
 

 

  

این درسنامه توسط موسسه علمی آموزشی کنکوران 

کنکور دکتری  3تا  1و به همت تعدادی از رتبه 

نگاشته  1395تا  1391ژنتیک پزشکی از سال های 

شده است. در آن سعی شده است تمام نکات 

ضروری این منبع ذکر شده، همچنین توضیحات 

اضافی الزم جهت رفع ابهامات برخی از نکات با 

های گویا ارائه شود. به تمام داوطلبان کمک شکل 

کنکور دکتری ژنتیک پزشکی توصیه می شود این 

 درسنامه را مرور کنند. 

 

 استراخان درسنامه

 فصل دوم
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 موسسه کنکوران

  اولین و تنها موسسه آموزش تخصصی ژنتیک پزشکی توسط رتبه های برتر

 دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

 دوره های تخصصی آمادگی کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی 

 دوره های تخصصی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ژنتکی انسانی 

 ِتفکیکی و جامع کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی آرمون های تالیفی 

 ِتفکیکی و جامع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی آزمون های تالیفی 

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی 

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 

 ژنتیک پزشکی به صورت مجازی از طریق  تدریس جز به جز و رفع اشکال

 (IRANgeneticS@)اپلیکیشن تلگرام 

  ارائه جدیدترین اخبار کارشناسی ارشد و دکتری 

 ارائه اخبار و مشاوره های مربوط به آزمون های زبان دکتری 

 با ما در تماس باشید
Konkooran.ir 

 

https://telegram.me/irangenetics
http://www.konkooran.ir/
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 :نکات

  محتوایDNA  یاDNA Content  که باC  نشان داده می شود عبارت است از میزانDNA  موجود در

 پیکوگرم. 5/3سلول های هاپلوئید. که در سلول های انسانی برابر است با 

 n  یا عدد هاپلوئید برابر است با تعداد کروموزوم ها در یک سلول هاپلوئید که این عدد برای سلول های

 .n=23انسانی برابر است با

  2در سلول های دیپلوئید سلول ها حاویn  2کروموزوم وC  محتوایDNA .می باشند 

  در پایان فازS 2سلول ها حاوی  ،از چرخه سلولیn  کروموزوم می باشند اما محتوایDNA  آنها برابر با

4C .می باشد 

  در مرحله میتوز زمانی که کروموزوم ها از محل سانترومر ها جدا می شوند ولی هنوز به سلول های

 DNAمحتوای  ,کروموزوم می باشند  4n دختری جدید وارده نشده اند، در این حالت سلول ها حاوی

 .می باشد 4Cآنها برابر با 

 میتوز:

  تقسیم میتوز انجام می شود 1710در طول حیات یک انسان 

 در ابتدای فازS  کروموزوم ها  دارای یک مارپیجDNA  می باشند ولی پس از همانند سازی یعنی در

پایان این مرحله هر کروموزوم دارای دو مارپیچ مضاعف می باشد. این مارپیچ های مضاعف در طول 

 در کنار هم نگهداری می شوند. Cohesinخود به وسیله کمپلکس های کوهزین

 کوهزین:

آنها نگهداری کروموزوم ها در مراحل چرخه  کوهزین های از زیر واحدهای متفاوتی تشکیل شده اند و وظیفه

 سلولی تا قبل از مرحله آنافاز می باشد. 
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دو نظریه یا دومدل در مورد این نحوه عملکرد کوهزین ها وجود دارد. در یک 

مدل بیان می شود که زیرواحد های کوهزین ها با اتصال بهم هر دور رشته 

DNA  را در بر می گیرند و در یک نظریه دیگر بیان می شود که زیرواحدهای

به صورت مجزا تشکیل می  DNAکوهزین ها در اطراف هر یک از رشته های

شوند و در نهایت کوهزین ها متفاوت در برگیرنده رشته های مجزا با یکدیگر 

در  اتصال برقرار کرده و به این صورت باعث در کنار هم نگه داشته شدن

 می شوند. DNAمارپیچ 

در خصوص مدل اول باید بیان کرد که عملکرد کوهزین به این شکل خواهد 

مادر  DNAبود که در ابتدا و قبل از همانند سازی این کمپلکس ها  رشته 

این کمپلکس ها گسسته را در بر گرفته اند و چون در حین همانند سازی 

شده نیز باهم درون یک  نمی شوند پس رشته های دختری جدیدا ایجاد

 کمپلکس کوهزین ایجاد می شوند.
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 بیماری:

می باشد که می توان نقش آن را در کمپلکس کوهزین به  RAD21یکی از مهمترین این زیرواحد ها پروتیئین 

قفل دستبند تشبیه کرد و مهترین جز این کمپلکس محسوب می شود، زیرا نقش اصلی را در نگهداری 

 کروماتیدهای خواهری تاقبل از مرحله آنافاز را برعهده دارد. 

 -Cornelia De Lange Syndrome) باعث ایجاد بیماری اتوزوم غالب کورنلیا دالنژ RAD21جهش ها در ژن 

CDL.خاص نمای ذهنی، ماندگی عقب متعدد، مادرزادی های آنومالی با که است نادری که خود سندرم ( می شود 

 .گردد می مشخص چشمی درگیری و هیرسوتیسم اسکلتی، های آنومالی نمو، و رشد تاخیر چهره،

از چرخه سلولی کوهزین ها که قبل از این در سرتاسر  یا فاز )که شامل میتوز و سیتوکینز می باشد( Mر دوره د

DNA  دو رشته جدید را در کنار هم نگه داشته بوند به جز در بخش سانترومر از هم جدا می شوند تا دو رشته

 ار یکدیگر قرار داشته باشند.جدید یا به عبارتی همان کروماتید های خواهری فقط از بخش سانترومر در کن

 

 میتوز:

 کروموزوم ها درون هسته به صورت پراکنده وجود دارندو هستک نیز مشخص می باشد.  قبل از ورود به میتوز:

در سلول هایی که از نظر تقسیم سلولی فعال نمی باشند یک سانتروزوم وجود دارد. هر سانتروزوم  سانتریول ها: 

. سانتریول ها استوانه هایی کوتاه باشد که به صورت یک مجموعه قرار گرفته اند سانتریول مییک جفت حاوی 

. این دو در کنار هم قرار دارند و زاویه آنها هستند که شامل ریزلوله ها و پروتئین های مرتبط با آنها  می باشند

تریول هایی که در یک هر یک از سان G1درجه می باشد. در سلول های فعال از نظر تقسیم سلولی در مرحله 90

یک سانتریول  قاعده هر یک از سانتریول ها، Sدر مرحله  مجموعه در کنار هم قرار دارند از دیگری جدا می شود و

سنتز سانتریول های جدید در قاعده سانتریول مادری کامل  G2در مرحله درجه سنتز می شود.  90جدید با زاویه 

. تا قبل از شروع باشند که در هر کدام از آن ها دوسانتریول وجود داردسلول ها حاوی دو سانتروزوم می شده و 

 درکنار یکدیگر قرار دارند.سانتروزوم ها  Mمرحله

 سانتریول ها شروع به جدا شدن از یک دیگر می کنند و به قطب های سلول می روندپروفاز:

پوشش هسته تجزیه شده و کروموزوم ها توسط ریزلوله ها از بخش سانترومرهای خود به ریزلوله های  پرومتافاز:

در حال شکل گیری از دوک میتوزی متصل می شوند. خود دوک میتوزی در اطراف سانترویول های در حال جدا 

 شدن از یکدیگر در حال تشکیل می باشد.
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 حاوی دوکروماتیدشترین فشردگی را پیدا کرده اند و حالت تیپیک، رحله کروموزوم ها که بیدر این م متافاز:

 خواهری را نمایش می دهند دقیقا در صفحه استوایی سلول ردیف می شوند.

شکسته شدن کوهزین های باقی مانده در محل سانترومرها از یک  ری باهدر این مرحله کروماتید های خوا آنافاز:

نترومر به سا انتهایشانها با واسطه کششی که از طریق ریزلوله هایی که یک دیگر جدا می شوند. این کروماتید 

به دوک، از همه جدا شده به سمت دو قطب مخالف سلول کشیده  انتهایشانکروماتید ها متصل می باشد و یک 

شدن دو می شوند. این فشار از دو طریق حاصل می شود اول از طریق کوتاه شدن ریزلوله ها و دوم به واسطه دور 

 دوک قرار گرفت در قطب های سلول.

در این مرحله پوشش هسته ای مجددا در اطراف هسته های دختری جدید شکل گرفته ایجاد می شود.  تلوفاز:

 کروموزوم ها فشردگی خود را از دست می دهند.

در این مرحله رشته های موجود در زیر غشای سلولی باعث وارد شدن فشار به سیتوپالسم می شوند  سیتوکینز:

 و از این طریق با تقسیم سیتوپالسم در نهایت دو سلول دختری جدید حاصل می شود.

 کینتوکور

جزیه ریزلوله ها در اواخر مرحله پروفاز در هر سانترومر بر روی هر کروماتید خواهری یک دستگاه سرهم بندی و ت

به نام کینتوکور تشکیل می شود. وظیفه این دستگاه اتصال هر یک از کروماتید های خواهری از طریق سانترومر 

به ریزلوله هایی می باشد که خود از سمت دیگر به دوک های قطبی متصل می باشند. از طریق ایجاد این اتصال 

 هری به قطب های مقابل فراهم می شود. قدرت کشیده شدن سانترومرهای کروماتید های خوا
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  در مرحله آنافاز کوهزین های موجود در سانترومرها نیز از بین می روند تا اینکه دو کروماتید خواهری از

 یک دیگر جدا شوند.

 

 

 ریزلوله ها:

 MAPدوک میتوزی از ریزلوله های حاوی هترودیمرهای آلفاتوبولین و بتاتوبولین تشکیل و پروتئین های همراه یا 

 ها تشکیل شده است

ریز لوله ها قادر به رشد می باشند که این رشد از طریق افزوده شدن مونومرهای جدید به ریزلوله حاصل می شود، 

 کند انتهای مثبت می باشد انتهایی که ریزلوله از آن سمت رشد می

 سه نوع ریز لوله در دوک میتوزی وجود دارد:

تشکیل شده اند و از دوک ها که در دو قطب قرار دارند به سمت وسط  پروفازدر مرحله : طبیقریزلوله های 

 سلول کشیده شده اند

ز ای قطبی متصلند اتشکیل شده اند و از یک سمت به دوک ه پرومتاقازدر مرحله  :ریزولوله های کینتوکوری

 یک طرف به کینتوکورها

در اطراف سانتروزوم های موجود در دوک ها وجود دارندو به پیرامون سلول کشیده شده ریزلوله های ستاره ای: 

 .اند
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 میوز

سلول های زایشی جنینی که دیپلویید می باشند پس از وارد شدن به دورن غدد  اسپرماتوگونی و اووگونی:

 گونیاووو در جنس مونث به  اسپرماتوگونیجنسی تعداد زیادی تقسیم میتوز انجام می دهند و در جنس مذکر به 

 تبدیل می شوند.

ول تعداد کروموزومها به شامل دو مرحله است که در مرحله ایم هسته به منظور تشکیل گامت است. فرایند تقس

شوند و نوترکیبی برای هر های هومولوگ جفت می کروموزوم Iدر میوز  یابد )تقسیم کاهشی(.نصف کاهش می

 دهد )برخالف میتوز(.صفت حداقل یک بار رخ می

 (Primordial Germ Cellsسلول های زایشی اولیه )

 انتقال به درون غدد جنسی

 تعداد زیادی تقسیم میتوز

 اسپرماتوگونی و اووگونی

 تعداد زیادی تقسیم میتوز

 اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه

 تعداد جفت کروموزوم ها در سلول ها نصف می شود - Iمیوزتقسیم کاهشی 

 یل می شودکاسپرماتوسیت ثانویه یا اووسیت ثانویه تش

 IIتقسیم میوز

 ایجاد سلول های هاپلوئیدی گامت

 :مراحل میوز

 :Iمیوز 

 Iپروفاز 

 Iمتافاز 

 I آنافاز 
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 I تلوفاز 

 IIمیوز 

 Iوقایع مرحله پروفاز 

 شوند.های هومولوگ با هم جفت می کروموزوم

 شوند.با هم جفت مییا نوک هر دو بازو از نوک بازوهای کوتاه خود  Yو  Xهای  کروموزم

 دهد.کراسینگ اور )نو ترکیبی( رخ می

 شود:مرحله تقسیم می 5به  

 دیاکینز، دیپلوتن، تنپاکی، زیگوتن ، لپتوتن

 وقایع مرحله لپتوتن 

 ها  آغاز فشردگی کروموزوم

 اما کروموزوم ها در این مرحله هنوز از هم جدا می باشندهای کناری کمپلکس سیناپتونمال تشکیل بخش

 نمایند.ای که تبادالت کروموزومی را تسهیل می* کمپلکس سیناپتونمال: ساختارهای رشته

 

در ساختار سایناپتونمال کمپلکس های در بخش مرکزی در فواصل مشخصی کمپلکس های بزرگ پروتئنی وجود 

 که وظیفه آن ها تسهیل فرایند نوترکیبی می باشد. Recombinant Nodulesدارند به نام گره های نوترکیبی 
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 وقایع مرحله زیگوتن 

 سیناپس(جفت شدن کروموزومهای هومولوگ )فرایند 

 کامل شدن کمپلکس سیناپتونمال که برای فرایند نوترکیبی ضروری است.

 تن وقایع مرحله پاکی

 کامل شدن ساختار تتراد یا همان بی واالنت ها

 رخداد کراسینگ اور

 وقایع مرحله دیپلوتن 

 های نوترکیب هومولوگ  آغاز جدا شدن کروموزم

عدد به ترتیب در کروموزومهای کوچک،  3و  2، 1کیاسماتا به تعداد متصل باقی ماندن نقاط کراسینگ اور به نام 

 متوسط و بزرگ.

  کیاسماتا در نوترکیبی و جدا شدن صحیح کروموزومها در میوزI  .نقش دارد 

  درصد 50)این عدد در میوز ماده تاشودنوترکیبی در هر میوز و در هر گامت می 55کیاسماتا موجب رخداد

 .بیشتر می باشد(

 اپتونمال کمپلکس تشکیل شده در مرحله لپتوتن وظیفه اصلی اش همتراز کردن کروموزوم های ساین

، این کمپلکس توانایی درکنار هم نگه داشتن کروموزوم های دهومولوگ در کنار یک دیگر می باش

برخالف روند میتوز  Iهومولوگ در کنار هم را برای مدت زمان طوالنی ندارد. چون در مرحله میوز 

کوهزین  IIبرخالف تقسیم میتوز و میوزوموزوم های هومولوگ به هم متصل می باشند پس در اینجا کر

نقشی برای این در کنار هم قرار گرفتن ندارند، و این وظیفه توسط کیاسماتا انجام می  های سانترومری

و در طول  شود. زیرا در محله پاکی تن در بین هر جفت هومولوگ حداقل یک کراس اور رخ داده است

کروموزوم حداقل یک کیاسما وجود دارد. پس این کیاسماتا وظیفه در کنار هم نگهداری هومولوگ ها را 

تا قبل از آنافاز بر عهده دارند. پس در صورتیکه تشکیل کیاسماتا با مشکل روبرو شود ممکن است خطاهای 

ان دارای تعداد غیر صحیح در استراخان عنوان شده است که کودک عددی در تقسیم میوز رخ دهد.

 کروموزوم اغلب از گامت هایی به وجود می آیند که در آن ها یک تتراد فاقد کیاسما بوده است.
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 دیاکینزوقایع مرحله 

 های همولوگ به موازات کسب حداکثر فشردگی جدا شدن جفت کروموزوم

  Terminalization حرکت کیاسماتا به سمت انتهای کروموزومها )انتها گرایی(
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 Iو تلوفاز I ، آنافاز Iوقایع مراحل متافاز 

 :Iمتافاز 

 مانند متافاز میتوز است.

 :Iآنافاز 

شوند )قانون سوم مندل یا به عبارتی اصل جورشدگی دو عضو هر بی واالن یا کروماتیدهای خواهری از هم  جدا می

 مستقل(.

 است.پر خطاترین مرحله میوز 

2تنوع بیش از 
23

 شود.میلیون در گامت ها ایجاد می 8در  1یا  

 :Iتلوفاز 

، تشکیل های هاپلوئید به طور کامل و حرکت به سمت پایانه های مخالف سلول جدا شدن هر دست از کروموزوم

 .هسته های جدید

 اتوسیتها و یا اووسیت های ثانویه.تشکیل دو گامت دختری به نام اسپرم

 IIوقایع مرحله میوز 

 تقسیم میتوز است. کامال شبیه به

 گردد.منجر به ایجاد دو گامت دختری جدید به نام اسپرماتیدها و یا تخمکها می

 برخالف میتوز در میوزII  دو کروماتید مربوط به یک کروموزوم که وارد تقسیم شده اند از نظر ژنتیکی

 دچار نوترکیبی شده اند. Iمرحله پاکی تن از میوز کامال شبیه به هم نمی باشند چون این ها در

 نتایج میوز

 کند.های مکمل خود را از هر یکی از والدین دریافت می هر فرزند نصف کروموزوم

 آورد.ای را فراهم میتوانایی ایجاد گوناگونی ژنتیکی فوق العاده
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 مقایسه تقسیم میوز و میتوز در انسان

 میوز میتوز 

 هابه وجود آمدن گامت بدن و تمایزرشد  علت وقوع

 ها به نصفچهار سلول با کاهش کروموزوم دو سلول همانند سلول اول نتیجه

تعداد 

 مراحل
 دو یک

 در سلولهای

سوماتیک و به ندرت زایا )در 

تقسیمات سلولی در  خالل اولین

 تشکیل گامت(

 (germinalرده زایا )

 شود.از بلوغ جنسی کامل میپس  در تمام طول چرخه زندگی زمان وقوع

 

  تقسیمات میوزی در جنس نر به صورت متقارن انجام می شود یعنی سیتوپالسم بین محصوالت تقسیم

 IIو میوز Iبه میزان مساوی تقسیم می شود اما در جنس ماده سیتوپالسم به صورت نامتقارن بعد از میوز

تقسیم می شود و پس از میوز یک اووسیت ثانویه بیشترین میزان سیتوپالسم را دریافت کرده و جسم 

 IIقطبی اول که میزان بسیار کمی از سیتوپالسم را دریافت کرده از بین می رود، همچنین پس از میوز 

فت کردن اسطه دریااووسیت نهایی بیشترین میزان سیتوپالسم را دریافت کرده و جسم قطبی دوم نیز به و

 میزان اندکی از سیتوپالسم از بین می رود. 

 :XYجفت شدن 

در هنگام تشکیل تتراد در اسپرماتوسیت های اولیه به واسطه اینکه کروموزوم های جنسی با هم متفاوت می باشند 

ار متفاوتی توالی های مشابهی ندارند همچنین اندازه بسی Yو  X جفت شدن آنها خاص می باشد. کروموزم های

نیز دارند. جفت شدن این کروموزوم ها در یک یا دو انتهای آن ها رخ می دهد، این بخش های انتهای بخش های 

شبه اتوزومی نامیده می شوند چون توارث آن ها و توالی های موجود در آن ها به صورت اتوزومی می باشد اما 

 شبه اتوزومی می باشند. خود بر روی کروموزوم های جنسی قرار دارند پس نواحی 

که در انتهای مگاباز(  6.2)با اندازه  PAR1یا  1جفت شدگی در بخش شبه اتوزومی Yو  Xدر بین کروموزوم 

   یا 2بازوهای کوتاه این کروموزوم ها وجود دارد همیشه رخ می دهد اما جفت شدگی در بخش شبه اتوزومی
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PAR2(32/0 )همانطور که قبال نیز گفته شدن این جفت شدگی ها حتما می  می تواند رخ دهده یا خیر. مگاباز

الزامی بوده و در  PAR1باید از طریق تشکیل کیاسما یا به عبارتی انجام نوترکیبی انجام شود پس نوترکیبی در 

PAR2.گاها رخ می دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار و عملکرد کروموزوم ها:

  خود می باشند مثل کروموزوم های مرحله متافاز شود، ژن ها در هنگامی که کروموزوم در حالت فشرده

 قدرت بیان ندارند.

  :برای همانند سازی و انتقال کروموزوم ها به سلول های دختری سه عنصر ضروری و کافی می باشد

 مبدا های همانندسازی، و تلومرهاسانترومر، 

  ساختاری بسیار فشرده دارددر مرحله تقسیم سلولی کروماتین تحت تاثیر سلسله هایی از پیچش 

  کروماتین حتی در سلول های کامال غیر فعال از نظر رونویسی و در گسترده ترین حالت خود حداقل تحت

 تاثیر دو سطح از پیچ خوردگی می باشد )مگر در بخش هایی که در حال بیان می باشند(

 

2Nm  10nM   سطح اول پیچ خوردگی

10nM30nM   سطح دوم پیچ خوردگی

  ژن های موجود در بخش هایPAR1  وPAR2  به

ارند هم قرار د Xصورت کپی های هومولوگ هم بر روی 

 Yبر روی

  اغلب این ژن ها تحت تاثیر فرایندX-inactivation  بر

  غیر فعال در افراد مونت، قرار نمی گیرند. Xروی 

  الگوی توارث آن ها کامال شبیه به الگوی توارث اتوزومی

 می باشد.
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 :نوکلئوزوم

  واحد پایه ای بسته بندیDNA 

 147  بار به دور هسته اصلی شامل هیستون ها  2جفت باز در ساختار آن وجود دارد که کمتر ازH2A, 

H2B, H3, H4 می چرخد. در مرکز نوکلئوزوم از هر کدام از هیستون های بیان شده دو عدد وجود دارد 

  جفت باز  114تا  8بین نوکلئوزوم هاDNA  قرار دارد که نوکلئوزوم های مجاور را به یکدیگر متصل می

 کنند

  دنبالN  از هیستون های هسته ای به خارج از نوکلئوزوم ها کشیده شده است، که اسید های آمینه

موجود در آن ها می توانند در معرض انواع گوناگون تغییرات مثل اسیتل دار شدن، فسفریل دار شدن، و 

 بگیرند و از همین طریق تنظیم میزان فشردگی ژنوم مشخص می شود متیل دار شدن قرار

  پروتئین های تنظیمی می توانند از دو روش از طریق هیستون ها بر روی ساختمان و عملکرد کروماتین

بیرون زده هیستون های موجود در هسته نوکلئوزوم، و از  Nاثر بگذارند، از طریق برهمکنش ها با انتهای 

یون، متیالسیون و فسفریالسیون ریشه های اسیدآمینه های خاص موجود در نوکلئوزوم طریق استیالس

 ها

 گونه های خاص هیستون ها

 عملکرد یا بخش دخیل گونه جایگزین هیستون اصلی

H3 Cen-H3.در انسان CENP-A در محل سانترومر ها جایگزین می شود نام دارد 

H2 H2AX  استدر زمنیه ترمیم و نوترکیبی دخیل 

H2 H2AZ در زمنیه ترمیم و نوترکیبی دخیل است 

  هیستونH1  در تبدیل شدن سطح یک پیچ خوردگی به سطح دو پیچ خوردگی نقش دارد یعنی باعث

 30نانومتر یعنی همان ساختار نوکلئوزوم ها به کروماتین با قطر 10می شود کروماتین با قطر 

نانومتری ساختار سلنوئید گفته می شود که از پیچ خوردگی  30تبدیل شود. به ساختار  )سلنوئیدی(نانومتر

الزامی است چون در خارج از  H1ساختار ده نانومتری ایجاد می شود. برای این پیچ خوردگی وجود 

به ازای هر نوکلئوزوم یک عدد متصل می شود. سپس با بهم پیوستگی همین  DNAنوکلئوزوم ها به رشته 

H1  نانومتری حاصل می شود. 30نانومتری پیچ خوردگی پیدا کرده ساختار  10ها ساختار 

  نوکلئوزوم و به همین میزان  8تا  6در هر پیچش از ساختار سلنوئیدیH1 .در این ساختار  وجود دارد

وجود  DNAالیه  50برابر می شود چون در هر بخش از این ساختار تقریبا  50حداقل  DNAفشردگی 

 دارد.



 konkooran.ir ه دکتری ژنتیک پزشکی وزج -موسسه علمی آموزشی کنکوران 

 می باشدهرگونه چاپ و تکثیر از نظر شرعی و قانونی مجاز ن 15
 

 

  در کروموزوم های متافازی میزان فشردگیDNA  تا ده هزار برابر می باشد، در داربست یک کروموزوم

 وجود دارد که این ها در افزایش تراکم نقش بسیار مهمی دارند.  IIمتافازی کاندنسین ها و توپوایزومراز

  پروتئین های داربست کروموزومی از پروتئین سایر هیستون ها پروتئین های بازی می باشند در حالیکه

 های اسیدی می باشند

، استیل دارشدگی باالی H1یوکروماتین )زنگ آمیزی پراکنده و روشن تر، پیوند ضعیف با  %90 کروماتین

 هیستون های هسته ای نوکلئوزوم(

 (H1هتروکروماتین )رنگ آمیزی تیره، پیوند محکم با  10%  

 سانترومرها  اتین ساختاریهتروکروم    

 تلومرها        

 Yموزوم بخش اعظم کرو        

 16، 9، 1بازوی بلندکروموزوم های         

 بازوی کوتاه کروموزوم های آکروسنتریک        

 Barr body  هتروکروماتین اختیاری    

        XY body 

XY body عبارت است از یک بخش منحصر به فرد از هسته اسپرماتوسیت پستانداران که در آن کروموزوم های :

X  وY  روز در آن جا به صورت هتروکروماتین قرار میگیرند. احتمال این پدیده در نشان دار کردن  15به مدت

 پدری نقش داشته باشد.  Xکروموزوم 
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  .هرکزوموزوم در هسته اینترفازی دارای دومین یا قلمروی مخصوص به خود می باشد 

 سانترومرهای سلول های اینترفازی انسانی نسبت به سایر جانداران میزان نظم و همترازی کمتری دارند 

  سانترومرها در مرحلهG1  در پیرامون هسته سلول تشکیل خوشه می دهند و در مرحلهS  پراکنده می

 دشون

 قلمروی سلول های در مرحله اینترفازی با هم تداخل نداشته همپوشان نمی باشد 

  کروموزوم های با میزان باالتری از چگالی ژنی در بخش های مرکزی تر هسته قرار گرفته و کروموزوم

 های با چگالی پایین ژنی در پیرامون هسته می باشند

 ه از طریق مهار حرکت کروموزوم ها از طریق اتصال نحوه قرارگیری کروموزوم ها در قلمرهای تعیین شد

ها می  rDNAتلومر به پوشش هسته ای همچنین برهمکنش با ساختارهای درونی مثال هستک در مورد 

 باشد.
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 سانترومرها:

 :S. cerevisiaeخصوصیات سانترومر در مخمر نان 

سانترومرها شامل توالی ها بسیار کوچکی می باشند،  -1سانترمرهای این جانداران به دودلیل خاص می باشد: 

 سازماندهی سانترومرهای در این جانداران فقط بر اساس توالی می باشد -2جفت باز  120

 ( عنصر سانترومریCEN این جاندار فقط )جفت باز نیز گزارش شده است( 110تا  100و  125) 120

 لئوزوم می باشد، و تقریبا توالی دور زده به دور یک نوکطول دارد

 CEN  شامل سه بخش مرکزی یاCDE  می باشد که مهمترین آنهاCDEII می باشد 

  جابجاییCEN های کرموزوم های متفاوت این جاندار اختاللی در عملکرد کروموزوم ها ایجاد نمیکند 

 CDEII  ایفا میکند ریزلوله ها به کینتوکورهانقش مهمی در اتصال یافتن 

 ین موجود در هیچ موجود دیگری همتا نداریدمرهای اواجزای سانتر 

 

 سایر موجودات

 اندازه سانترومر در طی تکامل یوکاریوت ها افزایش یافته است 

 در ارگانیسم های پیچیده تر سانترومر های غنی از توالی های تکراری شده اند 

  های مرتبط با آنها به علت سرعت باالی تکامل در موجودات پیچیده توالی های سانترومرها و پروتئین

کامال گونه ویژه شده اند یا به عبارتی خصوصیات سانترومر در گونه های متفاوت با یکدیگر تفاوت های 

 فاحش دارد

  این تفاوت های شدید باعث از بین رفتن امکان آمیزش و ایجاد تخم بارور حاصل از آمیزش حتی بین

 گونه های بسیار نزدیک به هم شده است

 تفاوت های زیاد بین توالی ها و پروتئین های همراه با سانترومر های در بین یوکاریوت ها  با وجود تمام

نام دارد( یک  CENP-A.در انسان Cen-H3) H3اما یک گونه از هیستون وابسته به سانترومر از خانواده 

و به  نداردوجود  H3 . در سانترومرها اکثرا  مشخصه عمومی همه سانترومرها در یوکاریوت ها می باشد

 وجود دارد Cen-H3/ CENP-Aجای آن 

  وجودCen-H3/ CENP-A برای ایجاد اتصال با ریزلوله ها الزم و ضروری می باشد 
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چند مگاباز طول دارد که شامل دو بخش می باشد، بخش های مخصوص کروموزوم  سانترومرهای پستاندارن

سانترومری در  DNA. بخش اصلی تکراری DNAها )در هرکروموزوم خاص خود می باشد(، بخش های حاوی 

جفت باز می باشد که تفاوت اندکی دارند  171ساتالیت های می باشد. این ها شامل دوتوالی تکی با طول αانسان 

 CENP-Bبه تعداد زیاد این دو توالی پشت سرهم تکرار شده اند. در این توالی ها یک بخش ها کوچک به نام  و

Box  وجود دارد که محل اتصال پروتئین سانترومریCENP-B .می باشد 

در برخی از مواقع در یکی از این دو توالی تکراری ممکن است تفاوت هایی حاصل شود که همین تفاوت ها باعث 

ایجاد ساختار های تکراری از مرتبه باالتر شود، به این معنا که مثال ممکن است تفاوت ایجاد شده باعث ایجاد 

 توالی تکراری پشت سرهم بشود که به میزان زیادی تکرار شده اند. یا بیشتر از سه تکرار هایی از سه 

CENP-متصل شوند و همچنین پروتئین های  A-CENPنوکلئوزوم های حاوی ساتالیت می توانند به αتوالی های 

B .می توانند به این توالی ها متصل شوند 
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یوکاریوت ها توالی های نقش کافی برای تعیین کنندگی ساختار سانترومری  ربرخالف مخمر نان در انسان و سای

سانترومر کافی برای تشکیل  CENP-Bساتالیت ها نه پروتئین های خاص مثل αندارند. نه توالی های خاص مثل 

 نمی باشند.

 سازمان بندی سانترومر در برخی موجودات

 نان سانترومر از نوع سانترومر نقطه ای می باشد و در این نوع سانترمر تنها یک کینتوکور موجود  در مخمر

 است که به یک ریزلوله دوکی متصل می شود. 

  35در شیزوساکارومایسس پومبه سانترومر شامل چند اتصال ریز لوله ای بوده که در ناحیه ای به اندازه 

هزار جفت باز خوشه بندی شده است. این بخش به صورت غیر تکراری می باشد. نوع سانترومر  110تا 

 می باشد. Regionalاز نوع منطقه ای یا 

  نوع سانترومر از نوع منطقه ای یا بازی قرار می گیردمگا 4سانترومر در انسان در ناحیه حدود .Regional 

 می باشد.

  سانترومر در کرم سی الگانس از نوع هولوسانتریک می باشد به این معنی در که ناحیه وسعی از کروموزوم

 پراکنده شده است

 

 

  

α-Satellite sequence 
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 ARS- autonomously replicatingعنصر توالی همانندسازی کننده به صورت خودمختار )

sequence) 

 ازی در ژنوم مخمرها می باشند.بخش های مشتق شده از مبداهای همانندس

  جفت باز می باشد 50طول آن ها برابر با 

  ناحیه ای غنی ازAT  جفت باز به همراه کپی هایی  11دارند، که در آن یک توالی حفظ شده به طول

 ناقص از آن وجود دارد

  یک توالی برای اتصال و همچنین در آن  جایگاه اتصال برای یک فاکتور رونویسیدر این عناصر یک

(ORC) origin recognition complex  .یا کمپکلس شناسایی کننده مبدا همانندسازی وجود دارد

 اشد. بپروتئین می باشد که وظیفه آن شناسایی و اتصال به مبدا همانند سازی می  6این کمپلکس شامل 

 

   

میزان سرعت چنگال های همانند سازی در کروموزوم های انسان مشخص کننده محل های شروع رونویسی می 

باشد، این محل های شروع رونویسی بخش هایی هستند که داربست پروتئینی در ساختار کروماتین متصل می 

های شروع رونویسی هم طول شوند. پس میزان سرعت چنگال های همانند سازی هم مشخص کننده محل 

 قلمروها می باشد.
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 تلومر و تلومراز

 ی باشد. م پروتیئن و هتروکروماتینتلومر بخش انتهایی در کروموزوم های یوکاریوتیک می باشد که کمپلکسی از 

ش قتلومر وظیفه حفظ ساختارهای درونی تر را برعهده دارد. و در هرتقسیم سلولی بخشی از آن از بین می رود. ن

 حفاظتی تلومر به واسطه امکان ایجاد یک حلقه به سمت توالی های داخلی تر در این بخش می باشد. 

نوکلئوزوم های موجود در بخش تلومر حاوی هیستون های اصالح شده می باشند. این هیستون ها در تشکیل 

 ساختاری در تلومرها نقش دارند. هتروکروماتین

 می باشد. TTAGGGGتوالی های تکراری  شامل مهره دارانتلومر در تمام 

شلترین یا تلوزوم یک کمپلکس بزرگ پروتئینی می باشد که قدرت تشخیص و اتصال به توالی های تلومری را 

در  TTAGGGGکه به توالی های  TRF1,TRF2دارند. این ها شامل چند پروتئین مهم می باشند، پروتئین های 

که همین توالی در بخش های تک رشته ای متصل  POT1بخش دورشته ای تلومر متصل می شوند و پروتئین 

 می شود.

 

می باشد. در بخش  تکرار هگزانوکلئوتیدی( 2500تا  1700)شامل  کیلوباز 15تا  10طول تلومر در انسان برابر با 

کیلوباز توالی های ساب تلومریک تکراری وجود  300 تا 100مجاور تلومر به سمت بخش های داخلی تر کروموزوم 

 دارد که نقش شناخته شده ای نداشته و حفاظت شدگی کمتری در مقایسه با توالی تلومری دارند.
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 نتایج حذف تلومر از انتهای کروموزوم

 های دارای شکستگی ماتصال با سایر کروموزو -1

 شرکت در فرایند های نوترکیبی -2

 یفعالیت آنزیم های نوکلئازتجزیه شدن به علت  -3

  مگس سرکه تنها یوکاریوتی است که تلومر در آن متشکل از واحدهای تکراری طویلDNA .می باشد 

در اخرین قطعه از رشته پیرو وجود ندارد پس یک بیرون زدگی  DNAدر تلومر ها به واسطه اینکه توانایی سنتز 

باز )شامل جفت  200تا  150د دارد. این بیرون زدگی بین وجو ´3از رشته پیشرو به صورت بیرون زدگی انتهای 

 می کند. T-loopمی باشد و به سمت داخل چین خورده و ایجاد یک حلقه به نام تکرار هگزانوکلئوتیدی(  30

 :تلومراز

 می باشد RNAپلیمراز وابسته به DNAیک

 در ساختمان آن دو بخش مهم وجود دارد

TERC: Telomerase RNA-Component  این جز دارای یک واحد تکراری از توالی می باشد که در بخش :

 آن یک توالی مکمل هگزانوکلئوتید تلومری وجود دارد ´5

 

TERT: Telomerase Reverse Transcriptase  بخش :DNA  پلیمراز وابسته بهRNA ی تلومراز می باشد 

 

  باشد پس در طی تقسیمات متوالی به ترتیب طول در اکثر سلول های بزرگساالن تلومراز غیر فعال می

 تلومر کاهش می یابد که این باعث روند پیری سلول ها می شود، سلول های زیر استثنا می باشند:

o سلول های الین زایشی 

o سلول های خونی 

o سلول های پوستی 

o سلول های روده ای 

o را فعال می کنند( سلول های سرطانی )سلول های سرطانی با استراتژی های خاصی تلومراز 

o ... 


