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  د�� ���

�	 ���  �	ه�� ������� �	د� ژ����� ����؟ ���ر ا��
	ت ژ����� ��� ���  �از ی! ��� 
�؟ ت)��'ات �	در در �	& ا��%	ل ���0�، �.��  ای-	د  �	د� ژ����� ,  �	د� +	م ت�	�� �� ی		�

1��2  ��0�؟ ���ر �� �ت�1�8 7'و ا4 ������5	4 ا��
	ت ژ����� �5	ی�	 �  �0� ت�ا��5	4 اس�
��	ن �� ، ��7	ی  ا��
	ت در س���?5	4 ز���  واح�... . �0د؟ و  ���1ع ��ج�د در ی! س:�ل ز�

0� �� ژن ،	�. 

�  از �@'�A رت��  ��0د ,  ا��
	ت ��رد  ت�'یDNA �� B ا4 از ����0?�	ی� ی! ژن 
���	�C 4ل دارا�D�� !د ی	ا4 ای-'������ژی! را,� �� ��	ز  � ���Dل �5	ی� ��?�& ی!. ,1

E�8ل. اس� 7'وت�D�� اس� E�?�  F�Gا4 ی�� از ا��اع ژ�� و RNA �0	�ذ+�'� ، حHF و . 

	ت ��J را در�K�� ت�	
����Lم ایE واح�ه	4 ا��	�� �� ���Mژ���! ������� ت �. ده1

د� از �  ��'ح 0�ن س  C'2ی1� ا�:� در اس�F	 5�C'M�7	4 ا+�' در ژ���! ������� ، �1-'
�� .اس� ا��
	ت ژ����� 0

• �
����'دار4 از DNA ، ه?	�1� س	ز4 اول��   O�� 	ی DNA  ��	در4 و ت���
4	5������ DNA ن	4 ی����	 ت�ا��5	4 ��,:�8ت� �� �0	�. 

• �
����7	م  اس�، ,  �� �A?�5	ی� از DNA از روRNA 4 سL�1 دو��� 
0�� در ��  ��رت DNA ژ����� , 	%�Aد RNA   O�� ،4دار'�  .�0د �� 

• �'+&	� �
����  ��جP 2ن �7	م ، ت'ج?  �� �����   , �0	�0�� در  � ژ����� ,
RNA 4رو '��  ری�Qزو�5	 �7!  �:4 7���R7 از SOM� ت�ا�� 	� 1��2  اس��ه	4 

  .�0د ت'ج?  ��

�ر���� ژن����  

T:
�  10	س� زی��  'M���د� ,   ���:
 Eت'ی Tی�A از �Fرت ت�����  � �2ن ت�ج   ، ه'�1
4�
:T وارد �'ح:  ج�ی Eای U�7 ن'A !ود ی��ا 2ن را دا�0  اس� ؛ ا�	 از ح��  , � �ژن�� 0

�� ا�� و��	� T:
�� ا4 از . زی�� 10	س� �  وج�د 2ورد ایE ا�' ا�%��� در 
 ، Tه�در A'ن ه-
� ,  ���� ا��%	ل �F	ت ار�X را از ��:� �  ��� دی.' �'رس� ,11�؛ و�� W7وهM.'ان �' 2ن��0 

  ��م ا��O	ب �F	ت �1	سP و دی.'4 ��اE�0 ا��
	ت2
,	�C در ز��1   د��� �T5 ,  ی�� 
K	ری���  .�	ت ��د، �  ���-  ا4 �'س�

 , ��, Eاو�� �M�M, ،��' ا��%	ل �F	ت ار�X را 10	س	ی� ,1 T,	ح Eا���A ت�ا��� Mم �ات'ی	�  � 
 ��Oد C'�.� ای�A Eا��E را ,  ح	�� 2ز�	یM	تU رو4 ]�	� 1865س	ل ��د ,  در  ]'ی.�ر �1�ل

:?� 2ن دوران �  دی�]	� ه	 و ,�FM	ت او اه?�� �1�ا�� ا�	. ��د، ارائ  ,'د  ��اد  ��	سF	�  ج	��

�  .و ��	یa ,	ره	4 �1�ل �  دس� C'ا���0 سR'د� 0
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�د �Aا��E ارائ  0�� از س�4 �1�ل  1900 در س	ل-� BM, 4د���b، ت�س �درو� ،  � و !��
0� ,  �@'ی	ت او ��رد ��رن" J
	�
�1ان 7�ر 
:T ژ���!    �ت�ج  و �QAل A'ار ]'�C  و �1�ل 

  .10	+�  �0د

و C'ا���e ,'ی!  ج�?L وات�E از س�4 (DNA) 5	ژ�  �	 ,BM س	+�?	ن ج	ی.	�1953در س	ل 
�	 . � �	م ]'�C �:��� �ر�0  ا4 ج�ی� در 
:T زی�� 10	س� �  وج�د �2� ,  زی�� 10	س ،

�0f[ ود� در ر�0  زی�� 1973 و 1971ی! A'ن از ,�FM	ت �1�ل در +�ل س	�5	4  ح

?� ژ�5	 و دو�� �  10	س� T���	�� ن و	+�?	رس� س'�  ��'رس�  �:���� و ژ���! ,  او�� 

��?	ر4 ه	4 ژ���! و �7�ا ,'دن در�	�� �'ا4 5�2	 �� 7'دا+� ، �� و ر�0  ا4 ��   �	مادh	م 0
 ا
T از را �  وج�د 2ورد�� ,  �� ا��i ز�	�� ت�ا��� ر�0  ه	�F:�O� 4 «ژ���! �15�س�»

��0L7 و ���	ع +�د A'ار ,M	ورز1� ، 4Mرا ت�� ا� �  .ده

	�ا��%	ل ژ�� �  درون ذ+�'� ژ�� ی!  7	ی  ا�:� �15�س� ژ���! �' ایE ا�� اس��ار اس� ,  
�'ا4 ��	ن 2ن ژن �   	���T را وادار ��ار]	���T ، 2ن ار] Pس	1� ����� bدر 0'ای  , �1,

�'وز ی! �1�� ی	 س	+�	ر 0�ن ی! �	د� دس��رات 2ن ژن ,  �� �0� ، ... و ����0?�	ی� ت�ا�	�
�?
 ��M' ارائ  ,'د� ,  در. ,1  �ت�Dی'  ا�'وز� �15�س� ژ���! +��	ت 0	ی	ن ذ,'4 را 

   .�	ل ����ب �� 0�دی'وز او �?� ]1-��� و ا�'4 �


:T در ح	ل ح	K' �� ت�ان ��ارد زی' را �'0?'د از �'ج��  Eت ای	��+ Eح :ت'ی�اد4  ا�W�
�	& رE�C س���F�, j و ,?�� ح��ا�	ت و �Q	ت	ت J
	�C'2ورد� ه	fh 4ای� اس��D	ل 0�� از  ,  
�	 درج  +:�ص �	& و �'ف هLی1  ه�ر��ن ه	 ت�5  داروه	 و . �2	ن ]'دی�� اس� Eی�	4 7	ه 

15�س�  ه	4 ژ����� �	 ای-	د ت)��'ات در س:�ل تTO ,  از ج�ی�ت'یE دس�	ورده	4 در�	ن ��?	ر4�
�1 ���ود . ژ���! ����ب �� �0د و ���	ر ���ود اس��� U�7  ����?	ر4 ه	 در C'ز��ان 2ی1

�  زوج5	4 ج�ا�� ی! زوج nی'� Eت ,  از ای	��+ ��	 ی��ی.' ازدواج ,11 � ,  �� +�اه1
��� ج�?	�� C'ز��ان 2ی1�� 0	ن ��:o �� س	ز�� �M	ور� ژ���! �� ده1� و 5�2	Kرا از و.   

�� ا�	 ا]'	A 'ارد زی�� ��	ت? ، T�1, Tس� ژ���! را ت'س����Oاه�T دور�?	15� 4 �: ت�Dر�
�ن ا��	ن از� 4	q
15�س� ژ���!  ��C'[ TM  ت	 P:A ا� nا از �'یL-� رت��  �و دس� و 7	 

4	5��	���0� و  �� �
�q ج� ت��� ، �q
 ��ن �  ��	ز�1�ان ���7� 4	q
11� و ا, ��  K'
 �ی
��5 ژ����� �	 +�دش را دارد، +'ی�ار4 ,1� و از ه' C'د ��	M� 	%�A4 ,  د�q
 �ایE  ت�ا�

�  د��� Q0	ه� ��اE�0 ر��ز ژ����� ، C'د  , ����7 oCد ��M� nی'�  �q
 ��ده1�� و ]�'�
0� در ���-  ��2� �2	ر �	�0 �� �0د، �'تoF +�اه �ت?	�� . �'گ و ��' ا��	ن ��L 7	ی�E +�اه

��د ��?	ر4 ه	4 ژ����� ح�� در ��� در�	ن +�اه	A L�� �1�1. دور� ج �ا��
از ج5M5	4 ���ا�� 

	�� ا�:� 1C	�	f7ی' ��د�M	ن اس� ، ج:�]�'4 ��?	ریLا  ,�
?� �� 2ی� و در�  ��	&ی� از   

�0 �0� ,   ,	رت5	4 10	س	ی�. ��?	ر4 ه	4 10	+�  0�� ریE,  M +�اه �اC'اد ژ����� +�اه
2�'ا4 ه'  Eد4 رو4 ,'� ز��'C) L-���د و) 5	,:�� ه?�	ن و A:�ه	24 �د%�A	  ��F	وت +�اه

�11, �� E���� از +�د �v� ی! ���ژی��� �-'�	ن �	 ]fاE�0 ,����'یE اX'. ه�ی� ه' C'د را ت
0� ت	ر �� �
� 10	س	ی� +�اه1'�� .UایLCرا ا B:�O� ج�دات�� �داد ,   �� ت�ان س'
� ر0

ت�ان �  7'ورش س'یo  +�د ایE ا�' �Lای	4 ���	ر4 را C'اهT �� 2ورد ,  از 2ن ج?:  ��
1� و ]	و ح��ا�	ت� ه?�wنFس�[ �را ت	 ح�  ج	��  ��	زه	fh 4ای� ی! ا0	ر� ,'د ,  �� ت�ا�1
�11, oFد4 �'ت	زی.   



 3 

���	ر UO�
@�?� از 2ی1�� را �  +�د ا+�D	ص +�اه� داد و 0	ی� ی�   �  �@' �� رس� ژ���! 
�0	�
 .ت	ز ز�	ن  Eا4 ای'�  �Qا����ارد4  ت?	��. :T ج1-	ل �'ا�.�L 7	ی	�� �?� ت�ان ���Dر 0

 ��	ت و 2ز�	یM	ت  ,  در �	& ذ,' 0�، از ��	ظ �@'4 ا��	�fRی' اس� ؛ و�� ��	ز �	�� ، n�%ت�
�  5�2	 دس� ����ا� 'M�
:T ��	ز �  ��M7ا�  C  4�A'اوان دارد ,   Eای '���دن  b:�� و ��ن ��ی	

�����ژ4 س:� 
:��� ه?�wن، ����:� �� �?�0��� دارد ، �	ی� �2	ر و اح�?	&ت و L�Cی���ژ4 ، 
�0 �?��� T:
�  ویW]� ه	4 ایE ر�0  از  ��   .زح?	ت C'اوا�� �'ا4 دس��	

 
 
 

� و 2ن را�'�.�1�ان �� ت�ا�1� ژ�� را از ی! ]��  ?Mدا�   DOM� 	ت ،�وارد ]��  دی.'11, 4
ت����  حM'ات ت�ان ژ�� را ,  ��اد �0?�	ی� س?� �'اv� 4� ��. ج�ی�4 در ]��  دوم ای-	د �0د

�  ی! ،��  ��رت ی! ]�	� ]�ج  C'�.�  ایE س:�ل. ��1%� ,'د ]�ج  C'�.� ]�	� س:�ل �� ,1
�� �1� و در ���-  حM'ات 2ن را �?� +�ر�� در �� 2ی� ,  ��اد �0?�	ی� س?� ت���, . ��	v� Eای

   .از �15�س� ژ���! اس�

� ��1944�ل و'��& �%$ در ژن��� ��ل#�ل�    

• bل 0'وع ژ���! ت�س�
 در 1866س	ل  ا4 ��د ,  و4 در و �	 �%	�  ,�,�ر�
 � ، �.�'C د�O� در ��رد ���Q� م�:
 E?-ت ا�&	%�  
�?-� �  .�	پ رس	�

� ت	 س	ی' زی�� 10	س	ن �	�1�1900ت	 س	ل  •�M, ، ه�,�  ��ل �و ��رن 
 ���! T:
 Eو ای �11, iل را در� ��&�� ت�ا�� e7 از ر,�رد اه?�� ,	ر �1

�C	ر� ی	�  .دو

��  ،1903در س	ل  •�  .A'ار دار�� 51M�7	د ,'د ,  ژ�5	 رو4 ,'و��زو�5	 �
� ژن 51M�7	د ,'د ,  
�ا�� �1��� ��ه�ن�  ،1909در س	ل  •��0 ����	�.  
  .ا�-	م داد �.e س',  2ز�	ی5M	4 زی	د4 �' رو4 ��ر,�ن  ،1910در س	ل  •
�  ای�e ای-	د ��ت	س��ن,BM ,'د ,  ا0 ��ل�  ،1927در س	ل  • (U5در ) ج

  .�?	ی� �.e س',  ��
��م و .��ل  ،1941در س	ل  •���	��� ی! 51M�7	د ,'د�� ,  ه' C ژن TیL�2  را

1� ,�1'ل ��,.  
 !�ود�
0�  ، ,�	ب ز��]� ��?� ت�سb ی! L�Cی��ان �  �	م1944ل در س	 •

�C	ر ی	Mا��.  

34 ��خ�1�ن� DNA  

ه	4 ژ����� ، L�Cی�� و  ه?.'ای� ی	�C  10	+� ا�'وز4 �	 در ��رد ���'ه	4 ا��
	ت� از
��E 10	+� در ,BM س	+�?	ن دو ر�0  . ا�'وز4 ح	�� 0�� اس� ����0?� �0?�	ی� در

�w�7ر	� DNA ، b�5ن ت�س�. ]'دی�  +�� 1953در س	ل  �ن�5� ���� و 1�6" وا
5	L�C 4ی�� ، اس�F	د� از رو0 �	. �K'C  ژ����� ، ��5Fم ,� �?�دن ت�سb ژ�5	 را �SOM �?�د
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E�?� . L�� �?�0 ]'دی� ای�e ا0�  ا���	ر ��س�:  2ز�	یDNA U ت���E س	+�?	ن �������
P�,'ت DNA ر �?�د	. را �02	نس	دو ر�0  +�? �w�7ر	ا4 � DNA  4دار'�  O�� �.��.� ،

  .از رو4 2ن را F0	ف ,'د 7'وتE�8 سL�1 و RNA ت���� 2ن را �M	ن داد، ����

�  ژن%� و ��و��زو�%

�	ت� از ی!�A 	5و��زوم ژ�', 
ی	 ی!  DNA 	ت ��رد ��	ز �'ا4 ی! �����له��1� ,  ا��
� را��R7 �:7 �
�و� �' ژ�5	 ، ا��اع ��F:�O از ت�ا��5	B:�O� 4 ت1@�?� در رو4. دار� 

,'و��زو�5	4  .0',� دار��... ,'و��زو�5	 وج�د دارد ,  در ه?	�1� س	ز4 ، رو��ی�� و 

?� �� DNA ی�,	ری�ت� دارا4 دو ت�ا�� �T5 ت�'ار4  , �10	�ده1�؛  �D	�� را ا�-	م ��ا+ 

T��%ت iا4 دو'� ��	Dط ات	,  �% 	'و�'ه��	4 ,'و��زوم  س	,  در دو ا��5 	و ت:��'ه �ه��1
�  .ی�,	ری�ت5	 �  ��رت واح�ه	4 ��,:�8زو�� A'ار دارد ,'و�	ت�E در. وج�د دار�

�.�ل�"م�� DNA  

�]� و ,v'ت ت�ان از 2ن را �� ���M'یE اه?�� را �'ا4 س:�ل دارد ,  DNA س����w�7 
�ه?	�1�  .، دری	DNA �C س	ز4 ، ت'��T و ��ت',��Q س���?5	L�2 4ی?� 0',� ,11�� در ه?	�1

���	رDNA  س	ز4 ��� 	��	& و در ی! دور� ز�	�� �SOM در �� �'+  س:��� �  ا�-	م  
�
�1ان ن��1 :9���8 ه?	�1� س	ز4 .�� رس  ��'ا4 ت��� اس�، ���ر4 ,  ه' ر�0  2ن  �Q�	A �

��د4 �'ا4 ت'��T س:��5	. ]�'د ��رد اس�F	د� A'ار �� DNA ر�0  ج�ی� دارا4 س���?5	4 ��
DNA �وا,5M1	4 ��ت',��Q ، در C'2ی1�ه	ی� ,  0�ی�ا ه?	ه1{ �	  در �� DNA ت�ا��5	4. ه��1

��0� ه��1�، �� 2رای� �� DNA ت'��T ه?	�1� س	ز4 ی	.  

�.�ل�"م�� RNA  

TیL�2 bرو��ی�� ت�س RNA 7 �  ���رو��ی�� در �1�یC E	ز . �0د ,	ت	��DNA �� L :�?' از وا
�  �	م 7'و��ت�ر ، 0'وع سL�1 رو��ی�� ،  DNA ج	ی.	� 7:�?'از �  ی! RNA ، 0	�� اتD	ل

�'اRNA  4 �0د؛ س	+�  �� RNA س  ��ع. ده� رو4 �� ��ی� س	ز4 و +	ت?  ،  , !�7
�:7 E�+	ار �� س'A د�	Fرد اس��� 	ه���R7 د'�[. RNA 4	ه��' رو�  4	A� ,  در ا��%	ل اس�  1��2

,  در س	+�	ر ری�Qزوم  ری�Qزو�� RNA ری�Qزو�5	 �'ا4 7'وتE�8 س	ز4 ، 0',� دار�� و
���0� ,  �� C'2ی1�ه	L�2 4ی?� �	�~  �� ه	 �  ��رت U�7 س	ز س	+�  RNA ایE. 0',� دار�

�� ���0.  

��;��.�ل�"م >�و��  

7e�:R?, !در ی 	وت51�8' RNA  �ه	4 +	ص  �	م ری�Qزوم ، �	 ی! ت�ا�� اس�� 1��2  7'وت�1�8 
�0�� در در �� ت'ج?  ا��
	ت , RNA �� L�1�7! ، س �ا4 ,  ت�سb  اس��ه	4 1��2 . ]'د�

�و�5	4, RNA �� SOM� !�7 ��0 ���M4 ت��'ا4. ا�� ]'د��، از ,:?	ت س  ح'�C ��,:�8ت� 
4	5������  ��	 10	س	ی� ,�و�5	 ،�	 �	A� �� RNA ت'ج?  ��	ز   , �اس��ه	4 1��2  را در  0
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���5	4 ���ا�� �1	سP +�د در دا+� ز�-�' 7:�A�� �� ار'A 4���R7 ����	ر4 از . ده1 L�1از س ���
4	5���A��  ���0� +	ص +�د در دا+� س:�ل ه�ای� �� 7'وت51�8	 .  

�ن ژن�. $�=
�  

�� T�@1ی� ت	ه���	ن ژ�5	 ت�سC b'2ی1 '�4 س'
� ت���� و تO'ی�D�� P&ت ژ�� رو �0د ,  
�� 'Xا �س�j 0'وع رو��ی�� و ��اس�  7'وت51�8	4 ت1@�?� رخ  ���M' ایE تT�@1 در. ]fار�

اX' �5	ر,11�� ه	 . ,11� از 7'و��ت�ره	4 ا+�D	�� �5	ر ی	 ت�'ی! �� ده� ,  رو��ی�� را ��

�9 را� $�=
��	ل 0�ن را C و >?@� $�=
� � 1@�?� ، 7'وت51�8	4 اتD	��7'وت51�8	4 ت .]�ی1

DNA ��	D�+4 ا	ت�ا��5  , �11� را 10	س	ی� �� DNA از ه��1, . T�@1رو4 ت '�ه�ر���5	 
'�Xن ژن ت�	�� �تT�@1  ��ج�دات ی�,	ری�ت و 7'و,	ری�ت دارا�� 4	��5�L	F�� 4	وت� �'ا4. دار�

���	ن ژ�5	4 +�د دار�.  

Aور�
 DNA �?����  ن�

�	 اس�F	د� از 1C	ور4 DNA �Q�,'اس� �� ت ���  س	+�?	ن و 
?:�'د ژن ���	ر 2س	ن 0�	�� .
,'و��زوم �Lرگ ��	ز دارد � ؛ رو50	ی� �'ا4 �'ش و دو+�E  ج�اس	ز4 ی! ژن از ی!

�	ت�A DNA ، ار'A 	5�2 �+در دا 	د� و ژ�5��داد�  وج�د �	A  , !��, E�:A	در �  ت��v' +�د 
��0�، رو50	ی� �'ا4 ارائ  �	A� ح	و4 �� DNA س:��� ,  در  �2ن ���ا�� ت��v' ی	�C   +	رج� 

5�C'M�7	4 . ��رد �@' DNA س:��5	4 ح	و4 و ,:5�1	ی� را ای-	د ,1� و رو50	ی� �'ا4 10	س	ی�
����ل �?�دن ���	ر4 از دی�]	ه5	M, ، ��0L7 4	ورز4 و  در ای1C E	ور4 ، در ح	ل ح	��

oی	ی' �1	س �� �0	�.  
0��و ه?�	ران  (Hajj.M) ا��	ج nC��  آ �
�ئT او در دا�.M	� ���M.	ن ]Lارش آ'د� � ا�

 ه	ي ��7	�� ا��	ن �	رزي از ی� �-?�
  س:��� آ?�	ب را تS�OM ده1� آ  A	در�� در س'�	ن
�
  A	در اس� در ز�	ن. ت���ره	ی� ج�ی� را ت��M� ده1�?-� Eس:�ل از ای �تLریn  آ?�' از �

� س���T ای?�1  0�ن �  ��شA	C  ی� آ	ه���?	ري را ]��'ش ده �
�  س' �در ح	��  ایE. ه��1
� ایE ه	 هLار س:�ل دی.' آ  از س'�	ن اس� آ  د�A	C 	ا�  �	M� T�+���   ه	ي  SOM� ت	��

��5�� ه?�E آ	ر �' �?� دس� �2
  .2ی1� ا�� از 
��5 را در س'�	ن +�ن  10	س دا�M.	� ت�ر��� آ  س:�ل زی�� (Dick.J) ج	ن دی�	M� ي	ه

�OMداد�ت S �� �ایE ��رد او��E س:�ل ای-	د]' ت���ر اس� آ  ه' ی� �'اي ای-	د  : ]�ی
�  ]�F  دآ�' دی�، ت51	 �UO آ���� از س:�ل. رود اي �  آ	ر �� وی�W ت���ره	ي 	1� ه	 در ی� 

 ا]' ایE وoK در ��رد. ت���ر ���8ل ر0� و ��	س�	ز و در ���-  ��?	ر و �'گ �'ی� اس�

J ای-	د ��M�ت و ا�5	�	ت� در �@'ی  ��ت	�� �ن ��شه	 ��L ه?w ا��	ن	� �ژن  -ه	 ��ق آ1

 ه	ي �  س:�ل) ��0� آ  از ی� س:�ل �  زاد]	ن 2ن آ�R ��(ه	  ا]' جU5. �0د س'�	ن ��
�� 	�
�رت �O'ب 5�2	 را اA ��	�'س ��رت ��	وي e7 2ی	 �Q	ی� ه?  آ:�1. آ11A از ی� 	ه 

10�؟	��'+�ردار  
 

'vت�د�در ح%�%� اآ 	اي از آ:�1  ت���ره �
�e، 2ز�	یU .ه	ي ی��	ن ����1'�ه	ي دn�A ت�1ع  
��q از 5�2	 �  ا��از� داد� ه	ي 5�2	 �M	ن ژ����� ج	�P ت�ج�5 را در ��	ن س:�ل�اي از  ا�� و 

�� ا��	ن  س:�ل�Q� ي	ی.'(ه�. ت�ان 5�2	 را ا��اع ج�ی� �	م داد ا�� آ  ��ً�Q	 �� ��F	وت (و از ی�
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 E�1��� '@�  ��  س'�	ن آT ژن رس� آ    ���در اآv'ی� ت���ره	  P53 0?	ري �@�' ه	ي وا
�� U5ج �1�ه	ي س'�	�� در �UO آ���� از ا��اع س'�	ن،  س�ي دی.' ���M' ژن ا�	 از. ی	

�اد آ?� از ��?	ران و��اد آT ت�ه	 در ی� ت���ر b%C ت)��'ات جLی� را  0?	ري از س:�ل ی	 ت
�� �?��� �و ه?�	را�U در ���0L7 UO دا�M.	�  (Sidransky.D) �ی� س��را����دی .��0

L1��7	ن ه	ج DNA   ���ط '��٧��در �	� .  ت���ر از ا��اع �B:�O را ��رد 2ز�	یA U'ار داد�
ه	ي  در دو س�م س'�	ن BRAF ���دي 5�2	 L[ارش آ'د�� آ  ا���ژن ٢٠٠٣ 2وری� س	ل

�7�ا آ'د� ت�'وئ�� ت)��'ات� �ه	ي ت�'وئ��  E ا���ژن در ه�� ی� از ا��اع دی.' س'�	نا�	 ای. ا�
U5د ج��  �C	��. 

oی	از 0 �q��
�و�   �
-�P و h'ی�Q را  ه	ي س'�	�� ت)��' ی	�C  اX'ات ت'یE ژن  e�	-��	�
�1� آ   در دا�M.	� (Vogelstein.B) ]'و� �'ت و]:E��M. دارا ه��1�C	دری L�� L1��7	ن ه	ج

�� ��	 ا���ژن�+  �0��ه	ي   ����M' از �	erbb3-C �C وfos -C اي ��ن �  ���Q� ي	ه
���	�C 	ور در ت���ره	ل را از �-�?��'�h و e�	-��	� ي	ن �� ه	Mد��+ �ا+�'ًا �SOM . ده1

0�� آ  ژن �	زدار��� ت���ري RB ن	از س'� �+'���U از ح�ي  ه	ي در  ���	�C راس� رود�
�� '@�  � 	qA دارد و از  	2ن ت���ره �ه	ي +�د�O'ب حF	��  �G	���T را ازرس

�� ��1	 آ  ه' دو �2� ی� ژن(�K'C  دو �'+�ردي .آ1� Eی��  �v1+ ��	زدار��� ت���ري �	ی
���0 (��7�ی BMآ 	�0�� اس� �	���� �� Haplosufficiency اي آ  اآ�1ن  e�
�	 . �0د 

�7�ا �?�ت���ري �  ��ر آ� جU5 ه	ي ه	، �	زدار��� ه	 در �'+� س'�	ن +	���0 2ن  �. آ11
ه	 �  س�ي  رس� آ  �'اي را��ن س:�ل ا�	 �  �@' �� در ���-  �	زد� 5�2	 آ	�ً� ت�:�� �7�ا آ'د�

�0	� �C	ن آ�0 T�+�� .Eدي از ژن اآ�1ن ای	ر زی	در 0? 'Xا  ��0 ��ه	ي �	زدار��� ت���ري �M	ه
1� و ��%%	ن ا���وار�� ت	�	�����M'ي را   �	M� ا ج��. ��ارد'��م وج� 
ي وج�د �'ف و ی	 

E�8ي وج�د 7'وت	اس� ه  �	د� ��ح	ر س	��� �:?
 .ژ�� 
 

�ا��ي C%6 
 

دی.'ي ه��1� آ  در  وج�ي 7�ی�� در ح	ل ح	W7 'KوهM.'ان �	 د�A ه' �  ���M' در ج��
�ار ی� 7'وتE�8  آ1� آ  �  ��ر 
-��Q ژ�� 
?� �� DNA آ1	ر +�	ه	ی� در ت�ا��%� �A	در�

 :ه��1� �	�Lده	 0	�� ایE ��ارد. ��	ري آ11�در ی� س:�ل را دس
 

�� ژن،  (ی	 ��MO از ی� آ'و��زوم(از دس� دادن ی	 �  دس� 2وردن ی� آ'و��زوم �'�['�در 
�  DNA ه	ي دی.' آ  �.��.� رو��ی�� ژن از س	زي 7'وتE�8 ت)��'ات در �.	ل RNA  و

�� T�@1را ت E�8ی� 7'وت  ��	��� ژن را �	 روش  ��� آ ژ� آ1� و ی	 ح�� 7�ی�� ا�7 ت'ج?  C
���س دس��	ري ��� �. ه	ي 7	�C'[  ح�qر دار�� س'�	ن ت%'یQً	 ه?.� ایE ت)��'ات در. �?	ی

�  �@' �� ا]' �  ت���ره	ي ی�R	ر�  0�� در: ]�ی� دآ�' ه	ن �� E�1� �رس� آ   �	�)�E �.	� آ�1
�0	��	ت �Lر]� از آ'و��زوم ه	، �A در اآv' س:�ل .�DO0 ی� �?P را در ه��  �F1-' آ'د� 

��0�]� ی	 از دس� رE�C آ� آ'و��زوم ا�� و دو آ  �  ی��ی.' A�ب 0'�ت�ان  ه	 را �� �'ا
1�ان. �M	ه�� آ'د?Mري اآ�1ن دا�	15-�	�  
0�� روي �-?� Lي آ'و��زو�� ��?'آ	آ   ه �ا�

�� ���ا» 7���2:�ئ��ي«آ:?   ز�	��. �0د در س'�	ن دی�
	دي �  ��ر وی�W در ��رد ت'�h د
ه	ي  ت'، ایE آ:?  0	�� آ'و��زوم ا�	 ا+�'ًا در �'دا��0 ج	�o .ر�C ه	 �  آ	ر �� آ'و��زوم

��0 ���Mآ ،��0��، ��L �� آ�ت	� 0  Kو	��	ت ��A 	�ت�'یB دوم �'اي ه�ف �	 در ایE . �0د ی	 
  .دارد ��J آ	ر�'د
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�م10	س �2?	�� ت%'یQً	 ی� A'ن QA� زی�� (Boveri.T) ت�8دور ��ري
ت�	دل 
-�P در   
�اد آ'و��زوم س:�ل�7�ري را ]�L0د  ه	ي ه	ي �	دري در �%	�� آ'و��زوم ه	ي س'�	�� ��E ت

	�� ح�� او 51M�7	د آ'د آ  �?�E اس� ایE س:�ل. آ'د �10� ه	ي 7���2:�ئ�	� L�� ري	?��. ای-	د 

1�ان ه�w.��  ا�.�ي �	ز]��M را �'اي ه'ج و �'ج?Mدا� 	ا� 	آ'و��زو�� ���1�C . ژ��م oAدر وا
�' 2ن �� ی� س:�ل س'�	�� ت�b%C ��R 7���2:�ئ�� ��Qد� و  C	Kت� ا	QX   دارا ه�� آ L�� ی� را	ه

� ��L ت)��'ات� ای-	د�� ��� �
J ج��. آ1� �� در �1	���ري  ���'ایE ای	1�وج� و آ	وش  
ه	ي ت���ر �    س:�له	ي ژ���� 
@�T درون QX	ت� 7���2:�ئ��ي و �� ه	 0� ا�	 از �'�C ا���ژن

ه	ي ژن �	زدار��� ا���ژن ت���ر  از س�ي دی.' �K'C .اي س'�	ن رد 0� ح	�0  
�1ان اX'ات
Thر  � L��  
�?-� S�OMاي ت'�ه	ي ژ�� آ  در ه' ��رد  اي وی�W از جU5 دو ده  ت�ش 
1�� س'�	ن ا��	�� رخ �� از ه' ��عMو آ oی	0 ���� 5C'س� جU5. ده1� رد 0  ���  ه	ي وا
 �  . ژن �	زدار��� ت���ري اLCایU ی	١��C ا���ژن و ١٠٠��U از  س'�	ن 

'Qا��� �	ي �������  در �	ه'.�	M� Eآ  �'+� آ  در 2ن ای�وایQ1'گ و ه	ن �	 ت�سB ا
�م آ'د�
S�OMن اس� ت��  س'
� در ح	ل زی	د 0 ��� ایE اح�?	ل وج�د: 5�2	 در ادا�  اLCود��. داد� 0

��  	 ت�ج  �  ا�.�ي �	��	�	�� ژ�����دارد آ  ه' ت���ر  'D�1� دي اش	
 '�h د و'C �0	� .
وایQ1'گ در ی�  او �  ه?'ا�. در ژا��ی  ه	ن اح�?	ل �Cق را در ��� آ	رش در ��س��ن �M	ن داد


?� �M�7	زا� ، �	 اس�F	د� از ژن �
�1D� ي	، ت���ره��	ت�� ��	ي س'�	+� ه	او . س 	ا�
�	زس	زي آ� داس�	ن ����1�ه	 A آ1� آ  2ن ا
�'اف ��  �س�8ال ایE اس� آ  : ]�ی� �� او. 	در 

  7���2:�ئ��ي؟ ه	 ی	 ��0�؛ جU5 آ�ام ی� اول G	ه' ��
�ی� ی	�C ، �@'ی   اج	ز� ده�� 5�2	 را. ح�اA� س  7	س� �'اي ایE س�8ال وج�د دارد�ا
�%	د ج��L ت

���  �@' ��+�Q0. ده�QX T	ت� �E���O و �@'ی  7���2:�ئ��ي ��:n �	م  E�1�  �	�O  aی	آ  �� �رس
Uی	ه?.'ای� 2ز� � .س  �@'ی  ای-	د آ'د� اس� ه	ی� در ایE ه	ي ج�ی

���ی� ی	�C  ا�� ج��L اس�	��ارد ای� ��ب. ت�سb ��ر�e اي�١٩٧آ  در س	ل  اي ��د �0� ت
(Loeb.A.L) ���	�C E�.10وا �	.Mآ  اآ�1ن در دا� �� ��	ن دا او و دی.' ژ����. آ1�، اح�	 0

�   س:�ل �� دور� ح�	ت تE�?O زد�� آ  �  ��ر ���سb در ی� ژن از ه' �Cد	Dت U5اش ج
��q. و�Aع +�اه� ��7س��� اس� آ  %��
�ا�� ه?�wن ی� آ	رس��1ژن،  دآ�' ��ب �

�	ل 0�� و ی	 0	ی� �%S در ت��v' اآ���ا��C دًا�و س	+�	ر ت�?�'ي س:�ل �'خ  DNA ه	ي �-
�� �
آ�C  T1' ��: ]�ی� دا�0  و �� �' ه	ن هT ای�K�� Eع را �QAلدآ. ده1� جU5 را س'

0� و ��	��اد آ	�C جU5  ه	 �  اLCای� س:�ل اح�?	ً& ای�K�� Eع درس� �ت51	ی� A	در �  ت���E ت
��'اي ت��M� ی� ت���ر ����1 .�%��]�'ي  اس� آ  در اوای� دور� �7�ایU و �0� دآ�' ��ب �

U5دي ج	اد زی���د در ه' س:�ل(ده1�  �� �C رخه	ي تD	د س'�	ن ت
). د� هLار ت	 �� هLار 
�'اي ا�	 او ا
�'اف �� ��اد جU5. ایE �@'ی  ه�1ز هT ا��ك ه��1� آ1� آ  �0اه�ه	ي  ��	سQ  ت

���	ر د�0ار اس� �'ا آ  �Cد	Dح'ف  ت  �1�ان �	ی� ژ��م ه' س:�ل �F1'د را ح'ف ?Mدا�
��  دس� �2�� در 1C	وريا+�'ًا �	 ا�-	م ایE آ	ر ت51	. �%	ی�  آ11 �C'M�7   ��0 E�?� ي زی���	ه

 .اس�
oAت در وا��ی� ی	�C  ی� U�7 ��	ز را �  ت	ریwO  ح�	ت از ��0�� ا�� ج��L ت  �C'یf7 U�7 	ه 

 ت'یE ��	ت C'ی�Q	را�  در ایE داس�	ن، جU5 در ا�	 ه?1w	ن �T5. س'�	ن اK	C  آ'د� اس�
و  2ور�� و +'ا�� 	ي ت���� �v:� س:�ل را C'اهT ��ه ه	ی� اس� آ  ا��	ن اLCایC�� U%�� ژن

��0� �� ه	ي ت)��' ی	�D�� b%C  �C&ت ج	��Q تD	د�C ����ب ح�� آ'و��زوم.  
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.D از D��� ث?F�ز 
 

�'وف (Lengauer.C) آ'ی���ف �1.	ور� SDO�� دو E��M:[رگ در  و وL�س'�	ن رود� 
QX	ت� آ'و��زو�� در  2ن �� ا�� آ  در 'د�اي ��2'�	ت�� 51M�7	د آ دا�M.	� ج	ن ه	L1��7 �@'ی 

�ا رخ ������. ده� ا ���Q� ب	Oا�� 	� eRت� ژ����� آ  س	QX �� ش ت%�ی��+ �+�?�  �0د ر0
�� ��+�T و را ت�����  ی� ��	س�	ز  ��ًا ایE ر0���ی� �� آ1� آ  Qت Tج	ك �5	ر +�'�	���در .�0د 

�'اي ت���� �v� س	�T ی� س:�ل ح�	ت� 
? اي وج�د دار�� آ  »��'�«ه	ي  �K'C  5�2	، ژن 	5�2 �
�  ه	ي ��'� ح�� ا]' ی�� از ایE ژن. اس��F���  ت�سb جU5 و �  �  ��رت (از آ	ر 
دس�  ج?�� ت%��T س:��� را �	 د�A ا�-	م ده�  ، ه' ز�	ن آ  س:�ل ��Oاه� رSA)ژ����� ا�7

�'+� از +�	ه	ی� رخ �� E�1w?و ه �ی�� از . 2ی1� �7:�ئ�� در ��ه	 �  ح	�� ��2 آ'و��زوم ده
�� UایLCق، ا	Fات Eای aی	ي �'+� اس� آ  س:�ل ��'�ه	ي  ه	 در 2ن ی�� از دو �2� هLار �'ا

�'اي ی� ژن . ده1� تD	د�C از دس� �� ه	ي +�د را �  ��ر ژن  �Cاز دس� ر �در ی� �2
�� اس�F	د� آ1�، �   ��X'ي �� �	زدار��� ت���ري �  ��ر	A'�h ژن را ��  +	�' ایE آ  ت�ا�

U5ج ���	� �A	�  O�� 'Xا '�	+  � Haploinsufficiency ی	�C  اس� و �  
. 

'�C E��M:[ور و و	ژن �� �1. �+'��+�?�،  آ11� آ  �ه	ي س'�	�� �	ی� U�7 از ای-	د و �5Gر 
 �C	ت)��' ی �10	��  ه?'ا� �	رت�E اي٢٠٠٢در دس	�Q' س	ل . E��M:[ور و و	اك. ، �1.�� 

(Nowak.M.A) 	Cرو	آ�� 	��	ت	و � (Komarovaa.N)  ي ا������ي	q
دو تE از ا
7'ی���1ن، �2	��Lه	ي ری	�K	ت� را ا��M	ر داد�� آ  ایE �@'ی  را �   ه	ي �C'M�7  در �'رس�

ه	ي ��'�  ح�� ا]' آ?�' از ��T دوج�E س:�ل. داد �h' ورا��X ارتQ	ط �� س'�	ن رود� �Lرگ
0�، اح در ژ��م ا��	��	��?	ل زی	دي وج�د دارد آ  ی� ژن ��'� U�7 از ایE آ  ی� ژن ��ج�د 
�Wوی ��	س'� ��F���	ل �0د، از آ	ر C .P�	ت ج	Qس	�� Eآ  ای � ا�� ا�	 ت51	 �0اه� ت-'�� ه��1

o�	A ل�  .ا�� آ11�� و ���
ه	ي  2ز�	یA U'ارداد آ  در واoA ����7 راس� رود� را ��رد Adenoma 2ز�	یM.	� �1.	ور

�ی� �  ح	�� ��1� آ  ]	�+�?� ه +�شQاري ت�[ �� T�+����0� و 5�2	 �M	ه�� آ'د�� آ  ��U از  
�	ت اK	�C ی	 از٩٠�A 	5�2 �. ه	 دار�� اي را روي ح�اA� ی�� از آ'و��زوم ر�C  دس�  در�

1� آ'و��زوم 0?	ر� a17 +�د را از دس� داد� ��U از ��?� از 5�2	 �	زوي:�   ��A Eآ  ای �ا�
س	ی' . آ1� اس� آ  در ت��M� آ:�1 س'�	ن 0'آ� �� APC ت���ري دار���ج	ی.	� ژن �	ز

�1�C	دری L�� ان'.MوهW7 آ  آ'و��زوم  ،�����5 در ر0�ه	ي U�7 س'�	�� �	M� ر	15-�ه	ي �	
QX	ت� �E���O ه�1ز هT 7	ی	ن  �	 وج�د ��	�P ��'ح 0��، �@'ی  ��. دار�� �'ي و ��7	ن وج�د

  .رو�10 ��ارد
 

 �ن��>��ئ��ي
 

�ه	ي  ه	 ی	 ژن ه	ي ��'�، ا���ژن ه	 ح�� U�7 از ایE آ  ه' ��ع ژن س:�ل از س�ي دی.' 0	ی
���	زدار� ���0 T�+�� ،��7�ا آ11 U5گ. ��7' اچ. ت���ري ج'Q) دوسDuesberg.P.Hو  (

ت%'یQً	  : آ11� از دا�M.	� آ	��F'��	 در �'آ:� از �@'ی  س��� ���Q �� (Li.R) روه��{ ��

�ا�� زی	دي وج�د) س'�	ن +�ن ی� اس�1v	 اس�( س'�	�� 7���2:�ئ�� ه��1� ه	ي س:�ل آ� 

د+�'ي  ه	ي ه	ي درح	ل ت%��T د+	�� آ11� و در ���-  ی�� از س:�ل دار�� آ  A	در�� روي س:�ل
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 ���Q�  
دری	�C   آ'و��زو�� را دارا �0د ا�	 س:�ل د+�'ي دی.'، 7	داش���	 زی'آ� �-?�
 ��اد آ'و��زوم(آ1��� �0ده	 ت�Q� '�h Uر� ��). ی	گ ا0'Qي دوس	ه'Q�C  آ �Q17  ���ز  آ1

��  ��ر L�Cی�� ایC E'ای1� را ��O� آ11 � .A	در�
�'+�ف س  �@'ی  دی.' �K'C U�7  7���2:�ئ��ي n:�� �� �1��آ1� آ  �7�ایU و �C'M�7 ی�  
 
�?-�  �ه	ي ��ج�د  جU5ه	یM	ن ���M' ارتQ	ط دار�� ت	 �   ه	 در س:�ل آ'و��زوم ت���ر 

�  �@' ��. ه	 آ'و��زوم ه	ي 2ن در ژن �� ���q از �M	ه�ات هT ایE ای�� را ت�ی�� �. آ11� رس
�'اي  	� Uی	گ 2ز�'Q���v	ل در �	� �  ه?	ن س	ل دوسQ'گ و ه?�	را�U در دا�M.	� ه	ی
E�1ي ج	ه ��� و 7���2:�ئ�� ه	���' را ]Lارش آ'د��Q� .س:�ل '�M�� j��� اد�� ه	 از ت

� ه	یM	ن ا�Q	�0  ت'ي در آ'و��زوم ه	ي س'یo ه	 ت��O آ'د�� و �	�15-	ري آ'و��زوم��0. 

�ن درH�� چ�14 ���'3 آ�دن�� 
�� ه	ي ج�ی� آ  �  ا�� ج��L اس�	��ارد و �  ه�� ی� از �@'ی �Mآ U�	�  �ا��  ا�� QA:� را 

  �	 5�2	 را س'�	ن 
-�P و h'یP آ  ��?	ري١٠٠ه	ي ]'� +�رد� ��U از  ا�� ریM  ���ا��� 
�� �'[ T��	� � .]M	ی� آ11
 

7�ی�� ه?  ایE �@'ی	ت U%� آ'دن  C	Kا  �ژ���� دار�� آ  اح�?	ل دارد ���	ر آ:��ي  اي ا�7 ��	ز 
�0	��� اس� �	� �A	� L��2ن اس'ار	1w?ه 	ا� .�� ت' از ه	 ���j ت���E ایE آ  آ�ام ی� از ای

�� T5� ر	���را �'اي  ه	ي ��F	وت� ��f7   �1ی'ش ه' ی� از 5�2	 �U�7?	ی�، �'ا آ دی.'ان اس� 

:�  س'�	ن در�	ن وارد آ'د� و آ?� �� ��%C�� 	ت ����M' آ1 ��1Mو آ oی	ي 0	.�0د ه ��	ز�


:� ای-	د س'�	ن را +�اه� داد U7'س  � ���A س�	7 T:
 ��زی	د ایE 7	س�،  �  اح�?	ل. در 2ی1
0� و ا���ه	ي 	� ���w�7 ر	����   را ��	�-  �� �	 را از داروه	ی� آ  ��?	ريی� 7	س�  �آ11


?� �� در�	ن  ��ون T5C دn�A . ده1� �� 2ور�� ت)��' ه	ی� آ  از ای-	د 2ن M�7.�'ي �ح�� 
 �C	ن دری	�0L7 ،2ن �:
 �� '@�  �
J ج:�]�'ي از  رس� �D'ف ا�� آ  	� Eی'�Rروزا�  2س

�� E�(�	� �q��ا�	 ]	�� اس� �'اي ح'آ� از �0?�  ��ك،اX' ا. �0د س'�	ن راس� رود� در 
'�5� .M�7.�'ي �0?� :در�	�� �  ی� ��2'�	ت�� 

 
  

���ل وا:� ا���� و ��خ�1�ن� :��ت ا�< �� ه1�ن
� ���5 اA ا�< 
��;��ت .� ن�م ه�، ا���ه�A چ�ب، ��.�ه��را :�وA >�و�: Nد�� و �%�
 Aان ا Aد )DNA .( A��زA از و�R,� ه��
�.��< ر!�، �#@�� و ه1�ن'

�خ��ر ژن��#� ه� ���ل ��T< ر!�، ��5S$ و . ���ل ه�A زن�N ا�<�
�
� �� ���U�0"�
� ���ل%�A . ز��ن ��گ �ن را ��6 ،�U�?H >ل�در :


� �� >�U?� $=
� ���� ���ل%�A �6ان از �� .�ن. Nد��� �

� و �ا�
9�ق ��� . ا�� ر!� و ����X ���ل� .� �Hر ث�.< در .�ن ا

  

��?	ر4 اس� ,  در 2ن س:�ل �
ه	 ت�ا�	ی� ت%��T و ر0�  س'�	ن ��

	د4 +�د را از دس� ��   ،'�Oت�  �ده1� و ای�K�� Eع �1-' 

�C	�0�ن  �ه	4  ه	4 �	P �C س:�له	4 س'�	�� و تO'ی از اج�?	ع ایE س:�ل. �0د ه	4 س	�T ��  تO'یP و C	س
ه	 و ار]	�5	  ا4 ���ود +�T �0د و �  س	ی' �	�C  ا]' ت���ر �  &ی . �0د ا4 �  �	م ت���ر ای-	د �� س	�T ت�د� 

�:�� �h  ( UO7'س'�	��(+�T  س'ای� ��1� ت���ر +�ش 	A ��%�	�اس� و ا]' ت���ر ]��'د� 0�� ی	 �  ��ر 
0�ن و اح	�  ,'دن س	ی' �	5�C	 و ار]	�5�� ���+�T ی	 س'�	�� �	��� �0	��'+� از �0� ه	4 . �0د 	 را دا�0  

  
ه	 ت�ا�	ی�  در ��?	ر4 س'�	ن، س:�ل

	د4 +�د را از �دس� ��  ت%��T و ر0

�  ده1
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�����D+  , �1 ت5	ج?� �7�ا ,'د� و �  س	ی' �	Metastasize (�� �C(س'�	ن ��	س�	ز � Eای  � �ه	11,  4
�ت	 از �'یn +�ن و �B1، س'ای� ��?
�ن، �11� و ت���ره	4 ج�ی�4 را ای-	د �� , �11, .  

T�+��� ,   ز�	�� اتF	ق ��ر0� س'�	�� ی	 �Cا:  

�'+� از س:�ل • �11, '�vت�  ��� ,�1'ل 0'وع 	A'�h ر��  �  .ه	 

• UO� ��5
 ���Q� ر��  ��ن A	در   ه	ی� ,  �1� س���T ای?�1 �	� ��ن ه��1� دار دC	ع از 
 �� T��%4 از ت'�.M�7  � �10	Q�  روی.  

�� از �@' ا��از� �Lرگ و �Lرگ •�Q�'�h 4	5��:اد4 از س����0�   ت' ت .  

  :رو�� در �-?�ع �5	ر ]'و� ژن ���8ل ت%��T س:��� �  0?	ر ��


	د4 در C'س�	دن �7	م �  ) Oncogene) (ه	4 
	�� ت���ر ژن(ه	  ���2ژن -١ bدر 0'ای  ,
�ه	 �1-' �  ت�� '�v	�T@1 س:�ل 0��  ا+��ل و ت)��' در ایE س:�ل. س:�ل �'ا4 ت�U%� '�v دار�
  . رود و س:�ل س'�	�� �M?	ر ��

ه	4  ه	 7'وتE�8 ایE ژن) Tumour suppressor genes (-ه	4 س',��.' ت���ر ژن -٢
�� ����س ���2ژن +	�� را ت����  F�Gد4 و	
 bدر 0'ای  , �ه	 را دا�0  و �  س:�ل �7	م  ,11

�� '�vت� BAت� ��  �	م  ه	4 ایE ]'و� ژ�� ت'یE ژن ی�� از �T5. ده pاس��٣ .  

ه	 ی	 �'گ س:�ل ی�� از �T5  +�د,�M س:�ل) Suicide genes (–ه	4 +�د,�M  ژن -٣
�?�ل را �� �'�h bدر 0'ای �M,ی� +�د	س:�ل ت�ا�  ��� س:��� اس� ,  �w�7 �ا��
 Eت'ی  �ده

Pو 2س� '�v��0ع ت� o�	� 	ی' س:�ل ت	س  � �[�ه	4 +�د,�M 2س�P  ه1.	�� ,  ژن. �0د ه	  دی
�	��� +�د �'اC  ���د ,'دن س:�ل ����ب ��Qد� و س:�ل س'�	�� �7�ا ,11� دی.' A	در 	� 4

  . �0د ����ب ��

ه	 ���8ل ت'��T د4 ان  ایE ژن) DNA repairing genes (-ه	4 ت'��?� د4 ان ا4 ژن -�
E�87'وت j0'ت 	�  , �ه	F�� 4	وت ز��1  ت'��T د4 ان ا4 2س�P  ا4 2س�P دی�� و ����ب ه��1

�11, �� Tاه'C را ��11�، ا�	 ز�	�� ,  +. دی�� �� P4 ت'��?� د4 ان ا4 2س�	ژن ه Eد ای�
�ن د4 ان ا4 M� T��'&ت ژ����� و ت�د را از دس� داد� و ا+��+ T��'ی� ت	س:�ل، دی.' ت�ا�

  . �0د �1-'�  س'�	ن ��

�نH�� ���
! Y?�  

�د4 ��جP ت)��'ات �س'�	ن ی! C'ای1� �7ی	 اس� ,  ت�سb ��)�'ه	4 �	10	+�  و ���%� ��
  . �0د �ل 0�� و �1-' �  ت�ا+� در س���T ت��v' س:�ل ��������� س:


�ا�:� ,  . او��E ت)��' س:��� �02	ر در �7�ایU س'�	ن، ت'اری��O و ت)��' �0� س:�ل اس�

Q	رت1� از �  ای-	د س:��5	4 س'�	�� ,?! �� �11,:  
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�	ن •L�� اد�����ب ه	 و ی	 ا��%	ل ژن  
�ا�� ژ����� از ج?:  �%	ی�D در ,'و��زوم: اس��
E�1ج  �  

�ن): ای?�1(
�ا�� ای?���1ژی! •� ���Q� �1?ای T���	�� ی�	رس	� �1�	�  

0�� و ز��1 : داروه	4 س',��.' ای?�1 • ���Q� �1?ای T���	�� س',�ب Pج��   � ��� ا
 �11, �� Tاه'C ن را	س'�  

ـ 7'ت�ه	4  زا �	�1� 2ز���، 7'ت��.	ره	 و رادی�م ت?	س �	 ��اد س'�	ن: 
�ا�� ����� •
  ����L 0	�� ا��اج ا���'و�)1	����ی

�:�� ت)��' دادن �0� س:��� را ,  : وی'وس5	4 ا�%	 ,11�� س'�	ن •	A  , �وی'وس5	ی� ه��1
ه	4 ��رد �@'  ,11�، دار�� و در ���-  �1-' �  ت��v' +	رج از ,�1'ل س:�ل ��2د� ��

�� �  .�0د ایE ت�LC '�vای1�� ��جP ت���ر ی	 س'�	ن ��. ��0

•  j0'ت �ا��
�+�?� : ه�ر����� �
�ا�� ت'j0 ه�ر���� اP:h ��جP ت�'یo رو�
  .�0د ��?	ر4 ��

�نH�� ن�  ال�0ه�A در�

�	5�C	4  ایE س'�	ن ه	 ��.  ��ع �B:�O س'�	ن 10	+�  0�� اس�٢٠٠ت	 ,�1ن ��U از  �ت�ا�1
��ن را اح	�  ,11� B:�O�.  

ا�	 روش ه	4 ا�:� ه' ��ع س'�	ن 
�ا��، �DOM	ت و ه?E�1w در�	ن +	ص +�د را دارد 
  :در�	ن س'�	ن 
Q	رت1� از

  ج'اح� 1-

   رادی�ت'ا2-�7

  �0?� در�	�� -٣

  ه�ر��ن در�	��-4

 ژن در�	�� -�

�C	�  ���  �?�  ,	ر�'د �0� ه	4 ج�ی� ا0�  ه?	�1� 7'ت�ه	L�� 4ر ,  � ���Q� 4	و   ه �ز�1
�	 س	ی' در�	ن P�,'در ت 	ی� و ی	ت51  �ه	 از 5�C'M�7	T5� 4 در  ت�س�  ا��اع ه�ر��ن در�	�� 

ا+�'ا ��C%��5	4 تS�OM و در�	ن . +�Dص M�7.�'4 و در�	ن س'�	ن �  0?	ر �� رود
��?	ران، ت�	�� رو50	4 ج�ی� ت�D�OM و در�	�� �	�1� �0?� در�	�� و ه�ر��ن  '��س'ی
 E�0 از ای	ن ت�ا���  �'گ و ��' �	س'� ���?
در�	�� و ا�.�ه	4 ��	ی1	ت ادوار4 و 

��?	ر4� . را ,	هU ده
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 در ژن�م ان5�ن� >� از :N�9 خ�ل� ا�<

ا��اد ��دي  ه	ي +�د روي س	+�	ر ژ����� س  ]'و� از ��%%	ن در ا�.:��	ن و �2'ی�	 در �'رس�
	
 ���� ��ود �� ه�ار ���� ��د� �� ا�� ���'�&	  و %�ي $��	 و 
�ك ا�� آ� روي آ�و! زوم ا��اد 

ه	ي +	�� آ  ا��
	ت  ایE ��� .� د ��د� ���1 - �� و% د �0/� 
	ا.-��ت ژ��*	 و% د دارد آ� ()
ه	ت	 ��ه	 هLار زوج 7	ی  �����ل  د� 2 را در�'دار��.ان.ژ����� 7	ك 0�� از روي �����ل دي

��د 2 ه��1� و ا��از� 5�2	 آ����' از ��اردي.ان.دي ��0 BM�0  آf[اس� آ  در.   

� اآ�M	ف ت	ز� �  ا�-	م رس	���]	�  را  ه	ي س  ایW7 EوهU ��%%	�� آ ��%��� �اي  ت�ا�� ��ر ت	ز� �� ا�
� آ  در س	+�	ر ژ����� �  ��	�  تF	وت�	�	��اC'اد ��ج�د اس� و �2	ن رادر �'ا�' ا���  ه	وت)��'ات� 

��?	ري  � �� ��   .س	زد ه	���

�  ��M�  �0'ی  "'w�� "رس�'� �Wوی 	�اس�F	د� از  ه	ي ژ�����،ایE س  ]'و� از W7وهM.'ان 
�  وس�:  آ�1'س��م ��E ه	ي C'اهT داد� ���ن ا��	ن،  آ11�� �%M  ا�?::� ت�2  �5�ج)'ا�C	ي ژ����� 

��   .ا�� ت�%�n +�د را �  ا�-	م رس	�

ایE ت�  � . 2 رخ داد� �QX آ'د� اس�.ان.ایM%� E  ت)��'ات� را آ  در ه' ت� 7	ی  �����ل دي
  .ا�� �5	د� �	مSNP)  ) ".�7.ان.اس"ی	 �  ا+�D	ر " مت� ���آ:�8ت�� 7:� ��رL�C"ه	  7	ی 

�[���ط �   ه	ي ه	ي G	ه'ي در داد� ت�ان از روي ت�	رض ه	ي ا��
	ت ژ����� را �� 7	ك 0'�
 E�7.ان.اس"ای" Eدی��'یL� رد]�'ي 	� eR+� و س	س SOM� 	ي"�7.ان.اس"ه	،  ه	ور 5�2	-�

  .ه	ي او��  را ت	ی�� آ'د ایE ح�س

 

�ن�34 ژن ��H�� �Z Aاز دارو Nد�0�م ا��9
  Y� MTX >]�� ه
�	.Mن دا�	ز ـ ��%%���	ای�� Queen '� Uی	2ز� �� ت�ا���1��، �� ت�%�%	ت� ,  �  ا�-	م رس	�

 Eدر ح� �q
 S%� وز'�  �رو4 ,'م ����، ژن ت�f7 '�Xی' ه1.	م اس�F	د� از داروی� ,  �1-' 
�11, BM, �0د را �� � ت��

. :
 eارش س'ویL[  � W7 �? Toxicalogical Sciencesوه�M ای��	���ز �  �%� از �-: 
 ��ار4 اس� ,  �'ا4 در�	ن س'�	ن و  MTX داروی� ��س�م C'�'7 4	از ج?:  داروه

��?	ر4 �� Lت��?� ت-�ی	�7س�� و 2رت'وز رو� �ن س�w?ی� ه	دارو . �0د ه Eف، ای'D� از e7
�'ا4 ��ت � PQو س ���	� �A	��ن �
�q ه1.	م ت��� در ��زادا�� ه	4 ��&�� در  S%� وز'

ه	 ت�ا���1�  ��%%	ن �	 اس�F	د� از ایE ,'م. ا�� ,  �	درا�M	ن QAً� از ایE دارو �D'ف ,'د� �0د ��
�� '�Xدارو رو4 2ن ت� Eن   ژ�� را ,  ای	ا�� Eان ای�1?Mدا�  � �11�، ایE ی	�C  ج�ی, BM, اردf[

�  ,BM روش را ��  , �
�qه	4 در�	�� �� ده S%� Eن ای	ا4 در�'� 4'X   +�اس�	4 �	ه
�ه	ی� ��ن  ه	 رو4 ��?	ر4 ه	4 ���� در ت�%�%	ت و �'رس�  U�7 از ایL�� E از ,'م. �R'داز�

��د ه	4 
�QD و ��?	ر4 س'�	ن، ��?	ر4 ����	یa ,	�� ایE . ه	4 �'��ط �  ,���5 سE اس�F	د� 0
 :-� ��0� Toxicalogical Sciences ت�%�%	ت در �	پ س	ل 2ی1 � .�M�1' +�اه
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�	.Mان دا��1?Mزـ دا����	ای�� Chapel Hill ژ�� در وی'وس BM,  � nC�� �11, �� 	
 ، اد
Epstein_Barr  اس� 'X�� ن	س'� �C'M�7 در  , �0�� ا� .   


:?� W7وه�M ای��	���ز �  �%� از �-:  eارش س'ویL[  � Virology وی'وس ، 
Epsetein_Barr وی'وس �
�	 ای-	د س'�	ن ، ,  �� �?�%���  �� تOQ	ل در ا��	ن اس� را

�C	��� ه	4 س'�	ن �',P از h E�1w?و4 دارد  +�ن و ه	F1� 4	ت . ه	Mی	2ز� ��	ح aی	�� Eای

:� �%S س���T ای?�1 �  وی'وس  �،  Epstein _ Barr ا�-	م 0�� رو4 ��ش ه	ی� ��د ,  

��د�� و ایE وی'وس A	در اس� e7 از ��ت ��ژن +�د را   ز�	�� ,�ت	� ت)��' �	ه�� داد� ،��2د� 0
�Q'د و وی'وس ه	4  E���ه� و سeR ایE ژن 2زاد 0�� A	در اس� ی! س:�ل ��2د� را از �از دس� 

�1, � . ج�ی� ت���

 

��س	زد ج:�4 ]��'ش ��2د]�  ا�� ,  �2	ن را A	در �� ای��	���ز ـ ��%%	ن رو�0 را �  �QX رس	�
�ه	4 ت)��' ژ �	�0 از وی'وس�'�.�  .ن داد� 0�� را 


:?� W7وه�M ای��	���ز �  �%� از �-:  eارش س'ویL[  � research وی'وس ه?�ار� Eای ،
�' اس�F	د� از ژن در�	�� در �'ا�' ت���ره	4 س'�	�� را از ��E  ت�ش �1Q� ن	�0L7 4	ه
�� از �2-	ی� �	�0 �� ��Aوا ��M� oAدر وا ،��'�� ه	ی� ,  ح	�� ژن �0د ,  وی'وس K 

�C	�10� از ت���ره	4 س'�	ن +	رج �� ��0� و 	��ن را ��L ��2د� �� ت���ر4 �11� ه	4 دی.' , .
ه	4  ه	 از �	�C ا��، ت	 �  �'ی%� از +'وج ایE وی'وس در ه?�E راس�	 ��%%	ن ت�ش ,'د�

�ن � b0'ای  �
� 7:�?' س	ز]	ر �� ��'ایE دس� �  ت���	1� �
?� 2ورد�  �س'�	�� ج:�]�'4 
�ن A'ار 39ا�� ,  در د�	4  � س	+���د� و و��A در د�	4  oی	رت ���  � درج  C	ر�5	ی� 
ه	4 دی.'  ه	 از �'یn +�ن �  �A?� 2ی� ,  ج:�4 ا��%	ل وی'وس ]�'د �  ��رت ژ�� در �� ��

�ن را ���ه	  ت�ان ج:�4 ا��%	ل ایE وی'وس  �	ر ��1000 ت	 100]�'دو �	 اس�F	د� از ایE روش  
, �C'[ ی� �� را	F, ��M� Eای �ا4 ح'�1�   ایE +�د ,.  

  

�� .�و� ����\�� ]��� �
�ن ��H�� �04�ي از�<  

�' اس	س ی! ��	��  ج�ی� ، اس�F	د� �T@1 از �'وEC و 2س�R'یE اح�?	ل س'�	ن س�1  را در ز�	ن 
 ��  ایE ���-  رس��� اس� ,  ا�. ,	هU �� ده ������� ,	��' �2'ی�	 �' �1Q	ي ��	��	ت ا�-	م 0

�ا��5	�� �h'اس�'وئ��يK ي	داروه �.�Fف ه'D� ( NSAIDs )  ت�ج�5 در ��	A ات'Xا
�  س'�	ن س�1  دا�0  اس�  ���ایE ت�%�%	ت �M	ن �� ده� ح�� ز�	�� ,  اح�?	ل . ,	هU +�' ا

�  س'�	ن در 5�2	 زی	 �����0�  ( NSAIDs ) د اس� ��س�: ا �� �@C	�� . اي'� �ه' �1
�0	��'رس� ���M'ي ��   ��� ,'دن ای�K�� Eع ��	ز �A .  

 ��2�� �M	ن داد� 0 �?���ت ٨٠٧�١در �'رس� ?��د �-٩ زن ی	ئ�  ,  
 س	ل ���ر ه�F.� دو 
�  ��Lان  ��ا��5	�� �h'اس�'وئ��ي �D'ف �� ,'د�K ي	داروه '�M�� اح�?	ل  در��٢١ی	 

 �C	ی Uه	, 	ن س�1  در 5�2	از . س'� U���  س'�	ن در ز�	�� ,  ,   ��� ١٠ه?E�1w اح�?	ل ا
 ���د�  �C'.� ,  دارو ��	ز�  � �Q�� ����  .  در�� ,	هU ی	٢٨�Cس	ل دارو �D'ف ,'د� 

 �0	� �� Eی'�Rت' از 2س'X��  1ن س�	ي از س'�'�.M�7 در ECو'�  , � �٩( ��%%�M� E	ه�� ,'د�
 ���ار ,T )  در�� ٢١در�� در �%	%� 	� Eی'�Rاز 2س T@1� د�	Fاس�  , �( ه?M� E�1w	ن داد� 0

  .  در M�7.�'ي ت��X'ي ��ا�0  اس� ) ��:�.'م ١٠٠,?�' از 
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 �ه�ف از اس�F	د� دارو جM�7 �5.�'ي از س'�	ن س�1  ی	 س'�	�5	ي دی.' �7�ا ,'دن ی	 ت���
����?�� �Aا��	 ح ��	D�+ي ا	داروه�  اس� ,  �	��C'M�7 o س'�	ن 0�� و ی	 �2'ا در�	ن ,1

.  

^1T $5ن��#�  

�	���  COX-2 او��  ایE داروه	 س',��� L�2ی?� �1	مC  1ي س�	5�	ی� س'�'v,در ا  , �0	� ��
�?�ل دارد � ���U از ح .TیL�2  , ��	ت ا+�' �M	ن داد� ا��	�� COX-2  oی	Aاس� در و E�?�

�د در �� رو������ژی! �� �0	� 'X�� د ت���ر	ای- ��'ایE ، ایL�2 EیT ه�ف اح�?	�� �'اي . �	1�
�0	��ادي از س'�	�5	 �� �  . ج:�]�'ي و اح�?	ً& در�	ن ت

  � س	�  ا�-	م 0� اX'ات اس�F	د� �٠-٧٩ +	�T ی	ئ�  ٨١٠٠٠در ��	��  اي ,  �' روي �Lدی! 
+ Uه	ي در ,��ا��5	�� �h'اس�'وئ�K ي	ت از داروه�� ��&��� �' س'�	ن س�1  �  اQX	ت رس�

.  

���1 �� �0د ,  در س	ل  U�7از ٢٠٠٣ U�� ��رد ج�ی� س'�	ن ری  تS�OM داد� ٢١٢�٠٠ 
 	ًQ�0�٠٠٠٠د و ت%'ی �
:� �Cت ,11 Eای  ���?	ر   . �:��
:� �'گ و ��'  Eن س�1  دو��	س'�

�0	�  . س'�	ن در ز�	ن �� 

0�، س	زوار� ه'	�زوج� +�اه� ی	�C ,    ی	 ح��ان و ی	 ا��	ن، Q0	ه� �   ی	 �	ه�، ا4، +�ا� ]�	� 
�	 2ن زوج دارد ه	ی� هT ا��؛ ا�	 در E?K ا+��ف او را 7�ی� 2ورد�.  

7�ر ی	 �	در +�د �'اv� 4	ل،  �Q0 اس� E�?� i؛  ,�د�0	� و�� ��?�& از ه' ی! از 2ن دو،  
�Wت وی	F� �� ارث  ��'د ا4  .e7 ��  , �F[ ه' ی! از : ت�ان  �7�ر و �	در �F	ت� را 

  ,�P  و C'ز��ان ��L 2ن �F	ت را �  ورا�X، از 7�ر و �	در، ده�، �� C'ز��ان +�د ا��%	ل
�� �11,.  

Eدر ای  ��	�� �1�7�ر ی	 �	در ورا�X ی  �   .�0د +�د �Q0  �� ,  �'ا ��زاد 

،�Xورا �  .�0د  ژن �	���� �� واح

  .دار�� ه	F�� 4  و تO?! وج�د ون ه��  ی	+� ه	4 در��0 ه��1� ,  در در �����ل ه	 ژن
�  در ه��  ی	+� ، ر�0  �1�4 وج�د دار�:�ه	 �	 +�د،  ,'و��زم. ,'و��زم �	م ه	4 �	ری! و 

11� ه	 را ح?� �� ژن,.  

�  ه	 ,'و��زم �� �C	و ژن ��رت زوج ی ،���0 E�?ه L�� ط��ه	  ,'و��زم 0	ی�. ��ر ه	4 �'
10�ی! ی	+� ، ��ه	هLار ج�F ژ	�ه	ی� از  �A?� ی	 �A?� ه' زوج ژن،. ن در�' دا�0  

�ن و  ��، �0� �	�1� ر�{: ,11� س	زوار� را �5	ر ������1، ا��از�  . . .  
���	ر4 اس� Eا���A 4دارا �Xورا.  

'� �Wوی ��'یn وراf7  �Xی'د؛ �v� ه' +�����D ,  از ا4 ت�%nQ� �� n ه' A	����C ،'ای1
�� �%�1�   ���� �0د، وا �:�	
���%�، ,	ر +�د را ا�-	م   ��ر �  ی! 
	�� اس�، و ه' 

�� �  .ده
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�'ایE، ا]' C'ز�� +�����D را	1�0�، �Q	ی� ا��@	ر دا�0 ,  ح�?	  	�از 7�ر و �	در �  ارث �'د� 
�  ارث �Q'د +����D دی.' L�� ن را	4 �2	ه .��	
ه	 ج�ا و  ژن ه	4 ورا�X ی	 �  سEO دی.'، 

����%� از ی��ی.'�.  

�'+� از ژن �ا4 دی.'  و�� 7	ر� ��0�؛  ,  +���D	ت �'ت' +�ا��� �� ه	 +���D	ت� را ح	�:1
�  +���D	ت �7.'ا �1Cو'��.  

�� E�1� �v� 4	ژن ��ه  � �Q�� 4'C'C 4	ژن ��ه  , �0� �	ف، �?	ی	�از .  ��'� و ح�?'ان 
E4 ای'C'C �� 4در	� 	ر ی���د رو ه']	� 7 �10�، ��C 4'ز��0	ن هC T' +�رد� +�اه	�.  

1�ان در 7	ر�?Mو �7س�، 2ن ا4 دا� �� ،TM� }ر� ��ن ا��	ن، �	�1��  از +���D	ت �	��  ��[ 
�?�& �� ,'د��  , �1� ���  ت�ا�1� �.��.� وراC �X'ز��ان را �	 ت�ج  �  ا��  wOری	ت

 �0f[ �  .0	ن، ��	ن ,11

�  ��رت ,'46���M' س:��5	4 ا��	ن  � )ج�F 23 (و��زوم دار�
 b%C ��14 ج	23س:��5�  . ,'و��زوم دار�

 

  ��و��زو�%� و وراث<

11� C'ز��ا�� را �  وج�د �� 2ور�� ,   �v� ت���� ��ج�دات ز��� ا4 ,  �  ��رت ج��1, ��
��	 5�2	 تF	وت دار�� از ���	ر4 ج5	ت �	�1 L�� ت	ر4 ج5	���ایE  ���� ا��%	ل. 5�2	 ه��1� ا�	 از 

�  C'ز��، ورا�X +�ا��� �� �0د Eی��  �	م .Q0	ه�5	 و تF	وت5	 از وا� 4� س	+�	ر ه	� �� 4	�1

  ,'و��زوم دار��،  س:��5	 دو. وج�د دارد س:�ل ه') �',L ,�1'ل(در ه��   ,'و��زوم�?-�

�-L س:��5	4 جb%C  , ،��1 ی! �-?�
  ,'و��زوم � از ژ�5	4 ���	ر4 ه' ,'و��زوم. دار�
1� ه��1� ت��M:� �� �0د ,  �	�1� �5'� ه	4Qت ی! ��ج�د . ]'د�	DOM�  , ت� را	
ژ�5	 ا��

��0� ز��� را ,�1'ل �� �� �%�1� ��  C'ز� Eی�5�ار4 �� ,11�، و از وا�.� �11,.  

 


� اX' در�	��  ژن ژن در�	�� 0	�� وارد ,'دن ی!��  ��  دا+� ی! س:�ل �	 ه�ف رس��ن 

?:�'د ژن �'�� ��O  اس� �	 ا��%	ل ���?	ر ا�:���D+ j	ت �']f7 �Mی'ه	4 واج  � ط 

 �C	ی U5�1ت�� جC ن	ی' �� ا��f7 �0د. 

 

���S�   

�د ، در �'اح� ��?	ری5	4 ژ����� را ���]��	]�ن دور از ژن جU5 ی	�C   ت�ان در س��ح ��
ت'یE  دادن ��?	ری5	4 ژ����� در ��1	د4 ، �� �@' A'ار �� ت',�1CDNA  P	ور4. در�	ن ,'د

. ی�� از ایE رو50	4 در�	�� ، ژن در�	�� اس�. ,'د� اس�  را ا��	ن f7ی'س�j ، ی��1 ژن
�ن �  س��� ��?	ر از �'یn ا��ح �1Cت�� جU5 ی	�C  اس� ه�ف از ژن در�	���MO���Q5د  ،. 
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�  س:��5	4 ��7'4  ���Q� ژن �1@�ر ، ت��ی� Eا4 ای'�)��وارد ,'دن ی! . اس� &زم) �  زای1
0�  �1@�ر &زمE�?� 4'3 اس� �  ژن �  دا+� س:��5	4 ��7	�.  

,   ا��	ن دارد، ژن در�	�� A	در �  جQ'ان ,'دن ی! ژن جU5 ی	�C  س:��� •

?:�'د دارد، ��	ر �'ود ���'ا4 در�	ن. ��
� جU5 از دس� ده1 �v�  4ر	?��

  .�):�ب ات�زو�� �1C� ,����ری	

�	ل ,'دن ی! ژن  �� •C '�h 	ی�1 یL.ی	ا4 ج'�ی	�C   جU5ت�ان ژن در�	�� را 
��?	ر4 �� P2ن ��ج ���Q� '�h 2ورد�'C  , P�	h م داد	ر4  �0د ا�-	?�� �1�	�

 .ه	���.��ن

C	ر�	,���ژی! ،  ت'یE ,	ر�'د اح�?	�� ژن در�	�� در رس��ن �  اX'4 ]��'د� •
�	 X2	ر ی! ژن ی	 ژ�5	4 جU5 ی	�C  س:���  :��	 ای-	د ��?	ر4  ج�5 �%	  :�ی	 �%	

�0	���?	ر4. �  �'یn دی.'   �، از ایE روش  س'�	ن ا,��	�� از ج?:  ��Q�ی	ن 
�� �'5� ��'�.  

  :�ا'^ !�ا�[ `زم .�اA ژن در��ن� اخ�_ل ژن��#�

 .ا+��ل ی	 ح�اA� اس	س ����0?�	ی� 2ن10	س	ی� ج	ی.	� ژ�� در]�'  •

�� ت�ج  تQ	دل ت�ج  ��?	ر4 و ���Q ��:�ب +�' •	A ر	�. 

 .داC E�0	ی�� در �%	ی�  �	 در�	�5	4 دی.' •

 .2]	ه� ,	�C از اس	س ������� ��?	ر4 •

•  �C	ل ی	ا4 ژن ا��%'� Pس	1� ��11, T�@1ا4 تLاج. 

• 	A 	&�� ی�� 	ت'ج�� '?
  ?�� 	� Pس	ف �1��:��ی! س:�ل ه � س	ز4 ه?	�1
�ن� .+�ب در دا+� 

  .��5	�M, 4 داد� 0��ا��
	ت ,	�C از ��	��	ت س: •

����ل �Sت ژن ان���a�bخ  

��?� ت�� ,�1'ل ت�ا�� E�?�  , 4'QM�7 اس�، �Lو�	  DNA ی! ژن ا��%	ل ی	�C  ا,v'ا از ی!
�0	Q� ژن ���Q� 'QM�7 اس� ��0 ���Mژن در . ت  , ��	ی� ��ر4 ا��O	ب ��0 ��11, T�@1' ت�	1


11��  �رت �Lوم �  �7	�5	4 ت,T�@1	�C در س:��5	4 ه�ف رو��ی�� �0د و در � س��ح,
�  .K'ور4 7	س� ده
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�ت ���ل ه�ف�a�bخ  

�ن ی	  ی�� از ��ح@	ت �T5 در ا��O	ب س:�ل ه�ف��1	سP ایE اس� ,  ��?  
?' ��&�� در 
'�.?M� 4ز	س ��:�� ه?	�1	A زی��� 'Xا 	ت �0	�0� ا��%	ل ژن دا�0  	�س:��5	4  .واج� دوام &زم 

���:��2ل ، س:�� ه�ف ای	A 	���1	د4 ی	 س:��5	4 اج�اد4  4	5 �� &	���0� ,  از 5�2	  ه?	�1� س	ز4 
�?�E اس�  �2�وت:�	ل س:��5	4 ه?E�1w. ا0	ر� ,'د اس��Oان �)L ت�ان �  س:��5	4 ��1	د4 ��

�10	��'ا4 ا��%	ل ژن  4��F� �Wی��11� را �F'وش �� +��� 
'وق ه	4 دی�ار� زی'ا. اه�اف , .
1� س:�ل ه�ف �	ی� 7'وت51�8	 ی	 ��.	��ه	4 دی.', Tاه'C L�� زی��� را ���	�C 4ا'�  .&زم 

  رو���
 ا����ل ژن

   روش اول

�ن و س ژن وارد ,'دن� eR وارد ,'دن�  دا+� س:��5	�M, 4 داد� 0�� از ��?	ر در +	رج 
�ن ��?	ر e7 از ا��%	ل ژن اس��  �  .س:��5	 

   روش دوم
oی	� 	ی �C	�+	رج س:��� ��رد �@' از �'یn  روش دوم ، تLریn ,'دن ���%�T ژن �  دا+� 

1C	ور� 4	5:A	�h 4' وی'وس� ، ه�1ز در �'اح�  .�	A:5	4 وی'وس� و �	5:A	�h 4' وی'وس� اس�
��	ت� اس�%�.  

�A و��و��%�'�  ن

���� �	A� ای ��  راح�� س	+�  �0د، �  2س	�� وارد �	�C ه�ف  +�' 2ل �'ا4 ژن در�	�� �	ی ،�0	�
1� �	دام ]'دد، �'وز, Tاه'C را Pس	ژن ��رد �@' در س��ح �1 '?��	A:5	  از ا��اع ایE. ا�

��  � �Lای	� 4	A:5	4 وی'وس� ایE اس� ,  از. ا0	ر� ,'د 2د��وی'وس5	 و رت'و وی'وس5	 ت�ان 
��0� A	در�� وارد ه' س:��� در ج?��� ه�ف.   

��F A� و��و��%�'�  ن

� �O	�'اتA	C زی'ا ،�1� ��2د]�(زی���  اس	س	 جfاب ه��1�	� ( ���ط �  �	A:5	4 وی'وس� ه��1'�
  . دس�  ه��1�4ای� E	A:5	 . ت' اس� �@' ت�8ر4 راح� و ت�5  5�2	 از

• DNA �v� ،  1ه'� DNA 1, T�@1' ت�	1
 	�1�� در��?�  � .7�س?�

• DNA در ��0 4�1�  ��� .���Rز�5	 �'ه1  ، 

• E�8در 2ن 7'وت  , DNA �� ���Mت  
�	 7'وت�1�8 �-?�  E�87'وت Eو ای �ده
�  دا+� س:�ل ی	 �5MO	4 اجLا4 س:��� را ت��5� �� ورود  
�?-� �1,. 

• �
�1D� 4	5و��زو�',.  
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�H�ات ژن در��ن���  

��?	ر �� •  �C	ل ی	ژن ا��% 	ی �A	�  � ���:��	� U1,وا ��ه� ت�ا��. 

�	ل ی	 ی!  ]�'�� و 7'وت�ا���ژ�� را ��?	ر ج	DNA �� 4 ژن ا��%	ل ی	�C  در •C
���	ل �� ت���ر ژن س',�ب ,11C '�h را �� �?�+�� Pج��  , � .�0د ,1

�	ل 0�ن درج� �� •C ��'Q� E��  .ت�ا�� ا��-	م ی! ژن K'ور4 را از 

1�ر�%�A ن��"د ژن در��ن��.   

�اد زی	د4 از��'ا4 ا��ح از �'یn ژن در�	�� ه��1�  ا+��&ت ت! ژ�� ،ت ��%�	�. �	�Lده	4 
ای?�1 و ��L  ، ا��اع ]��	]�ن ,?�Qد ه?��C:� ، ت	&س?� �	�1� ا+��&ت +�ن س	ز4 ای51	 0	��

�� ,  ه' ی! �' 7'وت51�8	ی� ,  در �Q?, ، α1- ATد �1C� ,����ری	 ا+��&ت� �	�1Q,   �+	س
�� ���0�، ��X' ه��1.  

ef. N�
��  

�� ���'ا4 ارزی	 �1��	��اد زی	د4 ,	ر2ز�	ی� �در دس�  ا��%	ل ژن ��دن و ,	ر2ی� در�	ن �	 +�' ت
��� و 2ی1�� ژن ��س�  �:��1995	یa ا�:� ��L]'د س	ل  .ا�-	م اس�Kدر ��رد و ���س � 

ه?�ار� �1	س�Q� Pد�  ت	,�� ت�%�%	ت. �C'M�7 در ایE ز��1  2ه��  ��د�. در�	�� ه�1ز �	دق اس�
��د� L��2  (�	Q� ر2ی� 2ن	4 او��  در ��رد ,	ه	
�	 وج�د ایL�� ، E]'د �  ایE ���-  . اس� واد

  .ر دراز ��ت ، ���	ر ا���وار ,11�� اس���?	ری5	4 ا��	�� د رس�� ,  ژن در�	�� �'ا4 در�	ن

  ���S�  


:T ژ���! 0�� اس�، ت	 P�D� '�+ا ��ح�ود زی	د4 �'ه�ن ��	��  و  5�C'M�7	ی� ,  در س
0�� اس� ,  ��	���?5	 ژ����� در �	,�'ی5	 از . اس� �	,�'ی5	 �'رس� ورا�X در ��	X ا�'وز�

�  ی	+�  �@'	M� ی�	4 �0?�	5M1,ری�ت اس� وا	4 ی�,	ج�دات. ه�� 	ری�ت5	7'و,  �Qس	د� و �1	س
�در ه' ی	+�  وج�د دارد و  DNA �����ل زی'ا در 5�2	 ت51	 ی!. �'ا4 �'رس�5	4 ژ����� ه��1

Eای DNA ر را4دا	+�	و��ز�� س', ���w�7 ���� 4�1ان. ا
  � اس�F	د� از ���'وار]	���?5	 
�L�� �F اس�K ط	ژ����� دارا4 �%  �  .ا�Lار ��	�

 .س	زد ا��از� ایE ��ج�دات �'رس� وی5�[W	G 4	ه'4 ه' ی	+�  را د�0ار ��  ��2  ,����اول
e7 از  .�0د وج�د ��ارد و ی	 ���ر �	SA دی�� ��در ایE ��ج�دات  �v� ج��1 ت���� دوم ��2 

�	ر ��س�:  DNA ������� س	+�	ر ای�1  E���O�  , �5ن��'�C و ارائ   ���� و وا� ���� ،�0
� ، ,'ی! ا�� ��1	د4 را 1950اوا+' س	�5	4  در. ���سL�1 2ن را ��L در ی	+�  �SOM ,'د�

�  DNA �����ل �.��.� ا��%	ل ا��
	ت ژ����� از ایE ا�� ��	ن ,11��. ��'ح ,'د RNA 
  .اس� 7'وت51�8	 و ت'ج?  2ن در
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Aز���
  DNA ه1�ن

ن��1  ، :9���8 ��'ح 0� ,  0	�� ا�.�ه	4 در ��	��	ت او��  �'ا4 ه?	�1�س	ز4 س  ا�.�
��8�! �����ل ی ، DNA ا4 در ا�.�4 حF	��G از رو4 �	ر��7 دو ر�0 . اس� >�ا�
�N و :9

��	, DNA ��  �+	ا دو ر�0 . �0د س����	ز 0�� و در  DNA در ا�.�4 ��?  حF	��G ا Tاز ه
�ا �����ل. �0د �� ه	 ، ر�0  ��?� س	+�  �%	�� ه' ی! از ر�0 �� DNA در ا�.�4 7'ا,1�� ا

�� T��%ت� ت	��A  ��  ر�0  ��?� +�د را سL�1 �� ]'دد و �A ه' ی! از � وات��ن و ,'ی!. ,1
	�را� ه?	�1�  ، ا�.�4 ��?  حF	��G را ��1%� و ت51	 W7 DNAوه5M	4 +�د �' رو4 �����ل 

�	 ا���ل و �"ل�5ن سeR. دا���1� س	ز4 ��  E�1� درس�� ، T5� و Bی'G ر	��� 4	5Mی	م 2ز�	ا�-
� ا�.�ی� را �  اQX	ت��  .رس	�

   �ز���C �"ل�5ن و ا���ل

��  0'ح زی' ��ه?	� ����Lن و اس�	ل �'ا4 اQX	ت C'2ی1  , �1� س	ز4 2ز�	ی�M ا�-	م داد� �0	� .
�ا���	,�'4 ا0'�0	,:� ه	4 ی	+�  5�2	 ا b��� را در �Wوی �M,  , 42ن ا ���'وژن اE�.1ز ��ع س 
(N15)  �+	ی eRو س �
	د4 ,  ��د، �'ا4 ز�	ن ����M, E داد� �M, b���  ����'وژن  ه	 را 

!Q2ن از ��ع س (N14) و در �ه	4 ��:5	4 اول  ه	4 ز�	�� ���E از ی	+�  ���ود� ��د، ا��%	ل داد�
�'دار4 ,'د� و ، دوم و س�م ح	�� از  ��?� ، �50	4 5�2	 را �  رو �M, b��� DNA ج�ی

��	D�+ا ��' رو4 ]'ادی	ن  DNA ه	4 �?�� . ج�ا س	+�1)P�0 (TیL�1� ور':, ��	.� 
�' اس	س �.	�� 5�2	 ج�ا س	ز4 �� 0�� و در ایE روش س	��'ی�Fژ B:�O� ت	Q�,'ت ���0.  

 
Pت'ت� Eی�� DNA �� ا���0� واج� وز�5	F�� 4	وت از ی��ی.' ج. DNA  , ���?�� N14 دارد 

(DNA !Qس (�:
  � در ح	�� ,  �����ل. ]�'د اE�0 �.	�� ,?�' در �	&A  ��� 4'ار ��د 
DNA 	� (N15 E�.1ت' از در ��:�) س Eی�	7 DNA �� oAوا !Q�0د س. DNA  �ه	4 واج

��E ایE دو ح� ج	N14 4 و N15 �%	دی' ��F	وت	1��� �� ��L در �'�[. 
 

 ح	و4 ���'وژن س�M, b��� !Q واج� ���'وژن سE�.1 در DNA ه	4 دارا4 �	 ,�M ی	+� 
�� ���7�ا �� - �	ه�� سDNA !Q �0د ,  �����ل �M	ه E�.1س � DNA ی��1 دو ر1, . �0

�	ز 0�� و ر�0  Tاز ه ��	ی� ,	+�  �� ه	س �QA  �0ه' ی! از دو ر ��0د در ت�?� . Eای
�	 ادا�  ,�M در ��:5	4. ه��1�) ����M, b ج�ی�(دارا4 ���'وژن سQ!  ه	4 ج�ی� ه?.� ر�0  
0�� و � -سDNA  !Q �0د ,  از ��Lان و س�م ��ح@  �� دوم T, E�.1س  DNA !Qس 

   .�0د اLCود� ��

   ن���X �ز���C �"ل�5ن و ا���ل
1� ,  ه?	�1� س	ز4 در �����ل ����Lن و اس�	ل �	 �M� E�1	ه�ات��C'[  -��� DNA  nی'�  �

ج�ی�  DNA  و سL�1 �����ل]�'د ,  ���:Lم �	ز 0�ن دو ر�0  از هT �� ��?  حF	��G ��رت
�یT اس� درA  �0ه' ر ���  �	م ه?	�1� س	ز�5M� 4ر اس�. �%	 ��7�ی Eای.   

Aز�� �
   �ن"�%1�A `زم در ه1�ن
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   �ن"�%1�A >��1�از

7:�?' 0�ن ز�-�'�  , �ت	 ,�1ن س  ��ع . ,11� ��,:�8ت��4 را ,	ت	��L �� 7:� ه	L�2 4ی?5	ی� ه��1
 �L�2یT  از ��E 5�2	. ا�� ج�اس	ز4 و �DOM	ت 5�2	 ارائ  0�� ΙΙΙ و ΙΙ و � Ι	�5	L�2 4یT 7:�?'از 

 ایE اس� ,  �D�1'ا از +���D	ت �T5 2ن ،. دارد U%� DNA ا�:� را در سΙΙΙ L�1 7:�?'از
�  5'را در ج�5  ��,:�8ت��ه	 '3�� �D�� T5�  �?� e�
11� و در ج�5 , �1, �?
 �L�2یT  .ت�ا�

�  3'ج�5  وارد 0�� و سL�1 را در DNA ا4 از سL�� L�1 در �'ح:  ΙΙ 7:�?'از '5�� U�7  د'� .
   .ده� ا�-	م �� س	ز4 را
?� ت'��T ه?	�1�  I و L�2یT 7:�?'از

   �ن"�$ ه��#�ز
�  �����ل TیL�2 Eای DNA  �0و دو ر ��0 �D�� 4ن دو ر�0  از  ا��	ز 0 Pد ��ج�+ �?
 	�

   .�0د ی��ی.' ��

   �ن"�$ ل�0�ز
0�� و دو رDNA  �0 ا4 از سL�1 در �'ح:  �?
���7� �� DNA وارد  T5�   .ده� را 

   �ن"�$ >��1�ز

E�+	ی?� اس� ,  در سL�2!��,  ��A  RNA ، '?و  7'ای ��0 �?
ه1.	م ه?	�1� س	ز4 وارد 
�1� ری���Q,:�8ت�� را �  ی��ی.' ��D� �� ��,:�8ت��ه	ی� از ��ع اس�, . �W4 وی	اد4 7'وت51�8��ت

�	ز 0�� ��D� DNA دار�� ,  e7 از �	ز 0�ن دو ر�0  وج�د 4	5:��  �0�� و  از ی��ی.' 
��0� .' ���	�o اتD	ل �-�د دو ر�0  �  ی��ی.   

  

�زA ���ال�� �
   ه1�ن

�ا . �0د ه?	�1� س	ز4 از 5�2	 h2	ز �� �%	�� وج�د دار�� ,  DNA در رو4 �����لQ� ط	%� Eای
���ا ه?	�1� س	ز4 و در DNA در. ��0� �� ه?	�1� س	ز4 +�ا�Q� !، ی 	ی5'�,	� DNA 

��	
�ا وج�د دار�� ��ج�دات Q� Eد4 از ای	اد4 زی���اه1.	م ه?	�. ، ت�� �ن"�$ ه��#�ز 1� س	ز4 ا
0�� و DNA Uw�7 ا4 �  �	ر��7 دو ر�0  �D�� DNA ز �� را	� 7'ت51�8	4. ,1� در 2ن �%�  

DBP ه-�م 2ورد� و ���  �	ح�  �	ز 0  ��	 اتD	ل  DNA  �04 ت! ر���0�ن  �Fاز ج o�	� 4ا 
DNA �� ���0.  

 

� س	ز4 ��ه?	�1 �0د، �1.	ل ا4 را ,  ه:��	ز �  2ن ��D� �� �	ح�  �1�	� .  �ه?	�1� س	ز4 
5�� دارد، L�2 ΙΙΙ  b%CیT 7:�?'از. ��رت دو س�ی  اس�
  �,  اتD	ل ��,:�8ت��ه	 را �  ی��ی.' 

�� ��Q'د5 �  3ه?	�1� س	ز4 را در ج�5  ت�ا� U�7  .دو ر�0  �����ل ��	ح Eدر ای DNA  در
��5'ا4 ,  در ج�5  در ����  ر�0 . +�ف ج�5 ی��ی.' ه��1   '3 �� L�1راح��  س  ��0د، 

L�1س DNA �� U�7 ز ,'د� و	h2 د را'��  �	م ایE ر�0 .  �1
�'وف اس� ر!�� راه� . �در ه?	�1
1� ���ا�� �� س	ز4 ایE ر�0  را�	�.   

�زA ن����ال�� �
   ه1�ن
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�w�2 nQ  در�	ر� ر�0  راه1?	 ذ,'  DNA سL�1  2زاد دارد،5'ا4 ,   رDNA  �0 در �����ل
�  3ت�ا�� ��,:�8ت��ه	 را در جΙΙΙ �?�  �5 ایE اس� ,  L�2یT 7:�?'از د��� 2ن. ]�'د 	م �?�0�، ا�- 

5 �1, L��	ت	ا ��. ,f� ر�0  از Eای L�1ا4 س'��	ی�� ��	���T دی.'4  DNA �0	�. وج�د دا�0  
� >��و �  �	م DNA ایE ر�0 � N�

� ^1T ��!وف اس� ر'��ا دو ر�0 . ��� در ایE ح	�� ا
DNA '.ی��	ز 0�� و L�2یT 7'ی?	ز در 2ن ��� A'ار �� در �Cا�� ����1 از ی�  	�]�'د و 

  .دارد 7'ای?' �	م RNA �0د ,  ,���� س	+�  �� RNAری���Q,:�8ت��ه	 ،  اس�F	د� از
�  L�2یT  اس�، �� س	+�  0�� DNA ,��! ,  از رو4 ا�.�RNA 4  ای3Eا��5	4  �ت�ا�
1� ��ا��	ن ده� ت	 دزا, III 7:�?'از, �D�� 4 2ن	ا��5  ��fا در ایE ر�0  از . ری���Q,:�8ت��ه	 را 
�	ت� از DNA �����ل�A DNA �� L�1م دارد س	زا,� �	ت او,	��A  , � او,	زا,�. (��0

��0 L�1ت س	��A Eد ,  ای�� ��, E���O� DNA 	� .�M	ه�� ,'د ا���'و�� ���'وس��پ را 
0�� و �  ت'ت�P ی�� ی�� ری���Q,:�8ت��ه	 را در ج�5  وارد I در ایE ح	�� L�2یT 7:�?'از �?


5  ��'دا3  �0  �� EیL.ی	4 از ا��اع دزا,�� ج	ه��	ت  ,1� ت	 ایE ,  و �  ج	4 5�2	 ��,:�8ت��A
���س�: . ه?  از ��ع دزاو,�� ��0 ���	ت س	+�  0�A 4	5ا�� eRز س��  هD�� T�  �ن"�$ ل�0

�0�� و ی! ر�0  �?� DNA �� ��	ود  .�0د ح��  او,	زا,� ح�A 'از� ه� 2000 ت	 1000ا�
   .��,:�8ت�� اس�

  

�	T�0 ,  اC'اد ���	ر4 " س'�	ن " ا�'وز� دائ?	 �	م  ��را �� �10یT 0	ی� ایE ��8:  را �	ره	 �10
���?	ر4 ج	ن +�د را از دس� داد� ا� Eای �د��  �   

�ن .H�� ���Q� '�h ر	Mه� ا��	و ] '�vت� ، ��نس:�� ی��1 ر0�ج�T ا��	ن از ��:���5	 5 .	4 
0�� اس� ,  در ���Mن س:�ل ت��:����	5�C	ی� �	�1 ، Tر ه	1,   wه�	، � 	ان ه�Oرا �7س� و اس� 

��ن �  5�2	  .�� س	ز���ن در 7	س� �  ت�'ی�	ت� ,  از دا+� و +	رج � ���Q� 4	5��:س P:hا
�11� و در �5	ی� �� ��'�, �� �v��ت�	دل و ا]' ایC E'2ی1� در ���'  .وارد �� �0د، ر0� و ت���

�1, �� HFد را ح�+ ���Q� د'�:?
� و �	� �� T�	ن س�� ، ��F��ا�	 ��M�ت  .���j +�د اتF	ق 
�� د�	ر �Q� 0'وع �� �0د ,  ی! س:�ل ��	ز� ،"  U5س:�ل  "ج  �و ی	 ت)��' 0�� و 

�ی� �� �0دQت ��	س'�.  
�ی�Qت ��	ی! س:�ل س'�  � ��Kوا �ون ه�� د������ �?�E اس� �Q� �0د ، و�� ی! س:�ل 

��ی� در اX' ��اج5  ��'ر �	 ��اد س'�	ن زا �	�1Qارد ، ت�� P:hدر ا �ت و ا��	��	رت د+�� 
�� تF	وت دارد .�� ]�'د�Q� 4	5��:س 	� ��
?:�'د س:��5	4 س'�	�� 0 L�� ه'4 و	G ��0. 

� ژ���� ی	 �	د�DNA جU5 ی	 ت)��' ای-	د 0�� در �Cق �� ا	Fس:�ل ات �DNA .  ن ���8ل	ه?
ی! س:�ل ت)��' �� ,1� ، 2ن س:�ل �	  DNA و��A. ,�1'ل �0� G	ه'4 و 
?:�'د س:�ل اس�

�ن را ا�-	م �?� ده�س:��5	� ���Q� 4	ر س:�ل ه	و دی.' , ��ایE . 4 س	�T ,1	ر +�د تF	وت �� ی	
�  7	ی	ن  �س:�ل ت)��' ی	�C  از س:��5	4 ه?�	ی  اش ج�ا �� �0د و �?� دا�� �  ز�	�� ر0�ش �	ی


Q	رت دی.' س:�ل ت)��' ی	�C  از دس��ره	 و 
�ئT دا+:� ,  س:��5	4 دی.'. �'س� و �?�'د   � 
 �� �?
در ,�1'ل 5�2	 ه��1� ، �7'و4 �?� ,1� و �  ج	4 ه?	ه1.� �	 س:��5	4 دی.' +�دس'ا�  

�1,.  
 

�  " جU5 ی	�C  "  س:�ل ج�ی� 2ت%��T و �  " جU5 ی	�C  " ایE س:�ل  ��ی� �� �0د و ایC E'2ی1Qت
� ت	 ه?	ن ی! س:�ل ��ذ4 �  ت�د� ا4 از س:��5	 , ���  " ت���ر " ه?�E ت'ت�P ادا�  �� ی	��	�

�ی� �� ]'ددQ.�� �0د، ت  	ت���ره Eه� ای	خ�ش خ�$]�11, �?� �و�� در ��رت�  . ��د� و ر0
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�� ا�'اف +�د را از�Q� 4	5��:و س ���0 T��%و ت �11, �� و �  ,  س:��5	4 ت���ر ر0�'Q� E�� 
�ن هT دس� ا��از4 ,11� ، ت���ر ��Lر]�'یE +�'  .����ب �� �0د.�خ�$ �%	ط دی.' 

�ن اس��0�ن در  UO7 و T�	4 س	5�C	�  ��+�T ، ت�ا�	ی� 5�2	 در ح?:  �ه' �   .ت���ره	4 
11� و �Lر]�' ��0� ، ج:�4 رس��ن ��اد fhای� و , � را �  س:��5	4 س	�T ا,��Wنت���ره	 ر0

 �� E��� و 
?:�'د و س��� ��?	ر از �'�� �� T�	4 س	ن ، س:��5	س'� �C'M�7 	�� و �'�[ ��
   .ا]' ج:�4 ایC E'2ی1� ]'�M�  �Cد، س'�	ن �  �'گ �� ا�-	��  .رود 

 

�ن%�ان�اع �H�   
���0 �� T��%س  دس�  ت  �  : اP:h س'�	�5	 

  

�ر��
�م  •�:���v�  ) ه��1� �7س�  0	�� س'�	�5	ی� �� �0د ,  از س:��5	ی� ,  س	ز�
و ی	 س	ز���  ( س'�	ن ری v�  �)و ی	 &ی  دا+:� ا
q	 را �� 0�7	�1�  ( س'�	ن �7س�

�دh �   .�M1	 �� ]�'د ) س'�	ن س�v� 1�  ( ه��1

�ر��م  •�:�v� �1Q?ه �C	� ، اس��Oان و qh'وف  ایE دس�  س'�	�5	ی� ه��1� ,  از 
� را در ه' �%�  س'�	ن �	ه�w ی	 س'�	ن اس��Oان از ایE رو  .�	ه�M1�  w	ء �� ]�'�
��ن س	ر,�م �� ]�ی1�   .از 

•  � 0	�� س'�	�5	ی� اس� ,  از س:�ل ه	4 ت��M� ده1�� +�ن و :ل���1 و ل
�9م ه
  .س:��5	4 ای?M1� �1	ء �� ]�'د

 
��، س'�	ن �7س� 0	یo ت'یE س'�	ن اس� و e7 از 2ن س'�	ن س�1 ، 'h 4	ره�M, ری در ، 

  . A'ار داردرحT و �v	�  ، رود� �Lرگ، 7'وس�	ت

 

��04�< A�  : Aراه%

 

�م اس�F	د� از �M'و�	ت ا��:� و د+	��	ت •
   

  .�'ف fhاه	ی� ,  �  ��رت 2ب L7 ت�5  �� �0د •

�م اس�F	د� از fhاه	ی� ,  X2	ر •
  . در 5�2	 �?	ی	ن اس� س�+�.� 

  ه	 ���� � از سLQی-	ت و ا��اعاس�F	د •

 
 

  ]�L�'A �0اس�F	د� ,?�' از  •

 
 

5�ا��0 •�  ر
	ی� ,	�� ا��ر 
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 ا��اع س'�	ن ه	

� ,  در ��رQ, ن	س'� '�د ��ش 2ز�	یW7 UوهM.'ان ا5G	ر ا���وار4 �� ,11� ایE ی	�C  ه	 
�و� 
 Eزی'ا ,:�  ای ،�0	�0�، �?�E اس� در ��رد س'�	ن ه	4 س�1 ، رود� و 7'وس�	ت ��L �	دق 

h2	ز �� �0د ,  �7س� و &ی  0�7	�1�� ) epithilial" (ا���7:�	ل"س'�	ن ه	 در س:�ل ه	ی� �  �	م 
0�� اس� ���Mت 	ن از 5�2���  ]�F  ��س�  ت�%�%	ت س'�	ن �'ی�	�. س	ی' اجLا4  E�?� ژن Eای ،	�

�0	�1�ان دا�M.	� . اس� در ی! هT�F ��ارد4 ,  �  �'گ ��?	ر �1-' �� �0د �%U دا�0  ?Mدا�
��د �  ��ر4 ,  ح	��  ��� 5�2	 دس��	ر0 4Q, 4	س:�ل ه  , �اس�	��Fرد ��ش ه	ی� را ��	��  ,'د�

 ��0�" ��!"ی! ژن ا��ح 0	�
	�� س'�	ن 10	+�  �� �0د   ," .!�� " T��%را ت 	س:�ل ه
��	ل ��د، ,  در ���-  ت%��T . ,�1'ل �� ,1C 	?ژن دائ Eد4 ای	
�'+�ف �?��   ���?��  دس��	ر0 4

���ا�	 e7 از ]fاE�0 ��ش ه	 رو4 ���2 . س:�ل ه	 �� وFA  ادا�  دا�0 و �'+� از 5�2	 س'�	�� 0
���ت��� �  �	م "E�:ی�	ب "دا,�������	ز�	�� و " ��!"، ژن � ���	�C از 	س:�ل ه ��	س'� �ر0

��ود 0�� .�0 �Q, د	ن ح	س'�  � ��Q� ش�� ،�ت-�یL . ز�	�� ,  ��%%	ن دا,���	ی�:�E را o�A ,'د�
�  ��ش ه	 �  ت51	 دو�	ر�  E�:ی�	ر� دا,���	��	زدا�0 و ادا�  ر0� س'�	ن " ��!"دو ���	�C را از

� .را س� ,'د، �:�  س:�ل ه	4 س'�	�� را �  ح	�� 
	د4 �	ز]'دا�

���س ,'دن رو�� ر0� س'�	ن� 

�F[  ��	�� Eا�:� ای '.MوهW7 ،'M:C E4 : "د,�' دی	س:�ل ه ���	�  �a�5 ایE اس� ,  �� ت�ا��
��ل ,�1�ا�	 و�F[ 4 ,  ه'�1� س:�ل ه	 
	د4 �  ." س'�	�� را �  س:��� ,  G	ه'ا 
	د4 اس� 

� س'�	����ت�! ��� ���2 o�A ه�1ز در ��رت 	ا� ،���0�ن ��د���@' �� رس� �� . �و�F[ 4 0	ی
��  س'�	ن �� ��0 ��Q� دا���?	ران e7 از �0?� در�	��، �- �+'�  , �0	�و4 . �  ه?�E د��� 

�F[" :اس� i	1�Mن وح	ی! س'� Eای . �0	� ��� ,  ا���وار,11Q, ن	ا4 در ��رد س'�  �ه' ��	�
�� : " س'�	ن �'ی�	��	 ]�Fد,�' ای:�E وی�'ز، ���ول ا��
	ت 
:?� ��س�  ت�%�%	ت." �T5 اس�	X


	د4 دارد'�h ���	�C 	ن ه	ر4 از س'�	���0�� اس� ,  ژن ��! در  . E,� اس� ,  ای	ح 	2ورده'�
�0	�  ."ژن �?�E اس� در ی! هT�F ��ارد4 ,  �  �'گ ��?	ر +�T �� �0د �%U دا�0  

�F[ و ��  �0اه� ��ج: "و4 ت�%�%	ت اس�	��Fرد را ���	ر ج	�P +�ا��	�� Eای�1  ای '��د دای' 
�10� را ت%�ی� �� ,1	� 'X�� ن	ت س'�	-�	� داروه	4 ���ود ,11�� ��! �?�E اس� در 2ی1�� در �

 UO���	زدار�� ,  �� ت�ا�� ��ی ���	�C ن زا را در ��ش از	ی! ژن س'� �1�ان ت�ا���  ا�?Mدا�
�0	��'ا4 ت�?� از ��%%	ن در دا�M.	� اس. ��	�-	ت ت	ز� �'ا4 ��?	ران س'�	��  ،	��'F��	, رد، در�F�	�
  ��	��� ایE ژن ��س�م C دن', BA���"!��) "Myc( ن اس�، از	س'� ��0  �+	10 ��	
، ,  ی! 
�1�. ی! ���2 ���ت�! ��?��� اس�F	د� ,'د��C'.� ن	س'� �. ��ش ه	 ت	 ز�	�� ,  رو4 ایE دارو ��د�

�ایE دارو ه?E�1w س:�ل ه	4 س'�	�� را �  ح	�� 
	د4 �	ز]'دا� .  ��	�� Eن ای	ن س'�	DDO��
�  " ��w'"را ,  ��	یa 2ن در �M'ی   ���UO �� دا�1� زی'ا �  ]�F  5�2	 اح�?	ل دس��	�0�� ��ی 'M�1�

�� س'�	ن �'ا4 ا��	ن را ت%�ی� �� ,1K 4	داروه.  
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 ا�'س	
]'وه� از �0L7	ن ژا�17 �'ا4 تS�OM وا,�Q� U1�ی	ن �  س'�	ن ری  در �'ا�' ی! دارو4 

�K  � .از ی! 2ز�	یU ت�D�OM ج�ی� اس�F	د� ,'د��" ای'س	" س'�	ن ��س�م 

 در�� 65، در 2ز�	یU +�ن ج�ی� ت	 "2س�	 ���ز"�  ]Lارش س�1	 و �  �%� از 7	ی.	� ای�1'��� 
 .اح�?	ل +�	 وج�د ��ارد و ��5' از ���0 رایa اس�

,�� ایE روش ت�D�OM را س'7'س� ]'و� ت�%�%� و اس�	د ژ���! دا�M.	� ت�"ی�س�,  �	,	��را"
�  ,	ر]�'4 ایE ���0، اس�F	د� از  	�ی! روش س	د� و ��?E8 دا��� و ا�'از ا���وار4 ,'د ,  
��  .داروه	4 �	�1	سP و اX'ات ج	��Q ایE داروه	 ,?�' 0�� و هLی1  ه	4 �'��ط �  دارو ,	هU ی	

� S�OMری  را ت ��	4 س'�	ل س:�ل ه�?�� ده1� و ژن ه	 را �0L7	ن �	 اس�F	د� از ���0 �
�  .��رد ت-Lی  و ت�:�� A'ار �� ده1

���� اس�F	د� از �0� ا�	 	�در ��	یa ح	�� از ایE ���0 اح�?	ل +�	 ���	ر ,T و جLی� �� 
 .داروه	4 ���0�5 اح�?	ل +�' و 2س�P دی�ن ری  ه	 ��L وج�د دارد

��?	را��  �1�C	دری �QA T�� ل و	ود ی! س�" ای'س	",  در �'ا�' دارو4 �	�	,�را و ه?�	را�U در ح
 PQص س	O0ا Eری  ای ��	4 س'�	در س:�ل ه E�8وج�د دو ��ع 7'وت ،�وا,M� U1	ن �?� ده1

 .�C'M�7 س'�	ن �� �0د

���� +	��� +�v1 س	ز4 : ا5G	ر دا�0" �	�	,�را"� ���?	را�� ,  دارا4 ایE دو 7'وتE�8 ه��1
4 ��ارد،ایE دارو �' رو4 ایE ا"ای'س	" 5�2	 �' رو4 دارو4'Xص ا	O0 . 

 �F' از ��?	ران در �'ا�' دارو4 ای'س	 وا,U1 23در ت�%�n و 2ز�	یU ایE ]'و� ��0L7، +�ن 
  , �1�C	ان دری'.MوهW7 Eاد و ای��?�ل F� 65' ی	 M�15	ن �� � در��از ایE اC'اد ��U از ح

� .دارا4 ی�� از ایE دو 7'وتE�8 ه��1

'Cا Eای  , ���%�����	ر ,�ت	ه� دار��ه?E�1w ایE ��%%	ن � '?
 .اد 

�ن تS�OM "ای'س	 "دارو4 ��'ا4 ج:�]�'4 از ر0� س:�ل س'�	�� و �C'M�7 س'�	ن در   ,
 .داد� 0� در ��E اC'اد دارا4 اX'ات ��F	وت� ��د

�'د ا�	  �� E����?	ران از  Eاز ای �+'�ه?E�1w ایE دارو �  ��ر �M?.�'4 س'�	ن را در 
�+ �Q�	ات ج'Xی! س'4 ا PQ�1 �� �0دس��	1�� �����17 ��QA از i	�'" ،�1��	1�� �����17

�� ری  و س��F ری  اس��Q� �C	� Uه	�1 و ,��	1�� �C	� UایLCا 	�
� E�L� �����17 ه?'ا� �� 

 
� س'�	نK 4د� از دارو	Fم اس�	ی' ه1.f7 Pژن 2س� BM, MTX  

 �	.Mن دا�	ز ـ ��%%���	ای�� Queenم رس	ا�-  ��' ، �� ت�%�%	ت� ,   Uی	2ز� �� ت�ا���1���	
 Eدر ح� �q
 S%� وز'�  �رو4 ,'م ����، ژن ت�f7 '�Xی' ه1.	م اس�F	د� از داروی� ,  �1-' 

�11, BM, �0د را �� �  .ت��


:?� W7وه�M ای��	���ز �  �%� از �-:  eارش س'ویL[  � Toxicalogical Sciences 
 ��ار4 ا MTX داروی� ��س�م C'�'7 4	ن و از ج?:  داروه	ن س'�	ا4 در�'�س� ,  

��?	ر4 �� Lت��?� ت-�ی	�7س�� و 2رت'وز رو� �ن س�w?ی� ه	دارو . �0د ه Eف، ای'D� از e7



 25 


�q ه1.	م ت��� در ��زادا��  �'ا4 ��ت S%� وز'� PQو س ���	� �A	��ن �ه	4 ��&�� در 
ه	 ت�ا���1�  از ایE ,'م��%%	ن �	 اس�F	د� . ا�� �0د,  �	درا�M	ن QAً� از ایE دارو �D'ف ,'د� ��

�� '�Xدارو رو4 2ن ت� Eن   ژ�� را ,  ای	ا�� Eان ای�1?Mدا�  � �11�، ایE ی	�C  ج�ی, BM, اردf[
�  ,BM روش را ��  , �
�q ده S%� Eن ای	ا4 در�'� 4'X�� ��	4 در�	+�اس�   ه	4 �	ه

�ه	ی� ��ن  4 ��?	ر4ه	 رو ه	4 ���� در ت�%�%	ت و �'رس�  U�7 از ایL�� E از ,'م. �R'داز�
��د ه	4 
�QD و ��?	ر4 س'�	ن، ��?	ر4 ����	یa ,	�� ایE . ه	4 �'��ط �  ,���5 سE اس�F	د� 0

 :-� ��0� Toxicalogical Sciences ت�%�%	ت در �	پ س	ل 2ی1 � .�M�1' +�اه

 

�	.Mان دا��1?Mزـ دا����	ای�� Chapel Hill ژ�� در وی'وس BM,  � nC�� �11, �� 	
 ، اد
Epstein_Barr اس� 'X�� ن	س'� �C'M�7 در  , �0�� ا�  


:?� W7وه�M ای��	���ز �  �%� از �-:  . eارش س'ویL[  � Virology وی'وس ، 
Epsetein_Barr  ن	د س'�	ای- 	� �?�%���  ��
� وی'وس تOQ	ل در ا��	ن اس� را��  , ،

�C	��� ه	4 س'�	ن �',P از h E�1w?و4 دارد  +�ن و ه	F1� 4	ت . ه	Mی	2ز� ��	ح aی	�� Eای

:� �%S س���T ای?�1 �  وی'وس  �،  Epstein _ Barr ا�-	م 0�� رو4 ��ش ه	ی� ��د ,  

��د�� و ایE وی'وس A	در اس� e7 از ��ت ز�	�� ,�ت	� ت)��' �	ه�� داد� ، ��ژن +�د را  ��2د� 0
���ه� و سeR ایE ژن 2زاد 0�� A	در اس� ی! س:�ل ��2د� را از ��Q'د و وی'وس ه	4 از دس�  E

�1, �  .ج�ی� ت���

.��س	زد ج:�4 ]��'ش ��2د]�  ا�� ,  �2	ن را A	در �� ای��	���ز ـ ��%%	ن رو�0 را �  �QX رس	�
� �	�0 از وی'وس�'�.�   .ه	4 ت)��' ژن داد� 0�� را 


:?� W7وه�M ای��	���ز �  �%� از �-:  eارش س'ویL[  � research وی'وس ه?�ار� Eای ،
�' اس�F	د� از ژن در�	�� در �'ا�' ت���ره	4 س'�	�� را از ��E  ت�ش �1Q� ن	�0L7 4	ه
�� از �2-	ی� �	�0 �� ��Aوا ��M� oAدر وا ،��'��  �0د ,  وی'وس K ژن ��	ی� ,  ح	ه

�C	�10� از ت���ره	4 س'�	ن +	رج �� ��0� و 	��ن را ��L ��2د� �� ت���ر4 �11� ه	4 دی.' , .
ه	4  ه	 از �	�C ا��، ت	 �  �'ی%� از +'وج ایE وی'وس %	ن ت�ش ,'د�در ه?�E راس�	 ��%

�ن � b0'ای  �
� 7:�?' س	ز]	ر �� ��'ایE دس� �  ت���	1� �
?� 2ورد�  �س'�	�� ج:�]�'4 
�ن A'ار 39ا�� ,  در د�	4  س	+� ���د� و و��A در د�	4  oی	رت ���  � درج  C	ر�5	ی� 

ه	4 دی.'  ه	 از �'یn +�ن �  �A?� ,  ج:�4 ا��%	ل وی'وس2ی�  ]�'د �  ��رت ژ�� در �� ��
�ن را ���ه	  ت�ان ج:�4 ا��%	ل ایE وی'وس  �	ر ��1000 ت	 100]�'دو �	 اس�F	د� از ایE روش  

1� را ]'�C ,  ایE +�د �'ا4 ح� ای�M� E� F,	ی� �� ,.  

E��	وي وی�	ي ح	اهfh ردن�+ E �0 BD� J
	��  از ج?:  2ج�� و روEh زی��ن  ���ن +�' ا
   .�0د س'�	ن ��

1� آ  fhاه	ی� �	�1�  ��%%	ن �'آL س'�	ن�C	دس� ی  -��� Eای  �10	س� در اور&��وي C:�ری�ا 
�  س'�	ن �v	�  را در ا��	ن �  �BD ت%:�� ده� 2ج�� و روEh زی��ن �� ���   .ت�ا�� ا

E��	ف وی�'D� ؛�ه	ي �Q:A  آ	هU ح?: �%X�� U'ي در  E ��%%	ن ایE �'آL ه?�F[ E�1w  ا�
��� اس�1	دي را در ای�D+ Eص ارائ  آ11	A ارك�� �   .دارد، ه'�1� ه�1ز از �@' 
:?� ���ا���1
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  د�� .��ل�ژAرا

�تT_Hاول�� ا 

�ی�5 اس� �'ا4 2ن , �  ��.fارد، �	ی��� ا�'ژ4 ا0 '�X	ژی�� ت��������ا�� رو4 ��اد   � ا0
�  ��اد �����ژی�� و ی	 �  ��اد4 ,  T�%��� '�h 	ی T�%��� ر���  �%�1� ،�در تQ	دل �	 5�2	 ه��1

ی	 ا��M	ر ی	 ت	�X'ات ا���'وس�	ت��� ،  �ندی�Fزی C'ای1�ه	L�C 4ی�� �v� ت�ا�� اس	س	 تQ	دل ��. �0د
�	��� �?��  ی	C ج'ت و	5� �v� ی�	4 �0?�	ه��  C'ای1 ��رادی�	�5	 ، ی��5	 و  ه	4 ت�'ی! 0

0�... ������5	 و 	�. 
 

 ، ه	 ,'و��زوم �v�(ه	  ت�ا�� از �'یn ت)��' �	,'و�����ل C'ای1�ه	4 �����ژی�� �� تQ	دل در
TیL�2 	ه 	دی5	� ���2 ، ( 	5�L��	[و ���'وار)�v� 	5، وی'وس 	ی5'�,	��  س:��5	 ، �	5�C	 ی	 ...) و  

�0	������ژی��جfب �0د، ت	A '�X ,  ا0�  در ی! �%�  �2	ت����� �v� و��A. ار]	�5	   ��  �ت�ا�
�v� 4'.در �%�  دی B  :�	C ا4 از �%�  ,  در A ار'A ه' �0د	G ،ت�� . دارد ��	ح Eای

  .�0د ، +�ا��� �� (abscopal effect) اث� در ه�ف دور 
�1ان

��� ��Tم� �. Aط راد��.��ل�ژ�?�   ار

�   رادی������ژ4 ،���ا از L�Cی! 0'وع 0��
� اس� ,  ا�K�� �1� T:
 ا,���ژ4 وی! 
� ت	�U و 
:T ا+�ق �'��ط
�'رس� �Aا E�1w?�0د �� ه. 

• ��"���ط  ت	�X' ا0�  رو4 س���?5	4 �����ژی�� از 2ن ج�5 �  L�Cی! : '�

2ه1{ دوز جfب  �0د ,  در واoA �5?�'یE 7	را��'ه	 �v� دوز جfب 0�� و ��

 .اس� �'��ط �  �L�C J�Qی!... 0�� و 

���5?�'یJ�Q� E ��رد ت� : !��1 •�Q� ر و	�Cی� ، ر	ظ �0?�	ج  از �� 

��0� ا4 �0?�	ی� اس� ,  E?K ت	�U ح	�� �� وا,5M1	4 واس�  (U� (�0?� ت	

�ی� ,11�� ه	 و  ������5	4 2زاد ، �5	ر ,11��و ���-  2ن ای-	د�ه	4 �0?�	ی� اX'  ت

 .اس� ا,��Wن و دوزی?�' �0?�	ی�

�' رو4 : .��!��1 •  � ... Mh	 س:�ل و  RNA  ،DNA ت	�X' ا0
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• A4 : و >"!#� .��ل�ژ	، س���?5 	رو4 س:��5  ��ن و  ��	یa ح	�:  ت	�U ا0�

�ن����ر ,:� ت?	م . 

• Aدر : ا��ل�ژ  � .��ج�دات ه	4  ت�	دل ��E ]�� اX'ات ا0

Aاه�اف راد��.��ل�ژ  

ز�	ن ا��%	ل  رادی������ژ4 �	ی��� ت�j�K ه?  وA	یo و اX'ات �T5 و C'ای1�ه	 از اه�اف �5	ی�
�0	������ژی�� ا��5	ی�  aی	'ح:  ��� 	ت  �
:�. ا0  ��  ��اد اس	س	    �2ن ,  ا��%	ل ا�'ژ4 ا0

���'ایE �?� �2	ر4 ی! 7�ی	1���	ن �?�د و �fا �	 در  ت�ان اX'ات ا0�  را ,	�� ���ر اس�،  ���A
bس��� '�X	ی! ��� ت  ��ود �� ، �?
 ��	+ aی	ع ���Aل و	و اح�? �Qت%'ی j�Kی! ت� 	ی 

Tه���. 
 

�?�& در •� �v� �7,'وس��	دی' �	ی��� از �%	� و !�N دوز 6]ب رادی������ژ4 

N�! دوز 6]ب A�
���رد �.��.� ت�زیo  دوز جfب 0�� در. 0'وع �?�د 

�
ده� و �fا �	 �  ی! ,?��  �?� ���'وس���7 دوز در �	د� ، ه�w.��  ا��

ا�'ژ4 را در ی! �%�	س ���'وس���7  دی.'4 اح��	ج داریT ,  �.��.� جfب

�v� ،�11�� در ��ل ���' ذرات ی���SOM� LET �L �?	ی,. 

 � در ��ادرادی������ژ4 ، ��رد ��J اس�، �'رس� دوز جfب 0� w�2  در •

� ���'وس���7 در ح-T ,���� ه?�wن س:�ل و ی	����MO از  �����ژی�� در 

0� س:�ل ��	�ذ+�'� ا�'ژ4 ذرات�  �'ا4 ایE �1@�ر �	ی��� �.��.� ا��%	ل و. 


�Qر از... ��ن ا���'ون ، 7'ت�ن و  oA�� Tا����ا�'ژ4 2زاد . دا+� س:�ل را 

و ت�'ی!  ی���Lاس��ن � �' ای-	ددا+� �	د� 
�و 0�� ت�سb ی! ذر� �	ردار در

��جP ای-	د رادی�	�5	4 2زاد ,  ���	ر �	7	ی�ار  ت�ا�� ات?5	 و ������5	 ، ��

��Mد ،�ی��5	 و رادی�	�5	 e7 از �'اح� �B:�O رو4 اجLا ح�	س دا+�  .ه��1

 و دی.' اجLا س:��� ت	f[ '�Xا�0  و ��جP �'گ س:�ل و ی	 v� DNA� س:�ل

��0� �� س'�	ن ی	 ��ت	س��ن ای-	د اX'ات �	ه1-	ر. 
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• ��  ��د4 در س:��5	 �0د ت�ا�� ا0� E س:��5	 �  ا0� ح�	س�'ی. ��جP ت	�X'ات ��

�� oAوا '�X	ت�� ت '���'رس�. ��0� س'ی T:
�'  رادی������ژ4   �ت	�X'ات ا0

0� رو4 س���?5	4 �����ژی�� ��	� .�Q�	�� اf�  oAوا T:
 Eای J��,  ��رد 

 و سeR �'اح� �B:�O ت	�X' ا0�  در ح�	ت �.��.� جfب ا0�  �0د، از ��

  .ده� �� 2ن را ��رد ��A J'ارس:�ل و �5	ی�	 ��	یa ا��5	ی� ح	�:  از 

�U!ث�� ا��  ��ا:^ ����3 

• ��:�� �#�"��ث�� � : 

�ن�  �  �0'وع و �  ی���Lاس��ن و ت�'ی! ات?5	 و  ایE �'ح:  از ��oA ت	�U ا0

0� �� X	��  -١٠١٨از ��	ظ ز�	�� ��ت ایE ت	�X' ح�ود .�0د ������5	4 ��5�1 ��	�. 

• ��:�� ����1�!��"��ث�� � : 

      U��  ی! �	د� ��جP ای-	د ���D&ت             ���D&ت او��  ح	�:  از ت	  �ا0

 ا4 ��ن             X	��ی 

 X	��  -١٠١٣ ح�ود ��ت ز�	ن ای-	د ایE رادی�	�5	. �0د �0?�	ی� ��                   رادی�	�5	4

�� �0	�. 

• ��:�� ����ث�� !��1� : 

0� 	ی� ح	�:  �' رو4 ������5	 و ات?5	 ���0?� ایE �'ح:  �  ت	�X' رادی�	�5	4	� .

Eن ای	ت ز��0� �� X	��  -�١٠ ت	�X' ح�ود �	�.  

�ث�� .��ل�ژ�#� ��:�� •� : 

�' رو4 اجLا4 �����ژی�� س:�ل و دا+�  ی��5	 و رادی�	�5	4 ح	�:  در �:QA �اح'�

'�X	س:��� ت �� 	ت)��' در 5�2 Pا�0  و ��جf[ ���0 .'�X	ت Eن ای	ت ز��� ��  �ت�ا�

0� -�١٠ از	�  .X	��  ت	 س	�5	 
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�ث�� .��ل�ژ�#��  ��ا:^ 

 : ���ل اث� .� •

0� واح� ��ج�د ز��� ، س:�ل ��	��' رو4 ی! ��ج�د  ت	�X'ات.   ������ژی�� ا0

ت	�X' ا0�  . �0د اجLا 2ن ، ی��1 س:��5	 G ،	ه' �� ز��� 7' س:��� در اX' ت)��' در

�  اX' 7'ت�ه	 �' رو4. ?�� اس���اد ��E س:��5	 دارا4 اه �' اجLا و�	�� 

�	ت در ��رد�	�� Eای E��� ،د� اس�	س 	�Q�� ���:ج�دات 7'  ��ج�دات ت! س��

'�:�M� ر	��� .اس� س:��� 

o گ ���ل��� (Necrosis) : ، ز	4 ی�ن س	ر 7'ت�ه	X2 Eی�� از ��5'ی 

 .�0د اس�F	د� �� رادی�ت'ا�7 از ایE +	��� در. ای-	د �'گ س:��� اس�

o �خ����  س:��5	 E�?� ، اس� : در ��5S$ ���ل�   �دوز  در اX' ت	�U ا0

0� و ��جP �'گ	Q� �C	, ���س�:  س:�ل �  ح ��0 �C	دری  E��� د و�M�


J ت	+�' در ت%��T س:�ل �0د ��	� ��ت	. ت�ا�?
ایE اX' در ��رد  

� ,  �Lدی! �  0'وع س:��5	ی� اتF	ق ���Cا �در ایE ]��  . ت%��T ه��1

�  ت	+�' �� ����ز ، �'ح: س:��5	  ��Cا. 

o �5$ ��و��زو���� : ��  ��' رو4 س:�ل  �5?�'یE اX'4 ,  ا0 �ت�ا�

�.fارد،  '� '�X	2ن ، ت UO� Eرو4 ه��  س:�ل اس� و �5?�'ی '� '�X	ت

0� ,'و��زو�5	 �� رو4	� .��  � ت�ا�� ��جP اLCایU اح�?	ل ا0

از   اX' ی��ت)��'ات ژ����� �?�E اس� در. ��ت	س���5	B:�O� 4 �0د

�0	� :��ارد زی' 

����ن ژن �� DNA ��ت	س��ن ژ�� در اX' ت)��' س	+�?	ن : ��

0�� و در ���-  ��:5	4  �� ایE. اس� �Xت)��'ات ار Pج�� �ت�ا�

4��� ���0 oA2ن وا '�X	ت�� ت. 
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� ���UادA ��و��زو�% ���j�ت�زیo ,'و��زو�5	 در  +�	ه	 در : 

�� T��%ت Eت)��' در ح� Pج�� ��	�� C'د4 �0د ,  ت ت�ا�

T, 	ی �C	K,'و��زوم ا ��	ح Uی	س:��5 �10	�در ا,v' ح	&ت . 

 .�0د �� ,'و��زوم اK	�C ��جP �'گ س:�ل

 ��و��زوم !5#< �

1�م .�ن اث� •� Aرو �U!ا  

�' رو4 ار]	�5	4  ��ن را �� ا�X' ا0� B:�O� رس�'� UO� :,'د ت�ان در س  

o د  !��� اث�ات	4 زی	دوزه  ��ت	 �'��ط ?
. اس� �	 ت1�4 دوز زی	د,  

 � '-1� ، 	5M� .]'دد �� ��?	ر4 ت	��M ایE ]��  ت	

o ن� ��ت اث�ات`�H اس� T, 4	دوزه 	���ط �  ح	�� '�  , .�v�  د	ای-

 � .(س'�	�Lای� ت	�U) س'�	�5	 در اX' ت	�U ا0

o ژن��#� اث�ات  

�U!اث�ات زودرس ا  

U�
Q	رت1� e7 از ی! ت	 ،��� �M	ه�� ه��1	A  , ات�'Xا Eن �5?�'ی��  �  �تO'یP : از 0�ی� ا0
�د ت1	س:� و �7س� �X'ار]	�5	4 +�ن س	ز ، ت	�X' رو4 س���T ]�ار�0 ، ت	h ، L(� 4رو . Tئ�


��?	ری5	 Eای 	�  , �Kار�
1� �� T_�$ و �Tارض !��� ا!�U ه?'ا� ه��1� را و �	� .�q��از  

�ارض �  A'ار زی' اس� Eای:  

���ن و ا5�0	ی� ، س']�-  ، � .تP اس�F'اغ ، اس5	ل ، 
'ق زی	د ، ا+��ل در تeF1 ، �'زش 
 

�5G ،�0ی��� ت�ج  دا	��M�در اC'اد ��F	وت ��	ز �  دوزه	4  ر 
�ارض و ��?	ری5	4 ت	
 ��2 '�	+  �  .وا,5M1	4 اC'اد �B:�O در �%	�� ا0�  ��F	وت اس� ��F	وت دارد، 

�U!ن"ا�� ا�H�� �اث  
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ت���E  .ه	4 ی���Lان +�:� زود ، e7 از ,BM ایE 7'ت�ه	 10	+�  0� ا0�  +	��� س'�	�Lای�
��E دوز و و�Aع س'  ���f7 . �qی' ���� ا��	ن �	ن در ا��	ن �  س	د]� ،را�در ه' ح	ل 

0�� ��ارد وج�د دار�� ,  در ��ل ��ا�� و در ���-  +	���  ز�	�5	4 ���	ر ��&�� �M	ه
��س�:  ا0�   از ا��اع س'�	�5	4 ای-	د. ا0�  در ا��	�5	 �  اQX	ت رس��� اس� س'�	�Lای� ��0

��  � و س'�	ن �7س� ، س'�	ن اس��Oان ، س'�	ن ��7	ن ، �س'�	ن ت�'وئ� ، ه	 ��س?� ت�ان 
  .ا0	ر� ,'د ری 

  چ4$ ان�از

0� ه	4 ی���Lان �� ت����1ژ4 ، ه?'ا� �	 ]��'ش ,	ر�'د ا0�  ]��'ش 
:T و	�اس�F	د� از  .
 �و ت�%�%� ا�'4 اج�1	ب �	f7ی' اس�  ه	4 ی���Lان در ��0L7 ج�5 ا��ر ت�D�OM ، در�	�� ا0

7�ی�� ه' روز ، رو �  ]��'ش یE ا�' اج�1	بو ا��Q  �  ت51	 ا Eد� از ای	Fاس�  �:� �	f7ی' اس�، 
ز��� و ا��	ن ا�'4 اQX	ت  ه	4 ی���Lان �'ا4 ��ج�دات از �'ف دی.' زی	�Q	ر ��دن ا0� . اس�

�� ��0 �0	�. 

 
7�ی�� در ا�' ��Q5د ز��]� و س��� ج	��  K'ورf� 4ا از ی! �'ف Eد� از ای	Fاس� و از  اس�

�ی�5�'�0� �� ف دی.' زی	�Q	ر ��دن 2ن �'ا4 س��� ج	��  ا�'4 	� . Eای oCدر ر  , ��ج�ا
�� SA	1د� ت	Fت�ان ارائ  �?�د، اس� �� ��G	Fرات ح'%� n�0� ,  در ���-  در  ,�1'ل 0�� و ��		�

7�ی�� در ج�5 ]��'ش س��� در ر
	ی� ایE �%'رات �� 7'ت� E4  ت�ان از ای'�.M�7 و  �ج	�
  .'ش زی	�5	4 2ن س�د �'داز ]��

 

 

 


