
  :ژنتيك كالسيك

هاي كامالً كنترل شده بر روي نخودفرنگي   قوانين وراثت را با انجام دادن آميزش      1859 مندل  در سال     

اي كـه مـا       او فهميد كه صفاتي مانند رنگ گل توسط عناصر ژنتيكـي          .كشف كرد Pisum sativumاي    باغچه

alleleه اين عوامل نام مندل در آن زمان ب(شوند  ناميم كنترل مي امروزه ژن مي  factor شكل) (را داد.(  

 

  
 

 2فقط يكي از اين ) هاي جنسي سلول(ها   گامت) حالت ديپلوئيد ( كپي از هر ژن دارند       2 موجودات بالغ   

 كپي از ديگري جـدا  2به عبارت ديگر در هر گامت، يكي از اين    ). وضعيت هاپلوئيد (كنند    نسخه را دريافت مي   

كند و دوباره به وضعيت      گامت دريافت مي   2در هنگام لقاح، تخم، يك كپي از هر كدام از           . شود  رد مي شده و وا  

 ).شكل. (رسد ديپلوئيد مي



  
 

ه          هنگامي كه مندل وراثت تعداد زيادي ژن را بررسي كرد، دريافت كه اين ژنها به طور مستقل از هم ـب

اند ؛ قانون جدا شدن كروموزومهـا و قـانون جـور     شده قانون خالصه    2سند كارهاي مندل به صورت      ر ارث مي 

شدن مستقل كروموزومها كارهاي مندل تا زماني كه رفتار كروموزومها در نيمه دوم قرن نوزدهم آناليز نشوند،                 

اي از ابتداي قرن گذشته،     در بخش عمده   . علم ژنتيك به وجود آمد     1900در آن زمان، در سال      . پذيرفته نشد 

هـايي بـراي يـافتن     آميزش. هاي بسياري را با استفاده از جانداران جهش يافته، كشف كردند    ژنتيك دانان ژن  

هاي جهش يافته طراحي شدند از اين تحقيقات، نقشه برداري ژنتيكي ابداع شد؛ تعيين  صفات تحت كنترل ژن

هـاي   درصـد زاده . يكديگر بر روي ژنوم با استفاده از آميزش هـاي خـاص         موقعيت نسبي ژنها و فاصله آنها از        

 ژن والديني در نظر گرفته 2هايي هستند كه در بين  زاده هاي نوتركيب زاده(هاي آميزش  نوتركيب در ميان زاده   

دهد كـه در واحـدي بـه نـام           ، معياري از جدا شدن ژنهاي والديني به دست مي         )شده نوتركيبي داشته باشند   

map  unit  هاي  شود از نتايج اين مطالعات، نظريه كروموزومي وراثت به وجود آمد؛ ژنها در جايگاه   گزارش مي

ه      . اند  اند، بر روي كروموزوم قرار گرفته       ثابت خاصي كه به طور خطي در كنار يكديگر قرار گرفته           ايـن مـدل ـب

 ) شكل(ل نشان داده شده است هايي بر روي يك ريسمان است و در شك صورت مدل گره



  
 

  . كشف شد، تغيير چنداني نكردDNAدهه گذشته كه ساختار  و تا اواسط 

راي مـسيرهاي متـابوليكي       (ها    به طور كلي، ژنها از طريق كنترل سنتز آنزيم         كاتاليزورهـاي زيـستي ـب

 )شكل(. كنند مل ميع) سلولي



  
  مثالي از يك مسير متابوليكي سلول به بخشي از مسير گليكو ليز                                                             

 

BeadleGTatumE پيشنهاد كردند كه هر ژن كنترل يك آنـزيم را بـه عهـده دارد امـروزه مـا                  .,.

همچنـين  . اند ن آنها دخيلاند و چند ژن در ساخت ها از چند زيرواحد ساخته شده دانيم كه بسياري از آنزيم  مي

          سـازند ولـي قـانون    كنند كه آنزيم نيستند و برخـي ديگـر پـروتئين نمـي     هايي را كد مي   برخي ژنها پروتئين  

  . آنزيم همچنان قانون نسبتاً مناسبي است-1- ژن -1

 


