
  :ر همولوگ ي غيشکست در کروموزومها

ـ  ير همولوگ رخ دهنـد، راههـا      ي توانند در دو کروموزوم غ     ي م ي خود بخود  يشکستها  ي بـرا  ي مختلف

 شکـسته شـده دو      ي اسـت کـه انتهـا      ين حالت هنگام  يجالبتر. اتصال مجدد محصوالت شکست وجود دارد     

ــوزوم غ ــوگ بــا  يــکروم ــدير همول ــه ا  يض مــيگر تعــويک ــ شــوند کــه ب ـتي  يي جابجــان حاـل

)معکوس )ntranslatioreciprocal    نديگو . 

 

 معکوس ييگوت جابجايهتروز. ن اتفاق در آن رخ داده استي که ايسميارگان)  معکوس ييگوت جابجايس هتروزير نويز( 

  . استي معموليگوت هاي هموزيکي مقام ماده ژنتي شود و دارايده مينام

  

ـ  جد يهـا tarrangemenLinkage،ي معکوس،همانند واژگون  ييامد جابجا يدو پ  ( يگـوت د در هموز  ي

  . هستندeffectpositioniegationvarو )  شده دارد يي جابجاي که فقط کروموزومهايسميارگان



 ييگوت جابجايتوز، جفت شدن نقطه به نقطه در هموزيوز و چه در آندوميناپس، چه در مي سيدر ط

 ي براي نشانه اين شکليچن ) باالشکل . ( ند انجام شدمان+ ک ساختار يل يله تشکي توانند بوسيمعکوس م

ک ي صادق است، ييگوت جابجايک هتروزي که در مورد يبرخالف حالت.  معکوس استييص جابجايتشخ

هر چند . د نخواهد کردي نامتعادل توليدهاي معکوس کروماتييگوت جابجايک هتروزي در ينگ اورتکيسکرا

گر يکديوز   از ياگر سانترومرها در م. خواهد بود معکوس هميشه يي جابجايگوت هاينسل حاصل از هتروز

 . بوجود خواهد آمديمشکالت. جدا شوند

)جدا شدن ژنها  )segregationبعد از جابجايي :  

ـ د توزيل هستند، بايخد  دو جفت کروموزوم همتايي جابجانديچون در فرآ ـ ي  ي را بـرا ژنهـا تقل سع م

 . دو راه معمول وجود دارد. ميريتراد در نظر بگتدو



 

  ) معکوس ييگوت جابجايک هتروزيوز يدها در مي جدا شدن کروماتيسه راه احتمال (

 

ن سـانترومر بـا     ي دهد که اول   ي رخ م  ي شود هنگام  يده م ينامnsegregatioealternativراه اول، که    

جـه  ينت.  سلول بروندلفاخ من سانترومر به قطب ين و سوم  ي شود دوم  ين سانترومر جور شده و باعث م      يچهارم

  . معکوس ييک جابجاي ي دارايگري و ديک از کروموزومها عادي متعادل خواهد بود، ي، گامتهايياهن

ـ ن کروماتين و سـوم ي شود که در آن اول    يده م ينامadjacent−1راه دوم،  ـ د ي ـ  ي ن و يک جهـت و دوم

ـ ز. جه هر دو گامت نامتعادل خواهنـد بـود       يدرنت.  کند يگر مهاجرت م  يد به قطب د   ين کرومات يچهارم  يرا داري

ه م  adjacent−1 چـون روش .  هستند که معموالً کشنده خواهند بودييها فذح هاوي شدگ مضاعف ـ ـب زان ي

   )50%حدوداً  (  شود ي مي ناشيي از جابجايي نازاي دهد، مقدار قابل مالحظه اي رخ ميادينسبتاً ز



ـ   يکدي همولوگ با    يسانترومر ها  adjacent−2در روش    ـ ي.  شـوند  يگر جور م ـ  يعن ـ   ي اول ن ين و دوم

 که  ي تواند هنگام  ين حالت م  يا.  روند يگر م ين سانترومر به قطب د    ين و چهارم  يک قطب و سوم   يسانترومر به   

ــه ) اســت + کــه بــه شــکل ( تتــراد بوجــود آمــده  ــب ــازيــک داي . ابــديرشــکل ييتغ Iره در اواخــر پروف

ر، مـشاهده شـده   ي درگيوزها، بسته به کروزمومهاي درصد م25 تا 10ن روش در  ي، ا cokroachGermanدر

  .است

ــه،  ــور خالص ــه ا  ييجابجابط ــر ب ــوس منج ــاديمعک ــاي tarrangemenLinkage ج ــجد ه د، ي

effectpositioniegationvar  شوديعصبنيمه  ناپس وي سيشکل درط+ ساختار  .  

Fusions:  

در محـل   cacrocentri دهد که دو کرومـوزوم  ي رخ مي معکوس هنگامجابجايي از يگرينوع جالب د 

ـ سم که به افتخـار  ين مکانيا. شوند يگر متصل م  يکديشان به   يک به سانترومرها  يار نزد يا بس يسانترومرها   ک ي

RobertsonWanRobertsoniست به نام    يتولوژيس  ياهش در تعداد کروموزومها م     شود باعث ک   يده م ينام ,.

 تعداد يک به هم دارايار نزد ي بس يغالبا گونه ها  .  شود يجاد نم ي ا يريي تغ يکيشود هر چند در مقدار مانند ژنت      

. ر نکرده استيي تغي به طور محسوس ي در آن  يکي مانند ژنت  مقدار که   ي هستند در صورت   ي متفاوت يکروموزومها

 ها معمـوالً تعـداد      سيتولوژيستن  يبنابرا. باشند fusionanRobertsoniجه  ي تواننند نت  ي م ين حالتها يچن

lchromosoma   ـ يزان نزدي از ميقترير دقي شمارند تا تصوي مها تعداد کروموزوميها را به جا ه   يک  کوزهـا ـب

     يمخفف عبارت فرانسو  (  NFا اختصاراً   ي numberlfundamentaبه تعداد بازوها،    . گر بدست آورند  يکدي

lefondamentanomber( مشابه، ي روش  به  شود يگفته م fissionccentromeri   ش تعـداد   يباعث افـزا



  . شودي  مNFر در يي بدون تغا کروموزومه

  : هايمضاعف شدگ

ــوزوم  ــات کروم ــدن قطع ــضاعف ش ــبالً  يم ــه ق ــه ک ــد همانگون ــيدي ــد  توايم م ــنن ــهيط   چرخ

bridgefusionbreakage  مـضاعف   ي برا يگريراه د .  رخ دهد  ي واژگون ينگ اور در لوپ ها    يسا کرا يو   −−

ب،     ين را با    يا. ک کروموزوم وجود دارد   ي قطعات کوچک و مجاور      ي، به خصوص برا   يساز ـ يک مثـال جاـل  يعن

  . م دادياهنشان خو Drosophila  درBaregeپ يوتفن

 

 

Barege در ماده هاي Drosophila   

  

) Barمخفف       ( Bگوت  ينوع هموز .  در هر چشم است    facet  800 حدود   ي دارا يوه وحش يمگس م 

کـه بـا     ( Doublebar  بـه نـام    يگـر يآلل د . ر چشم است  در ه  facet  )120 تا   20ن  يب ( 70 حدود   يدارا

BBايuB   مخفف   کهUltrabar    گوت تعداد   يدر حالت هموز  )  شود   ياست نشان داده مfacetرا تاحدود   ها 

 آلل ي که برايي ماده فرزندها1600ن هر ي نشان داده شده که در ب1920حدود سال  .  دهد ي عدد کاهش م   25



Bar ک  يگوت هستند   يهموزDoublebar    است که ما از جهـش انتظـار   يزين فراوانتر از چ  يا.  وجود دارد 

 .ميدار

SturtevantAlfredافت که هر مگسيدرDoublebar ست لوکوس  هر دودرBarـ کرا نگ  اور يس

ــود دارد ــاو پ. وج ــه تغ ي ــرد ک ــشنهاد ک ــه يي ــر Doublebarر ب ــ در اث ــک کراي ــابرابر  اورنگ يس  ن

( )overgcrosunequal sin گريک آلل به آلل دياست نه جهش ساده .  

  

  

 

ـ رند، ير کنار هم قرار نگ  ناپس بطور مناسب د   ي س ي همولوگ در ط   ياگر کروموزومها   اور کراسـينگ ک ي

 يز الگوهـا يبعـدها، آنـال   .  خواهـد شـد    کروموزومهان  ي در ب  يکي از ماده ژنت   يع نابرابر يباعث بوجود آمدن توز   

banding     هي فرض يدر غدد بزاق Sturevant   ن بود که      يجه ا ينت. د کرد ييتا راBar   از  ي ا ي مضاعف شـدگ 

 . استXکروموزومA16ه يدر ناح bandشش 



 

  . مي باشدقطعهاز triplication يك Drosophila ( Doublebar يک X دو کروموزومBarناحيه(

  

)گوتيک هموزي. ز وجود داردين effectpositionک  ي، Barستم يدر س )BarBB ک يو  /

)يوحش Doublebarگوت يهتروز )+BBB  ين منطقيبنابرا. هستندA16هي از ناحي کپ4 يهر دو دارا/

 حدود يپ اول داراياما   ژنوت. د کننديپ را توليک فنوتيپ ها ين ژنوتي ايم هر دويه انتظار داشته باشاست ک

. در هر چشم است facet 45 حدود يدوم داراپ يکه زنوتي  در هر چشم است در صورتfacetهفتاد 

) آن يريرار گ بلکه طرز قيکين فرض مقدار ماده ژنتيبنابرا )oncofigurati پ موثر استين فنوتييز در تعين .

Baregeن   ي اولeffectpossitionبود که کشف شد .  

  

 


