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 جزوه فصل اول زیست دوازدهم

 

 ژنتیک(وراثت )

  اطالعات وراثتی صفات( بین جانداران.صفات )انتقال 

 ثتیراویژگی ماده و

 .دارای پایداری و ثبات نسبی باشد 

  داشته باشد. همانندسازیقابلیت 

  باشد. ی( وراثت)اطالعات دارای رمز 
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  ه باشد.داشت ( رااز سلولی به سلول دیگر ) گریدنسلی به نسل  ازقابلیت انتقال 

 ژن

  مولکول بخشی ازDNA  دیتولبیان آن به  تواندمیاست که RNA یا پلی پپتید 

 بینجامد.

 دهیسازمان در آن )رمز های وراثتی(واحد وراثتی است که اطالعات زیستی 

 .اندشده

  ژن بخشی ازDNA  است. ایرشتهدو 

  یکی از رشته های ژن را رشته الگو)غیر رمزگذار(و رشته دیگر را غیر الگو )رمز

 گذار(گویند.

  گیردمیرشته الگو( صورت رمزگذار )رونویسی ژن از روی رشته غیر. (RNA  از

 .(شودمیروی رشته الگو ساخته 

  وجود دارد. )رشته رمزگذار(ژن هایرشتهدرون یکی از  شناختیزیستاطالعات 

  متفاوت مستقر  هایرشته درروی تواندمیی مختلف هاژناطالعات موجود در

 باشد.
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 در مولکول  هاژنDNA اندشده دهیسازمان. 

  های یک ژن وجود دارد.نوکلئوتیداطالعات وراثتی در 

 توسط  هاژنDNA  شوندمیژنی از یکدیگر جدا بین رابط. 

  بخش یا بخش های تنظیمی در  دارای )در مواردی هر مجموعه ژن(ژن هر

 جهت کنترل بیان خود هستند.

 0711تا  0111 نیب هاآنهزار نوکلئوتید دارند ولی اغلب  صدها تا 57بین  هاژن 

 دارند. دینوکلئوت

  و بقیه دنا  دهندمیدنا را به خود اختصاص  درصد 01کمتر از  هاژندر انسان

 .شودمیرابط محسوب 

  کروموزوم ها)دنا اصلی(و دنای فرعی)کمکی(و دنای میتوکندری ن ها بر روی ژ

 و کلروپالست مسقرند.

 اسیدهانوکلئیک 

  و...  هاتوانایی، اندازه ،مانند شکل هاییویژگیبدن ما  هاییاختههر یک از

 دارند.
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  فرمان هسته هستند. تحتیک سلول  هایویژگیهر یک از 

 به  اییاختهحین تقسیم از  در (دناژنتیک  رمزهای)هسته  هایدستورالعمل

 .شودمیمنتقل یاخته دیگر 

 از نسلی به  تولیدمثلدر حین ژنتیک دنا(  رمزهای)هسته  هایدستورالعمل

 .شودمینسل دیگر منتقل 

 مختلف  هاینسلجنسی عامل انتقال رمزهای ژنتیکی در بین  هایسلول

 هستند.

   تنفامدر ژنتیک دنا(  رمزهای)یاخته  هایفعالیتاطالعات و دستورالعمل 

 .شوندمیکروموزوم( ذخیره )

 هاآندر هسته قرار دارند و در ساختار  هاتنفام ( دناDNA و پروتئین )

 .کنندمیمشارکت 

  و  هاپروتئینوراثتی با ساخت  ماده ،ذخیره کننده اطالعات وراثتی استدنا

RNA ،کنندمیوراثتی را اجرا  اطالعات های غیر رمز گردان. 
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 و نتایج کار گریفیت هاآزمایش

  شناسیباکتریی هاآزمایشو  هافعالیتاطالعات اولیه در مورد ماده وراثتی از 

 آمد. به دستانگلیسی به نام گریفیت 

 تولید کند. آنفوالنزاسعی داشت واکسنی برای  گریفیت 

 است (پهلوسینه) یتنفسعفونی دستگاه واگیر نوعی بیماری  آنفوالنزا. 

  نوعی باکتری به نام استرپتوکوکوس آنفوالنزاعامل  شدمیتصور گریفیت زمان 

 نومونیا است.

  انجام داد. هاموشیی را روی هاآزمایشگریفیت با دو نوع از این باکتری 

 سبب  هاموشکپسول دار( است در ) دارپوشینه کهآن زایبیماری باکتری

 شودمی پهلوسینه

  کندنمیرا بیمار  هاموشآن  فاقد کپسول(پوشینه ) ولی نوع بدون. 

 موش مرد.=موش دار بهپوشینهزنده  هایباکتریتزریق  -0

 =موش زنده ماند. به موش زنده فاقد پوشینه هایباکتریتزریق  -2
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 = موش زنده ماند.به موشبا گرما  شدهکشته دارپوشینه هایباکتریتزریق  -0

ه بو فاقد پوشینه زنده  شدهکشته دارپوشینه هایباکتریمخلوطی از تزریق  -4

زنده  دارپوشینه هایباکتریآن  هایشش= موش مرد و در خون و موش 

 مشاهده شد.

( .نیست هاموشعامل مرگ  تنهاییبهگریفیت نتیجه گرفت وجود پوشینه  -7

 در بیمار شدن موش نقش دارد ولی عامل اصلی نیست( نهیپوش

بدون  هایباکتریبلکه تعدادی از  ،شودمیزنده نباکتری یا هر سلول مرده  -6

 .اندشده دارپوشینهپوشینه به نحوی تغییر کرده و 

به  اییاختهاز  تواندمیمشخص شد که ماده وراثتی  هاآزمایشاز نتایج این  -5

انتقال ماده وراثتی از سلولی به سلول دیگر  های.( روشیاخته دیگر منتقل شود

از طریق  انتقال همیوغی،انتقال دنا آزاد از محیط به داخل سلول،  از: اندعبارت

 (یق ویروساز طر انتقال از طریق شوک الکتریکی، انتقال وکتور(،ناقل )

 مشخص نشد.توسط گریفیت و چگونگی انتقال آن  دناماهیت   -8

سال بعد از  06حدود  ( تا)عامل ایجاد بیماریدر انتقال این صفت  مؤثرعامل  -9

گریفیت همچنان ناشناخته ماند.



 

7 
 

 جزوه فصل اول زیست دوازدهم

 وانزا(لپهلو )آنفبیماری سینه

 .نوعی التهاب دستگاه تنفسی است 

 ها کاهش میابد.تبادل گاز در شش 

 ترشح هیستامین و  یشنفس، افزا یافزایش ترشحات مخاطی، تب، تنگ

 شود.افزایش تعداد تنفس مشاهده می

 توانند زمینه را برای ایجاد بیماری ایمنی بدن میدهنده قدرت عوامل کاهش

 فراهم کنند.

 PH  می یابد.کاهش خون 

 .میزان کربن دی اکسید خون افزایش می یابد 

 .بازجذب بیکربنات در نفرون افزایش می یابد 

 .فعالیت سلول های پادتن ساز و ذره خوار افزایش می یابد 

 تولیدATP  کاهش می یابد دنبدر. 
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 ماده وراثتی شناختنو نتایج کار ایوری و همکارانش در جهت  هاآزمایش

 هاآن را مشخص کرد.انتقال این صفت  در مؤثرو همکارانش عامل  ایوری 

 تعیین کردند که ماده وراثتی دنا است.

 دارپوشینه شدهکشته هایباکتریاز  شدهاستخراجابتدا از عصاره  هاآن 

 ی موجود را تخریب کردند.هاپروتئیناستفاده کردند و در آن تمامی 

  باکتری کپسول و لیپیدها  دراتیکربوه ،رنا دارای دنا، شدهاستخراجعصاره

 بود.دار 

 محلول را به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه  ماندهباقیسپس  هاآن

جه نتی توانمی پس .گیردمیاضافه کردند و دیدند که انتقال صفت صورت 

 ماده وراثتی نیستند. هاپروتئینگرفت 

  ( بارا در یک گریزانه )سانتریفیوژ  آمدهدستبهدر آزمایش دیگری مخلوط 

 وژیفیسانتر جدا کردند. الیهالیه صورتبهو مواد آن را  قراردادند باالسرعت

 .کندمیمواد را بر اساس جرم مولکولی تفکیک 
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 باکتری فاقد جداگانه به محیط کشت  صورتبه هاالیهاضافه کردن هر از  با

که در آن دنا وجود  ایالیهپوشینه مشاهده کردند که انتقال صفت فقط با 

 .شودمیدارد انجام 

  بود و ایوری و همکارانش را به این نتیجه  انکارناپذیر هاآزمایشنتایج این

دنا همان ماده  ؛ ودر انتقال صفات دنا است مؤثررساند که عامل اصلی و 

 وراثتی است.

 در آن  چون قرار نگرفت. ایعده موردقبول آمدهدستبهنتایج  حالبااین

ماده وراثتی  هاپروتئیناز دانشمندان بر این باور بودند که  ایعدهزمان 

 هستند.

  را استخراج و آن را به چند  دارپوشینه هایباکتریدر آزمایش دیگری عصاره

از مواد  یک گروه کنندهتخریبقسمت تقسیم کردند. به هر قسمت آنزیم 

را به محیط کشت حاوی باکتری بدون  هرکدام سپس آلی را اضافه کردند.

پوشینه منتقل و اجازه دادند تا فرصتی برای انتقال صفت و رشد و تکثیر 

 جزبه گیردمیشد که در همه ظروف انتقال صورت  مشاهده داشته باشند.

 دنا است. کنندهتخریبظرفی که حاوی آنزیم 
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 ساختار نوکلئیک اسید

  اسیدئیکریبونوکل( و هادنا) اسیدوکلئیکاسیدها شامل دئوکسی ریبوننوکلئیک 

 .( هستندرناها) اسیدهانوکلئیک 

  به نام نوکلئوتید  تکرارشونده واحدهای ( ازپلیمرهایی) بسپارهاییهمگی

 هستند.

  تروژن لی نییک باز آ ،نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنج کربنه هر

 سه گروه فسفات. یکتاو دار 

 ریبوز است. ،دئوکسی ریبوز و در رنا ،قند پنج کربنه در دنا 

  از  ترسبکجرم مولکولی  ازنظر وز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد،دئوکسی ریب

 ریبوز است.

  ریبوز به علت داشتن یک اکسیژن اضافی ممانعت فضایی بیشتری در مولکول

رنا قادر به تشکیل ساختار دو  هایمولکولبیشتر  بناترین کندمیرنا ایجاد 

 نیستند. ایرشته
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  ظرازناضافی نسبت به دئوکسی ریبوز ریبوز به علت داشتن یک اکسیژن 

ی هایمولکولاز دئوکسی ریبوز است بنابراین  ترفعالشیمیایی و متابولیکی 

 قند ریبوز دارند. ATPهمچون 

 

   و دندار ایحلقهپورین باشد که ساختار دو  تواندمیباز آلی نیتروژن دار 

 (G( و گوانین )Aاز آدنین ) اندعبارت

  یمین ت از اندعبارتو دارد؛  ایحلقهپیریمیدین باشد که ساختار تک  تواندمییا

(T )( سیتوزینC و )( یوراسیلU.) 
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 جایبهآن تیمین وجود دارد و در رنا  جایبهدنا باز یوراسیل شرکت ندارد و  در 

 باز یوراسیل وجود دارد. ،تیمین

 ات با فسف هایگروهباز آلی نیتروژن دار و گروه یا  ،یک نوکلئوتید برای تشکیل

باز و هم  هم .شوندمی( به سمت قند متصل کوواالنسی) پیوند اشتراکی

 .شوندمیبا پیوند کوواالنسی به قند متصل  هافسفات

 فسفات با یکدیگر هایگروهنوع باز آلی و تعداد  ،نوع قند ازنظرها نوکلئوتید 

 تفاوت دارند.

 اشتراکی به نام فسفودی استر به هم  یکوواالنسبا نوعی پیوند  دهاینوکلئوت

 .سازندمیو رشته پلی نوکلئوتیدی را  شوندمیمتصل 

  فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل ،پیوند فسفودی استر در (OH از )

 .شودمیقند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل 

  ه هم با پیوند فسفودی استر ب توانندمیپلی نوکلئوتید نیز  یهارشتهدو انتهای

متصل شوند و نوکلئیک اسید حلقوی را ایجاد کنند؛ برای مثال دنا در 

 کلروپالست ،یتوکندر یم هم دنای اصلی و هم دنای پالزمید(،ا ) هیباکتر 

 .حلقوی است صورتبه
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 ،  ی خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در اسیدهادر نوکلئیک

؛ بنابراین هر رشته دنا و رنای خطی همیشه دو سر انتهای دیگر آزاد است 

 مولکولی( تی.( قطبمتفاوت دارد

 

 تالش برای کشف ساختار مولکولی دنا

  ،و...در تعیین ساختار دنا تالش  نیفرانکل ،نزیلکیو دانشمندان همچون چارگف

 فراوانی کردند.

  از این دانشمندان و  آمدهدستبهواتسون و کریک با استفاده از اطالعات

 سایرین اقدام به ساخت مدل دنای نردبان مارپیچ کردند.
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  موجود در دنا به نسبت مساوی در  که چهار نوع نوکلئوتید شدمیابتدا تصور

 .نداشدهتوزیعسراسر مولکول 

  نوع باز آلی در تمامی  4این اساس دانشمندان انتظار داشتند که مقدار  بر

 باشد با یکدیگر برابر باشد. آمدهدستبهکه  دنا از هر جانداری هایمولکول

  طبیعی موجودات نشان داد که  دناهایروی  چارگفاما مشاهدات و تحقیقات 

  مقدار آدنین موجود در دنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن با

. تحقیقات بعدی دانشمندان دلیل این برابری کندمیمقدار سیتوزین برابری 

 را مشخص کرد. نوکلئوتیدها

 برای تهیه تصویر از دنا پرتوایکساستفاده از 

  هیه دنا تصاویری ت هایمولکولاز  پرتوایکسویلکینز و فرانکلین با استفاده از

 کردند.

  از: اندعبارتنتایج حاصل از بررسی تصاویر حاصل از اشعه ایکس از دنا 

 دارد. رشتهیکدنا حالت مارپیچی و بیش از  کهاین ازجمله  (0

 را نیز تشخیص دادند. هامولکولبا استفاده از این روش ابعاد   (2



 

15 
 

 جزوه فصل اول زیست دوازدهم

 مدل مولکولی دنا

  حاصل از  هایدادهو  چارگفی هاآزمایشواتسون و کریک با استفاده از نتایج

 مدل مولکولی ،خود هاییافتهو با استفاده از  پرتوایکسبا  شدهتهیهتصاویر 

جایزه نوبل را دریافت  0962نردبان مارپیچ را ساختند که باعث شد در سال 

 کنند.

 در مدل نردبان مارپیچ :

 به دور محور مرکزی  که از دو رشته پلی نوکلئوتید است دنا ساختار مارپیچی

 .اندخوردهپیچفرضی 

 فسفات هستند. هایگروهها و نردبان مارپیچ شامل دئوکسی ریبوز هاینرده 

نردبان مارپیچ شامل بازهای آلی مکملی موجود در دو رشته پلی دئوکسی  هایپله

 .اندادهدپیوند هیدروژنی تشکیل  باهمنوکلئوتیدی هستند که  اسیدریبونوکلئیک

  تا حد زیادی  بازهامدل واتسون و کریک و وجود رابطه مکملی بین

 .کندمی توجیهدنا را  همانندسازی

  اندقرارگرفته تائیدامروزی مورد  هایپژوهشبا مدل مولکولی نردبان مارپیچ. 
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 .در این مدل دنا دارای دو شیار کوچک و بزرگ است 
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 و کریک مدل واتسوننکات کلیدی 

 است که به دور محوری  شدهساخته هر مولکول دنا از دو رشته پلی نوکلئوتیدی

 .کندمیرا ایجاد  ایرشتهفرضی پیچیده شده و ساختار مارپیچ دو 

 ،هایستون. شودمیمقایسه  خوردهپیچبا یک نردبان اغلب  مارپیچ دو رشته 

 .دهندمیی آلی تشکیل بازهارا  هاپلهاین نردبان را قند و فسفات و 

  بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند فسفودی استر و بین

 برقرار است. پیوند هیدروژنی همرویی روبه بازها

 داردمیدو رشته دنا را در مقابل هم نگه  ،بازهاهیدروژنی بین  پیوندهای .

اختصاصی  صورتبه ی مکمل(بازهابازها )بین جفت هیدروژنی  پیوندهای

 .شوندمیتشکیل 

  ( آدنینA( با تیمین )T روبه )اندهممکمل  و گیرندمیقرار  همروی. 

  ( گوانینG با )( سیتوزینC جفت )(اندهممکمل شوند ) می 

  بینC  وG  نسبت بهA  وT  پس . شودمیپیوند هیدروژنی بیشتری تشکیل

( در مولکول دنا C) سیتوزینو ( Gنتیجه گرفت هر چه تعداد گوانین ) توانمی

 است. ترمقاومحرارت  ازجملهفیزیکی  عواملبیشتر باشد در مقابل 
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  کندمی تائیدرا نیز  چارگفی هاآزمایشی آلی نتایج بازهامکمل بودن. 

 قطر مولکول در سراسر آن  شودمیبه این صورت باعث  بازهارگیری جفت قرا

در مقابل یک باز دو  ایحلقهیک باز تک  درهرصورتیکسان باشد. چون 

 .گیردمیقرار  ایحلقه

  ثابت ماندن قطر دنا باعث پایداری اطالعات آن شده و در فشرده شدن بهتر

 است. مؤثر هاتنفام

  اگرچه دو رشته  کهاینی مکمل نتیجه دیگری هم دارد و آن بازهاجفت شدن

 رکدامه نوکلئوتیدهایولی شناسایی ترتیب  ،کسان نیستندی دنایک مولکول 

یب اگر ترت مثالا رشته دیگر را هم مشخص کند؛  نوکلئوتیدهایترتیب  تواندمی

در رشته مکمل آن  نوکلئوتیدهاباشد ترتیب  ATGC رشتهیکدر  نوکلئوتیدها

 مؤثردنا طی فرایندهای جهش بسیار  درترمیمویژگی  نیا باشد. TACGباید 

 است.

  بر  لوژولیک 01تا  7) پیوندکمی داردانرژی  تنهاییبهاگرچه هر پیوند هیدروژنی

نوکلئوتید و برقراری پیوند هیدروژنی بین  هامیلیونولی وجود هزاران یا  مول(

 .دهدمی پایدارتریبه مولکول دنا حالت  هاآن
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   در بعضی از نقاط از هم جدا شوند و  توانندمیدو رشته دنا در موقع نیاز هم

 .دهندمیبه هم بخورد وظایف خود را انجام  هاآنبدون اینکه پایداری 

 

 رنا و انواع آن

 دنا ساخته  هایرشتهاست و از روی بخشی از یکی از  یارشتهتک مولکول رنا

 .شودمی

 .قند آن ریبوز است 

 .به جای باز تیمین ،باز یوراسیل دارد 

  شیمیایی بیشتری نسبت به دنا دارد.)در مواردی نقش آنزیمی دارد(فعالیت 

  یمیآنز ،یساختار  ،ییالگو ،یمانند ناقلمتعددی دارند  هاینقش رناها، 

 و... یمیتنظ
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  کوچک سیتوپالسمی و  یرناها ،رناتن ،ناقل پیک، یرنا به: توانمیانواع رنا

 اشاره کرد. ایهسته

 (mRNAپیک )رنای 

 رساندمی هارناتنا از دنا به اطالعات ر. 

 .رابط بین دنا و پروتئین هستند 

 .حاوی اطالعات و الگویی اصلی ترجمه برای ریبوزوم هستند 

  به نام کدون یاوستهیپپروتئین در رنای پیک توالی منظم و  رمز گردانناحیه 

 است.

  کدون در یک رنای بالغ یا در حال ترجمه بخش عمده ی نوکلئوتیدها در قالب

 قرار دارند.

  بخش کوچکی از رنای بالغ یا در حال ترجمه فاقد کدون است و نوکلئوتید ها در

 قالب رمزه قرار نمی گیرند.

  دارندفاصلهکدون ها آرایش خطی و بدون.
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  و بدون  یخط پیوسته، یارهیزنجپروتئین در رنای پیک  رمز گردانناحیه

 همپوشانی است.

  تک کدون است صورتبهترجمه رنای پیک پیوسته و. 

 ی یافت یانها هم رنای پیک دارای یک کدون آغازی و یک کدون پادر پروکاریوت

 رانپامانند ) یانیپاو هم رنای پیک با چند کدون آغازی و چند کدون  شودمی

 .شودمیلک( یافت 

 

  اینترونی از رنای پیک جدا  هایرونوشتدر یوکاریوت ها طی فرایند پیرایش

)با شکستن پیوند فسفو دی استر( و اگزون ها به هم با پیوند فسفو شوندمی

  دی استر متصل می شوند.
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 ولی رونویسی  گیردمیصورت  باهمو ترجمه رنای پیک  پروکاریوت رونویسی در

 مقدم است.

  است. )رمزه(به نام کدون حرفیسه رمزهایرنایی پیک دارای 

  ( پیرایش شده بالغ )رنای پیک پروکاریوتی و رنای پیک  نوکلئوتیدهایاغلب

 .گیرندمییوکاریوتی در قالب کدون قرار 

 کندمی یساز نیپروتئ ،رنای پیکبا استفاده از اطالعات  رناتن. 

  مناسب را بر اساس کدون های رنای پیک ریبوزوم تحویل  دینواسیآمرنای ناقل

 .دهدمی

  رنای ناقل رمزه خوان است(است.کدون خوان رنای پیک رنای ناقل( 

  برابر طول ژن است  )اولیه(طول رنای نابالغدر اغلب رناهای پیک در یوکارت ها

 است. )و رنای اولیه(از ژن کوتاه ترولی رنای بالغ 

 (tRNAناقل )رنای 

  بردمی هارناتنبه سمت  سازیپروتئینبرای استفاده در  آمینواسیدها را. 
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 جا بوزومیرجایگاه ترجمه در  به را ضمن حمل، آمینواسیدها(گاهی A  وPوارد ) 

 .کنندمی

 06 دهندمیکل رناهای سلول را تشکیل  درصد. 

 ازو بین بازهای مکمل پیوند و بازو هستند که در نواحی ب هلقدارای تعدادی ح

 .شودمینی تشکیل هیدروژ

  

  هستند. آمینواسیدرابط فیزیکی بین رنای پیک و 

  همانند رنای پیک(.شود ) میپس از رونویسی دچار تغییرات 

  است. بعدیسهدارای ساختار 

  دشومینی تشکیل هیدروژ پیوندهایبین ضد رمز رنای ناقل و رمزه رنای پیک. 
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 از تاخوردگی تک رشته است. یناش رنای ناقل، ایرشته ساختار دو 

 کندمیهر رنای ناقل را تعیین  آمینواسید نوع ،توالی ضد رمز. 

 (rRNAرناتنی )رنای 

 81  دهندمیدرصد کل رناهای سلول را تشکیل. 

  رنای رناتنی نیز شرکت دارد. ،بر پروتئین ( عالوههاریبوزوم) هارناتنساختار 

  شودمیآنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن نیز مطرح  هاینقش رناهابرای. 

 م به رنای پیک و تشخیص ابتدای آن واتصال ریبوز عالوه بر دو نقش باال در

 جهت ترجمه نقش دارد.

 نوکلئوتیدها

  کنندمیساخت دنا و رنا شرکت در. 

  منبع رایج انرژی سلول ( خصوصاا هستندATP)  مختلف  هایفعالیتو در

 انرژی هستند. کنندهتأمینسلولی 
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  الکترونی)همانند هایناقلدر ساختمان𝑵𝑨𝑫𝑯,𝑵𝑨𝑫𝑷𝑯,𝑭𝑨𝑫𝑯𝟐  که در

 .کنندیمشرکت  گیرندمیقرار  مورداستفادهفرایندهای تنفس سلولی و فتوسنتز 

 

 دنا همانندسازی

  گویند. همانندسازیمولکول دنای جدید از روی دنای قدیمی  شدنساختهبه 

 از یاخته در وکاستکماطالعات وراثتی بدون  تا شودمیدنا سبب  همانندسازی 

 شوند. ( منتقلدختریحاصل )  هاییاخته ( بهحال تقسیم )یاخته مادری

  گیرندمیقرار  مورداستفادهالگو  عنوانبهدنا دو رشته دنا  همانندسازیدر. 
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  همانندسازیدر شرایط خاصی  توانندمیبدن ما  دارهستهزنده  هایسلولهمه 

 دنا انجام دهند.

 شوندمی همانندسازیو دنای رابط  هاژنهمه دنا  همانندسازی در. 

  ماستبیشتر از یوکاریوت  پروکاریوتهادر  همانندسازیسرعت. 

  اسیدریبونوکلئیکدئوکسی  یواحدها ،کازیهل م دنابسپاراز،یآنز همانندسازیدر 

ی هاپروتئینو  (dATP,dGTP,dCTP,dGTP)آزاد در سلول  نوکلئوتیدهای

 است. ازیموردن( در یوکاریوت ها) یستونیه

 آزاد داخل یاخته سه فسفاته هستند که در لحظه اتصال  نوکلئوتیدهای واحدها

 .دهندمیبه رشته پلی نوکلئوتید در حال ساخت، دو فسفات خود را از دست 

 در پروکاریوت در سیتوپالسم اما در یوکاریوت در هسته و دو  همانندسازی

 .گیردمیاندامک سیتوپالسمی یعنی میتوکندری و کلروپالست انجام 

  و یوکاریوت ها چند نوع آنزیم دنابسپاراز وجود دارد. پروکاریوتهادر 

  گیردمیفرایند ویرایش نیز انجام  همانندسازیدر طی فرایند. 

 در یوکاریوت در مرحله  ایهستهدنا  همانندسازیS  گیردمیاینترفاز صورت. 
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 در پایان مرحله  طورمعمولبهS ایهستهمه ماده ژنتیکی اینترفاز ه 

دنا دو برابر شده است ولی تعداد  هایمولکولکرده است و تعداد  همانندسازی

 تغییری نکرده است. هاکروموزوم

  شوند. انجام شود دو رشته از هم باز می همانندسازیدر محلی که قرار است

 شوند.باز می تدریجبهبسته هستند و  هاقسمتبقیه 

  در همانند سازی دو طرفه ،از یک جایگاه آغاز همانند سازی،دو دوراهی همانند

 سازی وجود دارد.

 .در هر دو راهی یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم دنابسپاراز فعال و درگیر هستند 

 دنا همانندسازیپیشنهادی برای  هایطرح

 حفاظتی همانندسازی

   )ماندهباقی نخوردهدست صورتبهدر این طرح هر دو رشته دنای قبلی )اولیه 

و دو رشته دنای جدید هم  شوندمیحاصل از تقسیم  هاییاختهو وارد یکی از 

 .شوندمیوارد یاخته دیگر 

   است به  شدهحفظ هایاختهاز  دریکی نخوردهدست صورتبهچون دنای اولیه

 .گویندمیحفاظتی  همانندسازیآن 
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  تائید نشد.این طرح در جانداران 

 نیمه حفاظتی همانندسازی

   در این طرح در هر یاخته یکی از دو رشته دنا مربوط به دنای اولیه است و

 است. شدهساختهجدید  نوکلئوتیدهایرشته دیگر با 

 به آن  ،فقط یکی از دو رشته دنای قبلی وجود دارد ،چون در هر یاخته حاصل

 .گویندمینیمه حفاظتی 

 این طرح در جانداران تائید شد 

 غیر حفاظتی )پراکنده( همانندسازی

  هایرشتهقبلی و  هایرشتهقطعاتی از  ،از دناهای حاصل هرکدامدر این طرح 

 .خوددارندپراکنده در  صورتبهجدید را 

  تائید نشد.این طرح در جانداران 



 

29 
 

 جزوه فصل اول زیست دوازدهم

 

 مزلسون و استال هاآزمایش

  در  دنا همانندسازیثابت کردند که روش علمی  کارگیریبهمزلسون و استال با

 جانداران نیمه حفاظتی است.
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  از دو نوع نیتروژن یمی قد هایرشتهدنای نوساز از  هایرشته جهت تشخیص

 سبک و سنگین استفاده کردند.

  که ایزوتوپ سنگین نیتروژن  یدهاینوکلئوتدنا را با استفاده از  هاآن(𝟏𝟓𝑵) 

 کردند. گذارینشانه

 𝟏𝟓با ی کهدناهای𝑵  نسبت به دنای معمولی که در  شوندمیساخته

 د چگالی بیشتری دارند.ندار𝟏𝟒𝑵خود نوکلئوتیدهای

  (باالتسرعفراگریزانه )سانتریفیوژ  دنای هایی که چگالی متفاوتی دارند توسط 

 .گردندمیاز هم جدا 

  کنندمیسانتریفیوژها مواد را بر اساس اختالف جرم جدا. 

 𝟏𝟓نوکلئوتیدهایرا در محیطی حاوی  هاباکتریابتدا  هاآن𝑵  ی بازهادر ساختار

مرحله رشد و  ، کنندمیباکتری شرکت  دنایآلی نیتروژن دار که در ساخت 

اولیه  هایباکترینسبت به  تریسنگینتولید شدند که دنای  ،محیط   تکثیر  د

 داشتند.
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  𝟏𝟒نوکلئوتیدهایبه محیط کشت حاوی  شناسیباکتریسپس این𝑵  منتقل

در  کشدمیدقیقه طول  21حدود  هاباکتریتقسیم  کهاینکردند. با توجه به 

 را از محیط کشت جدا و بررسی کردند. هاباکتری ایدقیقه 21فواصل 

  و  استخراج شناسیباکتریدنای  ،در هر فاصله زمانی دناهابرای سنجش چگالی

 .دادندمیاز سزیم کلرید در سرعتی بسیار باال گریز  در محلولی

  در گریزانه میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی  کهاینبا توجه به

 ،توانستند بر اساس میزان حرکت ،کنندمیحرکت  تندتر ترسنگیناست و مواد 

 در هر مرحله را تشخیص دهند. شدهتشکیلنوع دنای 

 استالی مزلسون و هاآزمایش آمدهدستبهنتایج 

اولیه پس از گریز دادن یک نوار در انتهای لوله تشکیل دادند  هایباکتریالف( دنای 

 و چگالی سنگینی داشت. 𝟏𝟓𝑵هاآنچون هر دو رشته دنای 

)بعد  𝟏𝟒𝑵در محیط کشت حاوی همانندسازیحاصل از دور اول  هایباکتریب( دنای 

 هاآندادن نواری در میان لوله تشکیل دادند. پس دنای  دقیقه( پس از گریز 21از 

 .چگالی متوسط داشت
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دقیقه( پس از گریز  41بعد از ) همانندسازیحاصل از دور دوم  هایباکتریپ( دنای 

 هاآنیکی در میانه و دیگری در باالی لوله تشکیل دادند. پس نیمی از  ،دادن دو نوار

یمه ن شدهانجام همانندسازی چون ؟چرا متوسط و نیمی چگالی سبک داشتند. چگالی

 حفاظتی بود.
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 همانندسازیمراحل 

  یی هیستونهاپروتئینباز و را دنا  وتابپیچآنزیم هلیکاز  همانندسازیقبل از 

با باز کردن پیوندهای هیدروژنی در محل شروع  ؛ وکندمیاز آن جدا  را ها

 .دهدمیدو رشته دنا را باز و دو رشته را از هم فاصله  همانندسازی

  هایدوراهی هاآنآنزیم هلیکاز با باز کردن دو رشته دنا و ایجاد فاصله بین 

 راهی( .( دودوکندمی جادیا (Y) همانندسازی

  و گسیختهازهمهیدروژنی بین دو رشته  پیوندهای، راهی دودودر فاصله بین 

 .اندبازشدهدو رشته از هم 

  نوکلئوتیدهایو  مستقرشده دو رشتهسپس دانا بسپاراز در محل باز شدن 

 .کندمیرشته الگو جفت  نوکلئوتیدهایمکمل را با 

  ین دو بدنابسپاراز قبل از تشکیل پیوند فسفو دی استر ، ابتدا پیوند کوواالنسی

گروه فسفات با گروه فسفات متصل به قند را در نوکلئوتیدی که می خواهد به 

رار دادن دئوکسی با ق رشته در حال ساخت اضافه شود را می شکند سپس

ستر فسفودی ا پیوندرشته الگو نوکلئوتید در مجاورت مکمل ریبونوکلئوتید 

 .کندمیرا ایجاد جدیدی 
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  دکنمیرشته در حال تشکیل اضافه را به انتهای  نوکلئوتیدهادنا بسپاراز. 

  اضافه شدن یک نوکلئوتید به نوع بازی بستگی دارد که در نوکلئوتید رشته الگو

 قرار دارد.

  هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته به انتهای رشته پلی نوکلئوتید دوتا

ه تک فسفاته ب صورتبهو نوکلئوتید  شوندمیی آن از مولکول جدا هافسفاتاز 

 .شودمیرشته متصل 

 

 آنزیم دنا بسپاراز هایفعالیت

 شودمیدنا با دقت زیادی انجام  همانندسازی 
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  دهاینوکلئوترابطه مکملی بین  تا حدود زیادی مربوط بهدنا  همانندسازیدقت 

 .ست

 

 

   طوربهرا بر اساس رابطه مکملی  نوکلئوتیدهاآنزیم دنا بسپاراز در اغلب موارد 

 .دهدمیکنار هم قرار صحیح 

  ی ابازهو  شودمیدر برخی موارد دنا بسپاراز در فرایند بسپاری خود دچار اشتباه

 .دهدمیغیر مکمل را در کنار هم قرار 

  برای جلوگیری از این اشتباه آنزیم دنا بسپاراز پس برقراری هر پیوند فسفودی

که رابطه آن  کندمیرا بررسی  نوکلئوتیدهاو رابطه مکملی  گرددیبرم ،استر

 .درست است یا اشتباه
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  ددهمیآن قرار  یجابهدرست را  اگر اشتباه باشد آن را برداشته و نوکلئوتید. 

  حذفکندمیاز خاصیت نوکلئازی استفاده برای حذف نوکلئوتید نادرست ). 

 نوکلئوتید اشتباهی هستش( جداسازیشامل برش و 

  توانایی بریدن دنا را فعالیت نوکلئازی گویند که در آن پیوند فسفودی استر

 .شکندیم

  آنزیم دنابسپاراز هم فعالیت بسپارازی )پلیمرازی( دارد که در آن پیوند

و هم فعالیت نوکلئازی که در آن پیوند  دهدمیفسفودی استر را تشکیل 

 .شکندیمفسفودی استر را برای رفع اشتباه 

  ودشمی همانندسازیدر  هااشتباهفعالیت نوکلئازی دنا بسپاراز که باعث رفع، 

 .گویندمیویرایش 
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 هایاهستهشیپماده وراثتی  هایویژگی

 شوندمی هاباکتریشامل همه  هایاهستهشیپ. 

  صورتبهاصلی  تنفامدر غشای محصور نشده و  هاآنوراثتی  هایمولکول 

یک مولکول دنای حلقوی است که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای 

 ژنتیکی فاقد پروتئین هیستون است. ماده پالسمایی یاخته متصل است.

 سانترومر ندارد. هایباکتر  تنفام 

  ی از دنای دیگر هایمولکولعالوه بر دنای اصلی ممکن است  هایاهستهشیپ

 اختیار داشته باشند.پالزمید( در دیسک )به نام 

 رار ق مورداستفادهژن  دهندهانتقالناقل  عنوانبهها در مهندسی ژنتیک پالزمید

 .گیرندمی

   دیگری را به باکتری بدهد مانند  هایویژگی تواندمی پالزمیدهااطالعات

 .هاکیوتیبیآنتدر برابر افزایش مقاومت باکتری 

  خوددارنددر دنای  همانندسازیفقط یک جایگاه  هایاهستهشیپاغلب .

 .در بخش خاصی از دنا قرار دارد همانندسازیجایگاه 
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  شوند.دو رشته دنا از هم باز می همانندسازیدر جایگاه 

  هم وجود  هایباکتر در  یدو جهت همانندسازینشان داده است  هاپژوهش

شروع و در دو جهت ادامه میابد تا به  همانندسازیدارد یعنی از یک نقطه 

 پایان یابد. همانندسازیهمدیگر رسیده و 

 

 هایاهوهستهماده وراثتی  هایویژگی

 هستند.گیاهان و جانوران  ،هاقارچ ،آغازیان شاملکه  هایاهوهسته 

   ترینمهمکه  هاپروتئیناز  یامجموعهخطی است و  صورتبه تنفامدنا در هر 

 هیستون ها هستند همراه آن قرار دارند. هاآن
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  گفته  ایهستهقرار دارد که به آن دنای  هستهدرونبیشتر دنا و  هاتنفام

 .شودمی

  عالوه بر هسته در سیتوپالسم نیز مقداری دنا وجود دارد که  هایاهوهسته در

 .شودمیبه آن دنای سیتوپالسمی گفته 

  سبزدیسه( و میتوکندریراکیزه ) در و حالت حلقوی دارد ی سیتوپالسمی دنا 

 .شودمیکلروپالست( دیده )

  ماست یاهستهشیپاز  تردهیچیپبسیار  هایاهوهستههمانندسازی در. 

 وجود مقدار زیاد دنا و قرار  هاباکتریدر  همانندسازیبودن  تردهیچیپ علت

چندین برابر دنای باکتری  هاآناز  هرکداماست که  تنفامداشتن در چندین 

 هستند.

  انجام  تنفامدر چندین نقطه در هر  همانندسازیآغاز  ،هایاهوهستهدر

 .شودمی

  بسته به  تواندمیحتی  هایاهوهستهدر  همانندسازیآغاز  یهانقطهتعداد

 .مراحل رشد و نمو تنظیم شود
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   کمتر و  همانندسازیتعداد جایگاه آغاز  اییاختهدر ابتدای تقسیمات

 همانندسازیتعداد جایگاه آغاز  شودمیسرعت تقسیم یاخته زیاد  کهیهنگام

 نیز افزایش میابد.

  اگر سرعت تقسیم بخواهد کاهش یابد تعداد جایگاه آغاز هم کاهش  ازآنپس

 .میابد

   در دوران جنینی در مراحل موروال و بالستوال سرعت تقسیم زیاد و تعداد نقاط

سرعت تقسیم و  هااندامهم زیاد است ولی پس از تشکیل  مورداستفادهآغاز 

 .شوندمیتعداد نقاط آغاز کم 

 هاپروتئین

 هستند. اسیدهااز آمینو بسپارهایی هاپروتئین 

 زیستی ازنظر ساختار شیمیایی و  هایمولکولگروه  نیترمتنوع هاپروتئین

 عملکردی هستند.

 متفاوتی شرکت دارند هایفعالیتو  ندهایفرادر  هاپروتئین. 

  دارای یک زیر واحد پلی پپتیدی هستند و توسط یک ژن بیان  هاآناغلب

 .شوندمی
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  شودمیچند رشته پلی پپتیدی ساخته از  هاآناز برخی. 

 پپتیدی داشته باشند توسط چند ژن ساخته  یواحد پلچند زیر  کهیدرصورت

 .شوندمی

  ساختمان فضایی داشته باشند.برای انجام فعالیت خود باید 

 نسبت به تغییرات گرما و PH .حساس هستند 

  شوندمیتجزیه  یشکنآبطی فرایند سنتز آبدهی ساخته و طی فرایند. 

 اییاخته یندهایفرامی در هستند که نقش بسیار مهی هایمولکول هاپروتئین 

 .کنندمیسلولی شرکت  هایفعالیتو در همه  دارند

 را مشخص  هاآنساختار و عمل  ،در پروتئین اسیدهاترتیب و تعداد آمینو ،نوع

 .کندمی

  جنس پروتئینی دارند. هامیآنزاغلب 

  انتقال ،یساختمان ،یانقباض ،یدفاع ی همچون: آنزیمی،هاینقشدارای 

 هستند.و حفاظتی  یرسانامیپ ،یارهیذخ دهندگی،
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  در سیتوپالسم )در از روی الگوی رنای پیک و با مداخله ریبوزوم و رنای ناقل

 .شوندمی ( ساختهمیتوکندری و کلروپالست نیز 

 آمینواسیدها

  یک گروه آمین دارای اسیدهاآمینو (2NH-)  کربوکسیل )و یک گروه اسیدی-

COOH.دارند ) 

 

  گروه آمین و کربوکسیل به همراه یک هیدروژن و گروهR  همگی به یک کربن

 .کنندمیو چهار ظرفیت آن را پر  اندمتصلمرکزی 

   گروهR هر  فردمنحصربه هایویژگیی مختلف متفاوت است و اسیدهادر آمینو

 آمینواسید به آن بستگی دارد.
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  آن به ماهیت ریتأثباشد و  مؤثرپروتئین  یدهشکلدر  تواندمیهر آمینواسید 

 بستگی دارد. Rشیمیایی گروه 

 پیوند پپتیدی

 کندمیرا به یکدیگر متصل  اسیدهاپیوند پپتیدی آمینو. 

  اشتراکی است.کوواالنسی نوعی پیوند پپتیدی پیوند 

 گروه آمین بار  ،گیردمیآمینواسیدی در محیط آبی )یاخته( قرار  کهیهنگام

 .گیردمیبه خود  (-مثبت )+( و گروه کربوکسیل بار منفی )

  به همدیگر نزدیک شوند و با  توانندمیی مختلف اسیدهااین دو گروه در آمینو

 را انجام دهند. یسنتز آبدهحضور آنزیم واکنش 

  یک آمینواسید با آمینواسید یا  ،در این نوع واکنش با خروج یک مولکول آب

 .کندمیرشته آمینواسید دیگر پیوند اشتراکی ایجاد 

  گویندمیرا پیوند پپتیدی  اسیدهاپیوند اشتراکی بین آمینو. 

  از  یارهیزنج ،شوندمیوقتی تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به هم وصل

 .شودمیبنام پلی پپتید تشکیل  اسیدهاآمینو
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  دهایپپتاز یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخه از پلی  هانیپروتئ 

 .اندشدهساخته

 را دارد که با استفاده از  اسیدهاترتیب خاصی از آمینو ،هر نوع پروتئین

 .کنندمیرا شناسایی  هاآنرا جدا و  اسیدهاآمینو ،شیمیایی یهاروش

  کندمیشکل فضایی پروتئین، نوع عمل آن را مشخص. 

  ایکس است. یپرتوهاپی بردن به شکل پروتئین استفاده از  یهاراهیکی از 

  دیگر، محققین به ساختار  یهاروشبا استفاده از تصاویر حاصل از آن و

 توانندمیکه در آن حتی جایگاه هر اتم را  برندیمپی  هاپروتئین بعدیسه

 مشخص کنند.

 .اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود 

 .میوگلوبین دارای چهار رشته پلی پپتیدی است 

  هاآننوع از  21در طبیعت انواع گوناگونی دارند اما فقط  اسیدهااگرچه آمینو 

 .روندیمبه کار  هاپروتئیندر ساختار 



 

45 
 

 جزوه فصل اول زیست دوازدهم

  ؛ یعنی دانندیماساسی( )ضروری را در انسان بالغ  هاآنمورد  8 ،نوع 21از این

به را  اسیدهابسازد ؛ بنابراین باید این آمینو ها راآن تواندمیبدن انسان ن

 دریافت کند.همراه مواد غذایی 

 نیلوس زویا ،نیلوس از: اندعبارتاساس( برای انسان ) یضرور ی آمینواسیدها، 

برای  هیستدین) نیزیلو  پتوفانیتر ،نیونیمت ،نیترئون آالنین، لیفن ،نیوال

 نوزاد انسان و آرژنین برای نوزاد سایر حیوانات ضروری هستند(
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 هاپروتئینسطوح مختلف ساختاری در 

 پروتئینساختار اول 

 را  هاپروتئینساختار اول  ،خطی صورتبه اسیدهاترتیب قرار گرفتن آمینو

 .کندمیمشخص 
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  در ساختار اول هر پروتئین مطرح  ،اسیدهاترتیب و تکرار آمینو ،تعداد ،نوع

 است.

  گیردمیشکل  اسیدهای بین آمینوپپتید پیوندهایساختار اول با ایجاد. 

  و  ودشمیتغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین

 ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.

  اسیدهامحدودیتی در توالی آمینو کهایننوع آمینواسید و  21با در نظر گرفتن 

بسیار  توانندمیی حاصل هاپروتئینوجود ندارد  هاپروتئیندر ساختار اول 

 باشند.متنوع 

 همه سطوح دیگر  ،در ساختار اول اسیدهابا توجه به اهمیت توالی آمینو

 به این ساختار بستگی دارد. هاپروتئینساختاری در 

 هاپروتئینساختار دوم 

 است. هیدروژنی پیوندهایاز  ییالگوها پروتئین ساختار دوم 

 است.و منظم  تکرارشوندهنوعی ساختمان محلی و  ساختار دوم 
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  هیدروژنی  پیوندهای از زنجیره پلی پپتیدی یهابخشبین در این ساختمان

 .شودمیبرقرار 

 هستند هاپروتئینتشکیل ساختار دوم در  منشأ دروژنیه پیوندهای. 

  د ساختمان دوم باشد.توانمی هاپروتئینساختمان نهایی برخی 

 انواع ساختمان دوم پروتئین

 چی( مارپالف

 ساختمان دوم است. نیترجیرا 

  شودمی جادیا رشتهکیی آمینواسیدهاپیوند هیدروژنی بین. 

  پیوند هیدروژنی بین اکسیژن گروه کربنیل با هیدروژن گروه آمینی تشکیل

 (یمولکولدرونهیدروژنی  یوندهای.( پشودمی

  دارای ساختمان مارپیچ  فقطهر یک از پلی پپتیدهای سازنده هموگلوبین

است.
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 ( صفحهب

 پلی پپتید بعد از ایجاد یک دور مجدداا در مجار بخش  رشتهیک در صفحه بتا

ی دو طرف پیوند هیدروژنی آمینواسیدهاو بین  قرارگرفتهدیگری از خود 

 .شودمیتشکیل 

 نیل و هیدروژن گروه آمینی استبپیوند هیدروژنی بین اکسیژن گروه کر ).

با ساختار  هاپروتئیناز  یامجموعهغشایی  ( منافذیمولکولدرون وندیپ

 .اندشدههستند که در کنار هم منظم  یاصفحه
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 ساختار سوم

  است. همبهمتصلتاخورده و نوعی 

 ست که در آن با تاخوردگی بیشتر هاپروتئین بعدیسهساختار  ،ساختار سوم

 .ندیآیدرمساختار دوم به شکل کروی  یهاچیمارپصفحات و 

   است زیگرآب (یهابرهمکنش) یوندهایپتشکیل این ساختار در اثر. 

  هایگروه زیگرآب یهابرهمکنشدر R به  ،زندیگرآبیی که اسیدهاآمینو

 دهایپیونتا در معرض آب نباشند. سپس با تشکیل  شوندمییکدیگر نزدیک 

و یونی ساختار سوم پروتئین  سولفیدی(دی ) یاشتراکدیگری مانند هیدروژنی 

 .شودمیتثبیت 

   ر د دهیچیپهمبه صورتبهی مختلف پروتئین را هاقسمت روهاینمجموعه این

 .دارندیمکنار هم نگه 

   د.ثبات نسبی دارن ،ساختار سومی دارای هاپروتئین روهاین نیباوجودابنابراین 

 ساختار و تواندمیحتی تغییر یک آمینواسید هم  ،ایجاد تغییر در پروتئین 

 تغییر دهد. شدتبهرا  هاآنعملکرد 
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  دوم را به ساختمان پیوندها و برهمکنش هایی که  اغلبپروتئین ها در

 ، ساختمان سوم تبدیل می کنند ضعیف )نسبت به پیوند کوواالنسی(هستند

 دی سولفید کوواالنسی و قوی هستند.برخی مانند 

 

 ساختار چهارم

 پپتیدی است. واحدهایآرایش زیر  نوعی 

   ساختار چهارم دارند. هاپروتئینبعضی از 

  دو یا چند زنجیره پلی پپتید در کنار  گیردمیشکل  کهیهنگاماین ساختار

 یکدیگر پروتئین را تشکیل دهند.
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  پروتئین دارند. یر یگشکللیدی در نقشی ک هارهیزنجدر این ساختار هر یک از 

  نامیده  هاپروتئیندر کنار هم ساختار چهارم  واحدها ریزنحوه آرایش این

 .شودمی

 و شکل نهایی آن از نوع  ار زنجیره از دو نوع متفاوت داردهموگلوبین چه

 ساختمان چهارم است.

 در ساختار را در ساختار اول دارند.  اسیدهاترتیب خاصی از آمینو ،هر زنجیره

 .ندیآیدرم چیمارپدوم به شکل 

  یک زیر واحد تاخورده و شکل  صورتبه هارهیزنجدر ساختار سوم هر یک از

 .کنندمیخاصی پیدا 

 و  قرارگرفتهاین چهار زیر واحد در کنار هم ،در ساختار چهارم  تیدرنها

 .دهندمیهموگلوبین را شکل 

  تواندیمیی که فقط یک زنجیره پلی پپتید دارند ساختار نهایی هاپروتئینبرای 

 مثل میوگلوبین که ساختار نهایی آن سوم است. ،ساختار دوم یا سوم باشد
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 هاپروتئیننقش 

 :و سرعت  کندمیزیستی عمل  یزورهایکاتال صورتبه آنزیم نقش آنزیمی

 د.هستن هاپروتئینگروه  ترینمهم .کندمیشیمیایی خاصی را زیاد  هایواکنش

 :هایمیکروب هستند که هایاختهسطح  یی درهاپروتئین هارندهیگ گیرنده 

 .دهندمیدیگر را تشخیص  هایمولکولسرطانی یا  هاییاخته ،خارجی

 :نیگلوبول ،کنندمیعمل  زاآسیبدفاع از بدن در مقابل عوامل  در نقش دفاعی 

 مثالی از این نوع پروتئین هستند. سازدمیرا  هاپادتنهای دفاعی که 

ی دفاعی محسوب هاپروتئینها از  نترفرونیا ها، نیپرفور ی مکمل،هاپروتئین

 .شوندمی
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 :تنفسی را در خون  یگازهامثل هموگلوبین  هاپروتئین یبرخ نقش انتقالی

 .کنندمیمنتقل 

 : پتاسیم پروتئینی است که در ساختار -سدیم پمپ انتقال غشایی و آنزیمی

 جاجابهسدیم و پتاسیم را در عرض غشا  یهاونیغشا شرکت دارد. این پمپ 

 و فعالیت آنزیمی هم دارد. کندمی

 یی مثل فیبرین و کالژن در هانیپروتئ ی ساختمانی و حفاظتی:هاپروتئین

 ،رباط ،یزردپ. کنندمیمختلف بدن حفاظت  یهابخشپیوندی از  یهابافت

 پروتئین کالژن دارند.استخوان و پوست مقدار فراوانی از 

 :نیز ناشی از حرکت لغزشی دو نوع پروتئین  هاچهیماه انقباض نقش انقباضی

 است. میوزیمروی یکدیگر یعنی اکتین و 

 ردوبدلرا در بدن جانوران  اییاختهبین  یهاامیپ (:یانشانهرسان )امیپ 

 ینیپروتئ یهاهورمون مانند مختلف در بدن انجام شود، یهامیتنظتا  کنندمی

 ضد زایمان، کنندهلیتسه ،نیپروالکت ،گلوکاگون ،نیانسول رشد، هورمون)

بیان  یهامهارکننده هیپوتاالموسی، مهارکنندهو  آزادکننده یهاهورمون ی،ر ادرا

 (نیتیتروپویار ،نیسکرت ،نیگاستر ،هاژن
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 تنظیمی متعددی را در فعال و غیرفعال کردن  هاینقش ،مهارکنندهی هاپروتئین

 .دارندعهدهبر  هاژن

 هامیآنز

 که انرژی اولیه کافی  گیرندمیشیمیایی در صورتی سرعت مناسب  هایواکنش

 برای انجام آن وجود داشته باشد.

  گویند. یساز فعالانرژی  واکنش را شروع انرژی اولیه کافی برای 

  مطرح  وسازسوختدر بدن موجود زنده نیز که با عنوان کلی  هاواکنشانجام

 دارد. یساز فعالنیاز به انرژی  شوندمی

  شوندمیانجام  هامیآنزبا حضور  بدن هایواکنش
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  واکنش را  یساز فعالرا افزایش و انرژی  هامولکولآنزیم امکان برخورد مناسب

 .دهدمیکاهش 

 هستند زیاد  یشدنانجامی را که در بدن موجود زنده هایواکنشسرعت  آنزیم

 .کندمی
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   بسیار کند انجام  هایاخته وسازسوختبدون آنزیم ممکن است در دمای بدن

 نشود. نیتأمشود و انرژی الزم برای حیات 

 محل فعالیت ازنظرانواع آنزیم 

 اییاختهبرون  الف(

  در خارج یاخته است. هامیآنزمحل فعالیت این 

  شوندمیو به بیرون سلول ترشح  شوندمیدر داخل یاخته ساخته. 

  پپسینوژن،  ازجملهگوارشی  یهامیآنزبه  توانمیخارج سلولی  یهامیآنزاز

ای پروتئازه بزاقی و پانکراسی یالزهایآم بزاقی و پانکراسی، یپازهایل لیزوزیم،

 و...اشاره کرد. یپانکراس

 یااختهیدرون یهامیآنز

 کنندمیو در همان مکان فعالیت  شوندمیساخته  اختهیدرون. 

 ،مسیرهای یهامیآنز لیزوزومی، یهامیآنز ،کازیهل ،رنابسپاراز مانند دنا بسپاراز 

چرخ تز )فتوسن یهامی( آنزو کربس گلیکولیز) یسلولتنفس  متابولیکی مانند

 کالوین(
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 غشایی یهامیآنز

  مستقرند مانند  یسلولدرونسلولی یا  یغشاهاهستند که در  هامیآنزگروهی از

 پمپ سدیم پتاسیمی که خاصیت آنزیمی نیز دارد.

 ایتهیاخیا برون  اختهیدرون یبندمیتقسدر  توانندمیغشایی  یهامیآنز البته 

 ا اساس ناحیه آنزیمی پروتئین قرار گیرند. بر

 هاآنزیمساختار 

  پروتئینی هستند. هاآنزیمبیشتر 

 دارند. جایگاه فعالدر ساختار خود بخشی به نام  هاآنزیم 

 در آن قرار  جایگاه فعال بخش اختصاصی در آنزیم است که پیش ماده

 .گیردمی

  شوندمینامیده پیش ماده  ،کندمیعمل  هاآنترکیباتی که آنزیم روی. 

 وندشمینامیده یا محصول  فراورده ،ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند. 
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  مس و یا مواد آلی  ،فلزی مانند آهن هاییونبرای فعالیت به  هاآنزیمبعضی

ته به آنزیم( گف کنندهکمک) کو آنزیمنیاز دارند که به این مواد  هاویتامینمثل 

 .شودمی

  با قرار  تواندمیوجود بعضی از مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک

به  مانع فعالیت آن شود. بعضی از این مواد ،گرفتن در جایگاه فعال آنزیم

 .شوندمیهمین طریق باعث مرگ 

 هاآنزیمعملکرد اختصاصی 

  است. مؤثرهر آنزیم روی یک یا چند پیش ماده خاص 

 عمل اختصاصی دارند. هاآنزیم 

  شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده یا بخشی از آن مطابقت دارد و

 مکمل یکدیگرند. اصطالحبه

  آنزیم های پروتئینی و غیر پروتئینی)ریبوزیمی(هر دو دارای جایگاه فعال و

 بعدی (هستندساختمان فضایی)سه 
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  بیش از یک نوع  هاآنعملی اختصاصی دارند ولی برخی از  هاآنزیماگرچه

ا د اکسیژن و یتوانمیمانند آنزیم روبیسکو که ) .بخشندمیواکنش را سرعت 

 را با ربیولوز بیس فسفات ترکیب کند( دیاکسیدکربن 

 کنندمیشیمیایی بدن جانداران شرکت  هایواکنشدر همه  هاآنزیم. 

   باقی  نخوردهدست هاواکنشاما در پایان  کنندمیسرعت واکنش را زیاد

ه ب هایاختهاستفاده کند. به همین دلیل  هاآنتا بدن بتواند بارها از  مانندیم

 نیاز دارند. هاآنزیممقدار کم به 

 یاخته مجبور به تولید  رینبناب روندیماز بین  هاآنزیممقداری از  مرورزمانبه

 .هستندی جدید هاآنزیم

 دائمی است ولی سرعت بیان همواره یکسان نیست. زیم هابیان ژن سازنده آن 

  تغییرات گرما وPH بر روی هر دو گروه آنزیم ها)هم پروتئینی و هم غیر

پروتئینی(موثرند ولی آنزیم های پروتئینی حساسیت بیشتری به این تغییرات 

 دارند.
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 هاآنزیمبر فعالیت  مؤثرعوامل 

  ازجملهعوامل متعددی PH، غلظت آنزیم پیش ماده بر سرعت فعالیت  ،دما

 .گذارندیم ریتأث هاآنزیم

 طیمح PH الف(

 PH  مثالا است  8و  6بیشتر مایعات بدن بین PH  است. 4/5خون در حدود 

  البتهPH  خارج از این محدوده هستند. یکی از این موارد هابخشبعضی از، 

PH  هست 2حدود ترشحات معده است که. 

 در یک  میهر آنزPH  ویژه بهترین فعالیت را دارد که به آنPH بهینه)*( 

 .گویندمی

   م فعال آنزی کسب بهینه ساختمان افزایش سرعت واکنش در این مورد نتیجه

 پیش ماده است.محتمالَ و تغییر بار الکتریکی آنزیم و 

  مثالا PH  است 2حدود  شودمیمعده ترشح  هاییاختهبهینه پپسین که از. 

 شوندمییی که از لوزالمعده به روده کوچک وارد هاآنزیم PH  8حدود بهینه 

 دارند.
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ر شکل باعث تغیی تواندمیشیمیایی مولکول پروتئین  پیوندهایبر  ریتأثبا  PHتغییر 

میزان  جهیدرنت ،ماده از بین برود شیپبهامکان اتصال آن  جهیدرنتآنزیم شود و 

عملکرد طبیعی کلیه ها،شش ها،معده،پانکراس،کبد)تولید .کندمیفعالیت آن تغییر 

 صفرا(در عملکرد آنزیم نقش اساسی دارد.

 ( دماب

 رادارندبهترین فعالیت  گرادیدرجه سانت 05 یدمابدن انسان در  یهاآنزیم. 

  برخورد بهینه افزایش سرعت واکنش در این مورد نتیجه افزایش احتمال

 پیش ماده با جایگاه فعال آنزیم می باشد.

  پیدا  ریناپذبرگشتیا  یعیرطبیغشکل  آنزیمممکن است در دمای باالتر

عملکرد طبیعی هیپوتاالموس در عملکرد آنزیم شوند. رفعالیغو  می کند

 ها نقش اساسی دارد.
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 با برگشت دما به حالت  شوندمی رفعالیغیی که در دمای پایین هاآنزیم

 به حالت فعال برگردند. توانندمی ،طبیعی

 

 آنزیم ( غلظتج

  مقدار بسیار کمی از آنزیم کافی است تا مقدار زیادی از پیش ماده را در واحد

 زمان به فراورده تبدیل کند.
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 اگر مقدار آنزیم زیادتر شود تولید فراورده در واحد زمان افزایش میابد. 

  واکنش در این مورد نتیجه افزایش احتمال برخورد بهینه افزایش سرعت

 پیش ماده با جایگاه فعال آنزیم می باشد.

 

  سرعت واکنش افزایش،خطی است چون همواره تعدادی از آنزیم ها در

 محلول آزاد هستند.

 ماده شیپ غلظت(د

 تواند تا افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد نیز می

باعث افزایش سرعت شود ولی این افزایش تا زمانی ادامه میابد که حدی 

ها با پیش ماده اشغال شوند. در این حالت فعال آنزیم یهاگاهیتمامی جا

 شود.سرعت انجام واکنش ثابت می
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  افزایش سرعت واکنش در این مورد نتیجه افزایش احتمال برخورد بهینه

 د.پیش ماده با جایگاه فعال آنزیم می باش

 تمام جایگاه های به علت افزایش غلظت پیش ماده به بعد  )*(از نقطه بهینه

 فعال پر هستند و آنزیم آزاد نداریم در نتیجه سرعت ثابت می شود.
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