آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) و جزوه ژنتیک آماده شده و همین االن می-
تونید مطمئن باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا شنبه شب ادامه داره،
در تاریخ  51الی  51آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  44تا  04درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.

صفحه 1
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آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سوپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شیمی دوازدهم ه ست که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :

صفحه 3
limootoorsh.com

مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

فصل دوم  :انتقال اطالعات در نسلها

توضیح لکی فصل :
در این فصل ابتدا با مفاهیم ژنیک آشنا میشویم ،در ادامه در ارتباط با مواردی از ژنتیک که در زندگی با آن سروکار داریم مثالهایی میخوانیم
مثل گروههای خونی و در ادامه درباره انواع صفات و نحوه به ارث رسیدن آنها و قوانین وراثت آنها مطالبی میخوانیم 
در پایان نیز مطالبی در ارتباط با بیماریهای ژنتیکی و نحوه کنترل و مهار اونها میخوانید!

ناکت مهم در این فصل :
 )1گروههای خونی و مسائل مربوط به آن
 )2انواع صفات مختلف و نحوه به ارث رسیدن اللها
 )3صفات چند اللی و تک اللی
 )4مهار بیماریهای ژنتیک (مثل )PKU

 این فصل مطالب مفهومی خاص خودش داره ،جالبیش این هست که محاسباتی (هرچند کوتاه و گاها سخت!) هم داره که باید یه خورده (فقط یه
ذره) ریاضی رو خوب بلد باشید.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

شباهت بین فرزندان و والدین ،گویای آن است که ویژگیهای والدین بهنحوی به فرزندان منتقل میشود.
ترکیب  :یک از  7ویژگی همه جانداران تولید مثل میباشد و به معنی این است که جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خوود را بوه وجوود
می آورند( .یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاییده می شود.
توجه  :در نگاهی کلی تولیدمثل به روشهای جنسی و غیرجنسی انجام میشود .در تولیدمثل جنسوی (بوه جوو خودلقواری در گیاهوان دو والدد
شرکت میکنند و در تولید مثل غیرجنسی (باکتریها ،تکثیر بخشهای رویشی گیاهان و  ...یک والد شرکت میکند.
در تولیدمثل جنسی ارتباط بین نسلها را کامهها (گامتها) برقرار میکنند و ویژگیهای هریک از والدین توسط دستورالعملهایی که در دِنای
موجود در کامهها قرار دارد ،به نسل بعد منتقل میشود.
 ترکیب اسپرمزایی (زامهزایی) از زیست یازدهم :
سلولهای اسپرماتوگونی به طور پیدرپی تقسدیم
میتوز را انجام میدهند و تعداد زیوادی سولول تولیود
میکنند.
گروهی از این سلولها در الیه زاینوده مویماننود کوه
الیه زاینده رفظ شود.
گروهی از این سلولها به نام اسپرماتوسویتهوا اولیوه
هستند که تقسیم میوز  Іرا انجام میدهند ،بوهطووری
کووه در میددوز Іاز هددر اسپرماتوسددیت اولیدده ،دو
اسپرماتوسددیت ثانویدده و در میددوز  ІІاز هددر
اسپرماتوسیت ثانویه دو اسپرماتید (زامیاختک)
تولید میشوود .سورانجام از تموایو اسوپرماتید ،اسوپرم
تشکیل میشود .بنابراین از هور سولول اسوپرماتوگونی
دیپلوئید ،سرانجام چهار اسپرم هاپلوئیود ( گاموت نور
تولید میشود.
 ترکیب تخمکزایی از زیست یازدهم :
سلولهای اووگونی (مامهزا) :الیوه زاینوده تخمودان
در دوران جنینی تشکیل میدهند .دیپلوئیود هسوتند.
در دوران جنینووی بووا تقسوویم میتوووز تعووداد فراوانووی
اووسیت اولیه تولید میکنند .بعد تولود تقسویم نموی-
شوند .توانایی میوز (تشکیل تتراد ،کراسینگ اوور و ...
ندارند.
اووسیت اولیه :در دوران جنینی از تقسیم میتوز اووگونی ایجاد میشود .دیپلوئید است .توانایی میتوز ندارد .از بعد تولد دیگور ایجواد نمویشوود .در
دوران جنینی میوز یک را اغاز کرده و در پروفاز میوز یک متوقف میشود .تا سن بلوغ جنسی بدون فعالیت باقی میماند .از بلوغ جنسی اداموه میووز
یک را انجام میدهد .در مررله لوتئال با رداکثر شدن  LHمیوز یک را تکمیل کرده و اووسیت ثانویه و نخستین گویچه قطبی را ایجاد میکند.
نکته :سیتوکینو (تقسیم سیتوپالسم اووسیت اولیه از نوع نابرابر است.
نکته :کروموزومهای اووسیت اولیه و ثانویه و نخستین گویچهی قطبی ،مضاعف (دو کروماتیدی) هستند.
اووسیت ثانویه  :بیشترین مقدار سیتوپالسم دارد .درون تخمدان ایجاد میشود .پس از پاره شدن تخمدان وارد لوله فالوپ میشود (روز . 11
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

هاپلوئید است .کروموزومهای آن دو کروماتیدی است .توانایی لقاح دارد .توانایی میوز ІІدارد .توانایی میتوز ندارد.
نکته  :در صورتی که اووسیت ثانویه با اسپرم لقاح یابد ،میوز دو را انجام میدهد و در طی سیتوکینو نابرابر یک سلول بورگ و دومین گویچه قطبوی
تشکیل میدهد.
نکته :سلول بورگ پس از رشد به تخمک یا اوول تبدیل میشود.
تذکر :تا زمانیکه لقاح صورت نگیرد ،میوز  IIتوسط اووسیت ثانویه صورت انجام نمیشود.
نکته  :پیش از کشف قوانین وراثت ،تصور بر آن بود که صفات فرزندان ،آمیختهای از صفات والدین و رد واسطی از آنهاست.
یعنی اگر یکی از والدین بلند قد و دیگری کوتاه قد باشد ،فرزند آنان قدی متوسط خواهد داشت.
تذکر مهم  :مشاهدات متعدد نشان داد که این تصور درست نیست.
در اواخر قرن نوزدهم ،زمانی که هنوز ساختار و عمل دِنا و ژنها معلوم نبود ،دانشمندی بهنام گریگدور منددل (کشییش بیود هنیود یدر رو یا ی
خودمود  توانست قوانین بنیادی وراثت را کشف کند.
توجه  :وراثت قوانینی دارد که در ادامه با آنها آشنا میشویم ولی دمت پدر گریگور (مثل خارجکیها شد گرم ،که این قوانین را کشف کرد .
نکته مهم  :رواستون مندل از ساختار ماده ژنتیک ،نحوه انتقال آن ،عملکرد ژنها در بروز صفات اطالعاتی نداشت!
توجه  :به کمک قوانین وراثت ،میتوان صفات فرزندان را پیشبینی کرد.
خب برای مرور مطالب حتما دوتا تست زیر رو بزنید دکترهای عزیز 
تست  : 1کدام گزینه زیر به درستی بیان شده است؟
 1به دلیل وجود شباهت بین فرزندان و والدین ،ویژگیهای انها به نحوی به نسل بعد انتقال مییابد.
 2به منظور انتقال صفات از یک نسل به فرزندان ،همیشه طی فرایند تقسیم و تمایو گامتهایی ایجاد میشود.
 3ویژگیهای هر یک از زادهها راصل دستورالعملهای دنا بوده که فقط طی تولید مثل جنسی انتقال مییابد.
 1در هر جانداری که اطالعات وراثتی فقط از طریق تولید مثل غیر جنسی انتقال مییابد ،هر RNAپلیمرازی به تنهایی راهانداز را شناسایی میکند.
تست  : 2کدام گزینه زیر به درستی بیان شده است؟
 1هر ویژگی که در تمام طول ریات هر فرد بروز میکند ،توسط ژن مستقیما از والدین دریافت کرده است.
 2هر ویژگی که در والدین وجود دارد ،در نهایت طی تولید مثل به فرزندان انتقال مییابد.
 3ویژگیهای ارثی (صفت در جانداران انواع مختلفی (شکل داشته که در علم زیست شناسی بررسی میشوند.
 1هر یک از افراد جمعیت دارای ویژگیهایی بوده که همگی طی تولید مثل به نسل بعد منتقل میشوند.

پاسخ تستهای باال :

تست  : 1گزینه ()1

تست  : 2گزینه ()3
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

گفتار  -1مفاهیم پایه
 صفات :
هر یک از ما ویژگیهایی داریم که ما را با آنها میشناسند.
بعضی از این ویژگیها را از والدین خود دریافت کردهایم ،مثل  :رنگ چشم ،رنگ مو یا گروه خونی.
ویژگیهایی را هم میشناسیم که ارثی نیستند؛ مثل تغییر تیرهشدن رنگ پوست که به علت قرار گرفتن در معرض آفتاب ایجاد شده است.
توضیح  :رنگ پوست یک انسان هم ارثی است و به نژاد فرد بستگی دارد مثال یک فرد سیاه پوست از شوکم موادر کوه زاده میشوه ،سویاه پوسوته و
تیرگی رنگ پوستش به علت قرار گرفتن در معرض آفتاب ایجاد شده است .منظور اینجا این است که محیط بر روی یوک صوفت تواثیر گورار اسوت.
(همانند مثال باال که فردی که طوالنی مدت در معرض آفتاب قرار میگیرد.
در علم ژنشناسی ،ویژگیهای ارثی جانداران را صفت مینامند.
ژنشناسی ،شاخهای از زیستشناسی است که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر میپردازد.



مهندسی ژن شناسی (ژنتیک)

 aمدت هاست که زیست شناسان میتوانند ژن های یک جانودار را بوه بودن
جاندار دیگر وارد کنند .به گونه ای که ژنهوای منتقول شوده بتواننود اثرهوای
خود را ظاهر کنند این روش مهندسی ژنتیک نام دارد روشی که در آن انتقال
صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر میسر میشود.
مثال  :وارد کردن ژن های دلخواه از گیاهان خودرو به گیاهان زراعی یا تغییور
گیاهان و اصالح محصوالت آن  ،بهبود مقاومت گیاهان در برابر بیماریها ،کوم
آبیها و  ...و انتقال ژنهای انسانی به باکتری
توجه  :مهندسان ژنتیک رتی میتوانند ژنهای انسانی را به گیاهان ،جانوران
دیگر یا رتی باکتریها وارد کنند.
نکته  :انتقال ژن در مهندسی ژنتیک بین جانداران صورت میگیرد این انتقال
میتواند بین جانداران همگونه و رتی غیرهمگونه صورت بگیرد.
نکته  :در مهندسی ژنتیک برخالف تراژنی میتوان بین افراد یک گونه انتقال ژن را انجام داد.
ترکیب  :تولید جانداران تراژنی از نگرانیهای جامعه و از جمله موضوعهای اخالق زیستی است.
نکته  :هر یک از افراد جمعیت ،ویژگیهایی دارد که ممکن است این ویژگیها به نسل بعد منتقل شوند( .طی تولیدمثل)
هر یک از صفاتی که نام بردیم به شکلهای مختلفی دیده میشوند.
 مثالً رنگ چشم ممکن است به رنگ مشکی ،قهوهای ،سبز یوا آبیی
باشد.
 یا حالت مو ممکن است به شکل صاف ،موجدار یا فر دیده شود.
 یا ضریب یا بهره هوشی که ممکن است فرد باهوش یوا کُند هوش
یا با هوش متوسط باشد.
به انواع مختلف یک صفت ،شکلهای آن صفت میگویند.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

الل یا دگره چیست؟
ژنها در جانداران مسئول بروز صفات هستند و این کار را با بیان پروتئینهای خاصی انجام میدهند.
پس در واقع بروز شکلهای مختلف صفات به وجود آن ژن خاص در فرد بستگی دارد.
اینکه به طور مثال رنگ چشم باهم تفاوت دارند به ژن یا ژنهایی مربوط به است که در توالی خود تفاوت جوئی بوا یکودیگر دارنود و هموین سوب
ایجاد پروتئینهایی با شکل و ساختار متفاوت میشود.
توجه  :یک صفت دارای رالتهای مختلفی است که هر یک از این رالتها ،الل یا دگره میگویند.
الل یا دگره همان ژنی است که با بیان خود باعث بروز آن صفت میشود ،به طور مثال کسی که الل موی موجدار دارد ،یعنی ژنی کوه ایون صوفت را
بروز میدهد ،دارد.
تذکر  :الل مربوط به صفت رنگ چشم ارتباطی مثال به الل مربوط به گروه خونی ندارند.
الل یا دگرههای یک صفت ،ژنهایی هستند که در جایگاه مشخصی از دنای جاندار قرار دارند.
نکته  :جایگاه یک ژن در دنای یک یاخته همیشه ثابت است و در همه افراد آن گونه یکسان است و هیچگاه ژن دیگوهای در
آن جایگاه مشاهده نمیشود.
مثال  :در گروههای خونی اللهای مختلف  B ،Aو  Oدر کروموزوم شماره  9و در یک جایگواه اختصاصوی قورار دارنود کوه
مربوط به گروههای خونی است ،در این جایگاه فقط یکی از این اللها قرار میگیرد ،در انسان کروموزومها جفت جفت همتوا
هستند ،پس هر انسان یک جفت کروموزوم شماره  9دارد ،پس میتوان گفت دو الل برای این صفت در انسان دیده میشود.
توجه  :این دو الل از والدین به ارث میرسند به این معنی که یک الل گروههای خونی  ABOاز اسپرم و یک الول دیگور از
تخمک دریافت میشود.
با توجه به گفتههای باال هر فرد میتواند حالتهای زیر را در کروموزومهای شماره  9خود داشته باشد :

نکته  :در بدن انسان برای صفات تک ژنی و مستقل از جنس ،حداقل دو الل در دنای فرد مشاهده میشود.
چند تذکر مهم :
 مثال عبارت باال میتواند صفت گروه خونی  Rhباشد که دارای دو الل در فرد است و چون بر روی کروموزوم غیرجنسی (شماره  1است،
مستقل از جنس است و فقط مربوط به یک تک ژن است.
 رواستون باشه که رداقل دو الل بخاطر این است که هر جور رساب کنید هر انسان دو کروموزوم غیرجنسی همتا دارد و قطعا دو الل برای هر
ژن یافت میشود.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته  :گروه خونی  ABOنوعی صفت تک ژنی و مستقل از جنس است که سه الل ( B ،Aو  Oمختلف دارد.
 راج تک ژنی بودن یا چند ژنی بودن در ادامه با یکدیگر بحث میکنیم.
 اما در ارتباط با صفات جنسی یا مستقل از جنس باید به این نکته توجه داشته باشید ،در مردان چون کروموزومهای جنسی به صورت XY
هستند ،اگر اللی بر روی کروموزوم  Xقرار داشته باشد ،در کروموزوم  Yهمان جایگاه ،الل مورد نظر یافت مینشود (ادبیاتی گفتیم!!
 این به این معناست که در مردان صفات وابسته به جنس با یک الل بروز مییابند.
 در زنان صفات وابسته به جنس و غیر جنس تفاوتی با یکدیگر ندارند چون دو کوروموزوم  Xدارند که باهم همتا میباشند.

◄ گروههای خونی :
وقتی میگویند گروه خونی شخصی  A است درواقع «دو» گروه خونی را برای او مشخص کردهاند.
 یکی گروه خونی معروف به ABO

 دیگری گروه خونیای به نام .Rh

 گروه خونی :Rh
گروه خونی  Rhبراساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچههای قرمو جای دارد و پروتئین  Dنامیده میشود.
 اگر این پروتئین وجود داشته باشد ،گروه خونی  Rhمثبت است.
 اگر این پروتئین وجود نداشته باشد گروه خونی  Rhمنفی خواهد شد.

بود و نبود پروتیئن  Dبه نوعی ژن بستگی دارد.
ترکی  :در فصل قبل خواندیم که
دو ژن در ارتباط با این پروتئین ،در میان مردم دیده میشود.
ژنی که میتواند پروتیئن  Dرا بسازد ،ژن یا الل  Dمینامند.
ژنی که نمیتواند پروتیئن  Dرا بسازد .ژن یا الل  dمینامند.
 Dو  dجای مشخصی در فامتن دارند( .طبق قرارمون هر ژن مربوط به یک صفت در جایگاه خاص آن صفات در دنا قرار دارد.
هر دو ،جای یکسانی از فامتن شمارة  1را که جایگاه صفت گروه خونی  Rhاست به خود اختصاص دادهاند.
توجه داشته باشید  :هر فامتن شماره  1در این جایگاه ژن  Dیا  dرا دارد و نه هر دو را.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تذکر  :هر فرد یک جفت فامتن شماره  1دارد ،هر کدام از این کروموزومها در جایگاه ژنهای  ،Rhیا ژن  Dدارد یوا ژن  dولوی در مجمووع ممکون
است در این دو کروموزوم ژن موجود در جایگاهها مشابه نباشند (یعنی یکی  Dو دیگری  dباشد یا یکسان باشد (هر دو  Dیا هر دو d
یاد آوری  :به این جایگاه از فامتن شماره  ،1جایگاه ژنهای  Rhمیگویند.
توجه  :ژنوتیپ یا ژننمود به رالتهای مختلف ترکیب دگرهای یا اللی گفته میشود.
از روی ژنوتیپ میتوان به ژن های فرد در ارتباط با آن صفت پی برد همچنین هاپلوئید یا دیپلوئید یا تریپلوئید یا  ...بودن جاندار نیو مشوخص موی-
شود.
دقت کنید  :اگر جانداری هاپلوئید باشد به طور معمول برای هر صفت تک ژنی یک الل دارد.
اگر دیپلوئید باشد برای هر صفت تک ژنی به طور معمول دو الل دارد.
به طور کلی تعداد کروموزومهای همتا مشخص میکند چند الل برای هر صفت تک ژنی موجود باشد.
انسان چون کروموزومهایش دو به دو همتا هستند ،پس دو الل برای هر صفت تک ژنی دارد.
قبال گفتیم و بازهم مرور کنیم :
 Dو  dشکلهای مختلف صفت  Rhرا تعیین میکنند
هر دو جایگاه ژنی یکسانی دارند ،پی دِگرههای (اللهای صفت  Rhهستند.
از آنجا که هر یک از ما انسانها  2n=16هستیم و دو کروموزوم ( 1به صورت همتا داریم ،پس دو دگره هم برای  Rhداریم.
ژنوتیپهای مرتبط با گروه خونی : Rh
 هر دو فامتن شمارة  D ،1یا هر دو  dرا داشته باشند .در این صورت میگویند فرد برای این صفت خالص است
 اگر یک فامتن  Dو دیگری  dرا داشته باشد میگویند فرد برای این صفت ،ناخالص است.

شکل ژن نمودهای خالص و ناخالص
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

توجه  :رخنمود یا فنوتیپ شکل ظاهری یا رالت بروزیافته یک صفت است .فنوتیپ توسط پروتئینها تعیین میشود.

 فنوتیپهای (رخنمود) مطرح شده با صفت گروه خونی : Rh
 گروه خونی فردی که ژنوتیپ  DDاست ،فنوتیپ  Rhمثبت دارد
 گروه خونی فردی یا ژنوتیپ  ،ddفنوتیپ  Rhمنفی است.
گروه خونی فردی که  Ddاست؛ چگونه میشود؟
مشاهدات نشان میدهند که افوراد ناخالص با ژنوتیپ  ،Ddگروه خونی  Rhمثبدت را
خواهند داشت.
 اگر دو دگرة  Dو  dکنار هم قرار بگیرند ،این آلل  Dاست کوه بدروز مویکنود .پوس
فنوتیپ  Rhمثبت است.
در این رالت گفته میشود که دگره  Dبارز و دگرة  dنهفته است و بین دگرهها رابطة
بارز و نهفتگی برقرار است.
توجه مهم  :طبق قرارداد ،دگره بارز را با حرف بزرگ و دگرة نهفتهه را بوا حهر
کوچک آن نشان میدهیم.
در رابطه بارز و نهفتگی یکی از اللها نسبت به دیگری ارجیعت دارد (خودمونی زورش زیاده! که سب میشود بر دیگری غلبه داشته باشد.
توجه  :اغل رابطههایی که در رد کنکور و رتی در اطرافمان میبینیم از نوع همین رابطه بارز نهفتگی است!
داشتن تنها یک دگره  Dکافی است تا در غشای گویچههای قرمز پروتئین  Dمشاهده شود.
به همین علت ،گروه خونی فردی که برای این صفت ناخالص است ،مثبت خواهد شد.
شکل مقابل توضیح رابطة بارز و نهفتگی بین آللهای گروه خونی Rh

چند نکته تکمیلی رو باهم داشته باشیم :
a
b
c
d
e

کروموزوم شماره  1بورگترین کروموزوم بدن از لحاظ اندازه است (با توجه به کاریوتیپ که کروموزومها را براساس اندازه مرت مویکنود  ،پوس
بیشترین مقدار نوکلئوتید و پیوند فسفودیاستر را دارد و بیشترین زمان را الزم دارد تا همانندسازی شود.
در صفت گروه خونی  Rhاگر فردی فاقد پروتئین  Dباشد ،قطعا دارای ژنوتیپ  ddو فنوتیپ  Rhمنفی است.
اگر فردی دارای پروتئین  Dدر غشای خود باشد ،تعیین فنوتیپ رارت است چون فنوتیپ  Rhمثبت دارد ولی تعوین ژنوتیوپ ممکون نیسوت
چون هم میتواند  Ddو هم  DDباشد.
اگر فردی با فنوتیپ  Rhمنفی داشتیم رتما دارای دو الل  dاست.
اگر فردی با فنوتیپ  Rhمثبت داشتیم ،رتما دارای رداقل یک الل  Dاست.

جدول انواع ژننمود و رخنمود گروه خونی Rh
ژننمود

رخنمود

نحوه بروز صفت

DD

گروه خونی +

مشاهده پروتئین  Dدر سطح غشای گویچه قرمو

شکل غشای گویچه قرمز

8
www.limootoorsh.com

16021526202 - 12024246626

@Limootoorsh_free

مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

Dd

گروه خونی +

مشاهده پروتئین  Dدر سطح غشای گویچه قرمو

dd

گروه خونی -

عدم مشاهده پروتئین  Dدر سطح غشای گویچه قرمو

خب برای مرور مطالب حتما سه تا تست زیر رو بزنید دکترهای عزیز 
تست  :3کدام گزینه زیر در ارتباط با صفت گروه خونی  Rhصحیح است؟
1
2
3
1

هر فردی که در غشای گویچههای قرمو خود دارای پروتئین  Dمیباشد ،گروه خونی  Rhمثبت دارد.
در هر یک از کروموزومهای درون هستهی انسان با گروه خونی مثبت ،یک جایگاه برای ژن سازندهی پروتئین  Dوجود دارد.
هر فردی که دارای گروه خونی منفی میباشد ،در هیچکدام از کرومووزمهای هستهای خود ژنهای گروه خونی  Rhندارد.
هر یک از ژنهای گروه خونی  Rhدرون کروموزوم شمارهی یک قرار داشته و بعد از رونویسی در نهایت سب تشکیل پروتئین  Dمیشوند.

تست  :4کدام گزینه زیر در ارتباط با صفت گروه خونی  Rhصحیح است؟
1
2
3
1

هر یک از کروموزومهای شمارهی یک در انسان ،دارای جایگاههایی برای ژنهای دخیل در گروه خونی  Rhهستند.
جایگاه ژنهای  Rhدر کروموزومهای شمارهی یک انسان ،در هر یاخته هستهداری رونویسی میشود.
صفت  Rhمیتواند به دو شکل مختلف در جمعیت بروز کند و در یاختهی هستهدار پیکری دارای جایگاه ژنی یکسانی هستند.
در هر یاختهی هستهدار و دیپلوئید انسان بر روی جفت کروموزوم شمارهی یک دو شکل از صفت  Rhوجود دارد.

تست  :5چند مورد از عبارات زیر در ارتباط با صفت گروه خونی  Rhنادرست است؟
 در فردی با گروه خونی  Rhمنفی در صورت بیان ژن  dدر نهایت پروتئینهایی ساخته شده و در غشای گویچهی قرمز جای میگیرد.
 فردی که دارای گروه خونی  Rhمنفی است ،طی فعالیت ریبوزومهایی در مغز قرمز استخوان پروتئین  Dساخته میشود.
 دو فرد که توانایی ساختن پروتئین  Dدارد ،هیچگاه ممکن نیست دارای دو نوع ژنوتیپ متفاوت برای صفت  Rhباشند.
 در هر فردی که در غشای گویچههای قرمز آن پروتئین  Dیافت میشود ،قطعا دارای ژنوتیپ خالص میباشد.
 در فردی که صفت  Rhآن تحت کنترل دو الل مشابه میباشد ،قطعا شکل بارز آن بروز میکند.
2 1

3 2

1 3

پاسخ تستهای باال  :تست  : 3گزینه ()1

5 1

تست  : 4گزینه ()3

تست  : 5گزینه ()4

نوع دیگری از رابطة بین دگره ها را در صفت گروه خونی  ABOمیتوانیم ببینیم.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

◄ گروه خونی : ABO
در گروه خونی  ABOخون به چهار گروه (فنوتیپ  AB ،B ،Aو  Oگروهبندی میشود.
این گروهبندی بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدرات به نامهای  Aو  Bدر غشای گویچههای قرمو است.

شکل  -مبنای گروه خونی ABO
برای گروه خونی  ABOچه دگرههایی وجود دارد؟
اضافه شدن کربوهیدراتهای  Aو  Bبه غشای گلبول قرمو ،یک واکنش آنزیمی است.
دو نوع آنزیم وجود دارد :
 یکی آنویم  ،Aکه کربوهیدرات  Aرا به غشا اضافه میکند
 یکی آنویم  ،Bکه کربوهیدرات  Bرا اضافه میکند.
 اگر هیچیک از این دو آنویم وجود نداشته باشند ،آنگاه هیچ کربوهیدراتی اضافه نخواهد شد.
 بنابراین برای این صفت تک ژنی غیرجنسی ،سه دگره وجود دارد :
 دگرهای که آنزیم  Aرا میسازد( .دگره  Aیا )IA
 دگرهای که آنزیم  Bرا میسازد( .دگره  Bیا )IB
 دگرهای که هیچ آنزیمی نمیسازد( .دگره  Oیا )i
جایگاه ژنهای گروه خونی  ABOدر فامتن شمارة  9است.
برای سادگی ،این سه دگره را بهترتی  B ،A ،و  Oمینامیم.
ژنوتیپهای مورد نظر در ارتباط با گروههای خونی : ABO
برای هر فرد دو الل در ارتباط با این گروه خونی متصور هستیم ،بنابراین ژنوتیپها :
 AO ،AB ،OO ،BB ،AAو  BOمیباشد.
پس برای گروههای خونی  6ژنوتیپ در جمعیت مشاهده میکنیم که نیمی خالص و نیمی ناخالص هستند.
فنوتیپهای مورد نظر در ارتباط با گروههای خونی : ABO
در اینجا تشخیص رخنمود برای ژننمودهای خالص  BB ،AAیا  OOآسان است :گروه خونی بهترتی  B ،Aیا  Oمیشود.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

توجه  :یه چیوی رو همین االن توی ژنتیک یاد بگیرید وقتی ژنوتیپ خالص باشد ،فنوتیپ نیو همان است و اصال راجبش فکر نکنید ،مشکل یا گیور
ما بیشتر متوجه ژنوتیپهای ناخالص است که تکلیفشان را مشخص کنیم 
 رخنمود ژننمودهای ناخالص چیست؟ رابطة بارز و نهفتگی بین دگرهها چگونه است؟
ژننمودهای ناخالص برای این دگرهها عبارتاند از  BO ،AOو .AB
 گروه خونی فردی که  AOاست چیست؟ دگره  Aآنویم  Aرا میسازد اما دگره  Oهیچ آنویمی نمیسازد.
پس گروه خونی این فرد  Aخواهد شد .به همین علت گفته میشود  Aنسبت به  Oبارز است.
 گروه خونی فردی که  BOاست چیست؟ دگره  Bآنویم  Bرا میسازد اما دگره  Oهیچ آنویمی نمیسازد.
پس گروه خونی این فرد  Bخواهد شد .دگره  Bهم نسبت به دگره  Oبارز است.
ترکر  :پس تا اینجا متوجه شدیم که دگرههای  Aو  Bنسبت به دگره  Oغال هستند.
در ژننمود  ABهر دو آنزیم ساخته میشوند و به همین علت گلبول قرمو هر دو کربوهیدرات  Aو  Bرا خواهد داشت.
در اینجا رابطه بین دو دگره  Aو  ،Bدیگر از نوع بارز و نهفتگی نیست.
تذکر  :در رابطه بارز نهفتگی فقط یکی از اللها بروز مییابد که به عنوان الل بارز از آن یاد میشود.
رابطه همتوانی  :نوعی رابطهی میان دو آلل است که طی ان اثر هر دو همراه با هم ظاهر میشود.
چنین رابطهای را همتوانی مینامیم و دگرههای  Aو  Bنسبت به هم همتوان هستند.
پس اینجوری شد که ما در ارتباط با گروههای خونی  6 ،ABOژنوتیپ و  4فنوتیپ  AB ،B ،Aو  Oداریم.
یاد آوری  :ژنشناسان دگرههای  B ،Aو  Oرا بهترتی با  I B ، I Aو  iنشان میدهند.
این نوع نامگراری نشان میدهد که دگره  I Aو  I Bنسبت به هم همتوان اما نسبت به  iبارزند.

چند نکته تکمیلی رو باهم داشته باشیم :
 aدر صفت گروه خونی  ABOاگر فردی فاقد کربوهیدرات  Aو  Bباشد ،قطعا دارای ژنوتیپ  OOیا  iiاست و فنوتیپ گروه خونی  Oاست.
 bاگر فردی فاقد کربوهیدرات  Aو دارای  Bباشد ،تعیین فنوتیپ رارت است چون فنوتیپ گروه خونی  Bدارد ولی تعین ژنوتیپ ممکون نیسوت
چون هم میتواند  BOو هم  BBباشد.
 cاگر فردی فاقد کربوهیدرات  Bو دارای  Aباشد ،تعیین فنوتیپ رارت است چون فنوتیپ گروه خونی  Aدارد ولی تعین ژنوتیپ ممکون نیسوت
چون هم میتواند  AOو هم  AAباشد.
A B
 dدر صفت گروه خونی  ABOاگر فردی دارای کربوهیدرات  Aو  Bباشد ،دارای ژنوتیپ  ABیا  I Iاست و فنوتیپ گروه خونی  ABاست.
 eاگر فردی با گروه خونی  ABیا  Oداشتیم ،تشخیص ژنوتیپ به آسانی است و به ترتی  ABو  OOاست.
 fاگر فردی با گروه خونی  Aیا  Bداشتیم ،در ارتباط با ژنوتیپ افراد نمیتوانیم اظهار نظر کنیم چون ممکن است فرد دارای ژنوتیوپ خوالص یوا
ناخالص باشد.
از روی ژنوتیپ و فنوتیپ والدین یا فرزندان می توان به وضعیت ژنوتیپ یا فنوتیپ یکدیگر پی برد ،برای مثال نکات بعدی رو خوب بهش دقت کنید:
◄ آیا ممکن است پدر و مادری گروه خونی داشته باشند که در هیچ یک از فرزندان یافت نشود؟
پاسخ  :بله ممکن است.
رالت اول  :فرض کنید پدر دارای گروه خونی ( Oژنوتیپ  OOو مادر ( ABژنوتیپ  ABباشد ،در صورت آمیوش ژنوتیوپهوای کوه در فرزنودان
مشاهده میشود AO ،و  BOاست که به این معنی است که فرزندان گروه خونی  Aو  Bدارند که متفاوت از والدین است.
رالت دوم  :پدری دارای گروه خونی ( Aژنوتیپ  AAو مادر دارای گروه خونی ( Bژنوتیپ  BBباشود ،در صوورت آمیووش ژنوتیوپهوای کوه در
فرزندان مشاهده میشود AB ،است که به این معنی است که فرزندان گروه خونی  ABدارند که متفاوت از والدین است.
◄ چه موقعی بیشترین تنوع گروه خونی در فرزندان مشاهده میشود؟
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

برای پاسخ به این سوال شما باید پدر و مادر با گروه خونی  Aو  Bداشته باشید البته به شرطی که هر دو ژنوتیپ ناخالص باشند یعنی
آمیوش  AOبا  BOرا داشته باشیم که در این رالت :
ژنوتیپ های فرزندان برابر با  OO ،BO ،AOو  ABاست که فنوتیپها به ترتیب  O ،B ،Aو  ABمیشود.
ژننمود

رخنمود

نحوه بروز صفت

 AAیا IAIA

گروه خونی A

مشاهده کربوهیدرات  Aدر سطح غشای گویچه قرمو (بیان
آنویم  Aکه این واکنش را انجام میدهد

گروه خونی A

مشاهده کربوهیدرات  Aدر سطح غشای گویچه قرمو (بیان
آنویم  Aکه این واکنش را انجام میدهد

گروه خونی B

مشاهده کربوهیدرات  Bدر سطح غشای گویچه قرمو (بیان
آنویم  Bکه این واکنش را انجام میدهد

گروه خونی B

مشاهده کربوهیدرات  Bدر سطح غشای گویچه قرمو (بیان
آنویم  Bکه این واکنش را انجام میدهد

گروه خونی O

عدم مشاهده کربوهیدرات  Bیا  Aدر سطح غشای گویچه قرمو
(عدم بیان آنویم  Bیا Aکه این واکنش را انجام میدهند

خالص

 AOیا IAi
ناخالص

 BBیا IBIB
خالص

 BOیا IBi
ناخالص

 OOیا ii
خالص

 ABیا IAIB
ناخالص

شکل غشای گویچه قرمز

گروه خونی  ABمشاهده کربوهیدرات  Bیا  Aدر سطح غشای گویچه قرمو (بیان
آنویم  Bیا Aکه این واکنش را انجام میدهند
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

خب برای مرور مطالب حتما سه تا تست زیر رو بزنید دکترهای عزیز 
تست  :6کدام گزینه زیر در ارتباط با صفت گروه خونی  ABOصحیح است؟
1
2
3
1

اضافه شدن دو نوع پروتئین در غشای گلبول قرمو درون رفرات استخوان ،سب تعیین گروه خونی  ABدر فرد میشود .ن
در طی فعالیت آنویم  Aدر مغو قرمو استخوان سب قرار گرفتن نوعی کربوهیدرات در غشای گویچهی قرمو میشود .د
در طی فعالیت آنویم  Oدر گویچهی قرمو نابالغ در نهایت کربوهیدرات  Oدر غشا جای گرفته و سب ایجاد یک نوع گروه خونی میشود .ن
در هر فردی که درون گویچهی قرمو نابالغ آن آنویم  Bدارای فعالیت است ،قطعا گروه خونی ایجاد شده  Bمیباشد .ن

تست  :7به طور معمول با توجه به گروههای خونی  ،ABOهر فردی که .......................
1
2
3
1

دارای گروه خونی  AB+است ،قطعا هر دو صفت گروه خونی تحت تاثیر اللهای ناخالص بروز کردهاند .ن
تمام جایگاههای ژنی مربوط به صفات گروه خونی قابلیت بیان شدن دارد ،دارای گروه خونی  AB+است .د
دارای گروه خونی  Aمیباشد ،روی هر دو کروموزوم  9آن فقط یک نوع آلل گروه خونی رضور دارد .ن
دارای گروه خونی  AB-است ،قطعا ارتباط بین اللهای هر صفت گروه خونی آن همتوان میباشد .ن

تست  :8به طور معمول با توجه به گروههای خونی  ،ABOدر فردی با .......................
1
2
3
1

در فردی با جفت الل گروه خونی ناخالص موجود در کروموزومهای  9قطعا گروه خونی  ABمشاهده میشود .ن
در فردی با گروه خونی  B+که ناخالص میباشد ،قطعا رابطهی بین هیچ کدام از اللهای موجود همتوان نمیباشد .ن
در فردی با گروه  ABقطعا ارتباط بین اللهای جفت صفت گروه خونی همتوان میباشد .ن
در فردی با گروه خون  AB+در غشای گویچهی قرمو بیشترین تنوع پروتئینی دیده میشود .د

پاسخ تست های باال  :تست  : 6گزینه ()2

تست  : 7گزینه ()2

تست  : 8گزینه ()4
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 بارزیت ناقص :
تا اینجا با دو نوع رابطة دگرهای آشنا شدیم :یکی بارز و نهفتگی و دیگری همتوانی.
رابطة دیگری نیو بین دگرهها برقرار است و آن موقعی است که صفت در رالت ناخالص ،بهصورت حدوسط رالتهای خالص مشاهده میشود.
تفاوت همتوانی با بارزیت ناقص این است که در هم توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر میشوند ،در رالیکه در بارزیت ناقص فنوتیپ رد واسوط دو
رالت خالص ظاهر میشود.
توضیح  :فکر کنید رنگ سیاه یه الل باشه و رنگ سفید یه الل دیگه ،اگر رابطه بین دو الل هم توانی باشه ،فنوتیپ میشوه گوورخری!!! یعنوی راه راه
سفید و سیاه (یعنی هر دو رنگ رو داریم! اما اگر رابطه بین دو الل از نوع بارزیت ناقص باشه ،فنوتیپ نه سیاه میشه نه سفید بلکوه رود واسوط اونوا
یعنی خاکستری!!
مثالی در دنیای واقعی از گیاهان بزنیم  .رنگ گل میمونی

دو دگره برای رنگ گل میمونی وجود دارد که یکی قرمز ( Rو دیگری سفید ( )Wاست.
در رالت  RRرنگ گل قرمو و در رالت  WWرنگ گل سفید است.
رنگ گل  RWچگونه است؟ این گل ،صورتی است.
رنگ صورتی ،رالت رد واسط قرمز و سفید است.
در این رالت گفته میشود که رابطة بارزیت ناقص برقرار است.
در ارتباط با صفت رنگ گل میمونی 3 ،نوع ژنوتیپ  RRو  WWو  RWدیده میشود که  3نوع فنوتیپ هم به ترتیب قرمز ،سدفید و
صورتی دیده میشود.
توجه  :یه مثال از بارزیت ناقص که ابتدای جووه خواندیم ،رالت موهای سر است ،موهای موجدار رالت بارزیت ناقص دارد ،یعنی کسی کوه موهوای
موجدار دارد ،پدر و مادری با موهای صاف و فرفری دارد که ردواسط این دو صف شده است .
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

ژننمود

رخنمود

نحوه بروز صفت

RR

گلبرگهای قرمز

مشاهده رنگ قرمز در گل گیاه میمونی

WW

گلبرگهای سفید

مشاهده رنگ سفید در گل گیاه میمونی

RW

گلبرگهای صورتی

مشاهده رنگ صورتی در گل گیاه میمونی

شکل گل گیاه میمونی

 با توجه انواع رابطههای بین اللها که تا االن یادگرفتیم :
در این صفت تک ژنی غیرجنسی با دو الل کنترل کننده در جمعیت ،هر نوع رابطهای بین اللها وجوود داشوته باشود در نهایوت  3نووع ژنوتیوپ در
جمعیت مشاهده میشود ،ولی در ارتباط با فنوتیپ موضوع فرق میکند ،چون اگر رابطه بین اللها تاثیر گرار است.
اگر رابطه بارز و نهفتگی باشد ،ما دو نوع فنوتیپ داریم (یعنی تعداد فنوتیپ کمتر از ژنوتیپ است
نکته  :در این شرایط از روی فنوتیپ بارز به رارتی نمیتوان ژنوتیپ فرد را نیو تعیین کرد.
اگر رابطه از نوع همتوانی یا بارزیت ناقص باشد ،ما سه نوع ژنوتیپ داریم( .یعنی تعداد فنوتیپ با ژنوتیپ برابر است
نکته  :در این شرایط از روی فنوتیپ فرد به رارتی میتوان ژنوتیپش را نیو تعیین کرد.
در گفتار وقتی آمیزشها را گفتیم راجب اینکه تعداد ژنوتیپ و فنوتیپ را چگونه مشخص کنیم ،بحثها میکنیم باهم! 
خب برای مرور مطالب حتما سه تا تست زیر رو بزنید دکترهای عزیز 
تست  :9کدام گزینه متن زیر را به طور نادرستی کامل میکند؟
هنگامی که برای صفتی دو الل با رابطهی  ...............وجود دارد ،امکان بروز ........................
 1بارز و نهفتگی  -بیش از دو نوع فنوتیپ در جمعیت است.
 3همتوان  -سه نوع فنوتیپ در جمعیت است.

 2بارز و نهفتگی  -بیش از دو نوع ژنوتیپ در جمعیت است.
 1همتوان  -بیش از دو نوع ژنوتیپ در جمعیت است.
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مولفان  :دپارتمان زیستشناسی لیموترش

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تست  :11کدام گزینه متن زیر را به طور نادرستی کامل میکند؟
هنگامی که برای صفتی دو الل با رابطهی  ...............وجود دارد........................،
1
2
3
1

همتوان  -در صورت بروز اثر هر دو نوع الل ژنوتیپ فرد ناخالص است.
بارز و نهفتگی  -در صورت بروز شکل بارز صفت ژنوتیپ فرد خالص است.
بارزیت ناقص  -در صورت بروز اثر هر دو نوع الل ژنوتیپ فرد ناخالص است.
بارزیت ناقص  -در صورت بروز اثر فقط یکی از اللها ژنوتیپ فرد قطعا خالص است.

تست  :11به طور معمول ،در جمعیتی که ......................
1
2
3
1

صفتی دو اللی وجود دارد ،برای یک فنوتیپ خاص همیشه فقط یک نوع ژنوتیپ یافت میشود.
صفتی دو اللی با رابطهی همتوان وجود دارد ،قطعا انواع ژنوتیپ بیشتر از فنوتیپ میباشد.
صفتی دو اللی با رابطهی بارز و نهفتگی وجود دارد ،قطعا انواع فنوتیپ کمتر از ژنوتیپ میباشد.
انواع ژنوتیپ با انواع فنوتیپ برابر است ،قطعا رابطهی بین اللها همتوانی میباشد.

تست  :12چند مورد از عبارتهای زیر به طور صحیح بیان شده است؟
الف د در طول حیات یک جاندار هیچگاه برای یک صفت خاص انواع فنوتیپ نمیتواند بیشتر از انواع ژنوتیپ باشد.
ب د برای یک صفت تک ژنی در یک جمعیت همیشه انواع فنوتیپ با انواع اللهای موثر در بروز صفت مذکور برابر است.
ج د در صورتی که بین اللها رابطهی بارز و نهفتگی برقرار باشد ،هیچگاه انواع فنوتیپ کمتر از انواع اللها نمیباشد.
د د برای یک صفت خاص در جمعیت انواع ژنوتیپ برخالف انواع فنوتیپ میتواند تحت تاثیر محیط تغییر یابد.
هد د ژنهای تعیین کنندهی جنسیت برخالف گروه خونی فقط در یاختههای جنسی وجود دارند.

1 1

2 2

3 3

1 1

پاسخ تستهای باال  :تست  : 9گزینه ( )1تست  : 11گزینه ()2

تست  : 11گزینه ()3

تست  : 12گزینه (( )1فقط مورد ج صحیح بیان شده است)
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