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 مولکولهای اطالعاتی  1گفتارفصل اول  :  

 .سال طول کشید  05 بیش از پاسخ این سوال که ژن چیست ؟ -

ده ، پژوهش ها و آزمایشهای زیادی انجام شد که در حال حاضر ابرای رسیدن به پاسخ این سؤال به ظاهر س -

 )دنا( DNA                 هم ادامه دارد .    

 )ِرنا( RNA:        مولکولهای مرتبط به ژن

 پروتئین هستند                              شکل 

 ویژگیهای سلولها:        اندازه 

 و ......            

 تحت فرمان هسته هستند .     ویژگی های سلول 

 دیگر  سلولی به سلولاز  حین تقسیمدستورالعمل های هسته       در 

 دیگر منتقل می شود . نسلی به نسل از  حین تولید مثلدر                                  

 فام تنها( قرار دارند  (در کروموزم ها     ؟ است اطالعات و دستورالعمل فعالیتهای سلول در کدام قسمت هسته -

 بعنوان ماده ذخیره کننده اطالعات عمل می کند     DNA   مولکولهایی که درساختار کروموزوم ها شرکت دارند  

 پروتئین

          آمد. به دست باکتری شناسی انگلیسی بنام گریفیتدر مورد ماده وراثتی     از فعالیتها وآزمایش های  اطالعات اولیه -

 والنزا تولید کند . لسعی داشت واکسنی برای آنف       گریفیت

 والنزا نوعی باکتری به نام استرپتوکوکوس نومونیا است .لعامل آنف (به غلط) تصور می شد در آن زمان               

 با دو نوع استرپتوکوکوس آزمایش هایی روی موش ها انجام داد .

 استرپتوکوکوس     بدون پوشینه )کپسول(    بیماری زا نیست 

 .بیماری زا است و سبب سینه پهلو در موش ها می شود  پوشینه دار)کپسول دار(   

 جنس کپسول      پلی ساکاریدی      
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 بخش های مختلف یک باکتری  

 حلقوی  DNAماده وراثتی    به صورت    

 متصل به غشا                     

 دور ماده وراثتی غشا وجود ندارد      هسته ندارند .   

 )پیش هسته ای ها( از گروه پروکاریوتها   

 اسید نوکِلئیک هم خطی است بنابراین در سیتوپالسم RNAودارای سیتوپالسم و در سیتوپالسم دارای ریبوزوم    

 ( وجود دارد DNAحلقوی )هم اسید نوکلئیک (وRNAخطی )

 غشا    

 باکتریها دارای دیواره سلولی نیز هستند  اکثر   

 دیواره سلولی هستند . باکتریها دارای پوشینه یا کپسول بر روی بعضی   

 پوشینه      پلی ساکاریدی   

 ر دستگاه ایمنی میزبان می شود . بنقش : سبب محافظت در برا             

 )ترتیب آزمایش ها مهم( آزمایش های گریفیت

 تزریق باکتریهای کپسول دار )پوشینه دار ( به موش ها     باعث بروز عالئم بیماری سینه پهلو و مرگ آنها شد . -1

 تزریق باکتریهای بدون کپسول )پوشینه( به موش های مشابه      موش ها بیمار نشدند و زنده ماندند . -2

   ه دار( کشته شده با گرما را به موش ها تزریق و مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند    باکتریهای کپسول دار )پوشین -3

 (. است ولی کافی نیست الزمعامل مرگ موش ها نیست )یعنی وجود پوشینه  به تنهایینتیجه گرفت وجود پوشینه       

 را به موش ها تزریق کرد  مخلوطی از باکتریهای کپسول دار کشته شده با گرما و زنده بدون کپسول -4

 دید ، موش ها مردند .  برخالف انتظارش     

 زیادی از باکتریهای کپسول دار زنده مشاهده کرد .  تعداد     و شش های موش های مرده خون در بررسی    
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 مسلما باکتریهای مرده زنده نشده اند .   

 کرده و پوشینه دار شده اند . ی تغییرواز باکتریهای بدون کپسول به نح تعدادیبلکه   

 : از نتایج آزمایش های گریفیت      مشخص شد که

  شدن مشخصآن  و چگونگی انتقال ماهیت ماده وراثتیاما ،منتقل شودی دیگر به یاخته ماده وراثتی می تواند  -

 ناشناخته ماند . سال بعد از گریفیت همچنان 11تا حدود عامل موثر در انتقال این صفت )کپسول دار شدن(  -

 تا اینکه آزمایش های ایوری و همکارانش عامل موثر در انتقال صفت)کپسول دار شدن( را مشخص کرد .  -

 مرحله(3(آزمایش ایوری و همکارانش 

عصاره باکتری های استرپتوکوکوس نومونیای کپسول دار کشته شده باگرمارا+پروتئاز)تا همه پروتئین های  -1

اکتری فاقد باین عصاره که فاقد پروتئین بود   به محیط کشت باکتری فاقد کپسول اضافه کرد      (آن تخریب شود

 عامل انتقال صفت یاماده وراثتی   پروتئین نیست.نتیجه:کپسول،کپسول دارشد.)انتقال صفت صورت گرفت(

اال قرار داد تا ب انتریفیوژ با سرعتسترپتوکوکوس نومونیای کپسول دار کشته شده با گرما را در عصاره باکتری اس -2

ه الیه جدا شدند ) براساس چگالی ترتیب الیه ها میتواند به ترتیب مقابل باشد : الیه آلی آن به صورت الیمواد 

  DNA  الیه اسید های نوکلئوئیک اسید       –الیه پروتئین ها   –الیه کربوهیدراتها  – لیپیدها

  RNAکشت باکتری فاقد کپسول اضافه کرد :                       به محیط هر الیه را به تنهایی

الیه کربو هیدرات ها را به محیط کشت باکتری فاقد کپسول اضافه کرد انتقال صفت صورت نگرفت . یعنی  -1

 باکتری کپسول دار نشد     عامل انتقال صفت یا ماده وراثتی کربوهیدرات نیست.

یط کشت باکتری فاقد کپسول اضافه کرد انتقال صفت صورت نگرفت . یعنی باکتری          را به محالیه لیپید ها  -2

 کپسول دار نشد     عامل انتقال صفت یا ماده وراثتی لیپید ها نیست.

الیه پروتئین ها را به محیط کشت باکتری فاقد کپسول اضافه کرد انتقال صفت صورت نگرفت . یعنی باکتری  -3

 عامل انتقال صفت یا ماده وراثتی پروتئین نیست.     کپسول دار نشد

را به محیط کشت باکتری های فاقد پوشینه اضافه کرد    انتقال صفت صورت گرفت یعنی  DNAالیه  -4

 است DNAباکتری های فاقد کپسول ، کپسول دار شدند وبنابراین عامل انتقال صفت یا ماده وراثتیتعدادی 

 پسول ونیزکپسول دار دیده می شوندباکتریهای بدون ک4کشت محیط  در این دقت داشته باشید
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اما نتایج بدست آمده مورد قبول عده ای قرار نگرفت چون در آن زمان بسیاری از دانشمندان بر این باور بودند 

 که پروتئین ها ماده وراثتی هستند . 

 به چهار قسمت تقسیم کردند :    دیگر : عصاره باکتری کپسول دار کشته شده با گرما را  آزمایش -3

 ال صفتواجازه دادتا فرصتی برای انتقکردمنتقل  محیط کشت باکتری فاقد کپسولعصاره سلولی +پروتئازوبه  -1

 . صفت یا ماده وراثتی پروتئین نیست انتقال  عاملباکتری کپسول دار شد یعنی     ورشدوتکثیرداشته باشد 

   تمنتقل کردواجازه دادتا فرصتی برای انتقال صفکشت باکتری فاقد کپسول  حیطعصاره سلولی +لیپازبه م -2

 کپسول دار شد یعنی عامل انتقال صفت یا ماده وراثتی لیپید  نیست . ،در نتیجه باکتری فاقد کپسول ورشد وتکثیرداشته باشند     

 ،در نتیجه باکتری فاقد کپسول        دو ...منتقل کرحیط کشت باکتری فاقد کپسول  مبه ازعصاره سلولی +کربوهیدرات -3

 کپسول دار شد یعنی عامل انتقال صفت یا ماده وراثتی کربوهیدرات ها  نیست .

، کپسول  در نتیجه باکتری فاقد   منتقل کردو....محیط کشت باکتری فاقد کپسول عصاره سلولی +نوکلئازبه  -4

 است . DNA ،راثتیت یا ماده ویعنی عامل انتقال صفکپسول دارنشد 

 کتری بدون کپسولچون تعدادی از باکتریها ،کپسول دار می شوند پس در آنها هم باکتری کپسول دار وجود دارد وهم با 3و2و1دقت داشته باشید در 

 اسید های نوکلئیک :

 سازنده اسیدهای نوکلئیک ، نوکلئوتید است .پلیمر هستند یعنی از اتصال تعداد زیادی واحد های تکراری )نوکلئوتید( به وجود آمده اند . واحد 

 (2یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد در کربن شماره) DNAدئوکسی ریبوز  در قند پنج کربنه      سه بخش نوکلئوتید

 (     2یک اکسیژن بیشترازدئوکسی ریبوزدارددرکربن شماره) RNAریبوز   در

  Aدو حلقه ای    پورین       لی نیتروژن دار     آباز                           

           G        C 

 U    پیریمیدین       تک حلقه ای         

                                                                                                 T  

 یک تا سه گروه فسفات                         



 

5 

 

د . بازآلی به نقند متصل هستدو قسمت فسفات و بازآلی با پیوند کواالنسی به  برای تشکیل یک نوکلئوتید،:نکته 

 ( 0( و فسفات به کربن شماره)1کربن شماره )

        A T C G Uنوع  0نکته : انواع بازهای آلی نیتروژن دار       اسیدهای نوکلئیک   

                                                   DNA          4          نوعATCG  

RNA           4        نوعAUCG  

 تفاوت این دونوع اسید نوکلئیک: RNAوDNA اسیدهای نوکلئیک دو نوع هستند :*  

1- DNA        2        دئوکسی ریبوز         اختصاصی قند- RNA قند اختصاصی ریبوز 

 سیلبازاختصاصی یورا                      بازاختصاصی تیمین                              

 مولکول تک رشته ای  مولکول دو رشته ای                                                  

  G                                                       G      نکته : )خیلی مهم( 

                      یک فسفاته                                    یک فسفاته             

   T               دو فسفاته                                U  دوفسفاته                

   C               سه فسفاته                               Cسه فسفاته                

 نوع قند           متفاوت هستند .   نوکلئوتید ها از نظر   

 نوع باز                            

 تعداد گروه های فسفات                            

 نوع هستند :  24انواع نوکلئوتیدها 

 نوع 12دارای قند دئوکسی ریبوز :  یانواع نوکلئوتید ها

 نوع  12دارای قند ریبوز :  یانواع نوکلئوتید ها

 نیز همین هست . سیتوزین دار و گوانین دار نوع     برای 6 آدنین دار :  یواع نوکلئوتید هاان

A A  دئوکسی ریبوز 

 ریبوز
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 نوع3داری که قند دئوکسی ریبوز دارند :  سیتوزین  یانواع نوکلئوتید ها

 نوع  RNA  :4انواع نوکلئوتید های                   نوع  DNA  :4انواع نوکلئوتید های 

   نوع 3انواع نوکلئوتیدهای یوراسیل دار :                نوع  3تیمین دار: انواع نوکلئوتید های 

:تمام نوکلئوتید های گوانین دار سه فسفاته جرم مولکولی یکسان دارند .)جمله نادرست است( چون دو نوع  نکته

رای آدنین و بنوکلئوتید گوانین دار سه فسفاته داریم یکی قندش ریبوز و دیگری قندش دئوکسی ریبوز است.)

 سیتوزین هم همین می باشد ولی این جمله درمورد یوراسیل ویا تیمین این جمله درست است .(

 : ساخته شدن رشته پلی نوکلئوتید (وتشکیل پیوند فسفودی استر چگونگی اتصال دو نوکلئوتید )چگونگی

 گر وصل می شود)فسفات بین دوقند(قند نوکلئوتید دی (OHفسفات از یک نوکلئوتید      به عامل هیدروکسیل )

 ( قند وصل است .3(به کربن شماره)OH)           ودوفسفات از دست می دهد ارد پیوند می شودنوکلئوتید با یک فسفات و)

  . نام پیوند     فسفودی استراست    االنسی یا اشتراکی است .وکو     نوع پیوند بین دو نوکلئوتید  

 یرندومی گ دوتایی مقابل هم قرارصورت یا به RNAتیدی یا به تنهایی نوکلئیک اسید را می سازند مثل رشته های پلی نوکلئو

 (4ورناازیک رشته تشکیل می شوند)شکل  پلی نوکلئوتید را می سازند بنابراین مولکولهای دنا ازدورشتهDNAکلئیک اسیدی مثل نو

 تعداد نوکلئوتیدهااست n  n-1کلئوتیدی خطی =تعداد پیوند فسفودی استر      در یک رشته پلی نو  

  n-2در دو رشته پلی نوکلئوتیدی خطی =                                    

 nدر یک رشته پلی نوکلئوتید حلقوی =                                    

  n= در دو رشته پلی نوکلئوتیدی حلقوی                                    

  n-2دو رشته ای (= DNAخطی )چون  DNAدر                                     

 (0یک انتها دارای گروه فسفات)                       nحلقوی =  DNAدر                                     

 (         3یک انتها دارای گروه هیدروکسیل) رشته های پلی نوکلئوتیدی      خطی     دو انتهای آن متفاوت است      

ی با پیوند فسفودی استر به هم متصل می شوند و نوکلئیک اسید حلقو می توانند دو انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی حلقوی   

 (شرکت دارددر تشکیل سه پیوند اشتراکی  هر قند) در باکتری به صورت حلقوی است DNAرا ایجاد کنند برای مثال 

 همیشه دو سرمتفاوت دارند خطیدنا یا رنا  هررشتهنابراین ب
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  : دنا تالش برای کشف ساختار مولکولی   

به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده اندبراین DNAموجود در  در ابتدا تصور می شد که چهار نوع نوکلئوتید

مولکولهای دنا از هر جانداری که به دست آمده باشد  نوع باز آلی در تمامی 4اساس دانشمندان انتظار داشتند که مقدار 

                                                                                     جانداران نشان داد دنایاما تحقیقات چارگاف روی  اشدببا یگدیگر برابر

                                                  A=T                             

  DNA      C=Gدر هر مولکول      :فچارگا 

 باشد تعداد سیتوزین رابه دست آورید.45نوکلئوتید دارداگرتعداد آدنین درآن255که DNAمثال:مولکول          

                                          65=2÷125     125=05-255               05=45+45  A+T=                

 آن تیمین است چند درصد آن سیتوزین است ؟ درصد15که  DNA : مولکول2مثال 

 ینی و نیمی دیگر از بازها پیریمیدینی است .نیمی از بازها پور DNAیعنی در مولکول  A+G=T+C  نکته :

 نی یباز پور 055ینی دارد؟ چند بازپور نوکلئوتید دارد 1555کهDNAمثال : مولکول 

 دوحلقه ای A=Tتک حلقه ای                                          DNAتصویر   استفاده از پرتوایکس برای تهیه 

 تک حلقه ای C=Gدوحلقه ای   لین و ویلکینز                                                                    فرانک   

 مولکول مارپیچی است .      DNA -1جه گرفتند    از بررسی تصویر حاصل نتی 

 از بیش از یک رشته ساخته شده است . -2                                                 

 قابل اندازه گیری بود . DNAحتی ابعاد مولکول  -3                                                 

 مدل مولکولی دنا:

 ارائه دادند . DNAن و کریک    مدل نردبان مارپیچی واتسو  

 با استفاده      نتایج آزمایش های چارگاف                         

 با استفاده از پرتو ایکس  DNAتصاویر                                         

 با پیوندهای شیمیایی (  اطالعات خودشان )دررابطه                                       
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 نکات کلیدی مدل واتسون وکریک:  

 درحقیقت از دو رشته پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است DNAهرمولکول   

 به دور محورطولی فرضی پیچیده شده وساختارمارپیچ دورشته ای را ایجادمیکند  

 پیچ خورده مقایسه می شود  این مارپیچ اغلب با یک نردبان  

 ها رابازهای آلی تشکیل می دهند پلهقند فسفات وگروههای را  ستون های نردبان    

 لئوتیدها دورشتهنوک)بازهای روبه روی هموبین  پیوند فسفودی استر نوکلئوتیدوقند نوکلئوتیدمجاور قند یک  بین  

 برقرار است پیوند هیدروژنی(که مکملند 

  ابل هم نگه می دارددورشته را مق،پیوند هیدروژنی بین بازها  

 تا می باشد دو A,Tتا وبین  سه C,Gتعداد پیوندهای هیدروژنی بین     A=T,C=Gبازهای مکمل 

 قرار گرفتن بازهای مکمل مقابل هم :   

ر سرتاسر د DNAیک باز دوحلقه ای مقابل یک باز یک حلقه ای قرار می گیرد در نتیجه قطر مولکول  چون -1

 آن یکسان است .                                            

   DNA باعث پایداری مولکول DNA قطر مولکول ثابت ماندن   

 : یکسان نیست بلکه مکمل یک دیگرند .  DNAدو رشته مولکول  -2

 ویسیم مثالاگریکبن توالی رشته دیگر را نیز ،مشخص باشد به کمک رابطه مکملی DNAاگر توالی یک رشته  

                                                                            می شود TTCCATCG      باشد رشته دیگر بر اساس رابطه مکملی   AAGGTAGC صورترشته به 

 نیروی پیوند هیدروژنی     کم است . -3 

 است  DNAزیاداست    پایداری بیشتر مولکول DNAتعداد آن در مولکولاما چون 

  بدون اینکه پایداری آنها به شونددو رشته از هم جدا می DNAمولکول ه الزم باشددربخشی ازدرصورتیک      

 هم بخورد

  از نوع کواالنسی به نام فسفودی استر.     ،یک رشته پلی نوکلئوتیدی      پیوند بین نوکلئوتیدهای   -

                                                                                                                                              ،از نوع هیدروژنی است DNAمولکول  ی دورشته                                      
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ه های فسفات و قند پنج کربنه .کلئوتید فاقد نیتروژن هستند ؟ گروکدام بخش های نو *  

RNA     است . وکلئوتیدهنوپلیمری از  نوکلئیک اسید 

 باز اختصاصی : یوراسیل              

 قند اختصاصی : ریبوز                   

 تک رشته ای            

 آنها پیوند هیدروژنی اگر پیچ و تاب بخورد ممکن است بازهای مکمل مقابل هم قرار بگیرند و بین           

 ( C=G و  U=Aدو رشته ای می شود .        )  RNAایجاد شود    بخشی از مولکول           

 ساخته می شود .   DNAاز روی بخشی از یکی از رشته های          

 وتئین سازی میکندبه ریبوزوم می رساند وریبوزوم از روی ازاطالعات آن پرDNAاطالعات را از: RNA   m RNAانواع 

                    RNA ناقل یا t RNA :آمینواسیدها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت ریبوزوم می برد 

                   RNA  یایا رنای رناتنی  ریبوزومی r RNA : ساختار ریبوزوم شرکت دارد در 

 اکثر آنزیم ها        پروتئینی هستند .         RNA       m RNA نقش 

                     t RNA               مثال از آنزیم غیر پروتئینیr RNA  تشکیل پیوندکه 

                      r RNA     . پتپیدی را کاتالیز می کند 

 نقش آنزیمی                    

 دخالت در تنظیم بیان ژن                   

          r RNAمولکول سازنده           ریبوزوم

 پروتئین                                       

  نقش      ساختن پروتئین                

 واز نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند رارداردقDNAطبق آزمایشات ایوری وهمکارانش اطالعات وراثتی در

 اطالعات وراثتی در واحدهایی به نام ژن سازماندهی شده اند.



 

11 

 

 یا پلی پپتید بیانجامدRNAبه تولید می تواندبیان آن  که DNAبخشی از :تعریف ژن

                                             واحد سازنده اسیدهای نوکلئیک                              -1ها       نقش نوکلئوتید 

2- ATP     فسفات 3آدنین + ریبوز +  =آدنوزین تری فسفات    در یاخته انرژیرایج  منبع 

 استفاده می کندATPیاخته در فعالیت های مختلف از 

   ) NADPHفتوسنتز)درالکترون       حامل ختار مولکولهایدر سا-3                        

 (NADH,FADH2 )تنفس یاخته ای در

  2گفتار 

 ماده وراثتی و حاوی اطالعات سلول است   DNAبا توجه به اینکه   -

اطالعات بدون کم و کاست به دو سلول حاصل از تقسیم برسد ، همانند سازی هنگام تقسیم سلول برای اینکه  -

DNA  .چرا همانندسازی باید انجام شود(DNA باید انجام شود )؟ 

قدیمی را همانند سازی یا   DNA جدید از روی  DNAساخته شدن مولکول       DNAتعریف : همانند سازی  -

 . گویند  Replicationرپلیکیشن 

 توجه به      مدل واتسون و کریک با -

 قابل توضیح است .  DNAو وجود رابطه مکملی بین بازها تاحد زیادی همانند سازی                    

 : پیشنهاد شده بود DNAی همانندسازی طرح مختلفی که برا

 همانند سازی حفاظتی  -1

 همانند سازی نیمه حفاظتی   -2

 حفاظتی )پراکنده( همانند سازی غیر  -3       

، دو مولکول ایجاد می شود . یکی از مولکولها همان مولکول  DNA: از هر مولکول  حفاظتیهمانند سازی  -1

DNA  اولیه است ووارد یک یاخته میشودو DNA  دیگر هر دو رشته اش جدید است و وارد یاخته دیگر می شود

 سازی حفاظتی می گویند . اولیه دست نخورده حفظ می شود به آن همانند DNAچون 
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دو مولکول ایجاد می شود که هر کدام وارد یک سلول       DNA: از هر مولکول  همانند سازی نیمه حفاظتی -2

 اولیه( و یک رشته جدید دارد . DNAیک رشته قدیمی ) مربوط به  DNA می شوند و هر مولکول 

 دارد به آن نیمه حفاظتی می گویند. قبلی )اولیه(  DNAجدید ،فقط یکی از دو رشته  DNAچون 

رشته های حاصل از همانند سازی ، قطعاتی ازهای  DNA: هر کدام از  همانند سازی غیر حفاظتی )پراکنده( -3

قبلی و رشته های جدید را به صورت پراکنده در خود دارند .) دراین مدل پیوندهای فسفودی استر شکسته می 

  شوند (

 حفاظتی ال سون و استآزمایش مزل

 نیمه حفاظتی    به کدام روش   DNAبه منظور پاسخ به این پرسش که همانند سازی  -1 

 شداست ؟انجام  غیر حفاظتی     

 نشانه گذاری می کردند   N10را با ایزوتوپ سنگین  DNAاولیه)قدیمی(از جدید :  DNAبرای تشخیص  -2 

درساختاربازهای آلی نیتروژن دارکه در ساخت     N 10 ،دادندکشت  N10 ی را در محیط کشت دارای باکتر

DNA  باکتریهایی تولید شدندکهدر این محیط، رشد و تکثیرچندمرحله شرکت می کنند،وارد شدند.پس از DNA 

 های اولیه داشتند باکتریسنگین تری نسبت به 

 یم کلرید    محلول یک فلز سنگین است . محلول سز -3

 تمایل به رسوب کردن دارد .                              

 ظت ایجاد می شود .یم کلرید     شیب غلدر لوله آزمایش حاوی محلول سز                             

 از پائین به باال غلظت کم است .         از باال به پائین غلظت زیاد است .                              

      مزلسون واستالمراحل آزمایش 

 وتکثیرکنند.قرار دادند تا رشد  N10 را در محیط کشت دارای  E coliباکتری های  ابتدا -1  

  فواصلکردودرمنتقل  N14به محیط کشت  N10را از محیط کشت  DNA  N10ای باکتری های دار -2  

 ( دقیقه یک بار تقسیم می شود  25هرباکتری خارج نمود ) N14باکتری ها را از محیط کشت  دقیقه 25زمانی  
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ی با غلظت هایم کلریدارج شده را استخراج و در محلول سزباکتری های خی  DNA      بعد از صفر دقیقه  

    ه تشکیل شد یک الیه در پائین لول در سرعتی بسیارباالگریز)سانتریفیوژباسرعت باال(گریزدادند،قرارداده  متفاوت

 استخراج ودرمحلولباکتری های خارج شده را ی  DNA بعد از یک دور همانند سازی یعنی   دقیقه 22بعد از   

 شد       ر میانه لوله تشکیل فیوژ کرد     یک الیه دییم کلرید قرارداد وسانترسز

 ودرمحلول سزیمباکتری های خارج شده را استخراج  ی DNA ،بعد از دو دور همانند سازی      دقیقه45بعد از 

 کرد ، دو الیه       یکی در میانه ودیگری در باال تشکیل شدفیوژ یکلرید قرار داد و سانتر

در بخش های متفاوتی از محلول در لوله قرار  براساس چگالی ت باال ،موادفیوژ با سرعیدر دستگاه سانتر -3

  گرفتند

     نیمه حفاظتی است . DNAنتیجه گرفتند همانند سازی -4 

 تشکیل می دهد . نوار ،چگالی سنگین و پائین لوله        N10هردورشته که       DNAمولکول 

 تشکیل می دهد .  چگالی متوسط و در میانه نوار     N14گرو رشته دیN10یک رشته                          

 تشکیل می دهد . چگالی سبک  و در باالی لوله نوار        N14هردو رشته                          

 مدل حفاظتی رد شدDNAدرآزمایش  مزلسون واستال پس از یک دورهمانندسازی 

 ایجاد می شود       DNAدو مولکول  DNAاز هر مولکول  دور همانند سازی دقیقه یعنی یک 22از  پس

 ایجاد می شود . DNAاگر همانند سازی حفاظتی باشد دو نوع مولکول  -1    

 ) چگالی سنگین ( N10در یک نوع هر دو رشته           

 ) چگالی سبک ( N14نوع دیگر هر دورشته           

 در لوله تشکیل می شود یکی در باال و دیگری در پائین     و این با   یفیوژ دونواربنابراین پس از سانتر   

 در میانه تشکیل شد .  طابقت ندارد چون در آن جا یک نوارسون و استال مآزمایش مزل   

   N14 و یک رشته N10یک رشته قدیمی  ،جدید DNAاگر همانندسازی  نیمه حفاظتی باشد مولکول های -2     

  با آزمایش مطابقت دارد . در میانه تشکیل می شود بنابراین فیوژ یک نواریلی شان متوسط است و در لوله سانترپس چگا دارند  
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 و N10جدید      دارای قطعاتی از  DNAاگر همانندسازی غیر حفاظتی و پراکنده باشد مولکول های -3    

ک نوع یاست پس  N14و نیمی از  N 10ل هستند     از دو مولکول جدید نیمی از مولکو N14قطعاتی از  

DNAدر میانه تشکیل می دهند     با آزمایش فیوژ یک نوارید بود و در لوله سانتزنودارای چگالی متوسط خواه

 مطابقت دارد .

 پس از دودورهمانندسازی طرح پراکنده)غیرحفاظتی (رد شد

 ایجاد می شود : DNA ر مولکول چها DNAدقیقه یعنی دو دور همانندسازی از هر مولکول  42پس از 

 :ایجاد می شودمختلف  چگالی نوع بادو DNAمولکول  4  همانند سازی نیمه حفاظتی باشد اگر

 دارد(N14ویک رشته N10دو مولکول یک رشته،یک نوع دارای چگالی متوسط)یعنی ازچهارمولکول     

 می باشد( N14دو مولکول هر دو رشته  ،نوع دیگر دارای چگالی سبک هستند )یعنی از چهار مولکول    

 ین در لوله سانتریفیوژ دو الیه یکی در میانه و دیگری در باال تشکیل می شود.بنابرا    

 اگر همانندسازی غیر حفاظتی و پراکنده باشد :

 هر چهار مولکول ایجادشده از یک نوع هستند .     

 هستند .  N14و قطعاتی از  N10قطعاتی از مولکول های    

 می باشد .  N14و سه چهارم آن  N10از هر مولکول یک چهارم آن    

یرد چگالی متوسط وسبک قرار می گ بنابراین در لوله سانتریفیوژ یک الیه تشکیل می دهند که این الیه بین   

 دقیقه دوالیه تشکیل شد 45از  ش مطابقت ندارد چون در آزمایش پسوبا آزمای

 ریفیوژ تشکیل می شود ازی غیر حفاظتی همیشه یک نوار در لوله سانتدر مورد همانندس

 همانندسازی  N10هستند دو دور در محیط  N14که هر دورشته دارای DNAاگر مولکول  دقت داشته باشید

 کند وسپس در محلول نمک سزیم کلرید سانتریفیوژ شود چند نوار

 چند نوار ودر کدام قسمت لوله سانتریفیوژ نوار تشکیل می دهد ؟ –الف 

 بعد از سه دور همانند سازی چند نوار ؟ در کدام قسمت لوله ؟آیا ضخامت نوارها یکسان است ؟-ب
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 تدریجی است   DNAتحقیقات نشان داده است که      باز شدن دو رشته 

 ود ، دو رشته از هم بازحلی که قرار است همانند سازی انجام شم یعنی                                      

 بقیه قسمتها بسته هستند و به تدریج باز می شوند .می شوند و                                                  

 عوامل و مراحل همانندسازی 

       عوامل متعددی مؤثرند مهمترین آنها 

 عنوان الگو به  DNAمولکول  -1      

نوکلئوتیدهای سه فسفاته که در لحظه اتصال به رشته پلی نوکلئوتیدی در حال ساخت ، دو فسفات خود  -2

 و با یک فسفات در پیوند فسفودی استر قرار می گیرند .نرژی ()آزاد شدن ارا از دست می دهند 

 هلیکاز      دو نوع مهمکه دانواعی هستنآنزیم های الزم برای همانند سازی   -3

                                                                                            DNA پلی مراز 

 . دبازشو باید پیچ و تاب کروماتین )فامینه (     همانند سازی قبل از   

 .)البته در  دنجدا شو DNAاز  هیستون ها  مثال آنپروتئین های همراه                               

 پروکاریوتها پروتئین وجود دارد اما از نوع هیستون نیستند . (                               

  این کارها توسط آنزیم هایی انجام میشود                            

                       نقش آنزیم هلیکاز

 را باز می کند .  DNAبتدا مارپیچ ا      ( پس از آن یعنی)هنگام همانند سازی  

        را در محلی از هم فاصله می دهد و سبب  DNAسپس دو رشته                                                    

 )باصرف انرژی(شدن پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل می شود . باز                                   

الیت آنزیم ها فع از انواعیالگو  ) رشته پلی نوکلئوتیدی جدید( مقابل رشته DNAساخته شدن یک رشته جدید  برای

پلی مراز  DNA ا نوکلئوتیدرشته الگو جفت می کند،مکمل را بکه نوکلئوتید آنها یکی از مهمترینکه می کنند 

 پاراز( است .)دنابس
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 می گویند همانندسازی دوجهتیدر دو جهت انجام میشود به آن  سازی ،همانندبا توجه به اینکه در محل همانندسازی

مانندی بوجود  Yازهم جدا می شوند،دوساختار DNAدر محلی که دورشته   11:در شکل دوراهی همانند سازی

 می آید که به هریک از آنها دو راهی همانندسازی می گویند.

 پلی مرازفعالیت می کنندDNAآنزیم دووکاز آنزیم هلییک در محل هر دو راهی همانند سازی      

:فاصله بین دودوراهی همانندسازی،پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته از هم گسیخته ودورشته حباب همانندسازی

 وهمچنین پیوندهای فسفودی استرجدیدی در حال تشکیل هستنداز یگدیگر باز می شوند

 (11ی مراز فعالیت می کنند )شکل پل DNA دو هلیکاز وچهارحباب همانند سازی  در محل

 پلی مراز  DNAنقش های 

 نوکلئوتیدها رابه انتهای رشته در حال تشکیل اضافه می کند به این ترتیب که :

نوکلئوتیدهای مکمل را مقابل رشته الگو قرار می دهد که این نوکلئوتیدها با پیوند هیدروژنی به هم وصل می  -1

    C=G            A=T    شوند.         

 دارد. یفعالیت پلی مرازبین نوکلئوتیدهای رشته جدید ، پیوند فسفودی استر ایجاد می کند که در این حالت  -2

قرار گیرد ( نوکلئوتید  A،Cاگر نوکلئوتید رشته جدید اشتباه باشد یعنی رابطه مکملی صحیح نباشد )مثال مقابل  -3

 ارد این حالت فعالیت نوکلئازی د در ر را برای جداکردن آن می شکندتغلط را جدا میکند یعنی پیوند فسفودی اس

 رابطه مکملی بین نوکلئوتیدهاست تاحدود زیادی مربوط به انجام می شود واین دقت  همانند سازی با دقت زیادی -

ین در ا ولی گاهیپلی مراز نوکلئوتید ها را براساس رابطه مکملی مقابل رشته الگو قرار می دهد  DNAاگر چه 

و در  اگر اشتباه ، درست نشودقرار میگیرد .  C،Aبه جای  Gمورد اشتباهی هم صورت می گیرد مثال مقابل 

 ایجاد می شود . جهشباقی بماند ،   DNAمولکول 

 :تعریف فعالیت نوکلئازی 

 ند .می گویفعالیت نوکلئازی که در آن پیوند فسفودی استر شکسته می شود را  DNAتوانایی بریدن  -

 پلی مراز   DNAفعالیت نوکلئازی       تعریف ویرایش

 ( نوکلئوتید درست قرار می دهد نوکلئوتید اشتباه را جدا و به جای آنکه باعث رفع اشتباه در همانندسازی می شود )         
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 هستند  تریهاهمه باک پروکاریوت ها که شامل  -1     دسلولها را از نظر هسته به دو گروه تقسیم می کنن

  باکتریهایوکاریوت  مثال : موجودات زنده به جز -2                                                           

 جانوران  آغازیان ، قارچها ، گیاهان ،                                                                

 : ویژگی پروکاریوت ها یا باکتریها

 حلقوی           .است  نشدهآنها در غشا محصور وراثتی های مولکول -1

 در سیتوپالسم        اصلی به صورت         DNAکروموزوم )فام تن( اصلی یا -2

 متصل به غشا پالسمایی                                                                       

دیگر به نام پالزمید ) دیسک یا کروموزوم کمکی(  DNAاز  مولکولهاییممکن است اصلی      DNAعالوه بر -3

 داشته باشند. ) به صورت حلقوی است (

 پالزمید      میتواند ژنهایی داشته باشد که در کروموزوم اصلی نباشد . 

 ویژگیهای دیگری به باکتری بدهد .می تواند یعنی               

 )پادزیست(ها افزایش مقاومت باکتری در برابر آنتی بیوتیک مثل              

 )کروموزوم اصلی (1در باکتریهای دارای پالزمید = تعداد پالزمید +  DNAتعداد مولکولهای نکته :

 خود دارند . DNAدر  مانندسازییک جایگاه آغاز ه فقطباکتریها  اغلبیا  پرو کاریوتها اغلب-4

 از هم باز می شوند . DNAته در این جایگاه دو رش      

 وجود دارد .نیزدر باکتریها همانند یوکاریوت هاهمانندسازی دو جهتی -0

                                                      همانندی سازی شروع می شودمنظور از همانندسازی دوجهتی درباکتریها    یعنی از یک نقطه 

                                                 یگررسیده وهمانندسازی پایان یابدودردوجهت ادامه می یابد تابه همد                                                 

  گیرند اما اگر یک جهتی باشد ، پس از باز شدن دو رشته ، در یک جهت ادامه یافته و نقطه پایان و نقطه شروع در یک جا قرار مینکته :

 یوکاریوتها

 است . خطیبه صورت  DNAدر هر کروموزوم )فام تن(         -1

 قرار دارند DNAهاکه مهم ترین آنها هیستون هستندهمراه مجموعه ای ازپروتئین                                   
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 هسته ای گفته می شود .  DNAدرون هسته قرار دارد که به آن  DNAبیشتر   -2

 که حلقوی است    سیتوپالسمی DNAنام ه ب وجود دارد  DNAبر هسته در سیتوپالسم نیز مقداری  عالوه-3

 ( دیده می شوند ها دیسه)ها  پالستدرمیتوکندری)راکیزه(و                                                           

 حلقوی دارند . DNAخطی و هم  DNAبنابراین یوکاریوتها  -

و  DNAمقدار زیاد به علت وجود      است ر از پروکاریوت ها بسیار پیچیده توتهاانندسازی در یوکاریهم-4

 هستند. باکتری DNAموزوم چند برابر ورهرککروموزوم که  درچندقرارگرفتن 

اه انجام می شود یعنی جایگ کروموزوم در چندین نقطه در هرهمانندسازی در یوکاریوتها ) هو هسته ای ها ( -0

موزوم ) فام وراست    چون اگر فقط یک جایگاه شروع همانند سازی در هر ک متعددشروع همانند سازی  های

یاکاهش زمان  زایش سرعتبرای افلت زمان زیادی الزم است . به همین عتن( باشد برای همانند سازی مدت 

 وجود دارد . شروع چندین جایگاه 

 : ار یوکاریوت هدشروع همانندسازی  تعداد جایگاههای 

 بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود .    

  استیاد همانند سازی ززآغاسرعت تقسیم زیادوتعداد جایگاههای ستوالبالو  موروالدرمراحل در دوران جنینی        مثال   

 قاط آغاز کم می شوند .سرعت تقسیم و تعداد ن ،اندام ها پس از تشکیل ولی                                 

  ) فاصله دو دوراهی( میتواند متفاوت باشد سرعت همانندسازی در حباب های همانند سازی:    14نکات شکل 

 شوند  از هم دور یا به هم نزدیک ممکن استنزیمهای درگیر در همانندسازی آ                       
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  پروتئین ها :3گفتار 

 ( ذخیره اطالعاتDNAدنا )                     

 انتقال اطالعات را بر عهده دارند  RNAدر یاخته         

 مولکولهای دیگری    به انجام فرایندهای سلولی کمک می کنند                 

 بسیار مهم( از جمله این مولکولها پروتئین ها هستند . )نقش                                                    

 یعنی غیرازپروتئین ها،مولکولهای دیگری هم درانجام فرایندهای سلولی نقش دارند                                           

 آمینو اسید  واحد سازنده ، پروتئین ها:

 از آمینواسیدها هستند .  )بسپارهای(  ییپلیمر ها -

 آن ها را مشخص می کند . عملو  ساختاروتئین ها ، در پر تعداد آمینو اسیدهاو  رتیبت ،  نوع -

 (NH2هر آمینو اسید دارای       یک گروه آمین ) -

 (COOHیک گروه کربوکسیل )                                 

 یک هیدروژن                                  

 (10)شکلگی به یک کربن مرکزی متصلند . می باشد . که هم Rگروه                                  

 است . متفاوتدر آمینواسیدهای مختلف        Rگروه 

 (-غیرقطبی یاقطبی ویا دارای بار+یا )دارد  بستگی Rبه گروه  ویژگی های منحصر به فرد هر آمینو اسید              

 بستگی دارد . Rگروه  ماهیت شیمیاییباشد و تاثیر آن به درشکل دهی پروتئین موثرمی تواندهرآمینواسید                 

       است که آمینو اسیدها را به یکدیگر متصل می کند .(کوواالنسی اشتراکی )نوعی پیوند  پیوند پپتیدی  

 ،واکنش سنتز آبدهی را انجام می دهند حضور آنزیمبا واسیدهای مختلف می توانندآمین                 

 ازگروه آمین ( Hازگروه کربوکسیل و OH)باخروج یک مولکول آب      سنتز آبدهیدر این واکنش                 

 می کندایجاد  پیونداشتراکیدیگریک آمینو اسید با      آمینو اسید                                            

                                                                             می گویند دیپیوند پپتیکی بین آمینواسیدها را اشترااین پیوند                                           
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 : زنجیره ای از آمینو اسیدهاکه با پیوند پپتیدی به هم متصل شده اند .  ی پپتیدلرشته پ

 دیی پپتیتعداد رشته های پل –پتیدی = تعداد آمینو اسید نکته : تعداد مولکول آب تشکیل شده = تعداد پیوند پ

 پیوند پپتیدی 99مولکول آب یا  99الف : یک رشته پلی پپتیدی ایجاد کنند          آمینو اسید   155مثال : اگر 

 پیوند پپتیدی 90مولکول آب و  90ب: دو رشته پلی پپتیدی ایجاد کنند                                              

 پیوند پپتیدی 99مولکول آب و  99ج: سه رشته پلی پپتیدی ایجاد کنند                                             

 از یک یا چند زنجیره )رشته( پلی پپتیدی      خطی     پروتئین ها   

 تشکیل می شوند  بدون شاخه                                                                        

  هرپروتئین ترتیب خاصی از آمینو اسیدها را دارد که با روش های شیمیایی ، آمینو اسیدها را جدا و شناسایی می کنند  

 نوع(155ش ازت انواع گوناگونی دارند ) بیدر طبیع    آمینو اسیدها    

                                                       تار پروتئین ها به کار می روند .   ر ساخنوع آمینو اسید د25فقط                      

 مختلف ساختاری در پروتئین ها : سطوح  

 عمل آن را مشخص می کند .  نوعپروتئین     شکل فضایی  -

 تو ایکس است . راز راه های پی بردن به شکل پروتئین استفاده از پ یکی -

 تصاویر حاصل از پرتو ایکس       ا استفاده ازب

                                                                                                          مشخص کنند .می توانند جایگاه هر اتم را حتی پروتئین ها پی می برند که در آن  سه بعدیروشهای دیگر محققین به ساختار و

 تشکیل ساختار باالتر است . مبنایبررسی می شود که هر ساختار  در چهار سطحساختار پروتئین 

 که ساختار آن شناسایی شد  اولین پروتئینیمیوگلوبین     

 از یک رشته پلی پپتیدی ساخته شده است                 

 در تارهای کند ، بیشتر است الف(   10شکل )م است .ساختار نهایی آن ساختار سو                

 در تارهای ماهیچه ای )میون ها ( وجود دارد          در تارهای تند ، کمتر است                

                 را دارد . نقش ذخیره اکسیژن در تار ماهیچه ایپروتئین آهن دار و دارای گروه هم است و                
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 توالی آمینو اسیدها  –تئین ساختار اول پرو

 (الف-19می کند)شکل ساختار اول را مشخص صورت خطیقرار گرفتن آمینو اسیدها به  ترتیبساختار اول         

 ، ساختار اول پروتئین هاراتعییین می کندانوع ، تعداد و ترتیب و تکرار آمینو اسیده                      

  می گیرد وخطی است. شکلیجاد پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدها ساختار اول باا                      

 پیوند پپتیدی نوعی پیوند اشتراکی )کوواالنسی( است .                     

 یکند(ییر متغ می شود )قطعا ساختار اول تغییر در ساختار اول پروتئینموجب       درهر جایگاهتغییر آمینو اسید                    

 دهد .  فعالیت پروتئین را تغییر  ممکن است                                                         

 نوع آمینواسید 25با در نظر گرفتن -1پروتئین ها می توانند بسیار متنوع باشند:

    اینکه محدودیتی در توالی آمینواسیدها در ساختار اول پروتئین وجود ندارد-2و 

        ددارن یبستگ به ساختار اولساختاری در پروتئین ها  همه سطوح دیگرباتوجه به اهمیت توالی آمینواسیدهادرساختاراول ،

 الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی -ساختار دوم :   

 برقرار شود .  می تواندپیوند هیدروژنی بین بخشهایی از یک زنجیره پلی پپتیدی  -

 (19پیوند هیدروژنی وجود ندارد )بخشهایی از ساختار صفحه ای شکل ،ی یک رشته در بعضی بخشها -

 (غیر مجاورازآمینواسید دیگرNHاز یک آمینواسید وCO)بین عامل منشا ساختار دوم پیوند های هیدروژنی هستند .  -

 د          نصورت دیده می شو ساختار دوم به چند -

 مارپیچی  ساختار       آن ونمونه های معروف    

 دقت کنید فقط همین دونوع نیستب( -19ساختار صفحه ای است )شکل و                                      

  تاخورده و متصل به هم  –ساختار سوم 

 در می آیند . به شکل های متفاوتی  چ هارخ می دهدوپروتئین هابا تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیساختار سوم 

 های آب گریزاستتشکیل این ساختار در اثر برهم کنش 
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 دارند به علت وجود  : نسبیثبات پروتئین های دارای ساختار سوم 

یزند به یکدیگر نزدیک می شوند آمینو اسیدها که آب گر Rبه این صورت که گروه های    آب گریز بر هم کنش های  

 در معرض آب نباشند . تا

 ونی پیوندهای هیدروژنی ، اشتراکی ) کوواالنسی ( و ی     

 مجموعه نیروهای )آب گریز ، هیدروژنی ، یونی و کوواالنسی( قسمتهای مختلف پروتئین رابه صورت به هم پیچیده  -

 ساختار                                     پ(-19)شکلدر کنار هم نگه می دارد .

  ملکرد آن را به شدت تغییر دهد .و ع        می تواندهم  حتی تغییر یک آمینو اسیدپروتئین ایجاد تغییر در 

 الف(-10نمونه ای از پروتئین های با ساختارسوم است)شکل  میوگلوبین

 آرایش زیرواحدها –ساختار چهارم 

  ندارندهارم ساختار چک رشته پلی پپتیدی ساخته شده اندیمثال پروتئینهایی که ازپروتئین هاساختارچهارم دارند. بعضی -

 م شکل می گیرد که دو یا چند زنجیره پلی پپتیدی در کنار یکدیگر ، پروتئین را تشکیل دهند . هنگامی ساختار چهار -

 شکل گیری پروتئین دارند . در ساختار چهارم هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی نقش کلیدی در -

 ت(-19 شکل5نحوه آرایش زیر واحد ها در کنار هم ، ساختار چهارم پروتئین ها نامیده می شود .  -

 از نوع بتااست. زنجیره 2آلفا و از نوع زنجیره  2،  هار زنجیره پلی پپتید تشکیل شده استچ       وبینهمو گل

 در ساختار اول : هر زنجیره ترتیب خاصی از آمینواسیدها را دارند.                    

 در می آیند .در ساختار دوم : زنجیره ها به شکل مارپیچی                     

 در ساختار سوم : هر زنجیره به صورت یک زیرواحد تا خورده و شکل خاصی )کروی( پیدا میکنند.                    

ساختار چهارم : چهار زیر واحد در کنار هم قرار می گیرند و هموگلوبین را شکل می دهند  نهایت دردر                   

 یک اتم آهن دارد .  ،متصل است و هر گروه هم،زنجیره یک گروه هم  به هر                  

 ( 2oمولکول اکسیژن) 4اتم آهن دارد و توانایی حمل          4گروه هم ،  4هر هموگلوبین                  

 ب(-10)شکلاتم اکسیژن را دارد . 0                                                                                             
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 ساختار شیمیایی -1                                                     نقش پروتئین ها

 هستند . عملکردی-2از نظر     و  متنوع ترین گروه مولکولهای زیستیپروتئین ها  -

 له :پروتئین ها در فرآیندها و فعالیت های متفاوتی شرکت دارند ، از جم

                                                                                                        میکنندهای زیستی عمل میکنند و سرعت واکنش شیمیایی خاصی را زیاد، که در آن به صورت کاتالیزور فعالیت آنزیمی -1

        یگیرنده های آنتی ژندارند مثال  )یاخته ها( قراردر سطح سلولهاای هگر از پروتئین ها به صورت گیرنده بعضی دی -2

                                                                                       در سطح لنفوسیت ها نمونه ای از این پروتئین ها هستند.

 از این نوع پروتئین ها هستند .،هم که پادتن ها را می سازند دفاعی  گلوبولین های

 همچنین در سطح سلول پس سیناپسی هم گیرنده هایی برای اتصال ناقل عصبی وجود دارد که نقش کانال هم دارند .(

 بنابراین پروتئین ها نقش دفاعی هم دارند .        -3

 دارند  : نقش انتقال دهندهبرخی پروتئین ها  -4

 ی)اکسیژن ودی اکسید کربن(را در خون منتقل میکند .گازهای تنفس هموگلوبینمثال  

شا یون های سدیم و پتاسیم را جابجا در ساختار غشا شرکت دارد در عرض غپمپ سدیم ، پتاسیم ، پروتئینی است که  

 می کند و نقش آنزیمی هم دارد .

 یادآوری :

 اصرف انرژی(     سه یون سدیم را خارجپتاسیم       به روش انتقال فعال ) در خالف شیب و ب–پمپ سدیم  

 دو یون پتاسیم را وارد سلول می کند .                                                                                             

 ن طریق انرژی می شود و به ای Pو  ADPبه  ATPدر ضمن با نقش آنزیمی خود سبب تجزیه                            

 الزم برای انتقال فعال فراهم می شود .                                                                                            

 می شود .زردپی ورباط مقدار فراوانی از پروتئین کالژن دارند استحکام بافت پیوندیپروتئینی است که باعث  کالژن -0

 روی یکدیگر است .  میوزینو  اکتینپروتئین ها نیز ناشی از حرکت لغزشی دو نوع  باض ماهیچهانق -6
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هورمون ها  بیشتر: از دیگر پروتئین ها می توان به هورمون ها اشاره کرد .  هورمونیا یام رسان پپیک دوربرد  – 9

ن نی هم وجود دارد مثل استروژن و پروژسترواز جمله اکسی توسین و انسولین پروتئینی هستند .)هورمونهای غیر پروتئی

 و .......(

 هورمون ها پیام های بین سلولی )یاخته ای( را در بدن جانوران رد و بدل می کنند تا تنظیم های مختلف در بدن انجام 

 فعال                                                       شود . 

 ظیمی متعددی در      و غیر فعال کردن ژنها به عهده دارند .: نقش های تن مهار کننده ها -0

 آنزیم ها :

 انرژی اولیه الزم برای انجام واکنش        سازی تعریف انرژی فعال -

 می گیرند که انرژی اولیه کافی برای آن وجود داشته باشد .  مناسب سرعتواکنشهای شیمیایی در صورتی 

 ام واکنش ها در بدن موجود زنده با عنوان کلی سوخت و ساز مطرح می شود. : انج سوخت و ساز یا متابولیسم

 می دهد  افزایشمولکولها را  مناسببرخورد  امکاننقش آنزیم       

 می دهد .  کاهشانرژی فعال سازی واکنش را                   

 هستند را زیاد می کند .  شدنی انجامبدن با این کار سرعت واکنش هایی که در                   

 بلکه واکنشهای امکان پذیریا انجام شدنی راسرعت می بخشند. هاواکنشهای غیرممکن راممکن نمی کننددرواقع آنزیم -

 انجام شود . کندبسیار از یاخته ممکن است در دمای بدن سوخت و س   بدون آنزیم  

  نشودتامین برای حیات  انرژی الزمو                 

 آنزیم ها از نظر محل عمل :

  : آنزیم های ترشحی دستگاه گوارش مثل آمیالز بزاق و لیپاز در خارج یاخته عمل می کنند .  خارج سلولی   

 : آنزیم های موثر در تنفس سلولی ، فتوسنتز و همانند سازی درون سلول فعالیت می کنند .  درون سلولی  

 پتاسیم فعالیت خود را در غشا انجام می دهند. –ها مثل پمپ سدیم گروهی از آنزیم  در غشا سلول:  

 ساخته می شوند . همه آنزیم ها در درون سلول 
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 ساختار آنزیم ها :

 ( r RNAآنزیم غیر پروتئینی هم وجود دارد مثل آنزیم ها پروتئینی هستند ) بیشتر -

 

 ه در آن قرار می گیرد .بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش ماد     جایگاه فعال-

 شکل جایگاه فعال با شکل          پیش ماده                    

 یا بخشی از پیش ماده مطابقت دارد و به اصطالح مکمل یکدیگرند .                                                    

 .  اده گویندراپیش م: ترکیباتی که آنزیم روی آن ها عمل می کنند  پیش ماده

 (19باتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند.)شکل : ترکی فراورده یامحصول

 به یون های فلزی مانند آهن و مس                                              

 ندمک میکنآلی که به آنزیم کمواد به که ی مثل ویتامین ها نیاز دارند بعضی از آنزیم ها برای فعالیت      یا مواد آل 

 گفته می شود .     کوآنزیم

 وجود بعضی مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک می تواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم 

 د نشو زیم میفعالیت آن اتصال پیش ماده به جایگاه فعال شده ودر نتیجه ماتع از مانع از     

 مرگ می شوند .  بعضی از این مواد به همین طریق باعث    

 در جایگاه فعال قرار گیردسم ممکن است  توسط پیش ماده اشغال نمی شودهمواره  جایگاه فعال: نکته

 یک                                عملکرد اختصاصی آنزیم ها : 

 آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ، یعنی هر آنزیم روی     یا چند پیش ماده خاص موثر است .

 از پیش ماده است . شکل پیش ماده یا بخشی فعال آنزیم ، مکمل  ه: شکل جایگا عمل اختصاصی آنزیم ها علت -

 از آنها بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند    مثل  برخیاگر چه آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ولی 

 مرازی( که توانایی       ایجاد پیوند فسفودی استر )پلی پلی مراز DNAآنزیم 

   و شکستن پیوند فسفودی استر دارد )نوکلئازی(                                           
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 که دو نوع واکنش کربوکسیالزی واکسیژنازی می تواند داشته باشد 6در فصل  وآنزیم روبیسکو

 زیاد می کنند .  سرعت واکنش را ت می کنند ،کشرکه آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران 

چون آنزیم ها در پایان واکنش ها دست نخورده باقی می مانند تا        )چرا؟(سلولها به مقدار کم به آنزیم ها نیاز دارند

 بدن بتواند بارها از آن استفاده کند .

 ی روند .نزیم ها از بین مچون به مرور مقداری از آ )چرا؟(د می شودیاخته مجبور به تولید آنزیم های جدی

 عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها :

 ، دما ، غلظت آنزیم و پیش ماده ، مواد سمی بر سرعت فعالیت آنزیم ها تاثیر می گذارند  PHعوامل متعددی از جمله 

1- PH  محیط    PH  است مثال  0و  6بیشتر مایعات بدن بینPH  است . 4/9خون حدود 

                     PH خش ها خارج از این محدوده هستند مثالدر ترشحات معده بعضی بPHاست . 2حدود 

                     PH  بهینه : هر آنزیم در یکPH  بهترین فعالیت را دارد که به آن،ویژهPH  . بهینه می گویند                   

 ت .اس 2حدودبهینه برای     آنزیم پپسین  PHمثال                      

 است . 0آنزیم هایی که از لوزالمعده به روده کوچک وارد می شوند حدود                                                 

                     باعث یی مولکول پروتئین می تواندبا تاثیر بر پیوندهای شیمیامحیط  PHبر فعالیت آنزیم : تغییر  PHثر  ا                      

 تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش ماده از بین برود و فعالیت آنزیم تغییر میکند .                  

 دما :  -2

 درجه بهترین فعالیت را دارند.  39آنزیم های بدن در دمای 

ردن کنند و غیر فعال شوند .)غیر فعال ک این آنزیم ها در دمای باالتر ممکن است شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا

 دائمی (

آنزیم هایی که در دمای پایین غیر فعال می شوند با برگشت دما به حالت طبیعی ، می توانند به حالت فعال برگردند )غیر 

  فعال کردن موقتی (
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 :  2پاسخ فعالیت 

و بدن  لبنابراین عملکرد آنزیم ها در سلو آنزیم، به علت تغییرشکلآنزیم ها را غیر فعال کند ممکن است الف : تب باال

 به غیر فعال شدن دستگاه های بدن و مرگ منجر می شود .  میتواند مختل می شود و در نتیجه

ب : برای غیر فعال کردن دائمی از دمای باال استفاده می شود و برای غیر فعال کردن موقتی و برگشت پذیر از دمای 

 پایین استفاده می شود.

 غلظت آنزیم و پیش ماده  -3

 فراورده تبدیل کند .از پیش ماده را در واحد زمان به ی از آنزیم کافی است تا مقدار زیادی مقدار بسیار کم -

 می یابد . افزایشزیم زیادترشود تولید فراورده در واحد زمان ناگر مقدار  آ -

 می تواند تا حدی باعث افزایش سرعت واکنش شود     افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد   -

ولی این افزایش تا زمانی ادامه می یابد که تمامی جایگاه های                                                                     

 می شود.  سرعت انجام واکنش ثابتفعال آنزیم ها با پیش ماده اشغال شوند در این حالت 

اتصال پیش ماده به جایگاه فعال  با قرار گرفتن در جایگاه فعال مانع از فعالیتمواد سمی مثل سیانید و آرسنیک  -4

 آنزیم می شوند ودر نتیجه آنزیم را غیر فعال میکنند
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