيل كتونوري ،احتمال تولد ...................
 -١دختري با فنيل كتونوري چقدر است؟

 -٢پسري سالم چقدر است؟

 -٣فرزندي با حداقل يك ژن بيماري چقدر است؟
١٣
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 -٤فرزند بعدي همواره سالم باشد چقدر است؟

 -٥دختري سالم چقدر است؟

 -٦دختري بيمار چقدر است؟

مثال  :٣مردي  A+و مبتلا به بيماري فنيل كتونوري با زني سالم و داراي گروه خوني  B+ازدواج ميكند .فرزند اول آنها
پسري مبتلا به فنيل كتونوري با گروه خوني  O-ميشود.
الف( ژنوتيپ پدر و مادر را تعيين كنيد.

ب( چقدر احتمال دارد كه فرزند بعدي آنها دختري سالم و داراي گروه خوني  AB+باشد؟

ج( چقدر احتمال دارد كه اين زوج فرزند پسري با گروه خوني  O+و مبتلا به فنيلكتونوري به دنيا بياورند؟

د( چه نسبتي از فرزندان سالم اين زوج ،ناقل هستند؟

تست :در بيماريهاي اتوزومي نهفته ،هرگاه از پدر و مادري سالم ،فرزندي بيمار متولد شود ،با اطمينان ميتوانيم بگوييم
كه....

 (١پدر و مادر هر دو ناقل هستند

 (٢فقط يكي ناقل است

 (٣پدربزرگ مادري بيمار است

 (٤فرزند بعدي هم قطعا بيمار خواهد بود

١٤
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مثال  -٤در آميزش رو به رو به سوالات زير پاسخ دهيد:

P = AA × Aa

الف( چه نسبتي از فرزندان ناخالصاند؟

ب( چه نسبتي از فرزندان بارزند؟

ج( چه نسبتي از فرزندان اين خانواده دختر هتروزيگوتاند؟

د( چقدر احتمال دارد از سه فرزند اين خانواده ،يكي خالص باشد؟

ه( چقدر احتمال دارد از سه فرزند اين خانواده حداقل يكي خالص باشد؟

مثال  :٥در آميزش روبهرو به سوالات زير پاسخ دهيد:

P = Aa × Aa

الف( چقدر احتمال دارد از چهار فرزند اين خانواده ،حداقل يكي ناخالص باشد؟

ب( احتمال تولد پسري با فنوتيپ بارز؟

ج( چقدر احتمال دارد پسر اين خانواده فنوتيپ نهفته داشته باشد؟

د( احتمال هموزيگوت بودن يك فرزند بارز؟

١٥
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مثال  :٦در آميزش روبرو به سوالات زير پاسخ دهيد:

AaBbDd × aabbDD

الف( چه نسبتي از افراد در هر سه صفت ناخالصاند؟

ب( چه نسبتي از افراد در هر سه صفت هموزيگوت بارز هستند؟

ج( احتمال وقوع فنوتيپ  AbDچقدر است؟

د( چه نسبتي از افراد بارز ،ناخالصاند؟

ه( چه نسبتي از خالصها ،بارز هستند؟

١٦
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 -٦محاسبة انواع ژنوتيپ و فنوتيپ
الف( در صفات دو اللي :انواع ژنوتيپ و فنوتيپ را در آميزش مقابل مشخص نماييد.

AABbdd × AaBbDD

ب( انواع فنوتيپ و ژنوتيپ در صفات چند اللي:
 .aبدون رابطة بارز و نهفتگي صفتي داراي سه الل  A١و  A٢و  A٣در جامعه ميباشد كه رابطة بارز و نهفتگي بين اللها
وجود ندارد .انواع ژنوتيپ و فنوتيپ ممكن را بدست آوريد.

 .bهمراه با رابطة بارز و نهفتگي صفتي داراي  ٤الل  A٣ ، A٢ ، A١و  A٤در جامعه ميباشد .اگر الل  A١بر سه الل
ديگر بارزيت داشته باشد و الل  A٣نيز بر الل  A٤بارزيت داشته باشد ،انواع ژنوتيپ و فنوتيپ ممكن را بدست آوريد.

ج( انواع فنوتيپ و ژنوتيپ در صفات چند ژني )چند جايگاهي(:
صفتي  ٢ژني داريم كه ژن اول داراي  ٣الل  A٣ ، A٢ ، A١بوده كه الل  A١بر ساير اللها بارزيت دارد و ژن دوم داراي ٤

الل  B٣ ، B٢ ، B١و  B٤ميباشد كه هيچ رابطة بارز و نهفتگي بين آنها وجود ندارد .اين صفت در مجموع داراي چند نوع
ژنوتيپ و فنوتيپ در جامعه ميباشد؟
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وراثت صفات وابسته به : X
 اگر اللهاي يك ژن روي كروموزومهاي جنسي  Xقرار داشته باشد ،آن صفت وابسته به كروموزوم جنسي  Xاست.
 بنابر اين شيوع اين بيماري در مردان بيشتر از زنان است .زيرا اللهاي اين بيماريها بر روي كروموزوم Yمردان
پوشاننده ندارند.
بيماريهاي وابسته به جنس نهفته )مغلوب( :الل بيماريزا در اين بيماريها ،الل نهفته يا مغلوب ميباشد .مثل بيماري
هموفيلي.
بيماري هموفيلي :خون اين افراد در موقع لزوم منعقد نميشود .كه علت آن فقدان عامل انعقادي  (VIII) ٨ميباشد.
بنابراين چنين افرادي در خطر خونريزي بيش از حد قرار دارند .الل مغلوب اين بيماري بر روي كروموزوم جنسي  Xاست
)بيماري وابسته به جنس نهفته يا مغلوب( .كروزوم  Yاللي براي اين صفت ندارد.
 الل بيماريزا در اين بيماري را با حرف  hو الل سالم را با حرف  Hنشان ميدهند.
ژنوتيپها و فنوتيپهاي مردان

ژنوتيپها و فنوتيپهاي زنان

 ← XHYسالم

 ← XHXHسالم

 ← XhYبيمار

 ← XHXhسالم )ناقل(
 ← XHXhبيمار

نكتة  :١در صفات وابسته به  Xتعداد انواع ژنوتيپ در مردان و زنان به هم برابر نيست .مثلا در بيماري هموفيلي مردان دو
نوع فنوتيپ و دو نوع ژنوتيپ دارند .ولي زنان دو نوع فنوتيپ و سه نوع ژنوتيپ دارند .پس در مجموع  ٥نوع ژنوتيپ و ٤
نوع فنوتيپ در جامعه داريم.

نكتة  :٢در بيماريهاي وابسته به  ،Xمرد ناقل نداريم و مردها يا بيمارند و يا سالم هستند.

نكتة  :٣اگر از يك مادر بيمار و پدر سالم ،فقط پسرها بيمار شوند  الگوي بيماري وابسته به جنس نهفته )مغلوب( است.

مثال  :١چند درصد اسپرمهاي مردي مبتلا به هموفيلي ،داراي الل بيماري ميباشند؟
الف( % ٢٥

ب( % ٣٣

د( % ٧٥

ج( % ٥٠

مثال  :٢از پدر و مادري سالم ،فرزندي مبتلا به هموفيلي متولد شده است ،ژنوتيپ والدين و فرزند را مشخص نماييد.
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مثال  :٣از پدري و مادري سالم ،فرزند اول مبتلا به هموفيلي و فنيل كتونوري ميباشد .مطلوب است محاسبه احتمالات زير:
الف( احتمال اينكه فرزند بعدي پسري مبتلا به هر دو بيماري باشد؟

ب( احتمال تولد دختري كه فقط يكي از بيماريها را داشته باشد؟

ج( چه نسبتي از فرزندان آنها الل هر دو بيماري را ندارند؟

صفات پيوسته و گسسته
صفات پيوسته :صفاتي هستند كه داراي مقادير مختلفي در جامعه ميباشند )به اين معني كه هر عددي بين يك حداقل و يك
حداكثر ،ممكن است باشد( .مثل قد ،وزن و .....

صفات گسسته :صفاتي كه تنها چند حالت بيشتر ندارند ،را گسسته مينامند .مثل گروه خوني  Rhكه دو حالت مثبت و
منفي بيشتر ندارد.
صفات تكجايگاهي و چندجايگاهي
صفات تكجايگاهي:
صفاتي هستند كه يك جايگاه ژن در كروموزوم ) فامتن( دارند .براي مثال ،الل )دگره( صفت گروههاي خوني  ABOيك

جايگاه مشخص از فامتن  ٩را به خود اختصاص دادهاند.

* صفات تكجايگاهي غير وابسته به كروموزوم  Xدر افراد ديپلوئيد تنها داراي دو الل هستند كه هر كدام بر روي يكي از
كروموزومهاي همتا قرار دارد.

* صفات تكجايگاهي وابسته به  Xدر زنان داراي  ٢الل و در مردان فقط داراي يك الل ميباشند  زيرا كروموزوم  Yهيچ
جايگاهي براي صفاتي كه روي كروموزوم  Xهستند ،ندارد.

انواع صفات تكجايگاهي:

الف( تك جايگاهي دو اللي :مثل گروه خوني  Rhكه دو الل در جامعه بيشتر ندارد .الل  Aو الل .a

ب( تك جايگاهي چند اللي :مثل گروههاي خوني  ABOكه سه الل  Aو  Bو  Oرا در جامعه دارد كه البته در هر فرد فقط
دوتا از اين اللها ميتواند وجود داشته باشد.

نكته :كلا در صفات تك جايگاهي غيرجنسي )چه دو اللي و چه چند اللي( ،هر فرد ديپلوئيد فقط دو الل ميتواند داشته باشد.
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صفات چندجايگاهي:
* صفاتي هستند كه در بروز آنها بيش از يك جايگاه ژن شركت دارد .يعني اين صفات بيش از  ٢الل در هر فرد دارند .مثال:
رنگ نوعي ذرت مثالي از صفات چندجايگاهي است .رنگ اين ذرت طيفي از سفيد تا قرمز است.

* صفت رنگ در اين نوع ذرت صفتي با سه جايگاه ژني است كه هر كدام دو دگره دارند .براي نشان دادن ژنها در اين سه
جايگاه ،از حروف بزرگ و كوچك B ، Aو  Cاستفاده ميكنيم.
* برحسب نوع تركيب دگرهها ،رنگهاي مختلفي ايجاد ميشود .دگرههاي بارز ،رنگ قرمز و دگرههاي نهفته رنگ سفيد را
بهوجود ميآورند .بنابراين فنوتيپهاي دو آستانه طيف ،يعني قرمز و سفيد به ترتيب ژنوتيپهاي )ژننمودهاي(

 AABBCCو  aabbccرا دارند.

* در فنوتيپهاي )رخنمودهاي( ناخالص ،هرچه تعداد اللهاي بارز بيشتر باشد ،مقدار رنگ قرمز بيشتر است.

* صفات چندجايگاهي فنوتيپهاي پيوستهاي دارند .يعني افراد جمعيت اين ذرت ،در مجموع طيف پيوستهاي بين سفيد و
قرمز را به نمايش ميگذارند .به همين علت ،نمودار توزيع فراواني اين فنوتيپها شبيه زنگوله است.

* فنوتيپ صفات تكجايگاهي ،غيرپيوسته است .مثلا رنگ گل ميموني يا سفيد ،يا قرمز يا صورتي )بدون طيف( است.

نكتة شكل :هرچه تعداد اللهاي بارز در يك ژنوتيپ بيشتر باشد ،رنگ دانههاي ذرت )فنوتيپ( بيشتر به سمت قرمز متمايل
ميشود و هرچه تعداد اللهاي نهفته در يك ژنوتيپ بيشتر باشد ،رنگ دانههاي ذرت )فنوتيپ( به سمت سفيد ميرود .مثلا

رنگ دانههاي ذرت داراي ژنوتيپ  AaBbccنسبت به ذرت داراي ژنوتيپ  Aabbccقرمزتر است .زيرا ذرت اولي داراي دو

الل بارز است اما ذرت دومي تنها يك الل بارز دارد و در نتيجه ،سفيدتر است.
اثر محيط

* گاهي براي بروز يك فنوتيپ )رخنمود( تنها وجود ژن كافي نيست .براي مثال در گياهان ،ساخته شدن سبزينه علاوه بر ژن،
به نور هم نياز دارد.

* محيط انسان ،شامل عوامل متعددي است .تغذيه و ورزش عواملي محيطياند كه ميتوانند بر ظهور فنوتيپ )رخنمود(
اثر بگذارند )پاسخ به محيط( .بهعنوان مثال ،قد انسان به تغذيه و ورزش هم بستگي دارد .بنابراين نميتوان تنها از روي ژنها،
علت اندازه قد يك نفر را توضيح داد.
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مهار بيماريهاي ژنتيك
* گرچه نميتوان بيماريهاي ژنتيك را در حال حاضر درمان كرد )مگر در موارد معدود( اما گاهي ميتوان با تغيير عوامل
محيطي ،بروز اثر ژنها را مهار كرد.

بيماري فنيل كتونوري )(PKU
 oعلت بيماري :آنزيمي كه آمينواسيد فنيلآلانين را ميتواند تجزيه كند وجود ندارد )ژن اين آنزيم نقص دارد و در نتيجه اين
آنزيم ساخته نميشود(.
 oپيامدهاي بيماري :تجمع فنيلآلانين در بدن به ايجاد تركيبات خطرناك منجر ميشود  در اين بيماري ،مغز آسيب ميبيند.

نكته :اين تركيبات خطرناك وارد خون ميشوند و با آزمايش خون قابل تشخيصاند.
 oروش جلوگيري از اثرات اين بيماري در افراد بيمار :تغذيه نكردن از خوراكيهايي كه فنيلآلانين دارند.

نكته :فنيل كتونوري يك بيماري ژنتيكي غيروابسته به كروموزومهاي جنسي و نهفته است و وقتي نوزاد متولد ميشود ،علائم
آشكاري ندارد .در عين حال ،تغذيه نوزاد مبتلا به فنيل كتونوري با شير مادر )كه حاوي فنيلآلانين است( به آسيب ياختههاي

مغزي او ميانجامد .به همين علت ،نوزادان را در بدو تولد از نظر ابتلاي احتمالي به اين بيماري ،با انجام آزمايش خون

بررسي ميكنند .در صورت ابتلا ،نوزاد با شيرخشكهايي كه فاقد فنيلآلانين است تغذيه ميشود و در رژيم غذايي او براي
آينده ،از رژيمهاي بدون )يا كم( فنيلآلانين استفاده ميشود.
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