VNTR
تکرار ّای پشت ظرّن هجوَعِ ای از تَالی ّای ثابت تکراری هی باشٌذ .آًْا از زیر هجوَعِ ّای زیر تشکیل شذُ اًذ:
ظتلیت ّا ،هیٌی ظتلیت ّا ٍ هیکرٍظتلیت ّاٍ .اشُ ظتلیت از طیف ًَری آًْا برگرفتِ شذُ اظت.

شکل ً . 1 G 3وایش باًذ ّای ظتلیت .با اظتفادُ از ظاًتریفَش شیب چگالی شٌاٍر ،قطعات  DNAبا ترکیب بازی هتفاٍت هوکي اظت جذا شًَذ ٍ ،ظپط تَظط
طیف ًَری هاٍرابٌفش هَرد بررظی قرار گیرًذ .باًذ اصلی بیاى گر حجن کلی  DNAهی باشذ ٍ باًذ ّای ظتلیت از تکرارّای پشت ظر ّن هٌشا هی گیرًذ.

ستلیت ها
اًذازُ  DNAظتلیت از  111کیلَبایت تا  1هگابایت هتغیر هی باشذ .در اًعاى DNA alphoid ،هثال شٌاختِ شذُ ای اظت کِ در
ًاحیِ ظاًترٍهر ّوِ کرٍهَزٍم ّا ٍجَد دارد .بخش تکراری آى دارای  171جفت باز هی باشذ ٍ کل هٌطقِ تکراری آى  3تا  5درصذ از
 DNAکرٍهَزٍهی را تشکیل هی دّذ .ظتلیت ّای دیگر دارای بخش تکرار شًَذُ کَچکتری ّعتٌذ .اکثر ظتلیت ّا در اًعاى ٍ در
دیگر ارگاًیعن ّا در بخش ظاًترٍهر کرٍهَزٍم قرار گرفتِ اًذ.
مینی ستلیت ها
اًذازُ ّر هیٌی ظتالیت بیي  1کیلَ بایت تا  01کیلَ بایت هی باشذ .یک ًَع از آًْا تحت عٌَاى لَکَض ّای تکرارّای پشت ظر ّن با
تعذاد هتغیر ( )VNTRهی باشذٍ .احذ تکراری آى از  9تا  81جفت باز هتغیر هی باشذ .ایي تَالی ّا در هٌاطق غیر کذ شًَذ ٍاقع شذُ
اًذ .تعذاد تکرارّا در ّر هیٌی ظتالیت هعیي هوکي اظت در بیي افراد هتفاٍت باشذ .ایي ٍیصگی ،اظاض اًگشت ًگاری  DNAاظتًَ .ع
دیگری از هیٌی ظتلیت ّا ،تَالی ّای تلَهر هی باشٌذ .اًذازُ ایي تَالی ّا در یک ظلَل زایا حذٍد  15کیلَ بایت هی باشذ .در ظلَل
ّای ظَهاتیک طَل تلَهر کَتاّتر اظت .تلَهر دارای تَالی ّای تکراری  GGGTTAهی باشذ.
میکروستلیت ها
هیکرٍ ظتالیت ّا تحت عٌَاى تکرارّای کَتاُ پشت ظرّن (ً )STRیس شٌاختِ هی شًَذ ،زیرا ٍاحذّای تکرار شًَذُ آًْا از  1تا 6
جفت باز تشکیل شذُ اظت ٍ طَل کل هٌطقِ تکرار شًَذُ آى کوتر از  151جفت باز هی باشذ .هاًٌذ هیٌی ظتلیت ّا ،ایي تکرارّا
ًیس در بیي افراد هتفاٍت باشذ .از ایي رٍ از ایي تَالی ّا ًیس هی تَاى در اًگشت ًگاری  DNAاظتفادُ کرد .عالٍُ بر ایي ،الگَّای
هیکرٍظتالیت ٍ هیٌی ظتالیت هی تَاًٌذ اطالعاتی را در هَرد شجرًاهِ فرد فراّن کٌٌذ.

