


  

  

  به نام خداي خرد و عشق

  

  تقديم به

  پدر و مادر عزيزم 

  

  و تمام

  پدران و مادران

  امآرياييسرزمين 

  

  

  

  

  پدر و مادر مهربانم، 

مرا همچون نهالي كوچك و ضــعيف پروراندن و به لطف ايزد يكتا و مهربان از گزند روزگار  
محفوظ گردانيدند، مادرم براي من، پاكي و مهرباني و پدرم، اســتقامت و نجابت خداوندي را معنا 

  كردند. 

ظه مقدارم، فداي تنها يك لحنكه جان بياي ايزد يكتا تو بهتر داني، كه باكي نيست از اي
آرامششان شود، هر چند كه در اين معامله باز من سودمندترم، حفظ بگردان براي همة ما اين 

  منتهاي خود را كه ما را جز تو اميدي نيست. لطف بي

  آمين

   

روح پدرم 
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 اى ندارد، پناهى كه كس آن پناه اى ندارد، رهيذخ كه كس آن ةريذخ اى ندارد، بانيپشت كه كسى بانيپشـت  اى«
 عزتى كه كس آن عزت اى ندارد، افتخارى ةيما كه كس آن افتخار اى ندارد، ادرسيفر كه كس آن ادرسيفر

 .ندارد امانى كه كس آن بخشامان اى ندارد، همدمى كه كس آن همدم اى د،يجو مدد او از كه آن اريمدد ندارد،
 آمرزش او از كه آن ةآمرزند يا د،يجو مهر او از كهآن بر مهربان يا د،يجو ينگهدار او از كه آن نگهدار يا

 اكرام او از كهآن ةكننداكرام يا خواهد، حفاظت او از كهآن حافظ يا طلبد، ياري او از كهآن اوري يا خواهد
  ...».  عارفان يموال يا د،يجو ييراهنما او از كهآن يراهنما يا خواهد،

  

  

 لذت و كردهي جار يحكمت ينقش هر ست. درييبايز و رحمت سراسر كه يخداوند از خواست توانيم چه گفت، توانيم چه
 خالصه تو در و آن توست از ييباي. زيمهربان و لطف همه نيا به نسبت ر،يحق است يكالم چشاند. شكريم ما به را عشق

  موالنا: حضرت نديفرمايم بايز چه و تو يبرا ميشو پخته تا بفرما يتي. عناييتو نقاش و سرچشمه چون شود،يم

 
  مرا جگرخوار عشق مرا غار مرا، اري

 مرا نگهدار خواجه ييتو غار ،ييتو اري

  ييتو مفتوح و فاتح ييتو روح ،ييتو نوح

 مرا اسرار در بر ييتو مشروح، نهيس

  ييتو منصور دولت ييتو سور ،ييتو نور

 مرا منقار به خسته، ييتو كه طور مرغ

  ييتو ، قهرييتو ، لطفييتو بحر ،ييتو قطره

 مرا ازاريم شيب ييتو زهر ييتو قند

  ييتو ديناه خانه ييتو ديخورش حجره

 مرا اري يا ده راه ،ييتو دياوم روضه

  ييتو وزهيدر حاصل ييتو روزه ،ييتو روز

 مرا بار نيا ده آب ،ييتو كوزه ،ييتو آب

  ييتو ، جامييتو ، بادهييتو دام ،ييتو دانه

 مرا بمگذار ، خامييتو خام ،ييتو پخته

  يزند كم دلم راه ،يتند كم اگر تن نيا

  مرا گفتار همه نيا ،ينبد تا يشد راه

  



 از ياريكه بس گونهگردد. همانيم سريم علم در شرفتيپ با بشـر  تكامل يهاراه از يكي و سـت يكي عرفان و علم راه قتيحق
 كمال سمت به تيدر نها يول اندگشته عرصـه  نيا وارد خود زمانه ازين اسـاس  بر ابتدا در ديشـا  نيمحقق و تفكر اهل بزرگان
 .گذاردند قدم است، عشق يايدر در شدن غرق همانا كه خود
 يدرمان همچون ژن نوظهور يهادرمان ،يمخصـوصاً پزشك  مختلف علوم در كيژنت علم انكار قابل ريغ و ژرف تياهم به توجه با
 نيا تا داشــت آن را بر ما مختلف، مقاطع در انيدانشــجو ازين به توجه با و هيپا علوم در آن تياهم ... محور شـخص  يپزشـك  و

ــك كيژنت اثر، ــتاد، 4 يمولكول و يپزش ــتاد 4 يهاكتاب و مجموعه ميدرآور نگارش به متعال پروردگار لطف به زين را اس  را اس
 دسترس در موجود كيژنت يهاكتاب جزو معدود كه است مختلف يهافصـل  بر مشـتمل  ديدار رو شيپ كه يم. كتابيينما ليتكم

 در توجه مورد نكات فصل هر انيپا است. در علم پرداخته نيا يبررس به يمولكول لحاظ از هم و يپزشـك  لحاظ از هم كه اسـت 
 از شده يمعرف و معتبر منابع شيرايو نيآخر از مجموعه، نيا فيتألاسـت. در   دهيگرد انيب جداگانه صـورت  به مختلف يهاآزمون
 سيسل و ساده زبان به كتاب كه است بوده نيا بر مجموعه نيا همكاران است. تمام تالش شـده  اسـتفاده  بهداشـت  وزارت طرف

 ذكر قابل حال نيا رد. بايگ قرار علم انيرهپو و زانيعز توجه مورد كه اســت ديشــود. ام زيپرهي اضــاف نكات ذكر از و گردد انيب
 را خود شنهاداتيپ و نظرات كه ميدار تقاضا زيعز انيدانشجو و محترم دياسات از و نبوده اشكال و هر اشـتباه  از يعار كتاب اسـت 

  ند.  ينما ارسال ما يبرا moghanlou.ehsan@gmail.comل يميا قيطر از ياحتمال رفع نواقصجهت  در
 دياســات از نيهمچن و خالصــانه و اريبســ تالش ليدل به نوچهريم فاطمه خانم ســركار زحمات از كه دانميم الزم خود بر انيپا در
 يهايبررســ جهت به ،ياســالم دكتر خانم و ييلويحاج ماهيفر دكتر محمودزاده، اهللا بيدكترحب يآقا جناب خودم، گرانقدر و زيعز
 و يسالمت يآرزو با .باشم داشـته  را يقدردان و تشـكر  كمال ،يهمكار افتخار و كتاب يعلم امور قيتطب به نسـبت  اثر نيا قيدق

 .كتايزد يا از،  covid-19 كيپندم دوره در زانيعز همه يبرا يبهروز
  
  
 مغانلو احسان

 (ره) ينيخم امام مارستانيب كانسر تويانس قاتيتحق عضومركز
 1400بهار 

 گانيرا به يديآفر
 گانيرا به يداد يروز

 گانيرا به امرزيب
    بازرگان نه ،ييخدا تو

تابستان



  

  به نام خداي يكتا

  

 ديآ بدر شكرش عهده كز ديبرآ كه زبان و دست از

در  گرچه خدمت نيا كه گفت سپاس ديبا را يابد. خداييم استاد) انتشار 4 يمولكول و يپزشـك  كيكتاب (ژنت از جلد نينخسـت 

 .باشديم برخوردار يخاص ليتفص و تيجامع از كتاب نياست. ا شده آورده بر ميداشت كه يديام با اما باشد،ينم انتظار حد

 انيب را هايماريب و ســلول دهيچيپ يهاســميمكان و رفتار از حيصــح فهم در يمهم اريبســ نقش ك،يژنت علم تيكل امروزه

ي بهتر درك بتواند اثر نيا كه روديم ديكند. اميم ارائه را يتهاجم ريغ يهادرمان يبرا ياريبســ يدهايام نيهمچن و دارديم

ــك گريد علوم با برخورد در ــيب ،يمنولوژيا همچون يپزش ــرطان و يفارماكلوژ ،يميوش  با كتاب نيا كند. در جاديا ... س

 عمل به كوشـش  11ن (ژن) يلو و براون ،يامر كانر، همچون، يمولكول و يپزشـك  كيژنت درعلم مرجع كتاب 4 از يريگبهره

 .رديگ قرار زيعز انيدانشجو و پژوهان دانش ارياخت در عيسر و جامع يمرور يبرا چاالك يمتن با يامجموعه بتوان آمده تا

آمده  حاصل كه يوبيع و ذالت بر را نجانبيا كه است ديام افتديم خواسـتاران  دسـت  به كتاب نيا اول جلد نكهيا به توجه با

 .باشد گريد مجلدات در راه چراغ آنان متذكرات و افتاد نجانبانيا نام به خدمت نيا اتمام قرعه چنانچه تا ندينما مطلع

ي هاتيموفق و كرده تشكر كتاب نيا رسـاندن  انجام به در نيمولف گروه يعلم دقت و اريبسـ  زحمات از دانميم الزم انيپا در

 .مينما مسئلت دوستان نيا يبرا خداوند گاه در از افزون روز

  
  

 زادهدمحمو اهللا بيحب دكتر
 )(ره ينيخم امام مارستانيب كانسر تويانس سيير

 سرطان متخصص جراح
 تهران يپزشك علوم دانشگاه استاد

 تهران) يپزشك علوم دانشگاه يجراح يعلم تيه (عضو
 1400 بهار

فارماکولوژی
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امری ، استراخان، براون، جرد، جرسن 

تابستان



  
  

 دانش و مهر زديا گانهي نام به
  
  
  

 ...دانش مساحت به و اعتقادند عمق عشقند،به ارتقا به كه آنان همه به پيشكش
 و رشـد  مسـير  در همـواره  كـه  انسـاني  .اسـت  مخلوقـات  اشـرف  خـالق  كـه  پروردگاريسـت،  سزاوار ثنا و حمد

 و علمـي  هـاي تـالش  ماحصـل ، متمـادي  سـاليان  كـه  هـايي انسـان  پـاك  روان بـر  درود. تعاليسـت 
 .رساندند ما به سينه به سينه و نسل به نسل را خويش ارزنده هايپژوهش

 جهـت  در مجموعـه  ايـن  گـردآوري  بـا  تـوان  حـد  در تـا  داد دسـت  فرصـتي  ،پروردگـار  لطـف  و عنايت با
 بـه  مربـوط  اصـلي  هـاي رفـرنس  براسـاس  رو پـيش  كتـاب  .بـرداريم  قـدم  ژنتيك علم رهپويان به خدمت
 سـعي  و شـده  نگاشـته  مهـم  نكـات  مجموعـه  قالـب  در علـوم  وزارت و بهداشـت  وزارت حـوزه  در ژنتيك

 كارشناسـي  هـاي دوره در تحصـيل  قصـد  كـه  عزيزانـي  بـراي  فهـم  قابـل  و روان نثـري  بـا  بـوده  آن بـر 
 بـه  دارنـد  را اسـت  ضـريب  داراي ژنتيـك  درس هـا آن در كـه  هـايي رشـته  كليه و ژنتيك دكتري و ارشد
 بيشـتر  علـم  كسـب  بـراي  موفقيـت  ،مسـير  كتـاب  ايـن  مطالعـه  بـا  اسـت  اميـد . آوريـم  در تحريـر  رشته

 صـميمانه  يـاري  و محبـت  از خـويش،  نوبـه  بـه  اينجانـب  .نمـاييم  تسـهيل  را ژنتيـك  درزمينـه  عزيـزان 
ـ حب دكتـر  آقـاي  جناب ارجمند استاد  انتشـار  در كـه  گرامـي  همكـاران  تمـامي  و زادهمحمـود  اهللا بي
 اشـتباه  از عـاري  كتـابي  هـيچ  اينكـه  باتوجـه  درانتهـا . نمـايم مـي  قـدرداني  تشكرو گماشتند همت اثر اين

 سـوي  از اثـر  ايـن  در موجـود  اشـكاالت  رفـع  و انتقـادات  پيشـنهادات  پـذيراي  بـاز  آغـوش  بـا  نيسـت، 
 .هستيم گرامي خوانندگان

  

  

  

  نوچهريم فاطمه
  1400بهار 
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1 
  اایی  ببرر  ژژننتتییکک  وو  تتأأثثییرر  آآنن  ببرر  ععللمم  پپززششککیی  ممققددممهه

 

لدین ها و صفات از واژنتیک، علمی است که به انتقال ویژگی
. پردازدنسل می به فرزندان و چگونگی بروز این صفات در هر

 3400فنوتیپ با اساس مولکولی و تعداد  5500تاکنون حدود 
شود شناخته ژن که جهش در آنها باعث ایجاد فنوتیپ می

ژنوتیپ  نبه ترکیب ژنتیکی هرفرد ژنوتیپ و بیا. شده است
به صورت قابل مشاهده به عنوان یک صفت یا بیماری 

ژن روی  مکان قرارگیری هر. شودفنوتیپ گفته می
های لکوس و هرنوع از نسخه DNAکروموزوم یا مولکول 

 . شودیک ژن در جمعیت آلل اطالق می
  هاروابط بین آلل

شیش های کگذاری علم ژنتیک، به فعالیتپایهرابطه مندلی: 
نی گردد که به پاس قدردااتریشی به نام گریگور مندل برمی

از کارهای بنیادی او اصطالح مندلی برای الگوهای توارثی 
 های ناشی از نقصژنی و نیز بیماریمتفاوت با ویژگی تک

های اساس آزمایش مندل بر. شودژنی استفاده میتک

 صفات متضاد در نمونه نخود( آمیزیسازی )درونخالص
لند ب به طور مثال گیاه با ویژگی قد. رنگی را بررسی کردف

تمام . آمیزش داد( aa) کوتاه را با گیاه قد( AA) خالص
وقتی گیاهان . بلند به دست آمد( F1های نسل اول )زاده

 1به ( )بلند 3هم آمیزش یافتند، نسبت  باF1 (Aa )نسل 
مشاهده  F1صفاتی که در هیبریدهای . به دست آمد( )کوتاه

ظاهر شدند به  F2شدند غالب و صفاتی که دوباره در نسل 
 . شوندنظر گرفته می عنوان مغلوب در

ه ب( ژن کامال یکسان )خالص امروزه وجود یک صفت با دو
 که دارای یک( ) ناخالص عنوان هموزیگوت و صفت هیبرید

ژن غالب و یک ژن مغلوب است هتروزیگوت در نظر گرفته 
 . شوندمی

، aa هموزیگوت مغلوب: ، AAزیگوت غالب:همو
 Aa هتروزیگوت:

 

 
 
 

 

 نسل اول
F1 

AA × aa 
Aa     Aa     Aa    Aa 

 هموزیگوت

 نسل دوم
F2 

Aa×Aa 
 aa     Aa     Aa     Aa  

 بلند       کوتاه  

 هتروزیگوت

 
 

 
 

 
  .باشدهای متفاوت میها در آمیزشدادن ترکیبات احتمالی گامتترین راه برای نشانساده (مربع پانت). 1-1شکل 
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 قوانین مندل
 2میزش  از :(Low of uniformityقانون یکپارچگی ) -1

فرزندان در نسل اول های مختلف، همه هموزیگوت باآلل
شوند و به عبارتی صفات باهم یکسان و هتروزیگوت می

شوند بلکه یکپارچگی هرصفت حفظ شده و در مخلوط نمی
 .شودهای بعدی ظاهر مینسل

هرفرد دارای : (Low of segregationقانون تفکیک )-2
تواند دو ژن برای هر صفت خاص است که هربار فقط می

مگر وقتی که دو آلل ژن به دلیل . ل کندیکی از آنها را منتق
عدم تفکیک کروموزومی در اولین تقسیم میوز از هم جدا 

مبتالیان سندروم داون اتفاق  %95مثل آنچه در . نشوند
افتد و میزان زیادی از عوامل ایجاد این سندروم، عدم می

 . مادری است IIتفکیک در میوز
 قانون جداشدن مستقل -3
(Low of independent assortment):  اعضای جفت

های مختلف درانتقال به فرزندان به طور مستقل ازهم ژن
البته این نکته همیشه صادق نیست چون . شوندجدا می

هایی که روی یک کروموزوم درنزدیک هم قرار دارند ژن
و به همین جهت به آنها  تمایل دارند باهم به ارث برسند

 . شودهای پیوسته گفته میژن
  هاچگونگی توارث آلل

( Codominance) به دو گروه هم بارز رابطه غالبیت نسبی:
 . شودتقسیم می( Semidominant) و نیم بارز

 بارزهم (Codominance) هر دو آلل اثر خود را در سطح :
. بدانیم را آللدهند به نحوی که فنوتیپ هر دو فنوتیپ بروز می

درگروه  Bو   Aهایرابطه آللمثل ( )مثال گاو مو سفید و قرمز
 . ABخونی 

 RCRCقرمز  WCWCسفید  W CRCابلق 
 بارزنیم (Semidominantدر :)  ،یک فرد هتروزیگوت

صفت بروز داده شده حد واسط بین صفت افراد هموزیگوت 
 شوند( مثل گل الله عباسیاست )صفات مخلوط می

 RRقرمز  WWسفید  RWصورتی 
آللی که از قدرت بقا و تولیدمثل فرد  ها:رابطه کشندگی آلل

 . بکاهد

Lethal Allel : 
 . میردغالب: هم در حالت همو و هم در حالت هترو فرد می -1
 . میردمغلوب: فقط در حالت هموزیگوت فرد می -2

وقتی ژنی در شرایط خاصی بتواند از بروز اثر ژن  ستازی:اپی
تواند یمه به ژنی ک. افتدند اپیستازی اتفاق میجلوگیری کدیگر 

ستاتیک ا استاتیک و به ژنی که اثرش منع شود هیپوتبدیل شود 
 .گوییممی

 استازیانواع اپی
زمانی برقرار است که فرم غالب یک ژن یا  ستازی غالب:اپی

ر آنها هایی که داستاتیک است یعنی فنوتیپلکوس برلکوس اپی
 . شوندیکسان میبه صورت بارز درآمده، ( Aاین ژن )مثال 

فرم نهفته یک لکوس بر لکوس دیگر اثر :ستازی مغلوباپی 
اپی استاتیک داشته باشد یعنی فنوتیپ هایی که در آنها این ژن 

(a )،شوندیکسان می به صورت نهفته درآمده . 
رادی فنوتیپ اف :شوندگیستازی مضاعف بارز بااثر جمعاپی

شود بارز شده یکسان می(  Bیا  Aکه در آنها فقط یک ژن )یا
 . ولی افراد دیگر فنوتیپی مجزا خواهند داشت

ه فنوتیپ افرادی ک شوندگی:مضاعف بارز بدون اثر جمع
 . شودیک یا هر دوژن آنها بارز باشد یکسان می

:فنوتیپ افرادی که یک یا هر دوژن آنها  مضاعف نهفته
 . شودنهفته باشد یکسان می

 فنوتیپ 1 های بارز و نهفته:ژنتاثیر متقابل بین ab  و
A-bb  وA-B-  مشخص شدند  (*)عالمت در جدول زیر با

هنگامی که ژنوتیپ . دهدرا نشان می -aaBو فنوتیپ دیگر: 
بارز و ژنوتیپ لکوس دیگر نهفته ( Aیک لکوس خاص )مثال 

فنوتیپ  ها،وسایر ژنوتیپ( -aaB)فنوتیپ  باشد یک نوع
 . کنددیگر را ایجاد می

ی، ستازهای اپییکی از مثال ستازی:مثالی مهم برای اپی
ستازی است که درمورد فنوتیپ گروه خونی بمبئی وجود اپی
م در انسان سیستم مه های خونی بسیاریکی از گروه. دارد

 کنداین سیستم را ژنی ایجاد می. است ABOگروه خونی 
. است Oو   A ،Bنوع آلل  3که در سطح جمعیت دارای 

، افرادی که Aهستند گروه خونی  AOو  AAافرادی که 
BB و BO  هستند گروه خونیB افرادی که ،OO  هستند

آ
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 قوانین مندل
 2میزش  از :(Low of uniformityقانون یکپارچگی ) -1

فرزندان در نسل اول های مختلف، همه هموزیگوت باآلل
شوند و به عبارتی صفات باهم یکسان و هتروزیگوت می

شوند بلکه یکپارچگی هرصفت حفظ شده و در مخلوط نمی
 .شودهای بعدی ظاهر مینسل

هرفرد دارای : (Low of segregationقانون تفکیک )-2
تواند دو ژن برای هر صفت خاص است که هربار فقط می

مگر وقتی که دو آلل ژن به دلیل . ل کندیکی از آنها را منتق
عدم تفکیک کروموزومی در اولین تقسیم میوز از هم جدا 

مبتالیان سندروم داون اتفاق  %95مثل آنچه در . نشوند
افتد و میزان زیادی از عوامل ایجاد این سندروم، عدم می

 . مادری است IIتفکیک در میوز
 قانون جداشدن مستقل -3
(Low of independent assortment):  اعضای جفت

های مختلف درانتقال به فرزندان به طور مستقل ازهم ژن
البته این نکته همیشه صادق نیست چون . شوندجدا می

هایی که روی یک کروموزوم درنزدیک هم قرار دارند ژن
و به همین جهت به آنها  تمایل دارند باهم به ارث برسند

 . شودهای پیوسته گفته میژن
  هاچگونگی توارث آلل

( Codominance) به دو گروه هم بارز رابطه غالبیت نسبی:
 . شودتقسیم می( Semidominant) و نیم بارز

 بارزهم (Codominance) هر دو آلل اثر خود را در سطح :
. بدانیم را آللدهند به نحوی که فنوتیپ هر دو فنوتیپ بروز می

درگروه  Bو   Aهایرابطه آللمثل ( )مثال گاو مو سفید و قرمز
 . ABخونی 

 RCRCقرمز  WCWCسفید  W CRCابلق 
 بارزنیم (Semidominantدر :)  ،یک فرد هتروزیگوت

صفت بروز داده شده حد واسط بین صفت افراد هموزیگوت 
 شوند( مثل گل الله عباسیاست )صفات مخلوط می

 RRقرمز  WWسفید  RWصورتی 
آللی که از قدرت بقا و تولیدمثل فرد  ها:رابطه کشندگی آلل

 . بکاهد

Lethal Allel : 
 . میردغالب: هم در حالت همو و هم در حالت هترو فرد می -1
 . میردمغلوب: فقط در حالت هموزیگوت فرد می -2

وقتی ژنی در شرایط خاصی بتواند از بروز اثر ژن  ستازی:اپی
تواند یمه به ژنی ک. افتدند اپیستازی اتفاق میجلوگیری کدیگر 

ستاتیک ا استاتیک و به ژنی که اثرش منع شود هیپوتبدیل شود 
 .گوییممی

 استازیانواع اپی
زمانی برقرار است که فرم غالب یک ژن یا  ستازی غالب:اپی

ر آنها هایی که داستاتیک است یعنی فنوتیپلکوس برلکوس اپی
 . شوندیکسان میبه صورت بارز درآمده، ( Aاین ژن )مثال 

فرم نهفته یک لکوس بر لکوس دیگر اثر :ستازی مغلوباپی 
اپی استاتیک داشته باشد یعنی فنوتیپ هایی که در آنها این ژن 

(a )،شوندیکسان می به صورت نهفته درآمده . 
رادی فنوتیپ اف :شوندگیستازی مضاعف بارز بااثر جمعاپی

شود بارز شده یکسان می(  Bیا  Aکه در آنها فقط یک ژن )یا
 . ولی افراد دیگر فنوتیپی مجزا خواهند داشت

ه فنوتیپ افرادی ک شوندگی:مضاعف بارز بدون اثر جمع
 . شودیک یا هر دوژن آنها بارز باشد یکسان می

:فنوتیپ افرادی که یک یا هر دوژن آنها  مضاعف نهفته
 . شودنهفته باشد یکسان می

 فنوتیپ 1 های بارز و نهفته:ژنتاثیر متقابل بین ab  و
A-bb  وA-B-  مشخص شدند  (*)عالمت در جدول زیر با

هنگامی که ژنوتیپ . دهدرا نشان می -aaBو فنوتیپ دیگر: 
بارز و ژنوتیپ لکوس دیگر نهفته ( Aیک لکوس خاص )مثال 

فنوتیپ  ها،وسایر ژنوتیپ( -aaB)فنوتیپ  باشد یک نوع
 . کنددیگر را ایجاد می

ی، ستازهای اپییکی از مثال ستازی:مثالی مهم برای اپی
ستازی است که درمورد فنوتیپ گروه خونی بمبئی وجود اپی
م در انسان سیستم مه های خونی بسیاریکی از گروه. دارد

 کنداین سیستم را ژنی ایجاد می. است ABOگروه خونی 
. است Oو   A ،Bنوع آلل  3که در سطح جمعیت دارای 

، افرادی که Aهستند گروه خونی  AOو  AAافرادی که 
BB و BO  هستند گروه خونیB افرادی که ،OO  هستند



 12 ای بر ژنتیک و تاثیر آن بر علم پزشکیفصل اول: مقدمه
 

 قوانین مندل
 2میزش  از :(Low of uniformityقانون یکپارچگی ) -1

فرزندان در نسل اول های مختلف، همه هموزیگوت باآلل
شوند و به عبارتی صفات باهم یکسان و هتروزیگوت می

شوند بلکه یکپارچگی هرصفت حفظ شده و در مخلوط نمی
 .شودهای بعدی ظاهر مینسل

هرفرد دارای : (Low of segregationقانون تفکیک )-2
تواند دو ژن برای هر صفت خاص است که هربار فقط می

مگر وقتی که دو آلل ژن به دلیل . ل کندیکی از آنها را منتق
عدم تفکیک کروموزومی در اولین تقسیم میوز از هم جدا 

مبتالیان سندروم داون اتفاق  %95مثل آنچه در . نشوند
افتد و میزان زیادی از عوامل ایجاد این سندروم، عدم می

 . مادری است IIتفکیک در میوز
 قانون جداشدن مستقل -3
(Low of independent assortment):  اعضای جفت

های مختلف درانتقال به فرزندان به طور مستقل ازهم ژن
البته این نکته همیشه صادق نیست چون . شوندجدا می

هایی که روی یک کروموزوم درنزدیک هم قرار دارند ژن
و به همین جهت به آنها  تمایل دارند باهم به ارث برسند

 . شودهای پیوسته گفته میژن
  هاچگونگی توارث آلل

( Codominance) به دو گروه هم بارز رابطه غالبیت نسبی:
 . شودتقسیم می( Semidominant) و نیم بارز

 بارزهم (Codominance) هر دو آلل اثر خود را در سطح :
. بدانیم را آللدهند به نحوی که فنوتیپ هر دو فنوتیپ بروز می

درگروه  Bو   Aهایرابطه آللمثل ( )مثال گاو مو سفید و قرمز
 . ABخونی 

 RCRCقرمز  WCWCسفید  W CRCابلق 
 بارزنیم (Semidominantدر :)  ،یک فرد هتروزیگوت

صفت بروز داده شده حد واسط بین صفت افراد هموزیگوت 
 شوند( مثل گل الله عباسیاست )صفات مخلوط می

 RRقرمز  WWسفید  RWصورتی 
آللی که از قدرت بقا و تولیدمثل فرد  ها:رابطه کشندگی آلل

 . بکاهد

Lethal Allel : 
 . میردغالب: هم در حالت همو و هم در حالت هترو فرد می -1
 . میردمغلوب: فقط در حالت هموزیگوت فرد می -2

وقتی ژنی در شرایط خاصی بتواند از بروز اثر ژن  ستازی:اپی
تواند یمه به ژنی ک. افتدند اپیستازی اتفاق میجلوگیری کدیگر 

ستاتیک ا استاتیک و به ژنی که اثرش منع شود هیپوتبدیل شود 
 .گوییممی

 استازیانواع اپی
زمانی برقرار است که فرم غالب یک ژن یا  ستازی غالب:اپی

ر آنها هایی که داستاتیک است یعنی فنوتیپلکوس برلکوس اپی
 . شوندیکسان میبه صورت بارز درآمده، ( Aاین ژن )مثال 

فرم نهفته یک لکوس بر لکوس دیگر اثر :ستازی مغلوباپی 
اپی استاتیک داشته باشد یعنی فنوتیپ هایی که در آنها این ژن 

(a )،شوندیکسان می به صورت نهفته درآمده . 
رادی فنوتیپ اف :شوندگیستازی مضاعف بارز بااثر جمعاپی

شود بارز شده یکسان می(  Bیا  Aکه در آنها فقط یک ژن )یا
 . ولی افراد دیگر فنوتیپی مجزا خواهند داشت

ه فنوتیپ افرادی ک شوندگی:مضاعف بارز بدون اثر جمع
 . شودیک یا هر دوژن آنها بارز باشد یکسان می

:فنوتیپ افرادی که یک یا هر دوژن آنها  مضاعف نهفته
 . شودنهفته باشد یکسان می

 فنوتیپ 1 های بارز و نهفته:ژنتاثیر متقابل بین ab  و
A-bb  وA-B-  مشخص شدند  (*)عالمت در جدول زیر با

هنگامی که ژنوتیپ . دهدرا نشان می -aaBو فنوتیپ دیگر: 
بارز و ژنوتیپ لکوس دیگر نهفته ( Aیک لکوس خاص )مثال 

فنوتیپ  ها،وسایر ژنوتیپ( -aaB)فنوتیپ  باشد یک نوع
 . کنددیگر را ایجاد می

ی، ستازهای اپییکی از مثال ستازی:مثالی مهم برای اپی
ستازی است که درمورد فنوتیپ گروه خونی بمبئی وجود اپی
م در انسان سیستم مه های خونی بسیاریکی از گروه. دارد

 کنداین سیستم را ژنی ایجاد می. است ABOگروه خونی 
. است Oو   A ،Bنوع آلل  3که در سطح جمعیت دارای 

، افرادی که Aهستند گروه خونی  AOو  AAافرادی که 
BB و BO  هستند گروه خونیB افرادی که ،OO  هستند
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را دارند گروه  Bو  A افرادی که هردو آلل و Oگروه خونی 
، آنزیمی را ایجاد Aآلل . دهندرا تشکیل می ABخونی 

روی سطح  ”H“ژنی به نام کند که روی یک آنتیمی
 قند B آمین و آلل استیل گاالکتوز -Nهای قرمز، قند گلبول

D-ژن خود آنتی. کندگاالکتوز اضافه میH  را لکوس

ژن فقط در فرم بارز این کند و این آنتیدیگری ایجاد می
 hhافرادی که ژنوتیپ . HH وHh شود لکوس تشکیل می

 hO، گروه خونی ABOدارند بدون توجه به وضعیت لکوس 
(O بمبئی )را دارند . 

 

Aabb aaB- A-bb A-B- 
 انواع ژنوتیپ 

   نوع رابطه       
 رابطه کالسیک 9 3 3 1
 ستازی بارز)غالب( اپی 12 3 1

 ستازی نهفته)مغلوب( اپی 9 3 4
 شوندگیستازی مضاعف بارز با اثرجمعاپی 9 6 1
 شوندگیمضاعف بارز بدون اثرجمعستازی اپی 15 1

 مضاعف نهفته 9 7
 های بارز نهفتهتاثیر متقابل بین ژن 13 * 3 *

 
:چنانچه ژنی در سطح جامعه دارای  نکتهn :آلل باشد روابط زیر صادق است 

 

 تعداد آلل انواع ژنوتیپ هموزیگوس تعداد انواع ژنوتیپ تعداد انواع ژنوتیپ هتروزیگوس تعداد انواع آمیزش
G(G 1)

2
 n(n 1)

2
 n n(n 1)G

2


 n
 

 

  را محاسبه کرد:1Fهتروزیگوت موجود در نسل ( nهای )توان هر تعداد از جفت عاملبا توجه به جدول زیر می

 گامتتعداد انواع 
 F1های تست کراس های زادهتعداد فنوتیپ

ا ب( هیبرید در چند لوکوس )مولتی هیبرید
 ها فرض بارزبودن کامل در همه لوکوس

با  F 2هایتعداد فنوتیپ
فرض بارزبودن کامل 

 ها در همه لوکوس

=n2 
 

توانی کامل در با فرض هم F2هایتعداد ژنوتیپ
 هاهمه لوکوس

 F2  =n 3های تعداد ژنوتیپ

دهد کوچکترین اندازه یک جمعیت که امکان می
  .نوترکیبی تصادفی رخ دهد F1های در همه گامت

 n  4= های مختلف گامتی تعداد ترکیب

 

آمیزش فرد با فنوتیپ غالب  :آمیزش آزمون یا تست کراس
که ژنوتیپ دقیق او که هموزیگوت یا هتروزیگوت است را 

  .دانیم با فردی که دارای فنوتیپ هموزیگوت مغلوب استنمی

 
* 1 1Aa aa Aa aa

2 2
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آمیزشی در گیاهان و  :Back crossآمیزش تبار آمیزی یا 
ک یسازی هرچه بیشتر جانوران برای بهبود نسل و خالص

صفت که طی آن یک فرد با والد خود یا فردی که ژنوتیپش 
باتوجه به . شودش باشد آمیزش داده میدقیقا مثل والد

های متمادی پیشرفت علم ژنتیک، دانشمندان طی سال
ک های مختلف ژنتیموفق به دریافت نوبل پزشکی در شاخه

  اند:به شرح زیر گشته

 
 : اکتشافات دانشمندان ژنتیک در عرصه پزشکی1-1دول ج

 کشف مربوطه برندگان جایزه سال
1962 Francis Crick, James Watson, 

Maurice Wilkins 
 DNAساختار مولکولی 

1965 Francois Jacob, Jacques Monod, 
Andre Lwoff 

 تنظیم ژنتیکی
1966 Peyton Rous زاهای سرطانویروس 
1968 Robert Holley, Gobind Khorana, 

Marshall Nireberg 
 کشف کد ژنتیکی

1975 David Baltimore, Renato Dulbecco, 
Howard Temin 

 ایهسته DNAهای تومورزا و تعامل بین ویروس

1978 Werner Arber, Daniel Nathans, 
Hamilton Smith های محدود کنندهآنزیم 

1980 Baruj Benacerraf, Jean Dausset, 
George Snell 

 های ایمنولوژیک )جایزه نوبل پزشکی(کنترل ژنتیکی پاسخ

1980 Paul Berg, Walter Gilbert, Frederik 
Sanger 

 بیوشیمی اسیدهای نوکلئیک )جایزه نوبل شیمی(
1983 Barbara McClintek ها(های متحرک )ترانسپوزونژن 
1985 Michael Brown, Joseph Goldstein های سلولی در هایپرکلسترولمی خانوادگیگیرنده 
1987 Susumu Tonegawa هابادیهای ژنتیکی آنتیجنبه 
1989 Michael Bishop, Harold Varmus ها )جایزه نوبل پزشکی(ی انکوژنمطالعه 
1989 Sidney Altman, Thomas R. cech های کاتالیتیکی ویژگیRNA )جایزه نوبل شیمی( 
1993 Richard Roberts, Philip Sharp های منقطع )دارای اینترون(ژن 
1993 Karry B. Mullis, Michael Smith  شیمی بر مبنایDNA  شامل ابداع روشPCR )جایزه نوبل شیمی( 
1995 Edward Lewis, Christiane 

Nusslein-Volhard, Eric Wieschaus 
 های تکوینیو دیگر ژنهای هومئوتیک ژن

1997 Stanley Prusiner هاپریون 
1999 Gunter Blobe دهی در توزیع پروتئینسیگنال 
2000 Arvid Carlsson, Paul Greengard, 

Eric Kandel 
 انتقال عالئم در سیستم عصبی

2001 Leland Hartwell, Timothy Hunt, 
Paul Nurse 

 ی سلولهای چرخهتنظیم کننده

2002 Sydney Brenner, Robert Horritz, 
John Sulston 

 پتوز(وریزی شده سلولی )آپتنظیم ژنتیکی در تکوین و مرگ برنامه
2006 Andrew Fire, Craig Mello  تداخل(RNA Interference) RNA 
2006 Roger D. Kornberg )رونویسی یوکاریوتی )جایزه نوبل شیمی 
2007 Mario Capecchi, Marthin Evans, 

Oliver Smithies 
 های بنیادی جنینیدستگاری ژنی با استفاده از سلول

2009 Elizabeth Blackburn, Carol 
Greider, Jack Szostack 

 نقش تلومراز در حفاظت از تلومرهای کروموزوم )جایزه نوبل پزشکی(
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 قوانین مندل
 2میزش  از :(Low of uniformityقانون یکپارچگی ) -1

فرزندان در نسل اول های مختلف، همه هموزیگوت باآلل
شوند و به عبارتی صفات باهم یکسان و هتروزیگوت می

شوند بلکه یکپارچگی هرصفت حفظ شده و در مخلوط نمی
 .شودهای بعدی ظاهر مینسل

هرفرد دارای : (Low of segregationقانون تفکیک )-2
تواند دو ژن برای هر صفت خاص است که هربار فقط می

مگر وقتی که دو آلل ژن به دلیل . ل کندیکی از آنها را منتق
عدم تفکیک کروموزومی در اولین تقسیم میوز از هم جدا 

مبتالیان سندروم داون اتفاق  %95مثل آنچه در . نشوند
افتد و میزان زیادی از عوامل ایجاد این سندروم، عدم می

 . مادری است IIتفکیک در میوز
 قانون جداشدن مستقل -3
(Low of independent assortment):  اعضای جفت

های مختلف درانتقال به فرزندان به طور مستقل ازهم ژن
البته این نکته همیشه صادق نیست چون . شوندجدا می

هایی که روی یک کروموزوم درنزدیک هم قرار دارند ژن
و به همین جهت به آنها  تمایل دارند باهم به ارث برسند

 . شودهای پیوسته گفته میژن
  هاچگونگی توارث آلل

( Codominance) به دو گروه هم بارز رابطه غالبیت نسبی:
 . شودتقسیم می( Semidominant) و نیم بارز

 بارزهم (Codominance) هر دو آلل اثر خود را در سطح :
. بدانیم را آللدهند به نحوی که فنوتیپ هر دو فنوتیپ بروز می

درگروه  Bو   Aهایرابطه آللمثل ( )مثال گاو مو سفید و قرمز
 . ABخونی 

 RCRCقرمز  WCWCسفید  W CRCابلق 
 بارزنیم (Semidominantدر :)  ،یک فرد هتروزیگوت

صفت بروز داده شده حد واسط بین صفت افراد هموزیگوت 
 شوند( مثل گل الله عباسیاست )صفات مخلوط می

 RRقرمز  WWسفید  RWصورتی 
آللی که از قدرت بقا و تولیدمثل فرد  ها:رابطه کشندگی آلل

 . بکاهد

Lethal Allel : 
 . میردغالب: هم در حالت همو و هم در حالت هترو فرد می -1
 . میردمغلوب: فقط در حالت هموزیگوت فرد می -2

وقتی ژنی در شرایط خاصی بتواند از بروز اثر ژن  ستازی:اپی
تواند یمه به ژنی ک. افتدند اپیستازی اتفاق میجلوگیری کدیگر 

ستاتیک ا استاتیک و به ژنی که اثرش منع شود هیپوتبدیل شود 
 .گوییممی

 استازیانواع اپی
زمانی برقرار است که فرم غالب یک ژن یا  ستازی غالب:اپی

ر آنها هایی که داستاتیک است یعنی فنوتیپلکوس برلکوس اپی
 . شوندیکسان میبه صورت بارز درآمده، ( Aاین ژن )مثال 

فرم نهفته یک لکوس بر لکوس دیگر اثر :ستازی مغلوباپی 
اپی استاتیک داشته باشد یعنی فنوتیپ هایی که در آنها این ژن 

(a )،شوندیکسان می به صورت نهفته درآمده . 
رادی فنوتیپ اف :شوندگیستازی مضاعف بارز بااثر جمعاپی

شود بارز شده یکسان می(  Bیا  Aکه در آنها فقط یک ژن )یا
 . ولی افراد دیگر فنوتیپی مجزا خواهند داشت

ه فنوتیپ افرادی ک شوندگی:مضاعف بارز بدون اثر جمع
 . شودیک یا هر دوژن آنها بارز باشد یکسان می

:فنوتیپ افرادی که یک یا هر دوژن آنها  مضاعف نهفته
 . شودنهفته باشد یکسان می

 فنوتیپ 1 های بارز و نهفته:ژنتاثیر متقابل بین ab  و
A-bb  وA-B-  مشخص شدند  (*)عالمت در جدول زیر با

هنگامی که ژنوتیپ . دهدرا نشان می -aaBو فنوتیپ دیگر: 
بارز و ژنوتیپ لکوس دیگر نهفته ( Aیک لکوس خاص )مثال 

فنوتیپ  ها،وسایر ژنوتیپ( -aaB)فنوتیپ  باشد یک نوع
 . کنددیگر را ایجاد می

ی، ستازهای اپییکی از مثال ستازی:مثالی مهم برای اپی
ستازی است که درمورد فنوتیپ گروه خونی بمبئی وجود اپی
م در انسان سیستم مه های خونی بسیاریکی از گروه. دارد

 کنداین سیستم را ژنی ایجاد می. است ABOگروه خونی 
. است Oو   A ،Bنوع آلل  3که در سطح جمعیت دارای 

، افرادی که Aهستند گروه خونی  AOو  AAافرادی که 
BB و BO  هستند گروه خونیB افرادی که ،OO  هستند
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آمیزشی در گیاهان و  :Back crossآمیزش تبار آمیزی یا 
ک یسازی هرچه بیشتر جانوران برای بهبود نسل و خالص

صفت که طی آن یک فرد با والد خود یا فردی که ژنوتیپش 
باتوجه به . شودش باشد آمیزش داده میدقیقا مثل والد

های متمادی پیشرفت علم ژنتیک، دانشمندان طی سال
ک های مختلف ژنتیموفق به دریافت نوبل پزشکی در شاخه

  اند:به شرح زیر گشته

 
 : اکتشافات دانشمندان ژنتیک در عرصه پزشکی1-1دول ج

 کشف مربوطه برندگان جایزه سال
1962 Francis Crick, James Watson, 

Maurice Wilkins 
 DNAساختار مولکولی 

1965 Francois Jacob, Jacques Monod, 
Andre Lwoff 

 تنظیم ژنتیکی
1966 Peyton Rous زاهای سرطانویروس 
1968 Robert Holley, Gobind Khorana, 

Marshall Nireberg 
 کشف کد ژنتیکی

1975 David Baltimore, Renato Dulbecco, 
Howard Temin 

 ایهسته DNAهای تومورزا و تعامل بین ویروس

1978 Werner Arber, Daniel Nathans, 
Hamilton Smith های محدود کنندهآنزیم 

1980 Baruj Benacerraf, Jean Dausset, 
George Snell 

 های ایمنولوژیک )جایزه نوبل پزشکی(کنترل ژنتیکی پاسخ

1980 Paul Berg, Walter Gilbert, Frederik 
Sanger 

 بیوشیمی اسیدهای نوکلئیک )جایزه نوبل شیمی(
1983 Barbara McClintek ها(های متحرک )ترانسپوزونژن 
1985 Michael Brown, Joseph Goldstein های سلولی در هایپرکلسترولمی خانوادگیگیرنده 
1987 Susumu Tonegawa هابادیهای ژنتیکی آنتیجنبه 
1989 Michael Bishop, Harold Varmus ها )جایزه نوبل پزشکی(ی انکوژنمطالعه 
1989 Sidney Altman, Thomas R. cech های کاتالیتیکی ویژگیRNA )جایزه نوبل شیمی( 
1993 Richard Roberts, Philip Sharp های منقطع )دارای اینترون(ژن 
1993 Karry B. Mullis, Michael Smith  شیمی بر مبنایDNA  شامل ابداع روشPCR )جایزه نوبل شیمی( 
1995 Edward Lewis, Christiane 

Nusslein-Volhard, Eric Wieschaus 
 های تکوینیو دیگر ژنهای هومئوتیک ژن

1997 Stanley Prusiner هاپریون 
1999 Gunter Blobe دهی در توزیع پروتئینسیگنال 
2000 Arvid Carlsson, Paul Greengard, 

Eric Kandel 
 انتقال عالئم در سیستم عصبی

2001 Leland Hartwell, Timothy Hunt, 
Paul Nurse 

 ی سلولهای چرخهتنظیم کننده

2002 Sydney Brenner, Robert Horritz, 
John Sulston 

 پتوز(وریزی شده سلولی )آپتنظیم ژنتیکی در تکوین و مرگ برنامه
2006 Andrew Fire, Craig Mello  تداخل(RNA Interference) RNA 
2006 Roger D. Kornberg )رونویسی یوکاریوتی )جایزه نوبل شیمی 
2007 Mario Capecchi, Marthin Evans, 

Oliver Smithies 
 های بنیادی جنینیدستگاری ژنی با استفاده از سلول

2009 Elizabeth Blackburn, Carol 
Greider, Jack Szostack 

 نقش تلومراز در حفاظت از تلومرهای کروموزوم )جایزه نوبل پزشکی(
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  عریف چند واژه پرکاربرد در ژنتیکت
به تعداد موارد جدید ایجاد شده  :(Incidenceمیزان بروز ) -1

 بیماریبه طور مثال اگر میزان تولد . شودبروز گفته می
در هزار باشد، به طور متوسط یک هزارم نوزادان  1خاصی 

 . باشندمتولد شده مبتال می
که در زمان مورد  جمعیت نسبتی از :(Prevalenceشیوع ) -2

درت میزان آن به دلیل ق که شوندنظر به یک بیماری مبتال می
خیر در سن بروز بیماری از میزان بروز ابقای کاهش یافته و ت

 . استکمتر 

این واژه فاقد اختصاصیت علمی  :(Frequencyفراوانی ) -3
 های ژنیزمان محاسبه فراوانی است اما گاهی به اشتباه در

 . شودمترادف بروز درنظر گرفته می
زمانی که بیماری در زمان تولد  :(Congenital) مادرزادی -4

 هایهای مثل بیماریتمام بیماری. وجود دارد مثل شکاف کام
 .با سن بروز در بزرگسالی مثل هانتینگتون مادرزادی نیستند

 . نیگسیختگی جنیتعدادی هم منشأ ژنتیکی ندارند مثل ازهم
 

 

 بزرگسالی کودکی نوزادی  سه ماهه اول بارداری سن

 میزان
 هایسقط

 خود بخودی

 %10که حداقل  50-40%
از لحاظ کروموزومی 

 .اندغیرطبیعی

دارای ناهنجاری  3%
اند که عمده مادرزادی

آنها توسط عوامل  50%
 .شودژنتیکی ایجاد می

14-12% 
کودکان 

 دوران مدرسه

ژنی ها توارث تککل بدخیمی 1%
های سرطان %5-10 بین. دارند

شایع مثل سرطان پستان، کولون 
 25تا . و تخمدان توارث قوی دارند

جمعیت عمومی به یک  %5سالگی 
بیماری که عوامل ژنتیک در آن 

 .شوندنقش دارند مبتال می
 

:نکته  
 و  200/1ااااای مروممزومی در نمزادان میزان بروز نااااانیااااری

 . باشدمی 100/1ژنی در آنها اای تکناانیاری
 مل  %50اای ممدمی، نابیناییمل  %50اای ژنتیکی مسااااا م  بیماری

  .مل ممارد مشکالت یادگیری استند %50اای ممدمی و ناشنمایی
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  سسؤؤااالالتت  ممرروورریی  ففصصلل  
و نه پروتئین، ماده  DNAاولین شواهد قطعی که نشان داد  -1

دهد توسط چه کسی و درچه زمانی ارائه ژنتیکی را تشکیل می
 ( 95-96)دکتری ژنتیک پزشکی  شد؟

   Avery 1944( ب   Sutten 1903( الف
   Watson 1949( د  Griffith 1928( ج

آلل مختلف در جمعیت داشته باشد،  6اگر یک جایگاه ژنی  -2
های هموزیگوت به هتروزیگوت کدام نسبت انواع ژنوتیپ

 ( 92)دکتری ژنتیک مولکولی   است؟

( الف
2
( ب         5

6
( ج  21

15
( د 21

5
2  

در یک ها معمول جورشدن مستقل کروموزوم طوربه  -3
جفت کروموزومی چه تعداد گامت مختلف تولید می nسلول 
 ( 84)دکتری ژنتیک پزشکی  نماید؟

 ½ n( د  n( ج 2n( ب             n2( الف
کدام گزینه در مورد شیوع و بروز یک بیماری ژنتیکی  -4

 ( 86)دکتری ژنتیک پزشکی  صحیح است؟

 . شیوع معموال کمتر از میزان بروز آن در هنگام تولد خواهد بود( الف
 . شیوع معموال بیشتر از میزان بروز آن در هنگام تولد خواهد بود( ب
 . شیوع و بروز معموال باهم برابر هستند( ج
 . شیوع با بروز رابطه معکوس دارد( د

 .میوه کدو به سه شکل مختلف پهن، دراز و کروی وجود دارد -5
 در (،)هردو خالص اگرکدوی پهن را با کدوی دراز آمیزش دهیم

عدد دراز  5، عدد کروی 30یاه حاصل در نسل دوم گ 80میان 
ها چگونه است؟همکاری ژن. آیدعدد پهن به وجود می 45و 

 ( 88)مجموعه زیست شناسی  
  های بارز و نهفتهاثر متقابل ژن( الف
   های مضاعف نهفتهژن( ب
   های مضاعف بارزژن( ج
  افزایشی های مضاعف با اثرژن( د
های هتروزیگوت یا ، انواع ژنوتیپیک ژن دارای ده آلل است -6

 است؟ ه تعدادفرد دیپلوئید در این جایگاه ژنی چناخالص برای یک 
 (90شناسی )مجموعه زیست           

  45( ب    10( الف
   55( د   100( ج
 21زوج نرمال از نظرکاریوتایپ فرزندی با تریزومی  یک-7

برای مارکرهای پلی DNAدر آنالیز . دارند( )سندروم داون
 :شودمی نتایج زیر مشاهده 21q مورفیک

نشان اعداد  پلی مورفیک وهای به لکوس مربوط)حروف 
 .(اندهر لکوسهای دهنده آلل

( nondisjunctin) تقسیم میوز عدم تفکیک کروموزومی کدامدر 
 دهد؟می رخ

  (98)دکتری ژنتیک مولکولی                                
 لوکوس مارکر پدر مادر فرزند

2,2,1 2,2 2,1 A 
2,2,1 2,2 1,1 B 
1,1,1 1,1 1,1 C 
2,2,1 2,1 1,1 D 

 پدری I میوز( الف
 مادری IIمیوز ( ب
 مادری II یا I میوز( ج
 پدری IIیا  I میوز( د
 

  پپااسسخخننااممهه  
 بگزینه  -6 بگزینه  -1
 گزینه ب -7 الفگزینه  -2
 1گزینه  -8 الفگزینه  -3
 1گزینه  -9 الفگزینه  -4
 1گزینه  -10 دگزینه  -5
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 قوانین مندل
 2میزش  از :(Low of uniformityقانون یکپارچگی ) -1

فرزندان در نسل اول های مختلف، همه هموزیگوت باآلل
شوند و به عبارتی صفات باهم یکسان و هتروزیگوت می

شوند بلکه یکپارچگی هرصفت حفظ شده و در مخلوط نمی
 .شودهای بعدی ظاهر مینسل

هرفرد دارای : (Low of segregationقانون تفکیک )-2
تواند دو ژن برای هر صفت خاص است که هربار فقط می

مگر وقتی که دو آلل ژن به دلیل . ل کندیکی از آنها را منتق
عدم تفکیک کروموزومی در اولین تقسیم میوز از هم جدا 

مبتالیان سندروم داون اتفاق  %95مثل آنچه در . نشوند
افتد و میزان زیادی از عوامل ایجاد این سندروم، عدم می

 . مادری است IIتفکیک در میوز
 قانون جداشدن مستقل -3
(Low of independent assortment):  اعضای جفت

های مختلف درانتقال به فرزندان به طور مستقل ازهم ژن
البته این نکته همیشه صادق نیست چون . شوندجدا می

هایی که روی یک کروموزوم درنزدیک هم قرار دارند ژن
و به همین جهت به آنها  تمایل دارند باهم به ارث برسند

 . شودهای پیوسته گفته میژن
  هاچگونگی توارث آلل

( Codominance) به دو گروه هم بارز رابطه غالبیت نسبی:
 . شودتقسیم می( Semidominant) و نیم بارز

 بارزهم (Codominance) هر دو آلل اثر خود را در سطح :
. بدانیم را آللدهند به نحوی که فنوتیپ هر دو فنوتیپ بروز می

درگروه  Bو   Aهایرابطه آللمثل ( )مثال گاو مو سفید و قرمز
 . ABخونی 

 RCRCقرمز  WCWCسفید  W CRCابلق 
 بارزنیم (Semidominantدر :)  ،یک فرد هتروزیگوت

صفت بروز داده شده حد واسط بین صفت افراد هموزیگوت 
 شوند( مثل گل الله عباسیاست )صفات مخلوط می

 RRقرمز  WWسفید  RWصورتی 
آللی که از قدرت بقا و تولیدمثل فرد  ها:رابطه کشندگی آلل

 . بکاهد

Lethal Allel : 
 . میردغالب: هم در حالت همو و هم در حالت هترو فرد می -1
 . میردمغلوب: فقط در حالت هموزیگوت فرد می -2

وقتی ژنی در شرایط خاصی بتواند از بروز اثر ژن  ستازی:اپی
تواند یمه به ژنی ک. افتدند اپیستازی اتفاق میجلوگیری کدیگر 

ستاتیک ا استاتیک و به ژنی که اثرش منع شود هیپوتبدیل شود 
 .گوییممی

 استازیانواع اپی
زمانی برقرار است که فرم غالب یک ژن یا  ستازی غالب:اپی

ر آنها هایی که داستاتیک است یعنی فنوتیپلکوس برلکوس اپی
 . شوندیکسان میبه صورت بارز درآمده، ( Aاین ژن )مثال 

فرم نهفته یک لکوس بر لکوس دیگر اثر :ستازی مغلوباپی 
اپی استاتیک داشته باشد یعنی فنوتیپ هایی که در آنها این ژن 

(a )،شوندیکسان می به صورت نهفته درآمده . 
رادی فنوتیپ اف :شوندگیستازی مضاعف بارز بااثر جمعاپی

شود بارز شده یکسان می(  Bیا  Aکه در آنها فقط یک ژن )یا
 . ولی افراد دیگر فنوتیپی مجزا خواهند داشت

ه فنوتیپ افرادی ک شوندگی:مضاعف بارز بدون اثر جمع
 . شودیک یا هر دوژن آنها بارز باشد یکسان می

:فنوتیپ افرادی که یک یا هر دوژن آنها  مضاعف نهفته
 . شودنهفته باشد یکسان می

 فنوتیپ 1 های بارز و نهفته:ژنتاثیر متقابل بین ab  و
A-bb  وA-B-  مشخص شدند  (*)عالمت در جدول زیر با

هنگامی که ژنوتیپ . دهدرا نشان می -aaBو فنوتیپ دیگر: 
بارز و ژنوتیپ لکوس دیگر نهفته ( Aیک لکوس خاص )مثال 

فنوتیپ  ها،وسایر ژنوتیپ( -aaB)فنوتیپ  باشد یک نوع
 . کنددیگر را ایجاد می

ی، ستازهای اپییکی از مثال ستازی:مثالی مهم برای اپی
ستازی است که درمورد فنوتیپ گروه خونی بمبئی وجود اپی
م در انسان سیستم مه های خونی بسیاریکی از گروه. دارد

 کنداین سیستم را ژنی ایجاد می. است ABOگروه خونی 
. است Oو   A ،Bنوع آلل  3که در سطح جمعیت دارای 

، افرادی که Aهستند گروه خونی  AOو  AAافرادی که 
BB و BO  هستند گروه خونیB افرادی که ،OO  هستند




