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 ژنتیک : 1فصل

 تاریخچه و اهمیت علم ژنتیک مقدمه، 

 می نامند. علم ژنتیک یعنی علم انتقال اطالعات وراثتی از والدین به فرزندان. به نسل دیگرسلولی علم ژنتیک را علم انتقال اطالعات بیولوژیکی از یک نسل 

دخالت   و غیر مستقیم در پیشرفت علم ژنتیکدانشمندانی بودند که بطور مستقیم پدر این علم می شناسند اما قبل از ایشان عنوان ه را بل ندِور مِگرِگ  1در علم ژنتیک، 

 :اشاره می شود در زیر داشته اند که به تعدادی از آنها

 تصویر تئوری زمان حیات  نام دانشمند  ردیف

1 William Harvey April 1, 1578 
June 3, 1657 

شوند و اسپرم فقط در  یموجودات زنده )انسان( از تخم حاصل م

 مثل نقش دارد. دیتول

 

2 Jan Swammerdam February 12, 1637 
February 17, 1680 

پیش تشکیلی را ارائه داد که بر پایه آن، تخم حاوی 2ایشان تئوری 

 موجود کامل می باشد که جمع شده و در موقع رشد باز می شود.

 

 

3 Rudolf Jakob 
Camerarius 

February 12, 1665 
September 11, 1721 

 گرده افشانی در گیاهان

 

4 Jean-Baptiste 
3Lamarck 

August 1, 1744 
December 18, 1829 

نظریه المارکیسم: تکامل گونه ها با سازگاری با محیط و انتقال 

 خصوصیات کسب شده به فرزندان

 

5 Theodor Schwann 
December 7, 1810 
January 11, 1882 

 ارائه نظریه سلولی برپایه تئوری سلولی شالیدن

 

6 Gregor Mendel 
July 20, 1822 

January 6, 1884 

 پدر علم ژنتیک

ایشان در حالی نتایج آزمایشات خود را منتشر کرد که هیچ اطالعی 

نداشت. او از طریق آمیزش بین گیاهان  DNAاز کروموزومها و 

نخود فرنگی و مشاهده تعداد و نوع فنوتیپ در فرزندان، قوانینی را 

 ائه داد.تحت عنوان قوانین مندلی ار
 

 
1 Gregor Mendel 

2 Preformation 

3 Baptiste Pierre Antoine de Monet-Jean 
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7 Walther Flemming 
April 21, 1843 
August 4, 1905 

 تقسیم میتوز

 

8 August Weismann January 17, 1834 
November 5, 1914 

گرم پالسمم: تولید مثل توسمط سملولهای جنسمی صمورت 1بیان تئوری 

میگیرد و این سممملولها بدون تغییر به فرزندان منتقل می شمممود )بر  

 م( خالف المارکیس

 

9 Theodor Boveri 
October 12, 1862 
October 15, 1915 

 تقسیم میوز )تقسیم کاهشی( 

 

10 Hugo de Vries 
February 16, 1848 

May 21, 1935 
 جهش

 

11 William Bateson 
August 8, 1861 

February 8, 1926 
 یستازاپیالل، هموزیگوت، هتروزیگوت، 

 

12 Wilhelm Ludvig 
Johannsen 

February 3, 1857 
11, 1927November  

 ژن، فنوتیپ، ژنوتیپ 

 
 

  

 
1 Germ plasm 



 ژنتیک پایه

 استاد: دکتر حبیب عنصری  8

 دانشجو: امیررضا عباسی

 Mendelism : ژنتیک مندلی 2فصل 

 اصول اساسی توارث 

 انجام داد. نخود فرنگی دارای چندین مزیت در آزمایشات مندل بود:نخود فرنگی 1مندل آزمایشات خود را بر روی گیاه 

 قابل کنترل بودن گرده افشانی  -1

 قاحیلقاحی و دگر ل  امکان وجود خود -2

 کشت ساده  -3

 کوتاه بودن فصل رویش -4

 صفت(  7)از جمله  قابل تشخیص بودن صفات مختلف در نخود فرنگی -5

 

 قوانین مندل 

 Principle of Segregation:  قانون تفرق )اصل تفکیک صفات(  -1

 ق می یابند.بر اساس این قانون، جفت الل های یک ژن در هنگام گامت سازی در تقسیم میوز از یکدیگر تفر

 Principle of Independent Assortmentتقل )اصل ترتیب مستقل صفات( : قانون جور شدن مس -2

 های متفاوت قرار دارند. طبق این قانون جفت الل ها بطور مستقل طی گامت سازی از همدیگر جدا می شوند. این در مورد ژن هایی است که بر روی کروموزوم

 

 مندل تجربیات 

 داد. انجام میر سه مرحله ات خود را دمندل آزمایش

 ( P) خالصکه بعدا از این گیاه به عنوان والد خود لقاح می شممد گیاه در چندین نسممل برای رسممیدن به یک صممفت خالص (: Self-pollinationخود لقاحی )  -1

 استفاده کند. 

.  ( 𝑃1𝑥𝑃2در یک صمفت متضماد همدیگرند )  خالص دیگر که تخمک گیاه( با Pه یک گیاه خالص ) ددانه های گرلقاح دادن (:  Cross-pollinationدگر لقاحی )  -2

 ( نامید.1)بردار ها و خواهر های نسل  Filial1یا  F1حاصل می شوند که آنها را  ( 𝐹1از این آمیزش زاده های نسل اول ) 

 (.F2) 2و بررسی زاده های نسل ( 𝐹1𝑥𝐹1خود لقاحی زاده های نسل اول ) -3

 

 تفرق قانون 

 آمیزش های منوهیبرید

:  F1بودند )  پابلندآمیزش داد. نوزادان حاصممل در نسممل اول همگی از نوع ( Dwarf)   پاکوتاه( را با نخود فرنگی Tall)  پابلند ، نخود فرنگیخوددر یکی از آزمایشممات مندل 

به  وجود دارند که از نظر تعداد  پاکوتاهو هم  نسمل دوم، هم افراد پا بلند F2ادان ( و مشماهده کرد که بین نوزF1 x F1را خود لقاح کرد )  F1(. سمپس نوزادان پابلندهمگی 

 بودند. پاکوتاهعدد  277و  پابلندگیاه  787تعداد  F2نوزاد  1،064(. یعنی از 3:1می باشند )  پابلند 3و  پاکوتاه 1نسبت 

و این صمفت بیشمترین ( Dominantن صمفت غالب می باشمد ) می دهند و این صمفت به عنوایکی از والدینشمان را نشمان تنها صمفت  F1مندل به این نتیجه رسمید که نسمل 

 .نامیده می شودمغلوب 2، بنام صفت مشاهده می شود F2دیده نمی شود اما در نسل  F1نشان می دهد. صفت مقابل که در نسل  2فنوتیپ را در بین فرزندان نسل 

 
1 Pisum sativum 2 Recessive 
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Dwarf x Tall فنوتیپ 

dd  DD  ژنوتیپ 

d  D :  گامت 

 ↓   

 Dd 
(Tall) 

 F1 

 

 

 

 استفاده کرد.  Punnett squareبرای نوشتن ژنوتیپ می توان از 
 

DD  هموزیگوت غالب  

 Dd وت غالب هتروزیگ 

dd هموزیگوت مغلوب  

 

Tall  

D D  گامت 
Dwarf Dd Dd d 

Dd Dd d 

 

Tall  
1

2⁄ d 1
2⁄  D  گامت 

Tall 1
4⁄ Dd 𝟏

𝟒⁄ DD 1
2⁄ D 

1
4⁄ dd 𝟏

𝟒⁄ Dd 1
2⁄ d 

 

 

 می باشد.  3:1و نسبت های فنوتیپی بصورت  1:2:1در آمیزش منو هیبرید ها، در نسل بعد، نسبت های ژنوتیپی بصورت 

 صفت دیگر نیز انجام داد و نتایج زیر بدست آمدند: 6مندل همین کار را بر روی 

Ratio F2 progeny Genotype Parents 

 DD x dd Tall x dwarf بلند  787 –کوتاه  277 2.84:1

 WW x ww Round seed x wrinkled صاف  5474 –چروکیده  1850 2.96:1

 GG x gg Yellow seed x green seed زرد 6022 –سبز  2001 3.01:1

 WW x ww Violet flower x white flower بنفش  705 –سفید  224 3.15:1

 CC x  cc Inflated pod x constricted pod غالف متورم 882 –غالف فشرده  299 2.95:1

 YY x yy Green pod x yellow pod غالف سبز 428 –غالف زرد  152 2.82:1

 TT x tt Axial flower x terminal flower گل محوری 651 –گل انتهایی  207 3.14:1
 

 

جفت الل های یک ژن در هنگام گامت زایی از همدیگر جدا می شوند و وارد گامت های مختلف می پس بدین ترتیب قانون اول مندل )قانون تفرق( نشان می دهد که 

 شوند.

 

F1 x F1  

Dd  Dd  

↓  
𝟏

𝟐⁄ D, 𝟏 𝟐⁄ d 1
2⁄ D, 1 2⁄ d  گامت : 

𝟏
𝟒⁄ DD, 𝟐 𝟒⁄ Dd, 𝟏 𝟒⁄ dd F2 

  Tall   ,      Tall   ,   Dwarf  
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 Alleleالل 

 به اشکال مختلف یک ژن الل گفته می شود که در جهش ژن کنترل کننده صفت حاصل می شود. ت. اس تغییر یافته یبه معنا

 

 ( Genotypeژنوتیپ ) 

 به ساختار اللی یک فرد نسبت به صفات مورد نظر، ژنوتیپ گفته می شود.

 ( Phenotypeفنوتیپ ) 

 به شکل ظاهری صفت فنوتیپ گفته می شود که متاثر از دو عامل می باشد:

 تیکی: ات ژنتاثیر -1

i.  )تاثیرات اللی )ژنوتیپ 

ii.  ( ستازاپیتاثیرات غیر اللی)ی 

 تاثیرات محیطی -2

 

 ( Phenocopyفنوکپی ) 

 ، فنوکپی گفته می شود.تغییر فنوتیپ به علت اثر عوامل محیطیبه 

 

 آیا از روی فنوتیپ می توان ژنوتیپ را تشخیص داد؟ سئوال:

. زیرا صمفات مغلوب در حالت هموزیگوت بروز می دهند در صمورتیکه در مورد صمفات ژنوتیپ هموزیگوت مغلوب دارندصمفات مغلوب بطور قاطع می توان گفت که   در مورد

 دارد: باشد. برای تشخیص نوع ژنوتیپ در صفات غالب دو روش وجود Dd ( و هم هتروزیگوتDDی ژنوتیپ می تواند هم هموزیگوت ) پابلندغالب مثل 

 

 ➔ DD x DD، ژنوتیممپ والممدین از نمموع هموزیگمموت خواهممد بممود ) نشممان دهنممداگممر تمممام زاده همما صممفت غالممب را خممود لقمماحی: در صممورت خممود لقمماحی  -1

DD مغلوب دیده شود، ژنوتیپ هتروزیگوت خواهد بودغالب و فنوتیپ  3:1( ولی در صورتیکه به نسبت.  

Dd x Dx > 𝟑 𝟒⁄  [D] , 𝟏 𝟒⁄  [d] 

 

 (Cross Testکراس ) تست  -2

 :مغلوب( آمیزش داده می شود با فنوتیپغالب( با والد مغلوب ) ورد نظر )فنوتیپ در این روش فرد م

  درصورتیکه تمام زاده ها از نوع فنوتیپ غالب باشند، ژنوتیپ مورد نظر هموزیگوت خواهد بود.الف( 

 DD x dd ➔ Dd 

 

 نوتیپ هتروزیگوت خواهد بود. نیمی از زاده ها فنوتیپ غالب و نیم دیگر فنوتیپ مغلوب داشته باشند، ژدر صورتیکه  (ب

Dd x dd ➔ 𝟏 𝟐⁄ Dd , 𝟏 𝟐⁄ dd 
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 قانون جور شدن مستقل )اصل ترتیب مستقل صفات(

 

 Dihybrid Crossesآمیزش دی هیبرید 

منممدل همچنممین آزمایشمماتی را انجممام داد کممه در آن دو 

مختلف مورد بررسممی قممرار مممی گرفممت. بممرای مثممال صفت 

ه نخممود کممه تولیممد دانممه یمماگ در آزمایش خممود، از آمیممزش

هممای زرد و صمماف )هممر دو غالممب( بمما گیمماهی کممه تولیممد 

دانممه هممای سممبز و چروکیممده )هممر دو مغلمموب( مممی کممرد، 

 استفاده کرد.

 

 

 

 

 

Yellow, round x green, wrinkled 

x               

↓ 

F1: Yellow, round   
            ↓ self-fertilized  

 
 چروکیده  –سبز 

1 

 
 چروکیده –زرد 

3 

 
 صاف –سبز 

3 

 
 صاف –زرد 

9 

 

gw  (𝟏
𝟒⁄ ) gW (𝟏

𝟒⁄ ) Gw (𝟏
𝟒⁄ ) GW (𝟏

صاف( -)زرد   ( ⁄𝟒 GGWW   x   ggww چروکیده( -)سبز  

 GgWw  GgWW  GGWw  GGWW GW  gw            GW                 گامت: 

Ggww  GgWw GGww  GGWw Gw  F1                   GgWw)زرد صاف( 

ggWw ggWw  GgWw  GgWW gW  ↓ self-fertilized 

ggww  ggWw Ggww  GgWw gw  گامت:          GW  Gw  gW  gw 

 

 

 
 نسبت های فنوتیپی 

1 3 3 9 

 صاف -زرد  چروکیده -زرد  صاف -سبز  چروکیده  -سبز 
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 2قل از جایگاه ژنی دیگر از هم جدا شده و به گامت ها می روند و نسبت های فنوتیپی در نسل مست بطوردر کل نتیجه این آزمایش این بود که الل های یک جایگاه ژنی 

 (F2 برابر است با حاصلضرب نسبت های )9:3:3:1 = (3:1)(3:1)   .فنوتیپی هر یک از جایگاه های ژنی   

 

 تست کراس 

 گیاه نخود فرنگی دی هیبرید )با ژنوتیپ هتروزیگوت(:

gw gW Gw GW GgWw x ggww ➔ گامت ها 

ggww ggWw Ggww GgWw gw 
 هم نسبت فنوتیپی و هم نسبت ژنوتیپی  1 1 1 1

 

 

 بک کراس 

 گیاه نخود فرنگی دی هیبرید )با ژنوتیپ هتروزیگوت(:

1. GgWw x GGWW ➔ 

2. GgWw x ggww 

 

 

 دی به روش خوشه ای:القی های منو، دی و تری هیبریبرآورد نسبت های فنوتیپی در ت

DdGgWw x DdGgWw   ی یا کوتاهی پابلند  دانه زرد و سبز  دانه صاف و چروکیده 

 صاف 3 → : بلند، زرد، صاف27

 
 زرد 3

 

 پابلند 3
 چروکیده  1 → بلند، زرد، چروکیده: 9

 صاف 3 → : بلند، سبز، صاف9

 
 سبز 1

 چروکیده  1 → چروکیده: بلند، سبز، 3

 صاف 3 → : کوتاه، زرد، صاف9

 
 زرد 3

 

 پاکوتاه  1
 چروکیده  1 → : کوتاه، زرد، چروکیده3

 صاف 3 → : کوتاه، سبز، صاف3

 

 سبز 1

 چروکیده  1 → چروکیده:کوتاه، سبز، 1

 

 

 یدی می توان از طریق فرمول های زیر محاسبه کرد:، ژنوتیپ، گامت و ... را در آمیزش های چند هیبرانواع فنوتیپ همچنین

 )هیبرید(تعداد جفت ژن  تعداد گامت ها  (F1 x F1) ترکیبات  F2انواع ژنوتیپ  تعداد هموزیگوس تعداد هتروزیگوس انواع فنوتیپ 

𝟐𝒏 3𝑛 − 2𝑛 2𝑛 3𝑛 4𝑛 2𝑛 n 

 

gw gW Gw GW  

GgWw GgWW GGWw GGWW GW 
 همگی زرد و صاف
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 The Chi-Square Testاسکوار -آزمون کای

؟ آیا می ( تعیین این نکته است که آیا ارقام بدست آمده از آزمایشات تجربی از نظر آماری مشابه نسبت های مورد انتظار می باشند یا خیر𝑋2اسکوار ) -زمون کایاز آهدف 

اسکوار -چشم پوش کرد؟ به عبارت دیگر آزمون کای توان اختالفات موجود بین نسبت های مشاهده شده و نسبت های مورد انتظار را به شانس و تصادف ربط داد و از آنها

 که چه مقدار از انحراف را می توان به شانس یا تصادف نسبت داد.بیان می کند 

X2 = ∑
(O − E)2

E
 

 

O:  ( مشاهده شده برای یک فنوتیپ خاص )تعداد( داده هایObserved) 

E ( مورد انتظار برای یک فنوتیپ خاص )تعداد( داده های :Expected) 

 

با نسبت  F2گیاه پاکوتاه بودند. آیا داده های  44گیاه پابلند و  102تعداد  F2پابلند بوده و از گیاهان  F1، تمام گیاهان در آمیزش بین گوجه فرنگی پابلند و پاکوتاه :مثال

 مندلی مطابقت دارند؟  1:3های 

E (O-E) (𝐎تعداد  Oتعداد  ژنوتیپ  فنوتیپ − 𝐄)𝟐/𝐄 
D- 102 5/109       3 ند پابل

4
146x 5/7- 5137/0 

dd 44 5/36         1 پاکوتاه

4
146x 5/7 5411/1 

 𝐗𝟐= 2.0548  146 146  مجموع

 

از نظر آماری نزدیک به  Eبا  Oای به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که نسبت ه X2برابر صفر خواهد بود و هرچه  X2ه باشد آنگا Eبرابر با مقدار  Oاگر مقدار 

 . اما تا چه اندازه انحراف را می توان به شانس یا تصادف نسبت داد؟هم می باشند و برعکس بزرگ بودن آن نشان دهنده وجود انحراف خواهد بود

حالت دو صفت ی برا X2مقدار  %5اند. با احتمال  نهاد دادهرا برای تعیین مرز رد یا پذیرش فرض صفر پیش ( یک در بیستیا  05/0)  %5معموال آماریست ها حدود احتمال 

است، پس می  0548/2<841/3، نمی توان اختالفات را به تصادف نسبت داد. در مثال فوق چون باشد 841/3بدست آمده بیشتر از  X2می باشد، اگر مقدار  841/3برابر با 

  توان اختالفات را به شانس نسبت داد.

 

یممک )درجممه آزادی برابممر اسممت بمما تعممداد صممفت منهممای  ( 1Dfبدسممت آمممده اسممت. بمما مشمماهده جممدول مممی بینممیم کممه بمما درجممه آزادی )  X2از جممدول  841/3مقممدار 

کممه اگممر ممما قممرار مممی گیممرد و ایممن بممدان معنممی اسممت  %20و  %5بممین سممطوح احتمممال  0548/2اسممت کممه عممدد  3.841برابممر اسممت بمما  X2مقدار  %5یک( و احتمال 

از آن دسممت بممه مممورد از اختالفممات مشمماهده شممده کممه برابممر تعممداد بدسممت آمممده یمما بزرگتممر  20تمما  5مرتبه انجام دهیم، انتظار بر ایممن اسممت کممه  100ن آزمایش را ای

 است. %20تا  %5، بین ادف نسبت داده می شود به عبارت دیگر احتمال اینکه بتوان اختالفات مشاهده شده را به شانس نسبت دادشانس یا تص

 

 :بودبصورت زیر  F2در نسل  F1xF1صورتی بودند و نتایج حاصل از همه زاده ها به رنگ  F1از آمیزش الله عباسی سفید رنگ با الله عباسی قرمز رنگ در نسل  :مثال

 سفید. آیا داده های مشاهده شده با داده های مورد انتظار مطابقت دارند؟ 57صورتی و  131قرمز،  62

 
1 Degree of Freedom 



 ژنتیک پایه
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 DF :3-1=2درجه آزادی 

 %5احتمال: 

 

 

 

E (O-E) (𝐎تعداد  Oتعداد  ژنوتیپ  فنوتیپ − 𝐄)𝟐/𝐄 

WW 62 62.5       1 قرمز

4
250x 0.5 - 0.5137 

Ww 131 125         1 صورتی

2
250x 6 0.288 

 ww 57 62.5 5.5 - 0.484 سفید

 𝐗𝟐= 0.776 0 250 250  مجموع

 

 . پس می توان اختالفات را به شانس نسبت داد.( می باشد%5و احتمال  2جدول )درجه آزادی  X2 5.991=( کمتر از مقدار0.776) بدست آمده  X2مقدار 

±مقدار  X2که درجه آزادی برابر با عدد یک باشد برای دقیقتر شدن  واقعیدر م *
1

2
 ( اضافه می شود.O-E) به مقدار  

 

 

 

 

  

  الله عباسی قرمز x سفید الله عباسی

ww  WW  گامت : 

 ↓   

 Ww)صورتی(  F1 
𝟏

𝟒⁄ WW,𝟏 𝟐⁄ Ww,𝟏 𝟒⁄ ww 
قرمز         صورتی        سفید  F2 
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 چرخه سلولی

 زندگی می باشد که اساساً از دو مرحله تشکیل شده است: سلول زنده در حال رشد دارای یک چرخه 

 

 اینترفاز (1

 𝐺1فاز  -

 Sفاز  -

 𝐺2فاز  -

 

 1زتومیتقسیم  (2

 

 (𝐺𝑎𝑝1) فاز

 DNAسمنتز سماعت(. در این مرحله   10مرحله ای از چرخه سملولی می باشمد ) بالفاصمله بعد از تقسمیم یاخته و تشمکیل یاخته جدید شمروع می شمود. این مرحله طوالنی ترین 

 یطینامسماعد مح  طیاگر سملول تحت شمرا. آماده می کند Sبه مرحله  شمدید می باشمد و سملول با سمنتز انواع پروتئین ها خودش را برای ورود   RNAمتوقف بوده ولی سمنتز 

 یتیفعال چیقرار دارد و ه هیپا کیولوژیزیشود. در فاز استراحت سلول در حالت ف ی( م𝐺0بنام فاز استراحت )  یگریشود بلکه وارد مرحله د Sتواند وارد مرحله   ینم ردیقرار گ

تواند دوباره  یبه حالت مناسمب، سملول م طیشمرا رییهسمتند. با تغ  یسملول ضمرور اتیح یبراشموند که محصمول آن ها  یم انیص بخا یژن ها یتنها تعداد دهد و یانجام نم

 .ابدی یادامه م یشده و چرخه سلول Sوارد مرحله  𝐺0از 

 

 S (Synthesis)مرحله 

(. مناطق سمماعت می باشممد 9و مدت زمان آن تقریباً دو برابر می شممود )  DNAت گرفته و ورصمم  DNAقرار دارد. در این مرحله همانند سممازی  𝐺1بعد از مرحله  این مرحله  

 همانند سازی می کنند. Sسانترومر ها در اواخر مرحله هتروکروماتینی شبیه 

 

 𝐺2مرحله 

 .( ساعت 6زم برای تقسیم سلول سنتز می شود ) متصل می کند در این مرحله ابزار های ال سلولیرا به مرحله تقسیم  Sمی باشد که مرحله  Sبعد از مرحله 

 

 M (Mitosis)مرحله 

در مرحله  مادر سلول DNAمعادل   DNAدختر حاوی ساعت طول می کشد که منجر به ایجاد دو سلول دختر می شود که هر یک از سلولهای   6به مدت این مرحله تقریبا  

𝐺1  مرحله می باشد. درM .رونویسی ژنها متوقف می شود 

تقریباً ثابت می باشمد و بیشمترین  Mو  S  ،𝐺2از یک نوع سملول به نوع دیگر متفاوت می باشمد. معموالً در چرخه سملولی طول مدت مراحل  سملولیمدت زمان چرخه   *

 می باشد. 𝐺1تغییرات مربوط به 

 
1 Mitosis 
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 Cell Divisionتقسیم سلولی 

 

 تقسیم میتوز

صمورت می گیرد که به دنبال تقسمیم هسمته بالفاصمله تقسمیم سمیتوپالسمم صمورت می گیرد. گاهی ممکن اسمت تقسمیم م یتوپالسم تقسمیم سم 2و تقسمیم هسمته 1تقسمیم یاخته با 

 که در این حالت سلول حاوی چندین هسته خواهد بود. سنوسیتی حاصل شود3سیتوپالسم صورت نگیرد و حالت 

 

 تقسیم میتوز مراحل 

 

 می باشد که در آن اتفاقات زیر رخ می دهد: مرحله میتوز اولین و طوالنی ترین: ( Prophase)  پروفاز .1

 .تخریب ریز لوله های سیتوپالسمی ✓

 سانتروزوم ها.قرار گرفتن هسته در مرکز سلول و تشکیل و دوبله شدن  ✓

 رشته های دوک تشکیل می شوند. ✓

 غشاء هسته متالشی می شود. ✓

 شروع و متراکم شدن کروموزوم ها. ✓

 ی یابد.شدیداً کاهش م RNAرونویسی  ✓

 هستک ها تقلیل می روند. ✓

 

 : مرحله کوتاهی است که پوشش هسته تجزیه شده و کروموزوم ها پراکنده می شوند.( Prometaphase)  پرو متافاز *

 

  Metaphase فازمتا .2

به دوک ها از ناحیه سمانترومر صمورت می  کروموزوم های دو کروماتیدی در وسمط دوک های میتوز قرار می گیرند و به نهایت انقباض می رسمند. اتصمال کروموزوم ها

 گیرد.

 

  Anaphase آنافاز .3

ها به قطبین سمملول مهاجرت می کنند.  از هم جدا می شمموند و به وسممیله دوکتوکور کینه4در این مرحله کروماتید های خواهری هر کروموزوم از ناحیه سممانترومر و 

زوم ها در این مرحله فقط از یک رشمته  کرومومی باشمد.  و یا  بین می رسمند یعنی حرکت آنها به شمکل قط به توکور وابسمته به آن قبل از بازو هاسمانترومر و کینه

 ( می باشد.2nمادر ) کروماتید تشکیل شده اند و تعداد آنها به تعداد کروموزوم های یاخته 

 

 
1 karyokinesis 
2 Cytokinesis 

3 Coenocyte 
4 Kinetochore 
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  Telophaseتلوفاز .4

. غشماء هسمته تشمکیل می شمود. هسمتک ها در محل شمته ای در می آیندکاسمته شمده و بصمورت ر از پیچش کروموزوم ها می باشمد که در آن آخرین مرحله تقسمیم میتوز

 سازمان دهندگان هستکی تشکیل می شوند.

 

 (Cytokinesis) تقسیم سیتوپالسم

می شمود و از تراکم ریبوزوم ها و حاصمل سملول  د بر محور طولی از اواخر آنافاز شمروع می شمود. بدین ترتیب که یک فشمردگی حلقوی در بخش میانی عمو سمیتوپالسممتقسمیم  

 در محل جسم میانی به روش به سوی مرکز می باشد.تشکیل می شود. فشردگی حلقوی جسم میانی  سلولقطعاتی از شبکه اندوپالسمی در قسمت میانی 

 

 میوز1تقسیم  

ت جانممدار در مقابممل عوامممل محیطممی د تنمموع ژنتیکممی و مقاوممم ی دهممد. میمموز باعممث ایجمماتقسیم میوز مختص تولید مثل جنسممی بمموده و در سمملول هممای جنسممی رخ ممم 

 می شود.

پس در  کاهش می یابد، بنابراین تقسممیم میوز در موجود دیپلوئید رخ داده و نتیجه آن تولید سمملول های هاپلوئید می باشممد.  2n ➔ nضمممن میوز، تعداد کروموزوم ها از 

 ع میتوز است.د ندارد و تقسیم از نوتقسیم میوز وجوسلول هاپلوئید 

Meiosis :در لغت به معنی کاستن می باشد. تقسیم میوز شامل دو مرحله می باشد 

 ( می باشد.Reduction division: یک تقسیم کاهشی ) Iتقسیم  •

 ( می باشد.Equational division)  برابری: یک تقسیم IIتقسیم  •

 

 Iتقسیم 

 شامل مراحل:

 Iپروفاز  ✓

 Iمتافاز  ✓

 Iآنافاز  ✓

 Iتلوفاز  ✓

 

 Iاز وفپر

 بوده و به پنج مرحله تقسیم می شود: Iمیوز طوالنی ترین مرحله 

 

 Leptoteneلپتوتن  (1

 کروموزوم ها بصورت رشته های نازک مشاهده می شوند. همرحلدر این 

 
1 Meiosis 
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 zygoteneن یزیگوت (2

بوسممیله لومر ها صممورت می گیرد. این اتصممال  جفت می شمموند. جفت شممدگی از نواحی تدر این مرحله اتصممال کروموزوم های همولوگ صممورت گرفته و همولوگ ها 

 ( باشد. ی( مBivalent)  یدو ارزش ایواالن  یب یکروموزوم ها لیمرحله تشک نیا جهی. نتصورت می گیرد ) ( SC) کمپلکس سیناپتونمال 1بنام  مجموعه پروتئینی

 

 )ضخیم شدن( pachyteneن یتپکی (3

اور در این مرحله چهار کروماتیدی دیده می شموند )تتراد(. کراسمینگشموند و بصمورت شمده و کوتاه و ضمخیم می بی واالن بیشمتر متراکم  ی  مرحله کروموزوم هادر این 

 صورت می گیرد.

 

 )دوتا شدن( Diploteneن یدیپلوت (4

  SC. در این مرحله ی می مانند)محل تبادل ژنتیکی( بهم چسممبیده باق  کیاسممما2در این مرحله کروموزوم های همولوگ از همدیگر جدا می شمموند ولی در نقاطی بنام 

 ناپدید می شود.

 

 )حرکت( Diakinesisدیاکینز  (5

 سانترومر به طرف تلومر کاهش پیدا می کند.سمت ها از  می گیرد، یعنی مقدار کیاسمادر این مرحله پدیده انتها گرایی کیاسمایی صورت 

 

 Iمتافاز 

از ناحیه سمانترومر به مادری در سموی دیگر قرار می گیرند. رشمته های دوک تشمکیل شمده و کروموزوم ها   در این مرحله کروموزوم های پدری در یک سمو و کروموزوم های

 رشته های دوک متصل می شوند.

 

 Iآنافاز 

 می شود. وم دیدهکروموز nاز همدیگر جدا می شوند و به همراه سانترومر خود به قطبین می روند. در هر قطب تعداد در این مرحله کروموزوم های دو کروماتیدی 

 

 Iتلوفاز 

 کروموزومی حاصل می آیند. nپوشش هسته ای اطراف کروموزوم های دو کروماتیدی را فرا گرفته و دو هسته دختر 

 

 ترفازاین

هر کروموزوم از همدیگر جدا ید های  را شمروع می کند و کرومات IIمی باشمد. در اینترفاز میوز همانند سمازی صمورت نمی گیرد و یاخته تقسمیم  II، میوز Iبین دو تقسمیم میوز 

 باقی می ماند. nتقسیم کاهش وجود ندارد و تعداد کروموزوم ها می شوند. لذا در این 

 
1 Synaptonemal complex 2 Chiasma 
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 IIتقسیم 

 IIپروفاز  ✓

 IIمتافاز  ✓

 IIآنافاز  ✓

 IIتلوفاز  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐵پس از نظر ژنوتیپی گامت های حاصل از 

𝑏
 𝐴

𝑎
 عبارتند از: 

1

4
 AB  1

4
 Ab  1

4
 aB  1

4
 ab 

 

 Iپروفاز 

 IIپروفاز و  Iمتافاز 
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 Spermatogenesis اسپرم زایی 

 تکثیر، نمو و رسیدگی می باشد که در داخل بیضه صورت می گیرند.مرحله  3فرآیند اسپرم زایی بطور کلی شامل 

 

 تکثیر

میتوز متحمل چندین اسممپرماتوگونی های اولیه ی نامیده می شمموند. نوگونوسممیت ها و یا در سمملول های ژرمینال، تکثیر یافته و سمملول هایی بنام اسممپرماتوگدر مرحله اول 

اینترفاز را طی کرده و وارد تقسمیم میوز می شموند. بدین ترتیب که آنها رشمد کرده، وجود می آورند. این سملول ها یک مرحله را باسمپرماتوگونی های ثانویه متوالی شمده و 

 می شوند.اسپرماتوسیت اولیه 1به  همانند سازی کرده و تبدیل DNAبزرگ می شوند و 

شمده و چهار  IIمی کند. اسمپرماتوسمیت ثانویه وارد تقسمیم میوز  اسمپرماتوسمیت ثانویه2ئیدی بنام در اسمپرماتوسمیت اولیه صمورت گرفته و تولید دو سملول هاپلو Iتقسمیم میوز 

سملول ها در نهایت یک سمری تغییراتی را   نبوده و دارای انواع اندامک ها می باشمند. ایحاصمل می شمود. اسمپرماتید ها سملول های طبیعی اسمپرماتید  3سملول هاپلوئید بنام 

 ( Spermatozoid: ) تبدیل می شوند که عبارتند از اسپرم بالغمتحمل شده و به 

 های سلولی و توقف پروتئین سازی RNAحذف  (1

 DNAمتراکم شدن هسته و غیر فعال شدن  (2

 

 

 
1 Primary spermatocyte 

2 econdary spermatocyteS 

3 permatidS 
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 واکنش متقابل ژن ها 

 ، یعنی اینکه ژن ها می توانند روی همدیگر اثر گذاشته و تولید یک فنوتیپ خاصی کنند. شکلهای مختلف می باشدلل ها در تولید فنوتیپ به ژنها و ا رابطه بین

 

 اثرات اللی -1

 یعنی اینکه یک الل برروی الل همنام خود اثر کند.

در مممورد  F2فنمموتیپی در نسممل  بیممت کامممل وجممود داشممته باشممد، نسممبت هممایغالبیممت و مغلوبیممت )غالبیممت کامممل(: وقتممی بممین دو الممل یممک ژن، غال الف( 

( مممی باشممند. یعنممی در غالبیممت کامممل افممراد هموزیگمموس و هتروزیگمموس از 9:3:3:1( و در مممورد دو جایگمماه ژنممی بصممورت ) 3:1بصممورت ) یممک جایگمماه ژنممی 

 نظر فنوتیپی شبیه همدیگر می باشند.

ارز مممی باشممند و بصممورت همزمممان بیممان مممی شمموند و از اثممر حالممت دو الممل هممم بمم  ن: در ایمم Codominanceهم غالب )هم بممارز( )غالبیممت مشممترک(  (ب

 هر دو الل یک فنوتیپ حاصل می شود.

 

 BB   AB    AA هم بارز هستند  𝐼𝐵و  AB :𝐼𝐴گروه خونی  :1مثال 

 ’RR   RR’    R’R    : رنگ اسب ها :2مثال 
 مو قرمز -پوست قرمز      سفید و قرمز  مو-یخرمایپوست  مو سفید -پوست سفید      

 

 Partially Incomplete Dominant )غالبیت نسبی()غالبیت متوسط(  غالبیت ناقص (ج 

، یعنی هتروزیگوت مخلوطی از هموزیگوت ها می واسط فنوتیپ های دو ژنوتیپ هموزیگوت خواهد داشت در این حالت فرد هتروزیگوت فنوتیپ حد

 باشد.

 

 سیگل عبارنگ  :1مثال

 

 گاو پوست قرمز  :2مثال        

 همه زاده ها به رنگ ابلق می باشند. F1یعنی در 

 Overdominance فوق غالبیت  ( د

هموزیگوت غالب دارد، یعنی فنوتیپ هتروزیگوت برتر از فنوتیپ هموزیگوت ها می نسبت به در این حالت فنوتیپ هتروزیگوت شدت بروز بیشتری 

پدیده هتروزیس بیشتر در گیاهان مشاهده می شود گفته می شود. ( Heterosis) هتروزیس 1 باشد. به این پدیده برتری هتروزیگوت به هموزیگوت

 برای مثال در ذرت که دارای دگر لقاحی است:

  A2A2 A1A1 A1A2 

A1>A2 ارزش فنوتیپی غالب  مغلوب  

 
1 Heterosis 

RR R’R R’R’ 
 رنگ قرمز  صورتیرنگ  رنگ سفید

 شدید متوسط  ضعیف

rr Rr RR 
 پوست قرمز  پوست ابلق سفید  پوست
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 جفت ژن در تولید فنوتیپ جدید  2اثر متقابل  (ه

 (Comb shape) مثال: تاج خروس 

مممی باشممند پممس دو  9:3:3:1چممون نسممبت همما بصممورت 

بایممد بصممورت  F1اثممر کممرده انممد و در  جفممت ژن مسممتقل

 هتروزیگوت باشند.

 

 .شوند نمیدر بین والدین دیده  منفرد و گردویی ، دو صفتF2پس از بین چهار صفت در  *

rp rP Rp RP  

RrPp )تاج گردویی( RrPP )تاج گردویی( RRPp )تاج گردویی( RRPP )تاج گردویی( RP 
Rrpp  )گل سرخ( RrPp )تاج گردویی( RRpp  )گل سرخ( RRPp )تاج گردویی( Rp 
rrPp )نخودی( rrPP )نخودی( RrPp (تاج گردویی) RrPP )تاج گردویی( rP 
Rrpp  )منفرد( rrPp دی()نخو Rrpp  )گل سرخ( RrPp )تاج گردویی( rp 

 

 Epistasisی ستازاپیاثرات غیر اللی:  -2

ی ژنممی کممه اثممر ژن سممتازاپیی واکممنش بممین ژن هممای مختلممف صممورت مممی گیممرد. در سممتازاپیدر  مممی باشممد. "واقممع شممدن بممر روی"ی از نظر لغوی به معنی ستازاپی

 گفته می شود. ستاتیک هیپوو ژنی که اثرش پوشیده می ماند ژن  دمی شوگفته  ستاتیک اپیغیر الل با خود را می پوشاند، 

( ، 3:13) ( ، 1:3:12( ، ) 7:9، )  ( 4:3:9تغییممر بممه وجممود مممی آیممد و ایممن نسممبتها ممکممن اسممت بممه یکممی از حمماالت )  1:3:3:9سممتازی در نسممبت هممای بممه خمماطر اپی

 ( تبدیل شوند.1:15( و یا ) 1:6:9) 

 دیده می شود. F2نوتیپ و در بقیه دو فنوتیپ در نسل یده شده است، سه فی که زیرشان خط کشدر حاالت -

کممه مسممتقل از یکممدیگر هسممتند و در هممر جایگمماه ژنممی یممک ژن یی که بممرای حمماالت مختلممف زده مممی شممود، دو جفممت ژن بیممان مممی شممود در تمام مثال ها -

 لب و یک ژن مغلوب وجود دارد.غا

 ستازی یک ژن مغلوب الف( اپی

 ( باشد:aaستاتیک است که بصورت هموزیگوت ) وقتی اپیوب مغلیک ژن 

 دارای خواص ظاهری یکسان می باشند. 3[aB] , [ab]1، پس نسبتهای را می پوشاند bو  Bاثر  a/aیعنی اینکه 

 [AB]و   [Ab]سممتاتیک اسممت، در نتیجممه فنوتیممپ هممای غیممر اپی Aتغییممر مممی یابنممد. الممل  9:3:4در نتیجممه نسممبت همما بصممورت 

  ت می باشند.فاومت

 در مسیر متابولیکی زیر:

 [AB] محصول نهایی                        ماده حد واسط                          ماده بنیادی

بنیادیماده   X [AB]                          ماده حد واسط                          

ماده بنیادی                                    X                                 X [aB] 

ماده بنیادی                                    X                                 X [ab] 

  خروس تاج گل سرخی  x خروس تاج نخودی 

rrPP (Pea)  RRpp (Rose)  

 ↓   

 مرغ ها و خروس های با تاج گردویی
RrPp ↓ F1 x F1 

F1 

𝟗
𝟏𝟔⁄ RP  ,  𝟑 𝟏𝟔⁄ Rp  , 𝟑 𝟏𝟔⁄ rP  , 𝟏 𝟏𝟔⁄ rp 

 F2 گردوییاج تاج منفرد ، تاج نخودی ، تاج گل سرخ ، ت 

 
B  a   
b a   

 ↓𝐴↓  𝐵آنزیم  

 𝑏𝑏↓ 𝐴↓ 

𝑎//𝑎↓  𝐵↓ 

𝑎//𝑎↓  𝑏𝑏↓ 
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 ( می باشد.تیره و روشنآگوتی )مو بصورت نوار های  وحشی به رنگرنگ پوست موش در حالت  مثال:

 ماده بنیادی بی رنگ ↓𝐴آنزیم  پیگمان سیاه ↓𝐵 )گرگی( رنگ آگوتی  [AB]آگوتی  9 

 ماده بنیادی بی رنگ ↓𝐴 پیگمان سیاه ↓X 𝑏 [Ab] سیاه 3 

4 
 ماده بنیادی بی رنگ ↓X 𝐵↓ X 𝑎//𝑎 [aB] بی رنگ 3

 ماده بنیادی بی رنگ ↓X 𝑏↓ X 𝑎//𝑎 [ab] بی رنگ 1

 

 

 4بصممورت  F2در نسممل  F1xF1تمممام زاده همما دارای رنممگ گرگممی مممی باشممند ولممی نتممایج حاصممل از  F1در نسممل  ،آمیممزش ممموش سممفید بمما ممموش سممیاهاز  مسئئله:

 موش گرگی می باشد. فنوتیپ و ژنوتیپ این موشها را بنویسید. 9موش سیاه و  3موش سفید، 

 

سممفید  4نشممان دهممیم، چممون تعممداد  bو  Bو  aو  Aاگممر الممل همما را بصممورت 

سممتازی یممک ژن مغلمموب مممی باشممد، پممس اپی 3 +[𝑎𝑏]1[𝑎𝐵]حاصممل جمممع 

 است.

 

 

 

 ستازی یک ژن غالبب( اپی

 3 =[𝐴𝐵]9[𝐴𝑏] می باشند.    12:3:1. پس نسبت ها بصورت Bو  bست بر روی ستاتیک ااپی Aبرای مثال ژن 

 

 

    Summer squashکدوی رنگ  مثال:

 

 

 

 

 رنگ سفید  [AB] , [Ab]گ سفید تولید رن: Aژن 

 زردرنگ    [aB]: تولید رنگ زرد Bژن 

 رنگ سبز   [ab]: تولید رنگ سبز bژن 

  موش سفید  x موش سیاه

[AB] (AAbb)  [aB] (aaBB)  

 ↓   

 [AB]وتی آگ  موش

AaBb ↓ F1 x F1 
F1 

 F2 ( 9( ، آگوتی ) 3(، سیاه ) 4سفید ) 

  کدو زرد  x کدو سفید 

AAbb  aaBB  

 ↓   

 AaBb F1 کدو سفید
[AB] , [Ab]        , [aB] , [ab] 

 F2 (12(،    سفید ) 3زرد ) ( ، 1سبز ) 

 
B  A   
b    
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 bو  aستازی دو ژن مغلوب ج( اپی

 تغییر خواهند کرد. 9:7پس نسبتها بصورت 

 

 

 

 ماده بنیادی بی رنگ ↓𝐴آنزیم  واسط بی رنگ حد ↓𝐵 ارغوانیرنگ  [AB] نیارغوا 9 

 

7 

 ماده بنیادی بی رنگ ↓X 𝐵↓ X 𝑎 [aB] سفید

 
 ماده بنیادی بی رنگ ↓X 𝑏↓ X 𝑎 [ab] سفید

 ماده بنیادی بی رنگ ↓𝐴 واسط بی رنگ حد ↓X 𝑏 [Ab] سفید

 

 بیمار تولید فرزندان سالم می کنند.لدین ( وا9:7) در حالت  •

 

نخود شیرین  9شیرین سفید و ، نخود F2در نسل  F1xF1زاده های ارغوانی رنگ تولید می شوند و از آمیزش  F1گل سفید در نسل شیرین از آمیزش نخود های  :1مثال

 ارغوانی تولید می شوند. ژنوتیپ و فنوتیپ والدین را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 در شبدر CNHتولید  :2مثال

 9  [AB]  اسید سیانیدیکCNH 𝐵↓ آنزیم  گلوکوزید𝐴↓  ماده بنیادی 

 

7 

 [Ab] X 𝑏↓ گلوکوزید 𝐴↓ ماده بنیادی 

 
 [aB] X 𝐵↓ X 𝑎↓  ماده بنیادی 

 [ab] X 𝑏↓ X 𝑎↓  ماده بنیادی 

[𝑎𝑏]1 =[𝑎𝐵]3 ➔ 

B 

a//a 

b 

[𝑎𝑏]1 =[𝐴𝑏]3 ➔ 

A 

b//b 

a 

  ن سفیدود شیرینخ x درین سفینخود شی

[Ab] AAbb  [aB] aaBB  

 ↓   

 AaBb F1 ارغوانی
[AB]        [Ab] , [aB] , [ab] 

 F2 ارغوانی    سفید                      
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  :3مثال

 

 

 

 

 

 :4مثال

 Iتیروزیناز سنتز آنزیم  بیماری زالی: عدم

 IIبیماری زالی )کاهویی(: عدم سنتز آنزیم تیروزیناز 

 

 

 bو ژن مغلوب  Aستازی ژن غالب د( اپی

 خواهند بود. 13:3پس نسبت ها بصورت 

 

 

 

 

 

 

 در نوعی مرغ مثال:

  پر ژن کنترل کننده تولید رنگ C :ژن 

 Cه فعالیت ژن مهار کنند : Iژن 

       عاجز از تولید رنگ پر C :ژن 

 C: ژن غیر مهار کننده فعالیت iژن 

 

 

 

  CNHشبدر فاقد  CNH xشبدر فاقد 

[Ab] AAbb  [aB] aaBB  

 ↓   

 CNH [AB] AaBb , F1شبدر دارای 

[𝐴𝑏]3 =[𝐴𝐵]9 ➔ 

B 

A 

b 

[𝑎𝑏]1 =[𝐴𝑏] ➔ 

A 

b//b 

a 

  ( 1یته ار)ومرغ سفید  x ( 2خروس سفید )واریته 

iicc  IICC  

 ↓   

IiCc سفید [IC] F1 
[iC]        [IC] , [Ic] , [ic] 

                            1      ،3      ،9           3  
                                    (13) 

F2 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  27

 دانشجو: امیررضا عباسی

 ()جمع شونده( ستازی ژنهای مضاعف با اثر افزایشی)اپی 9:6:1ستازی حالت ه( اپی

الممت پممیش مممی آیممد. هممر گمماه یکممی از دو جفممت ژن کنتممرل کننممده بصممورت هموزیگمموس مغلمموب و دیگممری حممداقل یممک الممل بممارز داشممته باشممد، ایممن ح

1, (6 ) [𝐴𝑏][𝑎𝑏]یعنی , [𝑎𝐵] [𝐴𝐵]9  (aaB-),(A-bb) 

 ( Cucurbita pepoکدو )  مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bو ژن غالب  Aستازی ژن غالب و( اپی

 ی کند.تغییر م 15:1پس نسبت ها بصورت 

 

 

 

 

 

 

 شکل نیام گیاه کیسه کشیش که در حالت طبیعی به شکل مثلث می باشد. مثال:

 

 

 

 

 

 

  ( 1کدو کروی )واریته  x ( 2کدو کروی )واریته 

AAbb  aaBB  

 ↓   

AaBb میوه دیسک مانند  F1 
  میوه کرویمیوه کامل ، میوه دیسک مانند ، 

                     1                   ،9                   ،6 
                   [aB][Ab]           [AB]                [ab] 

F2 

[𝐴𝑏]3 =[𝐴𝐵]9 ➔ 

B 

A 

b 

[𝑎𝐵]3 =[𝐴𝐵] ➔ 

A 

B 

a 

  گیاه با نیام مثلثی شکل  x گیاه با نیام بیضوی شکل

aabb  AABB  

 ↓   

AaBb مثلثی شکل  F1 
 مثلثی شکل 15،        بیضوی شکل      1

                   [AB][Ab][aB]                  [ab] 
F2 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  28

 دانشجو: امیررضا عباسی

 چند اللی یا پلی اللیسم1

 وقتی در یک جایگاه ژنی بیش از دو الل وجود داشته باشد و چندین الل صفت مورد نظر را کنترل کنند، حالت پلی اللی گویند.

 

 

 ( استفاده می شود. 2i)  𝐼𝐴  ،𝐼𝐵  ،𝐼𝑂از نماد اللی  ABOبرای گروه خونی  :1مثال

  انواع فنوتیپ یپانواع ژنوت 

n 3= : تعداد الل 𝐼𝐴/𝐼𝐴 
𝐼𝐴/𝐼𝑂 
𝐼𝐴/𝐼𝐵 
𝐼𝐵/𝐼𝐵 
𝐼𝐵/𝐼𝑂 
𝐼𝑂/𝐼𝑂 

[A]               (1 )  𝐼𝐴> 𝐼𝑂 
𝐼𝐵> 𝐼𝑂 
𝐼𝐴= 𝐼𝐵 

n 3هموزیگوت ها = : انواع [AB]             (2 )  

 𝒏(𝒏−𝟏)

𝟐
( 3)               [B] 3: انواع هتروزیگوت ها =    

𝒏(𝒏+𝟏)

𝟐
( 4)               [O] 6: تعداد ژنوتیپ ها =     

𝒎(𝒎+𝟏) انواع کراس های ممکن:

𝟐
  (m )تعداد ژنوتیپ : 

 

 

 :الل تبعیت می کند 4خرگوش که از  ررنگ پوست د :2مثال

1) cc ( رنگ سفید :Albino )  (lorlessoC ) 

2) 𝐶ℎ𝐶ℎ  :رنگ هیمالیایی که بدن سفید و انتهای پاها و گوش ها سیاه  (Himalayan ) 

3) 𝐶𝑐ℎ𝐶𝑐ℎ  : ( خاکستری روشنChinchilla ) 

4) 𝐶+𝐶+  )بدن رنگی )حالت وحشی : 

 

 

 

 

 

 پس صفات چند اللی:

 وراثت مندلی ندارند. (1

 می باشد.هر لوکوس دارای چند الل  (2

 هر صفت تحت کنترل یک لوکوس است. (3

 
1 polyallelic 2 isoagglutinin 

 n=4=تعداد هترو     6=تعداد ژنوتیپ      10=تعداد هموزیگوت     4

𝑪𝒄𝒉/𝑪𝒉 𝐶ℎ/𝐶 𝐶𝑐ℎ/𝐶 𝐶+/𝐶     𝐶+/𝐶ℎ     𝐶+/𝐶𝑐ℎ 
 وحشی چین چیالی روشن هیمالیایی  چین چیالی روشن با انتهای گوش سیاه 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  29

 دانشجو: امیررضا عباسی

 دوم مسائل فصل 

 می باشند، چه نسبتی از فرزندان: AaBbCcکه هر دو دارای ژنوتیپ مایش تری هیبریدیسم ک آزدر ی (1

1 می باشند؟ aabbccدارای ژنوتیپ  الف( 

4
aa x 

1

4
bb x 

1

4
cc = 

1

64
 

1 می باشند؟ AAbbCCدارای ژنوتیپ  ب(

4
AA x 

1

4
bb x 

1

4
CC = 

1

64
 

1 ند؟می باش AaBbCcدارای ژنوتیپ  ج(

2
Aa x 

1

2
Bb x 

1

2
Cc = 

1

8
 

3 می باشند؟ [Abc]دارای فنوتیپ  د( 

4
A x 

1

4
B x 

1

4
C = 

3

64
 

 

 چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ بدست می آید؟AaBbCcDdموجودی با ژنوتیپ  خود باروریاز  (2

 24 = 34 انواع فنوتیپ 16 =  n=4 انواع ژنوتیپ 81

 

 از دو الل کنترل می شود:توسط بیش یک صفتی  هحالتی کدر  (3

𝑛(𝑛+1)انواع ژنوتیپ  

2
𝑛(𝑛−1)انواع هتروزیگوت  انواع فنوتیپ  

2
 nانواع هموزیگوت  

 

 :AaBbCcDdEe  (2 ) x  aaBbccDdee  (1 )در آمیزش   (4

1 چه نسبتی از فرزندان ژنوتیپ والد اول را دارد؟ الف( 

2
 x 

1

2
 x

1

2
 x

1

2
 x

1

2
 = 

1

32
  

1 چه نسبتی از فرزندان ژنوتیپ والد دوم را دارد؟ ب( 

2
 x 

1

2
 x

1

2
 x

1

2
 x

1

2
 = 

1

32
 

 

 

 همدیگرند، چه نسبتی از فرزندان فنوتیپ های غالب را نشان می دهند؟در یک آمیزش تری هیبرید مندلی که سه جفت ژن مستقل از  (5

AaBbCc x AaBbCc ➔ [ABC]      3

4
 x

3

4
 x

3

4
 = 

27

64
 

 

 

 از آمیزش های زیر:( سفید کنترل می شود. مطلوبست نتایج هر یک b( سیاه و ) Bخوکچه هندی به وسیله دو الل ) رنگ پوشش بدن در  (6

 ➔ Bb x BB    همگی سیاه،  هموزیگوس سیاه xهتروزیگوس سیاه  •
1

2
BB , 

1

2
Bb 

 bb x BB ➔ Bbهمگی سیاه،      هموزیگوس سیاه xهموزیگوس سفید  •

bb 1                     هتروزیگوس سیاه xه هموزیگوس سیا •

4
 BB        

1

2
BB     Bb x Bb ➔ 

1

4
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  30

 دانشجو: امیررضا عباسی

هتروزیگمموس،  F2ه خممالص آمیممزش داده شممود، چممه نسممبتهایی از نتممایج در نسممل در صممورتیکه یممک خوکچممه هنممدی سممفید بمما یممک خوکچممه هنممدی سممیا (7

 سیاه خواهند بود؟

 

Bb x Bb ➔ 
1

4
BB , 

2

4
Bb , 

1

4
bb 

1سفید

4
3،   سیاه  

4
 

 2

3
 سیاه هتروزیگوس 

 

 

نممر هممای وحشممی  ابمم  F1مممی کنممد. اگممر مممادت سممیاه  F1وحشممی در  43سممیاه و  40در مگس سرکه آمیزش تست کراس یک والد مممادت تیممپ وحشممی تولیممد  (8

F1  آمیزش داده شوند، چه نسبت های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسلF2  ( مورد انتظار است؟𝑏+  رنگ وحشی وb رنگ سیاه ) 

وحشی  𝑏+- x  )سیاه(bb ➔ 40(bb) , 43(𝑏+b) 

 است، پس والد ماده هتروزیگوت وحشی است. 1-1چون نسبت ها تقریبا 

)نر وحشی(   𝑏+b x  سیاه(  )ماده bb ➔ )1 )وحشی
2
 𝑏+b     ,    )1 )سیاه

2
 bb      

 

 

 

 :یک خوکچه هندی سیاه آمیزش تست کراس داده می شود و تولید پنج فرزند سیاه می کند. مطلوبست (9

 ژنوتیپ احتمالی •

 درجه اطمینان ژنوتیپ خوکچه سیاه •

)سیاه(   B- x   )سفید( bb ➔  )پنج سیاه )همه سیاه 

  

  شکل گیاه با نیام مثلثی  x یضوی شکلگیاه با نیام ب

bb  BB  

 ↓   

Bb F1 
 F2 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  31

 دانشجو: امیررضا عباسی

 ژنتیک انسانی اصول مندلی در 1
در مممورد ژنتیممک انسممانی تمما حممدودی کمتممر بممود شممروع شممد. پیشممرفت  1980مقالممه منممدل در مجممدد کاربرد اصول مندلی در ژنتیممک انسممانی بالفاصممله بعممد از چمما  

هممای منممدلی ن بررسممی نسممبت زیرا امکان آمیزش های کنترل شممده وجممود نداشممت. همچنممین انسممانها مثممل موجممودات دیگممر فرزنممدان زیمماد تولیممد نمممی کننممد بنممابرای

و زمممان نیممز بممر مشممکالت افممزوده اسممت. بمما ایممن وجممود شممناخت تمموارث انسممان بسممیار  2و  1هممای خویشمماوندی درجممه  . همچنممین عممدم وجممود ازدواج مشکل می باشد

 مهم می باشد و امروزه، علیرغم همه مشکالت فوق، هزاران ژن انسانی شناخته شده است.

 

 شجره نامه های ژنتیکی  2

 نامه ها دیاگرام هایی می باشند که روابط مابین اعضا یک خانواده را نشان می دهند. عالئم زیر در شجره نامه استفاده می شوند:شجره 

         

جنسیت   متوفی -م رده  بیمار مرد سالم  زن سالم

 نامشخص 

ناقل صفت زن  جنین سقط شده

 اتوزومال 

مرد ناقل صفت  

 اتوزومال 

 میلیافازدواج 

         

       

زن ناقل صفات  مرگ درون رحم

وابسته به جنس 

 (x) 

فرزند خوانده به 

 داخل خانواده

فرزند خوانده  دوقلو های همسان  دوقلو های غیر همسان 

به خارج 

 خانواده

 ازدواج

 الگو های توارثی 
 

  Recessive Autosomal (RA) اتوزومال مغلوب (1

 عبارتند از: توارثیالگوی ویژگی های این 

 .انتقال بیماری به جنس بستگی ندارد .1

 .بیماری )صفت( فقط در حالت هموزیگوت بروز می کند .2

 احتمال(  %25والدین سالم )هتروزیگوت( تولید فرزندان بیمار می کنند )  .3

قرار دارد و منظور از مغلوب بودن یعنی اینکه با وجود ( 1-22زومی ) اتوزومال یعنی اینکه ژن کنترل کننده آن صفت بر روی یکی از کروموزوم های اتوصفت منظور از 

 اینکه والدین سالم هستند، فرزندان بیمار تولید می کنند.

 

 داسی شکل و ...اپتونوریا و بیماری سلولی ، آلکسی بروزیف کیستیس 3فنیل کتونوری، (، Albinismمثال: زالی ) 

 
1 endelian principles in human geneticsM 

2 edigreePenetic G 

3 Cystic Fibrosis 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  32

 دانشجو: امیررضا عباسی

 1مسئله

 لم ازدواج می کند. احتمال اینکه فرزند اول مبتال به زالی باشد چقدر است؟لی است. ایشان با یک مرد سابرادرش مبتال به بیماری زا xخانم الف( 

شده است پس  بصورت سالم گفته ددر مسئله مر

 در نظر میگیریم. AA ژنوتیپ آن را

Aa x Aa  

1 صفر درصد استاحتمال  در نظر می گیریم 

4
 AA   

2

4
 Aa 

 2

3
 Aa    

1اگر مرد احتمال ( ب

20
 ناقل باشد، احتمال اینکه فرزند اول مبتال به زالی باشد چقدر است؟ 

2

3
 x 

1

20
 x 

1

4
 = 

1

120
  2

3
 Aa  x AA  ➔ بیمار نیست 

 

 2مسئله

ه . احتمممال اینکممه اولممین فرزنممدش مبممتال بمم اسممت، بمما پسممر عمممه اش ازدواج کممرده اسممت سیبممروزیف کیسممتیسکه برادرش مبتال بممه بیممماری اتوزومممال مغلمموب  xخانم 

 این بیماری باشد چقدر است؟

)هتممرو( و  ناقممل مممی باشممند %100هممر دو بمما احتمممال   II 1و2 بیمممار اسممت پممس  III  2چممون فممرد

نصممورت را بایممد ناقممل فممرض کنممیم. در ای ( 2Iیمما  1I)  Iناقل اسممت پممس یکممی از افممراد نسممل  2IIچون 

1با  ر استبراب 3IIفرد  احتمال ناقل بودن

2
 

1با احتمال  3IIIپس فرد 

4
 ناقل است. 

1

2
Aa x AA ➔ (

1

4
Aa)     III3 

[III2 x III3]       2
3
Aa x 

1

4
Aa = 

2

3
 x 

1

4
 x 

1

4
 = 

1

24
 آنگاه           

 

 

  Dominant Autosomal (DA)اتوزومال غالب  (2

 عبارتند از:ویژگی های این الگوی توارثی 

 .انتقال بیماری به جنس بستگی ندارد .1

 .بیماری در همه نسل ها دیده می شود )الگوی توارثی عمودی است(  .2

 .صفت، هم در هموزیگوت ها و هم در هتروزیگوت ها دیده می شود .3

 .فرزندان سالم بیماری را به نسل بعد منتقل نمی کنند .4

 می باشند.بیمار مبتال به بیماری  دفرزندان فر %50حداقل  .5

 

 می باشد. اتوزومال غالب با احتمال زیاد ا والد بیمار دیده شود،بوقتی در شجره نامه ای فرزند بیمار  *
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  33

 دانشجو: امیررضا عباسی

 مثال
 Apertآکندروپالزیا، سندرم 2سندرم مارفان ، 1

در برخممی ممموارد ممکممن اسممت بممه علممت کمماهش نفوذپممذیری ژن معیمموب  *

 معیوب، بیماری بروز نکند.)الل غالب( با وجود الل 

موتاسممیون 3بیممماری بممه علممت یممک  Xه مقابممل در فممرد ره ناممم در شممج *

 جدید می باشد.

، اممما بمما تمماخیر بممروز ممکممن اسممت شخصممی الممل معیمموب را داشممته باشممد *

 کند.

 

 

د یافتممه داشممته باشممد، در اینصممورت در محاسممبه احتممماالت، احتمممال بیممماری در درصمم در صممفات اتوزومممال غالممب، الممل معیمموب ممکممن اسممت نفوذپممذیری کمماهش 

 . برخی از صفات اتوزومال غالب با نفوذپذیری های مختلف به شرح زیر می باشند:( ضرب می شودPنفوذپذیری ) 

 .الحاق انگشتان –اسکلتی متعدد : ناهنجاری Apert  (P=100% )سندرم  ➢

 .(: کوتولگیP=80-100%)  ندروپالزیاکآ ➢

 .با ناهنجاری های دست : انگشتان کوتاه همراه( Brachydactyly - P=50-80%)  داکتیلیبراکی ➢

 : احتماال منجر به کوری شود.( Cataract - P=50-80%آب مروارید )  ➢

 پیوندی.اختالالت بافت : Ehlers-Danlosسندرم  ➢

 : تولید بیش از حد بیلی روبینGilbertبیماری  ➢

 تعداد انگشتان زیادPolydactyly  (P=50-80% :)داکتیلی پلی ➢

 ( EBN1در ژن ی، قلبی، ریوی، پوستی )به علت جهش سندرم مارفان: نقایص اسکلتی، بینای ➢

 

 ( مغلوبxبه ابسته توارث صفات وابسته به جنس )و (3

 توارثی عبارتند از:ویژگی های این الگوی 

 از پدر به پسر ارث می رسد. Yاین صفت از پدر به پسر منتقل نمی شود زیرا کروموزوم  .1

 .ز هتروزیگوت به نیمی از فرزندان پسر به ارث می رسداین صفت از مادر هموزیگوت به تمام فرزندان پسر و ا .2

 ناقل می باشند. ،دختران زن بیمار هموزیگوت 50% .3

 بیماری را نشان دهند.سالم، عالئم  xست به علت غیر فعال شدن زنان ناقل ممکن ا .4

 فرکانس بیماری در مردان بیشتر است. .5

 ارث می رسد. این صفت از پدر به نوه پسر دختری )فرزند پسر دخترش(، به .6

 
1 Marfan syndrome (MFS) 

2 Achondroplasia 

3 utationM 
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 مثال

 و ... سندرم هانتر ،کوررنگی، دیستروفی عضالنی دوشن، هموفیلی

 

 

 

 

 

 غالب  Xتوارث صفات وابسته به  (4

 ویژگی های این الگوی توارثی عبارتند از:

 این صفات از پدر به تمام فرزندان دختر به ارث می رسد. .1

 این صفات از پدر به هیچکدام از پسر ها منتقل نمی شوند. .2

 را بروز می دهند.نس بیماری در زنان بیشتر است زیرا هم در حالت هموزیگوت و هم در حالت هتروزیگوت صفت کافر .3

 مغلوب می باشند. xبه  وابستهخفیف تر از انواع شکننده(  xاین نوع صفات از نظر تعداد کمتر و از نظر عالئم کلینیکی )به جز سندرم  .4

 

 

 مثال

، توانممایی بازجممذب نقممص در کلیممه همما فسممفاتمی: بممه علممتهیپو1بیممماری 

 دیده می شود.فسفات کاهش یافته و در نتیجه نرمی استخوان ها 

 

پممدری بممه جسممم بممار(  xبممه علممت تشممکیل جسممم بممار )تبممدیل کروممموزوم  *

 دختر ها بطور نسبی بیمار می باشند.

 

 

 Yتوارث صفات وابسته به  (5

کممم مممی  Yچممون تعممداد ژن هممای موجممود بممر روی کروممموزوم  هوالنممدریک نامیممده مممی شمموند.2م صممفات انتقممال مممی یابنممد، بمما نمما Yصفاتی که بوسیله کروموزوم 

بصممورت هتروکروممماتینی مممی باشممند ولممی در انتهممای  Yبنممابراین تعممداد صممفات هوالنممدریک نیممز بسممیار محممدود مممی باشممند. قسمممت عمممده کروممموزوم  باشممند

و چنممدین ژن دیگممر در  SRYنامیممده مممی شممود کممه ژن اتوزومممال )اتوزومممال کمماذب(  شممبه کممه بمما نممام وجممود دارد Xیک قسمت مشابه بمما کروممموزوم بازوی کوتاه 

 (.House Keepingدخالت دارند و چندین ژن اسپرماتوژنز 3این منطقه قرار دارند )ژن هایی که در 

 
1 Hypophosphatemia 

2 Holandric 

3 Spermatogenesis 
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 د.  پسر به ارث می رسنتمام فرزندان صفات هوالندریک از پدر به 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sex-Limitedه جنس ) توارث صفات محدود ب (6

صفات محدود به یک جنس صفات اتوزومالی هستند کممه فقممط در یممک جممنس بممروز مممی یابنممد. ایممن صممفات شممامل تمممام صممفات ثانویممه جنسممی مممی باشممند. ژن 

عممال فعممال یمما غیممر فبمما بسممته بممه میممزان هورمممون هممای جنسممی فقممط در یکممی از جممنس همما، مربوط به این صفات در هر دو جنس وجود دارد ولی در زمممان بلمموغ 

 موجب بروز صفات ثانویه می شوند. ،شدن

 

 

 Sex-Influencedتوارث صفات متاثر از جنس )صفات زیر نفوذ جنسیت(  (7

یممک صفات اتوزومالی هستند که بسته بممه جممنس ظمماهر متفمماوت دارنممد و در یممک جممنس شممایع تممر و بیشممتر از جممنس مقابممل مممی باشممند و یمما بممه عبممارت دیگممر 

 .نترل الل های اتوزومی بوده و رابطه بارز یا نهفته بودن آنها بدلیل تاثیر هورمونهای جنسی، در دو جنس معکوس استه تحت کصفاتی کرده از 

 

 

 مثال

 طبیعی +b  معیوب Baldness      bطاسی سر 

𝑏)      در مردها ژنوتیپ هترو و هموزیگوت طاس می باشد
𝑏⁄  و𝑏

𝑏+⁄ )  (𝑏+

𝑏+⁄ یعیطب ) 

𝑏)     در زنان فقط ژنوتیپ هموزیگوت طاس می باشد  
𝑏⁄ )   (𝑏+

𝑏+⁄    و𝑏
𝑏+⁄  طبیعی ) 

 در مرد ها بصورت اتوزومال غالب و در زنان بصورت اتوزومال مغلوب رفتار می کند. bدر واقع الل  -

 ( maternalا مادری ) یتوارث صفات میتوکندریایی )سیتوپالسمی، خارج کروموزومی(  (8

واقممع مممی باشممند  سیتوپالسممم درهمما  صفات میتوکندریایی صفاتی هستند کممه توسممط ژنمموم میتوکنممدریایی کنتممرل مممی شمموند و بمما توجممه بممه اینکممه میتوکنممدری

اسممپرم فاقممد سیتوپالسممم  انتقال مممی یابنممد و فرزنممد پسممر ایممن صممفت را نمممی توانممد بممه نسممل بعممد انتقممال دهممد، زیممرابنابراین، این صفات فقط از مادر به فرزندان 

 کافی بوده و میتوکندری های آن وارد سلول تخم نمی شوند.
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هسممته ای اسممت )زیممرا در ژنمموم میتوکنممدریایی تممرمیم وجممود نممدارد( بنممابراین در یممک سمملول  DNAاز ده برابممر بیشممتر  1mtDNAچممون ضممریب جهممش در 

هتروپالسمممی مممی گوینممد کممه منجممر بممه شممدت بیممان 3را  ونیند کممه ایممن نمماهمگموتانممت وجممود داشممته باشمم 2ممکن است هممم ژن هممای طبیعممی و هممم ژن هممای 

 متغیر در صفات میتوکندریایی شود.

 

 مثال

 کاهش سریع بینایی : تخریب عصب بینایی Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)بیماری 

 حرکت عضالت ناهماهنگی در: Myoclonic Epilepsy with Ragged Red Fibers (MERRF)بیماری 

بممه یممک اخممتالل پممیش رونممده اسممت کممه : Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke (MELAS)بیممماری 

 میتوکندریایی حاصل می شود. tRNAدر ژن  جهشعلت 

 

 عواملی که باعث پیچیدگی طرح های توارثی می شوند

 

 تکرار های سه نوکلئوتیدی  (1

وجود  q27.3در ناحیه  xشمکننده یک شمکسمت در کروموزوم   xآنها تاثیر می گذارد. برای مثال در سمندرم  بیانیدی در برخی ژنها بر روی ای سمه نوکلئوتتعداد تکرار ه

د و در نتیجه به علت عدد می رسم  200به  30می باشمد که تعداد تکرار ها از  FMR1ژن  ’5در انتهای  CGGدارد. به علت افزایش تعداد تکرار های سمه نوکلئوتیدی  

 بیان نمی شود.  ژن و سیون در این ناحیه اتفاق افتادهمتیال4 افزایش تعداد تکرار ها

 و دیستروفی عضالنی نیز در این گروه قرار دارند. هانتینگتون5بیماری 

 

 توارث میتوکندریایی (2

 در صفات میتوکندریایی میزان هتروپالسمی تعیین کننده شدت بیماری می باشد.

 

 زائیسم رده جنسیوم (3

اتوزومال غالب مبتال می شموند ایجاد یک موتاسمیون جدید در بخشمی )یا تمام( سملولهای رده جنسمی در یکی از والدین یک یا چند فرزند خانواده به بیماری به علت 

 می کنند. بدون اینکه سابقه فامیلی داشته باشند و والدین بدون بروز نشانه بیماری، بیماری را به فرزندان منتقل

 موتاسیون جدید (4

اتوزومممال غالممب دیممده مممی شممود کممه یممک کممودکی در خممانواده صممفتی را نشممان مممی دهممد کممه هممیچ سممابقه چنممین بیممماری در معموال در برخی بیماریها به ویممژه 

7خانواده دیده نشده است که این می توانممد بممه علممت ایجمماد موتاسممیون جدیممد در کممودک باشممد. بممرای مثممال 

8
ن جدیممد موتاسممیوبممه علممت یا، کنممدروپالزبیممماری آ 

 می باشد.

 
1 Mitochondrial DNA 

2 Mutant 
3 Heteroplasmy 

4 Methylation 
5 ingtontnuH 
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 تاخیر در بروز بیماری (5

ایممن عامممل باعممث مممی شممود کممه انتخمماب طبیعممی در حممذف ایممن صممفات نقممش نداشممته باشممند و در  و مممی کننممد زبرخی از بیماری های ژنتیکی در سنین باال برو

 .نتیجه فرکانس بیماری در جامعه افزایش یابد

 سینه غالب(، آلزایمر، سرطان زومال)اتو هانتینگتون مثال:

 

 Penetranceنفوذپذیری ژن  (6

افممرادی نفوذپذیری معموال در سطح اجتماع مطرح مممی شممود و عبممارت اسممت از: درصممد هتروزیگمموت هممایی کممه فنوتیممپ غالممب را بممروز مممی دهنممد. یعنممی درصممد 

 که با داشتن ژنوتیپ بیماری، فنوتیپ بیماری را نشان می دهند.

 

  مثال:

𝑅𝑏ژنوتیپ های  %90دارد. یعنی  (p=90%)نفوذپذیری  نوبالستومایرت1
𝑟𝑏+⁄   .بقیه فنوتیپ را نشان نمی دهند. %10فنوتیپ را نشان می دهند 

 دارد. (p=100%)نفوذپذیری  ( نگهاوزنیفون رکل3سندروم )  1نوروفیبروماتوز 2

 : ژن طبیعی+𝑓 انگشتی 6: ژن F :(p=75%) انگشتی 6عارضه 

𝐹راد فا
𝑓+⁄  : 75% 6 طبیعی %25 انگشتی 

 

 Variable Expressivityشدت بیان یک صفت  (7

 .شدت بروز بیماری های ژنتیکی به علل مختلفی ممکن است در افراد مختلف یکسان نباشد

 عوامل محیطی .1

 ژنهای زمینه ای تغییر دهنده .2

 ( Allelic Heterogeneityناهماهنگی اللی )  .3

 

 

 

 انگشت ششم در قسمتهای مختلف دست و یا با اندازه های )شدت های( مختلف بروز می کند.انگشتی،  6در عارضه  مثال:

کممه منجممر بممه گلمموبین -هممای مختلممف مممی شممود. مممثالً ژن زنجیممره  فنوتیممپباعممث بممروز  ناللی جهش های مختلممف در قسمممت هممای مختلممف یممک ژدر ناهماهنگی 

 تاالسمی می شود.و بیماری سلول داسی شکل 

 
1 Retinoblastoma 

2 Neurofibromatosis type I (NFI) 

3 von Recklinghausen 
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 Genomic Imprintingهای حک شده  نژ (8

نامیممده مممی  Genomic imprintingنممام بمما وقتی بیممان یممک ژن بسممتگی بممه ایممن داشممته باشممد کممه از والممد مممادر یمما والممد پممدر بممه ارث رسممیده باشممد، پدیممده 

 می باشد. DNAوزین در حک گذاری، متیالسیون باز های سیتشود. مکانیسم 

 

 

 پیوستگی ژنتیکی 
بصممورت مسممتقل در کنممار همممدیگر جممور شمموند و انممواع گامممت  تواننممدبنممابراین مممی  دارنممدکممه بممر روی کروممموزوم هممای مختلممف قممرار  هستندژنهایی ژن های مستقل 

 ها را بوجود آورند. 

 

AB       ab      Ab      aB  گامت ها 
→ 

A//a 
 یا

A//a 

b//B B//b 

 

 صفات نمی باشند. کروموزوم قرار دارند و تابع قانون جور شدن مستقل ژنهای پیوسته به ژنهایی گفته می شود که بر روی یک •

اور اتفمماق افتممد در اینصممورت مممی تواننممد بطممور در صممورتیکه در ژنهممای پیوسممته فاصممله بممین دو جایگمماه ژنممی بیشممتر باشممد کممه بممین آن دو یممک کراسممینگ •

 گفته می شود. Linkageمستقل جور شوند به این حالت ژنها، لینکاژ 

 نوترکیبی می شود.1ایجاد اور قطعاتی بین دو کروموزوم مبادله می شوند که منجر به راسینگلت کبه ع •

 

  اگر دو ژن پیوسته بصورت هموزیگوت باشند، دو نوع ژنوتیپ می توانند داشته باشند:

 

 Repulsionیا  Transترنس  (1

  باشد. در این حالت هر یک از الل های موتانت روی یکی از جفت کروموزوم ها می

a 

A 
A  a 

A 
A 

b B  B b 

 Cis    Trans  

 

 Couplingیا  Cisسیس  (2

 در این حالت الل های وحشی روی یک کروموزوم و الل های موتانت روی کروموزوم دیگر می باشد.

 
1 Recombination 
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 مطالعاتی که روی نخود فرنگی صورت گرفت نشان دادند که هفت جفت صفت نخود فرنگی بر روی چهار جفت کروموزوم قرار دارند.

 در ژن های مستقل:

P≈R=1
2⁄  

P 𝐴 والدین 𝐵
𝑎 𝑏

 
 

  گامت ها 

 

   → ↓  

  R نوترکیبی
𝐴 𝑏
𝑎 𝐵

  
  

 
FF1 

 

 پیوستگی ژنتیکی بین ژن ها شدند. متوجه Punnettو  Batesonآقای 

 

 در نخود شیرین: 

 

 

 

P.V 

 4831

6952
>

9

16
 → [AB] = 4831 

1338

6952
>

1

16
 → [ab] = 1338 

R 

 390

6952
>

3

16
 → [aB] = 390 

393

6952
>

3

16
 → [Ab] = 393 

 مجموع  6952  
 

 

 

 

 

[ab]  قرمز گرد x [AB] ارغوانی بیضوی 

 ↓  

F1xF1→ [AB] F1: 

 

 ه دو ژن بصورت مستقل جور نمی شوند.کمقادیر مشاهده شده با مقادیر مورد انتظار تفاوت زیادی دارند و این نشان دهنده این است 

Morgan تفاده کرد و به جای برای بررسی این کار از مگس سرکه اسF1xF1 تست کراس انجام داد ،: 

 

 

 

 

 

 شکل دانه گرده گرد 
> 

 شکل دانه گرده بیضوی 
 

 رنگ قرمز 
> 

 رنگ ارغوانی

b B a A 

 بال کوتاه 
> 

 بال بلند 
 

 چشم ارغوانی
> 

 )قرمز( چشم تیره 

vg (vestigial wings) vg+ pr (purpurea) pr+ 
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ولممی اختالفممات زیممادی بممین گامممت هممای والممدینی و بممازترکیبی وجممود  شممدندمممی  1:1:1:1اگر ژن همما مسممتقل بودنممد نسممبت هممای حاصممل از تسممت کممراس بصممورت 

 دارند. پس ژنها پیوسته اند.

 داد.بال کوتاه خالص، آمیزش -بال بلند را با مگس های چشم قرمز–دیگری مگس های چشم ارغوانی مورگان در آزمایش

 

 

P 

1067 [Pr     +] Pr       + 

Pr       Vg  
 [+     Vg] x [Pr    +]  

965 [+    Vg] +       Vg 

Pr       Vg  
 +       Vg 

+        Vg  
↓ Pr       + 

Pr       +  
 

 

R 

146 [Pr   Vg] Pr       Vg 

Pr       Vg  

F2  

→ 
Pr     Vg 
Pr     Vg  

x     Pr       + 

+       Vg  
F1:  ♀️ 

157 [+       +] +          + 

Pr       Vg  
  ترنس  تست کراس 

 2335        

 

   :حالت دوم

Pr       + 

+       Vg 
 

♂️ x Pr     Vg 

Pr     Vg 
 

♀️→ F2 1
2⁄  Pr     + 

Pr   Vg 
 

[Pr    +] ,           1 2⁄  Pr     Vg 

+      Vg 
 

[+    Vg] 

 

 F2اور صممورت نمممی گیممرد، در نتیجممه گامممت هممای نوترکیممب تولیممد نمممی شمموند بممه همممین علممت زاده هممای چون در مگس سممرکه هممای نممر، کراسممینگدر حالت دوم 

 ند.( می باشPحاصل گامت های والدینی ) 

 

 

P  

 [Pr     Vg] → Pr     Vg 
Pr     Vg  

[+        +] → +        + 
Pr     Vg  

R (Recombination) 

 [+      Vg] → +      Vg 
Pr     Vg  

[Pr      +] → Pr     Vg 
Pr        +   

 

[Pr      Vg] x 
[Pr+      Vg+]  وحشی

 خالص 

Pr       Vg 

Pr       Vg  
↓ +       + 

+       +  
 [𝑃𝑟+      𝑉𝑔+] F1: 

F2→ +       + 
pr     vg 

 

 

       ♂️ 

 

         ♀️ 
 تست کراس 

Pr     Vg 
Pr     Vg 

 

x +       + 
Pr     Vg 
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شممبیه ژنهممای مسممتقل گامممت بممازترکیبی کننممد، در اینصممورت  %50گامممت والممدینی و  %50پممس مممی تمموان نتیجممه گرفممت کممه اگممر دو ژن پیوسممته باشممند و تولیممد  *

 وند.می شجور 

P≈R=1 در ژنهای مستقل  *
 P>Rدر ژنهای پیوسته     ⁄2

0)  متغیممر مممی باشممند %50( در محممدوده صممفر تمما Rگامممت هممای بممازترکیبی )  ≤ 𝑅 < . هرچممه درصممد گامممت هممای بممازترکیبی بممه صممفر نزدیممک باشممد، ( 50

 نزدیک باشد مثل ژنهای مستقل عمل خواهد کرد. %50پیوستگی زیاد خواهد بود و هرچه به 

 

ین دو بمم  بممه فاصممله بممین دو ژن مممورد نظممر فممرق مممی کنممد. یعنممی هرچممه فاصمملهابسممته محققین متوجه شدند که درصد گامممت همما یمما فنوتیممپ بممازترکیبی و •

 ژن از همدیگر کمتر باشد، نوترکیبی کمتر و برعکس.

 

 

 

 (Genetic Mapنقشه ژنتیکی ) 

 می باشد. Centimorgan (cM) -واحد فاصله نقشه ژنتیکی سانتی مورگان       پیوستگی ژنها بر روی کروموزوم را نقشه ژنتیکی می گویند.

 

مممی تمموان بممه عنمموان واحممد فاصممله ژنتیکممی در نظممر گرفممت. یممک واحممد فاصممله ژنتیکممی را یممک سممنتی ا حاصممل شمموند آنممر اگر یک درصد گامت ها توسممط بممازترکیبی

 مورگان در نظر می گیرند.

 در مثال فوق:

 

 

 

 

در  Prو  Vgژن بممممممممین دو  علمممت تفممماوت در فاصمممله  *

هرچممه نمونممه گیممری بیشممتر  تعممداد نمونممه همما مممی باشممد. 

باشممد، اخممتالف کمتممر خواهممد  بود.

 

 

Linkage Group 

هممای  تعممداد کروممموزومرا تشممکیل مممی دهنممد. بنممابراین در هممر موجممود زنممده  گئروه ژن پیوسئتهتمام ژن های شناخته شممده روی یممک کروممموزوم بمما همممدیگر یممک 

 خواهد بود.گروه های ژنی پیوسته اد تعدبرابر با  هاپلوئید

𝑃𝑟+            Vg 

Pr              Vg+  

 303 = 146 + 157 تعداد بازترکیبی ها

 برای حالت ترنس 
303 فراوانی نوترکیب ها 

2335
= 0.129 

 x 100 = 12.9% 0.129 رکیب هادرصد نوت

 12.9m.u یا cM 12.9 فاصله بین دو ژن

    

𝑝𝑟+          vg+ 

pr              vg+  

154+151 درصد بازترکیبی

2839
 x 100 =  10.7% 

 برای حالت سیس 

 cM 10.7 فاصله بین دو ژن
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 مسئله

را بدسممممممت  ژنوتیمممپ   F1xF1ممممی باشمممد. درصمممد گاممممت همممای بمممالقوه تولیمممد شمممده ناشمممی از  10cMبرابمممر بممما  Bو  Aفاصمممله بمممین دو ژن 

 آورید.

  A        B      45% 
 

 گامت ها 

→  
 10cMفاصله  

 a        b      45% %10درصد نوترکیبی = 

 A        b       5% %90درصد والدینی = 

  a        B       5%  

 

 

 سئوال

 چرا درصد گامت های والدینی بیشتر از نوترکیبی است؟ •

 ( ؟است %10است؟ )در مثال فوق چرا درصد نوترکیبی  %50چرا درصد گامت های بازترکیبی کمتر از  •

اور دو نمموع گامممت اور صممورت مممی گیممرد زیممرا در کراسممینگاز سمملول همما کراسممینگ %20مممی شممود ولممی در  %10د نمموترکیبی اسممت پممس درصمم  10cMچممون فاصممله 

ضممرب  2تولیممد مممی شممود و بممه همممین خمماطر اسممت کممه درصممد بممازترکیبی را در 

 می کنیم.

 x 10% 2=  %20اور صورت می گیرد:  سلول ها کراسینگ %20در 

 ورت نمی گیرد.صاور سلول ها کراسینگ %80در 

 

 

 

 

a          A 

b          B 
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( تولیممد کننممد، بممه همممین جهممت درصممد گامممت Pاور همچنممین مممی تواننممد گامممت والممدینی ) پس از اینجا مشاهده می شود کممه چممون خممود سمملولهای دارای کراسممینگ

 های والدینی افزایش می یابد.

 

 پیوستگی سه ژن

قبممل از تعیممین فاصممله بممین ژن همما ابتممدا بایممد نقشممه ژنممی،  (،سممه ژنممی)حالممت حالممت ایممن ر شاید بیشتر از دو ژن بر روی یک کروممموزوم مممورد بررسممی قممرار گیرنممد. د

 می توانند ترتیب های مختلف داشته باشند: Cو  A ،Bیعنی ترتیب ژن ها مورد توجه قرار گیرند زیرا سه ژن 

 

 

 له بین ژن هاو فاص تعیین ترتیب 

 تا ترتیب و فاصله ژنها مشخص شوند: تعداد سه تا تالقی تست کراس صورت گیردرا در نظر بگیریم، باید  Aa , Bb , Ccژن  جفتاگر سه 

 %12 → بازترکیبی  [a B] , [Ab] 1تست کراس 
 

a          b 

a          b 
x 

 
A          B 

a          b 

 %7  → بازترکیبی  [bC] , [Bc] 2تست کراس 
 

b          c 

b          c 
x 

 
B          C 

b           c 

 %5  → بازترکیبی  [aC] , [Ac] 3 تست کراس
 

a          c 

a          c 
x 

 
A          C 

a          c 

 

مممی  5cMو سممومی  7cM، دومممی  12cMمممی باشممد پممس ژنهمما دو بممه دو پیوسممته مممی باشممند کممه در اولممی  %50بممازترکیبی کمتممر از  درصممددر هممر سممه مممورد 

 شکل زیر خواهد شد:ژنها بصورت  باشند. پس ترتیب

 

 سئوال

 درصد بازترکیبی ها به شکل زیر می باشد: A, B, Cدر مورد سه ژن در آمیزش های دو ژنی 

A     B   20%  B      C    10%  A      C   28% 

 ترتیب ژنها به چه شکلی است؟

 

 

 

( می باشمد. یعنی هر چه additive)  باشمد ولی چنین نیسمت زیرا فاصمله ژنتیکی دارای خاصمیت افزاینده M30cبرابر با  A     Cانتظار بر این می باشمد که فاصمله بین دو ژن 

صمحت دارد. مثال در مثال فوق  20cM-10اور و در نتیجه گامت های نوترکیبی بیشمتر می شمود اما این حرف تا فاصمله  فاصمله بین دو ژن بیشمتر باشمد، احتمال کراسمینگ

 , Aاور مضماعف می باشمد که بین دو ژن اسمت، این به خاطر کراسمینگ ( 28cMباشمد اما چنین نیسمت و فاصمله کمتر )  30cMبرابر با C و  A فاصمله بین انتظار بر این بود که

C اور ها جزو گامت های والدینی محسموب شمده اناز کراسمینگ %2اثر همدیگر را خنثی کرده اند، یعنی در حدود  اور هاکراسمینگ صمورت گرفته و ( د. به این ضمریب تداخلI  )

 می گویند.
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 همدیگر را خنثی می کنند  اور های مضاعف ازمواردی که کراسینگ 

 

 اورسه کروماتید درگیر در دوبل کراسینگ (1

 ( اور در یک کروماتید مشترکدو کراسینگ) 

 والدین کاذب 

 گامت ها 

→ 

 

 بازترکیبی 

 بازترکیبی 

 والدین واقعی 

 

 

 

 ب(

 

 

 

 اور( )چهار کروماتید درگیر در دوبل کراسینگبین جفت کروماتید های متفاوت است اور ها دوبل کراسینگ (2

 

   بازترکیبی

 گامت ها 

→ 

 

 بازترکیبی 

 بازترکیبی 

  بازترکیبی

 

 

 

 (الف 
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 اور( بین یک جفت کروماتید مشترک )دو کروماتید درگیر در دوبل کراسینگ راوکراسینگدوبل  (3

P واقعی   

𝐺1 

→ 

 

P  واقعی 

P  کاذب 

P کاذب   

 

 

 ( و تعیین ژن وسطی و فاصله بین ژن هاAA BB CC)  x( aa bb ccتست کراس سه جفت ژن پیوسته ) 

 

  x انواع گامت ها 

 

P   x 410 [ABC] 

P   x 400 [abc] 

R1 

x 65 [Abc] 

x 60 [aBC] 

R2 

x 31 [ABc] 

x 29 [abC] 

R3 

x 3 [AbC] 

x 2 [aBc] 

  

1000 

 

 

اسممت. پممس ژنوتیممپ  Bرا بمماهم مقایسممه مممی کنممیم و از اینجمما نتیجممه مممی گیممریم کممه ژن وسممطی، ژن  [ABC] , [AbC]بممرای تعیممین ژن وسممطی، دو فنوتیممپ  *

بصمممممورت     می باشد.

 

 

A    B    C 

a    b    c 
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 ژن هاتعیین فاصله بین 

 اور در بممین دو ژن رخ داده، جمممع و بممر کممل فنوتیممپ هممای حاصممل تقسممیم کممرده و سممپس بممهبرای تعیین فاصممله بممین ژن همما تعممداد فنوتیممپ هممایی کممه از کراسممینگ

 ضرب می کنیم. 100عدد 

 

 Bو  Aفاصله بین دو ژن 

 Bتا  Aفاصله  =
اور های منفرد بین دو ژنتعداد دوبل کراس ها + تعداد کراسینگ   

x 100 = 
60+65+3+2

1000
 x 100 = 13 cM 

 تعداد کل فنوتیپ 

x 100 = 6.5 cM 
31 + 29 + 2 + 3 

 Cتا  B= فاصله 
1000 

13.0 + 6.5 = 19.5 cM یا x100=19.5 cM 
60+65+31+29+(3+2)x2 

 Cتا  Aفاصله  =
1000 

 

 اور ها فراوانی کراسینگ 

 : Iدر منطقه 
13  

 : IIدر منطقه 
6.5 

100  100 

 

 IIاور در منطقه فراوانی کراسینگ I xاور در منطقه فراوانی کراسینگ اور مضاعف =احتمال کراسینگ 

 

 

 Cضریب تطابق یا تالقی یا همبستگی 1

 به شده( می باشد.اور مورد انتظار )محاسهای تجربی )مشاهده شده( با فراوانی دوبل کراسینگ راوضریب تطابق مقایسه فراوانی دوبل کراسینگ

= 0.59 

3+2

1000
  

= 
 اور تجربیفراوانی دوبل کراسینگ 

C = 
13

100
 x 

6.5

100
 اور محاسبه شدهکراسینگ فراوانی دوبل  

 

 

همبسممتگی وجممود اور اور صممورت گرفتممه اسممت. یعنممی در بممین دو ناحیممه در ایجمماد کراسممینگکراسممینگ IIو هممم در منطقممه  Iممموارد هممم در منطقممه  %59یعنممی در 

 اور صورت نمی گیرد.( دوبل کراسینگ%41دارد ولی در بقیه موارد ) 

 
1 Coefficient of coincidence 
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 ضریب تداخل 1

 I=1-Cمی شود.      IIاور در ناحیه مانع تشکیل کراسینگ Iاور در ناحیه موارد کراسینگ %41در 

 تداخل:

 I≤1≥0 :مثبت 

 اور های دیگر در مجاورت همان محل می شود.ایش کراسینگاور در یک محل موجب افزدر باکتریوفاژ ها: یعنی کراسینگ :منفی 

 

 خواهد بود. یعنی تداخل مطلق وجود دارد. I=1صورت نگرفته در نتیجه  اورباشد دوبل کراسینگ C=0می باشد. اگر  C≤1≥0مقدار 

نزدیک به صمفر باشمد، از عدم تشمکیل دوبل  Cباشمد. یعنی هرچه  اور کمتر میکوچکتر باشمد فاصمله راحت تر محاسمبه خواهد شمد چون تعداد دوبل کراسمینگ Cهرچه مقدار 

نزدیک تر باشمد از برآورد  1به  Cاور یقین چندانی نخواهیم داشمت یعنی اینکه وقتی نگنزدیک باشمد، از تشمکیل دوبل کراسمی 1اور مطمئن خواهیم بود و هرچه به کراسمینگ

اور دیگر عمل خواهد کرد و هیچ تاثیری بر روی کراسینگ یاور مستقل از دیگره زیادی خواهند داشت و هر کراسینگفاصله مطمئن نخواهیم بود و نیز ژنها از همدیگر فاصل

 نخواهد داشت.

 اور صورت نمی گیرد.سانتی مورگان باشد بیشتر از یک کراسینگ 15یا  10فاصله بین دو ژن کمتر از وقتی  *

 F1xF1برآورد فواصل دو ژن در صورت آمیزش 

 

 Cisحالت در  .1

 

(1−P)

2
  (P)

2
  (P)

2
  (1−P)

2
                     

 

    

a        b a        B A        b A        B 

[AB] [AB] [AB] [AB] A        B 

(1−P)2

4
  P(1−P)

4
  P(1−P)

4
  (1−P)2

4
  

(1−P)

2
  

[Ab] [AB] [Ab] [AB] A        b 

P(1−P)

4
  P2

4
  P2

4
  P(1−P)

4
  

(P)

2
  

[aB] [aB] [AB] [AB] a        B 

P(1−P)

4
  P2

4
  P2

4
  P(1−P)

4
  

(P)

2
  

[ab] [aB] [Ab] [AB] a        b 

(1−P)2

4
  P(1−P)

4
  P(1−P)

4
  (1−P)2

4
  

(1−P)

2
  

 

 

 a          b 

a          b 
 

x 
A          B 

A          B 
 

  ↓  

A          B 

a          b 
 

x 
A          B 

a          b 
 

F1: 

 :فرض                   P=نوترکیب فراوانی گامت های 

 P-1فراوانی گامت های والدینی  

 

2+(1−𝑃)2

4
  [AB]: 

1−(1−𝑃)2

4
  [Ab]: 

1−(1−𝑃)2

4
  [aB]: 

(1−𝑃)2

4
  [ab]: 

 

 
1 ce factorInterferen 
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 Transدر حالت  .2

 

2+𝑃2

4
  [AB]: 

𝑃2

4
  [ab]: 

1−𝑃2

4
  [Ab]: 

1−𝑃2

4
  [aB]: 

 

 

 

 a          B 

a          B 
 

x 
A          b 

A          b 
 

  ↓  

F1 x F1 ➔ F2 A          b 

a          B 
 

F1: 

 
 

 

 مسئله

ژنوتیپ    تعداد    F1xF1اگر در آمیزش   .Bو  Aبه شرح زیر باشد، مطلوبست درصد نوترکیبی بین دو ژن  F2فنوتیپ های حاصل در 

 

[AB]=4831   [ab] = 
(1−𝑃)2

4
 = 

1338

6953
 

[Ab]=390   → √
(1−𝑃)2

4
 = √

1338

6953
 = 

1−𝑃

2
 = 0.44 → P=0.12 

[aB]=393 

[ab]=1338   Px100=12%   است. %12یعنی بازترکیبی برابر با  

 6952 :مجموع

 رابطه بین درصد نوترکیبی و فاصله ژنتیکی بین دو ژن در آمیزش های دو ژنی

 

 

 

 سئوال

 باشد، بازترکیبی چقدر است؟ 120cMاگر فاصله ژنتیکی 

 است. %50بازترکیبی  -

 

 می باشد. 120cMاور های زیاد، فاصله واقعی کمتر از کراسینگبه خاطر وجود 

 

 

A          B 

a          b 
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 تعیین نقشه ژنتیکی در قارچ ها 
د کروموزوم ها در این  نوروسمپورا کراسما دارای یک سماختمان کیسمه ای شمکل بنام آسمک می باشمد که در داخل آن محصموالت میوزی یعنی آسمکو اسمپور ها وجود دارند. تعدا1

وجود  2nدر مرحله ایجاد سملول تخم حالت   چون حالت هاپلوئید در قارچ ها وجود دارد به همین خاطر غالبیت و مغلوبیت مطرح نمی باشمند و فقطعدد می باشمد و  7قارچ 

نوع  6و سمانترومر،  اور بین ژن آسمکو اسمپور بصمورت چهار جفت تولید می شمود. در کل می توان گفت که در صمورت وقوع کراسمینگ 8دارد که در اثر تقسمیم میوز آسمکی با 

 (.4TTیا  3DRنوترکیبی می باشند. ) ( و چهار تای دیگر 2PDآسک تولید می شود که دو تا از آنها والدینی ) 

 

ک های ( از هم جدا خواهند شمد که در اینصمورت آسم Iدر اولین تقسمیم میوز )میوز  aو  Aاور بین ژن و سمانترومر وجود نداشمته باشمد، الل های  کراسمینگدر صمورتیکه   *

از یکدیگر جدا می شموند. چنین آسمک هایی آسمک های  IIدر تقسمیم میوز  aو  Aاور، الل های  حاصمل را آسمک های پیش کاسمتی می گویند ولی در صمورت وجود کراسمینگ

 پس کاستی نامیده می شوند. 

 

 

 

 

 

 

 :3و  2اور بین کروماتید های کراسینگ

 

 

 

 

 حاصل می شود. AaxAaگر هم اتفاق بیفتد پس در کل آسک های زیر از آمیزش اور بین کروماتید های دیاگر کراسینگ

 
1 Neurospora crassa 

2 Parental ditype 

3 RD  یاNPD :parental ditype-Non 
4 Tetra type 
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 دانشجو: امیررضا عباسی

  

Aa x Aa 

 پیش کاستی -ی والدین پس کاستی -نوترکیبی 

 

 

 

 تعیین فاصله بین ژن و سانترومر )تعیین درصد ترکیبی(

x 100 = 
1

2
 x 

34

242
 x 100 = 7 cM 

 ر(اوکاستی )ناشی از کراسینگتعداد آسک های پس 
1

2
 x  فاصله =A  تا سانترومر 

 تعداد کل آسک

 می باشد. 7cMتا سانترومر  Aژن پس فاصله 

 

 

 

 تفکیک دو جفت ژن در نوروسپورا
 و سانترومر Bو سانترومر و بین  Aاور در بین عدم وجود کراسینگ حالت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا غیر والدینی  𝐷𝑅1دو شکل بازترکیبی 

 پیش کاستی نسبت به هر دو ژن

  𝑃𝐷1 والدینیکل دو ش

 نسبت به هر دو ژن پیش کاستی

108         100                                      8              7             10              9 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  51

 دانشجو: امیررضا عباسی

 و سانترومر Bاور بین گو سانترومر و بدون کراسین Aاور بین یک کراسینگ دومحالت 

 شکلی: دوتا والدینی و دو تا نوترکیبی 4آسک 

 (𝑇1 پس کاستی( )A  و پیش کاستیB ) 

 

 

 

 

 

 و سانترومر Aاور بین کراسینگ و بدون و سانترومر Bاور بین کراسینگ سومحالت 

(𝑇2 چهار شکلی: پیش کاستی )A  و پس کاستیB 

 

 

 

 

 

 

 اور در هر دو ژن(دو ژن)کراسینگپس کاستی هر  چهارحالت 

 

 

 DPفراوانی  ≈ DRفراوانی  ←اگر دو ژن مستقل از هم باشند 

 

 

 است T<DRدر ژنهای مستقل چون فاصله بین ژنها زیاد است فراوانی  *

(DP ≈ DR) 

در ژنهای پیوسمته چون فاصمله بین ژنها کمتر اسمت و فاصمله بین ژن تا سمانترومر  *

 T>DR (DP>DR) ←بیشتر است 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  52

 دانشجو: امیررضا عباسی

 مسئله

در قارچ نوروسمپورا کراسما، آسمک های زیر به وجود آمده اند. آیا این ژنها پیوسمته هسمتند یا مسمتقل؟ در صمورت مسمتقل بودن فاصمله ژنها تا  ab x ABژنوتیپ  دواز آمیزش  

 سانترومر را بدست آورید.

 

Ab 

aB 

AB 

ab 

AB 

Ab 

ab 

aB 

AB 

aB 

Ab 

ab 

Ab 

Ab 

aB 

aB 

AB 

AB 

ab 

ab 

5 

𝑇𝑔 

 پس کاستی هر دو ژن

15 

𝑇2 

 Bbپس کاستی 

30 

𝑇1 

 Aaپس کاستی 

105 

𝐷𝑅1 

 پیش کاستی هر دو ژن

110 

𝐷𝑃1 

 پیش کاستی هر دو ژن

 است، پس دو ژن مستقل می باشند.𝐷𝑅1≈   𝐷𝑃1چون 

 

 

 )تتراد ها( دیده می شود.ها  Tاور در اور ی وجود ندارد. کراسینگدر دو مورد اول هیچ کراسینگ *

 

 وجود دارد. aیا  Aژن  3و  2بین کروماتید های  راوکراسینگ ← 30با  110از مقایسه  -

 وجود دارد. bیا  Bژن  4و  2 بین کروماتید های راوکراسینگ ← 15با  110از مقایسه  -

 وجود دارد. bیا  Bژن  1و  3روماتید های و ک aیا  Aژن  3و  2 بین کروماتید های راوکراسینگدوبل  ←  5با  110از مقایسه  -

 

 

 
x 

30+5

265
 x 100 = 6.6 cM  

1

2
 تا سانترومر  A= فاصله 

 
x 

15+5

265
 x 100 = 3.7 cM 

1

2
 تا سانترومر  B= فاصله  

 

 

 تا سانترومر است. Bاور بین ومر بیش از کراسینگو سانتر Aاور بین تا سانترومر است، به همین علت کراسینگ Bتا سانترومر بیشتر از فاصله  Aچون فاصله 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  53

 دانشجو: امیررضا عباسی

 در نوروسپورا کراسا و تعیین محل سانترومر  AaBbبررسی دو جفت ژن پیوسته 

 باشد ژن ها پیوسته می باشند. در مورد ژن های پیوسته سه ترتیب مختلف می توان در نظر گرفت: DP>DRدر صورتی که تعداد 

 

 نزدیک به سانترومر Aژن و هر دو ژن در یک طرف سانترومر  -1

 خصوصیات این ترتیب ژنی:

I. اور بین یک کراسینگA .و سانترومر موجب پس کاستی هر دو ژن می شود 

II.  پس کاستی ژنB  بیشتر از ژنA .خواهد بود 

 

 

 نزدیک به سانترومر Bژن و هر دو ژن در یک سمت سانترومر  -2

I. اور بین ژن کراسینگB و ژن می شود.و سانترومر موجب پس کاستی هر د 

II.  پس کاستی ژنA  بیشتر از ژنB .می شود 

 

 سانترومر در وسط دو ژن -3

I. سانترومر موجب پس کاستی همان ژن می شود.اور در بین هر کدام از ژنها و یک کراسینگ 

II. بین برای پس کاستی هر دو ژن، دوبل کراسینگ( اور الزم استA  و سانترومر و بینB  )و سانترومر 

III. ستی هر دو ژن در اقلیت می باشند.آسک های با پس کا 

 

 

 مسئله

 . آیا دو ژن پیوسته اند یا مستقل از همدیگرند؟ ترتیب و فواصل ژنی را محاسبه کنید.آسک های زیر بدست آمده اندab x AB ی  ااز تقسیم میوز تالقی دو سویه نوروسپور

 

Ab 

Ab 

aB 

aB 

Ab 

AB 

aB 

ab 

AB 

ab 

AB 

ab 

AB 

AB 

ab 

ab 

DP > DR 

110+45=155 > 5 

 

 پس دو ژن پیوسته اند.

5 

𝐷𝑅1 

 Aژن کاستی  پیش

 Bپس کاستی ژن 

 اوردوبل کراسینگ

40 

𝑇2 

 Bپیش کاستی 

45 

𝐷𝑅2 والدینی 

 کاستی هر دو ژن پس

110 

𝐷𝑃1 والدینی 

 پیش کاستی هر دو ژن



 ژنتیک پایه

 استاد: دکتر حبیب عنصری  54

 دانشجو: امیررضا عباسی

 وجود دارد، پس ترتیب به شکل  Bعددی پس کاستی  40در آسک 

  و در اقلیت است، پس ترتیب به شکلوجود دارد   Aددی پیش کاستی ع 5در آسک  

 

 

  ، پس ترتیب به شکل3و  2و سانترومر بین کروماتید های  Aاور بین ژن عددی یک کراسینگ 45در آسک 

 

 

  ، پس ترتیب به شکل3و  1بین کروماتید های  Bو  Aاور بین دو ژن عددی یک کراسینگ 40در آسک 

 

 

 اتفاق می افتد، پس در کل ترتیب ژن به شکل  2و  3و  1و  4و یا بین  2و  4با  1و  3کروماتید های  ندر بی Bو  Aاور بین دو ژن دی دوبل کراسینگعد 5در آسک 

 می باشد. 

 

 

 

 

 

 Bتا  Aتا سانترومر محاسبه می شود و سپس فاصله  A: ابتدا فاصله فواصل ژنی

 

x 
45

200
 x 100 = 11.52 cM  

1

2
 تا سانترومر  A= فاصله 

x 
40+5+5

200
 x 100 = 12.5 cM  

1

2
 Bتا  A= فاصله 

x 
40+45+5+5

200
 x 100 = 23.75 cM  

1

2
 تا سانترومر  B= فاصله 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  55

 دانشجو: امیررضا عباسی

 کاریوتیپ 1

 به شکل، تعداد و نوع کروموزوم های یک فرد گفته می شود. هر گونه برای خود یک کاریوتیپ ویژه ای دارد.

 در زنان تشکیل یافته است.  XXدر مردان یا  کروموزوم های جنسیبه اضافه  کروموزوم اتوزومجفت  22همولوگ شامل کروموزوم جفت  23وتیپ طبیعی انسان از کاری

 منوزومی و ناهنجاری های دیگر موجب تغییر کاریوتیپ می شوند. ،اختالالت کروموزومی نظیر تریزومی

 

 

 پ انسان چگونگی بدست آوردن کاریوتی

 بنابراین اکثر سلول های بدن به استثناء گلبول های قرمز خون دارای هسته می باشند. .و کروموزوم می باشد DNAارای هر سلولی که حاوی هسته باشد د

نعقاد خون اضمافه می کنند. در مرحله خون وریدی می گیرند. سمپس مقداری هپارین برای جلوگیری از ا  10ml-5، به مقدار پکاریوتیدر انسمان معموال برای بدسمت آوردن 

اسمت( کشمت می دهند. در نتیجه   نینیگلوتاهمتویف3( را جدا می کنند و در محیط کشمت مخصموصمی )که حاوی  Tسمانتریفوگاسمیون انجام داده و لنفوسمیت ها ) 2دی بع

سملولی با اضمافه کردن کلشمی سمین )مهار کننده دوک میتوز( تقسمیم    سماعت )در مرحله متافاز تقسمیم(  48-72تقسمیم سملولی می شموند. پس از وادار به  Tلنفوسمیت های  

 متوقف می شود. میتوز

 

رگ شمدن حجم آنها، کروموزوم ها از  سمپس سملول ها را در یک محیط هیپو تونیک قرار می دهند تا سملولها آب جذب کرده و متورم شموند. به علت متورم شمدن سملول ها و بز

 سلول ها را روی الم قرار داده، خشک می کنند و پس از رنگ آمیزی آنها را مطالعه می کنند. همدیگر جدا می شوند. در نهایت 

خواص آنها را تغییر داده و با تغییر نفوذپذیری که سماختار گلیکو پروتئینی داشمته و با اتصمال به غشماء سملول ها  بدسمت می آید( عصماره لوبیای قرمز PHAفیتوهماگلوتینین ) 

و اسمتر ها  EVBو  concanavalin phorbolمی باشمد عالوه بر آن می توان از موادی مثل سمیتوژن 4متداولترین  PHAجذب سملول ها می شمود.  غشماء موجب افزایش

 استفاده کرد.

 

 

 و عمر طوالنی دارند. بودهمی باشند و همچنین دارای هسته بزرگ  Bاز نظر تعداد بیشتر از نوع  Tلنفوسیت های  *

 کرد. وتیپ عالوه بر لنفوسیت ها می توان از فیبروبالست های استخراج شده از پوست، مغز استخوان و سلولهای جنینی مایع آمنیوتیک نیز استفادهبرای تهیه کاری *

 

 
1 Karyotype 

2 Centrifugation 

3 PhytohemagglutininPHA:  
4 Cytogene 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  56

 دانشجو: امیررضا عباسی

 

 

 کروموزوم هارنگ آمیزی 1
 

 قراردادی(  –رنگ آمیزی معمولی )تو پ ر 2 -1

 ( صورت می گیرد.بافر سالین فسفاتمیلی لیتر  19 )یک میلی لیتر گیمسا در %5این نوع رنگ آمیزی با رنگ گیمسا ی 

 

 رنگ آمیزی نواری  3 -2

 

 Bandingروش های نواربندی 

 DNA( رنگ آمیزی می شدند که یک رنگ ارغوانی بوده و با بلوک های قند Feulgen’s Reagentکروموزومها به وسیله رنگ فولگن )  1970و اوایل  1960تا اواخر 

 رنگ آمیزی می شدند. aceto-carmineرنگ آمیزی قرمز بنام واکنش می دهد و یا بوسیله 

ز های سیتوژنتیکی بکار می روند ولی برای بررسی جزئیات بیشتر از یک سری ترکیبات رنگی استفاده می شود که بین باز های اگرچه این رنگ ها امروزه نیز برای آنالی

DNA قرار می گیرند  (Intercalating agents.) 

 

 
1 chromosome staining 

2  tainingSonventional Staining/CPlan Staining/ Solid  

3 Banding Staining 
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  57

 دانشجو: امیررضا عباسی

a) Q-Banding 

  UVمی باشمد که یک ماده فلورسمنت می باشمد و در حضمور نور )آکریدین نارنجی(  Quinacrineاینترکاله می شمود بنام  DNAکی از رنگ هایی که با بازهای ی

رهای تاریک دیده  بصورت نوار های روشن و بقیه قسمتها بصورت نوا UVمی درخشد. بنابراین در قسمت هایی از کروموزوم که رنگ وارد شده است در حضور نور 

 به رنگ روشن دیده می شوند. A Tفلورسنت(. در این رنگ آمیزی معموال نواحی غنی از  میکروسکو می شوند )مشاهده با 

 

b) G-Banding 

 رنگ گیمسا صورت می گیرد که یک رنگ غیر فلورسنت می باشد.1این روش معمول ترین روش رنگ آمیزی می باشد که با 

به رنگ روشن هستند )با رنگ واکنش می دهند( در  Qدر روش  مناطقی کهنی هستند یع Qز نظر تیرگی و روشنی عکس نواربندی نوارها ا G-Bandingدر 

 روش گیمسا این نواحی با رنگ گیمسا واکنش داده در نتیجه به رنگ تیره می مانند.

 

 

  Xبرای مثال در کروموزوم 

 

 

نوار دیده می  800-1000باند را می توان مشاهده نمود در حالیکه در کروموزوم های پروفازی  300-400 متافازیوم های در مورد کروموز Banding-Gبا استفاده از 

 شود.

 ( و همچنین تهیه کاریوتیپ استفاده می شود. 4000kbبرای مطالعه ناهنجاری های کروموزومی از جمله حذف و اضافه شدن )  Gروش رنگ آمیزی  -

 

700𝐶سماعت و یا بیشمتر با قرار دادن الم ها در حرارت باالی   4، قبل از رنگ آمیزی، گسمتره های کروموزومی را به مدت Gا به روش نوار گذاری در رنگ آمیزی با گیمسم 
  

ند و در نهایت رنگ آمیزی قیق ترپسمین فرو برده و بالفاصمله در بافر مخصموصمی شمسمتشمو می دهردناتوره می کنند. سمپس آنها را در محلول  یترات( سم )در محلول سمالین 

 سا انجام می گیرد.گیم

 

c) R-Banding 

در این روش کروموزوم ها را پیش از تثبیت در محلول قلیایی بکار برده می شممود ولی روش های تثبیت آن خاص می باشممد.  Gدر این روش نیز روش نواربندی 

می گویند که تحلیل این رنگ آمیزی آسمانتر از   Reverseیا  Rبه همین دلیل به این باشمد.  Gگرم می کنند و این باعث می شمود که نقاط تیره عکس نواربندی 

 می باشد. Qو  Gروش 

 

C-Banding 

در  ها، بخش های مجاور سانترومراین نواربندی برای شمناسمایی مناطق دائما متراکم کروماتین )هتروکروماتین ساختمانی( استفاده می شود. این مناطق عبارتند از: سانترومر 

1q,9q-15q  و بخش های انتهاییY. 

 
1 Giemsa stain 

 منفی یا بی رنگ Qو  Gنوارهای       

 مثبت Qو  Gنوارهای      

 منفی  Rنوارهای      
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 استاد: دکتر حبیب عنصری  58

 دانشجو: امیررضا عباسی

T-Banding (Telomer Banding ) 

 می شوند. این نواربندی برای مطالعه و بررسی ناهنجاری های انتهای کروموزومی )تلومر ها( صورت می گیرد. در این روش تلومر ها به رنگ تیره دیده 

 

Fluorescent In Situ Hybridization :(FISH) 

FISH است که شکاف بین تکنیک های کالسیک سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی را می پوشاند. با این تکنیک می توان کل کروموزوم، منطقه   لیمولکو-یکیتوژنیک متد سیت

 ای از یک کروموزوم و همچنین حتی یک ژن ویژه را بوسیله یک پروب نشاندار )فلورسنت یا رادیواکتیو( را شناسایی کرد.

 

 یر می باشند:به شرح ز FISHمراحل اساسی تکنیک 

 پروب DNAکروموزومی و  DNAدناتوره کردن  -1

370𝐶هیبریداسیون تک رشته ها برای تشکیل هیبرید های دو رشته ای در دمای  -2
 ساعت 16-4به مدت  

تفاده از یک سمری ترکیبات مثل فرم آمید، شمسمتشمو: در برخی موارد ممکن اسمت پروب ها به توالی های غیر ویژه متصمل شموند که نا پایدار می باشمند و با اسم  -3

 و دما این پروب ها را جدا می کنند. PHکاتیون های غیر کواالن و یا از طریق تغییرات 

 آشکار سازی توالی های هیبرید شده. -4

 

 :FISHموارد کاربرد 

 در مطالعه سلول های هیبرید سوماتیک، آنالیز میوز و تکامل کاریوتایپ (1

 نتیک تومور ها برای تعیین آرایش کروموزوم ها، مارکر های کروموزومی و موزائیسم کروموزومدر سیتوژ FISHکاربرد  (2

 ی هستهدر دستیابی به اطالعات سازمان یابی هسته، ساختار آن، معمار FISHکاربرد  (3

4) prenatal diagnosis 

-Y, X, 21نتایج می باشمد. معموال ناهنجاری های کروموزومی   ناهنجاری های کروموزومی قبل از تولد، دسمتیابی سمریع به  تشمخیصدر  FISHمهمترین مزیت 

 با این تکنیک شناسایی می شوند. 18-13

سماعت نتایج را   24در عرض   FISHروز می باشمد زیرا نیاز به کشمت سملول ها دارد اما  6-10)محدوده زمانی برای آنالیز سمیتوژنتیک نمونه های مایع آمنیوتیک  

 ارائه می دهد( 

 ( Multicolor FISHدر تشخیص ناهنجاری های کروموزومی در اختالالت مادرزادی )  M-FISHکاربرد  (5

 

 انواع کروموزوم ها بر اساس موقعیت سانترومر 

 دسته تقسیم بندی می کنند: چنداشد که بر اساس محل سانترومر، کروموزوم ها را به هر کروموزومی دارای یک سانترومر می ب

 (.1,3,16,19,20سانترومر آنها در وسط کروموزوم واقع شده است )  متاسانتریک: کروموزوم هایی که (1

 ساب متاسانتریک: سانترومر در نزدیک به وسط کروموزوم قرار می گیرد. (2

 (.13,14,15,21,22یک به انتها قرار می گیرد ) اکروسانتریک: سانترومر در نزد (3

دارای یک بازو می باشمد. این نوع کروموزوم در انسمان وجود ندارد ولی در گونه های دیگر مثل تلوسمانتریک: سمانترومر در یک انتها قرار می گیرد و کروموزوم فقط  (4

 مگس سرکه دیده می شود. Xموش و کروموزوم 
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ه های باریکی )فرورفتگی های ثانویه( به کروماتینی دارند که به وسممیله سمماق ( Satellitesتوده های کوچک اقماری ) کروموزوم های اکروسممانتریک انسممانی در بازوی کوتاه 

 سانترومر متصل می شوند.

 

 وجود دارند. rRNA 28s, 18s, 5.8sاکروسانتریک ژنهای کد کننده ( 22و  21، 15، 14، 13)کروموزوم های در محل ساقه های این پنج کروموزوم 

 

وزوم و موقعیت سمانترومرشمان به هفت دسمته طبقه بندی می شموند که برای نامگذاری آنها از بطور کلی می توان گفت که تمامی کروموزوم های انسمانی بر اسماس طول کروم

 ده می شود.استفا A-Gحروف 
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نمایش  داده می  XYیا   XXبصمورت  Gدر این دسمته بندی قرار نمی گیرند و بعد از گروه  Yو  Xکروموزوم های   •

 شوند. 

 

 قرار می گیرند. Gدر گروه  Yو  Cه در گرو Xدر بعضی از گروه بندی ها کروموزوم  •

 

 

المللی شمناسمایی کروموزوم ارائه شمده است که طی برای یکسمان سمازی تقسمیم بندی کروموزومی، یک سمیسمتم بین 

آن نقاط متعلق به هر کروموزوم ردیابی و نامگذاری می شموند. برای این کار، کروموزوم دارای دو بازو )بازوی کوتاه 

 (p (و بازوی بلند )q ))   فرض می شمود و نوار های رنگ آمیزی شمده از طرف سمانترومر به تلومر شمماره گذاری می

 شوند. 
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 ناهنجاری های کروموزومی

 ناهنجاری های کروموزومی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

 ناهنجاری های تعدادی (1

 ناهنجاری های ساختمانی (2

 

 

 ناهنجاری های تعدادی 

 را هتروپلوئید گویند. 46 عدد لول با تعداد کروموزوم غیر ازس (: یکHeteroploidهتروپلوئید ) 

 

 گویند.  دکروموزوم را یوپلوئی 23مضارب صحیح (: Euploid)  یوپلوئید

 : تتراپلوئید و ...( پلی پلوئید گویند.4n ،: تریپلوئید3n ،: دیپلوئید در سلولهای طبیعی2n ،: هاپلوئید در گامت هاnمثل ) 

 

 ی گویند. دوئی)حالت طبیعی( بیشتر یا کمتر شود انیوپل 2n(: وقتی تعداد یک یا چند کروموزوم از Aneuploidانیوپلوئید ) 

 ( 2n-2زومی ) و نولی ( 2n+2( و ) 2n+3زومی های دیگر ) پلی -( 2n+1تریزومی )  –( 2n-1منوزومی ) مثل: 

 

 

 

 

 پلوئیدیپلی

می باشمند. اگر ضمریب  2n( دیپلوئید گویند که اکثر سملول های بدن 2nباشمد )  2ها وجود دارند. اگر مضمرب برابر  کروموزوم را هاپلوئید می گویند که در گامت   n=23تعداد 

  پلوئید می باشند.کلیوی بطور طبیعی پلی ی وپلوئید گویند. بعضی از سلول های بدنی نظیر سلول های کبدپلیباشد  2بیشتر از 

پلوئیممدی کامممل بممه نممدرت در انسممان دیممده مممی شممود و معممموال حالممت موزائیسممم دیممده مممی شممود یعنممی شممود و پلی پلوئیدی منجر به سممقط جنممین مممیدر انسان پلی

ز آمیممزش دو کروممموزومی مممی باشممد. تریپلوئیممد همما معممموال ا 69( یمما 3n( و بخممش دیگممر بصممورت تریپلوئیممدی ) 2nبخشممی از بممدن دارای کروممموزوم هممای طبیعممی ) 

 می شوند.  ( حاصل2n+n=3nاسپرم با یک تخمک ) 

داشممته اسممت.  در تریپلوئیدی یا جنین مممرده بممه دنیمما مممی آیممد و یمما زود میمیممرد. در ممموارد نممادری کممه تریپلوئیممد زنممده گممزارش شممده اسممت، حالممت موزائیسممم وجممود

 .شود یمدچار اختالل  وزیم میتقس یت شدن همولوگ ها طکروموزوم ها فرد بوده و جف تعداد رایز افراد تریپلوئید عقیم می باشند

 

 هیپوپلوئید 

Hypoploid 

 هایپرپلوئید 

Hyperploid 
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 ناهنجاری های انوپلوئیدی 

 این ناهنجاری ها بصورت تغییر در تعداد یکی از کروموزوم ها می باشد.

 

 ( 2n+1تریزومی ) 

 تریزومی های اتوزومی:

 21 + (XY یا XX) Down syndrome 47 سندرم داون )منگولیسم( 1

 

 13 + (XY یا XX) Patau syndrome 47 (13سندرم پاتئو )تریزومی  2

 

 18 + (XY یا XX) Edwards syndrome 47 (18سندرم ادوارد )تریزومی  3

 

 8 + (XY یا XX) Warkany syndrome 47 8سندرم تریزومی کروموزوم  4

 
 

 

 سندروم داون

لی  –کف میمونی( وجود شممیار ممتد در کف دسممت )خط  –ناهنجاری های قلبی  –( Mental retardationعالئم بیماری: عقب ماندگی ذهنی شممدید )  هیپوتونی )شمم 

زبان دارای شمیار های عرضمی  –داکتیلی(   کلینوخم شمدگی انگشمت پنجم )  –کانتال )پلک رو به باال( چین های اپی –دهان باز  –زبان بیرون زده  –گردن کوتاه   –عضمالت( 

 ست دارای دو بند است.انگشت کوچک د –
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 علل بیماری:

 ی مادریسسلول های جن Iر میوز د 21ازی کروموزوم (: جدا نشدن آناف%95)  21تریزومی  •

       xx/xy Rob.(14,21)+21 46(: %4جابجایی رابرتسونی )  •

 I(21q)21q 21q(: جابجایی  %1)  21 کروموزوم ایزو •

 

1احتمال ابتال بطور متوسط 

100
 افزایش می یابد. 21می باشد ولی با افزایش سن مادر تریزومی  

1احتمال  ری سالگی باردا 20در سن 

1500
 

1احتمال  سالگی بارداری  30در سن 

900
 

1احتمال  سالگی بارداری  40در سن 

100
 

1احتمال  سالگی بارداری  45در سن 

40
 

 

 (13سندرم پاتئو )تریزومی 

 شممکاف کام –ناهنجاری های قلبی  –کوچکی جمجمه(  میکرو سممفالی )  –عقب ماندگی ذهنی شممدید  –( Proboscis)خرطوم دار  –ناهنجاری های عضممالنی و پوسممتی 

 (Cleft lip and cleft palate ) –  )ناهنجاری های ناخن. –ری ک –کوری  –انگشتان اضافی در دست و پا  –میکرو فتالمی )کوچکی چشم ها 

1احتمال تولد فرزند پاتئو 

8000
 میرند.است. )سن مرگ؟( نیمی از فرزندان در اولین ماه پس از تولد می  

 

 (18سندرم ادوارد )تریزومی 

انگشممتان  –جمجمممه کشممیده در قسمممت خلفممی  –عقممب مانممدگی ذهنممی شممدید  –قفسممه سممینه کوتمماه  –تلمموریزم )فاصممله چشمممها زیمماد از هممم( رهیپ –میکرو سفالی 

ا مفالوسمملی  –نقممص قلممب  –ی هممای کلیممه ناهنجممار –میکممرو گناسممی )چانممه کوچممک(  – کممف پمما گهممواره ای –پممای چممماقی  –گمموش همما پممایین تممر  –کممج و کولممه 

انگشممتان بهممم  –( clenched handsدسممتهای گممره خممورده )  – اخممتالل در تممنفس –تمماخیر در رشممد  –( Omphalocele)بیممرون زدن روده همما از شممکم 

بیشممتر از یممک  %50)  لممف مممی شمموندممماه پممس از زایمممان از بممین مممی رونممد و بقیممه در سممنین کممودکی ت 6( تمما %90اکثممر نمموزادان )  -( Webbed toesچسممبیده ) 

 .صلی مرگ: اختالالت تنفسی )قطع نفس( و قلبی می باشد( علت ا –روز  5-15میانگین عمر  –در اولین سال می میرند  %5-%10 –هفته عمر دارند 

1احتمال تولد فرزند با سندرم ادوارد: 

18000
  (1

3000
1ژنتیک انسانی( )  

7500
 تامپسون(  

 

 8وزوم تریزومی کروم

 انگشتان باریک و دراز –گوش های بد شکل  –لب پایین برجسته  –صورت باریک  –عقب ماندگی ذهنی نسبی 

 

 (2n+1+1تریزومی مضاعف )

 48xxx + 18    (    Xو تریزومی  18)تریزومی   مثال:

 48xxx + 21  عوارض هر دو تریزومی تواماً به شدت دیده می شود.  
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 تریزومی جنسی

47,xxx  47,xxy  47,xyy 

 دو تا جسم بار وجود دارد. –: عقب ماندگی ذهنی نسبی وجود دارد 3xسندرم 

 

 (2n+2تترازومی )

 xxxx  48,xxxy,48      عقب ماندگی ذهنی شدید و عقیمی.

         48,xxyy  )تریزومی مضاعف( 

         48 , (xx or xy) + 21 + 21 

 21تترازومی          

 

 (xxy,47) سندرم کالین فلتر

Klinefelter syndrome این فنوتیپ اولین ناهنجاری کروموزوم جنسی می باشد که گزارش شد. این بیماران به علت عدم رشد و نمو سلول های زاینده عقیم می :

 می باشد.مادری  II یا Iدیگر به علت غیر طبیعی بودن میوز  %50پدری و  Iاین بیماران به علت غیرطبیعی بودن میوز  %50باشند. در حدود 

در یک تقسیم میتوزی سلول   xمی باشد که احتمال دارد به علت حذف یکی از کروموزوم های  xy/47xxy,46از این بیماران دارای کاریوتیپ موزائیک  %15در حدود 

 باشد. xxyتخم 

  

 . می باشد yاضافی در کنار کروموزوم  xکروموزوم های  وجود

 در میوز پدری Yو  Xمادری و یا  IIو  Iدر میوز  xهای  عدم جدایی کروموزومعلت: 

1بروز  –سینه بزرگ  –مشکالت زبانی  –عدم تعادل روانی  –پا های بلند  –عقیمی  –عدم رشد بیضه ها  –الغری  –قد بلند  عالئم:

1000
 موی بدن کم پشت - 

 

 

 ( 2n-1منوزومی ) 

 صحیح می باشد.علت آن عدم تفرق 

  جنسی •

وجود دارد و کروموزوم  xبصورت زنده متولد می شوند. چون در انسان نر یک کروموزوم  %1بصورت سقط جنین و در  %99ی جنسی در منوزومی ها

y .کوچک می باشد، بنابراین منوزومی جنسی در انسان قابل تحمل است 

 X0 ,45( می گویند. Turner syndrome (TS)منوزومی جنسی در انسان را سندرم ترنر ) 

 (باشند. یاتوزومال کشنده م یها یمنوزوم)   ومالاتوز •

 

 

47  48  49 
(xxy)  (xxxy)  (xxxxy) 
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 عالئم

با فاصمله  –سمینه پهن   –گردن پره دار  –عیار هورمونهای زنانه پایین اسمت  ویژگیهای ظاهری زنانه اما بافت پسمتان رشمد نمی کند چون –قد کوتاه  •

 .زیاد نوک پستانها

 .پایین بودن خط رویش مو در پشت •

 -رم ترنر احتمال تولد فرزند با سند •
1

3000
 1

2500
 

 ، حالت های موزائیکی مشاهده می شود. %15در  •

• XO/XXX  XO/XX/XXX 

 

 ( 2n-2زومی ) نولی

Nullisomy در این حالت یکی از :n .کروموزوم ها اصال وجود ندارد. این حالت در انسان وجود ندارد و مرگبار می باشد ولی در گیاهان دیده می شود 

 

 ( n+1زومیک ) دی

 تا می شود. این حالت در گامت ها مشاهده می شود. 24در این حالت مجموع کروموزوم ها 

 X 22 21 20…  2 1  21زومی مثال: دی 

 

 ( 47xyy ( )Supermale syndromeسندرم ابر مرد یا ) 

(XYY) (XXYY) (XXXYY) 

  پدر می باشد: IIدر تقسیم میوز  Yبه علت عدم جدا شدن کروموزوم های 

1 فراوانی

1000
 

 

 

 

 

 

 

 عالئم بیماری

 خفیفی بروز می دهد ولی گاهی دارای ضریب هوشی پایین تر از حد طبیعی بوده و رفتار هایفنوتیپ های  –قد بلند 

 فرزندان سالم –باروری طبیعی دارند  –تهاجمی از خود نشان می دهند 

 (Intelligence Quotient - IQ)بهره هوشی: 
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 ( Uniparental disomyزومی تک والدینی ) دی

 

 زومی به دو شکل رخ می دهدزومی تک والدینی گفته می شود. دیکپی از یک کروموزوم در گامت با نام دیحضور دو 

 غیر طبیعی باشد. IIطبیعی و تقسیم میوز  I: هنگامی رخ می دهد که تقسیم میوز زومیایزو دی

 ی باشد.طبیع IIر طبیعی و تقسیم میوز غی I: هنگامی رخ می دهد که تقسیم میوز زومیهترو دی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماران  %30سمالم پدری می باشمند و همچنین در حدود  15دارای دو کروموزوم   ( Angelman syndromeنجلمن ) بیماران سمندرم اَ %4برای مثال در حدود  (1

 سالم مادری می باشند. 15( دارای دو کروموزوم Prader–Willi syndrome (PWS)با سندرم پاردر ویلی ) 

مادر حامل اما پدر سمالم می باشمد )جفت اتوزومال  ( می باشمد که دارایCystic fibrosis (CF)مثال دیگر در مورد تولد فرزندی با بیماری سمیسمتیک فیبروزی )  (2

مادری به فرزند رسمیده و باعث ابتالی فرزند به  7اره شممزومی در مادر می باشمد که هر دو کپی جهش یافته کروموزوم  مغلوب(. این به خاطر تولید گامت ایزو دی

CF .شده است 
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 ناهنجاری های ساختمانی کروموزومی 1

تولید می گردند.  میوزتقسمیم  ناهنجاری های سماختمانی بطور خود بخود و یا بر اثر عوامل محیطی مثل عوامل جهش زا از قبیل پرتو های یونیزان و یا حرارت باال در ضممن 

 گروه تقسیم می شوند: 5های ساختمانی به  ناهنجاری

 

 

 Isochromosomeایزوکروموزوم ها  -1

  مل حذف شدگی یک بازو و دو برابر شدگی بازوی دیگر می باشند.کروموزوم هایی هستند که حا

 علت ایجاد ایزوکروموزوم ها: 

از نوع ایزوکروموزوم می باشد که در   X)در بعضی بیماران( کروموزوم   در سندرم ترنر ( IIتقسمیم شمدگی سمانترومر ها بصمورت عرضی می باشد )در طی میوز  *

 لند دوبله شده است.آن بازوی کوتاه حذف شده و بازوی ب

 

 

 

. مثال در سمممندرم بنابراین در این حالت منوزومی و تریزومی نسمممبی وجود دارد

 ترنر منوزومی نسبی بازوی کوتاه و تریزومی نسبی بازوی بلند وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 Deletion or Deficiencyحذف یا کمبود  -2

ا کمبود یبود یا حذف شمدگی به گم شمدگی بخشمی از یک کروموزوم گفته می شمود. کمبود ها یا حذف های کروموزومی می توانند به شمکل کمبود انتهایی و مک

 شود. د یا حذف شدگی می تواند منجر به منوزومی نسبیاور نامتعادل ایجاد شود. کمبوداخل کروموزومی باشند. حذف ممکن است به علت یک کراسینگ

 

شمده و به سملول دختر منتقل نمی شمود،. این قطعه فاقد سمانترومر را  ناگر حذف شمدگی انتهایی باشمد، قطعه کوچک به علت نداشمتن سمانترومر در تقسمیمات بعدی سمنتز  *

Acentric fragment .می گویند 

 
1 berrationsAhromosomal Ctructural S 
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 Ringکروموزوم حلقوی ) د، بنابراین ممکن است انتها ها به همدیگر متصل شده و حالت چسبنده پیدا می کنناده است انتها ها یک کروموزوم که شکستگی رخ ددر انتهای 

Chromosome ).پدید آید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال 

 cat cry syndromeسندرم فریاد گربه 

 ت خاصی پیروی نمی کند( در این سندرم حذف دو بازوی کوتاه کروموزوم  رخ می دهد. )از وراث

46XX del(5𝑃15) 

5 del (𝑃15 → Ter)                                                                                                                                 عالئم:
   

 سمممر پایین، فاصمممله چشممممان زیاد )هایپر تلوریزم عقب ماندگی شمممدید ذهنی، کوچکی کاسمممه سمممر )میکرو سمممفالی(، خط چشمممم

Hypertelorismگوش ها پایین و بدشکل، صدای گریه کودک شبیه صدای گربه، کوچکی چانه، نقص قلبی، اپی کانتوس ،) 
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 cat cry syndromeگربه  ادیسندرم فر
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 DiGeorge Syndrome (DGS)سندرم دی جرج 

 )سندرم پرده ای، قلبی، صورتی( 

 del (22 q11.2) (XX or XY)46  22چک در بازوی بلند کروموزوم حذف کو

 

 عالئم:

 یادگیری، تغییر در چهره، تاخیر در رشد، شکاف کام و مشکل در نقایص قلبی، نقص یا فقدان دریچه های قلبی

 

 

 

  Wolf syndromeسندرم آنتی منگولیسم یا و لف

 

 del (21 𝑞−) (XX or XY)46        21کمبود قسمت عمده ای از بازوی بلند کروموزوم 

 

 عالئم:

 تونی ماهیچه ای، ریشه بینی پهن، فاصله لب تا بینی کمر یپاعقب ماندگی ذهنی شدید، ه

 

 46XX (XX or XY) (5 𝑞−)     نشان می دهند. .delو یا  حذف شدگی را با نماد  *

 46XX (XX or XY) del (5P)        مثال سندرم فریاد گربه

 

 

Prader-Willi syndrome 

15𝑞12دارند)  15این افراد حذف در بازوی بلند کروموزوم )پدری( 

11

-(. فراوانی این سممندرم  

1

25,000
 تا   

1

30,000
 می باشد. 

 

 

 عالئم:

 ، کوتاهی و کوچکی دستها و پاها، مستعد ابتال به دیابتعدم رشد غدد جنسی
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 Angelman syndrome نسندرم اَنجلم

به ارث رسمیده از مادر صمورت  15می باشمد اما در این سمندرم حذف در کروموزوم   q11 15ویلی حذف در -پرادرشمبیه سمندرم 

 می گیرد.

 

 

 

 

 Miller-Dieker syndromeدایکر -سندرم میلر

  p13.3 17حذف ریز در 

ژنهای زیادی )بیش از   p13.3 17ایجاد می شمممود. در ناحیه  p13.3 17این سمممندرم به علت حذف همی زیگوت در 

ک تی کاتالی غیر می باشد. این ژن زیر واحد  LIS1دارند که مهمترین آنها در ارتباط با این بیماری، ژن پنجاه ژن( وجود 

(. این آنزیم PAFAHپالکت می باشممد ) آنزیم اسممتیل هیدروالز را کد گذاری می کند. این آنزیم یک عامل فعال کننده 

 موجب تثبیت میکروتوبول ها می گردد. ک مهار کننده مهاجرت نورونی می شود و همچنینیموجب هیدرولیز 

 

 عالئم:

، تشمنج، بینی کوچک هیپوتونی، بدشمکلی چهره، عقب ماندگی ذهنی شمدید و کاهش رشمد بدن، الیسمن سمفالی، شمروع عالیم بیماری از قبل تولد، مرگ زودرس )چند ماهگی( 

 با انحرافات بینی، چانه کوچک

 

 

 Williams syndromeسندرم ویلیامز 

 نیاالستجایگاه ژنی )لوکوس( q11  (17 q11.23 ) 17حذف ریز در 

 

 

 

 

 

 * حذف

)نا کفایتی هاپلوئید( می شمممود. به عبارت دیگر به علت حذف قسممممتی از یکی از کروموزوم های همولوگ حالت   Haploinsufficiencyحذف ها باعث ایجاد 

 دازه قطعه حذف شده عوارض مختلفی را می تواند به دنبال داشته باشد.حذف شده بوجود می آید که بستگی به انمنوزومی نسبت به قطعه 
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 Chromosomal inversionوارونگی کروموزومی  -3

 ایجاد خواهد شد.درجه چرخش دوباره با محل بریده متصل شود، وارونگی در آن قسمت  180کروموزوم در دو ناحیه بریده شود و قسمت وسطی با اگر یک 

 

 حذف وجود ندارد اما ممکن است:در معکوس شدگی 

a) .در اثر وارونگی بخش یوکروماتین در کنار بخش هتروکروماتین قرار گیرد و از فعالیت خارج شود 

b) .محل شکستگی ها منجر به از کار افتادن ژن های محل شوند 

 

 

 انواع وارونگی

 پاراسانتریک گویند. یعنی وارونگی در یک بازوی کروموزوم بوده و سانترومر دخالتی ندارد.ومر رخ دهد اگر وارونگی در یک طرف سانتر: پاراسانتریک -1

 : این وارونگی، سانترومر را نیز شامل می شود.سانتریکپری -2

 

 

 اور در داخل حلقه در پاراسانتریک تولید:کراسینگ

 می کند. گامت حامل کروموزوم دی سانترومریک ، سانترومر گامت حامل کروموزوم بدونگامت طبیعی، یک گامت وارونه، یک یک 

 

 Dicentric chromosomeسانتریک کروموزوم دی

 حذف شدگیبخش یک گامت طبیعی، یک گامت وارونه، گامت حاوی بخش مضاعف شده، گامت حاوی 
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 Chromosome Translocationجابجایی کروموزومی  -4

 )تبادل غیر عادی بین کروموزوم های غیر همتا( یگر جابجایی قسمتی از کروموزوم با کروموزوم د

 

 سه نوع جابجایی کروموزومی وجود دارد

 Reciprocal translocationجابجایی دو طرفه )متقابل(  -1

 ضرر می باشد.ی در این نوع جابجایی دو قطعه در دو کروموزوم شکسته شده و باهم جابجا می شوند. این نوع جابجایی معموال بین تلومر ها رخ می دهد و ب

 

 ranslocationTobertsonian Rجابجایی 1 -2

ر دقیق در محل این نوع جابجایی در کروموزوم های اکروسممانتریک صممورت می گیرد و بازو های کوتاه آنها حذف می شمموند. در این نوع جابجایی اگر شممکسممتگی بطو

سانتریک سمانتریک با دو سمانترومر نزدیک بهم )دیسمت. در غیر اینصمورت کروموزوم دیاکروموزوم حاصمله تک سمانترومری   Translocationسمانترومر رخ دهد پس از 

 کاذب( حاصل می شود که در تقسیم میتوز از هم جدا می شوند.

ولی چون می باشممند و حذف می شمموند  rRNAکروموزوم می باشممد. بازو های کوتاه که حامل ژن های کد کننده  45دارای  Robertsonianد حامل جابجایی فر

 کروموزوم های دیگر نیز دارای این ژن ها می باشند بنابراین شخص فنوتیپ خاصی از خود نشان نمی دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نیز گفته می شود. Centric fusionیا  1
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 مثال

 14به بازوی بلند کروموزوم  21جابجایی بازوی بلند کروموزوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشمد،   t(14/21)تجربه ها نشمان داده اند که اگر شموهر طبیعی باشمد و خانم ناقل 

  %5 – 4و خانم سممالم باشممد  t(14/21)فرزندان و اگر شمموهر ناقل  15% - 10

 فرزندان مبتال به سندرم داون می شوند.
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 دانشجو: امیررضا عباسی

 Insertional Translocationجابجایی یک طرفه از نوع دخول  -3

می پذیرد و در نتیجه یک قطعه از یک کروموزوم به کروموزوم در این نوع جابجایی شکستگی در دو نقطه در یک کروموزوم و یک نقطه از کروموزوم دیگر صورت 

 دیگر منتقل و در محل جدیدی جایگزین می شود. 

 

 

 

در این نوع جابجایی ممکن است به علت مجاورت برخی ژن ها با 

برخی از بخشهای هتروکروماتینی، ژن ها غیر فعال شوند و یا اینکه 

 هتروکروماتینی ها به علت جدایی از نواحی  پروتوآنکوژن

 (Reciprocal translocation  )  و منجر به ایجاد سرطان   شدهفعال

 شوند.

 

 

 

ها نقش   سمملول  ریرا که در کنترل رشممد و تکث ییها نیپروتئ  یهسممتند که در حالت عاد یا افتهی رییتغ یها زا ژن  تومور یها ژن ای ها آنکوژن: ( Oncogene) آنکوژن

 .شوند یم لیتبدها  آنکوژنها به  ها، آن پروتوآنکوژندر صورت بروز جهش در  ی. ولشوند یم دهینام پروتوآنکوژن یها در حالت عاد ژن نی. اکنندیم انیدارند، ب

 

 مثال

  Chronic myelogenous leukemia (CML)سرطان مزمن خون 

به   22بخشی از بازوی بلند کروموزوم   Translocationدر این سرطان 

فماقمد بمازوی بلنمد   22دیمده می شمممود. کروموزوم   9د کروموزوم بمازوی بلنم 

 (22𝑞− (را کروموزوم فی )Ph .یا فیالدلفیا می گویند ) 

 

)نوعی  ABLسمممون ابمل1بماعمث قرارگرفتن پروتوآنکوژن این جمابجمایی 

: نقش 22)روی کروموزوم   BCRتیروزین کینماز اسمممت( در مجماورت ژن 

 تنظیمی( می شود.

 

2−1فراوانی 

100,000
 ( 1در برابر  1.7-1.3)شیوع آن در مردان بیشتر است  

 

 
1 (ABL) oncogene-proto Abelson 
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 عالئم

 ( 650x 109/Lپالکت ها   3x 109/Lبزرگی طحال، بی حالی و کاهش وزن، افزایش تعداد گلبول های سفید و پالکت ها )گلبول های سفید: 

 

 درمان

 الوگرافت )پیوند( مغز استخوان، تزریق اینترفرون 

 

 اتفاق می افتد. t(19,1) 1و  19بین کروموزوم های شماره  Translocation(، ALL: Acute Lymphoblastic Leukemiaد خون ) در سرطان حا *

:CML  

 ABL:  9q34 

 BCR: Breakpoint Cluster Region     22q11.2 

 T(9/22) 

 

 

می باشمد. این ناهنجاری ها چون  22بخاطر نقص در کروموزوم   CMLبرای مثال سمرطان  برخی از سمرطان های انسمانی در ارتباط با ناهنجاری های کروموزومی می باشمد.

رخ داده اسمت ولی بعد   22qحذف بزرگی در بازوی اولین بار در شمهر فیالدلفیا کشمف شمد، به همین دلیل با نام کروموزوم فیالدلفیا نامیده شمد. در ابتدا به نظر می رسمید که  

متصمل می شمود.  22به بدنه کروموزوم   9رخ داده اسمت. در این جابجایی قسممت نوک بازوی بلند کروموزوم   22qو  9qبل بین کروموزوم های ها ثابت شمد که جابجایی متقا

د در حالت طبیعی یک تیروزین کیناز ک ablمی باشمد. ژن  bcrدر داخل ژن  22وم  و محل شمکسمتگی کروموز ablدر محل آنکوژن   9محل شمکسمتگی در روی کروموزوم  

و انتهمای  BCRمحصمممول پروتئینی آنهما یمک پروتئین فیوژن می بماشمممد کمه انتهمای امینی آن پروتئین بمه هممدیگر  bcrو  ablمی کنمد. در اثر جمابجمایی بما اتصمممال ژن همای 

جه تکثیر سملول های بنیادی خون سماز  سمیگنالی شمده در نتیهای   آبشمارموجب افزایش فسمفوریالسمیون و افزایش  Bcr-Ablمی باشمد. پروتئین فیوژن  ABLکربوکسمیلی آن 

 می شود. CMLبالغ از مغز استخوان و در نتیجه  افزایش یافته و موجب تولید سلول های نا

 

 

 این بیماری معموال در دو یا سه مرحله دیده می شود:

 بی حالی، کاهش وزن مرحله اول: خستگی، ضعف،

 نجاری های کروموزومی، آنمی، تبپیشرفت بیماری: تشدید حاالت فوق، بزرگ شدن طحال، ناه

 : افزایش تعداد بالست های تمایز نیافتهبالستیمرحله سوم یا بحران 

 

* CML  انتقال به فرزند صفر می باشد.وراثت خاصی را نشان نمی دهد چون در سلول های سوماتیکی رخ می دهد بنابراین احتمال 

 

 



  ژنتیک پایه

 استاد: دکتر حبیب عنصری  77

 دانشجو: امیررضا عباسی

 تعیین جنسیت
 

Monoecious بیشتر گیاهان و جانوران پست: موجودات تک پایه را می( گویند که دو نوع گامت اسپرم و تخمک تولید می کنندHermaphrodite .) 

Dioecious کند.: موجودات دو پایه را گویند که در آنها هر موجود زنده یک نوع گامت تولید می 

 

 الف( نقش محیط در تعیین جنسیت

a)  عیین جنسمیت ژنتیکی نمی باشمد زیرا نر ها و ماده  تبونلیا 1در برخی جانوران پسمت نظیر کرم دریایی

تعیین جنسمیت به وسمیله عوامل محیطی، یعنی   هدر نتیجنوتیپی باهم یکسمان می باشمند ژها از نظر 

حضمور یا عدم حضمور ماده در کنار زیگوت صمورت می گیرد. جنس نر و ماده کرم بونلیا تفاوت زیادی 

 باهم دارند:

داشممته و در دسممتگاه  کرم نر اندازه بسممیار کوچکی  

تناسممملی ماده زندگی می کند. در واقع کرم نر تمام 

اسملی را از دسمت می  ارگانهای خود به جز سمیسمتم تن

دهد. بنابراین وقتی یک تخم زیگوت در آب دریا رها 

می شممود در محیط مجزا تمایز جنسممی ماده را پیدا  

می کنمد امما اگر در محیط کرم مماده وجود داشمممتمه  

وارد بدن کرم  م آن متصمل می شمودباشمد، به خرطو

 ماده شده و تمایز جنسی نر را می یابد.

 

b) تیلن در محیط موجب ظهور گلهای ماده می شود.در خیار و خربزه، وجود ا 

c) .در دم اسبیان در شرایط مساعد محیطی جنسیت ماده و در شرایط ضعیف و نامساعد جنسیت نر تمایز می یابد 

 

 جنسیت ب( نقش کروموزوم ها در تعیین

a)  لیخنیس وحشی2گیاه   

می  XXو ماده ها  XYگیاهی دو پایه می باشد که دارای گلهای ناقص )یا پرچم یا مادگی( هستند، گیاهان نر بصورت 

جنسمیت اهمیت دارد،  تعیین در  X/Yدر تعیین جنسمیت نقشمی ندارد اما نسمبت   X/Aباشمند. در این گیاه نسمبت  

 3و  2(. نسبت های برابر با XYY, XY, XXXYYند ) کامال نر می باشم  5/1و  1،  5/0برابر با  X/Yبطوریکه نسمبت های 

 XXماده (. XXY, XXXYنر می باشند اما گلهای کامل دارند ) 

 

 

 
1 Bonellia 2 Lychnis 
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b) گیاه ذرت 

ذرت گیماهی تمک پمایمه می بماشمممد کمه هم دارای گلهمای مماده و هم دارای گلهمای نر 

لهای نر در تاج گیاه دیده  می باشمد. گلهای ماده در کنار سماقه دیده می شموند و گ

 می شوند. 

 

 

 

 در ذرت دو جفت ژن در تبدیل گیاه یک پایه به گیاه دو پایه نقش دارند:

 فنوتیپ ژنوتیپ 

[𝐵𝑠𝑇𝑠]   𝐵𝑠- 𝑇𝑠- گیاه طبیعی تک پایه 

[𝑏𝑠𝑇𝑠]   𝑏𝑠𝑏𝑠 𝑇𝑠-  حذف گلهای مادگی به علت جهش( نرbsbs ) 

[𝐵𝑠𝑡𝑠]   𝐵𝑠- 𝑡𝑠𝑡𝑠  گلهای ماده در انتها و جوانب( ←)تبدیل گلهای نر به ماده ماده 

[𝑏𝑠𝑡𝑠]   
𝑏𝑠

𝑏𝑠
⁄  

𝑡𝑠
𝑡𝑠

⁄  ماده )گلهای ماده فقط در انتها( 

 

 

 

c)  جنسیت در مگس سرکهتعیین 

می نامند که از نوع اکروسمانتریک می باشمند. جفت دوم و سموم  XY(. جفت اول را با نام 2n=8وموزوم می باشمد ) جفت کر 4دارای در حالت طبیعی  س سمرکهگم

ند و در جفت چهارم صمفاتی که روی اینها  از نوع متاسمانتریک می باشمند و جفت چهارم بصمورت نقطه ای می باشمند یعنی بازو ها بر روی سمانترومر مچاله شمده ا

 سی نمی باشند.می باشند، قابل برر

 

 

 در تمایز جنسیتی نقشی ندارد. Yکروموزوم( باشد، نر و عقیم است پس نتیجه می گیریم که  7)  XOر مواردیکه مگس سرکه بصورت د *

 ، ماده بارور می باشد.است XXY تبصوردر مواردیکه مگس سرکه  *

 

 دارند.( در مگس سرکه نقش نر کنندگی A=IVو  IIIو  IIبطور کلی می توان نتیجه گرفت که اتوزوم ها )جفت های  -1

 نقش ماده کنندگی دارند: Xکروموزوم های  -2

 

 فقط در باروری اسپرم نقش دارد. Yنتیجه اینکه 
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3A + 2X   2   یا𝑋

3𝐴
=  بین دو جنسی و عقیم    )ماده(  1>0.67>0.5 )نر(   ➔     0.67

2A + 3X    3  یا𝑋

2𝐴
= 1.5   ➔ 1.5>1   metafemale    )ماده عقیم )از بین می رود 

 

d)  روش( تعیین جنسیت در ملخ ها و شته هاXO ) 

 23( می بماشمممد در حمالیکمه ملخ نر دارای 2n=24 ( )2X+22Aدر این روش نر هما یمک کروموزوم کمتر از مماده هما دارنمد. مثال در ملخ هما، ملخ طبیعی مماده ) 

در وسمط مانده و به سملول حاصمل از تقسمیم نمی رسمد بنابراین  Xر بکرزایی یکی از کروموزوم های  هنگام تقسمیم میتوز د ( اسمت. در واقع در22A+1Xکروموزوم ) 

 ( تبدیل به نر می شود.2A+1X( می شود که ) 2A+1X( و دیگری ) 2A+2Xیکی از سلول ها ) 
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e)  روش( تعیین جنسیت در پرنده ها، ماهی ها و پروانهZW ) 

 برای مثال در مرغ خانگی: ( می باشند.ZW( و ماده ها هتروگامت ) ZZدر آن نر ها هموگامت ) جنسیت مربوط به حالتی است که تعیین این روش 

 کروموزوم 76A + ZW = 78         :مرغ خانگی

 کروموزوم 76A + ZZ = 78     :خروس خانگی

 رسد. بنابراین در پرندگان صفت مغلوب از خروس به مرغ های فرزند به ارث می

 

f)  عسلتعیین جنسیت در زنبور 

 در تعیین جنسیت زنبور عسل عوامل زیر دخالت دارند:

 

 : نقش ماده کنندههسته (1

 عوامل سیتوپالسمی: نقش نر کننده (2

 عسل ناب(  –نوع غذای الرو )دانه گرده  – حجره پروشیعوامل محیطی: اندازه  (3

 

نر ها میوز صمورت نمی گیرد و تولید اسمپرم از طریق تقسمیم میوز مشمابه میتوز هاپلوئید به وجود می آیند یعنی در : در زنبور عسمل نر ها از بکرزایی ها تخمک  نقش هسمته

پس در صمورتیکه لقاح صمورت نگیرد تخمک به نر تبدیل می شمود اما در صمورت وجود اسمپرم در محیط و تشمکیل  ( می باشمند.n=16صمورت می گیرد. پس نر ها هاپلوئید ) 

 (.2n=32ا دیپلوئید می باشند ) زیگوت( ماده حاصل می شود پس ماده ه)  ،سلول تخم

 ماده ها دو نوع هستند:

 کارگر ها )ماده های عقیم(  -1

 ملکه )ماده بارور(  -2

 → سیتوپالسم بزرگتر  –هسته کوچکتر  → تمایز نر   

 

 کارگر 
 تغذیه با دانه گرده

 حجره کوچکتر 
 → سیتوپالسم کوچکتر  –هسته بزرگتر  → تمایز ماده 

 
  ↓     

     بتغذیه با عسل نا  

     حجره بزرگتر   

     ملکه  

 

 

 تولید نر هاپلوئید تقسیم گامت ماده بدون حضور و دخالت گامت نر: بکرزایی
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g) تعیین جنسیت در زنبور وحشی 

( و زنبور های وحشمی n=10کروموزوم دارند )  10زنبور های وحشمی نر هاپلوئید و از نظر محتوای هسمته ای با زنبور عسمل متفاوت می باشمد. یعنی زنبور وحشمی  

 ( دارند.2n=20کروموزوم )  20ماده 

 

نیز می توانند می باشند اما در شرایط غیر طبیعی در صورت دیپلوئید )دیپلوئید هموزیگوت(  𝑋𝑐یا  𝑋𝑏یا  𝑋𝑎الل  9دارای یکی از  Xدر زنبور وحشی قطعه ای از کروموزوم  

 نر باشند: )نر عقیم( 
𝑋𝑎

𝑋𝑎
   یا   

𝑋𝑐

𝑋𝑐
   یا   

𝑋𝑏

𝑋𝑏
 

𝑋𝑐ماده ها بصورت دیپلوئید هتروزیگوت می باشند 

𝑋𝑏
   یا   

𝑋𝑎

𝑋𝑐
   یا      

𝑋𝑎

𝑋𝑏
 

بودن، ماده، و در صممورت هاپلوئید نر طبیعی و دیپلوئید   تعیین جنسممیت بر مبنای یک سممیسممتم چند اللی اسممت که در صممورت دیپلوئید هترو انییبال غشممابطور کلی در 

 هموزیگوت نر عقیم خواهند بود.

 

 Gynandromorphژیناندرومورف 

 ( sex mosaic)چند شکلی( )موزائیک جنسی 

شمتر در حشمرات دیده می شمود. اگر در  یعنی قسممتی از بدن، جنسمیت نر و قسممت دیگر جنسمیت ماده داشمته باشمد که بیحالت موزائیک جنسمی را ژیناندرومورف می گویند 

ناپدید شمود و به سملول حاصمل از تقسمیم نرسمد باعث می شمود که یکی از سملولها  Xیکی از کروموزوم های ( در اولین تقسمیم میتوز شمکافتگی 2A + 2Xزیگوت ) یک تخم 

2𝐴+2𝑋بصورت ) 

ماده
2𝐴+1𝑋( و سلول دیگر بصورت ) 

نر
1ت نیمی از بدن حشره نر و نیم دیگر ماده می شود )فراوانی ( باشد، در نتیجه و در نهای

2000
.) 

 

h) تعیین جنسیت در انسان 

در تمایز جنسمی نر نقش دارد. حضمور تعداد کم یا  Yمی باشمد. در انسمان کروموزوم   XY+44و فرد نر بصمورت  XX+44می باشمد که فرد ماده  2n=46در انسمان 

 ز یک سری فنوتیپ های جدید می شود.باعث برو Yیا  Xبیشتر کروموزوم های 

 

 

 Aneuploidآنیوپلوئید 

 به مواردی گفته می شود که یک یا چند کروموزوم به مجموعه کروموزومی کم یا اضافه شود.

ی گیرد. عدم تفرق ( باشممد که در طی تقسممیم میوز صممورت مNondisjunction)عدم تفرق صممحیح  صممحیح کروموزوم ها جدا شممدن عدم می تواند به علت  آنیوپلوئیدی

 صحیح می تواند به علل مختلفی باشد:

 مرحله تلوفاز تقسیمتشکیل زود هنگام غشاء هسته در الف( 

 )عدم تشکیل کمپلکس سیناپتونمال( عدم تشکیل کیاسما و توزیع ناجور کروموزوم ها  ب( 

 یک قطب بجای یک کروموزوم دو کروموزوم دریافت کند. ج( 
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 زوم های جنسیعدم تفرق صحیح در کرومو

i. اووژنز  

 Iعدم تفرق صحیح ضمن تقسیم میوز 

 ((.n+1کروموزوم )  44داشته باشد دیزومی می گویند )  Xدو کروموزوم  Xوقتی تخمک بجای یک : دیزومی  

 باشند. یوالد( م کیمشابه )از  ،یزومیموجود در تخمک د Xدو کروموزوم  یعنی: دیزومی وایز  

  

 IIو  Iتفرق صحیح ضمن تقسیم میوز عدم                      

 Xو تخمک بدون  4Xتخمک  دیتول  

 

ii. اسپرماتوژنز غیر طبیعی  

 یعیطب II متقسی  – یعیطب ریغ I میتقس: I وزیم یدر ط Yو  X حیعدم تفرق صح

 II وزیم یدر ط Yو  X حیعدم تفرق صح
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 لقاح اسپرم طبیعی با تخمک غیر طبیعی -1

 یعیتخمک غیر طب  اسپرم طبیعی   

 3Xسندرم 

 باروری کم، عقب افتادگی ذهنی
XXX (47, XXX) metafemale → 

 

x 
 

 2nتخمک 

 سندرم کالین فِلتِر

 طی میوز مادری است. Xکالین فلتر ناشی از عدم جدا شدن  75%
XXY (47, XXY)  نر عقیم → 

 

x 

 

 سندرم ترنر

 (%25جنین های مبتال سقط می شوند )ی منشاء پدری،  99%

 ماندگی ذهنی، زنهای ترنر فاقد تخمدان هستند.عقب 

XO (45, XO) → 

 

x 

 

YO (45, YO)    
 → )سقط جنین( 

 

x 

 
 

 

 لقاح اسپرم غیر طبیعی با تخمک طبیعی -2

 طبیعیتخمک   طبیعیغیر اسپرم    

 کالین فِلتِر

 در پدر Yو  Xناشی از جدا شدن  25%
XXY (47, XXY) → 

 

x 

 

 ترنرسندرم 

X 75ء مادری منشا % 
XO (45, XO) → 

 

x 

 

 3Xسندرم 

 Xتریزومی 
XXX (47, XXX) → 

 

x 

 

 ابَر مرد

 قد باال، عقب ماندگی ذهنی، فرزندان طبیعی
XXY (47, XXY) Superman 

مرد ابر  → 

 

x 

 
 

 

ناحیه کوچکی از بازوی کوتاه مشممابه در  Yو  Xدر تعیین جنسممیت در انسممان نقش دارد. کروموزوم   Yبنابراین می توان گفت که کروموزوم   *

( نامیده  pseudoautosomalبنام منطقه شمبه اتوزومال ) همدیگر می باشمند که در طی تقسمیم میوز با یکدیگر جفت می شموند. این منطقه 

 می شود.

 

SRY: Sex-determining Region Y 
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( می کند که با اثر بر روی گناد های جنینی آنها را به Testis-determining factor)  TDFنام می باشمد که تولید فاکتوری ب Yناحیه تعیین جنسمیت بر روی کروموزوم  

 گناد ها به تخمدان تمایز می یابند. TDFبیضه تمایز می دهد و در غیاب 

 

 XYخانم 

 به دالیل چندی ممکن است تولید شوند: XYخانم های 

 Yبر روی کروموزوم  SRYحذف ناحیه مربوط به ژن  الف(

 ( Androgenعدم وجود گیرنده های تستسترون و در نتیجه عدم حساسیت سلول های هدف به هورمون اندروژن )  ب(

 Yبه  Xانتقال بخشی از کروموزوم  ج(

 

 خصوصیات: قد بلند، ظاهر زیبای زنانه

 

 XXمرد 

 منتقل شده است. Xم به کروموزواور است، از طریق کراسینگ SRYحامل ژن  که Yدر چنین مردانی بخشی از کروموزوم 

 

 خصوصیات: قد کوتاه، عقیم

 

 


