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 فصل اول

 کتاريخچه و مقدمات ژنتي

 

 .میکن یمدر اين بخش شما را با مفاهیم و اصول بنیادی ژنتیک برای درک بهتر مطالب بعدی آشنا 

 DNA ساختار

DNA  هر نوکلئوتید دارای يک قند، باشد یمی از مونومرهای نوکلئوتیدی ا رهیزنجساختاری شامل 

نیتروژن -نوع باز وجود دارد: آدنین و گوانین که دو حلقه کربن 3 آلی و يک گروه فسفات است. باز

 دارند و پورينی هستند، تیمین و سیتوزين که يک حلقه دارند و پیريمیدين هستند.

 
 ساختار نوکلئوتید 9-9شکل 

 DNAپلی نوکلئوتيد 

ی پلی نوکلئوتیدی ها رهیزنجتا  وندندیپ یمهای تری فسفات از هر چهار گروه باز الی به هم یدنوکلئوت

DNA  )نوکلئوتیدها و  شوند یمرا شکل دهند دو گروه فسفات در جريان پلی مر شدن حذف )جدا

زاد در آ 5ʹيک پیوند فسفودی استر بین فسفات  گردند یمتوسط فسفات باقی مانده به هم متصل 

ی بازها اطالعات ژنتیکی را رمز توال ( در انتهای ديگر است.4ʹانتهایآزاد ) OH( و 5ʹانتهایها )انتيک 

 خوانده شود. 4ʹبه  5ʹاز  تواند یمکه  کنند یم
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 ها و پیوند فسفودی استرختار پلی نوکلئوتیداس 9-9شکل 

 مارپيچ مضاعف

و يک  چندیپ یماز دو رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است که به دور يکديگر  DNAمولکول 

ی آلی بازهاو  سازند یمفسفات مولکول ستون اصلی را -ی قندها بخش .سازند یممارپیچ مضاعف را 

مخالف . دو زنجیره پلی نوکلئوتیدی در راستاهای ابندي یمبه سمت داخل روی يکديگر تجمع 

باز يک دور  97هر مضاعف راستگرد است و به ازای  چیمارپ .وندندیپ یمموازی و ناهمسو( به هم )

 .چدیپ یم

به  تاًينهاو  شود یمکه رونويسی و ترجمه از روی آنها انجام  DNAی بازهاتوالی از به تعريف ژن: 

 .شود یمصورت يک پروتئین درمی آيند ژن گفته 

 :اند شدهکروموزوم چیده  94ژن هستند که بر روی  95777ی انسان دارای ها سلول نکته. 

دو نوع آلل يا دوتا آلل در يک جايگاه  فرد حداکثر هر حاالت يا اشکل مختلف يک ژن. تعريف آلل:

ی اگر آن جايگاه ژنی بیش از دو نوع آلل داشته باشد )مثل گروه خونی( ( حتديپلوئید) ژنی دارد.

 .رندیگ یمحداکثر دو نوع آلل در آن جايگاه قرار 

انسان  هر گويند. گیری ژن بر روی کروموزوم جايگاه ژن میمحل قرار به لوکوس(:) یژنجايگاه 

 ديپلوئید برای هر ژن خود دو جايگاه ژنی دارد.
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 مندل آزمايشات و قوانين

مندل کشیشی اتريشی بود که به علم رياضی و آمار آشنا بود و با بررسی صفات گیاه نخودفرنگی که 

پرداخت. طرح مندل اين بود که صفات مورد مطالعه در گیاهان تحت کنترل  کاشت می در باغچه می

ل يک رسد. چنانچه دو آل يک جفت از عواملی است که هرکدام از آنها از يکی از والدين به ارث می

و فرد دارای ژنوتیپ هموزيگوس  هموزيگوسجايگاه ژنی هم شکل يا يکسان باشند اين حالت را 

شود. چنانچه دو آلل يک جايگاه ژنی هم شکل يا همسان نباشند اين حالت  خوانده می هموزيگوت

 شود. خوانده میهتروزيگوت و فرد دارای اين ژنوتیپ  هتروزيگوسرا 

 دل سه اصل کلی مطرح شد:براساس آزمايشات گیاهی من

 یکپارچگقانون ي (law of uniformity) 

های متفاوت آمیزش داده  به اين حقیقت اشاره دارد که وقتی دو هموزيگوت با آلل

با هم مخلوط  صفات .باشند یمهمه فرزندان نسل اول يکسان و هتروزيگوت  شوند یم

 .شوند یمظاهر ی بعد ها نسلنشده بلکه يکپارچگی خود را حفظ نموده و دوباره در 

  کیتفکقانون (law of segregation) 

منتقل  تواند یمهر فرد دارای دو ژن برای هر صفت است که تنها يکی از آنها را هربار 

 نمايد.

  قانون جور شدن( مستقلlaw of independent assortment) 

 .شوند یمی مختلف در انتقال به فرزندان به طور مستقل از هم تفکیک ها ژنجفت  یاعضا

 انواع اختالالت ژنتيکی

 تنها در يک ژن اتفاق افتاده است. جهش (:single gene disorders) یژنتک  اختالالت (9

 ی، آلبینیسم و سیستینوریآلکاپتونور مثال:

فقدان يا افزايش يک ناشی از (: chromosomal disorders) یکروموزوماختالالت  (9

 ند.ا کروموزوم يا قطعات کروموزومی

 )سندرم داون(، سندرم ترنر و کالين فلتر. 99مثال: تريزومی 

ناشی از ترکیب يا تغییرات  (:multifactorial disorders) یعاملچند  اختالالت (4
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 نش با عوامل محیطی است.ک و برهم ها ژنکوچک در 

 مثال: قد، هوش و هیکل.

 :ترين نوع اختالالت هستند. های چند عاملی شايع بیماری نکته 

 (:acquired somatic genetic disease) یاکتسابی ژنتيکی سوماتيک ها یماريب (3

میتوز( در طول ) یسلولتقسیم  اردهایلیماختالالت ژنتیکی از زمان لقاح وجود ندارند  تمام

ی تک ژنی به دلیل ها جهشهر میتوز احتمال  در .دهند یمعمر زندگی انسانی رخ 

به دلیل اختالل در  ها کروموزومی تعدادی ها یناهنجارو نیز  DNA ریتکثخطاهای 

 تفکیک کروموزومی وجود دارد.

ی کروموزومی که نقش عمده در ايجاد ها یناهنجاری سوماتیکی و ها جهش تجمع مثال:

 سرطان دارند.

 :نیستند.ی با اساس ژنتیکی توارثی ها یماریبهمه  نکته 

 تعاريفی برای درک بهتر مطالب

اگر میزان تولد يک  مثالً به تعداد موارد جديد ايجاد شده اشاره دارد. (:incidenceبروز )ميزان 

 .باشند یمنوزادان تازخ متولد شده مبتال  707779باشد به طور متوسط  9777در  9 بیماری خاص

 مورد نظر به يک بیماری مبتال هستند.نسبتی از جمعیت که در زمان (: prevalence) وعيش

ی کلی که فاقد اختصاصیت علمی است و گاهی در زمان محاسبه اصطالح (:frequency) یفراوان

 .شود یمی ژنی مترادف میزان بروز در نظر گرفته ها یفراوان

 ی بیماری در زمان تولد وجود دارد. مانند شکاف کام و لب.عني (:congenital) یمادرزاد
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 فصل دوم

 اساس سلولی و مولکولی توارث

 

 DNAی بر ساختار ا مقدمه

دارای ساختاری انعطاف پذير باشد  DNAقرار بگیرند الزم است تا  DNAدر ساختار  ها ژنبرای آنکه 

واتسون و کريک پیشنهاد  9154سال  در ی مختلف را دربربگیرد.ها ژنتا بتواند طیف زيادی از انواع 

ی ا رشتهاز دو زنجیره نوکلئوتیدی آرايش يافته به شکل يک مارپیچ دو  DNAکردند که مولکول 

فسفات مشخص -دارای قطبیت است که با جهت اسکلت قند DNAزنجیره  هر تشکیل شده است.

رشته ديگر قرار دارد و از آنجا که  4ʹيک رشته در مقابل انتهای  5ʹانتهای  DNAمارپیچ  در .شود یم

موازی ناهمسو  DNAکه دو رشته  شود یمگفته  باشند یممخالف هم  ها رشتهجهت گیری 

(antiparallel.هستند ) 
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ايجاد  نحوه :Bحوه جفت شدن آنها.نو  بازهافسفات و پیوندهای هیدروژنی بین -ی قندوندهایپ: A 9-9شکل 

 مارپیچ دورشته ای

 همانندسازی

ی مبدأهاپلیمراز در چندين نقطه به نام  DNAتوسط عملکرد آنزم  DNAهمانندسازی 

ی به نام ا دوطرفهشکل  Yکه ساختار  گردد یمآغاز ( origins of replication) یهمانندساز

در جهت  DNAهردو رشته موازی ناهمسوی مکمل  سنتز .کند یمايجاد  ی همانندسازیها چنگال

( در يک فرايند پیوسته ساخته leading strand) شرويپرشته رشته،  کي .ردیگ یمصورت  4ʹبه  5ʹ

( به صورت قطعاتی به عنوان قطعات lagging strand) رشته پيرورشته ديگر به نام  کي .شود یم

ته به هم لیگاز به صورت يک رشته پیوس DNAکه سپس توسط آنزيم  شود یماکازاکی ساخته 

 .شود یممتصل 
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همانندسازی در چنگال همانندسازی که در  مبدأدر جايگاه  DNA: دياگرامی از همانندسازی A 9-9شکل 

به صورت پیوسته رشته پیشرو و ناپیوسته رشته پیرو با اتصال  ها رشتهچنگال همانندسازی سنتز نامتقارن 

 .DNAهمانندسازی و روش نیمه حفاظتی همانندسازی  مبدأ: چندين نقطه B .دهد یمقطعات اکازاکی رخ 

 :کیلو باز از هم فاصله داشته و  477تا  57 باًيتقردسازی مجاور هم ی هماننمبدأها نکته

 .دهند یميا واحدهای همانندسازی را تشکیل  ها خوشه همانندسازی، مبدأ 87تا  97

 :همانندسازی  نکتهDNA  درفازS  دهد یمچرخه سلول رخ. 

 :فرايند همانندسازی  نکتهDNA  زيرا يک رشته از هر مولکول در  نامند یمرا نیمه حفاظتی

 ی دختری حاصل جديد ساخته شده است.ا رشته

 ساختار کروموزوم

حول هیستون ها نوکلئوزوم  DNAخوردگی  چیپ است. mm 705طول کل کروموزوم انسان کمتر از 

ايجاد  مدل سلنوئيدیساختاری به نام  تاًينها DNAی متعدد ها یخوردگ چیپ .کند یمها را ايجاد 

 .کند یم


