
  

  

  

  

  

  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
  
  

تكثير و . ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
خالقي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و   كاري غيرا  فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده

اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم



 

  
  
  

  ژنتيك پزشكي

  
  

  ژنتيك پزشكي،) PhD( كتري تخصصيي دانشجويان و داوطلبان كارشناسي ارشد و د ويژه
  نپزشكي، داروسازياي پزشكي، دند هاي علوم پايه رشته

  

  :مؤلف
  ساسان شعباني 

   )كارشناسي ارشد ژنتيك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران(
 حسين رستميان - ميري  شاهين آغه - فاطمه سليماني : همكاران

  ساناز آشوري موثق
  صادق رجبي

 )شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي  يمي بالينيدانشجوي دكتري بيوش(

 :علمي ويراستار
  دكتر رومينا دستمالچي

  )دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي التحصيل ژنتيك پزشكي، فارغ(

  :تحت نظارت
  دكتر سيد محمدحسين قادريان

 )دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه ژنتيك پزشكي،  دانشيار(
  
  
  

              



 
  -1371شعباني، ساسان، :   سرشناسنامه

مولـف ساسـان   ... / ي دانشجويان و داوطلبان كارشناسي ارشد و دكتـري تخصصـي    ويژه: ژنتيك پزشكي:   عنوان و نام پديدآور
مينا دستمالچي؛ رو؛ ويراستار علمي ]و ديگران[... ؛ همكاران فاطمه سليماني ، ساناز آشوري موثقشعباني

  .حسين قادريانسيد محمد تحت نظارت

  .1397گروه تاليفي دكتر خليلي، : تهران:   مشخصات نشر
  .مصور، جدول، نمودار. : ص459:   مشخصات ظاهري

  2-419-422-600-978:   شابك
  فيپا:   وضعيت فهرست نويسي

 .ميري، صادق رجبي همكاران فاطمه سليماني، حسين رستميان، شاهين آغه:   يادداشت
  )عالي(نماي آموزشي راه –ژنتيك پزشكي :   موضوع
  Medical genetics – Study and teaching (Higher):   موضوع

  -1369آشوري موثق، ساناز، :   شناسه افزوده
  -1371، ]ژنتيك پزشكي[سليماني، فاطمه :   شناسه افزوده 
  ، ويراستار -1360دستمالچي، رومينا، :   شناسه افزوده
  -1346قادريان، سيد محمدحسين، :   شناسه افزوده

  155RB/ش7ژ9 1397:   بندي كنگره رده
  042/616:   بندي ديويي رده

  5354625:   شماره كتابشناسي
  

  

  جامع ژنتيك پزشكي : نام كتاب
  ساسان شعباني: مؤلف

  گروه تأليفي دكتر خليلي: ناشر
  1397. اول : نوبت و سال چاپ
  1000: شمارگان

  فردوس: صحافي - كيمياي قلم: چاپ
  شرقي اقبال: مدير توليد
  هاني افرهاد فر: ناظر فني چاپ

  آرده مريم: مدير فني و هنري
  تومان 45000 :بهاء
  021-66568621): دفتر مركزي(آموزشگاه دكتر خليلي 
  021- 22856620): شعبه شريعتي(آموزشگاه دكتر خليلي 

  331پالك  –طبقه همكف  –پاساژ فروزنده  –روي درب اصلي دانشگاه تهران  روبه - خيابان انقالب –تهران : فروشگاه
  021 -  66489349 – 021 – 66489375: تلفن

  طبقه اول –مجتمع تجاري پارس  -جنب سينما پارس –ضلع جنوب غربي ميدان انقالب: مركز پخش
  021 – 66569216: مركز فروش
 0912 – 5508589: مدير فروش

@drkhaliligroupbook
 

www.DKG.ir    drkhaliligroupbook 



 
ه   ؤف ط   :ن 

  همتا ي بي به نام آفريننده
،ترقي و انساني كه همـواره در پـي رشـد   . ات، انسان استي اشرف مخلوق سپاس شايسته خداوند است كه آفريننده

هـا تـالش علمـي و پژوهشـي      هايي كه سـال  ر روان پاك انسانو درود خداوند بدر حال تكاپو و تالش است تعالي 
  .ينه منتقل كردندخود را نسل به نسل و سينه به س

رود  ن شـتابي پـيش مـي   علم ژنتيك در چند دهه اخير در عصر طاليي خود قرار دارد و در حوزه ي پزشكي با چنا
 حتـي بعضـاً   ، تشخيص وها بيماري اي علت هاي تازه و روشني در فهم اساسي و ريشه كه امروزه توانسته است افق

  .بر روي ما بگشايدها  درمان بيماري
اي و بـاليني ژنتيـك    هبا توجه به نياز دانشجويان و دانش پژوهان بـه يـك مجموعـه كامـل در مـورد مطالـب پايـ       

و توانسـته باشـيم انـدك    ، برآن شديم تا نگارش كتاب جامع ژنتيك پزشكي را به رشـته تحريـر درآوريـم    پزشكي
ارتقـا دانـش علمـي دانشـجويان و     ي خود را در اختيار دانشجويان قرار داده تا سـهم كـوچكي در جهـت     اندوخته

  . مندان در اين زمينه باشدقعال
شـركت در آمـون    اي طراحي كـه متناسـب بـا نيـاز دانشـجويان جهـت       به شيوهمباحث مطرح شده در اين كتاب 

هـاي   و حتـي سـاير رشـته   هاي مختلف پزشـكي   ي رشته و كليه ، مطالعه براي تحصيالت تكميليكارشناسي ارشد
توان تسهيل در يادگيري مفاهيم به دليل اسـتفاده از بيـاني واضـح و     ارز اين كتاب ميويژگي ب از. باشد ميمرتبط 

  .باشد ميسازي مباحث و استفاده از نكات تكميلي  خالصه ، اشكال و همچنينساده، استفاده از جداول
كتاب خالي از خطـا   ليف و گردآوري اينĤداريم كه ت و توجهي كه در اين كتاب شده است، اذعان مي با تمام دقت

يـادآوري كـرده تـا    بنابراين از خوانندگان عزيز صادقانه خواهشمنديم نواقص و اشكاالت را بـه مـا   . و اشتباه نيست
  .هاي بعدي برطرف سازيم ها را در چاپ كاستي

م    ... قد
ه قلـبم پابرجاسـت و   ايم اما آفتاب مهـرش در آسـتان   بهره مانده مدتي از حضور پر مهرش بيروح پدر بزرگوارم كه 

چـرخش  شـدند و   همه پسرها عصاي دست پدرهايشـان مـي  شد اگر  قدر خوب مي هاما چ. هرگز غروب نخواهد كرد
كشد كه تا هميشه حسرتش را بـه   قدر زود پر مي دهد و پدر آن كه گاهي نمي ...داد  روزگار امكان و مجالش را مي

به هـر روي   ...كند  چشم ما دريغ ميقع ترقي فرزندش را از هايش مو گذارد و ديدن آن برق توي چشم ميدل آدم 
  .شود جنگيد و بايد پذيرفت با قانون طبيعت نمي

گيرد كه نشـد در   آن به كسي تعلق ميوقفه ست كه عوايد معنوي  ماحصل تالش طوالني و بيكتاب پيش روي شما 
  .روح بزرگش از هيچ تالشي دريغ نخواهم كردچنان كه بايد قدردانش باشم، اما براي سرور و ابتهاج  اين دنيا آن

دلسوزي، تالش و كوشش حضرتعالي در تعليم و تربيت . كنم تشكر ميدر پايان از زحمات جناب دكتر احمد خليلي 
در كنار برقراري رابطه صـميمي و دوسـتانه بـا دانشـجويان و ايجـاد فضـائي        ،و انتقال معلومات و تجربيات ارزشمند

اينجانب بـر خـود   . است ستايش قابل حقيقتاً دانشجويان شرايط و روحيات درك و دانشلم و دلنشين براي كسب ع
  .نمايم تقدير و تشكر ارزشمند شما استاد گرانقدرهاي  و راهنمايي دانم در كسوت شاگردي از زحمات وظيفه مي
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با ظـاهري انـدك متفـاوت از انسـان امـروزي      انسانهاي گونهازمختلفیانواعتاریخطولدرشناسیفسیلمطالعاتطبقبر

.اندکردهبرروي زمین زندگی می

انسانهاي گونهانواع

Homo)ماهرانسان• Habilis)استزیستهمیسالمیلیون5/1تا1/2حدودزمانی

Homo)انسان رودولفی• Rudolfensis)امـروزي  کنیـاي درترکانـا يهچـ میلیون سال پیش در شرق دریا9/1تا 8/1که

.یسته استزمی

Homo)انسان کارورز• Ergaster) استزیستهمیلیون سال پیش در شرق و جنوب آفریقا می4/4تا 9/1حدود.

Homo)انسان گرجی• Georgicus) زیسته استهزار سال پیش می800میلیون و 1نزدیک به.

Homo)قامتانسان راست• Erectus)میلیـون سـال قبـل و    1,9بـه متعلـق موجـود ایـن ازفسـیلی يترین نمونهقدیمی

.باشدهزار سال پیش می200جدیدترین آن متعلق به 

Homo)انسان هایدلبرگی• Heidelbergensis)درانسـان نئانـدرتال  در آفریقـا و انسان خردمندنیاي احتماًالياین گونه

.اروپا بوده است

homo)انسان نئاندرتال• Neanderthalensis) زیسته استهزار سال قبل در اروپا و اسیا می30-300حدود.

Homo)هموساپینسانسان• sapiens)انسـان نخسـتین کـه دانـد نمـی تیدرسـ بـه کسی.یا انسان اندیشه ورز و امروزي

امـا برطبـق   .استنهادههستیعرصهیبهپازمانچهدراست،کنونیانساننیايکه)اندیشه ورزانسانیا(هوموساپینس

200هاي انسانی که در اتیوپی کشف شد، تخمین زده شده که بشر مـدرن در حـدود   مطالعات فسیل شناسی از استخوان

.زیسته استاي شرقی میهزار سال پیش در افریق

انقراض هر گونه مطـرح اسـت،   برايمختلفیهاي فرضیه.اندشدهمنقرضمدرنوورزاندیشهانسانجزبههاگونهاینيهمه

واسـیا بـه آفریقـا ازمـدرن انسـان شدنواردباپیشسالهزار30-50حدوددرها نئاندرتالها تئورياینازیکیاساسبرمثال 

اجـداد وهـا نئانـدرتال کهاستدلیلآنبهاین.استمشتركامروزيانسانوهانئاندرتالمیانها ژنبرخی.شدندمنقرضاروپا

.داشتندآمیزشیکدیگربابودند)اروپاواسیابهمهاجرت(آمدهبیرونآفریقاازتازهکهزمانیمدرنانسان

اولفصل 

اصالحات ژنتیکی و ،مقدمه و تاریخچه ژنتیک

ايمفاهیم پایه



اولفصل 

و نقاط عطف تاریخ ژنتیک

اندیشـیدن وتفکـر يمرحلـه بـه بشرکهزمانیاز.استبودهخردمندانسان

مـا اجـداد .اسـت کردهفکرهم،بافرزندانبینوفرزندانبامادرپدربین

جلـوگیري بـراي بودنـد هـایی  حلراهتکاپويدرواند کردهمشاهدهخود

عـراق (بابیلونـا چالـدیاي درسـاله 6000هـاي  سـنگ نوشـته  .بودنـد بـرده 

کـم هایی دامماپیشنیانهمچنین.دهدمینشانراارثیصورت بهاسبیال

،کردنـد میتولیدتري بیشپشمیاشیرکهراوآنهاییکردندمیذبحفوريهاي 

دربهتـر نـژاد انتخـاب درسعیصفاتبودنتوارثیازداشتنآگاهیباها آن

هـایی  مثـال ها این.گرفتندمیکاربهکشاورزيدرراقضیههمینواند بوده

ایـن بـراي تـوارث ملکـولی مکانیسـم وژنتیکـی علـت ازهـا  آنوجوداین

مـردان منـی طریـق ازانساندرارثیصفاتکهبودندمعتقداینبر)اول

ایـن .داشـت خواهنـد تـاس پسـرانی تاسمردانیبنابراینشود،میتولید
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،فـرد هـر صـفات دارد،مـی بیانکهشداينظریهگیريشکلباعثودادند

ينظریـه ایـن هـا  بعـد البتـه (اسـت معـروف صـفات آمیختگیينظریه

).داددست

Pierre de Maupertuis(پلـی وآلبینیسـم صـفت دورسیدنارثبهتفاوت

Joseph)ادامز Adams)فرضـی تـوارثی هـاي  ویژگـی عنوانباراايبیانیه

.کرد

.شـد پیشـنهاد المـارك توسـط کـه ايایدههستند،رسیدنارثبهقابلاکتسابی

بلنـدتري هـاي گردنبخورند،راباالتريهايشاخهدرموجودهايبرگکردند

گـردن طـول درکوتـاهی افـزایش فقـط نسـل هردر(دهندمیانتقالخود

.استشدههازرافهطویلبسیارهايگردن

براسـاس .شـد پیشـنهاد دارویـن توسـط کـه اسـت طبیعیانتخاببراساس

گـردن کـه هـایی زرافـه .رسـند مـی ارثبـه هاتنوعاینودارندکمیتنوع

کـه هاییزرافهزمان،درطولدیگر،عبارتبه.دارندمزیتدیگرانبهنسبت

درازتـر، گـردن بـا هاییزرافهنتیجه،در.کنندمیمثلتولیدومانندمیزنده

هـر فراوانـی .اسـت ترکوتاهگردندارايهاي زرافهمرگاتفاقایناصلیدلیل

تکامـل عامـل راگـزینش ایـن دارویـن .یافتخواهدافزایشجمعیتدر

موجـب تغییـرات ایـن هرگـاه وداردوجـود تغییراتاینکهازاستعبارت

نـام بهايویژهوراثتیفرضیه)قرن نوزدهم(1868سالدرداروینهمچنین

دسـتگاه واردوراثتـی ذراتیبدننقاطتماماز،اتنظراینبامطابق.بودواقعیت

ــفات کمـــی دارویـــن ــادي بـــه صـ ــه زیـ ــد (quantitative)توجـ وچنـ

را براي ایـن صـفات   )تک زیگوتی(داشت به این منظور او دو قلوهاي همسان 

8

و نقاط عطف تاریخ ژنتیکزمانگذردروراثتوژنتیکعلم

انسانتوجهموردعلومترین قدیمیازیکیژنتیکعلم

واختالفتشابهاتتعلووراثتمسألهبهاسترسیده

فرزنداندرراژنتیکیهاي ناهنجاريوصفاتهمهنیز

بـرده پـی هـا  آنبـودن ارثـی بهکههایی ازبیماريکردن

یالصفاتبرخیانتقالنحوهازهایی نامهشجره)امروزي

هاي نیازکردندهوربرآبرايراتوانکمو،ترمحصول

آنحقیقتدر.کردندمیگزینشمثلتولیدمنظوربه

بودهتر بیشسودوبازدهیآندنبال بهومتوالیهاي نسل

اینبا.استتوارثوژنتیکدانشبهماپیشنیانتوجهاز

.نداشتندآگاهیمشاهدات

قرن(ارسطووبقراطمثلبزرگیپزشکانوفالسفه

بدنکلتوسطمنیکهتحلیلاینوباشودمیمنتقل

.بودغالبهفدهمقرنتاایده

دگرافو(Leeuwenhoek)هوكلیونهفدهمقرندر

دادندتوضیحنیزرامردانهمانندزنانتوسطارثیصفات

بهنظریهایناستوالدینصفاتازمیانگینییابرآیند

دستازراخوداعتبارمندلکارهايبانیزصفاتآمیختگی

Maupertuis(مائوپرتویسديپیرم نوزدههیچده و قرندر

ادامزجوزفهمچنیندادنشانرا)اضافیانگشت(داکتیلی

کردمنتشرشد،ژنتیکمشاورهبرايايپایهکهها بیماري

اکتسابیصفاتکهبوداینبرتصورنوزدهم قرندر

کردندمیسعیکههاییزرافهکهبوداینالماركفرضیه

خودفرزندانبهراگردندرازيصفتاینها آن.داشتند

گردنبهمنجرامروزهنهایتدررونداینو)داردوجود

براساستکاملدیدگاهمطلب،اینبهنسبتدیگردیدگاه

تنوعگردنطولدرطبیعیطور بههازرافهداروین،فرضیه

نسبتخوردن،برايدرختازبرگتهیهدردارند،بلندتري

زندهدیگرانازتر بیشوبهتردارند،بلندتريهايگردن

دلیلکهشوندمیجمعیتدرغالبگونهمدتی،ازپس

شود،جمعیتدرگردنطولافزایشباعثکهجهشی

عبارتشدمعروفداروینیسمنامبهبعدهاکهآنچه.داندمی

همچنین.کردخواهدحفظراها آنشودافرادگزینشبرتري

واقعیتبامخالفکهکردارائه(pangenesis)یسپانژنز

.شودمیمنتقلبعدنسلبهشدهتناسلی

ــال ــالتون 1860در سـ ســـرعمويپ(Galton)گـ

داشت به این منظور او دو قلوهاي همسان ...مثل قد، وزن، هوش و (multifactorial)عاملی



:پرداختخواهیمآنبهفصلایندرکههایی موضوعجملهاز

تاریخچه•

نوکلئیکاسیداهمیت•

نآساختارونوکلئیکاسیدانواع•

RNAوDNAمولکولویژگی•

DNAهاي توالی•

ژنیهاي خانوادهوژن•

•DNAمیتوکندري

همانندسازي•

رونویسی•

ترجمه•

نژبیانتنظیم•

ترمیموها جهش•

در.پـردازد مـی مولکـولی  سـطح درها ژنعملکردوساختارمطالعهبهکهاستژنتیکعلمهاي شاخهازیکیمولکولیژنتیک

نزدیـک اینـده دروکنـد ایفـا مهمـی خیلینقشژنتیکیهاي بیماريدرمانوشناختدرتواندمیمولکولی ژنتیکحاضرحال

.شدخواهدتر اهمیتپروتر کلیديآنکاربردواهمیت

DNAمولکـول ،داردعهـده بـر راژنتیکـی وتـوارثی اطالعـات انتقـال ونگهداريذخیره،نقشهکهمولکولیسلولدروندر

کـه  ایـن تـا هستندژنتیکیاطالعاتانتقالعاملهاپروتئینکهبوداینبراولیهتصورالبته.است)اسیدریبونوکلئیکدزوکسی(

ابتـدا درچنـد هـر .اسـت ژنتیکـی اطالعـات انتقالوتوارثعاملDNAکهشدمشخص)1944سال(بیستمقرنيمیانهدر

نـوع 4کـه کننـد تصـور توانسـتند نمـی چـون رسـید مـی نظـر بهغیرممکننوکلئیکاسیدبهمهمینقشچنینشدنمحول

.دباشدارعهدهراومهممتنوعنقشهمهاینبتوانند،نوکلئیکاسیداینيسازندهسادهنوکلئوتید

اصـل ودادانجـام اسـترپتوکوکوس سـویه بـرروي 1928سـال درتگریفیـ فـرد کـه بودهایی آزمایشکشف،اینساززمینه

.کردکشفرا)شکلتغییرمعنايبه(ترانسفورماسیون

فصل دوم

ژنتیک مولکولی



فصل دوم 

مـک ،کـولین کارتیمکتوسط1944سالدرکه بودآزمایشاتیتوسط،

سـلول هـاي مـاکرومولکول ازیکـی بـار هـر وآمدنـد کـه بودصورتاین

مشـاهده هـا  آنوکردنـد  مـی تیمـار ها مولکولماکرواینيکنندهتجزیهآنزیم

توانـد میDNAکهکردندگیري نتیجه، پسباشدنشدهتخریبDNAکه

.داردعهدهبرراوظیفهاینها پروتئین

ایـن بعـدي سـه سـاختار کـه شـدند آنبـر دانشـمندان ،توارثدراساسیمولکولی 

ایکـس اشـعه کمـک بـا کریکوواتسونتوسطDNAبعديسهساختار1953

جـایزه دریافـت بـه موفـق )سال بعـد 9(1962سالدرنیزهمینبرايوکردند

هـم اسـیدي خاصـیت دارايوشـدند اسـتخراج سـلول )وئـ نوکل(هسـته 

بـه یـا دئوکسـی  دزوکسـی پیشـوند .اسـت منفـی آنبارکهباشدمیفسفات

RNA(اسـت شـده تشکیلجزء3ازنوکلئوتیدهرکههستندها نوکلئوتید:

Pyrimidine(آروماتیــکترکیبــاتهــا پیریمیــدینوهــا پـورین .هســتند

.کندمیتعیینرااسیدنوکلئیکبودنRNAویاDNAکهاستپنتوز

وخاصـیت منفـی بـار هـا  مولکـول اینبهکهاست؛فسفریکاسیدنوعاز

نوکلئوتیديدهندهتشکیلاجزا.2-1شکل

18

،استتوارثعاملDNAکه اینکشفنهایتدراما

بهنفرسهاینآزمایشاتخالصه.شدانجامآوريولود

آنزیمازسريیکبارا)لیپیدنوکلیک،،اسیدپروتئین(

کهدادخواهدرخوقتیترانسفورماسیوناصلکهکردند

پروتئینکردند میتصورکهعمومبرخالفباشد،توارثعامل

مولکولی عنوان به)DNA(نوکلئکاسیدکشفازبعد

1953سالدرسرانجامکهکنندکشفراحیاتیمولکول

کردندارائهرانردبانیمدلDNAبرايها آنوشدکشف

.شدندنوبل

نوکلئیکاسیدانواع

•DNAاسیدیکئریبونوکلدئوکسییا

•RNAاسیدیکئریبونوکلیا

ازباراولینکهاستعلتاینبهنامگذارياینعلت

فسفاتوجودعلتبهشدناسیديخاصیتعلت.هستند

.استریبوزکربن دوم رويبراکسیژننبودمعناي

هانوکلئیکاسیديسازندهواحد

RNAوDNA(ها نوکلئیکاسیداینيسازندهواحد

)2-1شکل (

دارنیتروژنآلیباز.1

Pyrimidine(پیریمیــدینیــا)Purine(پــورینازمشـتقی 

.باشندمیمسطحهتروسیکل

:شامل)حلقهدو(ینپوربازهاي

•)A(آدنین)پورینآمینو-6(

•)G(گوانین)پوریناکسی-6-آمینو-2(

:شامل)حلقهتک(پیریمیدینیبازهاي

•)C(سیتوزین)پیریمیدیناکسی-2-آمینو-4(

•)T(تیمین)اوراسیلمتیل-5(

•)U(اوراسیل)پیریمیدیناکسیدي-4و2(

یوراسـیل بـاز وDNAدرفقـط تیمینباز:نکته

.شودمیدیدهRNAدرفقط

)کربنه5(قندپنتوز-2

پنتوزنوعوهستندپنتوزنوعدوحاويهااسیدنوکلئیک

فسفات-3

ازنوکلئیک،اسیدهايساختماندرموجودفسفات

.دهدمیاسیدي



19 مولکولی

عملکردي

RNAتـر  بـیش خـود 2شـماره کربنرويدراکسیژنیکها

وزیـاد خصوصـیات وهـا ویژگـی ایجـاد باعثاندكتفاوتهمین

:کهشودمیباعث

DNAوRNAساختاريتفاوت.2-2شکل

DNAمارپیچ دو رشته اي.2-3شکل 

مولکولیژنتیک 

عملکرديوساختاريلحاظازDNAوRNAتفاوت

RNAکهاستایندارندهمدیگربامزبورقنددواینکهتفاوتیتنها

همینولی،برسدنظربهناچیزاستممکنابتدادرتفاوتاین.دارند

RNAدرهیدروکسیلگروه.شودمیDNAوRNAبینمهمی

1.RNAفضاییشکلنتواندBبگیردخودبه.

2.RNAبـه متعـددي بعـدي سههاي ساختمانبتواند

.بگیردخود

3.RNAازناپـدارتر وتـر  فعالشیمیایینظرازDNA

.باشد

5.RNAباشدداشتهآنزیمیفعالیتبتواند.

6.RNA3بـه ′5استاندارداتصالبرعالوهتواندمی′،

حذفدراتصالاینکهکندبرقرارنیز′2به′5اتصال

بـالغ RNAتشـکیل برايهااگزوناتصالواینترون

.استمهم

محـل امـا هسـتک وسیتوپالسمدرRNAمحل:نکته

DNAباشدمیهستهدر.

کروموزومتاDNAاز

DNAکـه اسـت هستهدروندرطویلبسیارمولکولی

حـدود مجموعدرنشودفشردهوباشدخطیصورت بهاگر

ایـن گیـري  قـرار منظـور بـه بنابراین!داردطولمترچند

متــراکمازســطوحیبایسـتی ،هســتهدرطویــلمولکـول 

ازتعداديمنظوراینبه.گیردانجامها فشردگیوها شدن

متـراکم وفشـرده بـا وشـده متصلDNAبهها پروتئین

وجـود  بـه رایوکـاریوتی هاي کروموزومنهایتاDNAکردن

دوبـه کلـی طـور  بهها پروتئیناین.)2-6شکل (آورندمی

هیسـتونی هـاي  پـروتئین -1:شوندمیتقسیمعمدهگروه

هیســتونیغیـر هـاي  پــروتئین-2)منفـی بـار بـا بـازي (

ــااســیدي( ــارب ــتب ــل)مثب ــروتئینمث ــکافولدپ در.اس

ها پروتئینکمکبدونDNA،فشردگیسطحترین پایین

خـود دوربـه )BDNAفـرم (گردراستمارپیچصورتبه

باشـد مـی نانومتر2حالتایندرDNAقطرکهپیچدمی

.)2-3شکل (



)يسـاختار یـا ويتعـداد (کرومـوزومی اخـتالالت وتحلیـل تجزیـه بـه کـه اسـت ژنتیـک علـم ازجذاببخشیسیتوژنتیک

ژنتیکـی تغییـرات در سیتوژنتیک .شودمیخواندهسیتوژنتیک،هاموکروموزمطالعهعلم، در واقع پردازدمیانسانهاي کروموزوم

یـا تعـداد کـه تغییراتـی ،دارداهمیتبسیارانسانبدنژنیوکروموزومیتعادلکهیی جاآناز.شودمیبررسیسلولیسطحدر

.شوندبدنعملکردچگونگیوتکاملرشد،درمشکالتیبروزسببتوانندمی،دهندمیقرارتاثیرتحتراکروموزومساختار

درنقـص (تخمـک واسـپرم تشکیلزماندرتغییراتایناغلباما،برسندارثبهوالدینازاستممکنکروموزومیتغییرات

)میتـوز نقص در تقسیم (فردبدنهاي سلولازهریکدرتولدازپستواندمیتغییراتاینحتییاودهندمیرخ)میوزتقسیم

درجـات ایجـاد امکـان ،)سـاختاري ،تعـدادي (میوکرومـوز تغییـرات نـوع وزمانمحل،اندازه،بهبستهمواقعاکثردر.دهدرخ

تـاثیري کروموزومیتغییراتازدیگربرخیاما.داردوجودها سرطانحتییاوها سقط،هاسندروممادرزادي،نقایصازمتفاوتی

.ندارند)بالینیاثر(فردسالمتوضعیتدر

راهـا ژنعبـارتی بـه .شـوند مـی کنترلهاژنوسیله بهانساندرارثیوژنتیکیصفات،شدگفتهپیشفصلدرکهطور همان

هـا  کرومـوزوم کـه شـد گفتـه همچنـین .اندگرفتهقرارهاکروموزمدرخاصیالگويباکهکردمعرفیتوارثیهايبلوكتوانمی

ودارنـد وجـود انسـان بـدن دارهستههاي سلولتمامهستهدرکههستندايرشتهدويDNAازايشدهمتراکمهاي ساختار

شـدن متراکمسطوحونحوه.استقرارگرفتههارشتهاینداخلدر)ردفبیولوژیکیوفیزیکیخصوصیاتتمام(حیاتیاطالعات

حـول DNAچـرخش دنبـال به.گرددمیاولیهخوردگیپیچنوعیدچارDNAايرشتهدومارپیچابتداکهاستشکلاینبه

ادامهدر.دنامنمینوکلئوزومراحاصلساختاروآیندمیوجود بهکانونیهاي خوردگیپیچهیستون،پروتئینجنسازهایی دانه

خـوردگی پـیچ وخورنـد مـی پیچمجدداهیستونیغیرهاي پروتئینازمحوريحولکروماتینیهاي فیبرشکلبهها نوکلئوزوم

.گیـرد میشکلکروموزومسلنوئیدياصطالحبهمدلنهایتدرویابدمیادامهها خوردگیپیچادامه،در.کنندمیایجادراسوم

بـه تـا شودخودتقسیممرحلهواردسلولبایدبلکه،نیستندمشاهدقابلسلولیکدرعاديحالتدرکروموزومیساختارهاي

).3-1شکل(آینددرمشاهدهقابلومتراکمحالت

فصل سوم

سیتوژنتیک 



53 سیتوژنتیک

DNAمراحل فشردگی 

بازوها و سانترومر کروموزوم .3-2شکل 

2از چرخـه سـلولی، از   Sهر کروموزوم پس از طی فاز .3-3شکل 

.شودکروماتید خواهري تشکیل می

در سلول که در فاز استراحت قرار دارد، مـاده ژنتیکـی   .3-4شکل 

هـاي در حـال تقسـیم، کرومـاتین     صورت کروماتین و در سـلول به

.گردندها قابل رویت میمتراکم شده و کروموزوم

سیتوژنتیک

مراحل فشردگی .3-1شکل 

کروموزومساختمانیاجزاي

chromosome(کروموزومهاي بازو Arms(

کوتاهبازويیکوبلندبازويیکدارايکروموزومهر

بـر .انـد شـده جـدا هـم ازسانترومریکتوسطکهاست 

درکـه کرومـوزوم کوتـاه بـازوي المللی،بینقرارداداساس

Pبازويدارد،قرارسانترومرباالي (petite)شود مینامیده

qداردقـرار پاییندرکهبلندبازويو (grande) داردنـام

).3-2شکل(

)chromatid(کروماتید

یـا بـه   اسـت مضـاعف شـده  کروموزومازنیمیکروماتید

درDNAهمســـان از يعبـــارتی یکـــی از دو نســـخه  

کرومـوزوم هرکروماتیددو.استهرکروموزوم مضاعف شده 

ابــرازکروماتیــدهــر.انــدمتصــلبهــمســانترومرناحیــهاز

بــاآنآمیختگــیوکرومــاتینرشــتههــاي پیچیــدگی

.اسـت آمدهوجودهبغیرهیستونی یاهیستونیهاي پروتئین

صـورت بـه درکـه رامتافـازي کرومـوزوم هـر کروماتیددو

يیکــدیگر هســتند، کروماتیــدهاي خــواهرايآینــهتصــویر

).3-3شکل(نامندمی

)Choromatin(کروماتین

شـدن نیسـتند،   تقسـیم لحادرها سلولدر هنگامی که 

هاي نازك و نامنظمی در هسـته رشتهصورت بهها کروموزوم

.)3-4شکل(شود میگفتهکروماتینآنبهکهوجود دارند، 



فصل سوم  

اسـت کرومـوزوم ازنـازکی نسبتًابخشسانترومر.نامندمیسانترومررامتافازي

primary constriction(واسـت هتروکروماتینیبسیارناحیهسانترومرناحیه.نامندمینیز

بـازي هاي رنگباهتروکروماتینهاي بخشاین.استتکرارينوکلئوتیديهاي 

بخـش سـه دارايتوکـور کینـه هر.پوشاندمیتوکورکینهاسمبهمتراکم

بخـش کـه هسـتند تشخیصقابلمتفاوتیتراکمباايرشتههاي پروتئین

مراکـز ازتوکورهـا کینـه .دارداتصـال سـانترومر بـا ايفشـرده بطوردرونی

).3-5شکل(هستند

secondary constriction(

.باشـد ثانویـه هاي فشردگیمحلدرفرعیسانترومرهايیاسانترومرداراي

ازاندتشخیصقابلاولیهفشردگی جـاي گونـه حسـب بـر نظـر موقعیـت   و

).3-5شکل(عه کروموزومی مفید استمجمویکدربویژه

5sجزبه ریبوزومیهايRNAکنندهرمزدارهاي ژنداراي rRNA باشـند مـی

کـه اسـت ايrRNAهـاي  ژنفعـال بسـیار رونویسیدلیلبهثانویهرفتگی

هـاي  کرومـوزوم ثانویههاي رفتگیفرودرهستکیدهندگانسازمانانسان

).3-5شکل(هستندماهوارهدارايوآکروسانتریکهاي کروموزم

اي هستند که از صـدها تـا   

اند و در هر تشکیل شده

و از انتهـاي  انـد  ها قرار گرفتـه 

اغلـب  در.کننـد مـی 

طـول  ،بر اثـر تقسـیمات متـوالی سـلول    

یـک سـري سـیگنال    

ه تلـومري  یـ حدنبال اتمـام نا 

چرخه سلول متوقف و مرگ برنامـه ریـزي   

تلومراز آنزیم درون سـلولی کـه سـبب حفـظ طـول      

، مـانع از کوتـاه شـدن تلـومر و همچنـین ادامـه یـافتن        

تلومراز، بیش از حد 

1. Nucleolus organizer Regions

سانترومر و تلومر کینـه توکـور، فرورفتگـی    .3-5شکل 

اولیه و ثانویه 
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)Centeromere(سانترومر

متافازيکروموزومهرخواهرکروماتیددواتصالمحل

primary(اولیهفرورفتگیراآنجایگاهکه constriction

هاي ترتیبدارايخودکناريهاي بخشدرمخصوصا

).3-5شکل(گیرندمیرنگشدت

)kinetochore(توکورکینه

پروتئینیبخشدوراکروموزومهرسانترمرطرفین

پروتئینبخشهرساختماندر.استدرونیومیانیوبیرونی

درونیبخش.استتراکمکممیانیبخشومتراکمبیرونی

هستندمیتوزيدوكهاي رشتهوها میکروتوبولسازماندهی

secondary(یا فشردگی ثانویهثانویهفرورفتگی constriction

داراياستممکناصلیسانترومربرعالوهکروموزومهر

فشردگیازتر کمهاي پیچیدگیداشتنباثانویههاي فشردگی

بویژهها کروموزومتشخیصنظرازها آنوجود.دارندثابتی

NOR(1(هستکیيدهندهسازماننواحی

دارايکههستندايثانویههاي فرورفتگینواحیاین

رفتگیفروشدنپدیدار.دارنددخالتهستکتشکیلدرو

انساندر.سازدمیمشخصاولیههاي رفتگیفروازراها آن

کروموزمازهمهکهدارندقرار22و21و15و14و13

)Telomere(تلومر

اي هستند که از صـدها تـا   هاي نوکلئوپروتئینی ویژهلومرها مجموعهت

تشکیل شدهTTAGGGهزارها توالی تکراري پشت سر هم 

ها قرار گرفتـه یوکاریوتخطی هاي کروموزومدو انتهاي 

مـی در برابر نـوترکیبی و تجزیـه حفاظـت    ها کروموزوم

بر اثـر تقسـیمات متـوالی سـلول    )پیکري(سوماتیکی هاي سلول

یـک سـري سـیگنال    و به دنبال این اتفاق یابدتوالی تلومري کاهش می

دنبال اتمـام نا بهکه در پی آن شود میدرون سلول فعال 

چرخه سلول متوقف و مرگ برنامـه ریـزي   تقسیم سلول 40-50س از پ

تلومراز آنزیم درون سـلولی کـه سـبب حفـظ طـول      .افتدشده اتفاق می

، مـانع از کوتـاه شـدن تلـومر و همچنـین ادامـه یـافتن        شـود مـی تلومر 

بیش از حد فعال شدن ).3-5شکل(شود میتقسیمات سلولی 

.افتدهاي سرطانی اتفاق میمعموالً در سلول



نوترکیـب DNAتکنولوژيوژنتیکمهندسیعنوانتحتمفاهیمیاخیر،هاي دههدرژنتیکعلمسریعپیشرفتوتوسعهبا

وDNAتشـخیص ،ژنتیـک مهندسـی ازهـدف .گیرنـد میبردرراهاژنسازيهمسانهوکلونینگفرایندهايکهاندگرفتهشکل

.پردازیممینوینعلماینتوضیحبهفصلایندر.باشدمیآنتکثیر

)Cloning(کلونینگ

.اسـت تکثیـر کلونینـگ اسـاس .شودمیایجادنظرموردDNAتوالییکاز)کلون(یکسانکپیچندینDNAکلونینگدر

)2هـاي باکتریـایی یـا مخمـري انجـام پـذیرد و       مـثال در سـلول  in-vivo)1:دو صورت انجام پـذیرد بهتواندمیDNAتکثیر

in-vitroمرازپلیايزنجیرهنشبا استفاده از واک(PCR)،گیـرد مـی انجامباالسرعتبازندهمحیطازخارجدرواکنشاینکه.

.استمعایبیومزایادارايذکرشدهروشدوهر

:in-vivoکلونینگمزایاي

.دادتکثیرتوانمیآنتوالیدربارهنداشتناطالعباحتیراDNAقطعات.1

2.DNAدهدمیتکثیررامیکروگرمودر حدباالمقادیربا.

:in-vivoکلونینگمعایب

.استبرزمانوطوالنیآنفرایند.1

.)دارندمحدودیتاندازهنظرازDNAپذیرشدرهاحامل(داریم)حامل(وکتوربهنیازسلولدرونبهDNAانتقالبراي.2

.داردوجودDNAبزرگقطعاتنوآراییوحذفامکان.3

.باشیمداشتهکاذبمثبتجواباستممکن.4

):PCR)in-vitroمزایاي کلونینگ بر پایه 

سریعوآسان.1

.استارزان.2

:)PCR)in-vitroپایهبرکلونینگمعایب

اولیگونوکلئوتیديهايپرایمرطراحیجهتنظرموردقطعهطرفدوتوالیدانستن.1

.استحرارتبهمقاوممرازپلیDNAبهنیاز.2

ازاسـتفاده ژنی،بزرگقطعاتتکثیرراهبهترینبنابراین.استمحدودیتدارايPCRیابندهتکثیرتوالیطولاندارهنظراز.3

.استسلولپایهبرکلونینگروش

فصل چهارم

مهندسی ژنتیک 
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Kary(جهـان آزمایشگاههاياکثردرسریعیطور بهوشدهمعرفی

،)Sequencing(تـوالی تعیـین بـراي DNAکلونینـگ :ازعبارتنـد 

تشـخیص وردیـابی وژنتیکـی نگاريانگشتوشناسایی،ارثی

.نموددریافترانوبلجایزهروش،

تـوان از هـر  مـی PCRکند و درواقـع در  مقادیر بسیار زیاد تولید می

نیـز RNAوDNAکمیـت تعیـین منظـور بـه ،DNAکلونینـگ 

).4-1شکل 

.گیردصورت میگرادسانتیدرجه94تادماافزایش

درخـود مکمـل تـوالی بهبتوانندپرایمرهاتایابدمیکاهشگراد

این مرحله، مرحلـه اختصاصـیت هـر    ارددبستگیپرایمرهاتوالی

).1-4شکل (باشدمیمرازپلیtaqعملکرد آنزیم گراد است که دماي بهینه براي 

مسـتقیم مشـاهده بـراي .شودمیساختهآمپلیکونمیلیونیک

اسـت، مناسـب kb1ازبیشباDNAقطعاتتکثیربرايمعمولی

Longازاسـتفاده با.شودمیفادهتاسReal-Time PCR آنـالیز

،شـود مـی انجـام ژلرويالکتروفورزبامحصوالتآنالیزکهمعمولی

وسـایلی ماننـد   PCRوارد مصـرفی  تواند در اثر آلودگی محیط کـار، مـ  

.شودمیدیگر باشد، از کنترل منفی استفاده 

.هاستشدگیمضاعفوهاتشخیص حذفبرايروش

PCRمراحل 

مهندسی ژنتیک

(PCR)مرازپلیايزنجیرهواکنش

Kary(مولیسکاريتوسط1984سالدرتکنیکینا Mullis

عبارتنـد ها آنازبرخیکه.شودمیگرفتهبکارمختلفاهدافجهت

ارثیهاي تشخیصژنها،عملکرديبررسیهاي،DNAپایهبرفیلوژنی

روش،اینابداعبخاطرمولیس1993سالدر.عفونیهايبیماري

PCR از یک قطعهDNA مقادیر بسیار زیاد تولید می)حتی به مقدار ناچیز(منفرد

کلونینـگ بـر عـالوه PCRازهمچنین.کرداستفادهداريهستهسلول

شکل (شودمیتقسیماصلیيمرحله3بهPCR.شودمیاستفاده

1.Denauration:يرشتهدوشدندناتورهDNAافزایشوهماز

2.Annealing:گرادسانتیدرجه60-50بهدمامرحلهایندر

توالیوطولبهمرحلهایندردماشوند،متصلرشتهطرفدو

.باشدمیPCRواکنش 

3.Extention: گراد است که دماي بهینه براي درجه سانتی74دماي این مرحله

یکازبیش،PCRدرمتوالیدور30-35انجامبامعمولطور به

معمولیPCR.استالزمبرومایداتیدیومآمیزيرنگPCRمحصول

Long-rangاز30kbتا20تکثیر قطعات با طول بیش از براي PCR

معمولیPCRبرخالفوشودمیانجامساعت1ازتر کمدرها نمونه

.شودمیاستفادهفلئورسانستکنیکازاینجادر

تواند در اثر آلودگی محیط کـار، مـ  که میPCRبراي بررسی آلودگی احتمالی در :1نکته

دیگر باشد، از کنترل منفی استفاده DNAها با یک منبع سرسمپلر و میکروتیوب

روشترینترین و ارزان، سادهPCRمحصولاندازهتعیین:2نکته

مراحل .4-1شکل 
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