
   مغلوبي –الگوهاي غير از غالب 

 مغلوبي مندل، تنها الگوي وراثتي موجود باشد، ما انتظار خـواهيم داشـت    -در صورتي كه الگوي غالب        

 ۲كه هتروزيگوت ها فنوتيپي مشابه هموزيگوت غالب ما داشته باشند و از آميزش هتروزيگوت ها با يكـديگر،              

ي كه هتروزيگوت ها فنوتيپي به غيـر از هموزيگـوت هـاي غالـب و             اما در صورت  .  ببنيم ۳:۱نوع زاده به نسبت     

 بين زاده ها مشاهده مي شود كه بيانگر الگـوي  ۱:۲:۱مغلوب داشته باشند و از آنها قابل تشخيص باشند، نسبت          

min(وراثتي بارز ناقص   anceydo incomplete   يا ancePartialdomin(حـالتي كـه در آن      ماننـد   . است

بـراي مثـال رنـگ گلبـرگ در     .  حالتي مابين فنو تيپ هاي خالص غالب و مغلوب است        ها فنوتيپ هتروزيگوت 

  .برخي گياهان

وان گياهان داراي گلبرگ قرمز را بـا گياهـان داراي گلبـرگ سـفيد آميـزش داد و       ت در الله عباسي مي   

اگر اين گياهان صورتي خود لقـاحي داده شـوند،          . راي گلبرگ صورتي است   متشكل از گياهان دا   1Fنتيجه ان   

2F شكل  .(  از زاده هاي سفيد، صورتي و قرمز را نشان مي دهد۱:۲:۱حاصل از آنان نسبت ( 



  

  

بنـاميم، آميـزش بـه صـورت     2Rو الل مسبب رنگ سفيد را       1Rدر صورتي كه الل مسبب رنگ قرمز را         

2211 RRRR  ۱افـراد هتروزيگـوت، فقـط    . 21RR خواهد بود كه همه زاده هاي آن، هتروزيگوت خواهند بود؛   ×

 ي الـل در صورتي كه افراد خالص برا. به خود مي گيرندنگيزه را دارند و فقط تا حدي رنگ قرمز ركپي ازلل مولد   



1R   22هتروزيگوت هاي مغلوب، . شوند، به ميزان كافي رنگيزه خواهند داشت كه كامالً قرمزRR  هيچ اللي كـه ،

از آنجاييكه در فرد هتروزيگوت، الـل غالـب، فقـط    .  كند ندارند و بنابراين بي رنگ مي مانندبتواند رنگيزه تولد 

 .ا نشان مي دهد، اين الگو بارز ناقص نام گرفته استتاحدي خود ر

هتروزيگـوت هـا از    با پيشرفت تكنولوژي، مثال هاي بيشتري از صفاتي به دست آمده است كه در آنها             

در حقيقت، غالب و مغلوبي، خواصي هستند كه هم به الل هاي بـر هـم كـنش              . روي فنوتيپ قابل تشخيص اند    

بـراي مثـال،   . كننده با هم وابسته اند و هم بـه اينكـه مـا در چـه سـطحي، فنوتيـپ را بررسـي مـي كنـيم                         

sachsTay در ondeygeerati سالگي پس از چنـين  ۳ر قبل از    ، بيماري اي كه در آن هموزيگوت هاي بيما        −

امـا بـا   . مغز  مي ميرند، در صورت هتروزيگوت بودن فرد، هيچ عالمت خاصي ندارد و افراد زندگي نرمالي دارند       

  .وان هموزيگوت ها را مشخص كرد تروشهاي جديد، امروزه مي

 در افـراد هموزيگـوت بيمـار،   . نزيم خراب اسـت همانند بسياري ديگر از بيماري ها، عامل بيماري يك آ    

 ديده مي شـود   در هتروزيگوت ها، سطح فعاليت آنزيمي كمتر از سطح نرمال         . هيچ فعاليت آنزيمي وجود ندارد    

sachsTayبه عنوان مثـال در . و در هموزيگوت هاي نرمال، فعاليت آنزيمي كامل وجود دارد    ، آنـزيم مـورد   −

idaseAhexoseaنظر،   min   هتروزيگوت ها را مي تـوان از سـطح   .  است كه در متابوليسم چربي ها نقش دارد

 نفـر هتروزيگـوت، بـه احتمـال          ۲پايين فعاليت آنزيمي آنها پيدا كرد و به آنها هشدار داد كـه              
4
زاده بيمـار   1

  .خواهند داشت

يص اند، حالتي است كه در آن فنوتيپ هتروزيگـوت،          حالت ديگري كه در آن هتروزيگوت ها قابل تشخ        



. بلكه هتروزيگوت، هر دو نوع فنوتيپ را به طور همزمان نشان مـي دهـد              .  هموزيگوت نيست  ۲مابين فنوتيپ   

ز ايـن    در انـسان، يكـي ا      ABOبراي مثال، گروه خـوني    . ، نام دارد  ancecodominاين الگو، الگوي هم بارز،    

اين گروه خوني، در مطالب بعدي، دقيـق  . ، نسبت به هم، هم بارز هستندB و Aموارد است كه در آن الل هاي       

ه از تكنيك الكتروفورز، در بـسياري مـوارد، حاصـل فعاليـت پـروتئين هـاي                 استفادبا  . تر بررسي شده است   

  .لول هاي ديده مي شودمحصول هر دو الل د س

 


