
تعـداد  euploidyدر .,euploidyaneuploidy. شونديم ميدسته مستقي به دو کروموزوميها در تعداد ناهنجار

 هـا ر در تعداد کروموزوم   ييتغ  aneuploidy  در ي باشد ول  ي م يد از تعداد کروموزومها در حالت عا      يبيکروموزمها ضر 

  . شوديروموزوم کامل نمک دست کيا اضافه شدن يشامل حذف 

: Aneuploidy  

terminology ر آورده شده استي در جدول زيدييوپلويرات آنييتغ.  

  

  

,4:  کروموزوم8داراي  ( Drosphilaليست تعدادي کلمات بکار رفته براي توصيف آنيوپلوييدي در( 4,3,3, 2, 2, ,X X(  

  

ک سـلول   ياگر  .  نامند يم monosomicش را از دست داده است       ياز کروموزمها  يکيد که   ييپلويک سلول د  ي

 که دو کروموزوم يسلول. نديگو nullisomicک جفت کروموزوم همولوگ خود را از دست داده باشد به آن         يد  يپلوئيد

ـ ره همولوگ خود را از دست داده است        يغ ـ  نامmonosomicdoubleک سـلول  ي ـ ي  terminology.     شـود يده م

ـ  ب ي تعداد کروموزومها  ي برا يمشابه را . شتر وجـود دارد   ي ـ  مثـال،    يـب ـ پلوئيک سـلول د   ي ـ  يد دارا ي ک کرومـوزوم  ي

  . شوديده مينام trisomicياضاف

ـ     يا کندتر حرکت کردن     يوز و   ي حاصل جدا نشدن کروموزومها در م      يديآنتوپلوئ سبت ب ر يه سـا  ک کروموزوم ـن



در   XY ي جنـس  ينجا جدا شـدن کروموزومهـا     يدر ا .  باشد يجه از دست رفتن آن م     يکروموزومها در آن فاز و در نت      

جـدا نـشدن   . چهـار مثـال نـشان داده شـده اسـت     .  داده شده است مگس ميوه  θ و   مانند انسان نشان   يموجودات

  . ک از دو جنس نر و ماد هي هر يوز و برايا ز دو مرحله م کي کروموزومها در هر

 

 

  )  يا انسان Drosophilaجدا نشدن کروموزومهاي جنسي در(

 در ي عـاد ين چهار مثال جدانشدن کروموزومها با گامتهـا ي حاصل از اي گامتهالقاح حاصل از    يگوتهاي انواع ز 

 . ر نشان داده شده انديشکل ز



  

  ) ايج لقاح يک گامت عادي با يک گامت حاصل از جدا نشدن کروموزومها نت(

  

 بعـدا در  ي کروموزوميهاين ناهنجاري و انواع اياسام.  هستندير عادي غي همه افراد نسل بعد از نظر کروموزوم     

  .ح داده شده استين فصل توضيهم

 که  ييزش ها يله آم ي بوس Bridges توسط     1916 ن بار در سال   ياول Drosophila  در يجدا نشدن کروموزوم  

زش داده شد، غالبـاً  ي آميک نر وحشيد با يک ماده چشم سف  ي يوقت. د بودند نشان داده شد    يشامل لوکوس چشم سف   

ـ د بـا  يک دختر چشم سفي)  در هزار 2ا ي 1( هر چند به ندرت  . د بودند ي و پسرها چشم سف    يدخترها وحش  ک پـسر  ي

د يک ماده چـشم سـف  يله جدانشدن کروموزومها در يرا بوس ي توان اخ  ين حالت م  يدر ساده تر  .  آمد ي بوجود م  يوحش

wWيک تخمک    جه آن يح داد که نت   يتوض XX ک تخمک ي  وO )      ـ  ) يفاقـد کرومـوزوم جنـس ـ اگـر   .  باشـد  يم ک ي

wWتخمک XX    يک اسپرم حامل کروموزوم جنس    ي با Y   د  يک دختـر چـشم سـف    يحاصل  ابد  يلقاح)( YXX wW 

ک پـسر  يابد، حامل   ي  لقاح    X+ يرم حامل کروموزوم جنس   پک اس ي با   ياگر تخمک فاقد کروموزوم جنس    . خواهد بود 

  . خواهد بوديوحش

معلوم شد که آنها همان کرومـوزوم   cytologicalيبا آزمونها  ي وحش يد و نرها  ي چشم سف  ي ماده ها  ياز بررس 



د شده پس از وقـوع     يگر تول يانواع فرزندان د  ) XO يو پسرها XXYدخترها. (  شده بود  ينيش ب ي را دارند که پ    ييها

 بـا  Oيو لقـاح تخمـک هـا    Xيل کروموزوم جنس م حايبا اسپرم هاXXيجدا نشدن کروموزومها از لقاح تخمکها   

XXX+ يپياز لحاظ ژنـوت    XXXيگوتهايز.  شوند يد م يتول Y ياسپرم حاصل کروموزوم جنس    ww  ـ  يا دخترهـا  ي

  . رندي ميشه ميز همي نYOيمگس ها) رند ي ميکه معموالً م(  هستند يوحش

: Mosaicism  

   تعداد ها داراي Linecellن يافته است که ايل يتشک Linecellنيک فرد از چندي شود که يده ميندرتا د

ـ ين حالت يچن.  شود ي گفته م  chimera يا    mosaicن افراد   يبه ا .  هستند ي متفاوت يکروموزومها جـه  ي تواننـد نت ي م

)ه  ي از کروموزومها نسبت به بق     يکي حرکت   يا کند ي يجدا نشدن کروموزوم   )lagginglchromosoma توز ي م يدر ط

  . ر نشان داده شده استي در شکل زي جنسير مورد کروموزومهان اتفاق، باز هم ديا. ه باشدين اوليا در چنيگوت ي زدر

 

 

  ) در ميتوز Drosophilaجدا نشدن کروموزومهاي جنسي(



ر کروموزومهـا حرکـت کـرده و باعـث بوجـود آمـدن دو               يکـه کنـدتر از سـا      Xک کروموزوم   ير  يز در شکل 

Linecell XXXO,يکريک سلول پيتوز ياز م( )someticشده نشان داده شده است .  

 

 

  )  ماده در طي ميتوز Drosophila در يکXحرکت کند يک کروموزوم (

  

ک مگس ي ي هايژگي از بدنش وي که در قسمتيفتد، مگسي بياتفاقن يچنDrosophilaن ي اگر در مراحل تکو

 دهد يک مگس ماده را نشان مي ي هايژگيگر ويو در قسمت د) حاصل شده است  XOتوز سلول   ي که از م   يبخش( نر  

 دهد که اتفاق مـذکور در مرحلـه تـک    ير مگس را نشان ميشکل ز) حاصل شده است XXتوز سلول ي که م  يبخش( 

  . گر نر باشديم دي از بدن مگس ماده و نيمين. و باعث شد آن رخ داده يسلول

 



  

 

د ي صفت سفي باشد که برايمXOقسمت راست، نر.  استXX ي قسمت چپ، ماده وحش gyandromorphر که سک مگس ي (

 نر و ماده دارد يپي فنوتين نوع را که در بدنش بخشهاي  از اmosaicک ي )  باشديمhemizygous ياتورينيچشم و بال م

gyandromorph لزوماً ي نر و ماده وليد مثلي تولي اندامهاي است دارايت موجوديمافرود هر که دي باش توجه داشته (   نامندي م 

mosaicاز ياريبس) ستي  ن mosaicدارند در انسان شناخته شده اند مانند  ي خود ناهنجاري جنسي که در کروموزومهاييها 

/ , / , / , /XXX X XX XY XY X XX X . ي که انسان هاي از راههايکيحداقل chimera  از نوع /XX XYآن بوجود آمده يط 

 آن ي با جسم قطبيگري از لقاح اسپرم ديگريک تخمک و ديک اسپرم با ي از لقاح يکيگوت، که ي  دو زfusion: اند شناخته شده است

  .تخمک بدست آمده اند

                                                                                                       

 


