
  اي مگس سركه و باكتري روده

اگر هدف  . شوند  ها استفاده مي    در مطالعه ژنتيك، خواهيد ديد كه جانداران خاصي به كرات در آزمايش           

لي در جهان موجودات زنده است، چرا ژنتيك دانان اصرار دارند كه فقـط از             كاين علم، مشخص كردن قوانين      

داراني كـه بـراي هـر             چند جاندار خاص استفاده كنند؟ جواب اين سوال بر         اي شما احتماالً بديهي است؛ جاـن

  .كنند ن آزمايش مناسب ميآشوند، خصوصياتي دارند كه آنها را براي  آزمايش انتخاب مي

در مراحل اوليه تحقيقات ژنتيكي، در ابتداي قرن بيستم، تكنيكهاي بررسي ماده ژنتيكي داخـل يـك             

گرفت يك  مياي كه در آن زمان مورد استفاده قرار   جاندار اصلي.باكتري يا ويروس هنوز به وجود نيامده بودند   

Drosophilaمگس سركه به نام علمي      melanogaster            بود كه قبالً توسط زيست شناسـان تكـويني مـورد

ارد و در آزمايشگاه بقا و توليد د)  هفته2در حدود (گرفت اين جاندار دوره توليد مثل كوتاهي    استفاده قرار مي  

كروموزومهاي بسيار  ) هاي غدد بزاقي    سلول(هاي خود      همچنين مگس سركه، در برخي سلول      .يي دارد مثل باال 

دار توسـط    ) فنوتيپ(و بسياري از خصوصيات ظاهري    ) تن  موسوم به كروموزومهاي پلي   (بزرگي دارد    ايـن جاـن

ت كه در ژنهاي كنتـرل  هايي را در اين موجود ياف توان به آساني جهش براي مثال مي  . شوند  ژنوم آن كنترل مي   

اند   ها اتفاق افتانده    كننده رنگ چشم، تعداد و شكل صفحات چشمي و صفاتي مانند شكل و تراكم كرك و رگ                

  )شكل(



  
  

داع شـدند،     هاي ژنتيكي بر روي باكتري هاي آزمايش   در اواسط قرن گذشته، هنگامي كه تكنيك       هـا اـب

Escherichiaاي معمول،  باكتري روده  coli،شكل. ( به جاندار مورد عالقه براي كارهاي ژنتيكي تبديل شد(  

  

  
  

 نـسخه دارد و مقـدار مـاده    1 دقيقه دارد، از هر ژن تنها 20 زيرا اين باكتري دوره توليد نسلي برابر با      

سـتفاده از   اتفـاق بعـدي، ا    . هاي تحقيقاتي از آن استفاده كردنـد        بسياري از گروه  . ژنتيكي آن بسيار كم است    

ها تنها از چند نوع پروتئين محدود و يك كروموزوم            هاي باكتريايي، موسوم به باكتريوفاژها بود ويروس        ويروس

  .توانند تا يكصد بار در ساعت رونويسي شوند ها مي اند و برخي ويروس بسيار كوچك ساخته شده

قصد داريم توضيح دهيم كه چرا هاي اصلي استفاده شده در ژنتيك نيست بلكه ما    هدف ما معرفي گونه   



شان دهنـد چـه               اي انجام شده    مطالعاتي مقايسه . ها مورد استفاده قرار گرفتند      اين گونه  اند بـراي ايـن كـه ـن

  . كشف شدند آنها را از نظر علمي جهاني كردنديخصوصياتي كه در موجودات ژنتيك

  هاي مطالعه  روش

معموالً كشف يك تكنيك مطالعاتي . ر مطالعه داردهاي خاص خود را د هر بخشي از دنياي ژنتيك، روش   

جديد، بهينه كردن يك تكنيك پهنه جديدي از تحقيقات را به روي محققين باز كرده است هر چـه در طـول              

تري از حيـات مـورد بررسـي قـرار           اند، سواالت بيشتر و در سطوح پايين        هاي ما رشد كرده     اين سالها تكنيك  

 .هاي ساده بر روي گياهـان انجـام داد          لم ژنتيك، مطالعاتي با انجام دادن آميزش      جرج مندل، پدر ع   . اند  گرفته

زيرواحـدهاي سـازنده   (هاي مدرن بيوشيميايي و فيزيولـوژيكي، تعيـين تـوالي نوكلئوتيـدها        امروزه، با روش  

DNARNA,(              زرگتـرين  يكـي از ب  . يي كه سازنده يك ژن هستند به صورت يك روش روتين درآمـده اسـت

 ميليارد نوكلئوتيـد موجـود   3/3هاي انجام شده در طول تاريخ، پروژه ژنوم انسان بود كه با تعيين توالي         پروژه

هايي با چنين ابعادي، به تازگي به دست آمـده   تكنولوژي الزم براي انجام پروژه. در ژنوم انسان، به پايان رسيد   

د  هايي حداقل يك دهه زمان و بودجه عظيمي مي       وژه سال پيش فرض بر اين بود كه چنين پر         10تا  . است  .برـن

 سال انجام   1اي ممكن است در كمتر از         ، چنين پروژه  cingPyrosequenهاي جديدي مانند    امروزه با تكنيك  

  .شود

 


