
  مكانيسم اسپيتازي

در فنوتيـپ هـاي سـياه و آگـوتي،     . در مورد رنگ پوشش موش، مكانيسم فيزيولوژيكال شناخته شده اسـت     

فنوتيپ آگوتي، حالت تغيير يافته اي از رنگ سياه است كه در آن نوارهاي زرد اضافه شـده              . انگيزه مالنين وجود دارد   

 يـا  بدون وجود مالنـين، مـستقل از ژنوتيـپ سـياه    .  غالب استدر نتيجه در صورت وجود مالنين، الگوي آگوتي       . اند

آلبينيـسم در نتيجـه يكـي از    . آگوتي، رنگ آلبينو خواهد بود زيرا هر دو اين فنوتيپ ها وابسته به مالنـين هـستند         

   .چندين نقص ممكن در مسير آنزيمي سنتز مالنين نتيجه مي شود 

  



 بـه نجر به ايجاد نسبت هاي اپيستاتيك مي شوند، مـي تـوانيم        م ۹:۳:۳:۱با دانستن اينكه تغييرات در نسبت       

دو مكانيسم احتمالي ممكـن در شـكل نـشان داده          .  در دانه هاي غالت بگرديم     ۹:۷شيميايي نسبت   بيودنبال مسير   

  .شده است

 

  

 

 كنـد   مرحله اي وجود دارد كه يك مولكول پيش ساز را به ماده رنگي موجود در دانه توليد مي         ۲ با يك مسير    

 مولكول پيش ساز وجود دارند كه هر دو بايد تغييراتي را پشت سر بگذارند تا محصوالتي توليد كنند كـه       ۲و يا اينكه    

الل غالب هركدام از ژنها، آنزيم  سـالم را مـي سـازد و الـل مغلـوب،          . در اثر تركيب با هم، ايجاد ماده رنگي مي كنند         

توقف مـسير در هـر   . ر دو ژن براي كامل شدن مسير بيو شيميايي الزم است       در نتيجه الل غالب ه    . آنزيم ناكار آمد را   

  . ارغواني را متوقف مي كند رنگيزهنقطه،  ايجاد

در اين موجودات، ژني به .  اتفاق مي افتدmajusAntirhinumمثال ديگري از اپيستازي در گونه اي به نام 



در صورت هموزيگوت بودن، از توليد هر نوع nالل . نگيزه را كنترل مي كنندركه توليد ، الل هايي دارد niveaنام 

ن ژ. نگيزه را مي دهدر، اجازه توليد Nnيا NN، به صورت Nدر صورتي الل غالب . نگيزه جلوگيري مي كندر

، Eeيا EE، ژنوتيپ هاي Nدر حضور الل . نگيزه قرمز آنتوسيانين استرمسبب توليد eaeosinديگري به نام 

ريد بدر صورت آميزش دي هي. ايجاد مي كند، رنگ صورتي در گل ها eeسبب رنگ قرمز در گل ها مي شود ژنوتيپ 

  ).شكل.. (  ايجاد مي شوند۴ و ۹،۳ها، زاده هاي قرمز، صورتي و سفيد، در نسبت هاي 

  

 



در ژن nn، در اثـر ژنوتيـپ   eaeosinاثر اپيستاتيكي كه در اينجا رخ داده اسـت، پوشـيده شـدن اثـر ژن                

niveaبه عبارت ديگر، ژنوتيپ     . استnn       مستقل از ژنوتيپ جايگـاه ،eaeosin) EEEe,   يـاee  (    رنـگ سـفيد

 نـسبت بـه ژن    eaeosinژن  .  اپيـستاتيك اسـت    eaeosin نـسبت بـه ژن         niveaخواهد داشت و در نتيجه ژن     

nivea  رنگ مختلف بـه همـراه انـواع زيـادي از     ۷الزم به ذكر است كه در اين گياهان حداقل     . (  هيپوستاتيك است 

  . ژن كنترل مي شوند۷سايه هاي رنگي ديده مي شوند كه توسط حداقل 

  )جدول  ( در جدول زير .  نيز شناخته شده اند ديگري از اپيستازهانواع 

  

  

  

خـصوص در  ب. در بسياري موارد، مكانيسم فيزيولوژيك هنوز شـناخته نـشده اسـت     .  چند مورد ذكر شده اند    

اما از آناليز آميزش ها مي توان بـه  ). به عنوان مثال شكل و اندازه       . ( مواردي كه مراحل تكويني در فنوتيپ دخيل اند       

  .اي دخيل در صفت پي برد و همچنين روابط آنها با يكديگر را مي توان تا حدي مشخص كردتعداد ژن ه

  ژنتيك بيوشيميايي

  خطاهاي مادر زادي متابوليسم



مثالهاي رنگ پوشش موش ها، رنگ دانه هاي غالت و رنگ گل در گياهان، نشان مي دهد كه ژن هـا تـشكيل                   

در بسياري موارد، الل غالـب، يـك        .  بيو شيميايي را كنترل مي كنند      آنزيم ها، پروتئين ها و كنترل مراحل مسيرهاي       

الل هاي مغلـوب معمـوالً  آنـزيم    . آنزيم كاركردي را مي سازد كه مرحله اي در يك مسير بيوشيميايي را پيش مي برد 

ها فنوتيپ نرمـال    هاي ناكارآمد مي سازند كه نمي توانند مرحله مورد نظر را كاتاليز كند، در اكثر موارد، هتروزيگوت                  

معموالً نصف ميزان آنزيم موجود در افـراد هموزيگـوت بـارز، كـافي          . دارند زيرا يك الل آنزيم سالم را توليد مي كند         

كنتـرل ژنتيكـي مـسيرهاي    مطالعه روابط بين آنزيم ها و ژن ها، ژنتيك بيوشيميايي نام دارد زيرا بـه بررسـي     . است

 يك فيزيكدان بريتانيايي، اين مفهوم كلي عملكرد ژنها در انسان را در كتـابي بـه    Garrod. بيوشيميايي مي پردازد  

 ســال پــس از كــشف مجــدد قــوانين ۹فقــط .  چــاپ كــرد۱۹۰۹نــام خطاهــاي مــادرزادي متابوليــسم در ســال 

صول هموزيگوتي الل هـاي مغلـوب       بسياري از شرايط انسان مانند آلبينيسم و آلكاپتونوريا را كه مح          Garrodمندل

  .هستند، توصيف كرد

. تجزيه مـي كننـد  oaceticmaleylacetرا به اسيد ) آلكاپتون ( براي مثال، افراد عادي اسيد هموجنتيسيك  

. ت هـستند وافراد داراي بيماري آلكاپتونوريا، براي الل توليد كننده آنزيم غير كارآمد ضروري براي اين روند، هموزيگ      

رنـگ ايـن اسـيد در اثـر         . ود آنزيم سالم، واكنش تجزيه را متوقف مي كند و آلكاپتون در بدن انباشته مـي شـود                 نب

در نتيجه اين افراد را از روي تيره شدن رنگ ادرارشان در معرفي هوا مي توان تـشخيص        . اكسيداسيون تيره مي شود   

روف ها كه در گوش ها و سفيدي چشم قابل رويـت           اثرات نهايي آلكاپتونوريا، مشكالت مفصلي و تيره شدن غض        . داد

  .است، مي باشد

 


