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 ژنتیک

 العات جنسیاطنکات و  

صفات ثانویه جنسی می ج   شود. بلوغ باعث بروز  سیت افراد از دوران جنینی مشخص می  ن

سیدن ب شود!!!( قبل از ر سیت نمی  سکی بلوغ باید بگوییم که بلوغ آثار شود. )بلوغ باعث تعیین جن ه آثار ج

سالگی ادامه دارد.  ۲۵آغاز شده و حدودا تا سن فکری و روحی نیز دارد که بلوغ فکری تقریبا با بلوغ جسمی 

از آثار  بلوغ در مردان می توان به رویش مو در صورت و بم شدن صدا اشاره کرد. هرمون های جنسی هستند 

شوند. این  سی تولید می  سط غدد جن شوند و این هرمون ها تو سی می  صفات ثانویه جن که باعث ایجاد این 

ضه و در دخت سران بی ضه نیاز به دمایی کمتر از غدد در پ ست. برای ایجاد فعل و انفعاالت در بی ران تخمدان ا

شده  سه بیرون از بدت واقع  ضه قرار دارد که این کی سه ی بی ضه در کی دمای بدن داریم به همین منظور بی

اسپرم،  است. بیضه بعد از بلوغ شروع به تولید اسپرم) سلول جنسی مرد( در تعداد میلیونی می کند. عالوه بر

تستسترون) هرمون جنسی مرد( نیز تولید می کند. همانطور که گفتیم غدد جنسی در دختران تخمدان نام 

. دارد. تخمدان ها در دو طرف رحم واقع شددده اند. رحم اندامی در زنان اسددت که مشل رشددد جنین اسددت

سی ماده( و هرمون سلول جن شروع به تولید تخمک)  ستروژن و  تخمدان ها نیز بعد از بلوغ  سی ماده) ا جن

شود بلکه تخمک ها در دوران جنینی  سن بلوغ ماهی یک دفعه آزاد می  سترون( می کنند. تخمک بعد  پروژ

تولید شده اند. آزاد شدن هرمون های جنسی ماده باعث ایجاد صفات ثانویه جنسی در زنان می شوند که از 

سینه ها و افزا صفات می توان به افزایش حجم  شاره کرد. وقتی تخمکی جمله این  ستخوان لگن ا یش حجم ا

سبد.  سپس به دیواره آن می چ شود و به رحم می رود و  شود، بارور می  سپرم ترکیب می  شده با ا که آزاد 

شکیل جنین می دهد. در بدن  شد می کند و ت شده ر سلول بارور  سب، آن  شرایط منا پس از به وجود آمدن 

همین مقدار کم می تواند تغییرات زیادی را ایجاد کند و گاها ارد اما مقدار بسدددیار کمی از هرمون ها وجود د

جاد  باعث ای ند! یعنی اگر هرمونی  ند خودش را کنترل ک نابر این خود هرمون می توا ند. ب گذار بد ب تاثیرات 

شود، همان واکنش باعث کم شود. این قابلیت خود تنظیمی دو نوع  واکنشی  شدن همان هرمون می  یا زیاد 

 دارد.

همان بال که سر هرمون آمده دوباره به سرش مثبت: با افزایش یا کاهش تولید هرمون می شود.  – ۱ 

 می آید. یعنی تغییر نهایی مثل تغییر اولیه است.

 منفی: جهت تغییرات اولیه نسبت به تغییرات نهایی قرینه است.  – ۲ 

سترون( را دارد. اما  ستروژن و بروژ سترون، ا ست سی) ت سه هرمون جن   DNAدر ابتای زمان جنینی بدن هر 

است که پس از مدتی کوتاه دستور می دهد که کدام هرمون بیشتر ترشح شود که جنین آلت تناسلی مرد را 

نسی مرد و زن معلوم است به خود بگیرد یا آلت تناسلی زن را. یعنی قبل از بارور شدن نیز در سلول های ج

 که جنین قرار است دختر بشود یا پسر اما در ابتای دوران جنینی است که پسر می شود یا دختر! 
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 تاریخچه ژنتیک  

شر از  ست. ب ست که در  ۱۸۸۰ژنتیک با گذر زمان در پی انتخاب بهترین نوع اطالعات ا سید DNAمی دان  -ا

آقایی به نام یوهان مندل، ژنتیک را پایه گذاری کرد.  ۱۸۸۷در  وجود دارد. اما نمی دانسدددت چرا !نوکلئیک 

این فرد یک کشیش بود که در پشت کلیسای خودش مزرعه ای داشت که در آن نخود فرنگی می کاشت. او 

سبز اما در هردر  شاهده کرد که این نخود فرنگی ها دو مدل اند. عمرتا یا زرد اند یا  صفات مختلفی م هر دو 

است. صفات در هر موجودی میانگین صفات در والدین است. یوهان گفت ما مجموعه ای از اطالعات ژنتیکی 

هم از پدر هم از مادر داریم. ترکیب اطالعات ژنتیکی صفت را ژنوتیپ گویند. و به منزل ظهور نشسته ژنوتیپ 

را آلل گویند. با کاشت نخود سبز و زرد با هم فهمید  را، فنوتیپ گویند. هر کدام از حالت های یک نوع صفت

ستند. آلل ها یا غالب اند یا مغلوب. غالب با  سان نی شود. وقتی  aو مقلوب با  Aکه آلل ها یک شان داده می  ن

نوع اسددت   ۳آلل ها یکسددان باشددد، هموزیگود اند و وقتی یکسددان نباشددند هتروزیگود اند. هتروزیگود 

شر بفهمد که در گروه های خونی مقلوب، ناقص و همزما شد که کمی جلوتر ب سبت  Bو  Aن. همین باعث  ن

 Bیا  Aقالب اند و تشددکیل  Oجفتشددان نسددبت به  Bو  Aتشددکیل می دهند. ولی  ABبه هم همزمان اند و 

الریه وجود دانشمندی به نام گریفیت مشاهده کرد که دو مدل از باکتری ذات ۱۹۲۸در سال  ناقص می دهند.

سترپتوکوکدار سترپتوکوکد. یک مدل ا ساده و یک مدل ا سولی. ابتدا باکتری نومونیا  شش کپ نومونیا با پو

سول را تزریق کرد و موش مُرد.  سپس بکتری با کپ ساده را به موش تزریق کرد و موش مقاوت کرد و نمُرد. 

ق کرد و موش پس از مدتی سپس کپسول خالی را که از جنس پلی ساکارید بود را به همرا باکتری ساده تزری

مرد. بعد از انجام این آزمایش خون موش مرده را بررسددی کرد و دید دور باکتری های سدداده کپسددول جدید 

. در  Transportationتشددکیل شددده و آن کپسددول های خالی هنوز خالی اند. به این می گویند وراثت یا 

شی از  ۱۹۹۴سال  شمندی به نام ایوری آمد و طی آزمای سید دان سلول) پروتئین، لیپید، ا صلی  چهار ماده ا

سید نوکلئیک را بردا شر نوکلئیک و کربوهیدرات(، ا صورت نمی گیرد. و آنجا بود که ب شت و دید که وراثت 

 فهمید اسید نوکلئیک، انتقال دهنده ژنتیک است.

 

 DNAنکات و اطالعات   

همه انسان ها یکسری ویژگی مشترک دارند که ساختار کلی آنها را تشکیل می دهد. اما همه انسان ها نیز  

ویژگی های مختلقی دارند که از پدر و مادر خود به ارث رسیده است. اما باید توجه داشته باشیم که هیچ دو 

ستند. بنابر این می توان گفت چه از نظر بعد زمان و  شبیه هم نی سلی  سانی ن چه از نظر بعد مکان هیچ دو ان

شبیه به هم نیستند. وقتی یک جنین در حال تشکیل شدن است بدن برای این که بفهمد هر بخش از بدن 

شود، باید  شکیل  شکلی ت سید  DNAرا بخواند و طبق آن عمل کند.  DNAباید چه  شکیل از ا نوکلئیک ها ت

سید نوکلئیک  شته ا ست. هر کدام از آن دو ر ست.هر شده ا شده ا شکیل  از مجموعه ای از نوکلئوتید ها ت
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باز آلی تشددکیل شددده اسددت. شددکل نوکلئوتید ها از نظر ظاهری  ۱فسددفات و  ۳کربنه،  ۵قند  ۱نوکلئوتید از 

شته!( اما باز های آلی اند که در اطالعات درون نوکلئوتید ها  ست.) به جز نوکلئوتید اول و آخر هر ر سان ا یک

و  A (Adenosine) ،T (Tymin) ،C (Cytosine)عبارتند از  DNAهای آلی موجود در  تأثیر گذارند. باز

G (Guanine) که .A  باT  ترکیب می شود وC  باG . 

 ( DNAدئوکسی ریبوز)   فسفات نوکلئوتید   DNA  اسید نوکلئیک

                   RNA                باز آلی   (ریبوزRNA ) 

 کربنه ۵قند        

 

 

 

 

ژن هایی که هیچ کارایی ندارند  DNAباید در نظر گرفت که ژن ها همپوشدددانی دارند ولی قسدددمت هایی از 

تا به بچه می  ۲۳تا(  ۴۶جفت کروموزوم) ۲۳جفت کروموزوم وجود دارد و از این  DNA ۲۳هسدددت. در هر 

 رسد. )هم از پدر و هم از مادر(

شات  سرانجام در ازای آزمای سیار طوالنی بوده اما  ست. این تشقیقات ب شر اکنون به دنبال ارتقای ژنتیک ا ب

کمبود  ۱عنوان مثال بشر بعد از این که فهمید علت بیماری دیابت نوع ناموفق بسیار، به نتیجه رسیده اند. به 

اد. انسان ها مشاهده کردند که انسولین در ترشح انسولین در بدن است) پانکراد(، به فکر تولید انسولین افت

بدن گاو زیاد ترشح می شود بنابراین خواستند که از این مقدار انسولین استفاده کنند. دو راه داشت یکی این 

که انسولین را از خون گاو خارج کنند که در نهایت مقدار کمی به دست می آوردند) در حد پیکو گرم(. یکی 

ود که پانکراد گاو را از بدنش خارج کنند و در شرایطی قرار دهند که تولید انسولین کند دیگر از راه ها این ب

که این راه هم باعث کشددته شدددن بسددیاری از گاو ها می شددد و مقرون به صددرفه نبود. طی یکی از همین 

باکتری باکتری ترکیب کنند، آن  DNAتشقیقات متوجه شدددند که اگر ژن تولید انسددولین در پانکراد را با 

شددروع به تولید انسددولین می کند. این کار هم هزینه کمتری داشددت و هم فضددای کمتری می خواسددت و 

 همینطور مقدار بازدهی بیشتر بود.

سلول هایش سلول بدن ما نوعی کروموزوم داریم که برای هر موجود در تمام  ست. در هر جفت  در  سان ا یک

شته های آن با ه سلولی داریم. یک از کروموزوم مشل طالقی و طول ر سیم  م برابر اند. در کل ما چند نوع تق
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شود. یکی دیگر جوانه زدن  سیم می  سلول غیر هم اندازه تق سلول به دو  ست که یک  سیم مخمری ا آنها تق

 این تقسیم ها تقسیم دو سلولی است که دو نوع دارد.است . یکی دیگر از 

تقسیم  DNAا شبیه سلول اولیه هستند، ابتدا میتوز: در این روش که سلول های حاصله دقیق – ۱ 

شود و هر کدام از  سیم می  سته به دو نیم تق سپس ه شود.  سپس ارگان  DNAمی  ها به یک نیم میروند. 

شته  شوند. پس از این که از هر ارگان درون هسته دو تا دا سیتوپالسم به دو قسمت تقسیم می  های داخل 

باشیم. شلول شروع به تقسیم شدن به دو سلول دیگر می کنند که این دو سلول دقیقا مثل سلول اولیه اند.

ش DNAدر این روش  میوز: – ۲  سیم نمی  سپس هر تق شوند.  شته آن از هم جدا می  ود بلکه دو ر

به یکی از این نیم ها می رود. سپس سلول تقسیم می  DNAهسته به دو نیم تقسیم می شود و هر رشته از 

سلول  سلول اولیه متفاوت اند. به  سلول داریم که با  سلول می روند. در نهایت ما دو  شود و هر هسته به یک 

شود. های حاصله گامت گفته می

 .نکته: دو گامت هم جنس نمی توانند یک سلول عادی بسازند

مرحله داریم. ۴در یک سلول و در تقسیم میتوز ما 

1G.مرحله رشد یک سلول را گویند :

S.مرحله تقسیم هسته ها را گویند :

2G.مرحله تقسیم اندامک های سلولی را گویند :

M.مرحله تقسیم یک سلول به دو سلول را گویند :

–

–

 DNA ایســتگاه هاي بازرســی وجود دارد! درحقیقت ،M وG2 و همینطور بین مراحل ،S و G1 بین مراحل
به پروتئین د ستور می دهد تا مراحل طبیعی را چک کند و تا هر مرحله تمام ن شده وارد مرحله بعد ن شود. 

اگر این ایستگاه هاي بازرسی به هر دلیلی کار نکنند. بین این مراحل تداخل ایجاد می شود و بعضا سلول 
قبل از این که کامل ر شد کند تق سیم می شود. همین امر باعث می شود که تعداد سلول ها بی شتر از حد 

طبیعی شــود و همهي آن هاي خراب باشــند یعنی کامل رشــد نکرده باشــند. به این اتفاق ســرطان 
گویند و به این مجموعه سلول هاي خراب کنار هم تومور گویند. سرطان دو نوع دارد؛ 

اگر آن تومور را از آنجا   ۱  خوش خیم: در این نوع آن سلول هاي خراب وارد گردش خون ن شده و 
بر داریم، دیگر آن سرطان امتداد پیدا نمی کند.

 ۲  بد خیم: در این نوع از سرطان سلول هاي خراب وارد گردش خون شده و اگر توده فعلی را از 
آنجا برداریم، احتمال این که دوباره توده در بدن رشد کند وجود دارد.


