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GLOSSARY OF GENETIC TERMS 
  རིགས་&ས་རིགས་པའི་ཐ་*ད་གི་བ-་ཆད་རེ0་མིག་ 

Allele:   
One of alternative forms of a gene. 
 
ཨེ་ལིལ་ (Allele):  
རིགས་&ད་ས་བོན་+ི་ངོ་བོ་མི་འ/་བའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Chromatid:     
A chromosome consists either of one (before replication) or of two chromatids held together at the 
centromere. 
 
ཚ"ས་%ེད་:    
རིགས་&ད་(་)ས་*་ཚ,ས་-ེད་གཅིག་ཡང་ན་གཉིས་ཡོད།དེ་ནི་རིགས་&ད་(་)ས་ལན་འདེབས་(replication) 
མ་#ེས་གོང་ལ་རེད། རིགས་&ད་གཅིག་མ*ངས་ཡོད་པའི་ཚ1ས་2ེད་གཉིས་5ི་ད6ས་(centromere) !་འ$ད་ 
ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Chromosome:  
It consists of a very long thread of DNA. It contains the genetic information, the genes.  
 
རིགས་&ད་(་)ས། :  
རིགས་&ད་(་)ས་ནང་ཌི་ཨེན་ཨེ་(DNA) !ི་$ད་པ་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད། 
དེའི་ནང་རིགས་+ད་,ི་གནས་-ལ་(Genes= རིགས་&ན་ས་བོན།) ཡོད། 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Crossing over:  
The reciprocal exchange of genetic material between homologous chromosomes in the first division of 
meiosis. 
 
!ར་$གས་ཕར་(ོགས་:  
!ེད་%ང་བཞི་*ེས་(meiosis) !ི་$བས་'ན་ཐེངས་དང་པོ་ཞིག་1བས་!ངས་མ&ན་པའི་རིགས་!ད་$་%ས་ 
(homologous chromosomes) ནང་$་རིགས་བ*ད་དངོས་པོ་ཕར་/ོད་0ི1ར་#ོད་བ"ེ་ལེན་'ེད་པ་དེ་རེད 
 

________________________________________________________________________ 
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diploid:  
A double set of chromosomes (compare homologous chromosomes, full set of genetic material; 46 in 
humans) present in somatic cells. 
 
ཌིབ་པོ་ལོཌ་  (diploid):  
དེ་ནི་&ི་ག(གས་*ི་+་,ང་(somatic cells) !ི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་རིགས་/ད་0་1ས་!ི་ཆ་གཉིས་ལ་ཟེར། 
!གས་མ&ན་གི་རིགས་*ས་+་*ས་(homologous chromosomes) དང་ཞིབ་བ'ར་)ོས། 
དེ་ནང་&་རིགས་བ,ད་-ི་དངོས་པོ་ཆ་ཚང་ཡོད། མི་ལ་༤༦ ཡོད།༽ 
____________________________________________________________________________________ 
 
DNA (deoxyribonucleic acid):  
The molecule that encodes the genetic information. DNA is a double- stranded molecule held together by 
weak bonds between base pairs (A-----T , G-----C)  
(A= Adenine, T=Thymine, G= Guanine, C= Cytosine) 
 
ཌི་ཨེན་ཨེ་(DNA) ༼འཚ$་&ང(ལ་ཉིང་མངར་ཉིང་.ར་/ས་༽:  
དེ་ནི་རིགས་བ*ད་གནས་+ལ་-ོ་མཁན་1ི་2ལ་3ན་4བ་5ས་དེ་རེད།  
ཌི་ཨེན་ཨེ་(DNA) ནི་$བ་&ས་ཐག་པ་+ང་གཉིས་.ོག་འ1་2་&ས་ཆ་ (A-----T , G-----C) 

རེ་རེ་འ%ད་'ེད་(གས་+ང་+ང་ཞིག་གིས་ཟིན་ཡོད་པ་ལ་ཟེར།་ 
(A = Adenine ཨེཌ་ནིན་, T= Thymine ཐཡེ་མིན་༑, G= Guanine གོ་ཝ་ནིན་, C= Cytosine སཡི་ཌོ་སོན་)  
____________________________________________________________________________________ 
 
dominant:  
Allele that determines the phenotype displayed in a heterozygote. 
 
མངོན་&གས་:  
རིགས་&ད་ས་བོན་གཅིག་ལ་ངོ་བོ་མི་འ0་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ !ད་མི་མ&ན་པའི་*ོག་ཆགས་(heterozygote) 
!ོག་ཆགས་'ི་)ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་0ད་ཆོས་འཆར་(ལ་གཤིས་ག-གས་.གས་(phenotype) 
ཐག་གཅོད་'ེད་མཁན་,ི་རིགས་0ད་ས་བོན་,ི་ངོ་བོའ 4་ཐག་གཅོད་'ེད་མཁན་ཨེ་ལིལ་(allele) དེ་ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Gene:  
Section of the DNA that encodes for a protein.  
 
རིགས་"ས་:  
རིགས་&ན་ས་བོན།  ཌི་ཨེན་ཨེ་(DNA) ནང་$ི་དཀར་བཟོ་,ེད་.ི་གསང་1འི་3མ་5་ཞིག་རེད། 
____________________________________________________________________________________ 
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Genetics:  
The branch of biology that deals with heredity, especially the mechanisms and the principles of 
transmitting hereditable traits to the next generation. 

 
རིགས་!ས་རིག་པ་ །  :  
དེ་ནི་&ེད་དངོས་རིག་པའི་ནང་གི་རིགས་.ད་ཐོག་གི་0ེ་ཚན་2ེ། 
!ོག་%ན་ཞིག་གི་མི་རབས་གཞན་-་རིགས་.ད་0ི་1མ་པ་ 
!བ་འ%ེད་(ེད་)ལ་%ི་,མ་བཞག་དང་རིགས་3ད་4བ་)ལ་དེ་ཡིན། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Genome:  
All the genes of a cell. 
 
!ིད་ནམོ ་  (Genome): 
དེ་ནི་&ེ་'ལ་)་ག+གས་ཞིག་.ི་ནང་0་ཡོད་པའི་རིགས་བ7ད་ས་བོན་ཆ་ཚང་ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Genotype:  
Genetic constitution of an organism, that is responsible for the phenotype. 
 
རིགས་&ས་'གས་ :  
དེ་ནི་&ོག་)ན་ཞིག་གི་རིགས་-ད་འ/ས་0ས་པ་ལ་ཟེར།  
!ོག་ཆགས་'ི་)ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་0ད་ཆོས་འཆར་3ལ་དེ་ རིགས་&ད་འ)ས་*ས་ལ་འགན་འ-ི་ཡོད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Germ cells: 
Male (sperm cell) and female (egg cell= ovum) reproductive cells.  
 
!ེ་འཕེལ་'་(ང་:  
!ེ་འཕེལ་'ི་)ས་པ་ཡོད་པའི་!ེ་/ལ་0་ག2གས། ཕོའ $་ཁམས་དཀར་པོ་དང་མོའ $་ཁམས་དམར་པོ། 
!ེ་འཕེལ་'་(ང་ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Gaden Jangtse Monastery March 2012 
Philipp Wüstemann / Translation: Penpa and Bhuchung  Biology/ Genetics 
 

4 | P a g e  
 

haploid:  
A single set of chromosomes (half the full set of the genetic material; 23 in humans), present in germ 
cells. 
 
ཧེ་པོལོཌ་ (haploid): 
ནི་རིགས་'ད་)་*ས་+ི་ཡ་གཅིག་དེ་ལ་ཟེར། ༼རིགས་བ(ད་དངོས་པོ་ཆ་ཚང་ཞིག་གི་0ེད་ཀ་ 
དཔེར་ན་མིའི་རིགས་ལ་ཡ་ ༢༣ ཡོད།༽ 
རིགས་བ'ད་)་*ས་+ི་ཡ་གཅིག་དེ་སེམས་ཅན་+ི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང་5ི་ཤིང་གི་ཟེ8་འ:འི་ཟེགས་
!ལ་དང་&ོ་ངའི 
་"ེ་$ལ་&་ག(གས་ནང་,ཡོད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
heterozygous:  
Having two alleles that are different for a given gene. 
 
!ད་མི་མ&ན་པའི་*ོག་ཆགས་ 
དེ་ནི་རིགས་བ*ད་ས་བོན་གཅིག་ལ་ངོ་བོ་མི་འ1་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Homologous chromosomes:  
A pair of chromosomes containing equivalent genetic information (encoding for the same traits) which 
have been inherited one from each parent. 
 
!ངས་མ&ན་པའི་རིགས་&ད་(་)ས། 
རིག་བ&ད་(་)ས་ཆ་ཞིག་-་རིགས་བ&ད་གནས་/ལ་ཆོས་མ3ན་པ་ཡོད་པ་ལ་ཆོས་མ/ངས་རིགས་བ&ད་(་
!ས་༼homologous chromosomes༽ ཟེར། དེའི་རིགས་)ན་+མ་པ་འམ་.ད་ཆོས་གཅིག་པ་2ོན་3ི་ཡོད།  
དེ་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ནས་ཕ་+ལ་-ད་འཛ0ན་1ེད་པ་ཞིག་རིད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
homozygous:  
Having two alleles that are identical for a given gene. 
 
ཆ་མ"ངས་:  
དེ་ནི་རིགས་བ*ད་ས་བོན་གཅིག་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
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Meiosis:  
The process of two consecutive cell divisions in germ cells with the goals to divide the genetical 
information by half and to „shuffle“ the genetic material (see Crossing over). Meiosis results in four 
genetically different cells.  
 
!ེད་#ང་བཞི་(ེས་: 
རིགས་&ན་གནས་(ལ་*ེད་ཀར་བགོ་བ་དང་རིགས་&ད་1ི་དངོས་པོ་3མ་ད5གས་པའི་ཆེད་8་ (germ cells) 

ནང་$་ !བས་%ན་གཅིག་*ེས་གཉིས་མ.ད་0་ཞིག་པ་དེ་བ3ད་རིམ་ (Meiosis) 

!ི་དམིག་'ལ་ཡིན།༼ལ་-ོས་ Crossing over༽ 
!བས་%ན་ཞིག་སོལ་དེ་ནས་རིགས་/ན་མི་འ2་བའི་3ེ་4ལ་%་ག5གས་བཞི་ཆགས། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Mitosis:  
Cell division in somatic cells resulting in two genetically identical cells. 
 
ག"གས་%ང་ཉིང་)ེས་:   
དེ་ནི་&ོག་)ན་*ི་ !ི་ག%གས་'ི་(་)ང་(somatic cells) !བས་%ན་ཞིག་*ེ་རིགས་-ན་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ 
!ེ་$ལ་&་ག(གས་གཉིས་ཆགས་-ི་ཡོད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
monogenous:  
Traits determined by one gene. 
 
མོ་ནོ་ཇི་ནེས་ (monogenous): 
རིགས་&ད་ས་བོན་གཅིག་ལ་བ-ེན་ནས་/ང་བའི་2ོག་3ན་ཞིག་གི་རིགས་&ན་5མ་པ་འམ་8ེད་ཆོས། 
____________________________________________________________________________________ 
 
mRNA (messenger RNA) :  
Serves as a template for the protein synthesis. 
 
ཨེམ་ཨར་ཨེན་ཨེ་ (mRNA) ༼བང་ཆེན་(་)ར་པའི་ཨར་ཨེན་ཨེ་༽:  
དེ་ནི་&ི་དཀར་བཟོ་,ེད་-ི་མ་དཔེ་0ར་དགོས་མཁོ་4བ་5ི་ཡོད། 
____________________________________________________________________________________ 
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Phenotype:  
Observable characteristic of an organism produced by the organism's genotype. 
 
གཤིས་ག&གས་'གས་:  
དེ་ནི་&ོག་)ན་ཞིག་གི་རིགས་-ད་འ/ས་0ས་ལ་བ3ེན་པའི་&ོག་ཆགས་6ི་7ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་;ད་ཆོས་འཆ
ར་#ལ་ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
polygenic:  
Traits determined by many genes. 
 
པོ་ལི་ཇི་ནིག་  (polygenic): 
དེ་ནི་རིག་བ)ད་ས་བོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐག་བཅད་པའི་3ོག་4ན་ཞིག་གི་རིགས་)ན་5མ་པ་འམ་6ེད་ཆོས། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Protein:  
A large molecule composed of a chain of amino acids in a specific order; the order is determined by the 
base sequence of nucleotides in the gene coding for the protein. Proteins are required for the structure, 
function, and regulation of the cells, tissues and organs. Each protein has unique functions. Examples are 
hormones, enzymes, and antibodies. 
 
!ི་དཀར།:  
!ར་$ས་(amino acids) བ"ད་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་/་ཡོད་པའི་3ལ་5ན་6བ་7ས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། 
གོ་རིམ་དེ་ཡང་རིགས་,ད་ས་བོན་/ི་0ོག་1་2་3ས་དེས་ཐག་གཅོད་6ི་ཡོད། 
!ི་དཀར་ནི་ག)གས་པོའ .་"ོམ་གཞི་དང་ལས་ཀ་ !ེ་$ལ་&་ག(གས་ལ་*ངས་འཛ.ན། 
!ང་$བ་དང་དབང་པོ་སོགས་ལ་ངེས་ཅན་/ི་དགོས་མཁོ་ཡོད། !ི་དཀར་རེ་ལ་དམིག་གསལ་,་བ་རེ་ཡོད། 
དཔེར་ན་'ལ་)། འ"་$ེད་གཤེར་*་དང་ནད་འགོག་.་ག/གས་1་2། 
____________________________________________________________________________________ 
 
recessive:  
Allele which does not affect the phenotype, unless it is homozygous. 
 
མངོན་པར་མི་གསལ་བ་ :  
རིགས་&ད་(ད་ཆོས་འཆར་,ལ་གཤིས་ག/གས་0གས་(phenotype)ལ་འ"ར་བ་མི་གཏོང་མཁན་.ི་རིགས་བ
!ད་#ི་ངོ་བོ་འདེམ་མཁན་ཨེ་ལིལ་(allele) ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
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Ribosome:  
Small cellular component. Site of the protein synthesis. 
 
ཉིང་མངར་དབང་ག"གས་:  
དེ་ནི་&ེ་'ལ་)་ག+གས་-ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།  !ི་དཀར་བཟོ་ས་དེ་རེད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
RNA (ribonucleic acid): 
The structure of RNA is similar to that of DNA. There are several classes of RNA molecules 
 
ཨར་ཨེན་ཨེ་ (RNA) ༼ཉིང་མངར་ཉིང་(ར་)ས་༽:  
ཨར་ཨེན་ཨེ་RNA !ི་ད%ིབས་བཀོད་ནི་ ཌི་ཨེན་ཨེ་(DNA) དང་འ%་བོ་ཡོད། ཨར་ཨེན་ཨེ་ (RNA) 
!ི་$བ་&ས་ལ་གནས་རིམ་མང་པོ་ཡོད། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Somatic cells :  
All cells of an organism except the germ cells. 
 
!ི་ག%གས་'ི་(་)ང་:   
དེ་ནི་ !ེ་འཕེལ་'་(ང་(germ cells) མིན་པའི་'ོགས་+ན་ཞིག་གི་-ེ་/ལ་1་ག2གས་3མ་ལ་ཟེར། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Trait :  
Characteristic of an organism, either genetically determined or determined by the environment 
or influenced by both. 
 
རིགས་&ན་(མ་པ་འམ་,ད་ཆོས།:  
རིགས་&ད་དང་འཁོར་,གས་ཡང་ན་དེ་གཉིས་ཀར་ནས་2ང་བའི་4ོག་5ན་ཞིག་གི་7མ་པ་འམ་:ད་ཆོས། 
____________________________________________________________________________________ 
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tRNA (transfer ribonucleic acid):  
The role of tRNA in protein synthesis is to bond with amino acids and transfer them to the 
ribosomes, where proteins are assembled according to the genetic code carried by the mRNA. 
 
ཌ་ཨར་ཨན་ཨེ་(tRNA) ༼གནས་&ོས་ཀི་ཉིང་མངར་ཉིང་.ར་/ས་༽:  
!ི་དཀར་བཟོས་པའི་-བས་  ཌ་ཨར་ཨན་ཨེ་༼tRNA༽"ི་%ེད་(ོ་ནི་ !ར་$ས་ (amino acids) 
དང་འ%ེལ་ཏེ་)ེ་*ལ་+་ག-གས་/ི་ཆ་ཤས་ (ribosomes) ་"་འཕོ་འ&ར་(ེད། 
ཉིང་མངར་དབང་ག"གས་(ribosomes) ནང་$་ !ི་དཀར་'མ་ ཨེམ་ཨར་ཨེན་ཨེ་( mRNA) 
ནང་$་ཡོད་པའི་རིགས་བ/ད་གསང་བ0་(genetic code) !ར་$ིག་'ི་ཡོད་དོ། 
____________________________________________________________________________________ 
 
Own terms: རང་ཉིད་'ི་ཐ་)ད་ 
 
 

_ ____ __ ___ _______ _  :  
 
 
 
 
_ ____ __ __ _ _ _______  :  
 
 
 
 
_ ____ __ __ _ _ _______  :  
 


