
   گانه هاي جندلل ا

 الـل را بـراي هـر ژن    ۲تنها مي توانـد     . هر چند كه هر فرد ديپلوئيد     .  الل داشته باشد   ۲يك ژن خاص، ممكن است بيش از        

مثال تيپك اللهاي چندگانـه، گـروه    . خاص داشته باشد، در جمعيت ممكن است چندين نوع الل مختلف براي اين ژن موجود باشد               

اين گروه خوني به دليل اهميت فوق العـاده اش در         . كشف شد rLandsteine توسط   ۱۹۰۰كه در سال    در انسان است    ABOخوني  

 AB،O, ،۴ نوع الـل موجـود در جمعيـت،    ۳توسط . انتقال خون بين تمام انواع گروه خوني، به بهترين وجه شناخته شده است     

  .ه وجو مي آيدنوع فنوتيپ ب

 

  

 

آنتـي ژن هـا، ذراتـي هـستند معمـوالً      .  در سطح اريتروسيت ها مي شوند      ,ABباعث توليد آنتي ژن هاي    ,AB الل هاي   

 معمول است كه آنتـي بـادي هـا،     ، از اين جمعيت غير ABOسيستم  . خارجي كه سبب پاسخ ايمني و توليد آنتي بادي مي شوند          

را در  A، آنتـي بـادي   Bبدون اينكه قبالً  آنتي ژن وارد بدن شده باشند، در خون موجود اند براي مثال افراد داراي گروه خـوني                 

 اريتروسيت هاي خـود  ه آن گروه خوني را در سطح هرفردي كه گروه خوني خاصي را دارد، آنتي ژن هاي مربوط ب           . خون خود دارند  

 براي مثال، فردي داراي گروه خـوني  . دارد و آنتي بادي آنتي ژن هايي را كه بر روي اريتروسيت هاي خود ندارد، در خون خود دارد    



A    آنتي ژن ،A    و آنتي باديB فردي داراي گروه خوني     . اردرا دB    آنتي ژن ،B     و آنتي بادي A فرد داراي گـروه خـوني     . را دارد

AB                روه خـوني  ، هر دو نوع آنتي ژن را دارد ولي هيچ كدام از دو آنتي بادي را ندارد و بالعكس فرد داراي گO    هـيچ آنتـي ژنـي ،

  .ندارد و هر دو نوع آنتي بادي را در خون خود دارد

، هر كدام آنزيمي را توليد مي كنند كه يك تغيير خاص را بر روي زنجيره قندي انتهايي موكـوپلي سـاكاريد                  ,ABالل هاي   

هـر  . در صورتي كه فرد هتروزيگوت باشد، هر دو نوع آنزيم را دارد. ايجاد مي كنند) Hر ساختا( موجود بر روي سطح اريتروسيت   

 بعـد    آن را تغيير مي دهد و از آنجاييكه سوبستراي اين آنزيم ها، زنجيره تغيير نيافته است،            ، قندي برسد  زنجيرهآنزيمي كه اول به     

بنابراين بـر روي سـطح   .  آنزيم دوم ديگر نمي تواند آن را شناسايي كند و تغيير ديگري بر روي آن ايجاد كند         از تغيير اين زنجيره،   

الـل  . اريتروسيت هاي اين افراد، هر دو نوع زنجيره تغيير يافته را به روي موكوپلي سـاكاريدهاي اريتروسـيت هـاي خـود دارنـد                

O   بنابراين نسبت به هر دو نوع الـل  .  كه قادر نيست هيچ تغييري بر روي اين زنجيره بدهدآنزيمي را توليد مي كندAB,  مغلـوب 

  )شكل  ( ، هم بارز هستند ,ABالل هاي . است
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ـ                ا آنتـي ژن هـاي روي سـطح    واكنش به انتقال خون، عموماً ناشي از بر هم كنش بين آنتي بادي هاي خون فـرد گيرنـده ب

RBC مثالً فردي داراي گروه خون . هاي فرد دهنده خون  استA نمي تواند به فردي داراي گروه خوني ،B   خون بدهـد زيـراي ،

  .ريق شده به وي مي گرددآنتي بادي موجود در خون اين  فرد، سبب لخته شد، سلول هاي خوني تز

ـ  O نسبت به الل ,ABاز آنجاييكه هر دو الل     مغالب اند، اين سيستم تعيين گروه خوني عالوه بر اينكه چند اللي اسـت، ه

بـه  ABOري در مورد گروه خوني مانند ساير صفات، در بررسي هاي بيشتر، اطالعات دقيق ت. غالب و مغلوب و هم بارز ناقص است       

آمـار صـليب سـرخ آمريكـا     . ، به چند زير دسته تقسيم شده است كه ما در اينجا به آنها نمي پـردازيم Aدست آمده و مثالً گروه    

 نفر گروه خـوني  A ،۱۰ نفر گروه خوني    O  ،۴۰ نفر گروه خوني     ۴۶ نفر اهدا كننده خون،      ۱۰۰نشان مي دهد كه در اين كشور، از هر          

B نفر گروه خوني ۴و ABدارند.  

، ژنهايي با چند صـد الـل        clover redدر برخي گياهان مانند   . ژنهاي بسيار ديگري با الل هاي چند گانه شناخته شده اند          

چـشم  " در مگس سركه، الل هـاي متعـددي بـراي لوكـوس     . مختلف شناخته شده اند كه نقش آنها جلوگيري از خود لقاحي است     

در حقيقت، الل هاي چند گانـه،       . ن وجود دارد  شناخته شده است و در انسان، الل هاي زيادي براي هموگلوبي          " eyewhite: سفيد  

  .نه تنها يك استثناء نيست، بلكه  صورت معمول صفات در طبيعت است

    

 


