
  :يك مورد تاريخي از استفاده از واژگوني ها براي درك توالي تكاملي

ــال  ــهFutchDavid ،1966در س ــوزوم   در مقال ــه كروم ــورد مطالع ــركه    م ــس س ــاي مگ ه

ananassaeDrosophila       ناطق گرمسيري اقيانوس آرام پراكنده اسـت منتـشر   اي در م  كه بطور گسترده

 melanicه براي فهميدن چيزهايي درباره وضعيت گونه اي انواع مختلفي از فرم هاي    در اصل، اين مطالع   . كرد

 به مشاهده كروموزوم هاي غدد بزاقي مگس هايي كه از دوازده            Futchبراي اين كار،    . مگس طراحي شده بود   

و يك  cparacentri واژگوني cparacentri ،3 واژگوني12محل متفاوت جمع آوري شده بودند پرداخت، او 

 از اين كروموزومها، فهميدن نقطه دقيق شكست براي banding خاطر الگوهاي دقيق    هب. جابجايي كشف كرد  

  .هر واژگوني ممكن بود

امكان فهميدن . مي باشندمشاهده جمعيت هاي مختلف، كه داراي تغييرات متوالي در كروموزمهايشان          

با داشتن توالي تغييرات انجام شـده در جمعيـت هـاي    . توالي و ترتيب اتفاقات رخ داده شده را به ما مي دهد       

و داشتن مكان و محدوده جغرافيايي هر جمعيت، مي توان بـه چگـونگي     ananassaeDrosophilaمختلف  

 بطـور ويـژه اي   ananassaeDrosophila. پي بردجدا شدن اين جزاير گرمسيري در طي زمان از يكديگر           

براي چنين كارهايي مناسب است، زيرا باور بر اينست كه اين گونه، يك مهاجم جديد به اكثر جزايري است كه        

در كنار مطالعه مهاجرت انـسان بـه ايـن          pacificمطالعه گسترش اين گونه در جزاير       . در آن يافت مي شود    

  .  با انسان هم سفره استananassaeDrosophila جالب است، زيرا  جزاير

اين شكل ها بازوهاي چپ و . در چهار شكل آخر مطلب نشان داده شده اندFutchبرخي نتايج كارهاي 

وشـي  توالي تغييرات بـه ر . مگس و همچنين الگوهاي سيناپسي آنرا نشان مي دهند     2راست كروموزوم شماره    



ت، در اين شكل هـا،  قابل مشاهده است كه در اين توالي، يك واژگوني، بعد از واژگوني اي كه قبالً رخ داده اس       

نـوع  . يل شـده اسـت    تبـد d)(و پـس   c)(تبديل شده ، كه آن هم به نوبه خود به           b)( به a)(نوع استاندارد 

است و عقيده  برا ين است كه اين نوع، حد مشترك ساير انـواع   Marshalدر جزيره   Majuroاستاندارد از   

وع   ) شـرقي   ( Totuilaدر  c)(  زنـدگي مـي كنـد، نـوع    Ponape درb)(نـوع   . مي باشد   d)(و مكـان ـن

ــي باشــــد NewGuineaدر ــارت از   .  مــ ـــه عبــ ــسترش گوـن ــب مكــــاني گــ بنــــابراين ترتيــ

MajurePonapeTotuilaNewGuinea در محدوده زندگي آن    Drosophilaچنين مطالعاتي در مورد     . ,,,

   .و جنوب غربي ايالت متحده بسيار مفيد بوده است patificبه خصوص در جزاير 

 

  

2)فتوميكروگراف بازو چپ كروموزوم: زير نويس(  )2L از الرو هموزيگوت براي arrangement هاي پيچيده و مختلف

2)ت و همپوشاني واژگوني ها جفت شدن در حالتي كه براي توالي استاندارد ژني هتروزيگوت اس : aژني , 2 )LD LC و  

جفت شدن در حالتي كه براي توالي استاندارد ژني هتروزيگوت است و واژگوني : XTutuilaLight  ( bاستاندارد  . ( 2LBواژگوني

2 و همپوشاني واژگوني ها 2LCتكي ,2LE LB )(دارد استانXNewGuinea(C : جفت شدن در حالتي كه براي واژگوني هاي

       )TutuilaLight XNewGuinea( هتروزيگوت است  (2LF,2LE,2LD)همپوشاني كننده



 

)   ژن   استاندارد توالي2L .  (a)    كروموزومي  نقشه هاي ( )Panape b: 2   شكست   اط نق ,2LB LCداده  نشان 

) . شده اند  داده  نشان  واژگون  به طور  و قطعات شده اند )TutuilaLight c :  2نقاط شكستLD نشان داده شده  

2.اند , 2LD LC2.  واژگون شده اندLD 2   كه باLCاست شده   داده  نشان  همپوشاني دارد، بطور واژگون  .  (D):  

NewGuinea 2 شكست   نقاط , 2LG LF  2.  شده اند  داده نشان ,2 , 2LE LB LCتوجه. بطور واژگون نشان داده شده اند :

,فقط نقاط شكست 2LG LFژگون نشان داده نشده استهيچيك از اين واژگوني ها در نقشه بطور وا.   نشان داده شده اند( .  

  

 

2)فتوميكروگراف بازوي راست كروموزوم : زير نويس(  )2R از الروهتروزيگوت براي arrangement هاي پيچيده و

2)جفت شدن در حالتي كه براي توالي استاندارد ژني هتروزيگوت است و همپوشاني واژگوني ها) a. (مختلف ژني ,2 )RB RA )

جفت شدن در حالتي كه توالي استاندارد ژني هتروزيگوت است و همپوشاني واژگوني ها TotuilaLightX( (b)استاندارد



(2 ,2 )RC RA2 و واژگونيRD) استانداردXNewGuinea((c)  :كننده جفت شدن درحالتي كه براي واژگوني هاي همپوشاني 

(2 ,2 ,2 )RD RC RB2واژگوني.هتروزيگوت استRAهموزيگوت است .  

  

)( GuineaNewXLightTotuila  

 


