4.8 การถายทอดลักษณะเมื่อยีนอยูบนโครโมโซมเดียวกัน
การถายทอดลักษณะที่กลาวมาแลว เปนการถายทอดของยีนที่อยูกันคนละโครโมโซม ลักษณะของ
สัตวแตละชนิดมีอยูมากมาย แตโดยทั่วไปแลวสัตวมีจํานวนโครโมโซมไมเกิน 50 คู ยอมแสดงวาบน
โครโมโซมแตละคูจะมียีนอยูจํานวนมาก และยีนบางคูอาจจะควบคุมมากกวาหนึ่งลักษณะ การที่กลุมของ
ยีนอยูบนโครโมโซมเดียวกันนี้เรียกวา ลิงเคจ (linkage) ซึ่งยีนเหลานี้มีโอกาสสูงที่จะถายทอดไปดวยกัน
หรือไมก็อาจจะเกิดการแยกจากกันได จากขบวนการแลกเปลี่ยนโครโมโซมในระหวางการแบงเซลล
สืบพันธุ การเกิดลิงเคจยีน (linkage gene) อาจพบไดในโครโมโซมรางกายหรือโครโมโซมเพศ ทําให
ลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนทั้งสองปรากฏพรอมกันในสิ่งมีชีวิต อัตราสวนลูกที่เกิดจากการผสมกันจึงตาง
ไปจากกฎของเมนเดล (จรัญ, 2516; บุญชอบ, 2535; สมเกียรติ, 2537)
4.8.1 การถายทอดลักษณะเมื่อมีลิงเคจแบบสมบูรณ
สภาพของยีนสองตําแหนงที่ไมเปนคูกันอยูบนโครโมโซมแทงเดียวกัน ดังภาพที่ 2.9 เปนลิง
เคจที่ไมมีการไขวเปลี่ยนหรือครอสซิ่งโอเวอร (crossing over)

ภาพที่ 2.9 ลักษณะการเกาะกันของลิงเคจยีนแบบสมบูรณ
ที่มา: Richard (2003)
การนําโคสีดําไมมีเขา (BBPP) มาผสมพันธุกับโคสีแดงมีเขา (bbpp) เมื่อเกิดลูกผสมชั่วอายุที่
หนึ่ง นําลูกชั่วอายุที่หนึ่งผสมพันธุกันเองจนไดลูกชั่วอายุที่สอง หาอัตราสวนจีโนไทปและอัตราสวนฟโน
ไทปของลูกชั่วที่สอง โดยสมมุติให B เปนยีนเดนควบคุมสีดํา b เปนยีนดอยควบคุมสีแดง P เปนยีนเดน
ควบคุมไมมีเขา p เปนยีนดอยควบคุมมีเขา B และ P อยูบนโครโมโซมเดียวกันและลิงเคจกัน b และ p อยู
บนโครโมโซมเดียวกันและลิงเคจกัน
กําหนดให BBPP ที่ B ลิงเคจกับ P เขียนเปน BP BP และ bbpp ที่มี b ลิงเคจกับ p
เขียนเปน bp bp
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ลูกผสม (F2) มีอัตราสวนจีโนไทป BP BP : BP bp : bp bp เทากับ 1 : 2 : 1 และมี ฟโน
ไทปสีดําไมมีเขา สีแดงมีเขา ดวยอัตราสวน 3 : 1
ที่กลาวมา BP bp มีเซลลสืบพันธุไดเพียง 2 อยางเทานั้น คือ BP และ bp เพราะมีลิงเคจ
ระหวาง B กับ P และ b กับ p อันมีผลทําใหลูกที่เกิดจากการผสมมีจีโนไทปเพียง 3 ชนิด และมีฟโน
ไทปเพียง 2 ชนิดเทานั้น การลิงเคจแบบนี้เปนลิงเคจที่สมบูรณ
การถายทอดของยีนบนโครโมโซมเดียวกันนี้ มีความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุสัตว เพราะ
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสหสัมพันธทางดานพันธุกรรม (genetic correlation) ระหวางลักษณะตาง ๆ
เชน ความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวาง น้ําหนักแรกเกิด น้ําหนักหยานม และน้ําหนักเมื่ออายุมากขึ้น
เปนตน (สมเกียรติ, 2537)
4.8.2 การถายทอดลักษณะเมื่อมีลิงเคจไมสมบูรณ
เปนลิงเคจที่เกิดจากครอสซิ่งโอเวอรรวมดวย ในขณะการแบงเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ
ทําใหเกิดเซลลสืบพันธุที่มียีนตางกันไดมากกวา 2 ชนิด ดังภาพที่ 2.10 (จรัญ, 2516; ไพศาล, 2542;
ประดิษฐ, 2546)

ภาพที่ 2.10 ลักษณะการเกิดครอสซิ่งโอเวอร
ที่มา: Richard (2003)
การเกิดลิงเคจในไกมี R เปนยีนเดนควบคุมหงอนกุหลาบ ลิงเคจกับ C เปนยีนเดนควบคุม
ขาสั้น (creeper) และ r เปนยีนดอยควบคุมหงอนจักร ลิงเคจกับยีน c เปนยีนดอยควบคุมขาปกติ
(normal leg) นําไกหงอนกุหลาบขาสั้น (RrCc) มาผสมกับไกหงอนจักรขาปกติ (rrcc) จะไดลูกที่มีขาสั้น
สําหรับไกที่มีจีโนไทป CC จะตายเมื่ออายุนอย เขียนแผนผังไดดังนี้
รุนพอ - แม :

RrCc (หงอนกุหลาบขาสั้น) X rrcc (หงอนจักรขาปกติ)

ลูกชั่วอายุที่ 1 (F1) :
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ไก RrCc กรณี R และ C อยูบนโครโมโซมหนึ่ง r และ c อยูบนอีกโครโมโซมหนึ่ง RC
rc
สภาพจีโนไทปนี้เรียกวาคอปลิ่ง (coupling) หาก R และ c อยูบนโครโมโซมหนึ่ง r และ C อยูบนอีก
โครโมโซมหนึ่ง Rc สภาพจีโนไทปแบบนี้เรียกวารีพัลชั่น (repulsion) ลูกไกเกิดจากเซลลสืบพันธุที่ครอ
rC
สซิ่งโอเวอร คือ Rrcc กับ rrCc รวมเทากับ 5 ตัว จากลูกไก 60 ตัว (จรัญ, 2516)
เปอรเซ็นตครอสซิ่งโอเวอร

=

จํานวนลูกที่เกิดจากเซลลสืบพันธุที่ครอสซิ่งโอเวอร
จํานวนลูกทั้งหมด

x 100

= 5 x 100
60
= 8.3
ประโยชนของการเกิดครอสซิ่งโอเวอร มีดังนี้
1) ทําใหเกิดการแปรผันในพันธุกรรม
2) ทําใหเกิดความหลากหลาย (diversity) ซึ่งจะเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรือโดย
มนุษย
3) เกิดการดํารงเผาพันธุ ซึ่งจะตองผานกระบวนการวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน

