
  پيوستگي جنسي

كروموزومي براي تعيين جنسيت الگوي به ارث رسيدن صفاتيكه روي كروموزوم        XY  در يك سيستم    

هاي جنسي قرار گرفته اند متفاوت از صفاتي است كه روي كروموزوم هاي همولوگ و هم شكل آتوزومي قرار                   

  .ارتباط با جنسيت داده ها به ارث مي رسندمي گيرند چون آلل هاي روي كروموزوم هاي جنسي در 

يك فرد نر هميشه Xيك مثال خوب براي روشن شدن اين مطلب اين است كه صفات روي كروموزوم        

به زاده ي ماده ي او به ارث مي رسد چون اساساً اگر شرايط طبيعي را در نظر بگيريم وجـود ايـن كرومـوزوم           

Xكـه  ) لخته نشدن خـون  ( براي مثال الگوي وراثت هموفيلي . ماده بودن آن است در زاده ي خود نشان گر

ها دمي دانستند كه مر    قرار گرفته است از اواخر قرن هجدهم شناخته شده بود و          Xعامل آن روي كروموزوم     

  .وندبسيار بيشتر از زن ها به اين بيماري دچار مي ش

قبل از ادامه ي بحث الزم است مقداري به روشن سازي مطلـب بپـردازيم از آن جـايي كـه هـر دوي                   

 كروموزوم هاي جنسي اند سه الگوي مختلف براي توارث تمام صفات وابسته به جـنس           ,XYكروموزوم هاي   

قرار دارد دوم صفاتي كه فقـط روي  Xوم وجود دارد اول صفاتي كه تنها لوكوس براي آلل آن ها روي كروموز        

محلي براي آلل خود دارند و سوم صفاتي كه روي هر كروموزوم جنسي يك آلل دارند اما كلمه ي Yكروموزوم 

را بـه كـار   Yه وابسته به جنس معموالً به صفات دسته ي اول بر مي گردد براي صفات دسته دوم نام وابسته ب      

ايـن  ) traitsholandric (مي بريم كه صفاتي را كنترل مي كند كه منحصراً از طرف پدر به ارث مـي رسـد                  

صفات مسلماً فقط در مردان يافت مي شوند و صفات مربوط به دسته سوم شبه آتوزومي ناميده مي شـوند در               



وجـود دارد ولـي تنهـا تعـداد كمـي صـفت روي كرومـوزوم                X لوكوس روي كروموزوم     300حداقل  انسان  

Y         شناخته شده است؛ قبالً ژن هاي مربوط بهYantigenHZFY ذكر كرديم در كنار    Yرا روي كروموزوم    ,−

 وجـود  ,XYيك منطقه براي همولوگ شدن و جفت شـدن كرومـوزوم   Yچك كروموزوم آنها روي بازوي كو 

 كه يك ژن شبه آتوزومي  2MICمي گويند در اين ناحيه ژن آنتي بادي         Yدارد كه به ان ناحيه شبه آتوزومي      

در اين ناحيه ي مربوط به همولوگي پيـدا   Xمانند هم روي كروموزوم     ZFY است يك ژن     است شناخته شده  

 وجود دارد كه ژن هاي مربوط به استروئيد سـولفات و         Yشده است چند ژن بدون كاربرد هم روي كروموزوم          

يك بيماري مربـوط بـه غـدد    )syndromeKallman(جمله اند اين سندروم    ژن هاي سندروم كالمن از آن       

قـرار  Yجنسي و كاركردهاي بويايي است يك مجموعه از ژن ها هم وجود دارند كه احتمـاالً روي كرومـوزوم     

به طور (  قطعي مشخص نشده به عنوان مثال ژن قد         گرفته اند اما وجود آنها به روي اين كروموزوم هنوز كامالً          

قدترند، بلند  XOهستند كه آن ها نيز به نوبه ي خود از زنان            XYبلند قد تر از مردان      XYYمتوسط مردان   

ژن بـراي سـرعت بلـوغ و دو ژن غيركـاربردي مـشابه ژن هـاي مربـوط بـه                كيك ژن براي رشد دندان، ي     

actinprotein و آنزيمsaccinateinoarg.  

 



 

  .مانند را دارد TDF و يك ژن MIC2هم ژن  Xكروموزوم . انسانYكروموزوم : زير نويس 

  :س سركهدر مگ Xپيوستگي 

MorganHT دانشمندي به نام     1910در سال    را در مگس سـركه ارائـه     Xالگوي وراثت وابسته به     ..

 حاصل داو يك مگس سركه نر با چشم سفيد را با يك ماده از نوع وحشي كه چشم قرمز دارند آميزش دا    : كرد

)آميزش در نسل اول      )1F   زمـاني كـه   ) از نوع وحشي هستند ( نشان داد كه همه ي زاده ها چشم قرمز دارند

مورگان زاده هاي اين نسل را با هم آميزش داد در نسل دوم مشاهده كرد كه دو نوع زاده تشكيل شده تمامي            

 بودنـد  ماده ها و نيمي از نرها به صورت وحشي با چشم قرمز بودند نيمي از نرهـا داراي چـشم هـاي سـفيد              

حمل Xمورگان از اين داده ها چنين استنباط كرد كه صفت رنگ چشم در مگس سركه بايد توسط كروموزوم     

 وو با ارزشي دارد چون به قدرت گرفتن نظريـه ي تـوارث كـر   شود اين كشف او از لحاظ تاريخي جايگاه مهم        

بود كه يك صفت خاص توسط يك كروموزوم خاص منتقـل  موزومي انجاميد زيرا به وضوح نشان دهنده ي آن        

مي شود شكل زير ما را با چگونگي كار مورگان آشنا مي كند براي نشان دادن اينكه مورگان چگونه اسـتنباط              



است كـه  Xنشان دهنده ي كروموزوم    wX مراجعه كنيم در اين شكل       2خود را ارائه داد مي توانيم به شكل         

است كه ژن مربوط به چـشم  Xنشان دهنده ي كروموزوم tXژن مربوط به سفيدي چشم را حمل مي كند و          

  . اين جايگاه ندارداست كه هيچ آللي درYنشان دهنده ي كروموزوم Yقرمز را با خود دارد و 

  

 :شكل  

 

   وراثت صفت چشم سفيد در مگس سركه لگويا

  

  : 2شكل 



 

  كروموزوم هاي جنسي  به همراه قبلآميزش هاي شكل 

يك خصوصيت ديگر در پيوستگي و صفات وابسته به جنسيت اين اسـت كـه چـون جـنس مـاده دو                 

ند به طـور عـادي مثـل سـاير مـوارد حالـت هـاي هموزيگـوت و             را داراست مي توا    Xكروموزوم همولوگ   

دارد ديگر نه حالت X كروموزوم   كهتروزيگوت را براي هر صفت داشته باشد ولي جنس نر از آنجا كه فقط ي              

ين وضـعيت در جـنس نـر    دارد نه حالت هتروزيگوت را به اXهموزيگوت را براي صفت هاي روي كروموزوم        

nemizygous مي گويند و چون فقظ يك آلل از صفات روي X در يك سلول نر وجود دارد اين آلل حتي اگر

مغلوب باشد بروز مي كند به عبارتي به حالت شبه غالب در مي آيد بنابراين مگس نري كـه فقـط يـك آلـل                     

w           خصوصيات شبه غالب شدن آلل هـاي مغلـوب      . مربوط به سفيدي چشم را دارد اين صفت را بروز مي دهد



و فقط در جانداران نر نيست بلكه به طور كلي در كروموزومهاي آتوزوم هم هر گاه Xفقط مخصوص كروموزوم 

همولوگ آلل ديگر نباشد اين آلل بروز مي كند و فقط يك آلل براي صفتي وجود داشته باشد و روي كروموزوم 

  .درست همانند يك آلل غالب رفتار مي كند اگر در حالت كلي مغلوب باشد و در فنوتيپ تاثيري نگذارد

 

 

(Thom as Hunt Morgan)  
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