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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل دخووو ېنجنیل وبدېلفوېل برالکله
د لوړ هدک کد ههلست هخل
کربل ۱۳۹۸

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۲۹۰عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۷۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۳کتابونه د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۲د سلواک اېهډ او ۸
نور کتابونه د کانراد ادناور بنس  ) KASپه مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پ هه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۷۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کار امرانات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له رسپرست وزوهر پوهنمه دوپلهوم انجنیهر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري
معین ډاکرت احمد سیر مهجور مهايل او اداري ر هیس احمهد طهارص صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو
وزارت کې سالکار ډاکرت ګ رحی صايف د پوهنتونونو ر یسانو د پوهنځیو رویسهانو او اسهتادانو
ګه مننه کوم چې د کتهابونو د چهاپ لهړ وهې هڅهولې او مرسهته وهې وررسه کهړې ده .د دغهه
کتاب له مؤلف ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کوم چې خپ د کلونو-کلونو زيار وې پهه وړيها
توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب جون ۲۰۱۹
د دفرت ټیليفون۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

د پيل خربې
د حمد او ثنا څخه وروسته د خداى (ج) شکر اداء کوم چې ماته يې دا توفيق راپه برخه
کړ چې دعلم په ډګرکې يو بل قدم پورتهه کهړم اوه هه ههم د ننګرههار پوهنتهوط هو پهوهن

د

دوهم کال د لومړې سمسرت محصلينو لپاره د ب جنټيک دريس کتاب تاليف کړم  ،چې د لوړو
زده کړو وزارت د نوي کريکومل مطابق ورته اشد رضورت وه او په دې برخه کې تشه موجوده وه .
دهمدې اړتيا د پوره کولو په خا ر مې هڅه وکړه چې له معتربو کتابونو څخه معلومهات
راټول او د زده کوونکو اومسلک کسانو په واک کې يې د ال زياتې ګټه اخيستنې په موخه ورکړم ،
هيله منديم چې نوموړې کتاب زما د نورو علم اثارو ترڅنه

دهيهواد د لهوړو زده کهړو وزارت پهه

کچه محصلينو اوهم مسلکانوته د ګټه اخيستنې وړ و ګرځ په اخرکې د ننګرهار هو پهوهن
بيزيههک سههاينن څههانګې محههرتم اسههتاد پوهنمههل توريههال همههدرد ،ميونههد (جبارخ)ههل) او
حامد(جبارخ)ل) څخه چې دکتاب په کمپوز اوډيزاين کې يې رارسه پوره مرسته کړې مننه کوم .

په درنښت
پوهندوى استاذ الفت (شريزى)
دبيزيک ساينن د څانګې استاد او شف

رسيـــزه:
دکايناتودخالق شکر اداء کوم چې ماته يې داتوفيق راپه برخه کړ چې دعلم په ډګرکهې
يوبل قهدم پورتهه کهړم اوه هه ههم دجنټيهک پهه برخهه کهې د هو پهوهن

د دوههم کهال د اول

سمسرتددريس کتاب تاليف دى داچې تراوسه پورې د ب جنټيک په برخه کې داسې يهودريس
کتاب شتوط نه درلهود چهې دمحصهلينو علمه اړتيهاوې پهوره کهړي نودهمهدې رضورت لهه مخهې
دڅانګې له خوا دنده راکړل شوه چې د هو پهوهن

دنهوي کريکهومل مطهابق اودڅلهور لسهيزې

استادي تجربې څخه په استفاده دنومهوړي کتهاب تهاليف تهررسه کهړم مهاهم دخپهل انسها
مطههابق زيارايسههت

و

چههې لههه نووسههټنخرډ کتابوڅخههه معلومههات راټههول کههړم او د کتههاب دتههاليف

دنورمونومطابق يې ترتيو اوتنظيم کړم نوموړي کتاب ټول څلورڅپرک او(  )131مخونه لري چې
په اول څپرک کې عموم معلومات چهې مشهتمل دی د وراثهت تاريخچهه  ،دوراثهت اهميهت پهه
بابت کې  ،دوراثت اړونداصطالحات اومنخل قوانني اودوهم څپرک کې دميوې دمچ اهميت په
وراثت کې  ،اريث ناروغۍ لکه سيکل سيل انيميا ،ډوط سندروم ،کاليم فلرت سندروم ،ټرنرسندروم
 ،حجره اونوکليک اسيدونه ( DNAاو ) RNAاوپه دريم څپرک کهې غربګهو

اوالدونه،ميوټيشهن

اودميوټيشن ډولونه  ،کروموزومونه اودکروموزومونوجوړښت اوډولونه  ،حجروي ويش  ،امايتوسهين
 ،مايتوسين  ،ميوسهين څلهورم څپرکه کهې دجينونومتلابهل عمهل  ،اپيستاسين،بشهپړوونک
جينونه  ،ملټيپل اليهل  ،د وينهې ګروپونهه  ،وژونکه جينونهه  ،موډيفريجينونهه ت هيي شهوي دي
داچې هيڅ ژبه دومره بخايه نه وي چې دهرې جنټيکه اصهطالل لپهاره پهه ژبهه کهې وړ اصهطالل
ولري نوداکتاب هم شايد له دې جهته څه ناڅه نيمګړتياوې ولري داچهې ههره ليکنهه لهه سههوې
اواشتباه نه خايل نه وي نوکه هرمحرتم لوستونکى داکتاب له چاپ اوتکثرينه وروسته مطالعه کوي
اميدواريم چې ماخپلواشتباهاتو ته متوجه کړي ترڅوپه راتلونک چاپ کې اصالل يش .

په درنښت

تـقريـظ
دمحرتم استاد پوهندوى الفت (شريزى) دطبي جنټيک کتاب  ،چې نوموړي په څلوووو
څپرکيو کې ليکى  ،يوډيرعلمي اوپه زړه پووې دويس کتاب دى .
نوموړي په لومړي څپرکي کې دعمومي معلومات چې مشتمل دی د وواثوت تاويخچوه ،
دوواثت اهميت په طبابت کې  ،دوواثت اړوند اصطالحات  ،دمنډل قوانني او د هغه اړوند څيړنوې
په شکلونو او جدولونو کې داسې ليکل شوي چې په هغه کې د کومې ستونزې موجوديوت نوه تور
سرتګو کيږي ،اوپه دوهم څپرکي کې دميوې دمو اهميوت پوه وواثوت کوې  ،اوو نواووکه  ،لکوه
سيکل سل انيميا  ،ډون سندووم  ،ترنرسندووم ،کاليم فلرت سنډووم ،نوکليک اسيدونه لکوه DNA
او RNAاو په دويم څپرکوي کوې ميوشيشو  ،دميوشيشو ډولونوه  ،کروموزومونوه ،حجوروي ويو ،
امايتوسيس ،مايتوسيس ،ميوسيس اوڅلووم څپرکوي کربګوو

اوددونوه  ،دجينونوو متاابول عمول

اپيستاسوويس  ،بشووپړوونکي جينونووه  ،ملټيپوول اليوول  ،دوينووې ګروپونووه  ،و ونکووي جينونووه او
موډيفايرجينونه ترشيح کړي دي .
دده کتاب يوه خاصه علمي  ،مسلکې طبي ځانګړنه دا ده چې په اخرکې يې يوه دومره
کني دعلمي لغاتونو اواصطالحاتو  Glossaryواوړى  ،چې په هغه کوې شوول دکتواب اړونود علموي
لغا تونه اواصطالحات تعريف شوي دي  .زه په دې بواوويم چوې پوهنودوى الفوت شوريزي دکتواب
مطالعه دمسلک خاوندانو لپاوه دومره په زړه پووې بوو ،،چوې پوه موه کچوه دا پوهوه ډيوره کنوي
کودى يش  .دده په داتاليف کې بله ځانګړنه دا ده  ،چې هرڅپرکي يوې مناسوبې پونوتنې لوري
چې دوانه محصلني هڅوي  ،ترڅوهغه په دقت ولويل.
په دونښت
پوهنوال احسان الله احسان
د فزيالو ي څانګې شف

i

تـقريـظ
دطبي جنټيک کتاب تاليف چې دمحرتم پوهندوى الفت شريزي له خووا تور ه شووى  ،پوه
ونتيا ه يوداسې دويس معياوي کتاب دى چې نه يوازې د طو پووهنيي زده کووونکې او د بيزيوک
ساينس څانګې د مسلکي کسانو لپاوه ډير ګټوو دی او د هغووې سوتونزې د وواثوت پوه برخوه کوې حول
کودی يش او له بله خوا ددې کتاب تواليف يووه خاصوه ځانګړنوه داده چوې نومووړي دطبوي جنټيوک
پوهنې دبډاينې اونې کناء له پاوه اړونده موضوعات لکه دجنټيک تاويخچوه  ،طبوي اهميوت  ،دمنوډل
قوانني داوو نواووکيو ترشويح کوول اوهمداونګوه کروموزومونوه ،نوکليوک اسويدونه ،ميوشيشو ،حجروي
وي  ،دوينې ګروپونه ،کربګو

زيږيدنه،متاابل جينونه ،ايپيستايسويس ،بشوپړونکي جينونوه ،و ونکوي

جينونه او موډيفاير جينونه داسې ه پييه دي  ،چې لوستونکي يې دابهام څخه خوال

کوړي دي .

نوموړي شول اړونده موضوعات دتيوويکي پوهې ترڅنګ په شکلونو اوجودولونو کوې داسوې ليکوي چوې
دبيولو ي دڅانګې مسلکي کسان دپوهې په موخه دموضوعاتو تل ته بيايي.
دده کتاب يوه خاصه ځانګړنه داده چې هر څپرکي ته لنډيز ،پونتنې اوماخذونه ووکړي
چې داکاو دلوست ونکو ه په ډيرو کاوونو کوې مرسوته کوودى يش  .دده يوبول دقودو وړ کواودادى
چې دکتاب په اخري برخه کې يې دمسولکي لغواتونو اواصوطالحاتو تعريفونوه پوه  Glossaryکوې
دالفبا په حروفو داسې واوړي  ،چې دبيولوو ي څوانګې اسوتادان اومحصولني ددوى پوه کواو کوې
دستونيوڅخه خالصوي .
په لنډه توګه ويالى شم چې استاد الفت شريزي دطبوي جنټيوک دويس کتواب تواليف
دهېوادوالو لپاوه په علمي ډګر کې دخا

اوزنت څخوه بورخم دى او د نرشو وړ يوې بوو ،او د

پوهندوى علمي وتبې څخه د پوهنواله علمي وتبې ته يې اوتاواء کوواړم او زه ددکوې علموي او
اکاډميک کاو د تر ه کولو له امله نوموړی استاد ستايم او د لووی څښوت تعوالخ څخوه ووتوه پوه
واتلونکي کې د نووو علمي ليکنو توفيق کونتونکى يم.
په دونښت
پوهاند خليل احمد بهسودوال
د پتالو ي او هستولو ي د څانګې شف

ii

تـقريـظ
دطبي جنټيوک کتواب تواليف چوې محورتم پوهنودوى الفوت شوريزي دننګرهواو دطو
پوووهنيي دبيزيووک سووانيس څووانګې لپوواوه لوويکج دى يوداسووې جووامز کتوواب دى چووې دبيزيووک
سانيس دڅانګې

بريه دنووو پوهنييو هم دويس مشکل حلودى يش  .ددې کتاب يوه ځانګړنه

داده چې مولف په داسې توګه ليکج دى چې دطبي جنټيک په برخه کې کومه سوتونزه بيوا زده
کوونکي نلري .
اوموضوعات ي ې يوپه بل پسې داسې
څخه خال

ه پييه دي چې زده کووونکي دهورې سوتونزي

وي  .دبيلګې په توګه دجنټيک اهميت پوه طبابوت کوې  ،دمنودل وواثوت  ،دانسوان

اوو ناووکيو وواثت  ،همداونګه کروموزومونه  ،نوکليک اسيدونه  ،کربګوو
حجروي وي

اوددونوه  ،ميوشيشو ،

 ،دوينې ګروپونه ،و ونکي جينونه ،متاابل جينونه ،موډيفواير جينونوه پوه نوه توګوه

ترشيح شوي چې محصل په نه توګه ووڅخه استفاده کودى يش .
محرتم استاد يوبل مهم کاو چې کوړى هغوه دادى چوې هرفصول يوې لنوډيز  ،ماخذونوه
اوپونتنې لري دادتعليمي برخې لپاوه خا

اوزنت لوري  ،اوبلوه داچوې پوه اخور کوې لغاتونوه او

اصطالحاتو تعريفونه واوړي دي چې دلوستونکو لپاوه ستونزې حلودى يش .
په دونښت
پوهاند قمربعه حيدوي
د فاومکالو ي د څانګې شف
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لومړى څپرکى
د ژونديو موجوداتو يو مهم صفت دا دى چـې د هوـوئ تکـو کـوالى

او ددې تکـو

پواســطه خپــل موــل توليــدوي کد جنيټيــک کلمــه لــه  Geneاخســتل شــوې او جــني دDNAد
ماليکول کوچنۍ برخه ده .يا په بل عبارت جني اريث او فزيکي واحد د يو ژوندي موجود دىکاو د
حجرې په هسته کې دکرموموزوم په رس ځاى لري .همدارنگـه جنټيـک هوـه پوهـه ده چـې اريث
خواصو انتقال د مور او پالر څخه اوالدونو ته تر څېړنې الندې نييس .

 .۱ .۱جنټيک )(Genetics
تکو د ټولو ژونديو اورگانيزمونو يوه خورا مهمه او گټوره ځانگړنه ده .په دې پروسه کـېک
دوئ خپلې ځانگړنې نوي نسل ته لېږدويک د بېلگې په ډولک انسانان ډېـر پرمختللـې خاصـيتونه
لري لکه په لوړه کچه پرمختليل دماغک خربې کوونکې حنجرهک د بدن بشـپړه هموـږيک د غاښـونو
سم تنظيم او د بدن د اسکليټ نېووايل .دا ټول خاصيتونه يې بچو ته لېږدول کېږي.
هوــه پروســه چــې لــه مــور اوپالرڅخــه اوالدونوتــه ټــول خاصــيتونه ليــږدوي د وراثــت
( )Geneticsپه نامه يادېږي .يو نوي ژېږيديل ماشوم د خپل مور او پـالر ټـول خاصـيتونه لـريک
خو په بشپړ ډول د هووي په څېـر نـه وي .کيـداى

چـې پـه هوـه ځينـې مشـخص بدلونونـه

شتون ولري چې دې ته بدلونونه ( )Variationويل کېږي.
د وراثت تاريخ ډېر پخواين دي .له مـيالد څخـه  ۵۰۰کالـه مخکـې سـرت فيلسـوف Pythogorus
خپله نظريه څرگنده کړه چې ژوند د نارينه او ښـ ينه ګميټونـو لـه يوځـاي کېـدو څخـه رامن تـه
کېږي .له هوه وروسته ارسطو خپله نظريه څرگنده کړه چې د انسان سيمني د وينـې يـوه تصـفيه
شوې بڼه ده او د وراثت دنده په غاړه لري.
يو برتانوي بيولوژيست ويليم هاروي دغه يوناين نظريي رد کړې .هوه وړانديز وکړ چې د
هوسۍ جنني چې يو کوچني توپ ډوله جوړښت رامن ته کوي چې لـه کوچنيـو هگيـو څخـه وده
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کوي .د  ۱۷ميالدي پېړۍ له پاي ته رسـيدو څخـه مخکـې دا منـل شـوې وه چـې تخمدانونـه د
ښ ينه د تکو اورگانونه دي او هگۍ توليدوي او د نارينه د تکـو مـواد (سـپرم) نـوې نسـل تـه د
اريث ځانگړنو په لېږد کې برخه اخيل.
د  ۱۸پېړۍ په پاي کېک يو جرمني بيولوژيست ( )Casper Fredrick Wolffخپل فکـر
څرگند کړ .د هوه د نظريي له مخېک جنيس حجـرې داسـې ځـانگړې مـواد لـري چـې لـه القـاح
وروسته د سيستامتيکو ترتيباتو په وسيله په مختلفو اورگانونو کې وده کوي او بيا په يو بالغ وجـود
باندې بدلېږي .دغه فرضيه د اوسني وخت د جني مفهوم رسه ډېره نږدې ده.

 .۱.۱.۱د جنيتيک عصي تاريخچه ته يوه لنډه کتنه
په پيل کي دا ډير ه غوره ده چې په دي پوه شوچې جنتيک علم څنگـه زمـونږ اوسـني
پوهي پوري رارسيديل .اوس که مونږ په جنتيک کي په هر جـني بانـدې بحـ کـوو د پخوانيـوو
نظرياتو او څيړنو نتيجه دهک مونږ خپله دغه لنډه کتنه د حجري او د مايکروسکوپ د پيـدا کيـدين
څخه پيلووک د جنيتک دغه عرصي تاريخچه په څلور پړاونو باندي ويشو.

 .۲.۱.۱د  ۱۸۶۰م کال څخه دمخه:
د  ۱۸۶۰م کال څخه مخکي تر ټولو مهم اخرتاع نوري مايکرسکوپ وو بـل د حجـري د
تيـوري روښـانه کيـدل او د چـارلس دارويـن لخـوا دنوعورسچينـه ) (origin of speciesرو ښـانه
کيدين څخه عبارت دي.
په  ۱۶۶۵م کال کي چې کله رابرت هوک د کارک لرگي مطالعه کاوه نـو پـه هوـه کـي
يې کوچني سوري پيدا کړ او د حجري يا ()cellپه نوم يي يـادکړک Anton von Leeuwenhoek
د باران په اوبو کي ژوندي ارگانيزم يي کشف يې کړ (پروتوزوا او بکرتيا) ليون هوک يو قوي لينـز
جوړونکي وو او د سلگوونو قوو لينزونه جوړ کړلکسلگونه کلونه وروسته دا يس مرکب مایکرسـکوپ
جوړ شو چې د ليوون هوک د لينزونو په شـان ووکپـه  ۱۸۳۳م کـال کـي رابـرت بـراون د حجـري
هسته يې کشف کړ .د  ۱۸۳۹-۱۸۳۵کلونو ترمنځ هوگن موهل په حجره کـي مايتوسـيس ويـش
يي کشف کړل په  ۱۸۵۸م کال کي رودلف مائیر ويرشو د حجري تيوري يي وړاندي کړه چې پـه
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التني کي ورته  Omnis cellulla e cellulaويل کيږي او د خپلې تيوري په اساس يي وويل چـې
يوه حجره د مخکيني حجري څخه من ته راځي.

 ۱۹۰۰-۱۸۶۰ ۳.۱.۱کالونو ترمنځ
دغه کلونه د مند ل  Mendelکړنې د چڼې په نبات باندي په بـر کـي نييسـ د ۱۸۶۶
کال څخه تر  ۱۹۰۰پوري د مندل د قوانينو بيا کشف کيدنه او همدارنگه د کرومـوزم کشـف هـم
همدي کلونو کي وشوه.
د  ۱۸۸۵-۱۸۷۹م کي واترفليمينگ د نوي رنگوين د طريقـي پـه اسـاس کرومـوزم يـي
ترشيح کړ خو کروموزم د لومړي ځل لپاره د  C.von nageliلخوا په  ۱۸۴۲کال کي وليدل شـوه
او چې څنگه کروموزومونه د حجروي ويش په وخت کـي د يوبـل څخـه جـدا کيـږي همدارنگـه د
لوزى یا دفـرت کروماتيـد  sister chromatidsتـگ پـه مايتوسـيس ويـش کـي مقابـل قطبـو تـه
وليدلکد کروموزم کليمه د لومړي ځل لپاره د  W.waldeyerپواسطه وکـارول شـوهک پـه ۱۸۷۵م
کال کي hertwingد سپرم او هگي يو ځاي کيدنه ترڅو زايگوټ جوړ کړي ترشيح کړه په ۱۸۸۰
م کي دري پوهان هر يو theoder Boveri,K.Rabl ,E.van Bredenدا فرضيه وړانـدي کـړه چـې
کروموزمونه يواځيني جوړښتونه دي چې د حجروي ويش په اساس يو نسل څخه بل ته ليږديږيک
پــه  ۱۸۸۵م ک ـي  August wiesmanد ارث وړل پــه هســتې پــوري اړه لــري پــه ۱۸۹۰م ک ـي
T.Boveri,O.Hertwingد ميو سيس حجروي ويش ټولی مرحلې په وضاحت رسه ترشيح کړ.

 ۱۹۴۴-۱۹۰۰ .۴.۱.۱کلونو ترمنځ
په دغه کلونو کي عرصي جنتيک د کروموزوم د تيوري رسه نور هم پرمختـگ وکـړ چـې
کروموزمونه د جني خطي شعاع گاين دي همدارنگه په دغه کلونو کي ماليکويل جنيتـک رسچنـه
واخيسته ک پـه  ۱۹۰۰م کـال کـي دريـو پوهـانو د وراثـت پـه اړه څيړنـو پـه نتيجـه کـې,Correns
 Devriesک  ,Tshermerkد منډل قوانني دوباره را ژونـدي کـړل پـه  ۱۹۰۳م کـال کـي walter
 Suttonد کروموزمونو عمل په ميوزس حجـروي ويـش کـي را څرگنـد کـړ پـه  ۱۹۱۳م کـال کـي
 Alfred Sturtevantد ميوي د مچ په کارونې رسه لومړي ځل لپاره جنتيکي نقشه يي جـوړ کـړ
چې په دغه نقشه کي وښودل چې جينونه د يو خط په شکل په کروموزومونو باندي قرار لري ک په
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۱۹۲۷م کال کي  L.stadler,H.J.Mullerدا وښودل چې جنونه د  X-Rayپواسطه پـه مصـنوعي
توگه ميوټيشن کـوي پـه  ۱۹۴۳م کـال کـي  S.Luria, M.Delbruckواضـح کـړل ,چـې بکرتيـا
نورمال جنتيکي سيستم لري چې د جنتيکي مطالعاتو لپاره گټور دي.

 -۱۹۴۴ .۵.۱.۱تر اوسه پوري:
دغه کلونه د ماليکويل جنتيک وخت دي .په دي پيل کـړ چـې  DNAجنتيکـي مـواد
ديک په  ۱۹۴۴م کال کي  O.Averyدا وښوده چې ( )DNAجنتکي مواد دي ک په ۱۹۵۳م کال
کي  James Watson, franciscrickد  DNAجوړښت باندي څيړين وکړيل په  ۱۹۷۲م کال کي
 Paul bergلومړي سړي وو چې  Recombinant DNAيي جوړ کړ ک د  ۱۹۷۲م کال راپدي خوا
جنتک پوهان ډيـر جنونـه کولـون کـړل.اوس سـاينس پوهـان پـدي قـادر دي چـې ترانسـجنيک
اورگانيزمونه من ته راوړي ترانسجنيک هوه اورگانيزمونه دي چې د خارجي جنونو پواسـطه دنـده
رسته رسويک په  ۱۹۹۷م کال کي لومړين يت لرونکي حيوان کولون ) (cloneشو يو پسـه وو چـې
 Dollyنوميدهک پـه  ۲۰۰۰م کـال کـي د انسـان د جينـوم ټـول سلسـيل مشخصـې شـوک پـه دي
وروستيو کلونو کې ساينس پوهان کوښښ کوي چې دايس الري پيدا کـړي تـر څـو پـه جنتيکـي
توگه د ناروغيو مخنيوي و

.

 .۶.۱.۱د جنتيک څانگې :
په دې وروستيو کې دجنټيـک پـه برخـه کـې دپـام وړ بدلونونـه را مـنځ تـه شـوي دي.
انساين جنتيک په الندي برخوويشل شوي دي.
 :۱ســايتو جنتي ـک  Cytogenetics -دغــه څان ــه دکروموزومونوجوړښــت شمرياونورســايتولوژيکي
اساسات مطالعه کوي .
 :۲ماليکولی جنتيـک Molecular genetics -دغـه څان ـه د جـن کيميـاوي جوړښـت څخـه پـه
ماليکويل شکل بح کوي او دندې او فعاليتونه يې مطالعه کوي .
 :۳انکشايف جنتيکDevelopment genetics -دغه څانگه جنينې پړاوونه دجنني دننـه مطالعـه
کوي.
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 :۴معــافيتي جنتي ـکImmuno genetics -دغــه څان ــه ديوشــخص امنــوټي سيســتم دجينونــه
ترکنرتول الندې مطالعه کوي چې دغه جنونه د مختلفو انتي بادي کنرتول هم په غاړه لري.
 -۵سلوکي جنتيکBehavioural Genetics -دغـه څان ـه د انسـان سـلوک او عـادت دجـني تـر
تاثري الندي مطالعه کوي.
Population Genitics -۶دغه څانگه د نفوس قوانني او د جنتيک فعاليتونو کنرتول په غاړه لري
دغه برخه د جین فريکونيس د انسانانو په نفوس کې او د هوـه بـدلونونو د انـدازي څخـه بحـ
کوي.
 - ۷بايو کېميکل جنتيکBiochemical Genetics -دغه څانگه ميتابوليکي عمليه په هره پړاو کې
د هوه انزايم په واسطه کنرتوليږي چې توليد يي د جن تر کنرتول الندي وي.
 .۲.۱د جنيتک اهميت په طبابت کې:Importance of Genitics in Medicine:
يو فرانسوي بيولوژست1689-1759 Mauperiusميالدي کـال کـې لـومړي کـس وهک
چې ځني حالتونه لکه پويل ديکتايل (شپږ گوتې) Polydactylyا َوک البينيزم  Albinismچې په
انسانانو کې يو اريث ناروغي ده کشف کـړه يـو بـل عـاد د جانـداتس دا ثابتـه کـړه چـې درنـگ
ړوندواىل) (Color blindnessاو هيموفيليا اريث ناروغي ده .د ۱۹۰۰م کال نه وروسـته انسـاين
جنيتک دمنډل کشف څخه وروسته د ساينيس دعلم په توگه وپيژندل شو.
په  ۱۹۰۲کال کـې يوعـاد گـارډ ) Alkaptonuria, (Garrodنـاروغيک چـې د انسـان
اريث او ميتابوليک ناروغي کشف کړه .چې په دغه ناروغي کې د انسان تشې متيازې د هوا رسه
په متاس

نو په تور رنگ بـدليږي  .پـه دغـه ناروغـانو کـې د هيموجينيـک اسـيد ميتـابوليزم

صورت نه نييس ځکه دغه ناروغانو کې هيموجينيک اسـيد اکسـدايز انـزايم شـتون نـه لـري .پـه
اوسني حالت کـې پـه سـلگونو دايس ګـډوډي شـتون لـري چـې علـت يـي د ميتـابوليزم والدي
ګډوډي دي مولر Mullerپه  ۱۹۲۷کال کې دايس څرگنده کـړه چـې د  Xشـعاع د ميتـابولکې
تشوشاتو باع گرځي .په  ۱۹۵۹کال کې لجون Lejeuneاو د هوه ملگرو دا ثابتـه کـړه چـې د
 ۲۱کروموزوم بدلون د ډون سندروم سبب گرځي په دې اواخرو کې دايس ناروغۍ کشف شـوي
دي چې زياتره جنيتکې موادو بې نظمۍ پـورې اړه لـري د تيکنـالوژۍ پـه پرمختـگ رسه ځنـې
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تخنيکونه رامنځ ته شول چې جنيکې بدلونونه تشخيص کړي له بله خوا د خلکو حفظ الصحه او
روغتيا ته پاملرنه ښه شوې نو ځکه د انتاين او خوار ځواکي ناروغۍ کمې شوي پـه اوسـني وخـت
کې ځينې جنيتيکې موادو بې نظمۍ پيژندل شوي دي چې په مختلفو عمرونو کـې د نـاروغيو
المل گڼل کېږي.
داليدل شوې ده چې:


داميــدواري پــه لومړنيــودرې مياشــتوکې دجنــني دســقط  ۵۰ســلنه پــه کرومــوزمي بــې
نظميوپورې اړه لري.



په  ۳-۲نويو زيږيدولو کوچنيانوکې والدي سؤي تشـکالت ليـدل کېـږي چـې جنټکـې
رسچينه لري .همدارنگهک دوه سلنه ماشومان ديوه مفرد جني دبې نظمۍ يا کروموزومي
بې نظمۍ رسه زيږيږي.



دماشومتوب د ړوندوايل ککوڼ وايل اوذهني کمزورتيا لـه نياميـې څخـه ډيـره برخـه پـه
جنټکې بې نظميوپورې اړه لري.



دپوره نفوس ترپن ه سلنې ډير له هوو بې نظميوڅخه رنـځ وړي چـې جنټکـې سـابقه
لري .په همدې ډولک په بالوانوکې ډيرمعمويل رسطانونه غښتيل جنټکې بڼه لري.

 .۳.۱د اړونداصطالحاتوتعريف
 .۱.۳.۱هوموزايگوس او هيرتوزايگس مور اوپالر:
انسانان د جني دوه کاپي لريکچې يوه له مور څخه او بله له پالر څخه اخـيلک چـې
ځيني وخت دي ته د اليل کليمه هم استعاملوي.
که چېرته د جني په يوه کاپي کې جني ميوټيشن من تـه را

نـو بيـا دي حالـت تـه

هيرتوزايگس کليمه کاروي.مگر کله چې په دواړو کاپيانو کې جـني ميوټيشـن اغيـزه وکـړي نـو
دلته بيا هوموزايگس جينوټايپ من ته راوړي.زياتره وخت اريث گډوډي ډيرې خطرناکې وي کله
چې د جني دواړه کاپياين يا د جني اليلونو باندي اغيزي وکړيک يعني دلته بيا د پروټني جوړيدنه
په خاص ډول رسه سم صورت نه نييس.
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دي حالت کې بيا اړينو طبي مرستو ته اړتياليدل کيږي ترڅـو اغيـزمن شـوى پـروټني
جوړيدنه د درملو له الرې اصالح کړي.په هيرتوزايگوس حالت کې د جني يوه کاپي جوړه وي نو
ځکه چې دوي تر کومي گډوډي الندې نه وي .همدارنگـه کلـه

ځکه ښه پروټني توليدوالي

کله د ارثــــــــــــــــي ګډوډيو په په پايله کې په هيرتوزايگس حالت کې رواين نـاروغي من تـه
راځي چې ډيرې دردناکې وي.

 .۲.۳.۱دهوموزايگس او هيرتوزايگس پرتله کول:
که چېري مونږ دايس فرض کړو چې  Bد بارز جـني لپـاره د اريث بـې نظمـي اغيـزمن
اليل به يي  bوي.
موالً که چېرې هوموزايگس جينوټايپ په ) BB (Normalاو ) bb (affectedنو دلته به هيرتو
زايگس حالت دا ډول را

 Bb.نو الندي ځيني موالونه راوړو چې اوالدونه له موراوپالرو څخه په

مختلفو جينوټايپونو من ته راځي.


موراوپالر  BB x BBدوه روغ موراوپالر



ماشومان  BB 100%ټول ماشومان به ساد او نورمال وي



موراوپالر  BB x Bbيو والد ساد او بل به ليږدونکي وي



ماشومان  BB % 50 Bb 50%نيم ماشومان به نورمال او نيم غرينورمال وي



موراوپالر  Bb x Bbدواړه به ليږدونکي وي



ماشومان  BB % 25, 50% Bb, 25% bbنـو  % 25ماشـومان نورمـالک نـيم او % 25
ماشومان به اغيزمند وي.



موراوپالر  BB x bbيو والد نورمال او يو به غرينورمال وي



ماشومان  Bb %100ټول ماشومان به ليږدونکي وي.



موراوپالر  bb x bbدوه اغيزمند موراوپالر

ماشومان  bb %100نو ټول ماشومان به اغيزمند ميوټانټ وي
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 .۳.۳.۱دجنس تعني په انسان کې:
په انسانانو کې د جنس تعني د ( )Yکروموزوم په شتون يا غري نشتوايل پـورې اړه لـري
خو دا حالت ډېر پيچيل ديک په انسانانو او نورو يت لرونکو حيواناتو کې د جنس تعني د يو واحـد
جني له امله وي چې عموماً په ( )Yکروموزومونو باندې شتون لري.
( )SRYيو جني دي چې د جنس په تعني کولو کې برخه اخيل ( )SRYجينونو محصـول جـوړوي چـې
د ( )TDF( )Testes determining factorپه نوم يادېږي چې دا فکتور په رحم کـې غـري تفريـو شـوي
جنيس انساج جوړوي چې دا بيا خصيي جوړوي.
( )SRYپه ټولو يت لرونکو حيواناتو کې موندل کېږيک ځينې وخـت ( )SRYبـې لـه ()Y
کروموزوم څخه د بل کروموزوم پورې وصل وي .په انسـانانو کـې د جـنس تعـني د نارينـه جـنس
پورې اړه لريک ځکه چې نارينه جنس دوه ډوله سپرم جوړوالي

يعنې يـو ډول سـپرم کـې ()X

کروموزوم وي او بل کې يې ( )Yوي .هر کله چې ( )X, Yد ښ ينه ( )Xتخمې رسه يـو ځـاي
نو په نتيجه کې به ( )X, Xمن ته را

کوم چې ښ ينه وي او هر کله چې ( )Yسـپرم د ښـ ينه

( )Xتخمه القاح کړي نو ( )X, Yمن ته راخي کوم چې نارينه وي.

44+XY=male

44+XX=female

مذکر

مونث

1-1شکل :دجنس تعني په انسان کېAkhtar, 2007)( .

 .۴.۳.۱ګميټس :Gametes:
ګميټونه هوه حجرات دي چې په جنيس اعضاؤ کې د عـايل ژونـديو موجوداتـو من تـه
راځي کعبارت دي له (:سپرم  )Spermاو (اوم  )Ovumکددې جنيس حجراتو يا ګميټونو شـمېر د
کروموزومونو د اصيل شمېر نياميي وي کيعنې هپلوئيد)(Haploidيا ) (nوي .
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 .۵.۳.۱القاح (:)Fertilization
هوه عمليه ده چې د نر سپرم او ښ ينه تخمـه رسه يـو ځـاي کېـږي او زايگـوټ من تـه
راځيک القاح پروسه د ښ و تناسيل غړي ( )Uterine tubeپه  Ampullaبرخه کې صورت نييسک
د  Uterine tubeدا برخه پراخه برخه ده او تخمدان ته نږدي واقع دهک د نر سپرم کوالي

چې

د ښ و په تناسيل غړو کې د ډيرو ورځو لپاره ټول هوه سپرمونه چې په Vaginaکې موجود وي له
هوې نه يواځې يو فيصد سپرمونه  Cervixته ننوزي چريته چې د ډيرو ساعتونو لپاره پاتې کيداى
ک د دې سپرمونو حرکت د هوو عضالتو پواسطه صورت نييس کـوم چـې پـه رحـم او Uterine
 tubeکې موجود دي .سپرم کوالي

چې پخپله هم حرکت وکـړيک د Cervixڅخـه Oviduct

ته رسيږي چې کتقريباً ۳۰دقيقو کې او کېداي

ډيره موده کې نږدې شپږ ورځې واخيل.

هر کله چې سپرم  Isthmusبرخې ته ورسېږي بې حرکته کېږي او هر کلـه چـې تخمـه
ازاده

نو سپرم يو ځل بيا په حرکت راځي او دا ځکه چې کيداى

د تخمـې شـاوخوا کـې

موجودې حجرې چې  Cumulusنومېږيک دغه حجرې  Chemo tractپه نوم مواد جوړوي چـې د
دې موادو له امله سپرم په حرکت کې راځيک او امپوال ته ځي چېرته چې القاح صورت نييس.

 .۶.۳.۱اليل (:)Allele
اليل د جني يو متبادل حالت ته ويل کېږي چې اليل ته  Allomorphهـم ويـل کېـږي
په دې معني چې دوه اليلونه دکروموزوم په خاص  Locusکې واقع وي او ورته خواص ليـږدوي ک
اليل کيداى

چې جوړه وي يا کيداى

چې د يو صفت لپاره ډېر اليلونه وجود ولري.

که چېري په يو ژوندې موجود کې جوړه اليلونه ورته ويک نو  Homozygousورتـه ويـل
کېږيک په  Heterozygousجوړه کې غالب اليل د مولوب اليل صفت پټـويک پـه ځينـې صـفتونو
کې اليل  Codominantحالت کې ليدل کېږي چې پدې کې اليـل نـه غالـب وي او نـه مولـوب
وي .موال په ډول په انسانانو کې د وينې  ABOسيسټم ديک هوه شخص چـې  ABگـروپ ولـري
نو يو  Aاليل او بل  Bاليل به ولري او هوه شخص چې د وينې هيڅ اليل ونه لري نو  Oگـروپ بـه
ولريک زياتره صفتونه د يو نه زيات اليل لري چې د  Multiple alleleپنوم يادېږي.
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2-1شکل :اليل (رشافت)۱۳۹۴ ,

 .۷.۳.۱هوموزايگس :Homozygous
هوه ژوندي موجودات چې يو شان اليل د يو صفت  Traitلپاره لري لکه لوړاوټيټ قد
()TT or ttجينونهک هوموزايگس ژوندى موجود کوالى
مولوب ( .)ttدغه شان هوموزاي س کوالي

چې يو اليل ولري يا غالب ( )TTيا

يو ډول  Gameteجوړ کړيک لکه ښ و کې XX

وي چې هوموزايگس ديک نو کوم تخمه چې جوړېږي يو ډول به وي يعني ټول به Xک  Xتخمې
وي هوموزايگس اضايف قدرت نه لري .هوموزايگس د يو فکتور لپاره خالص وي هر کله چې خپل

منځ کې کراس

نو په نتيجه کې مشابه ورته ژوندى موجود پيدا کوي.
 3-1شکل :هوموزاي س بارزاوهوموزاي س مخفي (رشافت)۱۳۹۴ ,
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.۸.۳.۱هيرتوزايگس :Heterozygous
هوه ژوندي موجودات دي چې مختلف اليلونه ولري د هيرتوزايگوس په نامـه يـادېږيک
لکه( )Ttهيرتوزاي س وي اوخالص نه وي او هر کله چې خپل منځ کـې کـراس

نـو مختلـف

ډول جينوټايــپ من تــه راوړيک لکــه  Tt x Ttچــې پــه نتيجــه کــې  TT, Tt, ttمن تــه راوړي
هيرتوزاي س غريمشـابه اليـل لـري  Tt Heterozygousاليـل کـوالي

چـې دوه ډولـه گميـټ

جوړ کړيک لکه په سړې کې چې  XYلري کوم سپرم چـې جـوړوي دوه ډولـه بـه وي  Xيـا  .Yپـه
 Heterozygousکې موجودکوالي

چې فـو العـاده زيـات دوه رګـه ښـودل کيـږي چـې د

 Hybrid vigorپه نامه يادېږي.

 4-1شکل :هيرتوزاي س اليل (رشافت)۱۳۹۴ ,

 .۹.۳.۱جينوټايپ:
جينو ټايپ د يوې حجرې دجنيتيکې موادو برخـه ده چـې د  DNAمـاليکول رديـف يـا سلسـله ده او دا
ځکه ديوه ژوندي موجود جنيتيکې جوړښت راښيي چې د دې په مرسته د ژوندي موجـود وصـفي صـفت
معلومېږيک جينوټايپ کليمه د يو جينيټيک عاد  Wilhelm Johanssonپه مرسته پـه ۱۹۰۳م کـال کـې
رامن ته شوه .د جينوټايپ له امله فينوټايپ رامن ته کېږي نو موږ کوالي شو چـې د جينوټايـپ پـه مرسـته
فينوټايپ پيدا کړوک هوه  DNAموټيشن کوم چې دانسان په ژوند کې د څه له امله رامن ته شوي ويک نـه
د مور او پالر څخه په اريث ډول انتقال شوي وي لکه رسطاين ميوټيشـن د يـو ځـانگړي جينوټايـپ برخـه
دهک يو موال چې څنگه جينوټايپ په چڼې کې د گل پاڼې رنگ معلوموي .د يو ژونـدي موجـود جينوټايـپ
د هوه اريث نقشه ده کوم چې هوه خپل ځان رسه په جنيتيک کوډ کې لري.
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هيڅکل ه هم ټول ژوندي موجـودات يـو ډول جينوټايـپ لرونکـې ليـدل کېـداي نچـ ځکـه چـې
پيدايښت او سلوک دچاپرييال اوډير پـرمختلىل حاالتونـه رسه بـدلون مومي.پـه همـدا ډول هـيڅ
يوژوندي موجودپه خپل هوه حالت کـې نـه ليـدل کېـږي کـوم چـې د هوـه جينوټايـپ ويک د يـو
جينوټايپ جينوميک رديف يا سلسله د هوه څخه مختلف وي د جينوټايپ د عمل په نتيجـه کـې
فينوټايپ ښکاره کېږيک چې جينوټايپ موجود وي نو فينوټايپ به هم موجود وي.

 .۱۰.۳.۱فينو ټايپ (:)Phenotype
فينوټايپ د يو ژوندي موجود هوه صفتونو څخه عبارت دى کوم چې په سرتگو ليدل کېږيک کـوم
چـې د جينوټايـپ پـه نتيجـه کـې من تـه راځـيک فينوټايـپ د يـو ژونـدې موجـود د جينټـک رمــز
څرگندې نـښې دي چې د جينوټايپ څخه السته راځې او هم کيـداى
فکتورونو د اثر په نتيجه کې من ته را

چـې د چاپرييـال د

ک هر کله چې د يوې نوعې ) (Specieلپـاره دوه يـا د دوو

څخه زيات فينوټايپ وجود ولري  Polymorphicپه نوم يادېږي.
فينوټايپ په سـرتگو ليـدل کېـږي او کيـداى
رامن تـه

چـې د چاپرييـال د اثـر لـه املـه بـدلون پکـې

ک د فينوټايـپ موـال لکـه د سـرتگو رنـگکلوړواىل دپوسـتکي رنـ ،ک کدويښـتانورن،

ظاهري بڼه او بل موال يې په انسانانو کې د وينې گروپونه دي .فينوټايپ یو فیصد د .

 .۱۱.۳.۱بارز جني (:)Dominant Gene
غالب جنيک صفت يا اليل د دي وړتيا لري چې خپل ځان په بشپړ ډول په فينو ټايپ حالت کـې
خپل ځان ښکاره کړي رسه له دې چې که مولوب جني هم موجود وي بيا هـم کـوالي

خپـل

صفت راښکاره کړي .په فينوټايپ حالت کې د دي لپاره د اليل اړتيا نشته چـې خپـل اثـر بـې لـه
دويم جني څخه ښکاره کوي .غالب جني ددې وړتيا لري چې په مکمل ډول پويل پيپټايـد يـا يـو
مکمل انزائم جوړ کړي تر څو خپل اثر راښکاره کړيک موال په ډول گـل يـا د يـو شـخص لـوړواىل
( )Tall or Heightيو شخص يا يو نبات هوه خصوصيت ته اړتيا لري کـوم چـې پـه طبيعـي توگـه
غالــب وي نــه چــې مولــوب وي .غالــب جــني ډيــر اړيــن دي خــو ځينــي حــاالتونو کــې لکــه
( )Achondroplasiaکې چـې د ټيټـوايل ( )Dwarfيـو شـکل دي .غالـب ميوټيشـن پـه ځينـي
جينونو کې وجود لري کوم چې لومړي ناروغي مينځ ته راوړي نو ځکه ځينـې وخـت غالـب جـني
کوالي

چې ناروغي من ته راوړي.
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 .۱۲.۳.۱مخفي جني (:)Recessive Gene
مولوب جني هوه جني څخه عبارت دي چې په بشپړ ډول په فينوټايـپ حالـت کـې نـه ښـکاره کېـږي
پدې معني چې خپل اثر نه ښکاره کوي دا د غالب جني په ضد ديک په خلص ډول مولوب جـني چـې
د غالب جني په شتون کې نچ کوالي چې په مکمـل ډول اثـر ښـکاره کـړي .کـه يـو شـان اليـل پـه
کروموزوم کې موجود وي نو بيا مولوب جني کوالي

چې خپل اثر په فينوټايـپ کـې ښـکاره کـړي.

خراب يا نامکمل پويل پيپټايډ يا انزايم د مولوب جني په نتيجه کې جوړېږيک نو دغه ډول اثر نه ښـکاره
کېدل د غالب جني په شتوايل کې من ته راځيک په ډيرو حاالتو کې مولوب موټيشن کوالي

چـې

ناروغۍ رامن ته کړي يا په بشپړ ډول د يوې دندې نه اجرا کولو سبب وگرځي.
د موال په ډول Albinism :کې چې جني په مولوب ډول موجود وي دا انسان وجود د ميالنني د
صباغ لپاره رصف يو جني ته اړتيا لري چې د ويښتانوک پوستکې ک سرتگو يـا د نوکـانو لپـاره صـباغ
جوړ کړي که په دغې يو جني کې موټيشن رامن ته

نو د  Albinismسبب کېږي.

 .۱۳.۳.۱نامکمل بارزيت : Incomplete Dominance
هر کله چې په هيرتوزايگوس حالت کې د دوه اليلونو څخه هيڅ يو اليل پـه ازاده توگـه ظـاهر نـه
خو يو نوي فينوټايپ منځ تـه راوړي نـا مکمـل بارزيـت ورتـه ويـل کېـږيک يعنـې پـه دې ډول
بارزيت کې داسې اليل شتون لري چې بارزيت حالت کې يې بشپړ بارزيت او پـه مقابـل کـې پـه
مولوب حالت کې مکمل مولوبيت وجود نه لريک يعنې دواړه اليلونه يو بل ته په تعادل حالت کـې
قرار ولريک زياتره جني انزايم لپاره کوډ لري او په جينوټايپ کې هر اليل په ژوندۍ حجـره کـې د
ټول انزايم جوړولو په خاطر خپل ځانه مرسته کوونکي وي لکه څرنگه چې پـه شـکل کـې ښـودل
شــوي دي پــه داســې حالــت کــې د ي ـو هي ـرتوزايگس فينوټاي ـپ د خپــل مقابــل هوموزايگ ـوس د
فينوټايپ تر منځ قرار ولري د نامکمل بارزيت يو ښه موـال ( )Snap dragon Antirrhinumگـل
ښودل شوي ديک د دې نه وروسته په گل کې يو سور صباغ وجود لري کوم چې د انزايم د تعامل
په نتيجه کې السته راغيل وي دا ډول انزايم د ( )I- Alleleکـوډ کېـږي نـو د ټـول تعامـل تعينولـو
پورې محدود وي.
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 .۴.۱دجنيټيک دعلم رسچينه )(Origin of the Science of Genetics
 .۱.۴.۱د وراثت په برخه کې د منډل څېړنې او څرگندونې:
 .۲.۴.۱دمنډل وراثت – Mendalism
هوه علمي څيړنې او معلومات چې مندل د وراثت په اړه تر رسه کړي او عمالً په ثبـوت
رسېديل د مندل د وارثت يا  Mendalismپه نوم ياديږي .نوموړى د وراثت پوهنې پالر Father of
) Geneticهم بلل کيږي.
مندل په  1822زيږديز کال کې په اطريش په يوه بزگره کورنۍ کې زيږيدىل دى .ده د
ښوونکو په توگه کار کاوهک ده د عمر زياته برخه د کشيش په حي تريه کړهک دى پـه  1884زيږيـز
کال کې مړشو.
نو ده يو لړ تجربې د چڼو په بوټـو) (Pisum Sativumبانـدې پـه خپـل بـاغ کـې اجـرا
کولې .ده  22ډوله مختلفې چڼې ترخپلې تجربې الندې د مختلفو اريث خصوصياتو لـه لرلـو رسه
ترڅيړنې الندې وينولې.د ده ليکنـې پـه  1866او  1867زيږيـز کـالونو کـې چـاپ او د دبـرون د
طبيعي تاريخ ټولنې  NHSBټولنې يا  Natural History Society of Brunnلخوا خپرې شوې.
د مندل کارونه يئ  33کاله همداسې د نړيوالو څخـه پـټ پـاتې شـوي .خـو پـه 1900
زيږديـز کـال کـې د منــدل د وراثـت اساسـات بيـا د رسه د در نبــات پوهـانو Botanistsهـر يــو
 Corrensپه جرمنې کېکDeviresپه هالنډ کې او  Tschermarkپه اطريش کـې کشـف او تائيـد
کړل .او د مندل هوه د سرتگ و لويدلې علمي کړنې يې نړيوالو ته برمال کړې .پـه هوـه وخـت کـې
چې د مندل علمي کارونه نړيوالو ته وروپيژندل شوي کـه مـونږ د منـدل اريث قـواننيک تجربـې او
څيړنې په غور رسه ولولوک نو پوه به شو چې مندل د وراثت پوهنې لپاره څومره زيات کارونـه کـړي
دي.
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 .۳.۴.۱د مندل د برياليتوب دليلونه:
لکه چې جوته ده مندل په د دوکانـدار څخـه د چڼـو Pisum Sativumمختلـف ډولونـه
رانيول او بيا به يې پخپل باغ کې کرل او د دوئ تر منځ توپريونه به يې مطالعه کول .او يادداشت
کول به يې ک ده به کوشش کاوه چې يو صفت يا يو توپري په پام کې ونييسک د ساري په توگـه کـه
ده به د چڼو د گون ي وايل او ښوي وايل صفتونه په پـام کـې نيـولک نـو ده بـه گـون ې او ښـوى
دانې رانيولې او کرلې به يې.
ده به تل د کرلو په ځاى کې کوښښ کاوه چې گون ې چڼې په يوه ځمکه او ښويې پـه
بله ځمکه کې وکريک ده په په همدا طريقې رسه د ښويوڅخه ښويې چڼې او د گن و لرونکو څخه
کون ې چڼې السته راوړلېک چې په دې توگه دى په دې برياىل شـو چـې خـالص نسـلونه السـته
راوړي.
ده په دوهم قدم کې د گون و دانو(چمبلک) او ښويو دانو خالص نسـلونه پخپلـو من ـو
کې رسه تزويج کړلک چې دغې نسل ته  Parental Generationيا P-Generationوايي  .کلـه يئ
چې نتيجه وکتله نو دا لومړى نسل  First Filal Generationچې په لنډو يې  F1 Generationيا
 F1نسل بويلک ټولې ښويې دانې لرلېکنو په دې وخت کې منـدل حـريان شـو چـې دا څـه واقـع
شولک ايا ما خو په کومه تېروتنه د کرلو په وخت کې نه وي کړې؟ خو نوموړى ډاډمن ووک چـې دا
تېروتنه نه دهک بلکي دوه حالته شتون لري:
-1ايا دا د گون ې وايل صفت خو به د من ه نه وي تلىل؟ او يا دا چې د ښويوايل عالمې(صـفت)
د گ ون ې وايل عالمه يا صفت تر خپل تاثري الندې راوستىل او پټ پاتې شوى دى؟
 -2دى په دې کې هم شکمن شوک چې دا السته راغلې چڼې) (F1-Generationدنسل له مخـې
خالصې دي او که نه؟
د دې شکونو دلريې کولولپاره د  F1نسل پخپلو من و کې رسه تزويج کړ .نوهوـه دوهـم
نسل  F2- Generationپه الندې فيصدۍ رسه السته راغيل يو پرڅلور يـا  25گـون ې دانـې او
درې پر څلور  75ښويې دانې السته راغيل  .نومندل دې نتيجـې تـه ورسـيد چـې دښـوى وايل
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صفت غالب ک بارز دي ک چې دبارز په واسطه پټ شوي دي  .د دې نتيجې ته ورسيد چې مخفـي
چې دوه مولوب رسه يو ځاى

يامولوب صفتونه هله خپل ځان څرگندوالى

.

 .۴.۴.۱د منډل تجربې:
منډل د نباتاتو د هايربايډ کولو په برخه کې خپلې تجربې تررسه کړې .هوه د چڼو ( Pisum
 )sativumمختلف ډولونه د دې کار لپاره وټاکلې .د دې کار لپاره د چڼـې نبـات ټاکـل د النـدې
عواملو له امله وه:


دا نباتات په ډېري اسانۍ کرل کېداي



د دوي خالص ډولونه ترالسه کيداې



توليد يې په کمه موده کې ترالسه کېږي.



دا نباتات په زيات مقدار رسه تخمونه توليدوي.



دوي څرگندى اريث ځانگړنې لري.



د دوي د گالنو جوړښت په آسانۍ رسه مطالعه کېږيک ځکه چې پېچلې صـفتونه لکـه د

.
.

جني اړيکه او نامکمل غالبيت نه لري.

د څېړنې ميتود
منډل د څېړنې لپاره ډېره اسانه طريقه غوره کړې وه .د هوـه د کـار لـه مهمـو ټکـو څخـه پـه
الندې ډول يادونه کوو:
 .1هوه په يو وخت کې ډېر هوه نباتات وکارول چې يو شان صـفتونه يـې لـرل څـو وکـويل
چې څو ځلې د کار نتيجه تائيد کړي.
 .2په سم او دقيو نسبت رسه د پايلو ترالسه کولو په موخه هوه له رياضياتو کار واخېست.
 .3هوه په يو وخت کې د ډېرو صفتونو پر ځاي ديو صفت مطالعه کولو ته ترجيح ورکړهک په
همدې اساس هوه وکړي شول چې سمه پايله ترالسه کړي.
منډل د چڼو مختلفې ډولونه انتخاب کړې او هووي يې د خالصو ورايټيو په کارولو رسه يو له
بل رسه کراس کړل .د بېلگ ې په ډولک لوړ قدي نبات يې له لنډ قدي نبات رسهک سور رنگه گـالن
يې له سپينو گ النو رسهک ژېړ تخمونـه يـې لـه شـنو تخمونـو رسه او مـنظم تخمونـه يـې لـه غونجـو
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تخمونو رسه کراس کړل .هوه مشاهده کړل کـوم نباتـات چـې مختلـف خـواص لـري يـو بـل رسه
کراس

ک نو په  F1نسل کې يواځې يو صفت ترالسه کېږي .دا صـفت د غالـب صـفت پـه نامـه

يادېږي او هوه چې نه څرگنديږي دمخفي صفت په نامه يادېږي .دا قانون د غالبيت قانون (Law
 )of Dominanceپه نامه يادېږي.
کله چې منډل د چڼېو دوه مختلفې ډلې رسه کراس کړېکهوه په لـومړي نسـل کـې ټـول غالـب
نباتات ترالسه کړل .کله چې د دې نسل نباتات په خپلو کې کراس شول نو هوه غالب او مولـوب
نباتات ترالسه کړل چې نسبت يې  ۳:۱و.
 1 -1شکل  :د منډل تجربه نتيجه په الندې جدول کې ښودل کېږي:
 F1نسل

 F2نسل

شمېره پلرين صفتونه
۱

ژېړ تخمونه  xشنه تخمونه

ټول ژېړ

 ۳.۰۱ژېړ ۱ :شني

۲

ښويه تخمونه  xغونج تخمونه

ټول ښويه

ښويه – غونج

۳

شنه پيل  Xژېړ پيل

ټول شنه

 ۲.۸۲شنه ۱ :ژېړ

۴

لوړ ډنډرکې  xلنډ ډنډرکې

ټول لوړ

 ۲.۸۴لوړ  ۱ :ژېړ

۵

رسه گالن  xسپني گالن

ټول رسه گالن  ۳.۱۵رسه  ۱ :سپني

 5-1شکل :د چڼودنبات ګلک تخم او ډنډرکي کاشکال ()Akhtar, 2007
Mendel ,s seven pairs of characters in pea plant
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 .۵.۱مونوهايربيډکراس يا يورگه تزويج
Monohybrid cross or single Trait inheritance
هوه تزويج چې موراوپالر په خپلوکې رسه په يو صفت کې توپري ولري عبارت د يورگـه
تزويج څخه دي.ددي تزويج څخه چې کومه پايله السته راځي يو صفته ارثيت په نوم ياديږي.
لومړي موال :د چڼې د زيړو او شنو دانو د نبـات تـرمنځ تـزويج منـدل د خالصـو زيـړو دانـو نبـات
خالصو شنو دانو نبات رسه تزويج کړو هوه نتيجه چې په لـومړي نسـل( )F1gکـې السـته راغـيل
ټول نباتات د زيړو دانو لرونکې وه او د شني رن ه دانولرونکى نباتات په لومړي نسل کې څرگند
نشو مندل لومړي نسل  F1.gنباتات ۤ په خپلو کې رسه تزويج کړل کوم نباتـات چـې پـه دوهـم
نسل ( )F2.gکې السته راغـى د دواړو صـفتونو لرونکـې وه يعنـي شـني رنـگ هـم څرگنـد شـو او
3

1

نسبت يي په دي ډول وه چې دري دزيړو دانو نباتات  4او يو د شنو دانو 4نبات السته راغي ددي
تزويج وښودله چې د شنو دانو صفت په لومړي نسل کې پټ پايت شو خو په بشپړ ډول له من ه
نه و تليل.
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والدین

زیړ داني نبات

شني داني نبات

ټول زيړ دورګه تخمونه نباتات

 ۶-1شکل  :د يو رگه تزويج کراس يا شيام ()Akhtar, 2007

دوهم موال:
مندل د چڼې لوړ قدلرونکې نبات د ټيټ قد لرونکې نبـات رسه تـزويج کـړ کـوم نبـات چـې پـه
لومړي نسل F1کې السته راغيل ټول لوړ قد لرونکې وه .او ټيټ قد صفت په لومړي نسل  F1کې
ښکاره نشو .مندل لومړي نسل نباتات په خپلو کې رسه تزويج کړل کومـه نتجـه چـې منـدل پـه
دوهم نسل  F2کې السته راوړه هم پکې د لوړقد او هم پکې د ټيټ قـد لرونکـې نباتـات شـتون
3

1

دلوده .چې نسبت يي دري د لوړقد لرونکې  4او يو د ټيټ قدلرونکې  3وه او دغه نبات د دوهـم
نسل يا F2 gپه نوم ياديږي.
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ټیټ قد نبات

لوړ قد نبات

موراوپالرر

ټول دورګه لوړنباتات

 7-1شکل  :د يو رگه تزويج کراس يا شيام

دريم موال:
يورگه تزويج د تور رنگ لرونکې نران هندي خوگانو او د نصواري رنگ لرونکـې ښـ ينه
خوگانو ترمنځ کله چې د تـور رنـگ لرونکـې نرخـوگ ( )BBد نصـواري رنـگ لرونکـې bbښـ ينه
خوگ رسه تزويج شوه.
د ميوسيس په وخت کې سپرم لرونکې Bجني اوتخمه لرونکې د bجني وي کلـه چـې
القاع صورت ونيو نوي نسل لرونکې  Bbجينونه داچې تور رنگ غالب وه نو ټـول نسـل تـور رنـگ
غوره کړ .خو په خپل جينوتايپ يي د نصواري رنگ جني هم درلوده چې د هيـرتوزايگس تـور پـه
نوم ياديږي.
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کله چې هندي خوگان په لومړي نسـل کـې رسه يوځـاي شـول نـو تـور رنـگ لرونکـې
نارينه هندي خوگ د  Bاو  bگميټونو لرونکې وه.
او ښ ينه هندي خوگ هم لرونکې د  Bاو  bگميټونو لرونکـې وه او کومـه نتيجـه کـې چـې پـه
1

دوهم نسل کې السته راغيل نسبت يي  3دري د توررنگ لرونکـې او يـوه نصـواري رنـگ لرونکـې

وو.

نصواري هندی خوګ

تور هندی خوګ

موراوپالر

درې تور اويو نصواري
خوګان
ګميټس

 8-1شکل :د يو رگه تزويج کراس يا شيام ()Akhtar, 2007
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 .۶.۱د جينونو د تجزيه قانون
 .۱.۶.۱د مندل دجنټيک لومړي قانون:
د يورگه تزويج په اساس مندل د جينونو تجزي قانون السته راوړو.هرصـفت ديـوه جـوړه
فکتورونوياجينونولخوا کنرتوليږي کاويوه جوړه اليل پاتې کيږيکدغه قانون دا واضح کوي چـې د
گميټونو په تشکيل کې جوړه جينونه يو دبل څخه پرته د جال کيدو اومخلوط کيـدو پـايت کيـږي
اوپه دغه وخت کې يو گميټ جوړيږي اويوازي يو جني ليږديږي.

 .۲.۶.۱پيوسته جنونه _ :Lankage genes
پيوست جنونه  :که چريې دوه ياډيرجنونه داسې متايل وښـيې چـې پـه طبيعـي شـکل
نوديته دجنونوپيوست پاتې کيدل يا Lankage

رسه په عني کروموزوم کې يوځاى باقي پاتې

وايې  .داټول جنونه غواړي چې ديوبل رسه پيوست پاتې

 .داد جنونو پيوستون دلـومړي ځـل

لپاره  T.H.Morganلخوا په  1911زيږديز کال کې درسکې په مچ  Drosophilaکې کشف شو.
چې بيا وروسته په چڼو ک جوارو انسان اونورو ژونديو موجوداتو کې کشف شول.

 .۷.۱دوه رگه تزويج
Inheritance of two traits Dihybride cross
 .۱.۷.۱د دوه خواصو ارثيت :
هوه تزويج چې موراوپالر د دوه خواصو له نظره له يو بل څخه توپري ولـري .پـه دوه رگـه
تزويج کې چې کومه نتيجه ترالسه کېږي د دوه صفتونو ارثيت بلل کېږي.
موال :1 :د زيړ گرد تخم لرونکې نبات او شني غونج تخم لرونکى نبات ترمنځ کراس.
مندل ژيړ تخم لرونکى نبات چې گرد شکل يې درلوده انتخـاب کـړ او دا نبـات يـې لـه
شني تخم لرونکې غونج نبات رسه کراس کړ .په  F1نسل کې ټول نباتات د ژيړ گرد تخم لرونکې
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شول .ژيړ رنگ په شني رنگ غالـب دى او ښـويه سـطحه پـه غونجـه سـطحه غالبـه دهک نـو غالـب
خواص په  F1نسل کې ښکاره شول.
کله چې د اول نسل نباتات په خپلو مين ونو کې رسه کراس شولک په  F2نسـل کـې د
نسلونو د خواصو بېليدنه واقع شوهک او مختلف نباتات په الندې تناسب باندې په وجود راغلل.
ژيړ گرد= 9ژيړ غونج= 3شني گرد= 3شني غونج=1
دا نتايج ښيې چې ځينې نوي خواص د موراوپالرو په خالف پکې ښکاره شول .دوى له
نورو خواصو رسه په مستقل ډول يوځاى شول .دوى له خپلو موراوپالرو رسه په خواصـو کـې هـېڅ
اړيکې نه درلودې.
2-1جدول :دوه رگه تزويج په الندې ډول ښودالى شو.
شــــــني غــــــونج

موراوپالر

ژيړگردتخمونه X

جينونه

YYRR

yyrr

گميتونه

YR

yr

تخمونه

 F1نسل

 YyRrدټول ژيړ غونج تخمونه

د F1موراوپالر

YyRr X YyRr

گميتونه

YR,yr,yR,yr
ښ ينه گاميټونه

YR,Yr,yR,yr q
نارينـــــــــــــه
کميټونه
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گميټونه Gametes
ښ ينه Females

YyRr

YrRR

YYRr

YYRR

ژيړگرد

ژيړ گرد

ژيړگرد

ژيړ گرد

Yyrr

YyrR

YYrr

YYRr

ژيړ غونج

ژيړ گرد

ژيړ غونج

ژيړ گرد

yyRr

yyRR

yYRr

yYRR

شني گرد

شني گرد

ژيړگرد

ژيړ گرد

yyrr

yyrR

yYrr

YYrR

شني غونج

شني گرد

ژيړ غونج

ژيړ گرد

ژيړ گرد نباتات= 9

شني گرد نباتات=3

ژيړ غونج نباتات=3

شني غونج نباتات=1

YR
Yr

نارينه Male

yr

Yr

Yr

YR

yR
yr

9:3:3:1

دوهم موال :د اوږد سور اولنډ سپني چڼې نبات ترمنځ دوه رگه تـزويج منـدل يـو اوږد نبـات چـې
رسه گلونه يې درلودل او بل لنډ نبات چې سپني گلونه يې درلودل انتخاب کړل .په  F1نسل کې
ټول نباتات اوږده او سورگل لرونکې شول .اوږدواىل په لنډوايل غالب شو او دگلونو سور رنگ پـه
سپني رنگ غالب شو .کله چې د ( )F1نسل تخمونو وده وکړه د دوى پـه خواصـو کـې پـه النـدې
تناسب جال واىل رامن ته شو )9( :اوږده سور ک ( )3سـپني اوږده ( )3سـور لنـډ او يـو ( )1سـپني
لنډک په ( )F2نسل کې د دوه رگه تزويج ( )9:3:3:1تناسب ته دوه رگه تناسب وايي.
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Pنسل

اوږد سور X

لنډسپني

F1نسل

F2نسل

دا ښيې چې څلور واحدو اوصافو په دوه رگه تزويجي تناسب کې يوله بل رسه اړيکې لري.ا و ټول
اوصاف په مستقل ډول په ارث وړل کېږي  .اوکېداى

په مختلف جوړه کروموزمونو واقع وي.

موراوپالر

اوږد سور

لنډ سپني

جينونه

TTRR

Ttrr

گميتونه

TR

F1

X

tr

TtRr

ټول اوږد سور

د  F1نسل موراوپالر TtRr X TtRr
گميټونه

TR,Tr,tR,tr

TR,Tr,tR,tr

(نارينه گميټونه)

(ښ ينه گميټونه)
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نارينه گميټ
 :3-1جدول

TRtr

TRtR

TRTr

TTRR

اوږد سور

اوږد سور

اوږد سور

اوږد سور

Trtr

TrtR

TrTr

TrTR

اوږدسپني

اوږد سور

اوږد سپني

اوږد سور

tRtr

tRtR

tRTr

Trtr

لنډ سور

لنډ سور

اوږد سور

اوږدسور

Trtr

trtR

trTr

trTR

لنډ سپني

لنډ سور

ا وږد سپني

اوږد سور

TR
Tr

ښ ينه گميټونه

tr

Tr

Tr

TR

tR
tr

 =9اوږدسور =3اوږد سپني =3لنډ سور =1لنډ سپني
دريم موال :دتورولنډو وېښتانو لرونکې هنـدي خـوگ او خړرنگـه اوږده وېښـتانو لرونکـى هنـدي
خوگ ترمنځ کراس.کله چې تور لنډ وېښتان لرونکى نارينه هندي خوگ دخړ رنگه اوږده وېښتان
لرونکې ښ ينه هندي خوگې رسه کراس

 .پـه ( )F1نسـل کـې ټـول تـور رنگـه لنـډ وېښـتان

لرونکې خوگان منځ ته راځي .تور رنگ بانـدېک چـې د  BBپـه تـورو ښـودل کېـږيک او خـړ رنـگ
مخفــي دى چــې د  bbپــه تــورو ښــودل کېــږي د لنــډو وېښــتانو وصــف غالــب دى  SSاو د اوږده
وېښتانو صفت مولوب دى ( .)ssپـه ( )F1نسـل کـې د خـالص هومـوزايکس تـور او لنـډ وېښـتانو
لرونکى هندي خوگ په ځاى هيرتوزايگوس تور او لنډ وېښـتان لرونکـى هنـدي خوگـان مـنځ تـه
راځي.
کله چې همدا د  F1نسل هيرتوزايگس تورو لنډوېښتان لرونکې هندي خوگـان رسه کـراس
څلور ډوله سپرمونه اوڅلور ډوله تخمي Ovaمن ته راځيکدوى ديو بل رسه په مستقل ډول القاح
کويک او په نتيجه کې  16احتاميل ترکيبونه توليدېږي چې تناسب يـې عبـارت دى لـه 9:3:3:1
پدې تناسب کې 9تور او لنډ وېښتان ک  )03تور اوږد وېښتان  3خړ لنډ وېښتان او يـو 1خـړ اوږد
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وېښتان لرونکى خوگ توليدېږي .دا تناسب هوه وخت من ته راځي کلـه چـې دواړه ځان ړتيـاوې
په بشپړډول غالب وي کله چې يو وصف يا دواړه اوصاف ناقص باندې وي دا تناسب نه توليدېږي.

موراوپالر
ښ ينه

نارينه
جينونه

تورلنډ ويښتان

کميټونه

BBSS

Bbss

BS

bs

( )F1نسل

X

اوږده خړ وېښتان

BbSs

BbSs

BbSs

(هگۍ)

)سپرم)
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4-1جدول :د دوه رگه تزويج
BS,Bs,bS,bs

Bbss

BbSS

BSBs

BBSS

تورلنډ

تورلنډ

تورلنډ

تورلنډ

Bbss

BbsS

BBss

BBsS

توراوږد

تورلنډ

توراوږد

تورلنډ

bbSs

bbSS

bBSs

bBSS

خړلنډ

خړلنډ

تورلنډ

تورلنډ

Bbss

bbsS

bBss

bBsS

خړاوږد

خړلنډ

تور اوږد

تورلنډ

تور لنډ وېښتان =9

خړلنډ وېښتان=3

توراوږده وېښتان = 3

خړ اوږده وېښتان=1

BS
Bs

BS,Bs,bS,bs

Bs

Bs

Bs

Bs

bS
Bs

 .۸.۱دازاده جوړه کيدلوقانون
Law of Independent Assortment
 ( .۱.۸.۱دمندل د جنتيک دوهم قانون)
ددوه رگ ه تزويج په اساس مندل د جنتيک دوهم قانون رامن ته کړ چـې د  11جينونـو
ازاد جوړه کېدلو قانون په نوم يادېږي .دا قانون بيانوي چې د دوه مختلفو جوړه اوصافو پـه تـزويج
کې د يو صفت اليل جال کېږي او بيا د گميت جوړېدو په وخت کې د يو بل څخه جدا ترتيبېږي.
هره جوړه اليل په ارشيت کې د نورو اليلونو څخه مستقل ډول توزيع کېږي.
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 .۲.۸.۱څو رگه تزويج () Multihybrid or Trihy brid
هوه ډول تزويج ته ويل کېږي چه د داسـې مـوراوپالر تـرمنځ ليـدل کيـږي چـې د دوه
وصفتونو څخه په زياتوصفتونو کې يې رسه توپري ولري .دې تـزويج تـه ( )polyhybridتـزويج هـم
وايي.
کوم نسل چې په  F1کې من ته راځي د ) (polyhybridيا  multihybridپنوم يادېږي.
په څو رگ ه تزويج کې د جينونو د ازادو جـوړه کېـدو قـانون تطبيقېـږي داسـې وايـې کلـه چـې د
بېالبېلواوصافو اليلونه د تزويج په وخت د يو ژوندي موجود په بدن کې موجـود وينـو دا اليلونـه
په ازاد ډول له يوبل څخه جال کېږي .او بيا خپل ترتيب داسې جوړوي چې له نورواليلونورسه پـه
ازاد ډول ترکيبيږي  .دوى له خپلو موراوپالرو رسه په اوصافوکې کوم تړاو نه لـري .دبيل ـې پـه
ډول د خالص شني گرد تخم لرونکې او اوږدې چڼې نبـات( )YYRRTTاوخـالص شـني غـونج
تخم لرونکې لنډ قده نبات( )yyrrttترمنځ کراس شی.
کله چې خالص شني گرد تخم لرونکې اوږد قده چڼې نبات له شني غونج تخم لرونکې او لنډ
قده نبات رسه کراس

په  F1نسل کـې ټـول نباتـات شـني گـرد تخـم لرونکـې او لوړقـده

توليدېږي .کله چې د  F1نسل نباتات پـه خپـل مـنځ کـې کـراس

ک پـه  F2نسـل کـې 64

نباتات په الندې تناسب توليديږي.
.I

ژيړکگردک اوږد قده نباتات =27

.II

ژيړک گردکلنډ نباتات =9

.III

ژيړکغونجک اوږد قده نباتات=9

.IV

شنيکگردکاوږدقده نباتات=9

.V

ژيړک غونجکلنډه قده نباتات=3

.VI

شنيک غونجک اوږد قده نباتات=3

.VII

شنيکگردک لنډه قده نباتات=3

.VIII

شنيکغونجک لنډه قده نباتا=1

27:9:9:9:3:3:3:1
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موراوپالر

ژيړکگردک اوږد نبات

شنيک غونجک لنډ نبات

جينونه

YYRRTT

Yyrrtt

کميټونه

YRT

yrt

 F1نسل

(YyRrTtژيړکگردکاوږد نبات)

د  F1موراوپالر

YyRrTt X YyRrTt

YRT,YRt, YrT,Yrt

YRT,YRt,YrT,Yrt

yRT,yRt,yrT,yrt

yRT,yRt,yrT,yrt

(ښ ينه گميټونه)

(نارينه گميټونه)
1
 9-شکل :ددرې رګه تزويج کراس يادازادو جوړه کيدوقانون
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 دا تــــزويج. دجينوټايپ اوفينوټايــــپ تناســــب پــــه درې رگــــه تــــزويج کــــې:جــــدول:5-1
.) نبات او شني ک غونجک لنډ نباتاتو ترمنځ تررسه شوى دىYYRRTT(دژيړکگردکاوږد
Genotype

Genotypic ratio

Phenotype

Phenotype ratio

جينوټايپ

جينوټايپ نسبت

فينوټايپ

فينوټايپ نسبت

YYRRTT

1

YYRrTT

2

YyRRTT

2

YyRrTT
YYRRTt
YYRrTt
YyRRTt

4

Yellow, Round, Tall

2

ژيړک گردک اوږد

4
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4
8

YyRrTt
YYrrTT

1

YyrrTT

2

YYrrTt

2

YyrrTt

Yellow, Wrinkled Tall
ژيړک غونجک اوږد

4

yyRRTT

1

yyRrTT

2

Green, Round, Tall

yyRRTt

2

شنيک گردک اوږډ

yyRrTt

4

YYRRtt

1

YYRrtt

2

YyRrtt

2

YyRrtt
yyrrTT

Yellow, Round, Dwarf
ژيړکگردکلنډ

4
1

Green Wrinkled, Tall

2

شنيکغونجکاوږد
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9

9

9

3

yyrrTt
Wrinkled,
3

1 Yellow,
2

Dwarf
ژيړک غونجک لنډ

3

Green,

1

Round, Dwarf

2

شنيکگردک لنډ
Wrinkled,
1

YYrrtt
Yyrrtt
yyRRtt
yyRrtt

1 Green,
yyrrtt

Dwarf
شنيک غونجک لنډ

 ۹.۱لنډيز
لکه چې معلومه ده چه دجنټيک علم داريث خواصو انتقال دمور او پالر څخه اوالدونو ته ترخيړنې
الندې نييس .داريث خواصو انتقال دکروموزوموک  DNAاوجنونو په واسطه او الدونو ته انتقاليږيک د
وراثت تاريخ ډېر پخواين دي.او  ۵۰۰کاله مخکې له ميالد څخه سرت فيلسوف فيواغورث خپله نظريه
څرگنده کړه چې ژوند د نارينه او ښ ينه مادو له يوځاي کېدو څخه رامن ته کېږي.کدغه کلونه
1864 -1822د مندل  Mendelکارونه د چڼې په نبات باندي په بر کي نييس د  ۱۸۶۶کال څخه
تر  ۱۹۰۰پوري د مندل د قوانينو بيا کشف کيدنه او همدارنگه د کروموزم کشف هم همدي کلونو کي
وشو 1944.څخه تراوسه پورې دغه کلونه د ماليکويل جنتيک وخت دي .په دي رشوع شو چې
 DNAجنتيکي مواد ديک په  ۱۹۴۴م کال کي  O.Averyدا وښوده چې ( )DNAجنتکي مواد
ديکيو فرانسوي بيولوژست1689-1759 Mauperiusميالدي کال کې لومړي کس وهک چې ځني
حالتونه لکه پويل ديکتايل (شپږ گوتې) Polydactylyا َوک البينيزم  Albinismچې په انسانانو کې يو
اريث ناروغي ده کشف کړ.انسانان د جني دوه کاپي لريکچې يوه له مور څخه او بله له پالر څخه
اخيلک چې ځيني وخت دي ته د اليل کليمه هم استعاملوي.مندل به همېشه په خپلوتجربو کې
پوصفت تر کنرتول الند نيوه .مندل دتجربو څخه ده مختلف قوانني کشف کړلک لکه دجال وايل
قانون او دمونوهايربېډ تجربهک دغالب وايل قانون او د ازادو جوړه کيدوقانون واضيح کړ .
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 ۱۰.۱پوښتنې
.1هوه علم چې والدينوڅخه اوالدونو ته ټول حاصيتونه انتقالوي دڅه په نوم ياديږي .
.2کوم درې پوهانو په  19پيړۍ کې دمنډل قوانني دوباره راژوندي کړل .
 .3دجنټيک کومه څان ه دسايتولوژي دعلم له نظره وراثت مطالعه کوي.
.4بارز جينونه په يوژوندي موجود کې څه ډول تاثريات لري رسه له مواله يې واضيح کړئ .
.5دڅلورو اريث ناروغيو نومونه واخلئ اولږ يې روښانه کړئ .
.6دمنډل دبرياليتوب راز په څه کې وه واضيح کړئ .
دلومړي اودويم نسل داوالدونو فيصدي به يې

 .7که مونوهايربيډ چڼې يوله بل رسه کراس
څه ډول وي .

 .8منډل ولې دچڼوبوټي دجنټيکي څيړنولپاره انتخاب کړل علتونه يې وښايست.
 .9دجينوټايپ اوفينوټايپ متقابل ارتباط په علمي توګه واضيح کړئ .
 . 10دمنډل دډاى هايربيډ تجربه واضيح کړئ .
 .11داريث خواصو تبادله څن ه صورت نييس .
 .12دمنډل دازادو بيليدوقانون واضيح کړئ .
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دوهم څپــرکى
د جنيټيک علم پوهه د هوه بيوشمي د زده کړې څخه پرته پوره پوهه نده .ځکه چې په
وارثت پوهنه کې د وراثت اسايس او فزيکي واحدونه جينونهک کروموزومونه دي چـې دغـه جينونـه
اوکروموزومونه اريث خواص انتقالوي ک  DNAاو  RNAدواړه په گډه نوکليک اسيدونه جوړوي .نـو
مونږ ته الزمه ده چې د جنټيک په بيوشمي ځان پوه کړوک تر څو پورې نوکليـک اسـيدونه مطالعـه
کړو او دهوو کوچنۍ ککوچنۍ جوړونکو برخو باندې هم پوه شو او هم د هوو اريث انساين ناروغيو
مطالعه ډېره رضوري ده.

.۱.۲دروسوفيالميالنوگسټرDrosophila melanogaster
دغه موضوع د مکمل جنس په اړه ده .په عادي توگه البراتـواري کړنـو لپـاره دروسـوفيال
ميالنوگاسټر په وراثت کې ورڅخه کاراخيستل کيږي ترڅو چې جينيتيکې قوانني په عميل توگه
مونږ ته په الس را

.
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دروسوفيالمالنوگسټرنوم ايښودنه Drosophila melanogaster
دميــــــوې مــــــچ

Drosophila

melanogaster

Drosophila Melanogaster
علمي نوم ايښودنه
Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Diptera

Family

Drosopilidae

Sub Family

Drosopilinae

Genus

دروسوفيال Drosophila

Speceis

melanogaster
1-2شکل :دروسوفيال مچ wedipedia http://genetics

دروسوفيال د وړو حرشاتو (مچانو) يو جنس دي چې د  Drosophilidaeپه کورنۍ پورې اړه لـري.
چې د دې کورنۍ غړي اکوه وخت د مېوې د مچانو په نوم ياديږي ک يا د رسکې د مچـانو پـه نـوم
ياد شوي دي  .په دې بايد د  Tephritidaeگومان ونچ او له هوې رسه گډ نچک Tephritidae
د دې اړونده يوه کورنۍ ده چې هوه هم د مېوې د مچانو په نوم ياديږي .تيفريتيدونـه پـه دا ـي
توگ ه د پخو يا خامو مېوو څخه خوراک کويک له دې څخه يې ډېر ډولونه داسـې ليـدل شـوي دي
چې ډېر زراعتي مخرب کوونکې او زيامنن دي بيا په ځانگړې توگـه مـديرتاين د مېـوې مـچ ډېـر
زيات زراعتي مخـرب کـوونکې او زيـامنن دي .پـه ځـانگړې توگـه پـه دروسـوفيال کـې يـوه نوعـه
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 D.Melanogasterپه جنتيک کې پـه ډېـر شـمري رسه پـه څېړنـه کـې پـه کـار وړل کيـږي او پـه
انکشايف بيولوژي کې يو مهم ډول يا اورگانيزم دي .په عرصي بيولوجيکې ليکنو کې د مېـوې د
مچ ( )Fruit Flyاو دروسوفيال اصطالحات اکـوه لـه D. Melanogasterرسه يـاديږي .دغـه ټـول
جنس حتي تر  1500نوعو پورې لري او په ظاهري بڼهک کړو وړو او عاداتو کې ډېر مختلف دي.
د دروسوفيال نوعې کوچني مچان دي په ظاهري شکل کې پيکه ژيړ يا سوربخن نصـواري د رسو
سرتگو لرونکې وي .ډېر ډولونه يې د  Hawaiian picture-wingsپه وزرونو باندې ځـانگړي تـور
نقشونه لري .درس او سينې شکل او رنگ او د وزرونو ترتيب هوه ځانگړتياوې دي چې د کورنۍ د
تشخيص لپاره يې پکاريږي .ډېر کوچني يې له  4-2ميل مرتو پـورې اوږدوايل لـري .مگـر ځينـې
يې په ځانگړې توگه له  Hawaiianنوعه د کورين مچ څخه ډېر غټ وي.
د دې جنس نارينه داسې پيژندل کيږي چې په مطالعه شـوو ټولـو اورگـانيزمونو څخـه
اوږده د سپرمي حجرې لري چې يوه نوعه يې د  Drosopila bifurcaپه نوم ياديږي چې  58ميل
مرته اوږدواىل لري او ( 2.3اينچه) اوږد سپرم لري .دغه حجره او د مؤنوو جنسونو په تاوې شـوې
حلقې ته رسيږي .د دروسوفيال د جنس نور غړي هم د  D. bifurcaرسه په نسبتي توگه لږ غـټ
سپرمي حجرې لريک خو د  D. bifurcaد سپرم حجرې تر ټولو اوږدې دي .دD. melanogaster
د سپرم حجرې له  1.8ميل مرتو څخه اوږده دي که څه هم دا بيـا هـم د انسـان لـه سـپرم څخـه
اوږودواىل زيات دى.

۱.۱.۲په جنتيکې څېړنه کــې ډروسوفيال:
په مناسبو حرارتونو کې د مېوو د بالوو مچانو اوسط عمر يا( ژوند ) لـه  40څخـه تـر 50
ورځو پورې وي .ښ ينه د مېوې مچان د دې وړ دي چې د هگيو مختلف شکلونه توليد او من ته
راوړي .د ميـــوې د مـــچ د ژونـــد ورځـــې پـــه ډېـــرې پيامنـــې رسه د حـــرارت پواســـطه اغېـــزمن
کيږي.جنتيکې تنظيمونې او څېړنـې د مېـوؤ پـه مچـانو کـې ډېـرې اسـانه ديک ځکـه چـې دوي
کوچني جينوم لري  .د دوي د لنډ ژوند سايکل او د اوالدوګڼ شمېر يـې د جنتيکـې څېړنـې لـه
پاره گټور دي ځکه چې د مچانونوي شمېره په اسانه رسه جوړيږي.
په دروسوفيال ميالنوگاسټر کې  4د کروموزومونوک هومولوگوس جوړې شته ک دوه جـوړې
يې د لويـو اتوزومونو دي (يوه يې په لږ ډول له بې جوړې څخه کوچنۍ ده)ک يوه جوړه يې د ډېـرو
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کوچنيو اتوزومونو ده او يوه جـوړه يـې د جنيسـ کروموزومونـو ده .ښـ ينه پـه عـادي توگـه دوه X
کروموزومونه لري؛ او نارينه يو  Xکروموزوم او بل کوچني  Yکروموزوم لري.
د جنتيک د زده کړې په اړه لـه مچـانو څخـه کـار اخيسـتل کيـږي .دغـه اورگانيزمونـه
دمطالعې لپـاره داسـې ډلـه بنـدي شـوي دي تـر څـو د نـورو اورگـانيزمونو پـه بيولـوژي او وراثـت
وپوهيږو.
ساينس پوهان کوالي

چې د انساين جنتيک زده کړه د مچانو د جنتيک د مطـالعې پواسـطه

وکړي.
 :1-2جدول  :جينوم اندازه اوجينونو شمريhttp://genetics wekepedia
نوعې
انسان

د جينوم اندازه

د جينونو شمېر

 2.9بيليونه

 30,000ايل

جوړې

40’000

 120مليونه

د مېوې مچ (دروسوفيال ميالنوگاسټر)

جوړې

د اوړوخمريه کوونکى ( Saccharomyces
)cerevisiae
دځمکې د چېنجى نوع( Caenorhabditis
)elegans

13,601

 12مليونه جوړې

6, 275

 97مليونه جوړې

19,000

.۲.۱.۲د ميوې په مچ کې د جنس ټاکنه:
ددغې تيوري رسه سم د جنيس کروموزومونو به مټ د ميوې په مـچ کـې د هوـوي جنسـيت
په ښه توگه ټاکل کيدائ

.لکه چې جوته ده د رسکې په مچ کې د هوې نر او ښ ه جـال او جنيسـ

شکيل بدلون )(Sexual dimorphismبه هووي کې په ښه توگـه ليـدل کېـږي.د رسکـې مـچ ښـ ينه
جنس د xxکروموزوم لري او Homogameticدي.خو نارينه جنس )(Maleيې بيا د xyکرومـوزوم لـري
ک چې په دې توگه Heterogameticگڼل کيږي.درسکې مچ Drosophilaڅلور جـوړې کرومـوزوم لـري
چې په دې څلورو جو ړو کـې درې جـوړې يـې جسـمي کرومـوزم )(Autosomesاو يـوه جـوړه جنيسـ
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کروموزوم يا ) (Sex Chromosomeپه نوم هم ياديږي.مذکر جنس يې درې جوړې چسـمي کرومـوزوم
اويوه جوړه يې جنيس کروموزوم تشکيلوي کچې جنيس کروموزوم يې عبارت دي لـه xyڅخـه درسکـې
مچ ښـ ينه جـنس درې جـوړې جسـمي کرومـوزوم اويـوه جـوړه جنيسـ کرومـوزوم چـې د xxپـه نـوم
ياديږي.مــذکر جــنس يــې دوه ډولــه گاميټونــه توليــدويکچې يــو ډول گاميــټ يــې دyکرومــوزوم
نقلوي.خوښ ينه جنس يې بيا يو ډول گاميټ نقلوي.ټول ښ ينه گاميټونه يـوازې يـو کرومـوزوم يـې x
نقلوي او بل  xيې په وظيفوي لحاظ غري فعال دي.د رسکې په مـچ کـې جنسـيت د نارينـه پـه واسـطه
ټاکل کيږي.دا په دې ډول رسه ک که چريې د نارينـه هوـه سـپرم چـې د xکرومـوزوم نقلـوي دښـ ينه
کنو هوه رسکې مچ چې منځ ته راځي هوه بـه ښـ ينه وي .خـو کـه

رسکې مچ د هگې رسه يو ځاي

چريې هوه سپرم چې د yجنيس کروموزوم نقلوي د ښ ينه هگۍ رسه يو ځاي
نارينه جنس بچئ منځ ته را

نو په پايله کـې بـه

.

 .۳.۱.۲د ميوې په مچ کې د سرتگورنگ:
د ميوې په مچ کې د سرتگو سور رنگ (W) Red eyeبارز دي نظر د سـرتگو پـه سـپني
رنگ )(w) (White Eyeباندې د سرتگو به سـپني رنـگ مخفـي دي.د سـرتگو د رنـگ جنونـه پـه
Xکروموزمونــو بانــدې پراتــه دي.لکــن د yکرومــوزوم د ســرتگو د رنــگ هــيڅ ډول اليــل نــه
ليږدوي.په  ۱۹۱۰ميالدې کال کې T.H.Morganد خالصـو رسو سـرتگو والـه ښـ ينه جـنس د
سپينو سرتگو لرونکي نارينه جنس رسه يو ځاي کړل هوه لومړنۍ نسل F1چې السـته راغـئ ټولـو
يې رسې سرتگې درلودې.خو کله يې چې F1نسل په خپلومن و کـې رسه تـزويج کړکنـو پـه پايلـه
1

کې يې وليده چې په F2نسل کې 4يا 25%دسپينو سرتگو لرونکي مچان پکې پيـدا شـول او دا د
اسې وو لکه د مندل په تجربو کې د Monohybridکراس کې واضح شوي ده.

دميوې په مچ کې د سرتگو د رنگ وراثت راښيي.په پورتني يو ځاي کيدو کې که وکتـل
دا د ورايه ښکاري چې ښ ينه جنس دسرتگو د رسه رنـگ جنونـه انتقـالوي يعنـې Wنـو ځکـه لـومړۍ
نسل ټولو رسې سرتگې لرلې او دا د Xکروموزوم رسه نيغ به نيوه تـړاو لـري.د نـر جـنس Xکرومـوزوم د
سرتگو د سپني رنگ د انتقال مسوليت په غاړه درلوده کخو صفت مخفي وو نو ځکه لـومړۍ نسـل ټولـو
رسې سرتگې لرلې.درسکې مچ د معکوس يو ځاي کيدو په صورت کې په دې ډول چـې د رسو سـرتگو
لرونکئ نارينه يې د سپينو سرتگو لرونکي ښ ينه مچ رسه يو ځاي کړل .په پايله کـې پـه F1نسـل کـې
ټولو ښ ينو جنسونو رسې سرتگې لرلې کشمري يې هم مساوي اويو شان وو.خو کله يـې چـې F1نسـل
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په خپلو من و کې رسه تزويج کـړل پـه پايلـه کـې دا جوتـه .شـوه چـې  F2نسـل يـې رسې او سـپينې
سرتگې او د شمري له مخې په دواړو جنسونو کې يې شمري رسه مساوي دي.
په دې يو ځاي کيدو Crossکې د سپينو سرتگو لرونکي ښ ينه د سپني رنگ جنونه wخپلو زامنـو
او لوڼو ته د xکروموزوم په واسطه مستقيامً ليږدويکخو د رسو سرتگو واله نارينه مچ بيا د سرتگو د
رسه رنگ جنونه Wخپلو لوڼو ته د xکروموزوم په واسـطه انتقـالوي.نو لـه دې املـه د F1ښـ ينه
رسې سرتگې او نارينه يې سپينې سرتگې لريل که سړئ پورتنۍ جريان وگوري نو د اترې بريښي
چې د سرتگو د سپني رنگ د انتقال جنونه او د Xکروموزومونو انتقال رسه ورته د ي.له دې کبلـه
T.H.Morganداسې نتيجه گريي وکړه چې د سرتگو د رنگ جـن د Xکرومـوزوم او د yکرومـوزوم
رسه پيوست دي او اليل يا متقابل جن نه لري.
Maleمذکر

Femaleمون

White

Red

XY

XX

W

WW

)Parents (P.G

F1 Crossed
Male

Female

XY

XX

W

Ww

F1 Crossed
Female Male

Male

Female

XY

XY

XX

XX

W

W

Ww

WW

White

Red

Red

Red

 3رسې سرتګې لرونکي دميوې مچان  1سپني سرتګې لرونکې دميوې مچ
 2-2شکل  :دميوې په مچ کې دسرتګودرن ،تزويج او شيام
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 .۲.۲دطبي جنيټيک پېل
اريث ياجنټيکې ناروغۍ په الندې ډول ډله بندي شوي:
 .۱.۲.۲دواحدجني ګډوډي
Single-gen disorders
نژدى  ۶۰۰۰تر اوسه پوري دواحدجني ګډوډي ليدل شـوي دي او اسـايس علـت يـي
تناسخ ) (mutationدي چې دغه موټيشن اصآل د جني د يوي برخي د اضـافه وايلک لـري وايل
او يا يودبل ځاى نيوين له کبله منځ ته راځي او په ماليکويل پتالوژي کې يي په پراخـه ډول رسه
توپري ليدل کيږي د مخکې ماخذ څخه په مخترصـ ډول مـوږ دلتـه يـو واحـد جـني single gene
ګډوډي تر مطالعي الندي نيسو.

 .۲.۲.۲سيکل سيل انيميا
دا يوه جنيتيکې ناروغي ده چې په هوه کې د هيموگلوبني يو ډول چې  hemoglobin-Sنوميږي په
جوړښت کې يي بدلون راغيل دي چې په شـديد ډول رسه هيموالتيـک انيميـا Hemolytic anemia
په لور پرمختگ کوي  hemoglobin-Sاواليل يـې هوـه وخـت دبـدلون رسه مـخ کيـږي چـې کلـه رسو
حجراتو ته اکسيجن ونه رسيږي نو د رسو حجراتو نورمال جوړښـت بـدلون کـوي او د لـور ( )sickleبڼـه
نييس نو ځکه ورته  sickle-cell-anemiaويل کيږي د حجراتـو د غـري نورمـال شـکل لـه کبلـه د وينـي
رگونه بندوي او د بدن مختلفو انساجو ته د اکسيجن په انتقال کې خرابوايل مـنځ تـه راوړي .پـه ټولـو
حاالتونو کې نه خو په ځيني حاالتو کې د ماشومانو د مرگ سبب کيږي کـه چـريې شـخص نورمـال
وي نو  sickle-cellپه کمه اندازه شـديد حالـت کـې او د شـخص جنيتيکـې وضـع د heterozygous
حالــت څخــه مناينــده گــي کــوي يعنــيHbAß𝑆-Hbßڅخــه کــه چــريې د  Hemoglobin Aاو
 Hemoglobin Sد بيتا زن ري د امينو اسيدونو ترتيب رسه مقايسه

نو ليدل کيږي چـې د  HbAاو

 HbSبيتا زن ري يوازي په يو امينو اسيد کې رسه تـوپري لـري د  Hemoglobin- Aپـه بيتـا اسـيد کـې
شپږم امينو اسيد باندي گلوتاميک اسيد ځاي لري په دايس حال کې چې په  Hemoglobin-Sکـې
په همدي موقيعت باندي د والني امينواسيدځاي لـري لـيکن نـور جوړښـتونه رسه يوشـان دي البتـه د
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امينو اسيدونو جوړښتونه يي  sickle-cell-anemiaپه شکل کـې نورمـالې رسه حجـرې د هوـه حجراتـو
رسه مقايسه شوي چې شخص په کې  sickle-cell-anemiaلري په شـپږم موقعـت بانـدي د  valinاو
 glutamic acidامينو اسيدونو ځاي نيونه يو نوي بانډ او بدلون شکل منځ ته راځي چې په نتيجه کـې
د هيموگلوبني د تجمع يا  aggregationسبب کيږي او دغه بدلونات درسوحجراتو RBC

پــــــه

جوړښت کې ښکاره ابنارملتي سبب کيږي د گلوتاميک اسـيد او والـني امينـو اسـيدونو تبادلـه د AT
 baseپه واسطه صورت نييس چې د هوي لـه کبلـه  sickle-cell-anemiaزيـات  pleiotropicاغيـزي
ښيي او  pleiotropyهوه حاديث ته ويل کيږي چې به هوه کې د يو څ ـه زيـات جينونـه نفـوذ کـوي
لکه د يو جني تناسخي بنـه يـا  wild typeبڼـي تـه ورتـه دى اودا بڼـي مـوږ تـه ) (pleiotropicاغيـزي
راښيي او دا اغيزي په ساده ډول رسه نه دي پيژنـدل شـوي يـو سـاختامين جـني شـايد ډيـري اغيـزي
ولري ليکن يو ابتدايي وظيفه لري او هوه د پويل پيپتايد له توليـد څخـه عبـارت دي چـې دغـه پـويل
پيپتايد په فينو تايپ ليول کې مختلفو جوړښتونو ته وده او لـوړوايل ورکـوي د سـيکل سـيل کالسـيک
موال دا هم دي چې يوازي هيموالتيک انيميـا تـه پرمختـگ نـه ورکـوي بلکـې پـه هيـرتوزايگسک )-ß
 (HbAßHbSکې د مالريا د ناروغي يوپارازيت دى چې پالزموديم فالسـيپارم نـوميږي ددې نـاروغۍ
په مقابل کې نوموړي ناروغان مقاومت هم پيدا کوي  sickle –cell-anemiaپه زياتو انکشـايف انسـاجو
او غړو لکه هډوکې سږي پښتورگي توري او زړه باندي هر اړخيزه اغيزي هم منځ ته راوړي.
دهيموګلوبني ځن ري

3-2شکل  :دانسان درسو حجراتوشکل په سيکل سيل انيمياناروغۍ کې
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 -2دکروموزومونوګډوډي _ :Chromosomal abnormalityنومـوړي د هوـه ګـډوډي گـانو څخـه
عبارت دي چې د کروموزوم په نورمال شمري کې د ډيروايل او کموايل له امله منځ ته راغيل ويک
لکه ) Trisomy 21 (Down’s syndromeک ) .Turner’s Syndrome (XOپه دي ګـډوډيو کـې
هوه ګډوډي هم شاميل دي چې د کروموزوم د غري نورمال جوړښت له امله منځ ته راځي.

Down,s syndrome 2١ Trisomy or Mangolism .۳.۲.۲
دکروموزومونو دغه غرينورمالواىل ديوه عاد پـه واسـطه چـې  Downنوميـده پـه 1866
زيږديز کال کې کشف شو .داد کرومـوزومي انحـراف څخـه عبـارت دى .داد  Trisomyسـبب پـه
يوويشتمه جوړه د جسمي کرومـوزوم کـې گرځـي  .اوپـه پايلـه کـې د 46کروموزوموپـه ځـاى 47
کروموزوم کيږي .اويوويشتم کروموزوم درې کاپۍ  AA+Aجوړوي  .داپيښه دميوسيس په وخـت
کې ديوويشتم کروموزوم په جوړه کې دکروموزومونودنه جداکيدو په واسـطه صـورت نييسـ .کلـه
چې دواړه جسمي کروموزومونه ددغې جوړې په عني هگـۍ کـې دننـه موجـود وي  .نوڅـه وخـت
نو د  Down syndromeپيښه من ته راځـي.

چې دغه هگۍ دنورمال سپرم په واسطه القاح

ددې ډول خلکوشکلونه دمنگوليا د خلکو په څريوي ک نوځکه يي من وليايې نژاد بويل .

 .۴.۲.۲د Down syndromeکسانو مهمې نښې په الندې ډول دي :
خوله يي په معينه اندازه رسه وازه وي -ژبه يي پلنه وي  - .داکسان په ذهني لحاظ وروسته پـاتې وي .
 غاړه يي لنډۍ اوپلنه وي  - .داشخص به لنډى قدلري  - .پوزه به يي کږه وي  -.دغوږونو شکل به سـمنه وي (سوتشکل) - .داډول حالت معمـوالً پـه هووښـ وکې پـه زياتـه انـدازه پيښـيږي چـې ډيرناوختـه
وادونه کوي .ځينې وختونه داسې هم ويل کيږي چـې د 40کلنـۍ څخـه وروسـته وادونـه کيـداى
چې کټ مټ داسې حالت يعنې  Down syndromeپه کې رامن ته
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.

5-2شکل:د ډون سنډروم د کروموزمونو جوړښت

 .۳.۲ترنرسندروم
Turner syndrome (22AA+x) =٤5
دترنرسندروم ناروغي يوه اريث ناروغي ده چې پـه انسـانانو کـې پـه ښـ وکې رامـنځ تـه
کيږي اودوى يو xکروموزوم نه لري .دترنرسـندروم نـاورغي پـه ښـ وکې جنيسـ غرينورمـال والـئ
) (Sexul abnormalityدى ک کوم چې په  1938زيږديزکال کې  Turnerپه واسطه کشف شـوى
دى.په داناروغۍ کې په کروموزومـو کـې انحـرا واقـع کيـږي  .دادAneuploidy monosomy
سبب گرځي چې په نتيجه کې يوکروموزوم ديوې جوړې څخه ورکی کم شوى دى يعنې(.) 2n-1
پورتنئ غرينورمـالوالئ پـه دې بانـدې منـتج کيـږي چـې د 46کروموزوموپـه ځـاى  45کرومـوزوم
.هوه کم شـوى کرومـوزوم د xکرومـوزوم دى .نولـه دې کبلـه دکرومـوزومي جوړښـت فورمـول
د 22AA+xo=45دى.داد xxکروموزومونودنه جداکيدو په واسطه رامنځ ته کيږي  .کله چې يـوه
غرينورمال هگۍ پرته دهرډول  xکروموزوم څخه ديوه داسې سپرم په واسطه چې  Xکروموزوم لري
القاح

 .نوراتلونکي طفـل بـه  xoکرومـوزوم لـري  .داطفـل بـه دعقـيم ښـ ينه پـه شـکل رسه

انکشـاف کـوي  .دابـه ښـ ينه  phenotypeلـري  .خـوحيض بـه نـه لـري . No Manstruation
تخمدانونه به يې دديوې موړې په شکل رسه سپني بخون ښکاري .
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ښ ينه جنيس هورمونونه په ډيره ټيټه کچه رسه وي  .سينه ددغـو ښـ وپلنه وي  .تيونـه يـي واړه
وي ښه انکشاف يي نه وي کړى .داښ ې ټيټ قدونه لري چې ځينې يې لويشتکۍ بـويل  .داپـه
ذهني لحاظ کمزوري اوپڅې دي .

)

(Gangane,

 .۴.۲کلني فلرت سندروم:

: Klinefelter,s Syndrome(22AA+ xxy)= ٤7
دکاليــن فلرتســندروم يــوه اريث نــاروغي ده چــې ديــوه  xکرومــوزوم پــه زياتيــدورسه پــه
سړيوکې پيښيږي  .داپه سړيو کې يوغرينورمال جني حالت دى چـې پـه  1942زيږديزکـال کـې
ديوه عاد لخواچې  Harryنوميده کشف شو .دادطبيعي حالـت څخـه دکروموزومـوانحراف دى .
داکارد  Trisomyيا  Aneuploidyسبب گرځي ک چې پـه دې کـې يوکرومـوزوم دکروموزومونوپـه
سيټ ورز ياتيږي يعنې ).) 2n+1دغه غرينورمالواىل ددې سبب گرځي ک چـې د 46کروموزوموپـه
ځاى دکروموزوموشمري47

 .دلته يو xکروموزوم د xyرسه يوځاى کيږي چې په پايله کې يـي

کروموزوم  22AA+xxyکيږي .دغه کارد xxکروموزومود نه جداکيدو په واسطه رسته رسيږي څـه
وخت چې يوه غرينارمله هگۍ د xxکروموزومونو رسه ديوه سپرم په واسطه چې د yکروموزوم لـري
القاح

چې  xxyکروموزوم به لري .

نودهوې په نتيجه کې به هلک پيدا
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دغه هلک به الندې ځانګړتياوې لري:
 -۱دا عقيم نارينه دي.
-۲د دوى خصيې کوچنۍ او د  Spermatogenesisعمليه په هوه کې نه تر رسه کيږي.
-۳دا کس کمزوري نارينه جنيس غدې لري چې ښه انکساف يې نه دي کړي.
 -۴تيونه به يې غټ وي - .دا ډول کسان لوړ قدونه لري - .د نارينه هورمونونو مقدار يې کم وي.
 -۵دتذکري آلې يې کمزورى انکشاف کړي - .داکسان په ذهني لحاظ جوړندي.

 .۱.۴.۲دزياتو جينونو ګډوډي :Multipile disorder
دغه ډول ګـډوډي دڅويـا زيـاتو جينونـو دګـډوډي څخـه مـنځ تـه راځـې .او دغـه عـام اريث څـو
تشــکالت يــا ګــډوډي پــه نــاروغ کــې النــدې عاليــم اوناروغيوســبب کرځــي چــې عبــارت ده د
شـــونډودرزونه Cleft lipدشـــکري نـــاروغۍ Diabetes mellitusلـــوړ فشـــار Hypertension
اورسطانيک اشکال دجينونودىب نظمۍ اومحيطي فکتورونو د يوځاى کېدو په صورت کې منځ ته
راځې.
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 .۵.۲د وراثت حجروي او ماليکويل بنسټ
Cellular and molecular Base of Genetics
 ۱.۵.۲حـجره:
د وراثت زده کړه او مطالعه د حجرې د مطالعې پرته يوه نيمگړې پوهه بلل کيـږي ک نـو
ځکه په کار ده چې لوستونکې بايد د حجرې په مطالعه پوه

او د حجرې د هـرې برخـې پـه

جوړښتکفزيولوژيکموقعيت اومتقابل تاثري بانـدې الزمـه پوهـه تـر السـه کـړيک تـر څـو د کـومې
ستونزې رسه مخامخ نه

.څرنگه چې معلومـه ده ټـول ژونـدي موجـودات د حجـرو څخـه جـوړ

شوي او حجره ديو اورگانيزم په څېر خپل ټول حيايت فعاليتونه په ځانگړي ډول رسه پر مخ بيايى
لکه اميبونه او نورې پروتوزواوې.حجره د ټولو ژونديو موجوداتو ساختامين او وظيفوي واحـد گڼـل
کيږي يا په بله وينا حجره د ژونديو موجوداتو د جوړښت د بنسټ ډبـره شـمېرل کيـږي ک دوئ د
ژونديو موجوداتو تکوي واحدونه دي چې د نسل د تولد او بقا وړتيا د ځانـه رسه لـري.د حجـرو
جسامتونه توپري لري په من نئ توگه د حجرو جسامت( )1مايکرون اټکـل شـوى دى.د بلـې خـوا
ټولې حجرې د شکل له مخې يو شان نه ديک بلکـې تـوپري لـريک ځينـې يـې بيضـويک مولوـايتک
مکعبي ځينې کروي او بيا ځينې مستطييل شکلونه لريک خو د اصولو له مخې ژوندي موجـودات
د حجرو څخه جوړ شوي ديک او هره حجره که په واحـدالحجروي ژونـديوموجوداتو (Unicellular
) (organismکې ده او که په کوريالحجروي ژونديوموجوداتو کې ) Metazoaيـا (Multicellular
ټول حيايت فعاليتونه لکه تنفسک اطراحک تکوکهضمکميتابوليزم ...او نور په کې رسته رسيږي.
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 .۶.۲جنيټيکې مواديا ډي ان اى
DNA as a genetic Material
 DNAد جينونـــو اســـايس جـــوړونکې دي او جينونـــه اريث خـــواص لـــري چـــې د
کروموزمونو په وسيله راتلونکو نسلونو ته انتقاليږيک نو له همدې املهک  DNAجنيټيکې مواد گڼل
کيږي .
د  Harshyاو  Chaseتجربه :په  ۱۹۵۲کال کې  Harshyاو  Chaseدا ثابته کړه چې  DNAپه
بکرتيافاژ ويروسونوکې د جنيټيکې موادو پـه حيـ دنـده تـر رسه کـوي  .د باکرتيافـاژ ويـروس د
بکرتيا په بدن کې ژوندکوي  .د هوه بدن د پروټينونو او هستوي اسيدونو څخه جوړ شوي دي  .د
بکرتيافاژ وي روس دوه برخې لري پورتنۍ د رس برخه او ښکتنۍ د لکۍ برخـه  DNA .د رس پـه
برخه کې په مرکز کې شتون لري او د پروتني د قرش يا پوښ په وسيله احاطه شوي دي  .کله چې
بکرتيافاژ ويروس د بکرتيا پـه حجـره بانـدې حملـه کـويک يـواځې  DNAيـې د بکرتيـا بـدن تـه
داخليږي او د هوې بريوين کپسول بهر پاتې کيږي  .د ويروس  DNAد بکرتيا DNAکنـرتول پـه
خپل الس کې اخيل او د خپل ځان په څري  DNAپه جوړولو پيل کوي .

10-2شکل :دبکرتيا فاج ويروس داخليدل بکرتيايې حجرې ته

د هار

او جمز تجربه دا څرگندوي چې ويـرويس پـروټني نـه بلکـه يـواځې ويـرويس

 DNAدميزبان حجرې ته ننوزي او ويرويس جنيټکې کنرتول له ځان رسه ليږدوي  Harshy .او
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 Chaseدبکرتيافاژ د پروتني قرش او  DNAپه جال ډول ترشيح کړي دي .د پـروتني قرشـ د راديـو
اکتيف سلفر اود راديو اکتيف فاسفورس درلودونکې  DNAلري  .دا دوه ويروسونه پـه بکرتيـايې
حجرو باندې حملـه کـوي  .کلـه چـې دغـه بکرتيـاوې وليـدل شـوېک د راديـو اکتيـف فاسـفورس
درلودونکې  DNAپه بکرتياو کې موجود وهک په داسې حال کې چې پروتني (خارجي پوښ) و نه
موندل شو  .دې دا يې ثابته کـړه چـې  DNAجنيټيکـې مـواد دي او لـه يـو نسـل څخـه بـل تـه
انتقاليږي .

11-2شکل :تکودفاج وايرس د DNAپه بکرتيايې حجره کې

( ۴۷ب) شکل  :د جنيټکې موادو په توگه د  DNAپه اړه د  Harshyاو  Chaseد تجربې تائيد.

 ۱.۶.۲دفريډگريفت تجربه :
فريـډ گريفيـت پــه  ۱۹۲۹کــال کــې دا وموندلــه چــې بکرتيـا د انتقــالولو پــه وسـيله د
جنيټکي موادو په بدلولو کې برخه اخيل  .انتقالول هوـه پـړاو ده چـې بکرتيـا پـه کـې د ورتـه يـا
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مختلفو بکرتيا وو د نورو حجرو يا موادو څخه جنيټکي خواص ترالسه او اخيل کلـه چـې دوي يـو
له بل رسه نږدې وي  .فريډ گريفيټ د بکرتيا دوه نوعې وټاکلې
( )۱نرمې قرش لرونکې او زهرجنې ک يعنې د ناروغۍ رامن ته کوونکې چې په  IHSرسه يې ښی
ونوموله .
( )۲کلکې بې قرشه او غري زهري چې په  IIRرسه يې ونوموله .
کله چې نرمه قرش لرونکي بکرتيا د موږک بدن ته داخل شوهک موږک مړ شو .کله چـې
کلکه بې قرشه او غري زهري بکرتيا دموږک په بدن کې ترزيو شـوهک مـوږک ژونـدي پـاتې شـو.بيا
وروسته گريفيت نرمه قرش لرونکې زهري نوعه د حرارت په وسيله په غري زهري نوعـه بانـدې بدلـه
کړهک او دغه بدله شوې نوعه ي ې د موږک بدن ته داخل کړهک دغه موږک مړ نه شو .په بلـه تجربـه
کې هوه بدله شوې نرمه نوعه او کلکه غري زهري نوعه يو ځاي د موږک په بدن کې ترزيـو کـړېک
موږک په حريانۍ رسه مړ شوک په داسې حال کې چې دواړه نوعې غري زهري وې .
په موږکانوکې د پوښ لرونکي او پوښ نه لرونکې د سينه بول رامن ته کـوونکي بکرتيـا
باندې د گريفيت تجربې هوه کار دي چې د بکرتيايي انتقال نظريـه يـې پيـل کـړه او بـاالخره د
جنيټيکي موادو په توگه د  DNAد رامنځ ته کيدو سبب شوه  .دا په څيړنه کـې جوتـه شـوه چـې
کلکې غري زهري نوعې د نرمې نوعې ځيني جنيټيکي خواص درلودل چې خپـل جنيټيکـې مـواد
ي ې بدل کړل  .دا د نرمې نوعې پـه څـري پـه زهـري نـوعې بانـدې بدلـه شـوه  .دې مرحلـې تـه د
جنيټکې خواصو د انتقال يا ليږد پړاو وايې .پن لس کاله وروسته په  ۱۹۴۴کال کې اويـري مـک
ليوډ او مک کاريت د گريفيټ تجربه تائيد او ومنله  .دوي د جنيټيکې خواصو پـه انتقـال بانـدې
ډيرې تجربې تـررسه کـړې  .دوي دا وموندلـه چـې  RNAنـه بلکـه  DNAد جنيټکـې خواصـو د
انتقال وړتيا لري .

 ۲.۶.۲د  DNAجوړښت او کيمياوي ترکيب :
ډاي اکيس رايبو نيوکليئيک اسيد ( )DNAيو هستوي اسيددي  .دا د مختلفو نباتاتو ک
حيواناتوک بکرتياوو او ويروسونو څخه په خالص شکل السته راځي  .دا يـو پـيچيل مـاليکول دي او
په دې کې کاربنک اکسيجنک هايـدروجنک نـايرتوجن او فاسـفورس شـامل دي  .دا ډيـرې برخـې
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لري چې په يوه حلقه يا ځن ري کې يو ځاي شوې دي چې دې برخو ته نيوکلوتائيدونه وايې  .هر
نيوکلوتائيد له درې مرکباتو څخه جوړ شوي دي .
 )1پن ه کاربنه قند چې ډي اکيس رايبوز ) (Deoxy riboseورته وايې .
 )۲يو د فاسفيټ گروپ (فاسفوريک اسيد) ()H3PO4
 )۳د نايرتوجن لرونکې  :دا نايرتوجن لرونکې مرکبات په څلور ډوله دي .


ادنني )A( Adenine



گوانني )G( Guanine



تا ني )T( Thymine



سايتوزين )C( Cytosine

ادنني او گوانني د جسامت له نظره لوي دي او د  Purinesپه نوم ياديږي  .تا ني او سايتوزين د
جسامت له نظره کوچني دي او د  Pyrimidinesپه نوم ياديږي .
يوحلقوي نايتروجن داره قلويات

12-2شکل  :په هستوي اسيدونو کې د مشرتکو جوړښتونو ساختامين فورمولونه
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دوه حلقوي نايتروجن داره قلويات

Structural fornulas for ribose and deoxyribose sugars
13-2شکل :د رايبوز او ډاي اکيس رايبوز قندونو ساختامين فورمول

دغه درې برخې يا واحدونه هر يو قندک فاسفيټ او د نايرتوجن ماليکلونـه يـو لـه بـل رسه يوځـاي
کيږي او نيوکلوتائيد جوړوي  .د نايرتوجن د گروپ په اساسک نيوکلوتائيد هم په څلور ډوله دي :
الف ) ادنني نيوکلوتائيدAdenine Nucleotide
ب) گوانني نيوکلوتائيدGuanine Nucleotide
ج) تا ني نيوکلوتائيدThymine Nucleotide
د) سايتوزين نيوکلوتائيدCytosine Nucleotide
ګڼ شمېر نيوکلوتائيدونه يو له بل رسه يو ځاي کيږي او د  DNAماليکول جـوړوي  .د
پيورين درلودونکې د غربگې يادوه گونې حلقې مرکبـات دي لکـه ادنـني او گـوانني ک پـه داسـې
حال کې چې پايرميدين د واحدې حلقې مرکبات دي لکه تا ني او سايتوزين  .پـه نيوکلوتائيـد
کې نايرتوجن د پنتوز قند له لومړي کاربن رسه وصل کيږي او د فاسفيټ گروپ د دغه قند لـه
پن م کاربن رسه يو ځاي کيږي  .د هايدروکسل ( )OHازاد گروپ هـم د کـاربن لـه درې اتومونـو
رسه وصل کيږي  .په پن م کاربن کې د فاسفيټ موجوديت او د قند دکاربن پـه درې اتومونـوکې
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د هايدروکسيل گـروپ موجوديـت پـه  RNAاو  DNAکـې د نيوکلوتائيـدونو د اوږدو ځن ـري پـه
جوړولو کې مرسته کوي .

14-2شکل :د فاسفيټ او ډاي اکيس رايبوز گروپ تر منځ رابطه ( د هايدروجن انفرادي اتومونه حذف شوي دي

15-2شکل :څلور لوي نوکليوتايدونه په ډي ان اى ماليکول کې
)(Akhtar, 2007
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د يو نيو کلوتائيد د فاسفيټ گروپ او د بـل نيوکلوتائيـد د هايدروکسـيل گـروپ تـرمنځ کميـاوي
غربګون د ډي هايدريشن پړاو ده چې د اوبو ماليکول په کې ازاديږي او د دواړو گروپونو تـرمنځ
کويالنټ رابطه جوړيږي  .دې رابطې ته فاسفوډايسټر ( )Phosphodiesterرابطه وايې ځکه چـې
د فاسفيټ گروپ د دوه قندونو رسه د يوې جوړې ايسرتي رابطې ( )O-Oپه وسيله يو ځاي کيږي
 .نورې يو ځاي کيدنه هم په عني شکل د درې هايدروکسيل او پن م فاسفيټ گروپ په وسـيله
صورت نييس  .د  DNAدوه برخې په يوې وروستنۍ برخه کې د فاسفيټ پن م ازاد گروپ لـري
او د دريم  OHازاد گروپ په بله نقطه کې لريک نو په همدې اساس دا له نورو نيوکلوتائيدونو رسه
وصل کيداى

 .د  DNAپه يوه ليکه کې د قند حلقه په پورته خوا کې ده او په نورو ليکو يا

کړيو کې د قندونو حلقه په ښکته خواکې ده ک نو په همدې اساس دا په3-5جهت کې دي .

 RNA.۳.۶.۲يا: Ribonucleic Acid
لکه چې پوهيږو نوکليک اسيدونه  DNAاو RNAپه خپله غيږه کـې رانوـاړي .نـو RNAپـه خپلـه
نوکليک اسيد دى چې قنديې رايبوز دى RNA.په زياته اندازه کې په سايتوپالزم اوپه کمه اندازه
رسه په هسته کې موندل کيږي  RNA.په سايتوپالزم کې پـه عمـده توګـه پـه رايبوزومـوکې اوپـه
هسته کې بيا اساسا ً په هستچه کې موندل کيږي .د RNAماليکول پـه نورمالـه توګـه يـو واحـده
ريشته ده ک چې دڅوواحـدو  Ribonucleotidesڅخـه جـوړ شـوي دى  .نوځکـه داسـې هـم ويـل
کيږي چې د RNAهرماليکول دڅونوکليوتايدونوڅخـه جوړشـوي دى  .هرنوکليوتايـد بيـا درايبـوز
قندک فاسـفټواونايرتوجني قلـوي څخـه ترکيـب شـوى دى  .نـايرتوجني قلـوي يـې عبـارت دي لـه
پيورين او پري يدين څخه .دپيورينوله جملې څخه بيا په  RNAکې سايتوسني اويوراسيل وجـود
لري  .د RNAماليکول معموالً دواحدي ريښتې په شکل رسه وي .
خوځيني وختونه دا RNAريشته شاته تاو

اوپه دې توګه د DNAدماليکول په څريفرني

جوړښت ) (helical structureجوړوي  .په  RNAکې د DNAپرخالف
دپيورينواوپري يدينومقداررسه مساوي نه دى.
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 ۴.۶.۲د RNAډولونه
 -1پيوام رسوونکي – )Messenger RNA (mRNA
 -2انتقال کوونکي _ )Transfer RNA (t RNA
 -3رايبوزومي – )Ribosomal RNA (rRNA
اوس هريو په لنډه توګه توضيح کوو.
 -1پيوام رسوونکي RNAيا :m RNA
 m RNAهوه رايبونوکليک اسيددي ک کوم چې د DNAڅخه اريث معلومات اخـيل اوسـايتوپالزم
تـه يـې دپرتينودترکيـب لپـاره انتقـالوي  .د m RNAاصـطالح دلـومړي ځـل لپـاره ددوو پوهـانو
هريو  Jacobاو Monadلخوا په  1961زيږديزکال کې په کاريوړل شوه .
 m RNAدحجرې دټولـو  RNAد 3څخـه تـر5فيصـده پـورې جـوړوي  m RNA .ديـوې مکملـې
ريښتې په شکل دکروموزومي DNA chromosomal DNAدپاسه ترکيـب کيـږي  .همدغـه m
 RNAد DNAڅخه اريث کودونه اوپيوامونه کـاپي اوترجمـه کـوي اوبيـايې سـايتوپالزم تـه وړي .
همدغه اريث پيوامونـه ددرى ګونوکودونوپـه ډول ) (Triplet codesليـږدوي .د m RNAفعاليـت
دکروموزومي  DNAرسه تړيل دى نوځکـه يـې ) (hybrid m RNAهـم بـويل  .نوهمـدا وجـه ده
چې همدغه د DNAرسه تړيل  m RNAکوم چې دهستې دننه وجـود لـري د Heterogenouse
 nuclear RNAپه نامه يادوي چې په لنـډډول يـې  Hn RNAليکـي  .ددوى پروسـس دهسـتې
دننه کيږي ک چې بيا دهستوي غشا له الرې مستقيامً سايتوپالزم ته ترييږي .په سـايتوپالزم کـې
 m RNAsپه ځينورايبوزومونـوکې امانـت ايښـودل کيـږي  .ياپـه بلـه ژبـه پـه ځينورايبوزومونـوکې
دذخريې په شکل ايښودل کيږي  .په رايبوزومونـوکې  m RNAديـوه قالـب  templateپـه شـکل
دپروتينودترکيب لپاره عمل کوي .د m RNAدژونـد مـوده پـه باکرتيـاوو کـې تقريبـا ً دوه دقيقـې
خوپه  Eukaryotaکې دژوند موده دڅوساعتونو څخه ترڅو ورځوپـورې رسـيږي .خودحيوانـاتو پـه
ه يواودنباتاتوپه تخمونوکې  m RNAبيا ثابته ده چـې تقريبـاً څومياشـتې ياڅوکالـه دوام کـوي
(.)5
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 ۵.۶.۲د واټسن او کريک د  DNAماډل :Watson & Cricks Model of DNA
د کمياوې ترکيـب وروسـته د  DNAجوړښـت مطالعـه شـو .جيمـز واټسـن او فرانسـس
کريک د  DNAپه ماډل باندې کار وکړ .د واټسن او کريک د ماډل له نظـره د  DNAد مـاليکول
جوړښت په الندې ډول دي :
 )۱د  DNAهر ماليکول دوه ليکې يا تارونه لري چې يو له بـل رسه حلقـه کيـږي او دوه گـوين
رابطه جوړوي (مارپيچ جوړښت) منځ ته راوړي.
 )۲د رابطې په دواړو خواووکې د قند او فاسفيټ گروپونه شتون لري .
 )۳د رابطې په من نۍ برخه کې د نيوکلوتائيد دنايرتوجن ماليکولونه وجود لري  .ادنني هميشه
له تا ني او گوانني هميشه د سايتوزين رسه وصل کيږي .
 )۴د  DNAدواړه ليکــې ي ـا تارونــه د هاي ـدروجن لــه ضــعيفو رابطــو رسه ي ـو ځــاي کيــږي  .د
ادنني) (A=Tاو تـا ني تـرمنځ د هايـدروجن دوه رابطـې شـتون لـري او د گـوانني او سـايتوزين
ترمنځ د هايدروجن درې رابطې شتون لري (C=G) .

Structure of DNA
16-2شکل :د DNAجوړښت
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 )۵د حلقې د نيوکلوتائيدونو يو اړخ ممکن په هر ترکيب کې شتون ولريک مگـر گـه چـريې دغـه
ترکيب بشپړيږيک پـه بـل اړخ کـې بـه د نيوکلوتائيـدونو ترکيـب يـا جوړښـت د پخـواين ترکيـب او
جوړښت مطابو وي  .ادنني هميشه له تا ني او گوانني هميشه له سايتوزين رسه يو ځاي کيږي
 )۶ .د  DNAحلقــه  2nmقطــر او بشــپړ حلقــوي تاويدنــه لــري چــې لــس نيوکلوتائيدونــه يـې
 3.4nmاوږودوايل لري  .په همدې توگه د دوه نيوکلوتائيدونو ترمنځ فاصله  0.34nmده .
 )۷د  DNAپه ماليکول کې نيوکلوتائيدونه په ځن ـري يـا کـړۍ کـې د فاسفوډايسـرت رابطـې پـه
ذريعه يو له بل رسه نښلول کيږي چې د يو نيوکلوتائيـد برخـې د ډاي اکيسـ رايبـوز قنـد پـن م
کاربن د بل نيوکلوتائيد د ډاي اکيس رايبوز قند د دريم کاربن رسه رسه وصل کوي .
 )۸د  DNAپه دوه گونې رابطه کي دوه ليکې غري موازي ديک د بيل ې په توګهک دواړه مخالف
جهتونه لري  .يوه ليکه په 5-3جهت کې فاسفوډايسټر رابطه او بله ليکه په معکوس لوري يعنې
 3-5جهت کې فاسفوډايسټر رابطه لري .
 )۹د  DNAدغه دوه ليکې د  20 A°په فاصله يوله بل څخه جال کيږي  .د دوه ليکو تاويدل پـه
دوه گونې رابطه کې ښې الس ته دي او د بشپړ دوران يا تاويدو جسامت  34A°دي (انگسرتونه)
 .په هر ځل تاويدوکې  ۱۰لس نيوکلوتائيدونه وي او هر نيوکلوتائيد  3.4 A°جسامت لري .

DNA
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 ۶.۶.۲د  DNAبيا جوړيدل (کاپي کېدل):Replication of DNA
په ورته حجرو کې د  DNAمقدار او کمياوي صفت له کوم بدلون پرته انتقاليږي او دا
خواص وروسته له يو نسل څخه په بل نسل کې هم پاتې کيږي  .د حجرو د ويش په مهال DNA
جوړيږي چې دې ته د  DNAبيا ځيل جوړيدنه يا کاپې کيدل وايـې .د  DNAدوه ريشـتې د تـاو
شوي ځن ري شکله جوړښت په څري دي  .د وي د هايدروجن کمزورې رابطـې لـري  .کلـه چـې د
هايدروجن دا رابطې ماتيږي ک د  DNAدا دوه برخې د ځن ري د دوه برخو په څري يو له بل څخه
جال کيږي  .د دې مرحلې له امله پيورينونه او پايرميدينونه يو له بل نه جال کيږي  .د حجـرې پـه
هسته کې په ازاد ډول جـوړ شـوي نيوکلوتائيدونـه رامـنځ تـه کيـږيک دوي دجـال شـوو پيورينـو او
پايرميدينو په لور رسه يو ځاي کيږي  .د ادنني گروپ د نوې رابطې په درلودلو رسه د تا ني رسه
يو ځاي کيږي او همدا شان د گوانني گروپ د سايتوزين گروپ رسه وصل کيږيک پـه دې طريقـه
يو نوي اصيل شکل درلودونکې نيوکلوتائيد بيـا جـوړيږي .کلـه چـې نيوکلوتائيـد جـوړيږيک د يـو
نيوکلوتائيد دقند گروپ د بل نيوکلوتائيد دفاسفيټ گروپ رسه يو ځاي کيږي  .په دې وخت کـې
زوړ  DNAپه بشپړ ډول خالص وي او دوه ليکې يې يو له بل څخه جال کيږي  .هره ليکـه د نـوې
نيوکلوتائيد په برخه کې رسه وصل کيږي او دوه نـوې ريشـتې يـاليکې بيـا جـوړيږي  .دوي د دوه
گونې رابطې په ډول يو له بل رسه تاو راتاو کيږي .

19-2شکل :د DNAکاپي کېدل
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20-2شکل :دنوي  DNAجوړيدل يا کاپي کېدل

 ۷.۶.۲د بيا جوړيدو يا کاپي کيدوعمليه ()Process of Replication
د واټسن او کريک د  DNAماليکول د ماډل دوه گونې رابطه د کـاپي کيـدوميخانکيت
داسې ترشيح کـوي  .د  DNA-gynaseانـزايم د غربگـو ريشـتو يـاليکو د  DNAتـاو يـا پـيچ پـه
ازادولو او خالصولو کې برخه اخيلک چې له امله يې د DNAپويل نيوکلوتائيد دوه اصيل ليکـې
جال کيږي ک هره ليکه د نوې ليکې د جوړيدو لپاره يوه بيلگه او منونه گرځي .
د  DNA-Polymerase IIIانزايم د  DNAد نويو نيوکلوتائيدونو په جوړولو کـې مرسـته
کويک مگر دا انـزايم خپلـه د نويـو نيوکلوتائيـدونو پـه جوړونـه پيـل نـه کـويک د هوـې پـر ځـاي د
 Primaseپه نوم يو بل انزايم چې د  DNAد ټوټو رسه د  RNAنيوکلوتائيدونو په يو ځاي کولو او
نښلولوکې برخه اخيل ک منځ ته راځـيک د  RNAدې ټـوټې تـه  Primer-RNAوايـې  .د  DNAد
 Poly_meraseIIIانزايم د  RNA-Primerشتون احساسوي او د  DNAنيوکلوتائيدونه جوړوي تر
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څو د  DNAليکه جوړه

 .وروسته له دې په لومړين يا( r)primeکې د  RNAنيوکلوتائيدونـه

د  DNAد نيوکلوتائيدونو په وسيله عوض کيږي .
د  DNA-Polyrase IIIانـــزايم د  DNAد ليکـــې در ـــې وروســـتنۍ برخـــې لپـــاره
نيوکلوتائيدونه جوړوي  .دا څرگنديږي چې د  DNAکاپي کې دنه او بيا ځيل جوړيدنه په -3
 5جهت کې د  DNAپه وده کوونکې ليکه کې منځ تـه راځـي ک ځکـه چـې د  DNAدمـاليکولو
دوه ليکې يا تارونه غري موازي دي او نوې ليکې په مخالف جهت کې جوړيږيک په دې طريقه کې
نوې ليکې په مختلفو اندازو او شکلونو رسه غ يږي  .دغه ليکې په دوه ډوله دي :
الف) مخکنۍ ليکه
ب) وروستنۍ ليکه
په مخکنۍ ليکه کـې د نويـو نيوکلوتائيـدونو جوړښـت او د هوـوي يـو ځـاي کيدنـه پـه
نورمال ډول ديک مگر په وروستنۍ ليکه کې د نويو نيوکلوتائيدونو جوړښت او يو ځاي کېدنه غـري
نورمال او ثابته ده  .د وروستنۍ ليکې د نيوکلوتائيدونو ټوټو ته د  okazakiوړې ټوټې وايې  .دغه
ټوټې د تل لپاره په 3- 5جهت کې د د  DNA-Polymerase IIIانزايم په مرسته جوړيږي  .دغه
نيوکلوتائيدونه د  DNA-ligaseانزايم په مرسته د وروستنۍ ليکې د پن مې برخې يا نقطې رسه
يو ځاي کيږي  .پـه پـاي کـې د دې دوامـداره مرحلـې پـه وسـيله د  DNAنـوې ليکـې او تارونـه
جوړيږي .
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 .۷.۲جيـن
The Gene
 ۱.۷.۲جني – :Gene
که چريې تاسې برشـي ټـولنې تـه پـه غـور رسه ځريشـۍ اودانسـانانوډلې ډلـې تاسـې
دتوپريونو له مخې مطالعه کړئ ک داسې څوک به ونه وينۍ چې ستاسې په نظريو رنگ اويا يوډول
معلوم

ک پرته له مشابه غربگوين څخـه ک چـې پـه هوـې کـې يـوه القـاح شـوي هگـۍ پـه دوو

برخوويشل کيږي اودواړه ياهلکان اويا انجلۍ وي  .دنورو ټولوافرادو ترمنځ توپريونـه شـتون لـري
.دانواعو ترمنځ داډول تنوع اوتوپريونه په جین ک  DNAاوکروموزومونوپورې تړيل دي .

 ۲.۷.۲دهستوي جني جوړښت:
په  DNAکې دنوکليوتايدونو دټاکيل ترتيب څخه عبارت دى  .ياپه بلـه وينـا جنونـه پـه
 DNAکيدو وړو وړو ټوټو اوياسگمنټونوڅخه عبـارت دي چـې هريـويي يـوه ټـاکيل نښـه اوصـفت
انتقالوي  .دساري په توگه که يوڅوک دغوږ دپيڅکۍ په څنگ کې دسـنجا درسپـه انـدازه يـوه
توره ټکي ولري ک داهم دهوې جین کار دى ک کـوم چـې داخاصـيت انتقـالوي اودهمـدغې تـورې
نکتې دانتقال مسوليت په غاړه لري .په دنديز لحاظ  DNAدوراثت ماده ده ک اوجنونـه پـه DNA
کـــې د نوکليوتايـــدونو دټـــاکيل ترتيـــب څخـــه عبـــارت دي  .دنوکليوتايـــدونوترتيب پـــه DNA
اودنوکليوتايدونوترتيب په  RNAکې چې د DNAپه امتداد منځ ته راځي ټاکل کيږي .
پروتينونــه د RNAپــه امتــداد جــوړيږي اوپــه  RNAکــې دنوکليوتايــدونو ترتيــب پــه خپلــه
دامينواسيدونو ترتيب په پروتينوکې ټاکي .که چريې په  DNAکـې دنوکليوتايـدونوترتيب بـدلون
وکړي نودا په جین کې د بدلیدلو سبب گرځي اوويل کيږي چـې تناسـح ياموټيشـن Mutation
واقع شوى دى.
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 ۳.۷.۲کاذب جينونه ) Pseudogenes(:
کاذب جينونه د DNAټوټې دي چې له حقيقي جينونو رسه اړيکې لـري دغـه جينونـه
لږترلږه په ځينوقابليتونو کې نيم ړتياوې لري ک اويا پروټني ته په کـوډ ورکولوقابليـت کـې ځينـې
وخت ناکاميږي .کاذب جينونه کله کله دڅوګونو ميوټيشنونو له امله منځ ته راځي اومنځ ته رات،
يې ديوژوندي موجود دپايښت لپاره وي که څه هم کـاذب جينونـه پـه پـوره توګـه وظيفـوي نـدي
خوکله کله تنظيمونکي دندې اجراکوىل

اودمور اوپالر دکوډ ورکوونکوجينونورسه تړاو لري .

Extra genic DNA: ۴.۷.۲
اضافه جني لرونکى  DNAد کاپي کولو د تنظـيم عمليـې پـه پروکـاريوتونو کـې پـرمخ
بيايي ک په دې پروسوکې منظم پروټينونه او د  DNAمـنظم سـيگنالونه چـې پـه ايکسـټراجينيک
ساحو کې ځاى لريک مهم عنارص دي .لکه څنگه چې ټولې ايکسـټراجينيک د تنظـيم او سـمون
ساحې ديک نو ايکسټراټرين د جينونو ټولې ايسټراجينيک ساحې او مـنظم پروټينونـه لـه باکرتيـا
څخه او د  Uniprotډيټابيس څخه نييس.

:Junk DNA ۵.۷.۲
هوه  DNAدي چې ديوپروټني لپاره کوډ نه کـويک عمومـاً دنيوکلوتايـدونو پـه تکـراري
سلسلوکې واقع کيږي ک اوداسې نه ښـکاري چې ديو گټورعلت لپاره کار وکړي .په جنتيک کـې د
 junk DNAاصطالح د  DNAهوه ساحوته راجع کيږي چې کـوډ کـوونکې نـه وي .دغـه DNA
هوه مقدارچې دهرې حجري په داخل موجود ډيرزيات دي اود DNAدمـاليکول پـه داخـل کـې
جنتيکې سلسلې ټولې په حقيقت کې ديـو پـروټني لپـاره کـوډ ورکـوي .ځينـې لـه دغـو نـه کـوډ
ورکونکو  DNAڅخه ددې لپاره کارول کيـږي چـې  DNAنـه کـوډ ورکـوونکې اجزاتوليـدکړي .
دموــال پــه ډول  m RNA,tRNAاو. rRNAهمدارنگــه دکــوډ کوونکواونــه کــوډ کوونکــوDNA
تناسب دنوعو ترمنځ توپريکوي  .دانسان په جينوم کې  98فيصـده  DNAنـه کـوډ کـوونکې دي
خوپـــه بکرتيـــاوو کـــې يـــواځې دوه فيصـــده جنتيکـــې مـــواد هـــيڅ
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نـــه کـــوډ کـــوي .

:Satellite DNA ۶.۷.۲
که چېرې د  DNAپه ماليکول کې د نايرتوجني قلويو د جوړو لنډې شمري ډير تکرار
نو دې ډول  DNAته  Repetitive DNAيا  Satellite DNAوايي.په تکراري  DNAکې ځينې
جينونه په پرلپسې توګه سل ونه واره او يا زر واره تکراريږي په ټولو ايکوکاريوټا ژونديو اجسامو پرته
د خمريمايې څخه تکراري DNAوجود لري .خو په پروکاريوټاوو کې بيا تکراري  DNAوجود نه
لري

:Mini satellite DNA ۷.۷.۲
يوه دست اه دتکراري  DNAده چې په هوې کې يوه برخه د DNAکې چې په
معمويل ډول په  50- 5ځىل تکرار شوي وي  .اودغه  DNAدانسان په جينوم کې د000ک1
څخه په زياتو ځايونوکې ښکاره کيږي اودغه  DNAدکروموزوم دسنرتومرياوتيلومريپه برخوکې
پيژندل شوي دي اوهمدارن ه دکروموزوم ساتنه کوي .اوهمدارن ه ديوکنرتول کوونکي په ډول
دجني په څرګندتيا کې برخه اخيل .

:Micro satellite DNA ۸.۷.۲
مايکرو سټاليټ هوه  DNAده چې ددوه يا درې ياڅلورو نوکليوتايدونه يوبل پسې په
تکراري ډول د DNAپه سلسله کې راغيل وي اوشمرييې دتکرار په  DNAکې متوري وي اويا په
اليل ديوشخص کې وي .

 ۹.۷.۲ډير بدلون منونکې () hyper varible
ډير بدليدونکې ساحه هوه ځاى دى چې په هستوي  DNAکې چريې چې اسـايس
جوړي د نو کليوتايدونو تکـرار راغـيل وي ياپـه مـايتو کانـدرياکې  DNAدنيوکليوتايـدونو اسـايس
جوړې يوله بل رسه تبادله شوي وي .
ډيربدلون منونکې ساحه کې بدلونونه اوتکرارزيات  polymorphicدي .
دوه ډوله مايتو کاندرياوې ډيربدلون منونکې ساحى دانسان په بدن کې شتون لري چې ازموينـو
کې ورڅخه ګټه اخيستل کيږي .
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 ۸.۲لنډيز:
دروسوفيال د وړو حرشاتو (مچانو) يو جنس دي چې د  Drosophilidaeپه کورنۍ پورې
اړه لري .چې د دې کورنۍ غړي اکوه وخت د مېوې د مچانو په نوم ياديږي ک يا د رسکې د مچانو
په نوم ياديږي .
د جنتيک د زده کړې په اړه له مچانو څخه استفاده کيږي .دغه اورگانيزمونه داسې ډله
بندي شوي دي چې داسې مطالعه

تر څو د نورو اورگانيزمونو په بيولوژي او وراثت وپوهيږو.

تقريبآ د( )۶۰۰۰يوازي جينونو) (single genيب نظمي گاين تر اوسه پوري مشاهده
شوي دي او اسايس علت يي تناسخ ) (mutationدي چې دغه موټيشن اصآل د جني د يوي
برخي د اضافه وايلک لري وايل او يا يودبل ځاى نيوين له کبله منځ ته راځي.
د Down syndromeکسانو مهمې نښې په الندې ډول دي :
 خوله يي په معينه اندازه رسه وازه ويک ژبه يي پلنه وي ک داکسان په ذهني لحاظ وروسته پاتېوي کغاړه يي لنډۍ اوپلنه وي کداشخص به لنډى قدلري کپوزه به يي کږه وي کدغوږونو شکل به
سم نه وي (سوتشکل) کداډول حالت معموالً په هووښ وکې په زياته اندازه پيښيږي چې
ډيرناوخته وادونه کوي .
زيات شمري نيوکلوتائيدونه يو له بل رسه يو ځاي کيږي او د  DNAماليکول جوړوي .
د کمياوې ترکيب وروسته د  DNAجوړښت مطالعه شو .جيمز واټسن او کريک د  DNAپه ماډل
باندې کار وکړ .د واټسن او کريک د  DNAد ماليکول ماډل او جوړښت غربګ تاو شوى شکل
يا Double helixوښود.
په  DNAکې نوکليوتايدونو ټاکيل ترتيب لري .ياپه بله ژبه جنونه په  DNAکيدو وړو
وړو ټوټو اوياسگمنټونوڅخه عبارت دي چې هريويي يوه ټاکيل صفت انتقالوي .
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 ۹.۲پوښتنې
.1دروسوفيال ميالنوګسټرمچ دکوم فايلم دحيواناتوپورې مربوط دي واضيح يې کړئ .
 .2دروسوفيال ميالنوګسټرمچ څو جوړې کروموزومونه لري څوجوړې جسمي اوڅوجوړې جنيس
دي واضيح يې کړئ.
.3هوه ناروغۍ دانسان کومه ده چې چې ديوجني د يب نظمۍ څخه منځ ته راځي اوڅه ډول
عاليم په انسان کې منځ ته راوړي واضيح يې کړئ.
.4په سيکل سيل انيميا کې دګلوتاميک اسيدځاى کوم امينواسيد نييس .
 .5دترنرسندروم څه ډول اريث ناروغۍ ده اودکروموزومونوکاريوټايپ يې څه ډول دى واضيح يې
کړئ اوعاليم دناروغۍ په انسان کې څه ډول وي .
 .6دکالينفلټر اريث ناروغۍ کروموزومونه څه ډول جوړښـت لري او ناروغ څه ډول عاليم لري.
 .7د DNAماليکول څه ډول جوړښت لري او دنده يې په ژونديوموجوداتو کې څه ده .
 .8د DNAکاپي کيدل څه ډول دي اودغه عمليه واضيح کړئ .
 .9د DNAماليکول يوه حلقه څونانومرتجسامت لري اولس نيوکلوتايدونه څومره اوږدواىل لري .
 .10جني تعريف کړئ اوکيمياوي جوړښت يې څه ډول دى .
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درېــم څپرکى
لکه چې دا جوته ده چې وراثت پوهنه په کروموزومونو او  DNAباندې څرخېږيک نو که
نو د وراثت په ميخانيکت باندې نه پوهېږيکنو

څوک په جن کروموزوم او  DNAباندې پوه نه

کروموزومونه هوه تار ډوله جوړښتونه ديک چې دخپـل موـل دتوليـد وړتيـا لـري او پـه هسـته کـې
موقعيت لريک همدا رنگه جوړښت لري او اريث خواصوانتقال کـوونکي ديک د کروموزومونـو شـمېر
په هر نوعه ژوندي موجود کې توپريلري.او همدارن ه دميوټېشن پيژندنه په ژونديو موجوداتـو کـې
مونږ ته رضور ده.

 .۱.۳تناسخ يا نـاڅاپي بـدلون
Mutation
ديوژوندي موجود په جينونو او کروموزومونـو يـا جينـوم کـې ناڅـاپي وراثتـي بـدلون تـه
ميوټيشن وايي .هوه بدلونونه چې کوم وراثتي نه وي ک هوه دموټيشن په تعريف کې نه راځي  .په
جينوټايپ کې هـرډول کـوچني يـالوى بدلونونـه پـه ميوټيشـن کـې راځـي ک مکروميوټيشـن هوـه
ناڅاپي اولوى بدلون دې ک کوم چې په لويه کچه فينوټايپيک (ظاهري شکل) باندې اغيزې لري ک
اوپــه کــوچني ســطحه ميوټيشــن بانــدې کــوم چــې واړه فينوټايپيــک اغيــزې لــري ک هوــې تــه
مايکروميوټيشــن ويــل کيــږي  .مايکروميوټيشــن پــه زياتــه انــدازه اوپــه دوامــداره ډول وي .هوــه
ميوټيشن کوم چې په لويه سطحه وراثتي بدلونونه من ته راوړي ک هوې ته لوى بدلون ويل کيـږي
 .ځيني وختونه ميوټيشن دومره په کمه سطحه بانـدې وي چـې ديوشـخص پـه فينوټايـپ بانـدې
هيڅ ډول ليدونکې اغيـزې نـه غورځـوي .ميوټيشـن دډيروټيټواويادډيرولوړوشـعاعو مـاورا بـنفش
انفراريډ له امله په طبيعت کې پـه بـې اختيـاره توگـه رامن ـه تـه کيـږي  .ياکيـداى
البراتوار کې په مصنوعي توگه رامن ته

چـې پـه

ک دموال په توگه د xشعاع په وسـيله مـنځ تـه راځـي .
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طبيعي يا مصنوعي ميوټيشنونه کيداى

چې داخـيل اوياخـارجي وي ک پـه فزيـالوجۍ بانـدې

تاثريغورځوي  .مگرميوټيشن بدلونونه به هوه وخت اريث وي چې يوازې په جنيس حجراتو بانـدې
اغيزه واچوي  .ميوټيشنونه ښايي چې ددواړو ژوندي موجوداتو نباتـاتو او حيوانـاتو مقاومـت زيـات
ياکم کړي .موټيشن د تدريجي تکامل لپاره اهميت لري ځکه چې د موټيشن نوي انواع توليدوي
اوپه پخوانيو کې توپري راويل.

 ۱.۱.۳دميوټيشن ډولونه :
درې ډوله موټيشن وجود لري.
Gene Mutation .1
chromosomal Mutation .2
Genomatic Mutation or Polyploidy (plants) .3

 ۲.۱.۳جن موټيشنو نه:
جین موټيشن هوه دي چې په جین کې دبدلون سبب گرځي .دا بدلونونه په جن کـې
په نوکليوتايدونو کې واقع کيږي .ددې موټيشنونو اغيزې د کرومـوزمي موټيشـنونو پـه پرتلـه کـم
دي .خو په کرو موزمي موټيشن کې بيا بدلون پـه ډېـرو جنونـو کـې رامن تـه کيـږيک ځـاى يـې
بدلون خوري .جن موټيشن ته ځکه نقطه اي موټشـن وايـي چـې د  DNAد مـاليکول پـه اوږدو
کې په يوه جن او يا يوه نکته يا سگمنټ کې دا بدلون صورت نييس .دجن موټيشـن پـه واسـطه
کيداى

چې د ارگانيزم په سيستمونو او غړو کې لږ بدلونونه رامنځ ته

ک او يا دا چې هيڅ

بدلونونه رامنځ ته نچ .دا ټکۍ په ياد ولرۍ چې موټيشن هميشه مرض نه ثابتيږيک بلکـې ډېـر
ځله ددې امکان هم پيښيږي چې د موټيشن له کبله په يوه ژوندي ارگانيزم کې داسې صفتونه
رامنځ ته

چې د چاپرييال رسه د توافو ښه وړتيا په کې موجـوده وي .خـو دا ډول چانسـونه

کم پيښيږي.دجن موټيشن ډير موالونه په انسانو او نورو ژونديو اجسامو کې پـه گوتـه شـوي دي
دانسان دوينې په هيمـو گلـوبني کـې يـو څـو ډولـه جـن موتيشـنونه وجـود لـري چـې ځـانگړي
کلينيکي اعراض او نښې لري .دغه اعراض به يا داکسيجن رسه د هيمو گلوبني دتـر کيبيـدلو د
زيات او يا کم ميالن نتيجه ويک او يا به د دهيمو گلوبني دماليکول دنه اسـتحکامک او يـا هـم پـه
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خاصو او نادرو حاالتو کې به د او سپنې د موجوديت د او سـپنې داکسـايد پـه توگـه وي چـې د
 Methemoglobin anemiaسبب گرځي.

- ۳.۱.۳کروموزومي ميوټيشنونه يا کروموزومي انحرافونه
يو کروموزوم د جينونو يـوه مجموعـه ده چـې پـه خطـي ډول ترتيـب شـوي دي .پـه هـر
ځانگ ړي کروموزوم کې د جينونو شمېر توبيت وي؛ او اړوند ځايونه او فاصلې له يـوه څخـه بـل تـه
هم توبيتې وي .ځينې وخت بدلونونـه رامن تـه کيـږي کـوم چـې پـه کرومـوزوم کـې د جينونـو د
سلسلې د شمېر د بدلون پايله ويک او پرته له دې چې د کروموزومونو شمېر ته کوم رضر ورسيږي.
داسې چې يوازې د کروموزوم په جوړښت کـې بـدلون راځـي .پـه کرومـوزوم کـې هـر سـاختامين
بدلون د کروموزومي انحراف يا د کروموزومي ميوټيشن په نوم ياديږي.
د کروموزومي ميوټيشنونو ځيني ډولونه په الندې ډول دي:

 ۱.۳.۱.۳کمبود او حذف کولDeletions:
کمبود د کروموزوم د يوې برخې کمېدنه ده .چې د ضايع شوې برخـې لـه انـدازې رسه
اړيکه لري .کمبود کېداي

چې په يو ځانگړى جني او يـا د جينونـو پـه سـټ بانـدې مشـتمل

وي .د کمبود په حالت کې کروموزوم جينونه کمبودوي چې په حذف شوي او له السه وتيل برخو
کې شامل دي .حذف شوې برخه له بهر سنرتومري رسه ويک او پـه نتيجـه کـې د ژغورېـدلو وړ نـه
وي.د حذف شوې برخې په ارتباط رسه حذف ښايي چې وروستني يا اضايف وي.
وروستني حذف هوه دي په کوم کې چې د کروموزوم وروسـتۍ برخـه حـذف (کمبـود)
کيږي .کله چې حذف شوې برخه له منځ يا د دواړو انجامونو په داخل کې وهک نو دغـه حـذف بـه
اضايف وي .او دغه دوه انجامونه به بيا يـو ځـاي کيږي.اضـايف کمبودونـه پـه دروسـوفيال او نـورو
حيواناتو ې ع ام ديک په داسې حال کې چې وروستني کمبود خرب يوازې له مايز څخه ( چې يـو
ډول جــوار دي) ورکــول شــوي دي .د کمبــود دواړه ډولونــه د ميوســيس د پروفــاز د پچيټــني
 pachytenد مرحلې په دوران کې کېديل

چې وليدل
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.

حذف په طبيعت کې رامن ته کيږي .مگر د Xد وړانگـو پـه واسـطه هـم توليـد کېـداى
 .حذف يوازې په يوه جوړه د هومولوگوس کروموزومونو په يو غړي کې او په کم حالت کې وي
پــه دواړو هومولــوگس کروموزومونــو کــې واقــع

 .حــذف شــوين ده چــې هومــوزايگس يــا

هيرتوزايگوس وي.
هيرتوزايگس کمبود هوه حالت ديک په کوم چې کمبود يوازې د جوړې په يـو غـړي کـې وي .پـه
داسې حال کې چې د هوموزايگوس کمبود هم په يو کې وي په کوم کې چې د دواړو هومولوگس
کروموزومونو مساوي برخې خطا کيږي .هوموزايگس کمبودونه په عمومي توگه وژونکي وي.

حذف شوي کروموزومونه د نويو ډولو په توليد کـې نتيجـه ورکـوي .نـو پـه نتيجـه کـې کمبـود پـه
انکشاف او تکامل کې اهميت لري.

Duplication:۲.۳.۱.۳
ډوپليکيشن ( )Duplicationد کرومـوزومي انحـراف يـو ډول ديک پـه کـوم کـې چـې د
کروموزوم يوه برخه د بل هوموزايگوس يا هيرتوزايگس کروموزوم برخه جـوړيږي .دغـه جـال شـوې
برخه کيداى

چې وروستنۍ برخه وي.

لومړي موال :په دوه هومولوگس کروموزومونو کې ډوپليکيشن (( :)Duplicationوروستنۍ برخـه
کې وي).
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دويم موال :بعضې وختونه د جينونو يو سټ له يو ځل نه زيات پـه يـو شـان کرومـوزوم کـې د دوه
پرله پسې برخو چـې يـو شـان جـني پـه يـو ترتيـب رسه بيـاييک موجـود وي .د  ABCDEFGHيـو
کروموزوم فرض کوو چې پـه درې برخـو  AB, CDEاو  FGHکـې مـاتيږي .او د دې هومولوگـوس
کروموزوم هم په همدې رسه ورته دوه نقطو کې ماتيږي .د لـومړين اضـايف برخـه ښـايي چـې پـه
دوهم کې کېښودل

ک په کوم کې چې د جينونـو سلسـله د بيـا جـوړونې (ډوپليکيشـن) څخـه

وروسته  ABCDE CDE FGHپه څېر الندې ښودل کيږي:
دا ډول ډوپليکيشن تکرار ( )repeatبلل کيږيک ځکه چې دلته د جينونو يو سټ تکرار شوي دي.

ډوپليکيشن په تدريجي انکشاف کې اهميت لريک ځکه چـې پـه ډوپليکيشـن کـې د جـني نـوي
ترکيبونه راښکاره کيږيک چې په نتيجه کې نوي صفتونه راڅرگنديږي .نو د کروموزومي انحراف په
دې ډول کې يو کروموزوم ډيليټ (حذف) کيږيک په داسې حال کې چې بـل ډوپليکيـټ (تکـرار)
کيږي.

 ۳.۳.۱.۳ټرانسلوکيشنTranslocation :
د کروموزومي انحراف په دې ډول کې د دوه غري هومولوگوس کروموزومونو په منځ کـې
د ځينو برخو تبادله صورت نييس .د بېلگې په توگه کله چـې دوه غـري هومولوگـوس کروموزومونـه
 ABC DEFاو  KLM NOPپه  ABC, DEF, KLMاو  NOPبرخو باندې ووېشل
برخې يو ځاي کيږي نو نوي ترکيبات به د  ABCNOPاو  KLMDEFپه څېر راکړي.
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 .کله چې دا

معکوس ټرانسلوکيشن يا په سـاده توگـه ټرانسلوکيشـن د تقـاطع پـه څېـر ديک مگـر تـوپري يـې د
کروموزوم په ډول کې ديک هوه داسې چې دلته د برخو تبادله د هومولوگوس کروموزومونـوترمنځ
د برخواو قطعو دهک د هومولوگوس کروموزومونو تر منځ دهک په طبيعي توگه مگر داسې هم کېديل
چې د  X-Raysپه واسطه تحريک

.ټرانسولوکيشن هم نوې نوعې توليـدوي .نـو پـه پايلـه

کې انکشاف او تکامل کې د رول او اهميت درلودونکي وي.

۴.۳.۱.۳معکوس کيدل Inversion-
اينورژن د کروموزومي انحراف يو ډول ديک په کوم کې چې د کروموزوم د برخې اړوند يا
بدلونه صورت نييس .فرض کړئ چې  ABCDEFGHد جينونو خطي ترتيب لرونکي ديک چې په
درې برخو  AB, CDEاو  FGHبرخو وېشل شوي ديک او دغه درې برخې بيا رسه يو ځاي کيـږيک
مگر په دومره توپري رسه چې من نۍ برخه د  180درجو پـه شـاوخوا کـې څرخيـږي (تـاويږي) .د
جينونو د خطي ترتيب بېرته جوړ شوي کروموزوم به  Abedcfghوي .چـې دا عمـل پـه کرومـوزوم
کې د اينورژن په حي پېژندل شوي دي.

اينورژنونه په دوه ډوله دي:
 : 1پاراسينټريک اينورژن :په دې ډول کې معکوسه شوې (اړول شوې) برخـه پرتـه لـه سـينټرومري
څخه وي.
 :2پريي سينټريک اينـورژن :پـه دې ډول کـې معکوسـه شـوې (اړول شـوې) برخـه د سـينټرومري
لرونکي وي.
په طبيعت کې اينورژن د ميوسيس په جريان کې رامن ته کيږي مگر کېديل
د  Xد وړانگو په واسطه هم مصنوعي جوړ

چـې

 .بعضې وخت د معکوسې شـوې قطعـې يـوه برخـه
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بېرته اينورژن ته دروميک چې دې ډول اينورژن ته  includedاينورژن وايي .نو پـه نتيجـه کـې پـه
دغه پورتني موال کې که چېرې د  EDقطعه يا برخه په اړول شوي کروموزوم کې په اينـورژن کـې
نو بېرتـه جـوړ شـوي کرومـوزوم بـه اوس  ABDECFGHو اويس.ټرانسلوکيشـن او

الندې الړ

اينورژن د کروموزومي برخې او يا برخو بـايللو يـا تـر السـه کولـو حالـت دى  .مگـر دلتـه يـوازې د
جينونو بيا ترتيب صورت نييس .نو دا ډول کروموزومي انحراف په لږه اندازه فينوټـايپي اغېـزه هـم
لري.

 ۴.۱.۳دکروموزو مونوپه شمري کې بدلون :ياجينوماتيک موټيشن ياپويل
پواليډي
لکه دمخه چې وويل شول دژونديو اجسامو هره نوع ( )Speciesټاکيل شـمري کرومـوزوم
لري .يا په بل عبارت دکروموزومونو شمريه دهرې نوعې او ژوندي جسم دهويت کارت او يا دپيژند
گ لوۍ تذکره ده .کله کله داسې هم واقع کيږي چې دکروموزومو په شمري کې انحـراف واقـع
ده په دې معني چې د Meiosisاويا  Mitosisدحجروي ويشونو په پايله کې بدلون پـه ځينـو اويـا
ټولو حجرو کې توپري پيدا

چې کله کله دا کار دمحيطي عواملو پربنا چـې پخـوا ذکـر شـول

تررسه کيږي.دکروموزومونو غري عادي بيليدل چې دکروموزومونه په شمري کې د بـدلون سـبب پـه
دوه ډوله دي:
 .Aايوپليدي : Euploidy -داهوه حالت دى چې دهيپاليډ حجرو لپاره رضيب حالت مـنځ
ته راځي ک ياپه بله وينا دلته کروموموزومونه د  1nڅخه  .... 4n,3n.2nته لوړيږي چـې
دغې حالت ته  Euploidyوايي .خوپه خاصه توگـه کـه دکروموزومونوشـمريد  2nڅخـه
زيات

نوپه دې حالت کې يي  polyploidyبويل .

 .Bپه حيواناتو کې  polyploidyزياتره وختونه دژوند کولوتوان نه لري خوپـه نباتـاتو کـې
بيا  polyploidyدپاڼواو ميوو دزياتوايل سبب گرځي اوښۀ حاصل ورکوي .
 .Cانوپليدي –  :Aneuploidyپه دې حالت کې هيپاليډ شمريپوره حالت نه لري  .ياپه بل
عبارت.
 Aneuploidy .Dکې دطبيعي حالت څخه يوياڅوکروموزومونه کم يازياتيږي .
 Aneuploidy .Eالندې حالتونه لري:
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 .١مونوسوميک شکل – : Monosmic form
که ديوه ژوندي جسم پـه حجـرو کـې دکروموزومودشـمريڅخه يوکرومـوزوم کـم

نـودغې

حالت ته په وراثت پوهنه کې  Monosmicوايي .چې په دې صورت کې دبدن دحجرو کروموزومي
فورمول ( ) 2n-1دى.يو مونوسوميک ژوندې موجود دوه ډولـه گاميټونـه توليـدوي ک چـې يـو يـي n
کروموزوم اوبل يي  n-1کروموزوم  .لکن په عمل کې مونوسوميک افراد دژر له من ه تلونکي دي او
مري .

:Trisomic form ۱.۴.۱.۳
داحالت دمونوسومي بـرعکس حالـت دى  .داحالـت داسـې دى چـې دکروموزومونوپـه
مجموعه باندې يوبل کروموزوم زياتيږي  .دتراى سومي کروموزومي فورمـول ( ) 2n+1دى  .هوـه
ژوندي اجسام چې  trisomicدي ک په دوى کې هم دوه ډوله گاميټونه توليديږي ک چـې يـو يـي n
کروموزوم لرونکې دي  .دغه وضعيت په بيالبيلو ژونديو موجوداتو کې دبيالبيلو حاالتو درامـنځ تـه
کيدوسبب گرځي  .دموال پـه توگـه دانسـان پـه يوويشـتم کرومـوزوم بانـدې ديـوه بـل کرومـوزوم
زياتيدل د ډون سندروم سبب ګرځي .

 - ۵.۱.۳ترتاسو ميک فورمTetrasomic Form:
پــه دې حالــت کــې دوه کروموزومــه دحجــرې دکرومونــو پــه شــمري ورزيــاتيږي چــې
کروموزومي فورمول يې ( )2n+2کيږي.

:Double Tetrasomic Form -۶.۱.۳
په دې حالت کې معموالَ د کروموزومو زياتيدل د پورتني حالت په شان دي خـو دومـره
فر لري چې په پورتني حالت کې واړه زيات شوي کروموزومونه يو شان نه دي چـې کرومـوزومي
فورمول يې ( )2n+1+1دي.

 -۷.۱.۳نولوسوميک فورم:Nullo Somic Form -
يه دې حالت کې يوه جوړه کروموزومونه له من ه ځيک چې ديوه ډيپلويد ژوندي موجود
لپاره مطلـو وژونکـئ ديک خـو دغنموپـه ځينـو واريټـي گـانو کـې چـې ( Hexaploid )6nدي د
کروموزومونه د يوې جوړي له من ه تلل د داسې نسل دمنځ ته راتللو سبب گرځـي چـې داين بـه
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يې واړې وي او دنسل دتوليد توان به يې په ټيټه کچه وي چې کرومـوزومي فورمـول يـې ()6n-2
دي.

 .۲.۳کـــروموزومونه
 ۱.۲.۳مورفولوژي :
د حجري په هسته کې د نازکو تارونو په شکل جوړښتونه دي چې د کروماتني موادو په
نوم ياديږي  .له دې موادو څخـه د حجـروي ويـش پـه مهـال د تـار پـه څـري ځـانگړي جوړښـتونه
تولي ـديږي چــې د کروموزمونــو پــه نــوم ي ـاديږي  .دا د وراثــت فزيکــې اســاس بلــل کيــږي  .پــه
کروموزمونوکې کوچني جسمونه دي چې د جينونو پـه نـوم يـاديږي  .پـه يـو ژونـدي موجـود کـې
زرگونه جينونه شتون لري  .دوي په يوه ليکه کې په مستقيم ډول په تار کې د تسبح دانو په څري
کروموزمونو کې ليدل کيږي .جينونـه د وراثـت اسـايس واحدونـه او برخـې دي .دا جينونـه اريث
خواص لري چې دکروموزمونو په مرسته له يو نسل څخه بل نسل ته انتقال مومي  .کروموزمونه په
۱۸۷۶م کال کې د  Waldyerله لورې کشف شول  .بيا وروسـته پـه  ۱۹۰۸کـال کـې  Suttonد
کروموزمونه دنده او فعاليت مشخص او څرگند کړک چې دوي دارثـې خواصـو د انتقـال دنـده پـه
غاړه لري او د اريث خواصو په انتقال کې برخه اخيل .
 ۲.۲.۳د کروموزومونو جوړښت :د جوړښت له نظره کروموزمونه د الندې برخو څخه
تشکيل شوي دي
 .1کروماتيدونه Chromatids
 .2کرومونيام او کرومومريونه Chromonema and Chromomeres
.3

سنرتومري يا لومړين انقباض

.4

دوهمي انقباض يا هستوي جوړونکې

.5

تيلومري Telomere

 ۱.۲.۲.۳کروماتيدونه :
يو د ليدلو وړ او څرگند کروموزم د دوه تارشکله جوړښتونو څخه تشکيل شوي دي چـې
کروماتيدونه ورته وايې  .دا کروماتيدونه يو له بل رسه د يو کوچني جسم په وسيله يو ځـاي کيـږي
چې د سنرتومري يا لومړين انقباض په نوم ياديږي .
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 ۲.۲.۲.۳کرومونيام يا کرومومريونه :
دغه کروماتيدونه له دوه نريو او په زياته اندازه تاو شويوتارونو يـا رشـتو څخـه ترکيبيـږي
چې د کرومونيام يا کرومونيامتا په نوم ياديږي  .هر کرومونيام يو جوړه غـربگ  DNAلـري  .دواړه
کرومــونيام پــه مــارپيچې شــکل رسه تــاويږي او دوي پــه پاســنۍ ســطحه بانــدې مــرۍ شــکله
پړسيدلې برخې هـم لـري چـې د کرومومريونـو پـه نـوم يـاديږي  .پـه هـر کرومـوزم کـې سـلگونه
کرومومريونه شتون لري  .د کرومريونو تر منځ نرۍ برخې د  Interchromomersپه نوم ياديږي .
په کرومونيام کې د کرومومريونو موقعيت په هر کروموزم کې ثابت دي  .د کروموزم بريوين غشا ته
 Pellicleاو د کروموزم داخيل بې نظمه برخه چې کرومونيام په کې شتون لري د  Matrixپه نـوم
ياديږي  .اوسني بيولوژي پوهان د Pellicleک  Matrixاو کرومونيام شتون په نظر کې نه نييس .

 ۳.۲.۲.۳سنرتومري يا لومړين انقباض :
هر کروموزم د دوه تار شکله جوړښتونو څخه جوړ شوي دي چې د کروماتيدونو پـه نـوم
ياديږي  .دا کروماتيدونه د سنرتومري يا  Kinetochoreپه نوم د کوچني گرد شکله جسم په وسيله
يو له بل رسه نښيل  .دې ته لومړين انقباض هم وايې  .د سنرتومري موقعيت په کروموزم کې ټاکيل
او ثابت دي  .د حجروي ويش په مهال ککوچني تيوبونه د کروموزمونو د سنرتومريونو رسه يـو ځـاي
کيږي او کوچني ميله شکله تارونه جوړوي چې د کروموزم په حرکت او خوځيدو کې مرسته کوي .

۴.۲.۲.۳دوهمي انقباض يا هستوي جوړونکې :
يو شمري کروموزمونه يوه اضايف برخه هـم لـري چـې چـې د دوهمـې انقبـاض پـه نـوم
ياديږي  .دا د هستې رسه مل او يو ځاي دي چې د هستوي تنظيمـونکې يـا جـوړونکې پـه نـوم
ياديږي  .د دوهمې انقباض وروسته د کروموزم برخه ډيره لنـډه ويک چـې دې تـه فلـزي يـا کلـک
جسم وايې .
()5تيلومري  :دا د کروموزم قطبې برخه يا وروسـتنۍ برخـه ده چـې د بـل کرومـوزم د يـو ځـاي
کيدو څخه مخنيوي کوي.
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 ۳.۲.۳د سنرتومري دشمري له مخې دکروموزمونو ډولونه:
پـه مختلفـو کروموزومونـوکې دسـنرتومري شـمري او موقعيـت ممکـن د بـدلون وړ وي  .د
سنرتومريونو د شمري مطابوک کروموزمونه په الندې ډولونو ويشل کيږي :
 :Acentricدا هوه کروموزمونه دي چې سنرتومري نه لري .
 : Monocentricدا هوه کروموزمونه دي چې يواځې يو سنرتومري لري .
 : Dicentricدا هوه کروموزمونه دي چې دوه سنرتومريونه لري .
 :Polycentricدا هوه کروموزمونه دي چې له دوو څخه زيات سنرتومريونه لري .

 ۴.۲.۳دکروموزومونو ډولونه د سنرتومري د موقعيت له مخې:
( : Telocentric )۱دا ميله شکله کروموزمونه دي چې سنرتومري يې په وروستنۍ برخه کې قرار
لري .
( : Acrocentric )۲دا هم ميله شکله کروموزمونه دي مگـر سـنرتومري يـې د دوه کروماتيـدونو تـر
منځ په داسې شکل رسه قرار لري چې يو بازو يې لنډ او بل يې اوږد وي .
( : Sub-metacentric )۳دا Jشـــکل او  Lشـــکل کروموزمونـــه دي  .پـــه دې کروموزمونـــو کـــې
سنرتومري په مرکز کې ځاى لري په داسې حال کې چې دوه غري مساوي بازوگان جوړيږي .
( : Metacentric )۴دا  Vشکله کروموزمونه دي  .په دې کروموزمونو کې سنرتومري په مر کز کـې
په داسې حالت کې قرار لري چې دوه مساوي بازوگان جوړيږي .
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 ۵.۲.۳د کروموزوم ماليکويل جوړښت:
د  Duprawاو HansRisد کروموزمونو د ماليکويل جوړښت نظريه وړانـدې کـړه چـې د
 unistrandedنظريې په نوم ياديږي  .د دې نظريې مطابوک کروموزمونـه لـه اوږدو تـاو شـويو تـار
څخه جوړ شوي دي هستوي پروتيني فايرب ورته وايي  .په دې فايرب کې غربگ را تاو شوي DNA
هم موجود دي  .دغه  DNAد هيستون او غري هستون پروتني او  RNAپه وسيله پوښل کيـږي .
هيستون او غري هيستون پروتينونو د شمري له مخې مساوي دي .د پروپاز پـه پـړاو کـې کلـه چـې
اسيتوکرامني پـه کرومـوزم بانـدې عمـل وکـړيک د  DNAاو  RNAپروتينونـو د مقـدار لـه نظـره د
کروموزم دوه مختلفې برخوکې د ليدلو وړ وي .
( )۱يوکروماتني برخې
( )۲هرتوکروماتني برخې
 .1يوکروماتني برخې  :دا برخې روښانه رنگ لري  .دا د کروموزم لويـه برخـه جـوړوي  .دا فعالـه
برخې دي او  RNAجوړوي .
 .2هرتوکروماتني برخې  :دا برخې تور رنگ لري  .دا د  DNAدوه برابره مقدار لري  .دا برخـې
د کوچنيو بندونو او قاتونو تر منځ شتون لري  .دا غري فعاله برخې دي او د  RNAپه جوړولو
کې برخه نه اخيل .
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 ۶.۲.۳د کروموزومونو لوي او کمياوي جوړښتونه :
کمياوي جوړښت  :په کمياوي جوړښت له نظره کروموزوم له الندې مواد وڅخه جوړ شوي دي
( )aهستوي اسيدونه ؛  DNAاو RNA
( )bپروتينونه؛ په دوه ډوله دي چې يو يې هيستون ( اسايس يا غري تيزايب پروتينونـه) او بـل يـې
غري هيستون ( تيزايب پروتينونه) دي .
( )cفلزي ايونونه

 ۱.۶.۲.۳هستوي اسيدونه :
ډاي اکيس ـ رايبونيوکلئي ـک اس ـيدونه ( )DNAاو ريبونيوکلئي ـک اس ـيدونه ( )RNAپــه
کروموزمونو کې د هستوي اسيدونو په څري شتون لري .
 DNA :DNAپه جينونوکې پيداکيږي .په ټولو جوړه يئ حجـرو کـې د دوي مقـدار تقريبـاً ثابـت
دي  .د ميوسيس د مرحلې په مهال دا دوه ځايه کيږي او نياميې مقدار يـې پـه سـپرم او نیامیـی
مقدار یی په اوم بدليږي  .د کروموزومونه  DNAجنيټيکې مواد دي .
 RNA :RNAد  DNAرسه په لږ مقدار شتون لري  .دا د پروتني په جوړښـت کـې برخـه اخـيل .
يوکاريوټيک حجرو په کروموزم کې نږدې  ۴۰فيصده  DNAلري  .دا  DNAيو غرب گ راتاوشـوي
نه ماتيدونکې اوږود تا ر په څري دي او د کروموزم د هر کروماتيد په امتداد پيداکيږي  .د انسـان
د کروموزم په  DNAکې تقريباً  ۱۴۰نيوکلوتائيدونه وجود لري  .پـه الکـرتون مايکروسـکوپ کـې
 DNAد مريو د تار په څري ښکاري  .دغه مرۍ شکله او غده ډوله جوړښتونه د )(nucleosomes
په نوم ياديږي  .هر نيوکلوسوم نږدې  110A°قطر او  60A°لوړوايل لري .

 ۲.۶.۲.۳د کروموزم پروټينونه :
په کروموزم کې دوه ډوله پروټينونه شتون لري چې عبارت دي له :
(الف) هيستون پروتينونه (قلوي پروتينونه)
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(ب) غري هيستون پروتينونه ( تيزايب پروتينونه)
الف  ) :هيستون پروتينونـه قلـوي پروتينونـه)  :دا پروتينونـه قلـوي پروتينونـه دي او د کرومـوزمي
 DNAجوړښت او فعاليت تنظيموي  .هيستون پروتني پن ه مختلف ډولونه لري :
d) H3 e) H4

c) H2b

b) H2a

a) H1

(ب) غري هيستون پروتينونه ( تيزايب پروتينونه)  :دا پروتينونه منظم او انزا ـي فعاليـت او صـفت
لــري  .دوي همــدا شــان د جــني فزيکــې خــواص کنرتولــوي لکــه فاســفو -پـــروټنيک RNA
پوليمرييز RNA-Polymeroseاو  DNAپوليمرييز. DNA-Polymerose
( )3فلزي ايونونه  :په کروموزمونو کې زيات شـمري فلـزي ايونونـه شـتون لـري لکـه مگنيـزم ک
کلسيم او داسې نور  .دوي د کروموزم ترتيب او شکل جوړوي .
د کروموزمونو لوي جوړښت  :په کرمورمونو که دوه ډوله پروټينونو موجود دي چې يـو تـه هيسـتون
يا قلوي پروتينونه او بل ته غري هيستون يا تيزايب پروتينونه وايې .هيستون پروتينونه په پن ه ډوله
دي چې پورته ذکر شوي دي  .هيستون پروتينونـه د  DNAرسه يـو ځـاي کيـږي او د کرومـاتني
اسايس فرعي برخې جوړوي چې  Nucleosomesنوميږي  .هيستون پروتينونه په امينـو اسـيدونو
کې غني او زيات دي او د دوه امينو اسيدونو؛ ارگينني او ليسني د شـتون پـه نتيجـه کـې موبـت
چــارج اخــيل  .هيســتون د  Nucleosomesپــه ترتيــب او تشــکيل کــې مرســته کــوي  .هــر
 Nucleosomeد  ۱۴۶ DNAجــوړې نيوکلوتائيـد لــري  .د  DNAغربگـه يـا دوه گـونې حلقــه د
هيســتونونو د مرکــزې هســتې چارچــاپريه تــاويږي  .دا مرکــزي هســته د هيســتون د پروتينونــو
۸ماليکولونه لري چې د اوکتامري په نوم ياديږي  .په دې اوکتامري کې د هر هيستون دوه ماليکوله
 H2aک  H2bک  H3او  H4موجود دي .
دغه نيکلوسوم د يوبل رسه د کوچنيو ټوټو يا تارونو په وسيله نښتي ديک چې نښلوونکې
يا  Linkersورته وايې .دغه  nucleosomesاو نښلوونکې  Linkerيوه زړه يا تکراري برخه جوړوي
 .د  H1هيستون د هر  linkerيا  nucleosomesرسه يو ځاي کيږي  .يوه بشپړه زړه برخه د DNA
د  ۲۰۰اسايس جوړو او د پن ه ډوله هيستون له نهه ( )۹ماليکولونو څخه تشکيل شوې ده .
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د مايتوسيس او ميوسيس په مهال ک کروماتني د  300A°قطر کروماتني تارونو پورې غليظ کيږي
 .په  ۱۹۷۶کال کې  Finchاو  Klugد نيوکلوسومونو ( )Nucleosomesيوه دقيقه يو ځاي کېدنه
ومونده  .دا  Nucleosomesيو تار جوړوي چـې قطـر يـې 100A°وي او د  Nucleofilamentپـه
نوم ياديږي  .دا تار نور هم يو له بل رسه تـاويږي چـې لـوي نيوکلوسـومي جوړښـت جـوړوي چـې
مارپيچ ورته وايې  .د دې قطر  350A° 300A°پورې وي .د مارپيچ حلقې په يو ځـل تاويـدو يـا
راگرځيدو کې شپږ  Nucleosomesشـتون لـري  .د  Kornbergاو  (۱۹۸۱( Klugپـه نظـر د H1
هيستون پروټني د هستوي تار يا  Nucleofilamentد قاط کيدو سبب گرځي چې مارپيچ شکل
جوړوي .
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 ۷.۲.۳د کروموزمونو ډولونه:
د فعاليت له نظره کروموزمونه په دوه ډوله دي :
( )1جسمي کروموزوم ) :(Autosomes Chromosomseدا کروموزمونـه د تناسـيل غـړو پرتـه د
مختلفو خواصو درلودونکې جينونه لري  .دوي د جنيس غړو رسه کوم تړاو نه لري .
( )2جنيس کروموزمونه ) : (Sex- chromosomeدا کروموزمونه د تناسيل غـړو جينونـه لـري  .دا
کروموزمونه جنسيت څرگندوي  .دا په ډوه ډوله دي چې يو يې د  Xکروموزم او بـل يـې د Y
کروموزم دي  X .کروموزم ښ ينه خواص او yکروموزوم نارينه خواص منځ ته راوړي .

 ۳.۳حجروي ويش
Cell division
 ۱.۳.۳دحجرې سيکل :
څرنگه چې معلومه ده د مورنۍ حجرې څخه لورنۍ حجرې ) (Daughter Cellداسـې
په اسانه نه تشکېليږيک بلکې ځينې پيچيل پړاونه طي کوي چې پړاونه يې نظر هر ويش ته توپري
پيــدا کــوي .دا پــدې معنــي چــې دا حجــره پــه کــوم حالــت کــې دهکڅــه ډول ويـــش ديک
ميوسيس) (Moiosisمايتوسـيس) (Mitosisاو کـه آميتوسـيس) (Amitosisدا ټـولې خـربې او د
هووي تر منځ د حجرې د دوران رسه تړلې دهک چې يوې منظمې څيړنې ته اړتيا لري.

 ۲.۳.۳دحجرې دوران يا  Cell Cycleپه دوو پړاو کې تر رسه کيږي :
Intephase -۱
Mitotic phase-۲
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په دې دوران کې انرتفيز په حقيقت کې د ويش لپاره د حجرې کمبوداتـو د پـوره کولـو
او تياريو پړاو ديک چې وروسته به تکرار

دوهمه پړاو د وېش پړاو ده ک چې يوه مـورنۍ حجـره

په دوو لورنيو حجرو وېشل کېــږي.د حجرې په دوران کې د انرتفيز يـا اسـرتاحت پـړاو اوږده ويک
خو د ويش پړاو يې بيا لنډه وي .د موال په توگهک د حجرې دوران په  Paramecium auriliaکې
شپږ ساعته دربرنييس کخو په نورو ژونديو موجوداتو کې دا وخت توپري کوي.

 ۳.۳.۳انرتفيز : Interphase
انرتفيزپړاو په رښـتيا رسه ددوو ويشـونو کاريوکـاينزس اوسـايتوکاينزس لپـاره دکمبوداتـو
اونيمگړتياوو دپوره کولوپړاو ده .
ددې مرحلې ځان ړتياوې په الندې ډول دي :
 -1داد حجري داسرتاحت پړاو ده .
 -2دايوه ډيره اوږده پړاو ده .
 -3پدې پړاو کې هسته لويه ک ځانگړې اوپرته له بدلون نه کوي .
 -4دا پړاو حجره دمايتوسيس ويش لپاره اماده کوي .
 -5هستوي غشا په ثابت حالت کې دبدلون پرته وجود لري .
 -6هستچه ځانگړي اوجدا وي .
 -7په دې پړاو کې ويش وجود نه لري .
 -8په دې فازکې متابوليک فعاليتونه په لوړه کچه رسه وجود لري .
 -9په دې فازکې حجره وده کوي اوجسامت يي غټيږي .
 -10په همدغه فاز کې  mRNAاو  rRNAترکيب مومي .
 -11کروموزومونه په دې پړاو کې داوږدو تارونوپه شکل رسه وي ک خودننه بيا غربگ يامضاعف وي
 -12هرکروموزوم دوه کروماتيده لري .
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 -13په دواړو کې دوه سنرتيوله وجود لـري دسنرتوسـفريونوڅخه يـي مايکروټيوبولونـه جـوړيږي ک
اودمايکروټيوبولونوڅخه يوه شان جوړښت چې اسرتنوميږي منځ ته راځي .
دانرتفيزپړاو درې فرعي فازونه لري :G1- Phase -1.S-G1-Phase G2 Phase :
داپړاو د Gep- Standپه نوم هم ياديږي  .په دې ځاى کې دهوولوڼوحجرو چې دمايتوسيس ويش
څخه نوي راوتيل وي ک لومړنۍ وده او منوتررسه کيږي  .نوځکه داپريـود د First growth period
په نوم هم ياديږي .دا يولوى پريود دى چې ډيردوام کوي ک پـه ځينـوحجروکې کلونـه دوام کـوي .
دموال په توگه عصبي حجرې په  G1- Phaseکې دهميش لپاره باقي پاتې کيږي  .په لويه کې
داسې وايوچې  G1- Phaseدانرتفيز مرحلې  25%څخه تر  50پورې وخت پـه برکـې نييسـ.په
 G1- Phaseکې د RNAټول ډولونه لکه  tRNA, mRNAاو rRNAاوپروتني ترکيب کيږي .
: S-Phase -2
داپړاو د S - standپه نوم هم ياديږي  .په دې پړاو کې د DNAترکيبيدل صورت نييسـ  .پـه دې
وخت کې د DNAماليکول مضاعف وي .داوخت دانرتفيـز مرحلـې د  35څخـه تـر  40پـورې
وخت اخيل .
: G- Phase -3داپړاو د  S-Phaseاو Mitotic Phaseترمنځ دمنودوهم فازدي .
دافازدحجرې په دوران کې دوهم دودې او منوفاز  second growth phaseپړاو دلته هسته خپل
حجم زياتوي ک متابوليک فعاليتونه دحجروي ويش په موخه گړنـدئ کـوي او m- tRNAاوrRNA
هم ترکيب کيداى

 .دا پړاو ترمايتوتيک پړاو پورې غزيږي 5(.ک.) 1

5-3شکل :دانټرفيزمرحلې( رشافت)۱۳۹۴ ,
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 ۴.۳.۳حجروي وېـش
Cell division
طبيعي حجره د نوې حجرې د جوړولو او توليد وړتيـا لـري  .د نـوې حجـرې جوړيـدو او
منځ ته راتلو مرحلې ته حجروي ويش وايې .

حجروي ويش په درې ډوله دي :
( )۱امايتوسيس  )۲( Amitosisمايتوسيس Mitosis

( )۳ميوسيس Meiosis

 ۵.۳.۳امايتوسيسAmitosis:
دا د ويشنې ډير ساده شکل دي  .په دې پړاو کې د کروموزمونـو ځـانگړي جوړښـت نـه
ليدل کيږي  .لومړي هسته او ورپسـې سـايتوپالزم پـه دوه برخـو ويشـل کيـږي  .دې مرحلـې تـه
( )binary fissionهم وايې  .کله چې دغه پړاونه پيليږيک هسته لويږي او د غ يـدلو پـه وسـيله
دوک ته ورته شکل غوره کوي او بيا په دوه کوچنيو هسـتو بانـدې بـدليږي  .د هسـتو د ويـش تـر
څنگ سايتوپالزم هم د ويشنې يا تجزيې د جدار په وسيله په دوه برخو ويشل کيږي  .هره برخـه
يې يوه هسته لري  .په دې طريقې رسه دوه بيلې او ازادې حجرې منځ تـه راځـي لکـه باکرتيـا او
اميب .

6-3شکل :امايتوسيس حجروي وېش
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 ۴.۳مايتوسيس
Mitosis
دا د حجرې د ويش ساده پړاو ده چې د کروموزمونو شمري په کې ثابـت پـاتې کيـږي او
بدلون نه کوي  .هره نوې حجره د مورنۍ حجرې په څري عني شمري کروموزمونه لري  .د ميتـوزس
په پړاو کې يوه حجره په دوه حجرو باندې ويشل کيږي او دا معموالً د بدن په جسمي حجرو کـې
واقع کيږي .

د مايتوسيس ويش الندې پړاوونه لري :
 .1پروفيز Prophase
 .2ميتافيزMetaphase

 -۶د هستې ويشل کيدل Division of
)(nucleus or karoyokinesis

 .3انافيز Anaphase
 .4تيلوفيز Telophase

 Cytokinesis .۵د سايتوپالزم ويشل کيدل Division of Cytoplasm

 ۱.۴.۳پروفيز :
دا د ميتوز لومړنۍ پړاو ده  .په دې پړاو کې په هسته کې تار شکله جوړښتونه منځ ته راځي
چې کروموزمونه ورته وايې  .دا د کروماتني د موادو څخه جوړيږي .په پيـل کـې کروموزمونـه ډيـر
نريک اوږده او تاو شوي ويک په څرگندډول د ليدلو وړ نه ويک مگر له يو څه مودې وروسټه پيړ او
لنډيږي چې بيا د ليدلو وړ گرځي  .هر کروموزم دوه تار شکله جوړښتونه لري چې د کروماتيـدونو
په نوم ياديږي  .دا کروماتيدونه د کوچني گردشکله جسم په وسيله يو له بل رسه يـو ځـاي کيـږي
چې د سنرتومري په نوم ياديږي .د پروفيز په وروستنۍ پړاو کې هسـتوي غشـا او هسـته لـه من ـه
ځي  .د هستې په برخه کې کوچني تـار شـکله جوړښـت مـنځ تـه راځـي چـې د هسـتوي تـار يـا
ميتوتيک سيستم (ميتوتيک پيچيل جوړښت) په نوم ياديږي  .دا درې ډوله کوچني تارونه لري .
(الف)  :دوامداره يا اوږده کوچني تارونه  :دا تارونه د ميتوتيک سيستم يا هستوي دسـتگاه لـه يـو
قطب څخه تر بل قطب پورې غ يږي .
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(ب)  :ثابت او لنډ کوچني تارونه  :دا تارونه لـه يـو قطـب څخـه د ميتوتيـک سيسـتم تـر مرکـزي
برخې پورې دوام پيداکوي او غ يږي ک چې استوايې قطب ورته وايې .
(ج)  :ستوري شکله تارونه  :دا تارونه له سنرتيول څخه نيولې تر کـوچني تـارونو تـر قطـب پـورې
پيداکيږي .
په لوړو او جگـو بوټـو کـې سـنرتيول نشـته  .هسـتوي کـوچني تارونـه د هوـوي پـه هسـته کـې د
سنرتيول د مرستې پرته جوړي ږي  .هستوي تارونه پورتني او ښکتني نري قطبونه لري او مرکزي د
څنگ لوري برخه يې د استوايې قطب په نوم ياديږي .

 ۲.۴.۳ميتا فيز :
په دې پړاو کې هستوي الياف يا کوچني تارونه په بشپړ ډول جـوړيږي  .کروموزمونـه د
هســتوي کــوچني تــارونو پــه اســتوايې قطــب کــې رسه ي ـو ځــاي کيــږي  .هــر کرومــوزم د دوه
کروماتيدونو څخه جوړيږي چې د سنرتومري په وسيله يو له بل رسه نښتي وي .

 ۳.۴.۳انافيز :
په دې پړاو کې د هر کروموزم دوه کروماتيدونه يو له بله جال کيږي  .د هر کروموزم دوه
ټوټې يو له بله جال کيږيک او د هستوي کوچني تارونو د مخالفو قطبونو په لور حرکـت کـوي  .دا
دوه ډلې د حجروي محور يا ميلې د نرمو او کش کيدو وړ تارونو په امتداد حرکت کوي  .کله چـې
جال کېدنه پاي ته ورسيږي او دغه دوه ډلې دکروماتيدونو د حجروي محور په مخالفو قطبونو کې
رسه راټولې او يو ځاي

ک کروماتيدونه د نويو کروموزمونو په څري عمل کوي  .پـه پايلـه کـي دوه

ډلې جوړيږي چې هره يوه يې يو ډول نوې جوړ شوي کروموزم لري .

 ۴.۴.۳تيلوفيز :
په دې پړاو کې هستوي ميله يا کوچني تارونه له من ـه ځـي او د کروموزمونـو د هـر ې
ډلې چارچاپريه يوه نوې هستوي غشا جوړيږي  .کروموزمونه په خالصيدو پيل کـوي او ډيـر اوږده
کيږي او يو بل را حيصاروي او تاويږي چې پـه پـاي کـې دکرومـاتني مـاده جـوړوي  .گـرد شـکله
هستوي جسم څرگنديږي او په دې توگه دوه نوي توليدشوې هستې جوړيږي .
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 ۵.۴.۳سايتوکاينزسيس :
کله چې دوه نوې توليدشوې هستې جوړې

ک په سايتوپالزم کې هم ويشنه مـنځ تـه

راځي چې دې ته سايتوکا نيزس هم وايې  .په استوايې ساحه کې نوي حجروي جـدار جـوړيږي ک
په دې توگـه دوه حجـري جـوړيږي چـې هـره حجـره خپلـه هسـته لـري  .پـه دې طريقـې رسه د
ميتوزس پړاو پاي ته رسيږي

 ۶.۴.۳د مايتوسيس اهميت :
( )۱د مايتوس په پړاو کې حجره د يوې ساده مرحلې په ترڅ کې ويشل کيږي  .دا ويـش يـواځې
په جسمي حجره کې واقع کيږيک نه په جنيس يا زوجي حجره کې .
( )۲په دې پړاو کې د کروموزمونو شمري يو شان او ثابت پاتې کيږي .
( )۳ټول کروموزمونه په مساوي ډول او يو شان نوې جوړې شوې هسـتې تـه ليږديـږي او پـه دې
توگه د کيفيت او کميت له لحاظه د مورنۍ هستې رسه يو شان او ورته وي .
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7-3شکل :دمايتوسيس دحجروي ويش مختلفې مرحلې )(Akhtar, 2007

 ۵.۳ميوسيس
Meiosis
ميوسـيس د حجـروي ويـش يـوه ځــانگړې او پيچلـې پــړاو ده چـې پــه دې پـړاو کــې د
کروموزمونو شمري نياميې راکميږي  .دې پړاونه ته د کمبود يا کم ويش هم وايـې  .ميوسـيس پـه
جنيس توليدونکو حجرو ( )Germ Cellsکې د گاميټ د جوړيدو په مهال مـنځ تـه راځـي  .د دې
پړاونه په ترڅ کې يوه حجره په څلورو حجرو ويشل کيږي .
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 ۱.۵.۳په ميوسيس کي دوه ډوله ويشنه صورت نييس :
 .1لومړى ميوتيک ويشنه :لومړنۍ ويشنه د ميوتيک ويشنې په نوم ياديږي  .په دې ويشنه کـې
هسته په دوه کوچنيو هستو باندې ويشل کيږي او د کروموزمونو شمري نياميې ته راکميږيک
يعنې هره هسته نياميې شمري کروموزمونه لري .
 .2دو ه ميتوتيک ويشنه :دو ه ويشنه د ميتوتيک ويشنې په نوم ياديږي چـې د کروموزمونـو
په شمري کې نور کمبود نه رامن تـه کيـږي او دوه هسـتې پـه څلـورو کوچنيـو هسـتو بانـدې
بدليږي .

 ۲.۵.۳لومړنۍ ميوتيک ويشنه :
دې ته ميوتيک ويشنه وايې چې په ترڅ کې يې د کروموزمونو شمري نياميې ته راکميږي
او له يوې هستې څخه دوه هستې جوړيږي  .په دې پړاو کې الندې پړاوونه او پړاونه ګډون لري .
-۱پروفيـــــــز I prophase:

 -۲ميتـــــــافيزI Metaphase:

 -۳انـــــــافيزIAnaphase:

 -۴تيلوفيزI Telophase:
 .1پروفيز  : Iپه دې پړاو کې پن ه نور پړاونه شتون لري چې عبارت دي له :

() I



ليپتوتني ()Leptotene



زايگوټني ()Zygotene



پچېتني ()Pachytene



ديپلوتني ()Diplotene



ډاي کا ينسس ()Diakinesis

ليپتوتني:
په دې پړاو کې کروموزمونه پـه هسـته کـې څرگنـديږي  .دوي اوږده او نـري تـار شـکله

جوړښتونه لري  .هر کروموزم خپل ورته ملگري لري ک يو کروموزم مذکر او بل يئ مون وي .
دغه يو شان کروموزمونو ته مشابه کروموزمونه (  )Homologue Chromosomesوايې  .دغه
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کروموزمونه په تاويدلو پيل کوي او په هره ليکه يا تار کې مـرۍ شـکله جسـمونه څرگنـديږي
چې دکرومومريونو په نوم ياديږي .
()II

زايگوټني:
په دې پړاو کې کروموزمونه لنډيږي او پيړيږي  .دوه مشـابه کروموزمونـه يـو لـه بـل رسه

نږدې کيږي او په جوړه کيدوپيل کوي  .دې جوړه کيدو ته  Synapsisوايې .
()III

پچـېـټـني:
د ساينپســس پــه پايلــه کــې کروموزمونــه ضــخيم کيــږي او  bivalentsورتــه وايــې .

دا bivalentکروموزمونه د دوي د زيات تاويدو په اثر لنډ او پيړيږي  .بيـا وروسـته هـر مشـابه
کروموزم په دوه کروماتيدونو باندې ويشل کيږيک په دې توگـه څلـور کروماتيدونـه جـوړيږي
چې د ټټراډ ( )Tetradsپه نوم ياديږي .
()IV

ديپلوتني:
کله چې د ټټراډ کروموزمونه من ته راځيک د مشابه کروموزمونو تر منځ د دفعې قوه منځ

ته راځي او د وي له يو بل څخه په جال کيدو پيل کوي  .مگر دوي په يو يـا ډيـرو نقطـو کـې
رسه نښتي پاتې کيږي  .دې نقطو يا برخو ته  Chiasmataوايې  .په  Chiasmataکـې د يـو
ځــانگړې مرحلــې پــه وس ـيله د جنيټيکــې مــوادو تبادلــه صــورت نييســ چــې د دوه رگــه
( )Crossing overپه نوم ياديږي  .بيا وروسته کروموزمونه په يوه پنډ پوښ يـا احاطـه شـوي
جسم کې تاويږي .
()V

: Diakinesis

کله چې کروموزمونه اعظمي انقباض ته ورسيږيک دوي د هستې د حشوي پـه لـور حرکـت
کوي  .دوي غالبا ً له  Chiasmataپرته په بل هر ځاي کې يو له بل څخـه جـال کيـږي  .دوي پـه
تجزيه کيدو پيل کوي  Chiasmata .د کروموزمونو د وروسـتۍ برخـې پـه لـور حرکـت کـويک دې
مرحلې  Terminalizationوايې .د  Terminalizationد مرحلې په اساس کروموزمونه يو لـه بـل
څخه جال کيږي  .له دې وروسته کروموزمونه سايتوپالزم ته راځي .
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 .2ميتافيز : I
په دې پړاو کې هستوي غشاله من ه ځي او ميله شکله جسم جوړيږيک چـې هسـتوي
ميله ورته وايې  .کروموزمونه په دې وخت کې د ميلې په پلنه من نۍ برخه کې واقع کيـږي چـې
استوايې قطب ورته وايې  .د ميلې تارونه پـه سـنرتومريونو کـې د ټټراډونـو رسه يـو ځـاي او وصـل
کيږي .

 .٣انافيز : I
د ورته کروموزمونو سنرتومريونه يو بل دفع کوي  .د دې مرحلې په پايله کې هر ټټراډ په
دوه جوړې کروماتيدونو يا جفتو برخو باندې ويشل کيږي  .دوي د نري تارونو په امتداد د ميلـې
د مخالفو قطبونو په لور حرکت کوي  .د دې مرحلې په نتيجه کې د کروموزمونـو کمبـود مـنځ تـه
راځي او له دوه جوړې کروموزمونو  diploidڅخه يوه جوړه کروموزمونو  haploidته بدلون مـومي
.

 .٤تيلوفيز : I
کله چې کروموزمونه د ميلې په مخالفو قطبونو کې په گروپونـو کـې يـو ځـاي تنظـيم او
برابريږيک هستوي جسم بيا څرگنديږي او د هر گروپ چارچاپريه هستوي غشا هم جـوړيږي  .پـه
دې توگه دوه نوې توليدشوى هستې جوړيږي  .د دوه هستو تر جوړيدو پورې د ميوسيس مرحلې
لومړنۍ ميوتيک پړاو بشپړيږي چې په دې کې له يوې دوه جوړه ايې هستې څخه يوه يوجوړه يې
هسته جوړيږي .د ميوسيس مرحلې د لومړۍ ويشنې د پـاي تـه رسـيدو څخـه وروسـتهک پـه ډيـرو
کوچنيو ذره بيني موجوداتو کې ممکن يو لنډ ځنډ او يا انرتفاز وي او بيا دوهمه ويشنه پيليږي .
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Fig.24-A: Meiosis. Division l. Prophase – A:
leptotene; B: Aygotene; C: Pachytene; D:Diplotene;
E:diakinesis; F: metaphase; G: anaphase; H:
telophase.

: دوهمي ميوتيک ويشنه۳.۵.۳
: په دې ويشنه کې څلور مرحلې موجودې دي
-۴ II Ana phase: انافيز-۳

II Metaphase:ميتافيز-۲

II prophase: پروفيز-۱
II :Telo phaseتيلوفيز
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 -1پروفيز : II
په دې پړاو کې د هرې هستې کروموزم دوه کروماتيدونه لري  .د کروموزم دغه کروماتيد
يو له بل څخه جال پاتې کيږي  .دوي همدا شان له سنرتومري پرته لوي شکل غوره کوي  .په
لومړيو کې اوږود او تاو راتاو وي مگر زر تر زره بريتـه لنـډ او ډبـل کيـږي  .هسـتوي جسـم او
هستوي غشا له من ه ځي .

 -2ميتافيز : II
په دې پړاو کې هستوي ميله يا جسم جوړيږي او کروموزمونـه پـه اسـتوايې قطـب
کې رسه يو ځاي کيږي  .دغه کروموزمونه دوه کروماتيدونه لري .

 -3انافيز : II
دغه دوه کروماتيدونه يو له بل څخه جال کيږيک هر يو يې ځانته جال سنرتومري لري  .د
هرې جوړې دوه کروموزمونه د ميلې د مخالفو قطبونو په لور حرکـت کـوي او هلتـه رسه يـو
ځاي کيږي او همدلته په مخالفو قطبونو کې دوه جال گروپونه جوړوي .

 -4تيلوفيز : II
د کروموزمونو د هر گروپ چارچاپريه هستوي غشا جوړيږي  .هستوي جسم بيا څرگنـديږي .
هستوي ميله ورکيږي او له من ه ځي .په دې توگه څلور يو جوړه يې هستې جوړيږي .

:Cytokinesis ۴.۵.۳
د څلور هستو تر جوړيدو وروسته د سايتوپالزم ويشـنه مـنځ تـه راځـي  .سـايتوپالزم پـه
څلورو برخو ويشل کيږيک هره برخه يې هسته لري او په پاي کې څلور حجرې منځ ته راځي  .هره
هسته يوه جوړه کروموزمونه لري .
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 ۵.۵.۳د ميوسيس اهميت:
( )۱پــه ميوســيس پــړاو کــې د کروموزمونــو کمبوديــا  Reductionمــنځ تــه راځــي  .دا د جنيس ـ
حجروتوليدونکو يا زوجي حيواناتو او نباتاتو د ژوند په دوران کې اړينه ده  .دا د گاميټ يا جنيسـ
حجرو د جوړيدو په مهال صورت نييس تر څو د کروموزمونو شمري راکم کړي .
( )۲دا د نوعو مشخص شمري کروموزمونو په بريته راگرځيدو او ژوندي کيدو کې مرسـته کـوي  .د
القاح په مهال د دوه يو جوړه يې گاميټونو د يو ځاي کيدو څخه د اصيل شـمري پـه درلودلـو رسه
دوه جوړه يې ژوندي موجود جوړيږي .
( )۳د ميوسيس د مرحلې په مهال د دوه مشـابه کروموزمونـو تـر مـنځ  Crossing Overمـنځ تـه
راځيک چـې پـه پايلـه کـې يـې پـه انسـانانو کـې د جنيټيکـې نښـو او خواصـو انتقـال او تبادلـه
څرگنديږي .
( )۴په راتلونکې نسل کې د جنيټيکې او اريث موادو د نوي جوړښت او يو ځاي کيدو له امله دا
د ژوندي موجود د تکامل سبب گرځي .

Meiosis (contd) Division ll. l: Prophase; J: Prophase k: anaohase; and L: telophase.
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دمايتوسيس او ميوسيس تر منځ توپري
ميوسيس

مايتوسيس
 .1مايتوس ـيس د حجــروي وي ـش ســاده

 .1ميوســيس د حجــروي ويـش پيچلــې

پــړاو ده چــې پــه دې پــړاو کــې د

پــړاو ده چــې پــه دې پــړاو کــې د

کروموزمونو شمري ثابت پاتې کيږي .

کروموزمونو شمري نياميې راکميږي .

 .2مايتوسيس د ژونـدي موجـود د ژونـد

 .2ميوسيس يواځې د جنسـې حجـرو د

په مهال هر وخـت واقـع کيـږي لکـه

جوړيدو په مهال صورت نييس .

ودهک منوک د پوستکې حجرېک د وينې

 .3دا د بـــدن د غـــړو پـــه جوړښـــت او
ترميم کې برخه نه اخيل .

حجرات .
 .3دا د انســــاجو او د بــــدن د غــــړو د

 .4په ميوسـيس کـي دوه ډولـه ويشـنې

حجراتــو پــه جوړښــت او تــرميم کــې

صورت نييسک لومړي ميوتيک ويشنه

برخه اخيل .

او دو ه ميتوتيک ويشنه ده .

 .4په مايتوسيس کـې يـواځې ميتوتيـک
ويشنه صورت نييس .

 .5پـه ميوسـيس کـې Crossing Over
صورت نييسـ چـې پـه هوـې کـې د

 .5پـــه مايتوســـيس کـــي کراســـنگ اور
 Crossing Overنشته .

جنيټيکــې مــوادو تبادلــه مــنځ تــه
راځي .

 .6پــه مايتوس ـيس کــې د ي ـوې واحــدې

 .6په ميوسـيس کـې مـورنۍ حجـره پـه

حجـــري څخـــه دوه نـــوې حجـــرې

څلــورو نويــو حجــرو بانــدې ويشــل

جوړيږي .

کيږي .
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 ۶.۳لنډيـز
ديوژوندي موجود په جينونو او کروموزومونو يا جينوم کې ناڅاپي وراثتي بدلون ته
ميوټيشن وايي .هوه توريات چې کوم وراثتي نه وي ک هوه دموټيشن په تعريف کې نه راځي
.ميوټيشن په ژونديو موجوداتو کې ډيروټيټواويادډيرولوړوشعاعو ماورا بنفش انفراريډ له امله په
طبيعت کې په ناڅاپي توگه منځ ته راځي  .ياکيداى
منځ ته را

چې په البراتوار کې په مصنوعي توگه

ک دموال په توگه د xشعاع په وسيله منځ ته راځي .د کروموزوم د يوې برخې کمېدنه

ده .چې د ضايع شوې برخې له اندازې رسه اړيکه لري .کمبود کېداي

چې په يو ځانگړى

جني او يا د جينونو په سټ باندې مشتمل وي.ټرانسلوکيشن او اينورژن د کروموزومي برخې او يا
برخو بايللو يا تر السه کولو حالت دى  .نو دا ډول کروموزومي انحراف په لږه اندازه فينوټايپي
اغېزه هم لري .د حجري په هسته کې د نازکو تارونو په شکل جوړښتونه دي چې د کروماتني
موادو په نوم ياديږي  .له دې موادو څخه د حجروي ويش په مهال د تار په څري ځانگړي
جوړښتونه توليديږي چې د کروموزمونو په نوم ياديږي  .دا د وراثت فزيکې اساس بلل کيږي
.دHans Ris Dupraw

د کروموزمونو د ماليکويل جوړښت نظريه وړاندې کړه چې د(

 )unistrandedنظريې په نوم ياديږي  .د دې نظريې مطابوک کروموزمونه له اوږدو تاو شويو تار
څخه جوړ شوي دي هستوي پروتيني تار ( )Nucleo-protein fibreورته وايي .انرتفيزمرحله په
حقيقت کې ددوو ويشونو کاريوکاينزس اوسايتوکاينزس لپاره دکمبوداتو اونيمگړتياوو
دپوره کولومرحله ده  .اويل ميوتيک ويشنه : first Meiotic division:لومړنۍ ويشنه د ميوتيک
ويشنې په نوم ياديږي  .په دې ويشنه کې هسته په دوه کوچنيو هستو باندې ويشل کيږي او د
کروموزمونو شمري نياميې راکميږي.
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 ۷.۳پوښتنې
.1تناسخ ياميوټيشن په څوډوله دى واضيح کړئ .
.2ډوپليکيشن دکروموزومونوڅه ډول واقع کيږي واضيح يې کړئ .
.3تراى سوميک حالت ديوژوندي موجود څه ډول وي رسه له مواله يې واضيح کړئ .
.4نولوسوميک شکل دکروموزومونوڅه ډول وي رسه له مواله يې واضيح کړئ .
 .5يوکروموزومونه له څوبرخوڅخه جوړ شوي دي واضيح يې کړئ .
.6سنرتومريدموقعيت له مخې کروموزومونه په څوډوله دي واضيح يې کړئ.
 .7دفعاليت له نظره کروموزومونه په څوډوله دي واضيح يې کړئ .
 .8دمايتوسيس حجروي ويش څومرحلې لري واضيح يې کړئ.
 .9دمايتوسيس اهميت واضيح کړئ .
 .10دميوسيس حجروي ويش دپروفيز مرحلې څونورې مرحلې لري اوهم په ميوسيس کې
کروموزومونه دژوندي موجود کوم حالت غوره کوي .
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څلورم څپرکى
لکه چې جوته ده چې طبي جنټيک پواسطه کوالى شو چې د غربګونو اوالدونو زېږېدنه
او د نښلېدلوغربګونومطالعه کول ډېررضور او الزمي ده ک او د انسانانو د وينـې ګروپونـو پيژنـدل او
مطالعه کول په اريث شکل ډېر مهم او علمي کار گڼل کيږيک او هم د  Rhفکتور پيژندل په نارينه
او ښ ينه کې رضور دي .ترڅو پورې د ازدواج په وخت کې نر او ښ ې څـه ډول اوالدونـه من تـه
راځي او هم د وژونکو جينونو پيژندل په انسانانو کې رضور د .

 ۱.۴غربگوين Twins
غربگ ـون د څوگ ـوين امي ـدواري ي ـو ډول دي غربگ ـون پــه جنيتي ـک کــې د جنونــو او د
محيطي تاثرياتو د مقاييس له امله ځانته خاص ځاي مونديل دي .د غربګونو اميدواري وار پـه وار
پيښدنه اوسني وخت کې ډيره شوي چې د گونادوتروپني د زيات استعامل په صورت کې کاو بل
مهم فکتـور يـې مصـنوي القـاح ( )IVFده چـې لـه املـه يـې مضـاعف اميـدواري صـورت نييسـ
دغربگون پيدا کيدو امکان په  ۹۰کسانو کې يو ځل صورت نييس که چريې د غربگونو ماشومانو
دواړه يو ډول صفات څرگند کړي نو دوي ته جوړه ويل کيږي يعني د يو بل رسه ورته دي چې پـه
يو ځل کې ډير صورت نييس.

 ۱.۱.۴د غربگونو ډولونه:
غربگوين دوه ډوله دي:
. 1مونوزايگوتيک Monozygotic or Identical twins:
 .2داي زايگوتيکDizygotic or Non Identical twins :

 ۲.۱.۴مونوزايگوتيک غربگوين:
دوي د يو زايگوت څخه انکشاف کوي چې دا بيا په امربيوين ژوند کې په خپل واررسه
ويشل کيږي د غربگون کيدو د وخت په مربوطه جنيني غشاوي بدلون کوي کـه چـريې د داخـل
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الحجروي ويشنه د امنيون خاليگاه د پيدا کيدو څخـه مخکـې صـورت ونييسـ (د  ۸ورځـو څخـه
وروسته) نو دغه مونوزايگوتيک غربگون شايد يو امنيون ولري چې ورته  Mono amnioticوايي او
کيداى

يو کرويون ولري چې  Monochrionicورته وايي خـو کـه چـريې د لـومړين جنينـي

جداکېدنه مخکې د دي څخه چې امنيون جوړ

صورت ونييس نو پس بناّ دلته دوه امنيـون

منځ ته راوړي همدارنگه دوه کرويون او دوه پالسنتا موجود وي چې دا به د غربگون و زايگوستي
په پيژندنه کې ستونزې رامن ته کړي .څنگه چې مونوزايگوت غربگون د يـو زايـــــــــگوت څخـه
پيدا کيږي کنــــــــــــوتل بـه د مونوزايگـوت ماشـومان بـه عـني جنسـيت ولري.ځينـې توپريونـه
هــــــــــم په مونوزايگوت غربگون ماشومانو کې ليدل کيږي کلکه په وزن او سايز يا اندازه کې .

 ۳.۱.۴ډاي زايگوتيک غربگوين:
ډاي زاگواتيک غربگون د ( )۳-۲غربگونو ته شاميليږي دغه ډول غربگون ددي لـه املـه
رامن ته کيږي چې دوه تخمي په عني تحييض دوره کې د دوه سپرمونو په واسطه القـاح کيـږي
د ډاي زاگوتيـک غربگـون د جينونـو نـيم عمــر پـه اوسـط ډول رسه مسـاوي وي د ډاي زايگوتيـک
غربگون د پيدا کيدو ميالن په يو کورين کې د دوهم او دريم ځـل لپـاره هـم کيـداى

تکـرار

.

1-4شکل :يو زاي وتيک اوډاى زاي وتيک غربګوين http://genetics.wekepedia

102

 ۴.۱.۴د غربگوين د زايگوسيتي تشخيص کول:
جنيتکې زاگوسيتي په اړه معلومات مونږ رسه د جنيتکې ګډوډي په تشـخيص کـې او
چې څرنگه د موراوپالرو څخه اوالدونو ته انتقاليږي مرسته کوي موالّ د شکري ناروغي تاريخچه د
پيل په اړه د مونوزاگوستيک غربگونوترمنځ په اړه چې  ۹۰%ديک د غربگون زاگوسيټي د جنـني د
غشاو او د پالسنتا د معاينه کولو له الري هم مشخص کيـداى

ک نـور خاصـتونه لکـه د گـويت

پرنت او سرتگو رنگ هم مونږ رسه د زاگوسيټي په مشخص کولو کې مرسته کوي.

 ۵.۱.۴د بيولوژي له نظره دغربگونو مطالعه :
دوه نوعي د غربگونو موجود دي يو يي مونوزاي وتيک او بل يي ډاى زاي وتيک دي.
 Monozygoticغربگوين د يوي هگي څخه کوم چې د يو سپرم پواسطه القاح شوي ده رسچينـه
اخيل او د دوي جريان څخه په ملړنيو وختونـو کـې دوه جـال جنسـونه جـوړيږيک اودا ځکـه چـې
دوي د يوي القاح عمليـي څخـه السـته راغـيل دي Monozygotic.غربگـوين لرونکـې د يوشـان
جينوټايپک يوشان جنس او همدارنگه يو شان جنتيکې عاليم انتقالوي لکه د ويني ډولونه.
 Dizygoticغربگوين د دوه جال القاح عمليو څخه رسچينه اخـيلک دوه هگـي پـه عـني
تخمدان سايکل کې ازاديږيک همدارنگه دواړه ازاد شوي هگي د دوو جدا سپرمونو پواسطه القاح
کيږي.د  Dizygoticغربگوين زيات ورته وايل د يو بل رسه نه لـريک د منيـايي مشـرتک جينونـه
لرونکي دي کيداى

چـې پـه جـنس کـې تـوپري ولـري او همدارنگـه کيـداى

چـې د

مختلفو جنيتيکې عال و درلودونکې وي لکه د وينـي ډولونـه  Monozygotic.غربگـوين د هوـه
القاح نتيجه ده کوم کې چې يوه هگ ي د يو سپرم پواسطه القاح کيږي چې وروسته د يو يـا څـو
مايتوزيسس ويشونو څخه جنني جدا او دوه بيالبيل يوشان ژوندي موجودات منځ ته راوړي.
 Dizygoticد دوو هگيو د القاح په نتيجه کې کوم چې په عني تخمدان سايکل کـې
د جدا جدا سپرم پواسطه القاح کيږي من ته راځيک رسه لدي چې دغه دواړه جنسـونه د يوشـان
رحمي محيط لرونکې دي او يواځي منيايي جينونه رشيکوي.د اريث مطالعـاتو لپـاره دا اړينـه ده
چې پوه شو غربگـوين  Monozygoticدي کـه  Dizygoticمقايسـه د زيـاتو خواصـو لکـه د وينـو
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گروپونــو د ســرتگو رنــگ د ويښــتانو رنــگ د گــويت چــاپ ورغــوي او تــيل چــاپ او د  DNAد
 Molecular markersتحليل کارول کيږي ترڅو غربگوين پري وپيژندل

2-4شکل :مونوزايگوتيک غربگوين

.

3-4شکل :ډاى زايگوتيک غربگوين

http://genetics.wekepedia

 ۶.۱.۴په غربگونو کې د هامهنگئ اندازه: Concordance rates in twins
د غربگونو ترمنځ د فينوټايپ د بدلونونه د څيړلو لپاره خواص وضع کيږي چـې موجـود
دي او که نه او نادرا ً وروسته مقدار يي اندازه کيږيک غربگوين هوـه وخـت هامهنگـي ښـايي کلـه
چې دواړه يو ډول خواص ولري او هوه وخت نا هامهنگي ښايي چې عني خواص په غربگونو کې
موجود نه وي.لکه څنگه چـې ثابتـه شـوه  Monozygoticغربگـوين لرونکـې  ۱۰۰%د مشـرتکو
جينونو دي حال دا چې  dizygoticغربگـوين پـه اوسـط ډول  ۵۰%د مشـرتکو جينونـو لرونکـې
ديک د يو جنيتيکې صفت د ټاکلو لپاره اړيکې په  Monozygoticغربگونو کـې لـوړ وي نسـبت
پــه  dizygoticغربگونــو کــې ککــه چېرتــه صــفت پــه بشــپړ ډول د جينونــو پواســطه کنــرتول
هامهنگي بايد په  Monozygoticغربگونو  ۱.۰او په  dizygoticغربگونو کې ۰.۵ته نژدي وي.د
 Monozygoticاو  dizygoticغربگونـــو تـــرمنځ د هامهنگـــي د درجـــي بدلونونـــه مهـــم ديک د
هامهنگ ي قيمت د زياتو خواصو لپاره په الندي جدول کې ليست شـوي دي چـې د هامهنگـي
قيمت د درز لرونکې شونډي لپاره په  Monozygoticغربگونو کې لوړ وي نسبت پـه dizygotic
غربگونو کې.
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دهامهنګئ دفيصدى اندازه
ډاى زاي وتيک غربګوىنDZ
66

يوزاي وتيک غربګوىن MZ
100

صفت Trait
Blood types

دوينې ګروپونه

28

99

دسرتګو رنEye color ،

37

97

دماغي قابليت کمواىل Mental retardation

22

89

دويښتانورنHair color ،

7

89

ډون سندروم Down syndrome

77

79

دالسونودحالت توري )Handedness (left or right

15

72

مريګي Epilepsy

18

65

Diabetes

22

56

نرى رنځ Tuberculosis

5

42

دشونډو درزونه Cleft lip

شکر

( ۴۲%پـه مقابــل دي  )۵%کــه څــه هــم دغــه تــوپري جنيتيکــې برخـې د هامغــه صــفت لپــاره وړانــديز
کوي.دغه ارقام د  ۱۰۰%څخه ډير ښکته ديک محيطي فکتورونو په ښـکاره ډول پـه زيـاتره حـالتو کـې
مهــم ديک دغــه موــال ښــکاره کــوي چــې د هامهنگ ـي قيمتونــه بايــد پــه احتيــاط رسه تعبــري
هامهنگي قيمتونه کيداى
بدل

کد

د يو شمري احصـايوي ميتودونـو پواسـطه د انتقـال وړ قيمتونـو بانـدي

ک بعيض د انتقال وړ قيمتونه د هامهنگي د قيمتونو څخه د چاغوايل لپـاره مشـتو شـوي دي

کوم چې د جدول په ښي ستون کې ليست شوي دي)(R.Caumming, 2009
چاغوايل د ) (body mass indexپواسطه انـدازه کيـږي چـې دغـه  BMIد بـدن وزن او قـد تـرمنځ د
تناسب څخه السته راځيک دايس چـې وزن پـه  Kgاو قـد پـه  m2رسه انـدازه کيـږيک چـاغوايل دايس
تعريفيږي چې د  BMIقيمت پکې  ۳۰او يا هم لوړ وي (تقريباپه يونفرکې ۳۰پونډو څخه زيـات وزن د
 ۴-۵فوټه قد لپاره).په ياد ولري چې اريث يو نسبتي قيمت دي او اعتبار لري د هوه نفـوس لپـاره چـې
اندازه شوي دي او يواځي الندي د محيطي حاالتو د تاثري د اندازي په وخـت کـې د اريث انـدازه د يـو
نفوس لپاره جوړ شوي دي او د مقاييس وړ نده دا اريث اندازه د يوشان خواص په بل نفوس کې ځکـه
چې دوه گروپه توپري کوي په جينوټايپ او محيطي تحوالتو کې په نامعلومو الرو ځی.
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 ۲.۴مصنوعي القاح
WHAT IS IVF- IN VITRO FERTILIZATION
داهوه طريقه ده چېرې چې دبدن څخه دباندې دسپرم په واسطه دهگۍ القاح صـورت
نييس داطريقه په البراتوار کې مصنوعي ډول صورت نييسـ  .دالقـاح څخـه وروسـته چـې جنـني
مينځ ته راغيل دناروغ رحم ته ليږدول کيږي  IVF .دکومکې توليـدونکې  artيوخـاص ډول دې .
د  IVFطريقه هوه موجوداتو لپاره چې دتخمـه گـذاري ګـډوډي ولـري ک خـراب يـا تنـگ فـالوپني
ټيوپ ولري ک جنتيکې ګډوډي اوهوه حيوان چې دسپرم شمري يي کم وي هدايت کيږي .

 ۱.۲.۴دمصنوعي القاح پروسيجريا طريقه:
که چريې موجودات دمختلفو فکتورونوله امله دالقاح په جريان کـې دسـتونزو رسه مـخ
نوديو پروفيسور پواسطۀ ورته د  IVFپروسيجر توصيه کيږي

 ۳.۴نښلېدلـــي غبـرگوين
Conjoined Twins
 ۱.۳.۴نښليديل غربگوين:
نښليديل غربگوين يوشان غربگونکي دي چې په رحم ) (Uteroکې يو ځاي شـوي وي.
په بې سارې توگه غري معمويل پيښه دهک چې پيښيدنه يې له 1په  49000زيږيدونو څخه تر 1په
 189000زيږيدنو پورې سلسله کې اټکل شويده.همدا رنگه په سويل ختيځ اسـيا او افريقـا کـې
تقريبا ً نياميي مړه زيږيديل دي او همدا ډول 1/3برخه يـې پـه څلوريشـت  24سـاعتونو کـې مـړه
کيږي .ډيرژوندي پاتې کيدونکي يې ښ ينه دي چـې  1/3تناسـب لـري .دوه متضـادې نظريـې
موجودې دي چې دنښل شويو غربگونو درسچينه ترشيح کوي.
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په عمومي توگه ډيره منل شوې تيوري دجال کيدنې نظريه دهک په کوم کې چې القاح شوې تخمه
په يوبرخه کې ليدل کيږيک بله تيوري چې تر ډيره ورباندې اعتبار نه کيږي داسې منل شـوې ده
چې دنښل شوو غربگـونکي داسـې راځـي چـې القـاح شـوې تخمـه پـه بشـپړه توگـه جـدا کيـږي
مگر Stem cellپه بل غربگونکي کې يوشان  Stem Cellپيداکوي او دواړه غربگوين يوځاي کـوي.
ددغه نښلول شويو غربگونکو دکوريونک پالسنټا او امنيو تيک کڅوړه رشيکه وي .دغـه خـواص نـه
يواځې په نښليدونکو غربگونکو کې دي بلکې داسې نور مونو زايگوټيک غربگونکي هم شـته چـې
نښتي نه وي اما دکوريونک پالسنټا او امنيو ټيک کڅوړه يې رشيکه وي .دنښليدلو غربگونو ترټولـو
مشهوره جوړه  ChangاوEng Bunkerک 1874-1811پورې وه .دغـه ټايلنـډي ورونـه پـه سـيانگ
کې زيږيديل وه او په  Siamese Twinsباندې مشهور وه .دنښـليدلو غربگونـو زيږيـدنې دچـاچې
پوستکي او داخيل ارگانونه يوله بل رسه يوځاي شوي ويک ډير کم پيداکونکي نښليديل غربگوين
په هرو دوه لکه زيږيدنو کې يوه پيښه ليدل کيږيک مگر يقيني شوې چې تقريباً  40تر  60سـلنه
پورې دنښليدلو غربگونو مړه زيږيديل او  35سلنه يې يواځې ديوې ورځې لپاره ژوند کوي.

 ۲.۳.۴دنښلېدلو غربګونو ډولونه:
نښليديل غربگ وين نظردې چې دبدن کومې برخې يې رسه نښتې دي ويشل شوي ديک چې ډيـر
عام ډولونه يې دادي.


(28% of cases) Thoraco-omphalopagus:

پدې حالت کې د دواړوغربگونکو دسينې پورتنۍ او الندنې برخې نښليديل وي .دغـه غربگـونکي
معموالً يوزړه کيداي


ځيگر او يا دهاضمې سيستم يوه برخه رشيکه ولري.

(10%) Omphalophagus

دواړه غربگونکي دبطن په ښکتني برخه کې رسه نښـليديل وي او دد غـه غربگونکـو اکـوا ځيگـرک
هاضمې سيستمک ډيافراگم او نور غړي رشيک وي.


(10%) Parasitic Twins
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دا هوه غربگوين دي چې په غري متناظر ډول رسه يوځاي شوي وي.


Craniopagus

دغه غربگونکي درس په برخه کـې رسه نښـليديل وي او نوربـدن يـې جـدا وي .چـې معمـوالً درس
خلفې برخه ک او اړخيز قسمتونو کې يې رسونه نښتي وي .نور ډير غري معمول ډولونه دنښليدونکو
غربگونو هم شته چې په الندې ډول دي

:4-4شکل :درسپه برخه کې نښليديل غربګوين

Cephalopagus



Syncephalus



Cephalothoracopagus



Xiphopagus



Ischiopagus



Parapagus



Rachipagus



5-4شکل :نښليديل
غربگوين http://genetics.wekepedia
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 ۳.۳.۴علتونه يا :Causes
دنښلېدلوغربګونو رامن ته کيدوپه باره کې تيوري گانې وجود لري لومړي داسـې بيـان
شوې ده چې د غربگونو د رامن ته کيدو په جريان کې يوه واحده القاح شوې تخمه په مکمل ډول
رسه نه بيليږي او دو ه تيوري داسې بيان شوې ده چې د رشيم يا جنني د پرمختـگ او ودې پـه
لومړنيو وختونو کې د دوه القاح شوو تخمو يو ځاي کيدل دي.په هر حـال د نښـليدونکو غربگونـو
من ته راتلل کوم جنيتيکي علت او يـا محيطـي علـت پـورې اړه نـه لـري دا غربگـونکي ډيـر نـادر
من ته راځي.

 ۴.۳.۴جالوايل ):(Separation
د  Conjoined Twinsد بيلولو لپاره جراحي مداخله د ډير اسانه څخـه تـر ډيـر سـخته
پورې وي او د نښليدونکې برخې او کوم اعضاوې چې رسه رشيکـې وي اړه لري.دجالکولـو ډيـرې
پيښې ډير خطرناک او ژوند تهديدونکي دي .په ډيرو پيښو کې د جراحي مـداخلې پـه پايلـه کـې
امکان لري چې يو يا دواړه نښليدونکي غربگوين مړه

خصوصاً هوه نښليدونکې غربگوين چې

رس يې رشيک وي او يا نور حيايت غړي يې رشيک وي.

 ۵.۳.۴د غربگونو مطالعات او څو اړخيز خواص:
د اړونده ارتباط کونکو څخه کار اخيستل کيږي ترڅو د ليـد فينوټايـپ بدلونونـه انـدازه
کړي او د هوي د ارثيت وړتيا اټکل وړاندي کووک دغه ميتود که څه هم يو اسايس مشـکل لـري .د
ډيرو نږدي جنيتيکې اړيکې قوي احتامل دادي :چې خپلوان بـه مشـرتک چاپرييـال او محـيط
لريک يا په بله معني څنگه مونږ وييل شو چې ايا موراوپالر او ماشـومان يوشـان فينوټايـپ لـر؟ دا
ځکه چې هووي جينونو يو منيايي ) (one halfمشرتک لري؟ او يا هووي يوشان چاپرييال لري
؟ ايا دلته کومه الره شته چې مونږ د جينوټايپ اغيزي پـه فينوټايـپ بـدلونونو بانـدي د محـيط د
اغيزو څخه جدا کړو؟ددي لپاره چې دغه مشکل حل کړو انساين جنتيک د دايس وضيعت لپاره
گ وري کوم کې چې د جنتيک او محيط اغيزي په واضـحه ډول رسه بـييل شـوي ويک يـو د دغـو
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الرو څخه د غربگونو مطالعه ده.يو شان غربگوين يوشـان جينوټايـپ لـريک او کـه چـريې يوشـان
او په مختلفو محيطونو کې لـوي

غربگ وين د پيدايښت په وخت کې جدا

يي ثابت خو محيط يي فر کويک او ددي لپـاره چـې وضـعيت بريتـه راوگرځـول

نـو جينوټايـپ
جنتيـک د

غريي ارتباطي توافو کوونکو ماشومانو د خواصو مقايسه د هوه طبيعي ماشومانو ترمنځ کوم چـې
يوه کورين کې دي تررسه کوي.پدي حالت کې پـه چاپرييـال کـې يوشـان او لـوړ جينوټايپيـک
توپريونه شتون لري ک نو په خالصه ډول د غربگونو مطالعات او د توافو مطالعات په انسانانو کـې
د ارثيت وړتيا د اندازه کولو مهم الملونه دي.

 ۴.۴دجني متقابل عمل
Gene reciprocity
 ۱.۴.۴اپيستاسيس :Epistasis
کله چې يو جني وکويل

چې خپل اليل څخه پرته په بل جني کـې کړنـه مخفـي

کړي نو دايس جني ته  epistasis geneوايي او هوه جني چې خپله کړنـه يـي لـه السـه ورکـړي
هوه جني ته  hypostasis geneويل کيږيکيا په بل عبارت هوه ميخانکيـت کـې چـې دوه غـري
اليل جينونه چې په دوو مختلفو لوکس کې قرار ولري يو پربل اثرواچـوي او يـو مشـخص صـفت
مخفي کړي epistasisديکپه دي ميخانکيـت کـې dihybridکـراس نسـبت لـه معمـول حالـت
) (9:3:3:1څخه ()15:1(,(13:3),(9:7),(9:6:1),(9:3:4),)12:3:1ته اوړي

 ۲.۴.۴د اپيستاسيس متقابل عمل ډولونه:
نو هميشه دپاره  f2نسـل څلـورو څخـه بـه کـم

کله چې دا دول ژوندي موجودات تزويج
فينوتايپ من ته راوړي لکه:

بارز اپيستاسيس )Dominant epistasis(12:3:1

i.

مولوب اپيستاسيس )Recessive epistasis(9:3:4

ii.
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کاپي جني دپرله پسې ډيريـدو پـه )Duplicate gene with cumulative effect (9:6:1

iii.

اثررسه

دمولوب جينونوکاپي)Complemtary genes duplicate recessive genes(9:7

iv.

دبارز جينونوکاپي )Duplicate dominant (15:1

v.

بارز اپيستاسيس )12:3:1( Dominant epistasis
کله چې ديو اليل د دوو جينونو څخه يو جني ک بل اليل يو جني باندي بارز

او بل جني

اثر څرگند کړي نو دايس اپيستاسيس ته dominant epistasisوايي
مثال :په ميوه کې سپني رنگ د WW YYاو  WWyyاليل پواسطه
ژيړ رنگ د  wwYYپواسطه او شني رنگ د  wwyyپواسـطه من تـه راځـي .نـو کلـه چـې سـپني
 WWYYاوشني  wwyyکوکوربيتا(کدوان) رسه کراس

نو په الدنی جدول روښانه کو :
سپني کدو

شني کدو
green coated cucurbita

Parent------------white coated cucurbita

x

Genes ---------- WWYY

wwyy
w
y

WY

---white coated cucurbita
WwYy

WY,Wy,wY,wy

F1---------------------------------------------- WwYw
X

Parents of f1---------------------WwYy

Gametes ----------- WY,Wy,Wy,WW
نارينه

ښ ينه
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.دچڼو دنبات کراس:جدول1-4
Male gamete

WY WY
wy

Femal
Gamete

wy
12:3:1 ratio

Wy
Wy

Wy

wY

WWYY

WWYy

WwYY

WwYy

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

WWYy

WWyy

WwYy

WwYy

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

WwYy

WwYy

WwYY

wwYy

WHITE

WHITE

yellow

YELLOW

WwyY

Wwyy

wwYy

Wwyy

WHITE

WHITE

yellow

Green

 سپني کدوان-12
 ژيړ کدوان-3
 شني کدوان- 1
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دوهم مثال :بارزاپيستاسيس په سپيانو کې کله چې سپني سـپي BBلـه خـړ سـپي  bbرسه
کراس

نو په  F1نسل کې به يوازي سپني رنگ ښکاره

 .او پـه  f2نسـل کـې دي سـپني

رنگ تناسب 12کتور رنگ به  3او خړ رنگه سپي به يو يي)12:3:1(.
 brown dogنصواري سپي

 white dogسپين سپي

x

iibb

Parents

Genes-------------------------------IIBB

ib

IB

Gametes--------------

ټول سپين سپيان

)- (all white dogs
IiBb
IB,Ib,iB,ib

F1--------------------------------------------------------------------------------------IiBb
Parents of f1 -------IiBb
x
Gametes ------------ IB.Ib.ib,ib
ښځينه ګميټ
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نارينه ګميټ

مذکر گميټ
ib

F1 generation

iB

IB

Ib

IiBb

IiBB

IIBb

IIBB

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

IB

IiBb

IiBb

IIbb

IIBb

Ib

WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

iB

iiBb

IiBB

IiBb

IiBB

BLACK

BLACK

WHITE

WHITE

Iibb

Iibb

Iibb

IiBb

BROWN

BLACK

WHITE

WHITE

مؤن گميټ

ib

12:3:1

RATIO

سپني سيپيان –12

تور سپيان – ۳

خړ سپيان –1

 2-4جدول:دسپيانو کراس

 ۲.۴.۴بشپړونکې جينونه : Complementary Genes
کله چې د يو ځانگړي فينوټايپ لپاره د جني دوه جوړې رسه يـو ځـاي

د موـال پـه ډول :يـوه

جوړه يـوازې نچـ کـوالي چـې خـواص توليـد کـړيک مگـر دوه جـوړې جينونـه رضوري دي چـې
ځانگړي خواص توليد کړيک همدغه جينونو ته تکميلونکې جينونه ويل کيږي.
موال :دوه نوعې د خوړو چڼېو سـپني گـالن لرونکـې ) (CCppسـپني گـالن او ) (ccPPد سـپينو
گالنو نوعهک په خپلو کې رسه تزويج کيږي او په لـومړي نسـل ) (F1کـې سـورگل لرونکـې نباتـان
توليدوي او کله چې د لومړي نسل نباتات ) (F1په خپلو کې رسه تزويج

گل لرونکې نباتات توليدويک ( 9 :7تناسب)
114

نو ددې رسه او سپني

د چڼېو د نبات سپني گل لرونکې نوعه ده

= CCpp

د چڼو د نبات سپني گل لرونکې نوعه ده.

= ccPP

 3-4جدول :دچڼو د نبات دگل کراس
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 ۳.۴.۴پوليمرييک جني): (polymeric gene
تعريف :کله چې دوه جينونـه پـه بـارز ) (Dominanceډول رسه موجـود وي اودوه گـونې تـاثريات
وښاييک دې ډول جنونه ته پوليمرييک جينونه وايي.
تعريف  :دوه غالب جينونه چې په هوموزاي س اويا هيرتوزاي س حالت کې چې کلـه پـه ازاد ډول
موجود وي يوډول ظاهري تاثريات لري خوهرکله چې داجينونه په يوځاى ډول رسه پيدا

نودوه

ګوين يامجموعي تاثريات ښايې په دوهم نسـل کـې ددوه ګـوين تـزويج نسـبت ( ) 9:6:1ترالسـه
ګيږي  .هوه فينوټايپونه چې ددوه مختلف غالـب جنونـو پـه واسـطه ترالسـه کيـږي رسه ورتـه دي
 .توره دشاتو مچۍاو رسه د شاتو مچۍ رسه کراس شوي ديک چې نسبت يې  1:6:9السته راځي.
توره دشاتو مچۍ

سره دشاتو مچۍ

:4-4جدول دشاتو د مچيو کراس http://genetics.wekepedia
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 ۵.۴دجني متقابل عمل
Gene reciprocity
 ۱.۵.۴دډېرو جينونو ارثيت:
که چريې په وراثت کي دوه يـا ډيـر غريالـييل جينونـه ( )Non-allelic genesيـو واحـد
صفت په ډېر قوت رسه تر کنرتول النـدې ونييسـ نـو ديتـه  Multiple gene inheritanceوايـي.
دغه جينونه چې دا کار رستـه رسـوي د Multiple genes or Polygene ,sپـه نـوم يـاديږي .هوـه
صفت چې دډيرو جينونو په واسطه کنرتوليږي دمقدار په درجه اندازه کيږي نه دشمري لـه مخـېک
نو ځکـه ورتـه  Quantitative charactersوايي.معمـوالَ مقـداري صـفتونه داسـې مشـخص تـوپري
دافرادو ترمنځ نه په گوته کويک نو ځکه تکراري يا متوايل بدلون Continuous Variationsسبب
گرځي .يا په بله وينا مقداري يا کمي صفتونه د افرادو ترمنځ مشخص ثابت تـوپري نچـ پـه گوتـه
کولئ ک بلکې کوم توپري چې په گوته کوي هوه هم دبدلون په حال کې وي .څو جينونه يوصـفت
په تکراري ډول منځ ته راوړي .په دې کې هرجن په خپل ځاى يو تاثري پريږدي نوځکه پـه وراثـت
کې ورته تکراري وراثت يا  Quantitative charactersوايي .معموالَ په سړي کې دپوسـتکي رنـگ
د ډيرو جينونو کار دي.د پوستکي رنگ چې په نارينه و کې د Multiple genesکار ديک نو ځکه
دا کار په حقيقت کې دغري الييل جينونو پواسطه رسته رسيږي.
په نارينه و کـې دپوسـتکي تـور رنـگ ديـوه پگمنـټ لـه کبلـه چـې ميالنـني Multiple
نوميږي وجود لري .خو په مقابل کې هوه کسان چې سپني پوسـتکي لـري هوـه بيـا دمـيال نـني
پگمنټ نه لري.په  1913زيږديز کال کې يوعاد چې  Davenportنوميده دا په گوته کړه چې په
تورپو ستکو( )Negroidکې تور رنگ د دوو بارزو جينونو Aاو  Bپه واسطه چې تکراري شکل لـري
له برکته دي.خو په مقابل کې سپني پوستکې بيـا دوه مخفـي اليلونـه (  )Recessive allelesد a
او bپه نامه ياديږي  .نوويىل شو چې خالص تورپوستکي والـه د  aabbجنوبايـپ اوخـالص سـپني
پوستکي د  AABBجنوټايپ لري .که چـريې يوتـور پوسـتى ديـوه سـپني نـژاده انجلـۍ رسه واده
وکړي ک نوپه نتيجه کې به دهوه کوچنيان ددواړو د اريث خواصو مجموعه وي  .اوددوى کوچنيـان
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دغنم ونگ يا  mulattosپه نوم ياديږي .کله چې تور رنگ په سپني غالب نولـومړى نسـل بـه تـور
وي خوله لويه کې يي غنم رنگ بلىل شو Mulattos.اوالدونه د  AaBbجنوټايپ لري
په غنم رنگ  Mulattosکې يوازې دوه بارز جنونه وجود لري چـې  50تورپگمنـټ جـوړوي پـه
داسې حال کې چې تور ( )negroددې کار لپاره څلور بارز جنونه لري  .نوځکـه ويـالى شـو چـې
غنم رنـگ يـو من گـړى نسـل دې چـې دتـور اوسـپني څخـه جوړشـوي دي خوکـه چـريې ددوى
موالتوس)  f1نسل په خپلو مي ن و کې رسه تزويج کړو ک نوپه نتيجه کې به تور ته متاميل اوالدونـه
چې په پښتو کې ورته تت تياره وايي السته را

.

 ۲.۵.۴څوگونې اليلونه:Multiple alleles:
د ژونديو موجوداتو عمومي شکل د جوړه جينونو په واسطه کنرتوليږي چې په کروموزوم
کي خاص موقعيت لري.او په دوه شکلونو باندې پيدا کيږي( )۱بارز ( )۲مخفـي د ځينـو خواصـو
لپاره جوړه جينونو ته اړتيا ده ک کله چي يو جني په هامغه نقطه کي ځاى و لري دې ډول جينونـو
ته  multiple allelesوايي او مشخص خواص د بدن کنرتولوي multiple alleles .هميشه له دوه
څخه زيات اليلونه دي چي په ارثيت تاثري لري .د يو جني لپاره زياتره اليلونه بدلون شکل کوي او
د جينيټيکي موادو ( (chromosomeد بدلون باع گرځي چي  mutationورته ويل کيږي.

 ۳.۵.۴د ملټـيـپل اليل خواص:
 ) ۱دوي د کروموزوم په ثابت موقعيت  locusکي ځاي لري.
 )۲د دې لپاره چي دوۍ د کروموزوم په خاص موقعيت کي ځاي لري نو  Crossing overپه کي
صورت نه نييس.
 Multiple alleles )۳تنها په يو خاصيت تاثري کوي.
 )۴خالص  Multiple allelesته  wildهم وايي او بارز شکل ده .
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کله چي بدلون په کي رامن ته کيداي

چه dominantاو يا  intermediateوي  .يـودوه ايـزه

بيل ه د  multiple allelesد انسان د ويني گروپونه دي او ډير ډولونه لري .په  RBCکـي ځينـي
پروټينونه موجود دي چې ورته  Anti genويل کيږيک او په دوه ډولـه دي  . A & Bد وينـي هوـه
گروپ چې په  RBCکي  Aانټي جن و لري د  Aد ويني گروپ ورتـه ويـل کيـږيک د وينـي هوـه
گروپ چي په  RBCکي  Bانټي جن و لري د Bگروپ د ويني په نامه ياديږيک او هوه چي دواړه
انټي جنونه و لري د  ABگروپ د ويني په نوم ياديږي ک او هوه چي هيڅ انټي جن و نه لري د O
د گروپ په نامه ياديږي دغه د ويني گروپونه د جني په واسطه کنرتوليږي  .د ويني گروپ د تعني
مسول دي .جني  IAد  Aانټي جن لپـاره ک جـني  IBد  Bانټـي جـن لپـاره او
لپاره دري جينونه ُ
کله چي هيڅ انټي جن و نلري د  Iجني په واسطه کنرتوليږيک له همدي امله د ويني د څلور واړو
گروپونو د تعني لپاره دري اليلونه موجود دي.اليل  IAاو اليل  IBغالب او اليل  Iمولوب ديک کله
چي  IAاو  IBاليلونـه پـه يـوه شـخص کـي ښـکاره

 ABجـوړيږي .اليـل  IAاو  IBدواړه Co-

 Dominantاليلونه دي ځکه چي دواړه يو ځاي هم ښکاره کيدالي

.

5-4جدول:دوينې د ګروپونو جينوټايپ او فينو ټايپ

د ويني د گروپ د تعني لپاره  Rhفکتور:
د انسانانو په وينه کي يو بل انټي جن هم وجود لري چي د  Rhفکتور په نوم ياديږي چـي د خـاص
جني په واسطه کنرتوليږي Rh .فکتور د  Wiener & Levineپه واسطه په  Rhesusشادي کـي پـه
 ۱۹۴۱کال کي کشف شو.انټي  Rhد يو بارز جني په واسطه جوړيږي او د همدي مولـوب اليـل rh
دغه انټي نه

جوړوالي  ۸۵% .خلک د  Rhله مخي موبت او  ۱۵%خلک د  Rhلـه مخـي منفـي

دي په انسانانو کي ممکن جينوټايپ او فينوټايپ الندي جينونو پوري اړه لري.
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6-4جدول :د Rhفکتورجدول

6-4شکل :دوينې دRhفکتورپه اساس د نارينه اوښ ينه تزويج

که چريي يو ښ ه  Rhموبت او سړي  Rhمنفـي وينـه و لـري د دوۍ ماشـوم بـه هـم د
غالب جني له امله  Rhموبت وينه و لريک او که چريي سړي  Rhموبت او ښ ه  Rhمنفي وينـه و
لري نو بيا هم د دوي ماشوم به  Rhموبت وينه و لري ک کله چي پالر  Rhموبت او مـور  Rhمنفـي
وينه و لري نو ماشوم به يي د خپل  Rhموبت وينه له پالر څخـه واخـيل  .کلـه کلـه د مـور وينـه د
ماشوم ويني رسه د پالسنټا له الري مخلوطيږي او له هوه وروسته د مور په بدن کـي انټـي بـاډي
جوړيږيک د راتلونکي اميدواري پـه جريـان کـي دغـه انټـي بـاډي ماشـوم تـه د پالسـنټا لـه الري
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ليږدول کيږيک معموال په دايس پيښو کي د ويني علقه کيدل او په نتيجه کي د ماشوم مخکي له
پيدايښت څخه مړينه رامن ته کيږي او يا په کمخونۍ او زيړي اختـه کيـږي  .يـواځينۍ د ژغورلـو
الر يي دا ده چي د ماشوم وينه تبديله

کنورمال  Rhمنفي وينـه  Rhانټـي جـن نـه لـري ک کـه

چريي يو شخص  Rhمنفي وينه و لري او دغه شخص  Rhموبت وينه واخيل د هوه په پالزمـا کـي
انټي باډي جوړيږي .کله چي همدغه شخص  Rhموبت وينـه واخـيل او د دي شـخص پـه پالزمـا
کي انټي باډي موجوده وي نو دا به د دي انټي جن رسه غربگـون و ښـيي او کيـداي
دي شخص د مرگ سبب
څنگ  Rhهم معلوم

چـي د

.دا هم ډيره مهه ده چي دوينې ورکول د  A,B,AB,&Oگروپونو تر

.

 ۴.۵.۴وينې دگروپونو د  Rhفکتور کړه وړه
دوينې دگروپونو  Rhفکتوردانسان په عضويت کې مهم رول لوبوي  .چې ځيني مهم يي
دمنونې په توگه په الندې ډول رسه ذکرکوو:

: Erythroblastosis foetalis :1
 Erythroblastosis foetalisپــه نويوهوــو زيږيــدلو ماشــومانوکې چــې پالريــي  Rh+فکتــور
لرلودازدواج په نتيجه کې پيداشوي وي دوينې دتجزيي  haemolytic diseaseناروغه ده .
دغه ناروغي دزيړي په شکل اوکمخـونۍ رسه څرگنـديږي او بـاالخره دوينـې پـه تجزيـه کيـدورسه
منتج کيږي  .داځکه په دې نوم رسه ياديږي چې په دې کـې  Erythroblastosisحجـرې منحـل
کيږي  .اريرتوبال ست په نارمل ډول رسه دهډوکوپه موز  bone marrowکې موندل کيږي  .کلـه
چې دموبت  Rh+لرونکي جنني ديوې داسې ښ ې په رحم کې انکشاف وکړي چـې منفـي Rh-
لري نوځکه د  Erythroblastosis foetalsپه نوم ياديږي  .دماشوم د  Rhانتي جن مداخله کـوي
دمورپه وينه کې ک چې په دې صورت کې دموروينه د  Rhانتـي بـاډي توليـدوي  .کلـه چـې دغـه
انتي بـاډي جنـني تـه داخـل

نـوجنني متـاثره کـوي  .بـاالخره  Rh antibodiesدجنـني رسه
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کرويات تخريبوي  .ددې تخريب په پايلـه کـې زيـړې اوکمخـوين مـنځ تـه راځـي  .همـدامړه رسه
کرويات ځي ر ته انتقاليږي ترڅوتجزيه

 .ځي ر دزيـات کارپـه نتيجـه کـېک ځي ـر پړسـيږي ک

زيامننه کيږي اوباالخره زيړى منځ ته راوړي اوباالخره ماشوم مري .
تاسې پورتنۍ توضيحات په الندې شيام کې وگورۍ .

7-4شکل :دRhفکتور کراس دنارينه او ښ ې تر منځ

دپورتنۍ ناروغۍ عـالج دا دې چـې کلـه ماشـوم وزيږيـده نودسـتي يـي بايـد وينـه تعـويض
خوداسې چې په مساوي اندازه رسه د  Rhوينه پرې عالوه
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 ۶.۴وژونکې جينونه
Lethal genes
هوه جينونه چې دشخص دمړينې المل گرځي دوژونکوجينونويا  lethal genesپه نوم ياديږي .
هوموزايگوس جينونه دمږکانوژيړ رنگ لپاره وژونکې جينونه دي يا  lethal genesدي .
دهمدغه جينونولپـاره مږکـان نچـ کـوالى ژونـدي پـاتې

دموږکـانو ژيړرنـگ ياپوسـت دتـورک

نصواري اوخاکې رنگوپروړاندې غايب وي .لکن يواځې هيرتوزايگوس ژيړرنگه موږکان کوالى
ژوندې پاتې

اوهوموزايگوس ژيړجينونه دمرگ سبب گرځي .

8-4په موږکانو کې د وژونکي جني کراس يا شيام

9-4په موږکانو کې د وژونکي جني کراس يا شيام
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 ۱.۶.۴په نارينوو کې وژونکې جينونه : lethal genes in man
پــه نــارينوو کــې زيــات وژونکــې جينونــه موجــود دي دغــه جينونــه دمختلفــو نــاروغيو
درامن ته کيـدو المـل گرځـي اوهمدارنگـه دمـرگ سـبب گرځـي او ياکيـداى

دانکشـاف پـه

مختلفو مراحلو کې مشکل رامن ته کړي .
موال  :دکم خونې يـوډول چـې د  thalassemia majorپـه نامـه رسه يـاديږي د  lethal genesيـا
وژونکو جينونوپه نتيجه کې من ته راځي .دغه ځنډينۍ ناروغي په ماشومتوب کې رام ته کيـږي
لکن  anemia minorوژونکې نه ده بلکې يواځې دځينې وړو ابنا نارملټي گانو درامن تـه کيـدو
المل گرځي  : thalassemia major.په هوموزايگوس حاالتو کې  thalassemia majorپه هيـرتو
زايگوس حاالتو په نتيجه کې من ته راځي .ددوه هيرتو زايگس موراوپالر دتـزويج پـه نتيجـه کـي
دوه  thalassemia majorاو يونارمـــل دي  ) 2:1( .چــې  1:2:1پرځـــاى اخيســـتل شـــوي ده
نوهمدې لپاره يويي وژونکې دي .

10-4شکل :دتلسيمياناروغۍ کراس يا شيام
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 ۷.۴بدلوونکى جني
Modifier Gene
بدلوونکى جني هوه جني دى چې د بل جني څرګندونه اغېزمنويک د بېلگې په توگه يو
جني په هوه صورت کې د سرتګې رن ،کنټرولوي چې آيب يا نصوراي وي مگر بدلوونکي جينونـه
همدا ډول کوالى

چې د سرتګو په عنبيه کې د رنگه مادې (پيکمنټ) د وېشنې يا مقـدار پـه

تاثري اچولو رسه رنگ اغېزمن کړي.

 ۱.۷.۴بدلوونکي جينونه:
چـې د يـو دوهـم

ددې پر ځاى چې د بل جني اغېزې وپوښيک نو يو جـني کـوالى

جني څرګندونه توري کړي .په موږکانو کې د پوستکي رن ،د  Bد جني پواسـطه کنټرولېـږيک د B
اليل تور د پوستکي رن ،توليدوي او د  bاليل ته غالـب وي کـوم چـې دنصـواري پوسـتکي رنـ،
توليدوي.
د رنگ شدت (زياتواىل) که په تور کې وي يا په نصواري کې ديـو بـل جـني پواسـطه کنټرولېـږي
چې د  Dجني ورته ويالى شو .په دې جني کې غالب  Dاليل مکمل رنـ ،کنټرولـوي پـه داسـې
حال کې چې مولوب  dاليل په  Bکې د رن ،په څرګنديدنـه کـې يـو رقيـو يـا خـړ (نيمـه رنـ)،
توليدوي په نتيجه کې که چېرې د موږکانو په ډلـه کـې يـوه کـراس جـوړ
ويکالندې فينوټايپيکه وېشنه په داسې وليدل

نـو هوـه بـه BdDd

:
(تور)9B-D-



(نيمه تور)3D-dd



(نصواري)3bbD



(نيمه نصواري)1bbdd



د  Dجني د  Bد جني اغيزه نه پټوي په پوره ډول تر يوې اندازې د دې څرګنديدنه بدلوي.

 ۲.۷.۴بدلوونکي جينونه:
هوه جينونه دي چې د يو بل جني د څرګندېدنې پـه سـطحه بنـدې کـوچنۍ مقـداري
اغېزې لريکهوه جني دى چې د يو بل جني فينوټايپيکه څرګندېدنه اغېزمنوي.
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 ۸.۴لنډيز:
غربگوين د څوگوين اميدواري يو ډول دي غربگون په جنيتيک کې د جنونو او د
محيطي تاثرياتو د مقاييس له امله ځانته خاص ځاي مونديل دي.مونوزاي وتيک د يو زايگوت
څخه انکشاف کوي چې دا بيا په امربيوين ژوند کې په خپل واررسه ويشل کيږي .
ډاي زاگواتيک غربگوين د ( )۳-۲غربگونو ته شاميليږي دغه ډول غربگون ددي له امله رامن ته
کيږي چې دوه تخمي په عني تحييض دوره کې د دوه سپرمونو په واسطه القاح کيږي.
د غربگونو ترمنځ د فينوټايپ د تورياتو د څيړلو لپاره خواص مطالعه کيږي کغربگوين هوه وخت
هامهنگي ښايي کله چې دواړه يو ډول خواص ولري.نښليديل غربگوين يوشان غربگونکي دي
چې په رحم ) (Uteroکې يو ځاي شوي وي .په بې سارې توگه غري معمويل پيښه دهک چې
پيښيدنه يې له 1په  49000زيږيدونو څخه تر 1په  189000زيږيدنو پورې سلسله کې اټکل
شويده.کله چې يو جني وکويل

چې خپل اليل څخه پرته په بل جني کې کړنه مخفي کړي

نو دايس جني ته  Epistasis geneوايي او هوه جني چې خپله کړنه يي له السه ورکړي هوه
جني ته  Hypostasis geneويل کيږي.
تعريف :کله چې دوه جينونه په بارز  Dominanceډول رسه موجود وي اودوه گونې تاثريات
وښاييک دې ډول جنونه ته پوليمرييک جينونه وايي.
څوګوين اليلونه دځينو خواصو لپاره جوړه جينونو ته رضورت ده ک دې ډول جينونو ته Multiple
 allelesوايي او مشخص خواص د بدن کنرتولوي Multiple alleles .هميشه له دوه څخه زيات
اليلونه دي چي په ارثيت تاثري لري.
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 ۹.۴پوښتنې
.1مونوزاي وتيک غربګوين څوامنيون اوڅوکرويون لري واضيح يې کړئ .
 .2ډاى زاي وتيک غربګوين څوسپرمونه تخمې القاح کوي .
.3د مونوزاي وتيک غربګوين جينوټايپ اوجنټيکي نښې څه ډول دي .
.4دنښليدلوغربګونوپيښيدنه په څومره زيږيدنه کې ليدل کيږي .
 .5څوفيصده نښليديل غربګوين مړه زيږول کيږي واضيح يې کړئ .
.6اپيستاسيس څه ډول جينونومتقابل عمل دى تعريف يې کړئ .
.7بشپړوونکي جينونه تعريف کړئ .
.8پوليمرييک جينونه څه ډول جينونه دي تعريف يې کړئ .
.9ملټيپل جينونه څه ډول جينونه دي واضيح يې کړئ .
.10ملټيپل اليل څه ډول اليل دى واضيح يې کړئ .
.11دوينې  Rhفکتورڅه ډول انتيجن دى اوچاکشف کړ واضيح يې کړئ .
 .12دوينې  ABګروپ څه ډول انتيجنونه لري واضيح يې کړئ.
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 ۸.۴دجنټيک دکتاب اړوند اصطالحاتو تعريف
Glossary
 :Allelداپه کروموزومونوکې دمتقابلوجنونوڅخه عبارت دي ک چـې بيـا وروسـته يـې تبادلـه تـررسه
کيږي .اليلونه کيداى

چې بارز اويامخفي وي .

 :Antigenداهوــه بي انــه مــواد دي چــې دکــړۍ لرونکوحيوانــاتو  vertebrateبــدن تــه داخليــږي
اودهووپه سيستمونوکې دهوې په وړاندې دخاصوانتي باډيوتوليديدل هڅوي ويل کيږي.
: Antibodyدايوډول پروتني دى ک چې په لويه کې يـې د Immunoglobinپـه نامـه پيـژين اوپـه
معافيت کې اسايس ونډه لري .
: Animal Geneticدادوراثت هوه څان ه ده چـې پـه حيوانـاتو کـې داريث خواصـوانتقال اواريث
توريات ترڅيړنې الندې نييس .
tRNA: Anticodonsدقلويـــاتو هوـــه قطارونـــه دي ک چـــې د mRNAدکودونـــورسه دترجمـــې
يا Translationپه وخت کې جوړه کيږي ويل کيږي .
:Aneuploidyداد کروموزومونوپه شـمري کـې هوـه توـريدى ک کـوم چـې يويـاڅوکروموزوموکې پـه
 Genomeکې واقع کيږي  .انوپلويدپه درې ډوله ده  nullisomic, Monosomic:او.polysomic
: Autosomal linkageداپه جسمي کروموزوموکې دجنونودپيوستون څخه عبارت دى.
: Bacteriophageداهوه ويروسونه دي ک چې دباکرتياوو دحجرو دننه ژوند کوي اوهوـه لـه من ـه
وړي
:Balanced polymorphismداپه منظمه توګه په نفوسوکې په ظاهري شکل  phenotypesکـې
دتوريڅخه عبارت دى ک کوم چې دهرتوزاي وټ دتفـو پـه نتيجـه کـې دپـه هوموزاي ـوټ بانـدې
تررسه کيږي .
: Characterداهوــه اريث صــفتونه چــې پــه ژونديواجســاموکې پــه شــکل ک ســلوکوک بيوشــميکي
اوفزيولوژيکي عمليوکې څرګنديږي  .کرکټرونه هم ارثې صفتونه دي .
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: Cell cycleدحجرې دوران هوه دوران ده چې په هوې کې حجروي ويـش پـاى تـه رسـيږي  .دا
دوران له دوو برخوڅخه لکه دانرتفيز اومايتوتيک فازڅخه تشکيل شوى دى .
: Cell divisionداحجروي ويش يايوه تکوي عمليه ده چې دهوې په پايله کې نوي حجرې مـنځ
ته راځي .
: Chromosomeداپــه حجــره کــې تــور رن ــه ميلــه ډولــه جوړښــتونه دي ک کــوم چــې دمايتوتيــک
ميتافيزپه وخت کې يې دنوري مايکروسکوپ په واسطه په ښه توګه ليدىل شو.
: Centromereداپه کروموزوم کې هوه دايروي ډولـه جوړښـت دى چـې دکرومـوزوم دوه بـازورسه
وصلوي .
 : Chromatidدادکروموزوم هوه برخې دي چې دسنرتومريپه واسطه رسه تړيل شوي دي  .زياتره
يې دکروموزوم بازوګان بويل .
: Chromomereداپه کروموزوم کې تسبيح ډوله پنډه برخه ده .
: Chromonemaداد کروموزوم په داخل کې فرني حلقوي ډوله جوړښتونه دي .
: Chromosome modelداپه کروموزوم کې دکروماتيني اليافودسازمان ورکوونکي منـونې څخـه
عبارت ده .
: Chiasmaهوه نکته چې په هوه کې دغريخويندو هومولوګ کروموزومونوټـوټې د pachyteneپـه
مرحله کې تبادله کيږي ويل کيږي .
: Chiasma terminalizationداد Chiasmaدهوـــې حرکـــت څخـــه عبـــارت دى ک چـــې لـــه
سنرتومريڅخه لريې درومي د Tetradوخواته .
: Codonداد RNAدبيســــونو Basesيــــودرې ګــــوين رديــــف دى ک چــــې دهوــــې کودونــــه
دخاصوامينواسيدونولپاره کارول کيږي .
: Cytoplasmic DNAداهوه  DNAد ى چې په سايتوپالزم کـې مونـدل کيـږي ک همدارن ـه پـه
مايتوکاندريا اوکلوروپالست کې پيداکيږي .
: Crossingکه چريې په خپله څوښه دګـردې خپريـدو عمـل ددوو داسـې جنوټـايپونوترمنځ چـې
بيليدونکي نښې ولري ويل کيږي ک اومحصول ته يې  hybridوایی.
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: Centriolesداپه حيواين حجروکې دايـروي اواسـتوانه يـي ډولـه جوړښـتونه دي چـې دحجـروي
ويش په وخت کې دماکوډوله اليافوپه جوړيدو کې مرسته کوي .
:Crossing overداد  pachyteneپــــه مرحلــــه کــــې دهومولــــوګ کروموزومونودغريخوينــــدو
کروماتيدونو non- sister chromatidsدټوټوترمنځ دتبادىل څخه عبارت دى .
: Chromatinداپه هسته کې هوه ګڼ شمريتارونه دي چې بيا وروسته په کروموزوموبدليږي .
: Cytogeneticsدحجرې او وراثت پوهنې ګډې مطـالعې تـه سـايتوجنټيک وايـې  .کلـه کلـه يـې
حجروي وراثت هم بويل .
: Daughter cellهوه لوڼې حجرې چې دحجروي ويش په نتيجه کې منځ ته راځي ويل کيږي .
 : Deletionدادحذف کيدوپه معنـى ده .خوپـه وراثـت پوهنـه کـې ديـوه کرومـوزوم څخـه يوبـازو
 segmentکم

ويل کيږي .

 :Diakinesisدا دميوسيس ويش د پروفيز 1يوه فرعي مرحلـه ده چـې پـه دې کـې دهـو مولـوګ
کروموزومونو جالکيدل رشوع کيږي.
 :Deoxyriboseدا يو پنتوز قيد ديک چې د رايبوز قند څخه يې يو اکسيجن کم دي.
 :Denaturationکه چريې د DNAماليکول دلوړ حرارت او يا نورو عواملو په اساس رسه جال
نو دعې عمليې ته غري طبيعي والئ وايي.
 :Diploteneدا د ميوسيس ويـش د پروفيـز ايـوه فرعـي مرحلـه ده چـې پـه دې کـې دهومولـوګ
کروموزومونو جال کيدل رشوع کيږي.
 : Diploid numberدادجسمي کروموزومونوشمريپه يوه نوع کې په ګوته کوي .
: Diploidداد 2nکروموزومونولرونکي انواع دي  .ياپه بله ژبه داجسمي 2nدي .
 : Di hybrid Crossداهوه يوځاى کيدنه ده چې په هوه کې دوه جوړې جنونه شامل وي اوهريو
جن يوصفت ترتاثري الندې راويل .
: DNA Replicationهوه عمليه ک دکومې په واسطه چې د  DNAعني ماليکولونه جوړيږي ويـل
کيږي .
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: Dominanceکه چريې ديوه اليل تاثري دبل په واسطه وپوښل

اونه يې پريـږدي چـې خپـل

ځان څرګند کړي نو دې صفت ته څرکند يا بارز ويل کيږي .
: Dominantهوه صفت چې په لومړي نسل ( ) f1کې ښکاره کيږي ويل کيږي .
 : Double Tetrasomicداد دوو کروموزومونو عالوه کيدل دي په دوو جـوړو کروموزومونـو بانـدې
(. ) 2n + 2+2
 : Dominant epistasisدادجن هوه عمل دى ک په کوم کې چې په هوه کې بـارز اليـل پـه عـني
موقعيت کې ددواړو اليلونو (بارز اومخفي ) تاثريات پوښي خوپه بل موقعيـت کـې يـې بيـا نسـبت
 13:3دي .
: Dominant (Inhibitory ) Epistasisدادجن هوه متقابل تاثريدى ک چې پـه هوـې کـې يوبـارز
اليل په يوه موقعيت کې ددواړو (مخفي او بارز ) اليلونو تبارز ترخپل پوښښ الندې راويل .
:Double Strandest DNAدآد غربګوريښتو  DNAدي ک چې دفرنپه شـآن تـاو شـوي دي ک اوپـه
ټولو نباتاتو اوحيواناتو کې پيداکيږي .
 : Exonsداد DNAپه ټولو کې دکودونو ( ) Codesرديفونه ياليکې دي .
 : Eukaryoteهوه ژوندي اجسام چې دهوو حجرې مشخصه هسته او هسـتوي پـرده ولـري ويـل
کيږي .
 : Euchromatinداد انرتفيز په مرحله کې دکروموزوم روښانه برخه ده .
 : Euploidyداد کروموزوموپه شمريکې يوتوريدى کوم چې دسيټ په داخل کې پيښـيږي  .اوپـه
درې ډوله ده Dipliod, Monoploid, :او. Polyploid
 : F1- Generationدادلومړين نسل په نوم هم ياديږي ک اوهوه نسـل دى چـې دوالدنسـل څخـه
السته راځي .
 : F2- Generationکه چريې د F1نسل افراد پخپلو من وکې رسه تـزويج
السته راځي  F2نسل بلل کيږي .
 : Gameteجنيس حجرې ياجنيس واحد ته ويل کيږي .
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نوهوـه نسـل چـې

 :G1 – Phaseداد انرتفيز پـه مرحلـه کـې دلـومړنۍ تيـاري مرحلـه ده چـې تـرSفازيـا دترکيبيـدو
ترمرحلې غزيږي .
 : G2- Phaseداد حجروي ويش لپاره دتيارۍ نيولو دوهم فـازدى چـې ترمايتوتيـک ويـش پـورې
غزيږي
 : Geneticsداد بيولوژي يوه څان ه ده چې داريث خواصو انتقـال د مـو اوپـالر څخـه اوالدونـو تـه
ترڅيړنې الندې نييس.
 : Genomeدې ته اسايس اوياد کروموزومو  Monoploidسيټ ويل کيږي ک يا په بله ژبـه پـه يـوه
جنوم کې دکروموزوموهرډول يوازې يوحضور لري .
 : Genotypeدا په يوه ژوندي جسم کې دجنونو دحضوريا موجوديت څخه مناينده ګې کوي چې
بيا په شکل کې څرګنديږي .
 : Geneداد وراثت اسايس واحدونه دي ک چې په  DNAکې وجود لري اوداريث خواصـو دانتقـال
دنده په غاړه لري .
 : Gene Poolداپه يوه نفوس کې دجنونو مجموعې ته وايي.
 : Gene Cloningدا دجن انجيرنۍ يو تخنيک دي په کوم کې چې دجن يو رديف ياټوټه لـړ کـټ
مټ خپلې کاپي ګانې جوړوي.
 :Haploidپه انسانانو کـې هوـه کرومـوزوم دي چـې ( )nکرومـوزوم يـا 23عـدده ويک او ديپاليـد
کروموزوم( )n2دوه سيټه لري.
 :Haploid Numberدا په يوه نوع کې دجنيس کروموزومو شمري په ګوته کوي.
 :Heterogameticد هوه جنسونه دي چې جنيس کروموزوم يې غـري مشـابه وي لکـه  XO,XYاو
.ZW
 : Homogametic sexداهوه ژوندي اجسام دي چې مشابه جنيس کروموزوم لري لکه  XXاوZZ
.
 :Homogameticدا هوه ژوندي اجسام دي چې مشابه جنيس کروموزوم لري لکهXXاو .ZZ
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 :Independent Assortmentدا دکروموزومونــو او جنونــو د آزاد جـــالوايل څخــه عبـــارت دي
دګاميټونو دجوړيدلو په وخت کې دميوسيس په عمليه کې.
 :Karyokinesisدا دهستې دويش عمليه ده.
 :Karyotypeدا په يوه نوع کې دکروموزوم دخواصو بڼه په ګوته کوي.
 :Klinefelter’ s Syndromeدا په سړئو کې يوه رايث مرييض ده چـې د 46کروموزومـو پـه ځـاى
 47کروموزوم .)22AA+xxy( =47
 :Lethal Geneدا هوه جنونه دي چې په هوموزاي وټ کې خپل ناقلني وژنېک اود وژونکـو جنونـو
په نوم يې هم يا دوي.
 :Leptonsدميوتيک ويش دپروفيز 1يوه فرعي مرحلـه ده چـې پـه هوـه کـې کروموزومونـه دنريـو
تارونو په شان ښکاري.
 : Linkageدا ديوه جن هوه خاص متايل دي چې دنورو جنونورسه په يوه کروموزوم کې يـو ځـاى
باقي پاتې کيږي ويل کيږي .نو ځکه يې دجن پيوستون هم بويل.
 :Locusدا هوه محل دپ په کرموزوم کې چې اليل يې اشوالوي.
 : Matrixپه بيولوژى کې مرتيکس داسايس او عمده مادې په توګه پيژندل کيږي.
: Meiosisدايــو تنقيح ـ حجــروي ويــش دى چــې پــه هوــه کــې د کروموزوموشــمري نياميــې تــه
راکميږي .
 : Messenger RNAدا دپيوام رسوونکي  RNAپـه نـوم هـم يـادوي  .دا دهسـتوي  DNAڅخـه
معلومات کاپي کوي بيا يې سايتوپالزم ته دپروتينو دترکيب لپاره راوړي .
 : Monopoladyداد  Euploidيوډول دى .
 : Monosomicداهوه کسان دي چې دډيپاليډ شمريڅخه يوه جوړه کم کروموزوم لري يعنې 2n-
.1
 : Multiple Allelکه چريې په يوه کروموزوم باندې په يوه موقعيت  locusکې ددوو اليلونو څخـه
زيات پراته وي ويل کيږي .
: Mutationداپه جن او کروموزوم کې اين توريدى ک چې داتوريبيا د وراثت جزګرځي .
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 : Nucleusداپه حجره کې بيضوي اودايروي جوړښت دى چې په هوه کې کروموزوم وجود لري .
 : Nucleolusدادهستچې په نوم دهسـتې پـه داخـل کـې ګـردى جوړښـت دى چـې شـمري يـې
معموالً يوه خوکله کله ديوې څخه زيات وي .
 :Nullisomic Haploidداهوــه هيپاليــډ تــه ويــل کيــږي چــې دنوليســوميک ( ) n-1څخــه يــې
انکشاف کړى وي .
 : Nucleotideداد نايرتوجني قلويواود ډي اوکيس رايبوز قند څخه ترکيب شوى دى .
 : Paracentric Inversionداهوه بدلون دى ک په کوم کې چې سنرتومري له منحه نه ځي .
 : Pericentric Inversionپه دې بدلون کې هم سنرتومري محفوظ پاتې کيږي.
 : Phenptypic Variationداپه ظاهري شـکل کـې کـوم چـې پـه سـرتګوليدل کيـږي دعمـومي
تفاوتونو مجموعه ده .
 : Phenylketonuriaداپه انسانانو کې يوه اريث ناروغي ده چې ديـوې جـوړې مخفـي جنونـو پـه
واسطه کنرتوليږي ک اوخاصې ځان ړنې يې په وينـه ک دنخـاع پـه مـايع اوخوالـو Sweatکـې يـې د
 Phenylalanineمقدار ډيروي داکسان په ذهني لحاظ کمزوري وي .
 : Pleiotropismداهوه پديده ده چې په هوې کـې يـوجن يـوه څخـه زيـات تـاثريات manifold
 Effectښکاره کوي.
 : Pseudo Allelsهوه جنونه چې دوظيفې له مخې اوهم دنږدې پيوستون له مخې ديوه بل رسه
تړاو ولري ويل کيږي .
 : Pure Lineداپه وراثت پوهنه کې خاصتا ً دنباتاتو په برخه کې کله چې يونبات يـوډول اوالدونـه
دخود بخودي ګردې دخپريدو په واسطه منځ ته راوړي ويل کيږي .
 :Purinesداهم نايرتوجني قلوي دي چې دواحدو کړيو څخه جوړ شوي دي .
 : Pyrimidinesدا نايرتوجني قلوي دي چې دغربګو کړيو څخه جوړ شوي دي .
 : Repetitive DNAدا هوــه  DNAدى چــې دنــايرتوجني قلويــو واړه قطارونــه ســل ونه واره
تکراريږي .
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 : Recombinant DNAهوه  DNAچې دمختلفو رسچينو جنونـه د ځانـه رسه لـري وکـولئ
چې داجنونه رسه يوځاى کړي ويل کيږي .
 : Ribosomal RNAداهوه  RNAدى چې په رايبوزوم کې په سايتوپالزم کې وجود لري .
 : RNAدنوکليــک ســيد يــوډول دى ک چــې رايبونوکليــک اســيد يــې بــويل اوپــه درې ډولــه دي
. mRNA,tRNA,rRNA
 : Sexکه په يوه نوع کې دنو اوښ ې ترمنځ څرګند توپريپه ګوته

ويل کيږي .

 : Sex Linkageداد جنونو هوه پيوستون دى چې په جنيس کروموزوموباندې موقعيت لري .
 : Sickle Cell Anemiaدا یوه ارثی ناروغی ده چـې پـه انسـانانو کـې د مخفـي جـن پـه واسـطه
کنرتوليږي ک اوپه پايله کې دوينې رسې حجرې د لور په شـان شـکل غـوره کـوي اودمـريض وينـه
کميږي
 : Telomerداد کروموزوم اخري برخه ده .
 :Telocentric Chromosomeدا هوــه کرومــوزوم دي ک چــې ســنرتومرييې پــه يــوه انجــام کــې
موقعيت ولري .
 : Terminal Deletionداپه کروموزوم کې داخري س منټ دالسه ورکولوڅخه عبارت دى .
: Tetrasomicداد دوو کروموزومو عالوه کيدل دي په يوه جوړه باندې اويـا پـه دوو مختلفـو جـوړو
باندې . 2n+2+2
 : Translocationداپه يوه خوا اويا په متقابل ډول رسه د کروموزومو دسـ منټونو تبادلـه پـه مـنځ
دغريمشابه کروموزومونو کې تررسه کيږي .
 :Transfer RNAداهوه  RNAدي چې فعال امينواسيدونه راټولوي او رايبوزومو تـه يـې وړي اود
 mRNAرسه دپروتينو په جوړلو کې کاروي.
 :Translationداد پروتينو دترکيبيدلو  Protein Synthesisعمليـه ده چـې د  m RNAاخیسـتل
شویو اطالعاتو څخه يې جوړوي.
 :Transcriptionداد  m RNAدجوړولو عمليه ده چې د DNAڅخه جوړيږي.
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 :X-raysدا هوه ايوين خپريدونکي او نفوذي وړانکې دي چې په  ray Tubr x-کـې توليـديږي او
دموټيشن په موخه په وراثت پوهنه کې استعامل ليږي.
 :Zygoteneدا په ميوتيک ويش کې په پروفيز 1فرعي مرحله کېک په کومه کې چې هومولوګ
کروموزومونه جوړه کيدل رشوع کو.
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د لیکٌال لنډه پیژنذنو
الحاج پٌىنذًی الفت شېزسی د حاجي شېز دمحم خان سًی پو (  ۳۱۱۴ىـ ع) کال کی
د لغمان ًالیت د قزغیٌ ًلظٌالۍ پو فزمانخېلٌ کلی کی سیږېذلی دی ،لٌمړنۍ سده کړې یې
پو منذراًړ ښًٌنځي اً منځنۍ سده کړې یې پو قزغیٌ منځني ښًٌنځي اً ثانٌي سده کړې
یې د لغمان مزکش د رًښان پو عالي لېظو کې تز طزه کړي دي .پو(  ۳۱۴۱ىـ ع) کې د
دًًلظم ټٌلګي څخو پو اعلی درجو فارغ اً پو ( ) ۳۱۳۱کال کې د کانکٌر اسمٌینې لو
الرې د کاتل پٌىنتٌن د طاینض پٌىنځي تو تزیالی شٌ .پو (۳۱۳۴ىـ ع) کال کې د
نٌمٌړي پٌىنځي د تیٌلٌژي اً کیمیا د څانګې څخو پو اعلی درجو فارغ شٌی دی .پو
( ۳۱۳۱ىـ ع) کال د ننګزىار پٌىنتٌن د طة پٌىنځي تیٌلٌژي پو څانګو کې د کذري
امتحان نو ًرًطتو د اطتاد پو صفت مقزر شٌ  ،اً پو ( ۳۱۱۱ىـ ع )کال کې پیښٌر تو
مياجز شٌ ،پو ( ۳۱۱۱ىـ ع) د دعٌت اً جياد پٌىنتٌن د طة پٌىنځي د تیٌلٌژي پو
ډیپارتمنټ کې مقزر ،مذرص اطتاد اً د ډیپارتمنټ شف پاتې شٌی دی اً ىم ىلتو پو
مياجزت کې یې ىم پٌره لض کالو د خپل ىېٌاد تچیان رًسلي دي .ىميالو یې د حشب
اطالمي پٌىنتٌن پو طة پٌىنځي کې د اطتاد پو تٌګو دنذې تز طزه کړي دي .پو  ۳۱۳۴ىـ
ع کال کی تیا ىم پیښٌر کی د افغان پٌىنتٌن د طة پٌىنځی د تیٌلٌژی پو دیپارتمنت کی
مقزر اً ددغو دیپارتمنت شف اً مذرص پاتی شٌی  .پو (  ۳۱۳۳ىـ ع ) کال کې خپل
ګزان ىېٌاد تو لو راطتنیذً ًرًطتو پو ىمذې کال پو دًېیم ځل د ننګزىار پٌىنتٌن طة
پٌىنځی د تیٌلٌژی پو دیپارتمنت کی د اطتاد پو تٌګو مقزر شٌ اً تز دې ميالو د ننګزىار
پٌىنتٌن دطة پٌىنځي د تیشیک طاینض د دیپارتمنت امز اً مذرص اطتاد دی ،اً ال ىم د
ګزان ىیٌاد تچیانٌ پو تذریض اً رًسنو کې تزخو اخلي.
درنښت

د افغانستان د  8پوهنتونونو د چاپ شوپو طبي کتاپونو لست
(کابل ،کابل طبي پوهنتون  ،ننګرهار ،خوست ،کندهار ،هرات ،بلخ او کابیسا)  ۲۰۱۰ـ ۲۰۱۹
شمیره
۱

فارمکولوژي

۳

انتاين ناروغۍ

۵

زېږون

۷

تنفيس او د زړه د دسامونو
روماتیزمل ناروغۍ

۹

توبرکلوز

۱۱

بیوفزیک

۱۳

فزیک نور

۱۵

د سینې ناروغۍ او توبرکلوز

۱۷

کلینیکي رادیولوژي

۱۹

د پښتورګو ناروغۍ

۲۱

د هضمي جهاز ناروغۍ

۲۳

د وینې ناروغۍ

۲۵

د ځیګر ناروغۍ

۲۷

تشخیيص رادیولوژي

۲۹

د وینې رسطان

۳۱

اطفال

۳۳

تغذیه او روغتیا

۳۵

ډیموګرافی او کورنی تنظیم

۳۷

د عمومي جراحي اساسات

۳۹

پوهندوی سید قمرب عيل
حیدري
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص
جبارخېل
پوهنمل ډاکټر مریم اکرم
معصوم
پوهاند ډاکرت طیب نشاط
پوهندوی ډاکټر سید انعام
سیدي
پوهاند میر محمد ظاهر
حیدري
پوهاند میر محمد ظاهر
حیدري
ډاکټر نارص محمد شینواری
پوهنوال ډاکټر غالم سخي
رحامنزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهاند ډاکټر محمد ظاهر
ظفرزی
پوهنوال ډاکټر غالم سخي
رحامنزی
پوهنوال ډاکرت نظر محمد
سلطانزی
پوهنوال ډاکټر محمد رسول
فضيل
پوهیالی ډاکټر محمد هارون
پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم
شیرزی
پوهندوی ډاکټر بادشاه زار
عبدايل

جراحي ،د کلينیکي معایناتو

پوهندوی ډاکټر بادشاه زار

سیستم

عبدايل

۴۱

عمومي پتالوژي

۴۳

د ساري ناروغیو کنټرول

۴۵

طبي هستولوژي

۴۷

یورولوژي

۴۹

اخالق طبابت

پوهنوال ډاکټر خلیل احمد
بهسودوال
پوهندوی ډاکټر محمد
عظیم منګل
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد
بهسودوال
پوهنوال ډاکرت عبداالحد حمید
پوهاند ډاکټر عبدالغفور همدل
صدیقی

شمیره

د کتاب نوم

لیکوال

پوهنتون

د کتاب نوم

لیکوال

ننګرهار

۲

کتاب والدی

پوهندوی داکرت حسن فرید

ننګرهار

۴

د سرتګو ناروغۍ

پوهنمل داکرت خالد یار

ننګرهار

ننګرهار

۶

د کوچنیانو د وینې

پوهندوی داکرت منصور

ننګرهار

ناروغۍ

اسلمزی

ننګرهار

۸

ننګرهار

۱۰

بلخ

۱۲

بلخ

۱۴

کندهار

۱۶

ننګرهار

۱۸

ننګرهار

۲۰

ننګرهار

۲۲

ننګرهار

۲۴

ننګرهار

۲۶

عمومي هستولوژي

ننګرهار

۲۸

پتالوژی عمومی

ننګرهار

۳۰

ننګرهار

۳۲

ننګرهار

۳۴

د رسطاين ناروغیو

پوهاند داکرت ظاهر ظفرزی

اندوکراینولوژی او

پوهاند داکرت محمد طیب

ننګرهار

روماتولوژي

نشاط

د ماشومانو کلینکی

پوهنوال ډاکټر نارص خان

معاینه

کاموال

د پرازیتولوژي اساسات

ډاکرت محمد صابر

اساسات

د کوملو بندش او د

پوهاند ډاکټر عبدالرؤف

پریطوان جراحي ناروغی

حسان

الرښود
( انګلیسی)

پوهندوی داکرت منصور
اسلمزی

د هضمي جهاز او

پوهنوال ډاکټر عبدالواحد

پښتورګو ناروغۍ

وثیق

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

کندهار

پوهاند ډاکټر محمد معصوم

کابل طبی

عزیزی

پوهنتون

روش های ارزيابی

پوهندوی ډاکټر فاروق

کابل طبی

کلنيکی اطفال

حمیدي

پوهنتون

جراحی بطن وملحقات آن

بيولوژي ماليکويل حجره،
بخش اول
بيولوژي ماليکويل حجره،
بخش دوم
د توبرکلوز ناروغۍ

ننګرهار

۳۶

امراض ساری اطفال

خوست

۳۸

د کوچنيانو ناروغۍ

خوست

۴۰

پوهندوی ډاکټر فضل الهی
رحامين
دوکتورس زهرا فروغ
پوهنوال عيل یوسف پور
پوهنوال عيل یوسف پور
ډاکټر محمد نارص نارصي

هرات
کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون
کندهار

پوهاند ډاکټر سلطان محمد
صافی

پوهنتون

پوهاند ډاکټر سلطان محمد

کابل طبی

صافی

پوهنتون

امراض جراحی بطن و
ملحقات ان

دوست

ننګرهار

۴۲

هستولوژي

پوهاند ډاکټر بری صدیقي

ننګرهار

۴۴

د وينې فزيولوژي

ننګرهار

۴۶

طبي بيوشمي

ننګرهار

۴۸

فزیک اوپتيک
اورتوپيدي او کرسونه

کندهار

کابل طبی

پوهندوی ډاکټر عبدالخالق

بلخ

هرات

ننګرهار

د کوچنیانو د درملنې

۵۰

پوهنتون

پوهنمل ډاکرت ويل محمد
ویاړ

کندهار
کابل طبی
پوهنتون
کندهار

پوهاند دوکتور خان محمد

کابل طبی

احمدزی

پوهنتون

پوهنوال غالم قادر دهګان
پوهنمل ډاکټر محمد هامیون
مصطفی

هرات
کندهار

۵۱

فزیکل ډیاګنوزس

۵۳

د زړه او رګونو ناروغۍ

۵۵

د چاپیریال او ډندیزه روغتیا

۵۷

هیامتولوژي ،ایمینولوژي او

پوهندوی دوکتور ایمل

د ویټامینونو کموايل ناروغۍ

شیرزی

۷۱

اکسیر
پوهاند دوکتور سلطان محمد
صافی

ننګرهار

۵۶

اناتومی

ننګرهار

۵۸

الرتاساونډ تشخيصيه

ننګرهار

۶۰

ننګرهار

۶۲

ننګرهار

۶۴

ننګرهار

۶۶

کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون

مایکروبیولوژی

پوهاند محمد جمعه حنیف

امراض جراحی سیستم

پوهاند ډوکتور عبدالوهاب

کابل طبی

هضمی و ملحقات آن

نورا

فزیک طبی بخش میخانیک

پوهاند میر محمد ظاهر
حیدری

توضیح اساسات فزیک ،و

پوهاند میر محمد ظاهر

سایل تشخیصیه طبی

حیدری

نور و فزیک جدید

پوهنوال غالم قادر دهګان

عمومي جراحي ،لومړی

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار

ټوک

عبدالی

اناتومی و فزیولوژی انسان،

پوهندوی محمد طاهر

جلد اول

نسیمی

۸۵
۸۷

امراض روانی ،جلد اول

۸۹

انتاين ناروغۍ ( انګلیسی)

۹۱

پرازیتولوژی طبی

۹۵

پوهاند دوکتور نادر احمد

ننګرهار

۵۴

اساسات جراحی

هرات

روانی رنځپوهنه

۹۳

نیازی

جلد

۶۹

۸۳

پوهنوال دوکتور عبدالستار

د کوچنیانو ناروغۍ ،دوهم

امراض اطفال

۸۱

امین

نیازی

۶۷

۷۹

پوهنمل ډاکټر نجیب الله

پوهنوال دوکتور عبدالستار

رهنامی تدریس طب

۷۷

رحامين

ناروغۍ

۶۱

۷۵

پوهنوال ډاکټر محمد عارف

د هضمي سیستم او پښتوروګو

د کوچنیانو ناروغۍ ،اول جلد

۷۳

پوهندوی ډاکټر دل آقا دل

هادی

۵۹

۶۵

اپریدی

پوهندوی ډاکټر سیف الله

د کوچنیانو تغذیه

۶۳

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله

ننګرهار

۵۲

بطن حاد و مزمن

مایکرو بیولوژی طبی ،جلد
اول
مایکرو بیولوژی طبی ،جلد
دوم

۹۷

رهنمود  PBLدر افغانستان

۹۹

تروماتولوژی

۱۰۱

نرسنگ عملیاتخانه

۱۰۳

امربیولوژی طبی

پوهندوی ډاکرت جهان شاه
تڼی
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز
نادری
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا
امیرزاده
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
پوهاند دوکتور محمد فرید
برنایار
پوهنوال دوکتور عبدالغفور
ارصاد
پوهاند دوکتور نجیب الله
امرخیل
پوهندوی داکرت بشیر نورمل

پوهنتون

د قندونو هضم ،جذب او
استقالب

د پوستکی ناروغۍ

سید یوسف مانووال

حرارت و ترمودینامیک

پوهنوال غالم قادر دهګان

عمومي جراحي ،دوهم

پوهندوی داکرت بادشاه زار

ټوک

عبدالی

اناتومی و فزیولوژی

پوهندوی محمد طاهر

انسان،جلد دوم

نسیمی

بلخ
خوست

۸۶

تعذیه او سؤ تغذیه

۸۸

امراض روانی ،جلد دوم

۹۰

بیړنی طبی پیښی

پوهنتون
کاپيسا

۹۸

هرات

۱۰۰

کابل طبی
پوهنتون
کابل طبی
پوهنتون

والدي جراحي ،ملړی
ټوک
والدي جراحي ،دوهم
ټوک
د غوږ ،پزی او ستونی
ناروغۍ
مایکروبیولوژی عمومی

وثیق
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز
نادری
پوهنوال داکرت عبدالواحد
وثیق

ننګرهار

ننګرهار`
کابل طبی
پوهنتون
هرات
کابل طبی
پوهنتون
بلخ
بلخ
بلخ
هرات
خوست
بلخ
قندهار
کابل طبی
پوهنتون
قندهار

داکرت عجب گل مومند

قندهار

داکرت عزیز الله فقیر

کندهار

دوکتور شعیب احمد
شاخص

تشخیصیه رادیولوژي

بیړنی درملنې

ننګرهار

داکرت عجب گل مومند

د زړه او سږو د ناروغیو

در تداوی امراض قلبی

کابل طبی

قندهار

رنځورمل

و وعایی
۱۰۴

پوهنوال داکرت عبدالواحد

پوهنیار ډاکرت شاه محمد

گیاهان طبی مستعمله
۱۰۲

دوکتور محمد یونس فخری

حرارت

۸۴

کابل طبی

ارصاد

فزیک طبی بخش

خوست

۹۶

پوهنوال دوکتور عبدالغفور

حیدری

۸۲

پوهنتون

معصوم عزیزی

پوهاند میر محمد ظاهر

هرات

کابل طبی

پوهاند دوکتور محمد

طبی

۸۰

۹۴

شینواری

اساسات پرازیتولوژی

بلخ

پوهنتون

پوهندوی دوکتور اسدالله

یوسف مبارک

کبد

پوهنتون

دوکتور یحیی فهیم پوهیالی

پوهنمل دوکتور محمد

امراض جهاز هضمی و

کابل طبی

ننګرهار

ناروغۍ

۷۰

پوهنتون

کامل

ظفرزی

۷۸

کابل طبی

پوهندوی ډاکټر محمد نواب

کابل طبی

پوهنتون

د خولی او هضمي سیستم

جراحی عصبی

۹۲

سهار

پوهاند دوکتور ظاهر

انالیز ریاضی

کندهار

پوهنمل ډاکټر حفيظ الله

ناروغۍ

بلخ

پوهنتون

امرخیل

د غوږ  ،پزی او ستونی

۷۶

کابل طبی

پوهاند ډاکټر نجیب الله

اسحاق خاورین

۶۸

۷۴

ارصاد

پوهنمل دوکتور میر محمد

جراحي بطن

۷۲

پوهنوال ډاکټر عبدالغفور

هرات

پوهنوال محمد عثامن
بابری
ډاکرت عبدالولی رنځمل
وردک

هرات
خوست
کابل
پوهنتون
خوست

۱۰۵

د احصاییی اساسات

پوهنیار محمد اغا ضیاء

۱۰۷

امربيولوژی عمومی انسان

پوهندوی داکرت بشیر نورمل

۱۰۹

کمک های اولیه

۱۱۱

طبي هستالوژی

پوهاند دوکتور نجیب الله

۱۱۳

پوهاند داکرت بری صدیقی
دانیل دی موس

دانیل دی موس

جلد دوم
۱۱۷
۱۱۹
۱۲۱
۱۲۳
۱۲۵
۱۲۷
۱۲۹

۱۳۱

۱۳۳
۱۳۵
۱۳۷

احصاییه
کالسیک او مالکیولی
جنتیک

۱۴۳

۱۴۵

ننګرهار

۱۲۸

ننګرهار

۱۳۰

ننګرهار

۱۳۲

ننګرهار

۱۳۴

عمومي کیمیا

ننګرهار

۱۳۶

فارمکولوژی ،دوهم ټوک

خوست

۱۳۸

د جهازاتو اناتومي

ننګرهار

۱۴۰

ننګرهار

۱۴۲

ننګرهار

۱۴۴

ننګرهار

۱۴۶

ننګرهار

۱۴۸

ننګرهار

۱۵۰

ننګرهار

۱۵۲

ډاکرت غالم ربی بهسودوال

اناټومي(Iهډوکی ،مفاصل او

پوهنمل ډاکرت محمد نارص

عضالت)

نرصتی

حاد اپندیسا یتیس ،تشخیص،

پرفیسور دوکتور محمد

اختالطات او تداوي

رشیف رسوری
پوهنوال ډاکرت محمد حسین
یار
پوهنمل داکرت محمد نارص
نرصتی

د طبي عامو ستونځو عميل

داکرت مالټی ال-وان

الرښود (انګلیيس)

بلومرودر

نشه یي توکي او اړونده

ډاکټر محمد سمین

ناروغۍ

ستانکزی

۱۴۷
۱۴۹

بیړنۍ طبی درملنې

۱۵۱

نیونتولوژي

سیدی
دوکتور ګل سیام ابراهیم
خیل قادری
پوهنمل ډاکرت مسیح الله
مسیح

د نویو زیږیدلو ماشومانو د

پوهندوی ډاکرت نارص خان

ستونزو اهتاممات

کاموال

په ماشومانو کې نری

پوهنمل ډاکرت حقیق الله

رنځ

چاردیوال

نصاب او درسی مفردات

ننګرهار طب پوهنځی

پوهنتون
هرات
خوست
خوست

خوست

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

(انګلیسی)

الرښود (انگلیسی /پښتو)

عصبي جراحي

پوهندوی ډاکرت سید شال

کابل طبی

د ننګرهار طب پوهنځی

د درملو د استعامل عملی

۱۴۱

راډیو ګرايف

رحامنزی

ننګرهار

بلومرودر

طبي امربیولوژی

تصويرې يا تر سيمې

پوهنوال ډاکرت غالم سخی

۱۲۶

ډاکرت مالټې ایل وان

۱۳۹

ځواکي

وراثت او ډسمورفولوژي

بهسودوال

خیل قادري

د کوچنیانو خوار

ننګرهار

پوهنوال ډاکرت خلیل احمد

داکرتگل سیام ابراهیم

حیات

۱۲۴

پوهنوال ډاکرت ایمل شیرزی

پوهاند دوکتور بری صدیقی

پوهندوی ډاکرت سمیع الله

طبي ترمینالوژي

حلیم

حسن فرید

الیفاتیک برخه

ننګرهار

پوهاند ډاکرت سید رفیع الله

پوهندوی ډاکرت محمد

ولیزی

۱۲۲

اداره

سخی حسنی

عضوي کیمیا ،د

اورتوپیدی

د عامی روغتیا اساسات او

امربیولوژي

۱۱۶

پوهندوی دوکتور غالم

پوهندوی دوکتور ګل حسن

دوکتور محمد صابر

رحامنی

سیستمونو فارمکولوژي

۱۱۴

عمومي جراحی

ننګرهار

پوهنمل ډاکرت محمد عارف

د اتونوم او مرکزي عصبي

پوهنتون

۱۱۲

امربیولوژی

۱۲۰

بحران څارنه

د سیستمونو پتالوژي

کابل طبی

۱۱۰

امراض نسایی

پوهاند محمد بشیر دودیال

د داخلې بیړنې پیښې او د

الرښود (انگلیسی)

پوهنتون

۱۰۸

امراض یورولوژی

ننګرهار

اپریدی

د بیړنیو پیښو د درملنې

کابل طبی

ناروغۍ

محمد صافی

۱۱۸

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله

هلمنتولوژي

کابل طبی
خوست

رهنامی انستیزی برای
۱۱۵

پوهنتون

امرخیل

جلد اول
کشورهای رو به انکشاف،

کابل طبی

پوهنتون

رهنامی انستیزی برای
کشورهای رو به انکشاف،

کندهار

۱۰۶

د کوچنیانو ساری

پوهاند دوکتور سلطان

خوست

پوهندوی داکرت عبدالبصیر
منگل
داکرت سید ملیار سادات
پوهنوال داکرت عبدالستار
نیازی

اناټومی دریم جلد
عصبي سیستم ،حواس
او اندوکراین غدوات
د ماشومانو د ناروغیو
عميل الرښود
(انګلیيس)

پوهاند دوکتور خیرمحمد
ماموند
پوهنوال داکرت سید قمرب
علی حیدری
پوهنوال ډاکرت محمد
حسین یار
پوهنمل داکرت محمد نارص
نرصتی
داکرت مالټی ال-وان
بلومرودر

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

د رواين روغتیایي
ستونځو عميل الرښود

سیان نیکوالس

ننګرهار

(انګلیيس)
د شحمیاتو استقالب

دوکتور محمدم عظیم
عظیمی

رسطان او د چاپیریال رادیو

پوهنوال ډاکرت نظر محمد

اکټیویټي

سلطانزی ځدران

د تنفيس سیستم
فزیولوژي
عصبي ناروغی

ننګرهار
ننګرهار

دوکتور احسان الله احسان

ننګرهار

پوهنمل داکرت بالل پاینده

ننګرهار

۱۵۳

د زړه برقي ګراف )(ECG

۱۵۵

د شکرې ناروغي

۱۵۷

تلویزیوين آزموینې

۱۵۹
۱۶۱

۱۶۷
۱۶۹
۱۷۱

ډاکرت محمد نعیم همدرد
پوهندوی داکرت نجیب الله
خلیيل

د بويل تناسيل سیستمو
اناتومي

نرصتی

عصبي جراحي

ټولګۍ د لومړی سمیسرت
لپاره

۱۶۵

سادات

پوهنمل دکتور محمد نارص

د کوچنیانو نارغی د پنځم
۱۶۳

رنځوروال ډاکټر سید عبدالله

پوهندوی دوکتور فضل
الرحیم شګیوال
پوهاند داکرت عبدالستار
نیازی

د کوچنيانو د جهازاتو

پوهاند داکرت عبدالستار

معمولې ناروغۍII

نیازی

د اندوکراین ،زړه ،رګونو او

پوهنوال داکرت احسان الله

پښتورګو فزیوژي

احسان

د ځیګر ویروسی التهاب

دوکتور محمد اسحاق

(طبی تشخیص او درملنه)

رشیفی

طبي پرازیتولوژي

پوهنوال دوکتور غالم
جیالين ويل

ننګرهار

۱۵۴

الټراسونډ

ننګرهار

۱۵۶

فزیکي تشخیص

داکرت عبدالنارص جبارخیل

د هضمي سیستم

پوهنمل دکتور محمد نارص

اناتومي

نرصتی

د زړه او د وینی د رګونو

پوهنمل دکتور محمد نارص

اناټومی

نرصتی

بیوفیزیک

پوهنیار پښتنه بنایی

د کوچنيانو د جهازاتو

پوهاند داکرت عبدالستار

معمولې ناروغۍ I

نیازی

ننګرهار

۱۵۸

ننګرهار

۱۶۰

ننګرهار

۱۶۲

ننګرهار

۱۶۴

ننګرهار

۱۶۶

انتاين ناروغی

ننګرهار

۱۶۸

د جراحی انکال

ننګرهار

۱۷۰

مالریا

ننګرهار

۱۷۲

وراثت

ننګرهار

۱۷۴
۱۷۶

د کوچنیانو ناروغۍ لومړی

پوهاند دوکتور احمد سیر

ټوک

احمدی

۱۷۵

عقلی ناروغۍ

داکرت بالل پاینده

ننګرهار

۱۷۷

کرسونه او خلعې

پوهندوی سید بها کریمي

ننګرهار

۱۷۸

۱۷۹

نسایي ناروغۍ

ننګرهار

۱۸۰

خوست

۱۸۲

ننګرهار

۱۸۴

ننګرهار

۱۸۶

ننګرهار

۱۸۸

۱۷۳

۱۸۱

پوهندوی دوکتورس تورپیکې
اپریدی

د ماشومانو د معدې معایي

پوهنمل ډاکرت ولی ګل

سیستم او ینې ناروغی

مخلص

۱۸۳

د سیستمونو هستالوژی

۱۸۵

د ټټر اناټومي

۱۸۷

عمومي هستالوژی

پوهاند دوکتور خلیل احمد
بهسودوال
پوهنیار دوکتور یام صدیقي
پوهاند دوکتور خلیل احمد
بهسودوال

مومند
دوکتور محمد اسحاق
رشیفی
پوهنوال دوکتور ګل سامل
رشافت

د کوچنیانو ناروغۍ

پوهاند دوکتور احمد سیر

دوهم ټوک

احمدی

فزیکي کیمیا دوهم
جلد ،ترمودینامیک

حبیب الله نوابزاده

د کوچنیانو ساري

پوهندوی دوکتور نجیب

ناروغۍ

الله امین

د ګیډی د ملحقاتو د

پوهنوال دوکتور بادشاه زار

جراحي ناروغي

عبدالی

د سیستمونو پتالوژی

پوهاند دوکتور خلیل احمد

دیمه برخه

بهسودوال

د پوستکي ناروغۍ

پوهنوال ډاکټر سید انور
اکربي

رادیولوژی ازموینی او

پوهنوال داکرت غالم سخی

ناروغتیاوې

رحامنزی

ننګرهار

۱۹۰

د طبابت لنډ تاریخ

پوهاند عبدالحی مومنی

۱۹۲

۱۹۱

میخانیک او د نور فزیک

پوهنیار هدایت الله

ننګرهار

۱۹۳

عمومي بیولوژي

پوهنمل جامعت خان همت

ننګرهار

۱۹۴

۱۹۵

فارمکولوژی ،دریم ټوک

ننګرهار

۱۹۶

۱۹۷

طبي فزیولوژی

پوهاند رشیف الله نعامن

ننګرهار

۱۹۸

۱۹۹

عمومی بیولوژی

پوهندوی الفت شیرزی

ننګرهار

۲۰۰

د سینې رسطان ،پېژندنه،

پوهنوال ډاکرت نظر محمد

درملنه او مخنیوی

سلطانزی ځدران

ننګرهار

۲۰۲

د سینې بطن او حوصلې

پوهندوی ډاکرت حمیدالله

اناټومي

حامد

خوست

۲۰۴

۲۰۳

رنځوریار داکټر عجب ګل

عام طبی (دری)

ناروغیو کلینیکی هنډبوک

۲۰۱

اپریدی

رهنامی عملی مشکالت

د نیونتالوژی او کوچنیانو د

حیدري

پوهنوال داکرت حفیظ الله

بلومرودر

زی

پوهنوال سید قمرب عيل

سلطاين

ډاکرت مالټې ایل وان

پوهنوال دوکتور منصور اسلم

۱۸۹

ډاکټر محمد یونس

د برق فزیک

پوهنیار هدایت الله

د تنفسی سیستم او د

پوهاند دوکتور سیف الله

زړه روماتیزمل ناروغۍ

هادي

عمومی پتالوژي
د پالستیک جراحی
اساسات او تخنیکونه
د عصبي سیستم
اناټومي
د وینې حجرو ،تنفي
جهاز ،هضمي جهاز ،او
نوو زېږېدلو فزیولوژي
فزیکي تشخیص او د
تاریخچې اخستنه

پوهندوی دوکتور محمد
آصف

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
خوست
ننګرهار
ننګرهار
بلخ
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

داکرت الفت هاشمی

ننګرهار

پوهنیار دوکتور یام صدیقي

ننګرهار

پوهنوال دوکتور جنت میر
مومند
پوهاند ډاکرت رشیف الله

ننګرهار

ننګرهار

د ځانګړو حسیتونو،
۲۰۵

پوستکي ،اوتونومیک او
مرکزي سېستم فزیولوژي

۲۰۷

جراحی عمومی اطفال

پوهنوال دوکتور محب الله
شینواری
پوهنیار داکرت توریالی
حکیمی

 ۱۴۰طبي کتابونه په دی
۲۰۹

وی دی کې (پښتو ،دري او

بېال بېل مؤلفین

انګلیسی)
۲۱۱
۲۱۳
۲۱۵

۲۱۷

۲۱۹

عصبي معاینات او

پوهنوال داکرت جهان شاه

سلوکپوهنه

تڼی

د عامو کرسونو ټړلې درملنه

پوهندوی دوکتور ظاهر ګل
منګل

د داخله ناروغیو تفریقی

پوهاند دوکتور سیف الله

تشخیص لومړی برخه

هادی

امینو فارمکولوژي
تشخیصیه رادیولوژي،
دوهمه برخه ،سینه یا صدر

۲۲۱

رادیولوژي

۲۲۳

د کوچنیانو جراحي

۲۲۵

بیوفزیک

۲۲۷

د ماشومانو انتاين ناروغۍ

پوهنوال دوکتور غالم ربی
بهسودوال
دوکتور نور محمد شینواری

ننګرهار
کابل طبی
پوهنتون
ټول
پوهنتونونه

پوهنیار ګل احمد سهیل
پوهاند دوکتور عبدالستار
نیازی

بطور ساده

الدین جالل

 ۲۱۴طبي کتابونه په
۲۱۰

دی وی دی کې (پښتو،

بېال بېل مؤلفین

دري او انګلیسی)
پوهاند دوکتور بادشاه زار

خوست

۲۱۲

خوست

۲۱۴

د ویني ناروغۍ

داکرت حیات الله احمدزی

ننګرهار

۲۱۶

د داخله ناروغیو تفریقی

پوهاند دوکتور سیف الله

تشخیص دهمه برخه

هادی

ننګرهار

۲۱۸

ننګرهار

۲۲۰

د ماشومانو تنفيس،
زړه ،وینې او پښتورګو
ناروغی

۲۲۲

ویاړ
شګیوال

۲۰۸

معاینات کلینیکی اطفال

پوهندوی دوکتور سید نجم

عصبي جراحي

پوهنوال داکرت سید عارف
پوهاند ډاکرت فضل الرحیم

۲۰۶

د درملو بدی اغیزی

پوهنوال سید قمبر علی
حیدری

ننګرهار

۲۲۴

ننګرهار

۲۲۶

ننګرهار

۲۲۸

عبدايل

پوهاند داکرت نجیب الله
امین

طبی فزیک

پوهنیار هدایت الله مهمند

اندوکراینولوژي او

پوهاند دوکتور سیف الله

روماتولوژي

هادي

د سرتګې کلینیکي

پوهنوال ډاکرت عبدالبصیر

ناروعۍ

صافی

مالیکويل بیولوژي

پوهندوی جامعت خان
همت

ننګرهار
کابل طبی
پوهنتون
ټول
پوهنتونونه
خوست
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

د ماشومانو اساسات،
هضمي ،اندوکراین او

پوهاند سمیع الله حیات

عصبي ناروغۍ

تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ ،د لوړو زده کړو وزارت مشاور ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،جون ۲۰۱۹
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ننګرهار

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 290 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 170 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen,
2 textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 170 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher
Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy
Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial
Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr.
Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers
for their continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, June, 2019
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Prof Abdul Tawab Balakarzai
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2019

