
  اپيستازي 

رنگ دانه هاي غالت، مثالي از اپيستازي است، بر هم كنش ژن هاي مختلـف بـر تـشكيل يـك فنوتيـپ؛              

، aaبراي مثال در غـالت، ژنوتيـپ   .  ژن  است۱روندي كه مشابه الگوي غالب و مغلوبي در مورد الل هاي مختلف             

نيـز مـستقل از وضـعيت ژن اول،         bbهمچنـين ژنوتيـپ     . ندمستقل از وضعيت ژن دوم، فنوتيپ را سفيد مي ك         

در اين موارد گفته مي شود كه ژن اپيستاتيك، تجلـي ژن هيپوسـتاتيك را مـي      . فنوتيپ را سفيد تعيين مي كند     

 نـسبت بـه تمـامي    )مسبب فنوتيپ بدون بـال  (  در مگس سركه apterousدر مثالي ديگر، ژن مغلوب    . پوشاند

زيرا بدون وجـود بـال، خـواص بـال بـي معنـي       . صفاتي كه خصوصيات بال را كنترل مي كنند، اپيستاتيك است      

دقت كنيد كه مثال شكل تاج پرندگان، يك الگوي اپيستاتيك نبود زيرا هيچ ژنوتيپي، اثر ژن ديگـري را                . هستند

  . يك نسبت اپيستاتيك نيست۹:۳:۳:۱نسبت . نمي پوشاند

ر تازي مي توانيم به كنترل الگوي رنـگ در پوشـش مـوش هـا بپـردازيم د      ساي بررسي بيشتر اصول پي    بر

نگيـزه   كامل ر  موش كامالً  سفيد به دليل فقدان      ( يك موش آلبينو خالص      اصورت آميزش يك موش سياه خالص ب      

). نگ معمولي قهوه اي مايل به خاكستري مـوش  ر. ( ، الگوي رنگ آگوتي خواهند داشت     1F، تمامي زاده هاي     )ها

 ۴ و ۳،۹،زاده هاي سياه، آگوتي و آلبينـو  بـا فراوانـي هـاي        2Fدر  1Fدر صورت آميزش اين زاده ها ي آگوتي         

 .ژنوتيپ هاي اين آميزش چيستند؟ پاسخ در شكل زير آمده است . خواهيم داشت



  

  

  



 بـا   است كه در آن افرادي۹:۳:۳:۱ ، يك مورد خاص از نسبت       ۹:۳:۴اكنون بايد براي شما مشخص باشد كه        

، فنوتيپ يكسان دارند كه مجموعاً نسبت        ۱ و   ۳فراواني  
16
 aaCC داراي ژنوتيـپ     تمام افراد   .  را ايجاد مي كنند    4

بـراي بـروز    Aدر واقـع ژن     . داشتند حتي اگر در جايگاه ديگر، الل غالب موجود باشـد          ، فنوتيپ آلبينو خواهند     

 موش هـاي داراي الـل غالـب در هـر دو جايگـاه     . در جايگاه دوم داردC كپي از الل     ۱خود، نياز به وجود حداقل      

( )−− CA     موش هايي كه ژنوتيپ     . خواهند داشت ، الگوي رنگ آگوتيaa         دارند، در صورتي كه ايـن ژن بتوانـد

CaaC؛وجود حداقل يك نسخه ( خود را متجلي كند،   ، Aدر نتيجـه الـل   . ، رنگ سـياه خواهنـد داشـت   ) −

)ژن آلبينو . ، رنگ سياه، غالب است aمسبب الگوي رنگ آگوتي، نسبت به الل         )aC نسبت به ژنA  اپيـستاتيك

  .، نسبت به ژن آلبينو هيپوستاتيك استAژن . است

 


