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Introduction 

DNA. 

Sometimes, when we read about biology, we could be forgiven for thinking that those three 

letters explain everything. Here, for example, are just a few of the statements made on 26 June 

2000, when researchers announced that the human genome had been sequenced1: 

Today we are learning the language in which God created life. US President Bill Clinton 

We now have the possibility of achieving all we ever hoped for from medicine. 

UK Science Minister Lord Sainsbury 

Mapping the human genome has been compared with putting a man on the moon, but I 

believe it is more than that. This is the outstanding achievement not only of our lifetime, but in 

terms of human history. 

Michael Dexter, The Wellcome Trust 

From these quotations, and many others like them, we might well think that researchers 

could have relaxed a bit after June 2000 because most human health and disease problems could 

now be sorted out really easily. After all, we had the blueprint for humankind. All we needed 

to do was get a bit better at understanding this set of instructions, so we could fill in a few 

details.  

Unfortunately, these statements have proved at best premature. The reality is rather 

different. 

 

 مقدمه

 
DNA 

 یتنها تعداد ینجادهند. به عنوان مثال، در ایم یحرا توض یزآن سه حرف همه چ یمکن یفکر م یم،خوان یم یشناس یستدر مورد ز یاوقات، وقت یگاه

 .استشده است، آورده شده  یابی یکه محققان اعالم کردند که ژنوم انسان توال ی، زمان2000ژوئن  26از اظهارات در 

 است. یدهرا با آن آفر یکه خداوند زندگ یمهست یزبان یادگیریامروز ما در حال 

 یکاجمهور آمر یسرئ ینتونکل یلب 

 .یابیمدست  یمانتظار داشت یکه به تمام آنچه از پزشک یمامکان را دار یناکنون ا

 یتانیاعلوم بر یروز ینزبریس لرد

دستاورد برجسته نه تنها  یناست. ا یناز ا یششده است، اما من معتقدم که ب یسهماه مقا یانسان بر رو یکاز ژنوم انسان با قرار دادن  یبردار نقشه

 است. یتبشر یخما، بلکه تار یدر طول زندگ

 وکالم تراستدکستر،  مایکل

آرامش داشته باشند،  یکم 2000توانستند پس از ژوئن  یکه محققان م یماز آنها، ممکن است فکر کن یگرد یاریها و بسنقل قول ینتوجه به ا با

 که ی. تنها کاریمداشت یتبشر یبرا ی، طرحینهاگذشته از همه اد. حل شو ید به راحتتوان یاکنون م یماریانسان و ب یاز مشکالت سالمت یاریبس یراز

 .تکمیل کنیمرا  ناچیزی یاتجزئ توانیمیم ینبنابرا ،پیشرفت کنیم یکم ساختارمجموعه  ینبود که در درک ا ینا دادیمیانجام م یدبا

 نسبتاً متفاوت است. یتثابت شده است. واقع در حالت نامناسبیاظهارات  ینمتأسفانه، ا

 


