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َو َمن احیاها فکاَنما ِاحیا الناس َجمیعا
هر کس نفسی را حیات بخشد، مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده باشد.

                                                       قرآن کریم - سوره مائده- آیه 32

سخن مترجم و ناشر نسخه فارسی 

پدیده های طبیعی مانند زمین لرزه، گردباد،آتش فشان، جزر و مد و باال آمدن سطح اقیانوس ها، 
آتش سوزی های طبیعی، طغیان رودخانه ها و شکاف زمین، هنوز خطرات بالقوه ای را دربر دارند. 
عالوه بر این، انفجارات، سقوط هواپیما،جنگها و حوادث نظیر آن ، خساراتی را به جوامع انسانی 
تحمیل می نماید. مروری در تاریخ بشر نشان میدهد که،آدمی همواره در معرض آثار ناشی از این 
بالیا قرار داشته و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک نیز نتوانسته او را کامال از این خطرات ایمن 

سازد. 

طی سه دهه اخیر بیش از 150 میلیون انسان در جهان به شدت تحت تاثیر این بالیا قرار گرفته 
اند و در این میان ضایعات ناشی از این حوادث ،در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه، 

بیش تر از جوامع توسعه یافته است.

اقتصادی میگردند. حوادث  اجتماعی و  انسانی، خسارت های  تلفات  ایجاد  باعث  این بحرانها، 
قهری و طبیعی و یا تعمدی، معمواًل با نا پدید شدن گروهی از افراد در صحنه همراه است و  طبیعتًا 
بهره گیری از روشهای علمی برای اقدامات امدادی، پاسخگویی به نیاز آسیب دیدگان و اهتمام به 
شناسائی مفقودین در حوادث و در خصوص حوادث جنائی نیز، شناسائی مجرمین احتمالی و تعیین 

هویت قربانیان در صحنه کاماًل ضروری می باشد.
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ارائه خدمات بهتر مستلزم فهم و درک ماهیت فاجعه، ویژگیهای قربانیان، جایگاه امدادگران در 
روشهای بررسی علمی نمونه های مربوط به صحنه فاجعه و استفاده از تجارب علمی است تا در پی 
درک آن، همه  نیروهای یاری رسان به صورت مطلوب صحنه را مدیریت و به صورت مؤثر ایفای 
نقش نمایند. موضوعات مورد اشاره امروز با عنوان کلی ))علوم فارنزیک (( در کشورهای مختلف 

مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی قرار گرفته است.

کتاب حاضر با پرداختن به اصول شناسایی در حوادث جنایی، توصیف ساختار DNA و مبانی 
 DNA تعیین هویت ژنتیکی، روش های مورد استفاده در فرایند پزشکی قانونی، روش های بررسی
در  آماری  تحلیل  و  تجزیه  نهایت  در  و  میتوکندریایی   DNA و   Y DNA کروموزوم  اتوزمال، 

بررسی های ژنتیکی را جهت عالقه مندان و شاغلین در عرصه ژنتیک به زیور طبع آراسته است.

مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی نور و کوثر که رسالت خود را در بهره گیری از دانش و فناوری 
امنیت  بسط  و  تعمدی  و حوادث  بالیای طبیعی  از  دیده  آسیب  آالم جوامع  در کاهش  روز،  های 
اجتماعی از طریق بهره گیری از روشهای تشخیص دقیق مجرمین، در پیشگیری از حوادث جنایی 

می داند، کتاب حاضر را به فارسی زبانان تقدیم می نماید.

جا دارد از سرکار خانم سعیده عشوری و آقای حسن عشوری به خاطر دقت در ترجمه متن، امانت 
داری و انتخاب واژه های مناسب و جناب آقای حسین قنبری از موسسه فرهنگی ارسطو به خاطر 

آماده سازی این اثر، صمیمانه تشکر نمایم.

                                            والسالم
                                                                                                  دکتر محمود توالیی

                                                                                          مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی 
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فصل 1 :

چگونه یک مجرم را شناسایی کنیم؟
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مشکل شناسایی مجرمی که جرمی را مرتکب می شود و از صحنه می گریزد، در تاریخ انسان 
ها بسیار رایج است. یکی از مثال های این قضیه، در کتاب عهد قدیم در قالب داستانی مطرح شده 
است که درباره رقابت بین هابیل و قابیل )پسران آدم و حوا( است که در آن هابیل بدست قابیل به 
قتل می رسد؛ وقتی خدا می پرسد که هابیل کجاست، قابیل تالش می کند تا به نوعی از پاسخ دادن 
فرار کند و می گوید: آیا من نگهبان برادرم بودم [که بدانم کجاست] ؛ خدا که متهم را به خوبی می 
شناخت، پاسخ می دهد: خون برادرت از زمین فریاد سر داده است! واژه “خون” در این داستان، به 
مدرکی اشاره می کند که در شناسایی مجرم فریب کار کمک می کند. امروزه بررسی خون یکی از 
قابل اعتماد ترین روش های به کار رفته در حل و فصل جرم هاست. سایر روش های تعیین فرد 
مجرم، در آداب و رسوم بعضی گروه های نژادی دیده شده است؛ یک واقعه تاریخی چینی، از دو 
کشاورزی که در یک مزرعه کار می کردند حکایت می کند که یکی از آنها دیگری را با داس خود 
به قتل رساند و از صحنه جرم گریخت؛ سپس خون باقی مانده از داس را به خوبی پاک کرد. بعدا 
کدخدای روستا کشاورزان را جمع کرد و دستور داد هرکدام داس خود را محکم روی زمین بکوبند؛ 
قطرات خشکیده بسیار کوچکی از داس کشاورز قاتل روی زمین ریخت و با این کار توانستند مجرم 

را پیدا کنند.

داستانی از بادیه نشین های شمال آفریقا روش دیگری را بیان می کند که شامل خود متهم 
کردن است. در این روش دم یک االغ را با روغن آغشته کرده آن را درون خیمه ای تاریک قرار 
می دادند و به فرد مظنون تلقین می کردند که این حیوان توانایی های خاصی دارد؛ به این صورت 
که اگر فرد مجرم دم او را بکشد نعره بلندی سر می دهد ولی اگر فرد بی گناه دم را بکشد، حیوان 



DNA تعیین هویت با آنالیز 8

ساکت می ماند. حاال فرد مظنون را درون خیمه تاریک می فرستادند و از او می خواستند دم االغ 
را بکشد؛ وقتی فرد بیرون می آمد، اگر مجرم بوده باشد از ترس نعره زدن االغ، اصال دست به دم 

االغ نزده و دستان او تمیز است. به این ترتیب فرد مجرم شناسایی می شود.

هنوز مشکل شناسایی  ولی  کرد  تغییر  آوری شواهد  زمان های جدیدتر، روش های جمع  در 
مجرم نامعلوم سرجای خود باقی بود. ذکر این نکته قابل توجه است که بررسی هر صحنه جرم بر 
اساس یک اصل مهم که در سال 1910 توسط جرم شناس فرانسوی، ادموند لوکارد 1 بیان شده 
است: "هر گونه تماسی، یک رد بر جای می گذارد". این اصل می گوید هرجا جرمی اتفاق می افتد، 
مدارکی از مجرم در صحنه جرم باقی می ماند )مثال خود مقتول، وسایل، فرش، ظروف شیشه ای، 
درب و...(. این مفهوم، به اصل مبادله لوکارد2 موسوم است. شواهد می تواند یک اثر انگشت روی 
پنجره یا درب، یک تار موی مجرم زیر ناخن مقتول و یا یک قطره خون مقتول که به لباس یا بدن 
قاتل پاشیده است. واضح است که فقط یک بررسی دقیق و جدی می تواند چنین شواهدی را جمع 

آوری کند.

به طور خالصه  ولی  دارد،  تمرکز  و فصل جرائم  در حل   DNA نقش  بر  کتاب  این  اینکه  با 
پرداختن به نقش اثر انگشت در شناسایی یک فرد خالی از لطف نمی باشد.

دارد  بفرد  انگشت منحصر  اثر  اینکه هر کس  بار  اولین  و کجا  نیست که کی  دقیقا مشخص 
شناخته شد. با این حال، گفته شده، در سال 1870 ویلیام هرشل3 که افسر اجرایی ارتش هند بود، 
برای تأیید هویت سربازان که بسیاری از آنها سواد خواندن و نوشتن نداشتند، از اثر انگشت دست 
استفاده کرده است؛ در موقع گرفتن دستمزد، از سربازان خواسته می شد برای تایید گرفتن دستمزد، 
انگشت خود را روی صفحه جوهردار زده و آن را روی کاغذ بزنند؛ جالب است که اولین استفاده های 
اثر انگشت برای حل مشکلی نبوده است ولی باعث می شده از جرم »گرفتن مجدد و غیرقانونی 

دستمزد« جلوگیری شود.

1. Edmond Lacard
2. Locard’s Exchange Principle
3. William Herschel
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اثر انگشت در ابتدا به عنوان یک شاهد در موارد جنایی پذیرفته نشد. سرانجام در سال 1911، 
پس از بررسی های مناسب علمی و عبور از چالش های قضایی مختلف، اثر انگشت به عنوان یک 

شاخص معتبر در تایید حضور شخص در صحنه جرم تصویب شد.

پیشرفت قابل توجه بعدی در قرار دادن فرد مظنون در مکان مشخص جرم، قابلیت اثبات وجود 
یک یا بیشتر از بافت های بدن )برای مثال پوست، مو، خون یا تراشه ناخن( در محل بررسی است. 
به زودی مشخص شد که خون بیشترین بافتی است که در صحنه های جرم یافت می شود. روشی 
آزمایشگاهی در نظر گرفته شد تا تعیین کند که اوال نمونه خون است و نه رنگ شیمیایی و ثانیا 
خون انسان است نه خون سایر حیوانات. خون از دو بخش تشکیل شده است: سلول ها و پالسما. 
بسیاری از ویژگی های سلول های خون در شناسایی فرد مفیدند. این ویژگی ها که در اوایل دهه 
1990 برای تعیین هویت به کار می رفتند، بیشتر شاخص های روی سلول های خون بودند. بین 
این ویژگی ها، بیشترین کاربرد مربوط به سیستم گروه خونی ABO بود. اتواع گروه خونی که در 
سال 1900 توسط کارل لندشتاینر1 شناسایی شد، در تعیین سازگار بودن انتقال خون و اینکه در فرد 
گیرنده  ناسازگار باعث ایجاد عوارض یا مرگ شوند، نقش اصلی دارند. به عالوه این گروه های 
خونی جزء مهمی از شواهدی هستند که یک فرد مظنون را به یک جرم مرتبط می سازند. اطالعات 
مربوط به الگوی وراثت گروه خونی نیز در تعیین پدر و مادر در مجادالت مربوط به تعیین والدین 
کمک می کند. الزم به ذکر است که این پیشرفت در شناسایی افراد، منجر به بنیان گذاری زمینه 

شواهد ژنتیکی شد.

شواهد ژنتیکی

کی و چگونه پیشرفت این زمینه ژنتیک امکان پذیر شد؟ مجددا 1900 یک سال مهم است؛ 
تایید دانشمندان قرار  ارثی مورد  نتایج آزمایش های گریگور مندل2 روی صفات  همان سالی که 
گرفت. در نتیجه پذیرش یافته های مندل درباره انسان، امروزه می دانیم که هر کدام از ما نتیجه 
ادغام یک اسپرم و یک تخمک هستیم که هر کدام 23 کروموزم را حمل می کنند. کروموزم ها در 

1. Karl Landsteiner
2. Gregor Mendel
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تخمک یا اسپرم بر اساس کاهش اندازه، از 1 تا 22 شماره گذاری می شوند، به طوری که اولین 
کروموزم بزرگترین است )شکل 1.1(. آخرین کروموزم یکی از کروموزم هایی است که جنسیت را 
تعیین می کند. [بر اساس کروموزم های جنسی] افراد می توانند مرد )XY( یا زن )XX( باشند. 22 
کروموزم اتوزومی-کروموزم هایی که در تعیین جنسیت نقش ندارند- بر حسب اندازه با هم جفت 
می شوند و ژن های هرکدام از این جفت کروموزم )همولوگ ها( صفات یکسانی را در فرد ایجاد 
می کنند؛ به این ژن ها، ژن های همولوگ نیز می گویند. ژن های همولوگ می توانند یکسان یا 
متفاوت باشند. وقتی بررسی ها نشان دهد که یک ژن ایجاد کننده یک صفت شکل های متفاوتی 
دارد، به هر شکل آن، آلل1 می گویند. فردی که برای یک صفت آلل های یکسانی را داشته باشد، 
برای آن صفت هموزیگوت و فردی که برای یک صفت آلل های متفاوتی داشته باشد، هتروزیگوت 
نامیده می شود. بروز ویژگی های ظاهری )فیزیکی یا رفتاری( یک صفت را فنوتیپ آن صفت و 
آرایش آلل های فرد که آن صفت را ایجاد کرده اند ژنوتیپ آن صفت می نامند. در بررسی شجره 

نامه های خانوادگی، در اغلب موارد یک فرد اساس وراثت یک صفت خاص را بنیان نهاده است. 

شکل1.1  مجموعه کامل ۴6 کروموزوم یک سلول فرد مذکر به صورت جفت همولوگی. 
کروموزوم Y در قسمت پایین سمت راست تصویر قرار دارد و در کنار آن کروموزوم X دیده 
می شود. یک شکل کروموزومی کامل از یک فرد مونث فقط در عدم حضور کروموزوم Y و 

وجود یک کروموزوم X دیگر با این شکل تفاوت دارد.

1. allele
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به مثال انواع گروه های خونی بر می گردیم؛ مطالعه خانواده های متعدد نشان داد که یکی از ژن 
های گروه خونی روی هرکدام از همولوگ های کروموزم 9 قرار دارد. همچنین مشخص شد که هر 
ژن می تواند یکی از سه آلل A ،B و O را داشته باشد. این آلل ها نسبت به هم رابطه جالبی دارند. 
 A است؛ علت این است که آلل A داشته باشد، گروه خونی او نوع AO یا AA اگر یک فرد ژنوتیپ
نسبت به O غالب است. به همین ترتیب ژنوتیپ BB یا BO، از نظر فنوتیپی گروه خونی B را ایجاد 
می کند )B نسبت به O غالب است(. فردی که ژنوتیپ AB داشته باشد، به این دلیل که هر دو 
آلل A و B بیان می شوند، فنوتیپ او AB خواهد شد و ژنوتیپ OO منجر به فنوتیپ O می شود.

همانند اثر انگشت، شاهد ژنتیکی گروه خونی نیز در ابتدای معرفی در مجامع قضایی، با چالش 
هایی روبرو بود. یکی از مثال های معروف[استفاده از گروه های خونی به عنوان شاهد ژنتیکی] در 
مورد چارلی چاپلین و باری در سال 1946 اتفاق افتاد؛ چارلی چاپلین، ستاره فیلم های پانتومیم، در 
اواخر سال های فعالیتش، به کارگردانی روی آورد و تعدادی از بازیگران جوان را آموزش داد؛ در 
جریان این روابط، جان باری یکی از این بازیگران، باردار شد و بعد از تولد نوزاد، سعی کرد نوزاد را 
به چارلی چاپلین منتسب کند. آزمایش تعیین گروه خونی انجام شد، گروه خون باری A بود، یعنی 
ژنوتیپ AA یا AO بوده است. در صورتی که AA بوده باشد، باید همه تخمک ها آلل A را گرفته 
باشند و اگر AO بوده باشد، نیمی از تخمک ها آلل A و نیمی دیگر آلل O را دریافت کرده اند. 
گروه خونی چارلی O بود یعنی ژنوتیپ او OO بوده و همه اسپرم ها آلل O را دریافت کرده اند؛ 
با مشخص شدن گروه خونی نوزاد که AB بود، قاعدتا باید اتهام از چارلی چاپلین دفع می شد؛ اما 
قاضی این شاهد ژنتیکی را نپذیرفت و تحت تاثیر احساسات، چارلی چاپلین سرپرستی نوزاد را تا 

بزرگسالی قبول کرد و معمای اسپرم حمل کننده آلل B بی جواب ماند!

اندکی پس از کشف سیستم گروه خونی ABO، سایر سیستم های گروه خونی نیز شناسایی 
شدند. امروزه حداقل 23 نوع گروه خونی شناخته شده اند که می توانند در شناسایی مجرم کمک 
این  از ژنوتیپ منشا می گیرد،  یا هر سیستم دیگری که در آن فنوتیپ  این سیستم  کنند. نقص 
است که برخی تغییرات خیلی کوچک در ژنوتیپ ممکن است در فنوتیپ بروز نکند؛ در نتیجه تنها 
راه مطمئن تعیین ژنوتیپ فرد، بررسی ترکیب شیمیایی ماده ژنتیکی فرد است که DNA نامیده 

می شود. 
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پژوهش  زمینه  پایه ای که  افتد، کشف  اتفاق می  دانش  تاریخچه  در  اغلب  همان طوری که 
و مطالعه DNA را گشود، سال ها پیش از زمانی بود که این زمینه علمی شناخته شد. در سال 
او از هسته  ابداع کرد.  از سیتوپالسم  1871، فردریک میشر1 روشی برای جداسازی هسته سلول 
سلول ها، ماده ای اسیدی استخراج کرد که آن را ماده هسته ای نامید که نسبت به سایر ترکیبات 
لیپیدی و پروتئینی که قبال درون سلول یافت شده بود، ساختمان متفاوتی داشت.  کربوهیدراتی، 
بعدها ماده هسته ای، اسید هسته ای نام گرفت و مشخص شد که به دو شکل دیده می شود: )1( 
 DNA سپس معلوم شد که .)RNA( ریبونوکلئیک اسید )( و )2DNA( دئوکسی ریبونوکلئیک اسید
ماده ژنتیکی همه سلول هاست و فقط انواع کمی از ویروس ها به جای آن RNA دارند. در شکل 
های سلولی، RNA در ترجمه رمز ژنتیکی DNA به فنوتیپ ارگانیسم نقش دارد. در برخی صفات 
)مثال قد انسان( تظاهر فنوتیپی ژنوتیپ تحت تاثیر عوامل محیطی از جمله تغذیه و بیماری های 
 )ABO فرد در دوران حیات فرد با تنوع بروز همراه است. در سایر صفات )مثال گروه های خونی

فنوتیپ به عوامل محیطی وابسته نیست.

  DNA ساختار

در سال 1953، تقریبا یک قرن پس از کشف اسیدهای نوکلئیک، جیمز واتسون2 و فرانسیس 
کریک3 مقاله مشهور خود را در مجله علمی انگلیسی Nature منتشر و در آن مدل سه بعدی ساختار 
DNA را تشریح کردند )شکل 1.2(. آنها دریافتند که DNA ساختار ظریف و ساده ای دارد و از دو 

زنجیره موازی حاوی نوکلئوتیدها تشکیل شده که ساختمان هلیکس دوگانه به خود گرفته است و در 
طول هر کروموزم قرار دارد. پژوهش های بعدی نشان داد که یک مجموعه 23 کروموزمی انسان، 
3.1 بیلیون جفت نوکلئوتید دارد. البته دانستن ساختمان DNA، به عنوان یک شاهد ژنتیکی،کمک 
چندانی در حل و فصل جرائم نمی کرد؛ ما باید می توانستیم قسمت های خاصی از DNA را که به 
عنوان یک پروفایل ژنتیکی فرد مظنون می باشد، جداسازی و شناسایی کنیم. از نظر تاریخی، برای 

1. Friedrich Miescher
2. James Watson
3. Francis Crick
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این مسئله، دو راه حل پیدا شده است: اولین راه حل در سال 1964 مطرح شد، زمانی که ورنر آربر1 
آنزیم های محدود گر2 را از باکتری استخراج کرد. این آنزیم ها در باکتری به تعداد زیادی وجود 
دارند و برای برش دادن DNA ویروس هایی که قصد هجوم و کشتن باکتری میزبان را دارند، به 
کار می روند و با برش و تبدیل DNA ویروس به قطعات کوچک، ویروس ها را از بین می برند. در 
سال 1985، آلک جفریس3 با این آنزیم ها DNA انسانی را به قطعاتی با طول های متفاوت برش 
داد. او همچنین دریافت که قطعاتی که از DNA هر فرد بدست می آید، در اعضای خانواده او نیز 

وجود دارد و می تواند در تعیین والدین استفاده شود.

پیشنهادی خود   DNA با مدل  فرانسیس کریک )راست(  شکل 1.2  جمیز واتسون )چپ( و 
موریس  نام  به  دانشمند سومی  و  واتسون، کریک  شوند.  می  دیده  تصویر  در  سال ۱۹5۱  در 
ویلکینس۴ به دلیل کشف ساختار DNA در سال ۱۹62 جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را از 

آن خود کردند.

1. Werner Arber
2. restriction enzymes
3. Alec Jeffreys
4. Maurice Wilkins
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DNA ؛ یک شاهد ژنتیکی

نخستین استفاده از شاهد DNA برای حل یک مشکل قانونی، در یک مهاجرت نزاع برانگیز 
بود. پسری از غنا برای پیوستن به مادرش در کشور انگلیس سعی می کرد وارد این کشور شود. 
مشکلی که وجود داشت این بود که هیچ مدرکی دال بر اینکه او فرزند این مادر است وجود نداشت؛ 
همچنین به پدر این پسر هم دسترسی نبود و این قضیه را پیچیده تر می کرد. بررسی DNA پسر، 
مادر، برادر و دو خواهرش نشان داد که همه فرزندان پدر مشترک دارند و نیز این پسر فرزند واقعی 
 1)RFLP( قطعه محدود شونده  بررسی چندشکلی طولی  استفاده شد،  است. روشی که  مادر  این 
واقع  در  آیند  بدست می  DNA که  قطعات  و  است  پر زحمت  بسیار  این روش  نامیده می شود؛ 
خوشه های DNA با اندازه مشابه هستند که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند و به آنها تکرارهای 
پشت سرهم با تعداد متغیر )VNTRs(2 می گویند. برای پی بردن به تعداد این تکرارها، میانگین 
اندازه قطعات DNA )که ممکن است تفاوت بسیار اندکی با هم داشته باشند( در یک خوشه خاص 
مورد بررسی قرار می گیرد. با ابداع روشی ساده تر و قابل اطمینان تر، FBI و سایر آزمایشگاه های 

جنایی، استفاده از روش RFLP را کنار گذاشتند.

پیشرفت دیگری که در بدست آوردن شواهد DNA حاصل شد، در سال 1985 بود، زمانی که 
کری مولیس 3روشی برای تکثیر قطعات مشخصی از DNA ابداع کرد. او با استخراج DNA از 
حدود 150 سلول، موفق شد بیشتر از یک بیلیون نسخه از هر قطعه DNA مورد نظر را تولید کند. 

این روش، با نام واکنش زنجیره ای پلی مرازی )PCR( 4شناخته می شود.

برای مقایسه، توجه شود که برای انجام روش PCR، نمونه لکه خون حاوی DNA به اندازه 
نقطه ای که در انتهای این جمله قرار می گیرد کافی است ولی برای روش RFLP به لکه خونی 
به اندازه یک سکه 10 سنتی نیاز است. عالوه براین،  قطعاتی از DNA که در روش PCR مورد 
مطالعه قرار می گیرد، از تعدادی مجموعه 4 نوکلئوتیدی تشکیل شده است. با روش PCR، تعداد 

1.  restriction fragment length polymorphism (RFLP)
2. variable number of tandem repeats
3. Kary Mullis
4. polymerase chain reaction (PCR).
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این چهار نوکلئوتیدها که به آنها تکرارهای پشت سرهم کوتاه )STR(1 می گویند، به صورت دقیق 
واقعی  تعداد  تعیین  در  روش  این  قابلیت  واقع،  در  نیست[.  میانگین  و  تقریبی  ]و  می شود  تعیین 
STR ها نسبت به ]روش RFLP[ اندازه میانگین VNTR ها، مقایسه شواهد DNA ]کشف شده 

از صحنه جرم[ با DNA فرد مظنون را صحیح تر و معنی دار تر کرده است. 

در سال FBI ،2000 و سایر آزمایشگاه ها استفاده از روش RFLP را به طور کامل کنار گذاشتند 
و برای همه بررسی های شواهد DNA، به روش های مبتنی بر PCR روی آوردند؛ بدون تردید، 

علم شناسایی مجرمین به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.

1. short tandem repeat (STR)
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فصل 2 :

DNA ؛ منابع و ساختار
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همانطور که در فصل قبل بیان شد، DNA طرح ژنتیکی یک فرد است. در همه سلول های 
بدن یک فرد، و حتی سلول هایی که هسته ندارد، در ساختارهای تولید کننده انرژی سیتوپالسمی 
به نام میتوکندری، DNA یافت می شود. این حقیقت بسیار مهم است که به جز در موارد نادر که 
جهش رخ دهد، DNA همه سلول های بدن یک فرد، یکسان است؛ در نتیجه برای شناسایی یک 
فرد، می توان از بزاق، خون، سلول های پوست، عرق، سلول های استخوانی یا مو DNA تهیه کرد. 
مایعات بدن که حاوی سلول هستند اغلب به عنوان یک شاهد بیولوژیک جمع آوری می شوند. در 
مورد بزاق، سلول ها از الیه داخلی گونه فرد گرفته می شوند. در عرق، سلول ها از بافت اطراف غدد 
و منافذ عرق تهیه می شوند. عالوه بر این منابع DNA، باید مایع سمینال در مردان و شیر سینه 
زنان را هم در نظر گرفت. فرصت های بسیاری برای تهیه مدرک DNA می تواند وجود داشته 
باشد؛ مثال در مواردی که قرار است نمونه بزاق استفاده شود، یک جای گاز گرفتن، محل لیس زدن، 
محلفه تخت، ماسک، دستمال کاغذی، ته سیگار، خالل دندان و دهانه یک بطری می تواند استفاده 
قرار گیرند. همچنین نمونه DNA می تواند از تراشه های ناخن، سطوح داخلی و خارجی کاندوم، 

لباس، چسب زخم، سوآب واژینال یا آنال و یا سوآب دهانی تهیه شود.

DNA ساختار

DNA از دو رشته مارپیچ موازی که هلیکس دوگانه ایجاد می کنند تشکیل شده است. در واقع 

هر رشته یک زنجیره است که از تعداد بسیار زیادی واحد تشکیل شده که به آنها نوکلئوتید می 
گویند. هر نوکلئوتید سه بخش شیمیایی کوچکتر دارد: )1( یک فسفات، )2( یک قند و )3( یک 
باز آلی )شکل های 2.1 و 2.2(. چهار باز مختلف وجود دارند که با حرف اول نام هایشان شناخته 
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می شوند: A )آدنین(، T )تیمین(، G )گوانین( و C )سیتوزین(. آدنین و گوانین دو حلقه نیتروژن دار 
دارند و به آنها پورین1 می گویند. تیمین و سیتوزین یک حلقه نیتروژن دار دارند و به آنها پیریمیدن2 

می گویند. بازهای آلی قسمت مهم شناسایی نوکلئوتید هستند. 

شکل 2.1  ساختار شیمیایی مولکول فسفات و ساختار قند دئوکسی ریبوز که دو جزء سازنده 
DNA هستند نشان داده شده است.

هر گروه فسفات به یک مولکول قند و مولکول قند از سمت دیگر به بازهای نیتروژن دار متصل 
است. اتصال این نوکلئوتیدها به هم تشکیل زنجیره پلی نوکلئوتیدی می دهد. با یک استثنا، گروه 
فسفات هر نوکلئوتید، با یک پیوند شیمیایی به مولکول قند نوکلئوتید مجاور متصل می شود و این 
اتصال ها باعث ایجاد زنجیره پلی نوکلئوتیدی می شوند. استثناها گروه فسفات باالترین نوکلئوتید 
در یکی از رشته ها و گروه فسفات پایین ترین نوکلئوتید در رشته مقابل هستند که فقط به یک 
مولکول قند متصل هستند. مکان اتصال منفرد این گروه فسفات در هر رشته پلی نوکلئوتیدی یک 
جهت گیری خطی ایجاد می کند که به آن قطبیت می گویند؛ بنابراین مولکول DNA دو رشته 
مارپیچی دارد که به صورت موازی ناهمسو هستند. همه واکنش های شیمیایی که نوکلئوتیدهای 
رشته سمت چپ در آن شرکت می کنند، باید از باال به سمت پایین انجام شوند؛ برای رشته سمت 
راست، عکس این حالت باید اتفاق بیفتد. وضعیت قرارگیری بازها در دو رشته ثابت است؛ به طوری 
که آدنین در یک رشته، همواره در مقابل تیمین رشته مقابل قرار می گیرد و به همین ترتیب گوانین 

1. purines
2. pyrimidines
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هم با سیتوزین جفت می شود تا جفت بازهای مکمل شکل بگیرند )شکل 2.3(. باز در یک نوکلئوتید 
با یک پیوند شیمیایی نسبتا ضعیف به نام پیوند هیدروژنی به باز مکمل خود در رشته مقابل متصل 
می شود. بین آدنین و تیمین، دو پیوند هیدروژنی و بین سیتوزین و گوانین، سه پیوند هیدروژنی 
تشکیل می گردد. اینکه همواره یک باز پورینی به یک باز پیریمیدینی متصل می شود، باعث شده تا 
هلیکس دوگانه DNA دارای قطر یکسانی در طول خود باشد. مولکول DNA دارای شکاف های 

بزرگ و کوچک است که با عملکرد آن ارتباط دارد.

شکل 2.2  ساختار شیمیایی بازهای آلی در ساختار DNA نشان داده شده است.

DNA هسته ای و میتوکندریایی

با اینکه DNA موجود در کروموزم های هسته ای و میتوکندری های سیتوپالسمی یک سلول 
از زنجیره های پلی نوکلئوتیدی مشابه ساخته شده اند، ولی از نظر اندازه، تعداد و قرارگیری ژنومی 
با هم کامال متفاوت هستند. می دانید که یک سلول در حالت عادی 46 عدد، یا به عبارت علمی 
تر، 23 جفت کروموزم دارد که اعضای جفت کروموزم همولوگ، از والدین به ارث رسیده اند. حدود 
3.1 میلیارد جفت باز در یک مجموعه 23 کروموزمی قرار گرفته است. این تعداد بر حسب اینکه در 
این مجموعه، کروموزم جنسی X باشد -که تعداد باز بیشتری خواهیم داشت- یا کروموزم Y باشد، 
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می تواند تفاوت جزئی داشته باشد. در مقابل، تعداد میتوکندری های سلول با توجه به نوع سلول و 
میزان تکامل آن، تنوع بسیار زیادی نشان می دهد و معموال ار 200 تا 1000 میتوکندری خواهد 
بود. تعداد نوکلئوتیدهای یک مولکول DNA حلقوی، دقیقا 16569 جفت باز است. در اغلب چرخه 
DNA )در ساختار مارپیچ دوگانه(  های سلولی، درون هر کروموزم هسته ای فقط یک مولکول 
وجود دارد که طول کروموزم را می پوشاند، اما هر میتوکندری معموال 2 تا 3 مولکول DNA دارد؛ 
 DNA DNA میتوکندریایی به هم متصل می شود و تشکیل  انتهاهای مولکول  این،  بر  عالوه 
حلقوی می دهد که به آن کروموزم میتوکندریایی هم می گویند؛ اگر این DNA حلقوی، به یک 
ساعت تشبیه شود، جفت بازها از موقعیت ساعت 1 شروع و در جهت عقربه های ساعت، تا نوکلئوتید 

16569شماره گذاری می شوند.

شکل 2.3  ساختار DNA شبیه یک نردبان است که حول محور خود می پیچد. ستون های این 
نردبان چهار باز نوکلئوتیدی هستند: گوانین )G(، سیتوزین )C(، آدنین )A( و تیمین )T(. هر 

نوکلئوتید با باز مکمل خود جفت می شود: گوانین با سیتوزین و آدنین با تیمین. 

کروموزم های هسته ای و میتوکندریایی از دو نوع نوکلئوتید تشکیل شده اند: )1( نوکلئوتیدهایی 
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که ژن ها را می سازند که به آنها توالی های رمزگردان1 می گویند و )2( نوکلئوتیدهایی که عملکرد 
آنها به خوبی شناخته نشده است و نواحی غیر رمزگردان2 نامیده می شوند. نوکلئوتیدهای رمزگردان 
و غیر رمزگردان از نظر ساختارهای شیمیایی و ویژگی های اتصالی کامال مشابه اند؛ تفاوت آنها 
در  دارند.  نقش  فرد  )فنوتیپ(  صفات  ایجاد  در  رمزگردان  نوکلئوتیدهای  که  است  این  در  صرفا 
کروموزم های هسته ای، توالی های رمزگردان و غیررمزگردان به تناوب در طول DNA در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند؛ اما در کروموزم حلقوی میتوکندریایی، نواحی رمزگردان و غیر رمزگردان 
از یکدیگر کامال مجزا هستند، به طوری که نواحی غیر رمزگردان در ناحیه ای از کروموزم به نام 
ناحیه کنترلی3 که به آن حلقه جابجایی )D-loop( هم می گویند قرار دارند. ناحیه کنترلی حدود 
1100 جفت باز دارد و به دو بخش مجزای بسیار متغیر HV1( 1( و بسیار متغیر 2 )HV2( تقسیم 
می شود، که در شکل 2.4 نشان داده شده اند. این تنوع توالی در نوکلئوتیدهای ناحیه کنترلی، در 

شناسایی یک مجرم بسیار سودمند است. 

نسل  از یک  متفاوتی  مکانسیم  با  میتوکندری های سیتوپالسمی  و  ای  کروموزم های هسته 
به نسل بعد منتقل می شوند که وضعیت آنها را در تعیین هویت تحت تاثیر قرار می دهد که این 

موضوع در فصل بعدی بحث می شود.

شکل 2.4 تصویر کروموزوم میتوکندریایی موقعیت دو منطقه HV1 و HV2 را در ناحیه کنترلی 
نشان می دهد.

1. Coding sequences
2. Noncoding regions
3. Control Region
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با  اند. بیشتر DNA سلول در هسته آن وجود دارد که  همه موجودات از سلول تشکیل شده 
پروتئین ها احاطه شده و در واحدهای بسیار فشرده به نام کروموزم سازماندهی شده است. ژن ها 
قسمتی از DNA هستند که معموال صفات را کنترل می کنند و از نسلی به نسل بعد منتقل می 
شوند. در انسان ها، سلول های  اسپرم یا تخمک، گامت نامیده می شوند و هر کدام 23 کروموزم 
دارند. سلول های دیگر که سلول های سوماتیک نامیده می شوند، 46 کروموزمی اند-دو کروموزم 
جنسی و 22 جفت کروموزم اتوزومی)غیر جنسی(. کروموزم های جنسی )X و Y( جنسیت فرد را 
تعیین می کنند؛ در انسان، جنس مذکر، یک کروموزم X و یک کروموزم Y دارد )XY( و جنس 
مونث، یک جفت کروموزم X دارد )XX(. مجموعه ای از ژن ها روی کروموزم Y که SRY )ناحیه 
تعیین کننده جنسیت روی کروموزم Y( نامیده می شوند، تعیین می کنند که جنین به مذکر تمایز 
یابد. هر یک از جفت کروموزم ها از یکی از والدین منتقل شده اند و جفت کروموزم ها را به این دلیل 
همولوگ می نامند که حاوی ژن های یک صفت خاص هستند و زیر میکروسکوپ ظاهر مشابه ای 
دارند؛ بنابراین 46 کروموزم یک سلول سوماتیک می توانند به عنوان دو مجموعه 23 تایی تلقی 
شوند و این سلول ها دیپلوئید نامیده می شوند. اسپرم و تخمک فقط یک مجموعه کروموزمی دارند 
)شامل 22 کروموزم اتوزومی، به اضافه X یا Y( و هاپلوئید نامیده می شوند. اگر موجوداتی که تولید 
مثل جنسی دارند، قرار بود مرحله هاپلوئیدی را در چرخه زندگی خود داشته باشند، تعداد کروموزم ها 
در هر نسل جدید دو برابر می شد. در انسان، حاصل لقاح اسپرم و تخمک هاپلوئید، یک سلول تخم 
)زایگوت( دیپلوئید است. پس از تشکیل و تقسیم شدن زایگوت1، مجموعه دیپلوئید کروموزم ها طی 
فرآیند تقسیم سلولی که میتوز نامیده می شود، به سلول های سوماتیک جدید منتقل می شوند؛ به 

1. Zygote 
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این دلیل که کروموزم ها قبل هر تقسیم همانندسازی می شوند، حاصل میتوز دو سلول دختری 
است که از نظر ژنتیکی به سلول والدی و به هم شباهت کامل دارند )شکل 3.1(. یک فرآیند سلولی 
به نام میوز وجود دارد که گامت تولید می کند و در آن یک سلول تخصص یافته دیپلوئید تحت 
یک دور همانندسازی و دو دور تقسیم سلولی قرار می گیرد. تعداد کروموزم ها در این فرآیند نصف 
می شود و اسپرم و تخمک یک مجموعه هاپلوئید 23 کروموزمی، از هر یک جفت کرموزم ها یک 
کروموزم دریافت می کنند )شکل 3.1(. میوز به ثابت ماندن تعداد کروموزم ها از نسلی به نسلی بعد 
کمک می کند )یادآوری می شود که پس از لقاح اسپرم و تخمک، دو مجموعه کروموزمی هاپلوئید 
در کنار هم تشکیل یک سلول دیپلوئید می دهند و در واقع وضعیت دیپلوئیدی بازیابی می شود(. 
میوز همچنین تنوع ژنتیکی را از طریق انواع ترکیب شدن کروموزم های مادری و پدری و ژن ها 

در ایجاد گامت ها، افزایش می دهد )شکل 3.2(.

شکل 3.1  میتوز )راست( منجر به همانندسازی همه کروموزوم ها در یک موجود دیپلوئید 
و سازماندهی آنها در سلول های دختری می شود؛ مراحل میتوز شامل پروفاز، متافاز، آنافاز و 
تلوفاز می باشد. میوز )چپ( از دو مرحله تقسیم میوز I و II تشکیل شده و باعث ایجاد ۴ سلول 

دختری که هر کدام یک مجموعه هاپلوئید از کروموزوم ها را دارند می شود.
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قوانین مندل و ژنتیک

اساس کارهای گریگور مندل )1884-1822(، یک کشیک  بر  ژنتیک  زمینه های  از  بسیاری 
اتریشی ایجاد شده است که آزمایش های زادآوری بین گیاهان نخود فرنگی را انجام داد. او گیاهان 
با صفات مختلف را آمیزش داد و نتایج را مشاهده و بررسی کرد. او توانست یک نظریه ساده درباره 
اینکه چگونه صفات و ویژگی های ارثی از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند، ارائه دهد. با اینکه 
مندل یافته های خود را در اواسط دهه 1960 اعالم کرد، اما این نتایج مورد بی توجهی قرار گرفت، 
تا زمانی که ساتون1 و بووری2 در اوایل دهه 1900 آنها را با یافته های جدیدشان در مورد میوز 
ترکیب کردند و نظریه کروموزمی وراثت را ارائه دادند؛ این نظریه بیان می کند میوز فرآیندی است 
که الگوی وراثتی که مندل مشاهده کرده بود، تعیین می کند )و نیز عوامل وراثتی یعنی ژن ها، روی 

کروموزم ها قرار گرفته اند(.

است  بهتر  ژنتیک مدرن شناخته می شود،  مندل که تحت عنوان  نظریه  بهتر  برای فهمیدن 
اصطالحات جدید معرفی شوند و برخی واژه ها که قبال تعریف شده اند، مرور شوند. همانطوری که 
گفته شد، اعضای جفت کروموزم های همولوگ، ژن های صفات یکسانی را حمل می کنند. این 
به این معناست که هر فرد دو ژن همولوگ برای بسیاری از صفات دارد و این دو ژن می توانند 
مشابه یا متفاوت باشند. شکل هایی متنوع یک صفت یا ژن خاص را الل می نامند )مندل اصطالح 

determinant را برای آن به کار برده بود(.

اصطالح لوکوس3 )جمع: loci( به محل یک ژن خاص روی یک کروموزم اشاره دارد؛ بنابراین 
الل ها، در لوکوس های مربوط به خود روی کروموزم های همولوگ قرار می گیرند. وقتی دو ژن 
همولوگ، از الل های یکسانی تشکیل شده باشند، فرد را برای آن صفت هموزایگوت4 گویند؛ وقتی 
الل ها متفاوت باشند، فرد هتروزایگوت5 است. ظاهر فیزیکی یا بروز یک صفت ژنتیکی را فنوتیپ 

1. Sutton
2. Boveri
3. Locus
4. homozygote
5. heterozygote


