
  :  توارث وابسته به جنس 

 شجرنامه ي ملكه ويكتوريا است از طريق بچه هاي او هموفيلي به بـسياري از خـانواده هـاي                    1شكل  

سلطنتي در اروپا منتقل شد چندين جنبه ي جالب اين شجره نامه به ما كمك مي كند كه روش وراثـت ايـن                       

 ) 1904 – 1918(  را نشان نمي دهنـد اگـر چـه           بيماري را پيدا كنيم اول اينكه بعضي از نسل ها اين بيماري           

Alexis                     مبتال به هموفيلي بود هيچ كدام از والدين يا پدر بزرگ و مادر بزرگ او بيمار نبودند اين وضـعيت در

چند جاي ديگر شجره نامه هم ديده مي شود و نشان مي دهد كه اين بيماري از طريق وراثت مغلـوب منتقـل        

از مشاهده ي ساير شجره نامه ها و همچنين بررسي هاي بيوشيميايي نيز اين اسـتنباط تاييـد مـي                   مي شود   

  .شود

 به ما نشان مي دهد كه تنها فرزندان پسر به 1عالوه بر آن، جستجوي دقيق تر در شجره نامه ي شكل          

. ث وابسته به جنس مي برداين بيماري مبتال شده اند و اين نكته با قوت زيادي ما را به سمت يك شيوه ي توار

)همي زيگوت   Xاز آن جايي كه مردان نسبت به كروموزوم          )hemozygous      هستند اگر آلل بوجود آورنده ي

ردي كه يك آلل را داشته باشد بيمار مي شود اما در يك زن بايد دو آلل مغلوب كنار مبيماري مغلوب باشد هر   

تا بيماري بروز كند به عبارتي مردان اين فرصت را ندارند كه يك الل غالب در كنار الل مغلـوب          ندهم قرار گير  

مال ابتالي آنها به بيماري نسبت به زنان خيلي بيـشتر اسـت   ت و بيماري نهفته بماند بنابراين اح   آنها قرار گيرد  

ل از آن جايي كه هرمـرد كرومـوزوم   او: اگر اين حالت درست باشد ما مي توانيم چندين پيشگويي ارائه كنيم      

X             حامل آلل بيمار يا به عبارتي هتروزيگوت داشته مادرخود را از مادر خود به ارث مي برد هر فرد بيمار بايد 



حامل بيماري است اگر برادرش نـه       % 50باشد و يك زن حتماً حامل آلل بيماري است اگر پدرش بيمار باشد و               

  . مادرش ناقل بوده و اين پيشگويي ما به شجره نامه مطابقت داردAlexis بيمار باشد در مورد والدينش

در هيچ جايي از اين شجرنامه به بيماري از پدر به پسر منتقل نشده بر اساس مشاهدات قبلي كه انجام شد ما 

ست بدانيم كه امروزه انواع مختلفي از توارث اين صفت را به صورت وابسته به جنس تلقي كرديم خوب ا

از مسير تشكيل فيبربيوژن را متوقف مي كند دو نوع هموفيلي شناخته شده كه هر كدام مرحله ي خاصي 

به صورت وابسته به جنس منتقل مي شوند و بقيه ي انواع هموفيلي به صورت ,ABهموفيلي كالسيك نوع 

  .دآتوزومي به ارث مي رسن

 ملكه ويكتوريا مبتال بـه  است كه هيچ كدام از اقوام نزديك    نكته ي جالب ديگر در اين شجره نامه اين          

اين بيماري نبودند اما از آن جا كه ملكه ويكتوريا يك پسر بيمار دارد و دو دختر دارد كه مشخص شده ناقـل                      

كامالً مشخص . خود هتروزيگوت باشدXبيماري اند پس مي بايست از لحاظ داشتن آلل بيماري دو كروموزوم           

است كه از يك پدر سالم همي زيگوت و يك مادر سالم هموزيگوت كودكان ناقل يا بيمار بوجود نمي آيد پـس     

ملكه ويكتوريا مطمئناً بايد يك آلل بيماري را داشته باشد اما اين آلل از كجا آمده است؟ يك جـواب منطقـي     

  . ين آلل در اثر جهش در يكي از گامت هاي سازنده ي ملكه ويكتوريا بوجود آمده استاين است كه ا

  



  

  . هموفيلي در شجرنامه ي ملكه ويكتوريا در عكس سه تن كه با دايره مشخص شده اند ناقل هموفيلي اند



 


