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 نکته ها: 
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سیتوپل     ضای  سته و اندامکهای دیگر وجود ندارند و ماده ژنتیک آن یعنی دنا در ف سم)میان یاخته(  در پروکاریوتها ه

قرار دارد. پروکاریوتها شامل باکتریها هستند. یوکاریوتها شامل چهار دسته آغازیان، قارچها، گیاهان و جانوران هستند 

در همه آنها ماده ژنتیک در اندامکی به نام هستتته که دو غیتتایی استت  قرار دارد. هستتته شتتامل دنا، رنا و آن یمها و 

سل   س . البته همه  سلولهای آوند آبکیی نی         پروتئینها ا سلولهایی مانند گویچه قرم ،  ستند،  ولها هم دارای هسته نی

 فاقد هسته اند. در سلولهای یوکاریوت علوه بر هسته در میتوکندری و کلروپلس  نی  ماده ژنتیک دیده مییود.

 

 نکته ها: 

 در بدن همه جانداران دنا وجود دارد و کار یکسانی انجام میدهد.  -

 شود. غیرجنسی)تولیدمثل باکتری( مانند خودلقاحی و بکرزایی توسط یک والد انجام میتولیدمثل  -

 اطالعات الزم برای زندگی یاخته در دنا ذخیره شده است. -

 دنا مولکول هویتی انسان است که با آن هویت انسان مشخص میشود.  -

 دنا دارای اطالعات بیماری های ارثی نیز هست. -

شته های در هم به نام         - صورت ر زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست ماده وراثتی فشردگی کمتری دارد و به 

کروماتین است. هر رشته کروماتین از واحدهای تکراری به نام نوکلئوزوم تشکیل میشود که در آن مولکول دنا     

 مولکول پروتئینی هیستون پیچیده است.  ٨دور به دور  ٢

زندگی سلول بجز تقسیم ماده وراثتی هسته به صورت کروماتین است اما در تقسیم به صورت     در همه مراحل -

 فشرده است و کروموزوم نام دارد.

های آنها  پروتئین DNAآنها فشننرده نیسننت اما همواره همراه   DNAباشننند و باکتریها فاقد نوکلئوزوم می -

 دیگری قرار دارند.
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 یکسانی میباشند اما در هر سلول بعضی از ژنها بیان میشود.همه یاخته ها دارای دنای  -

از تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی در مغز قرمز استخوان، گویچه های قرمز نابالغ به وجود می آید. گویچه    -

قرمز نابالغ به وسیله اطالعات هسته همه مواد الزم گویچه قرمز را تولید میکند و به شکل خاص آن در می آید   

 پس با خروج هسته گویچه قرمز بالغ به وجود می آید. س

 اطالعات وراثتی میتوانند از یاخته ای به یاخته ای دیگر و از سلولی به سلولی دیگر منتقل شوند.  -

همانند سننازی شننده اسننت تقسننیم شننده  و به سننلولهای جدید  Sدر تقسننیم میتوز ماده ژنتیکی که در مرحله  -

 میرسد.

 ده نسل ها هستند. ویژگی های هر یک از والدین توسط دنای گامتها منتقل میشود.گامت های ارتباط دهن -

 

 

در دوران گریفی  عامل آنفوالن ا را استرپتوکوکوس نومونیا می دانستند. باکتری استرپتوکوکوس نومونیا دو نوع دارد، 

یود.              شها می سانها و مو سینه پهلو در ان سولدار باعث بیماری  سولدار. نوع کپ سول و کپ هر دو نوع باکتری بدون کپ

 ط کپسولدار باعث بیماری مییود.توانایی آلوده کردن انسان و موش را دارند، اما فق
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 نکته ها: 

آلودگی با بیمارشدن متفاوت است. ممکن است فردی آلوده باشد اما بیمار نشده باشد.)عالئم  -

 بیماری بروز نیافته باشد.( اما فردی که بیمار است قطعا آلوده نیز هست. 

سانی بافتها             - سیژن ر سی کاهش می یابد و اک شها ظرفیت تنف ش سیب  سینه پهلو به علت آ در 

کاهش می یابد. در نتیجه فعالیتهای وابسته به اکسیژن مختل میشود و برای نمونه در ماهیچه    

 تخمیر الکتیکی رخ میدهد. 

آنفوالنزا انواع مختلفی دارد، نوعی از آن آنفوالنزای پرندگان اسنننت که عامل آن یک ویرو           -

میشننود. که  Tاسننت. این ویرو  به شننشننها حمله میکند و باعی فعالیت زیاد لنفوسننیتهای   

 ممکن است به سلولهای شش حمله کنند و آسیب بافتی و نهایتا مرگ را موجب شوند.

-  
 .باشدها می تراتژی بسیارمؤثر در کنترل بیماریواکسیناسیون یک اس -

 

o             س . که با شده آن ا سم خنثی  شده، آنتی ژن میکروب یا  یته  شده یا ک ضعیف  سن میکروب  واک

سلولهای   س .      ورود به بدن باعث ایجاد  شده ا یوند. به همین دلیل ایمنی فعال نامیده  خاطره می

 برای تولید واکسنهای بی خطر از مهندسی ژنتیک استفاده مییود.

o .سینه پهلو نی  همانند آنفوالن ا باعث آسیب بافتی شیها مییود 
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o  التهاب پاستتتو موضتتتعی استتت  که به دنبال آستتتیب بافتی بروز میکند. التهاب باعث از بین رفتن

 وبها، جلوگیری از انتیار آنها و سریع شدن بهبودی مییود.میکر

o ویروسها: مانند نقص ایمنی انسان، آنفوالن ا، آنفوالن ای پرندگان 

  ویژگی میترک حیات را ندارند پس زنده نیستند. ٧ویروسها 

              ویروستتتها از عوامل بیماری ای گیاهان اند، برای مقاوم  گیاهان در برابر بیماری

 های ویروسی و قارچی و انگلی در گیاهان از مهندسی ژنتیک استفاده میکنند. 

  . انتقال ویروسها همانند پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها از راه پلسمودسم هاس 

 لنفوستتیتهای یاخته(های کیتتندهT  با ترشتت ) پرفورین و آن یم القا کننده آپوپتوز

سرطانی در دفاع        سلولهای  سلولهای آلوده به ویروس و  سلولی باعث از بین رفتن 

 مییوند. و اختصاصی غیر اختصاصی

  ترشتتت  مییتتتود که باعث مقاوت  ١از ستتتلولهای آلوده به ویروس اینترفرون نوع

ای تولید اینترفرون از زیستت  فناوری بر ستتلولهای مجاور در برابر ویروس مییتتود.

 استفاده مییود.

  صال به آنتی یوند و        پادتنها با ات شدن آنها می سها باعث خنثی  سط  ویرو ژنهای 

 فاگوسیتوز آنها را اف ایش میدهند.

   ویروس نقص ایمنی انستتان میتواند باعث بروز بیماری ایدز شتتود. در این بیماری

کل دستگاه ایمنی مییوند. حمله کرده و باعث تضعیف  Tویروسها به لنفوسیتهای 

ند از    یا نهفتگی ویروس میتوا تا    ٦دوره کمون  باشتتتد. در این دوره    ١٥ماه  نی  

 بیماری ایجاد نمیکند اما میتواند باعث آلودگی فرد دیگری شود.

     سرطان ایی اند. عوامل دیگری مانند آالینده های محیطی سها یکی از عوامل  ویرو

ا و  قرصهای ضد بارداری، نوشیدنی های الکلی و    و پرتوها  ومواد شیمیایی سرطان   

 دخانیات و ... از عوامل دیگر امکان بروز سرطان اند.

      سهای بیماری ا مورد حمله قرار گرفته سط ویرو س  تو یاخته های گیاهی ممکن ا

ص       سالم فر سمهایی مانند قطع ارتباط یاخته های آلوده با باف   اما گیاه با مکانی

 ترکیبات ضد ویروس با ویروس مقابله کند. می یابد که با ساخ 
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     از ویروستهای غیر بیماری ا در مهندستی ژنتیک برای تولید واکستنهای بی خطر و

 ژن درمانی استفاده مییود.

  از زیستت  فناوری برای جداکردن و تیتتدیص دنای ویروسHIV  از دنای انستتان

روس به دیگران زودهنگام بیماری ایدز و جلوگیری از انتقال آن وی برای تیتتدیص

 استفاده مییود.

-  
له ای دستتتگاه تنفس از حبابکها تیتتکیل شتتده که به مبادله گازهای تنفستتی بین خون و هوا    بدش مباد -

 میپردازند.

-  

 توان گفت:  با توجه به تصویر باکتری می -

o .شکل باکتری به صورت کروی و گرد می باشد 

o . ضدام  کپسول نسب  به دیواره بییتر اس 

o  اطراف باکتری یکپارچه اس .کپسول 

o  نانومتر بییتر اس . ٢٠٠اندازه آن از 

o ای ها دارد.تری نسب  به هوهستهباکتری ساختار ساده 

o  در سم  خارج غیا قرار گرفته اس .کپسول 

o کندیم محافظ  جانور بدن یمنیا ستمیس برابر در یباکتر از کپسول. 

o  غیتتتا در همه باکتریها وجود دارد و دیواره در اغلب آنها وجود دارد و کپستتتول در برخی از آنها در

 خارج دیواره وجود دارد.سم  

o . باکتری استرپتوکوکوس نومونیا فاقد تاژک و مژک اس 

 نکته ها:

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
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 : در این آزمایش گریفی  باکتریهای کپسولدار را به موشها ت ریق کرد که باعث مرگ موشها شد. ١آزمایش  -١

: با ت ریق باکتری های بدون کپسول به موشها زنده میمانند، چون باکتریهای بدون کپسول در دستگاه ٢آزمایش  -٢

 ایمنی بدن از بین میروند.

 

 آزمایش های گریفیت:
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کپسول دار و کیته شده با گرما نتیجه اش هم زنده ماندن موشها اس . از این : ت ریق باکتری ٣آزمایش  -٣

 آزمایش نتیجه گرف  که کپسول عامل بیماری زایی نیس .

: ت ریق باکتریهای کپسولدار کیته شده و بدون کپسول زنده با هم به موشها، و میاهده مرگ موشها. ٤آزمایش  -٤

 ل تغییر کرده و به باکتری کپسولدار تبدیل شده اند.بعضی)نه همه( از باکتریهای بدون کپسو

از این آزمایش میدص شده که ماده وراثتی علوه بر انتقال از نسلی به نسلی دیگر از یاخته ای به یاخته ای دیگر 

 نی  منتقل مییود.

 نکته ها: 

میشوند و برای کشتن باکتری ها از گرما استفاده شده، در اثر گرما پروتئین ها دچار تغییر  -

عملکرد خود را از دست میدهند. در اثر گرما دنا تخریب نمیشود چون اگر تخریب میشد دیگر این 

 عمل انتقال اتفاق نمی افتاد.

 فرآیند تغییر شکل باکتریها در خون که نوعی بافت پیوندی است انجام میشود. -

 گریفیت در تمام مراحل آزمایش از یک گونه موش استفاده کرد. -

 دارد.نخط دوم و سوم نقش  برخالفیشات گریفیت خط اول در آزما -

عالوه بر گازهای تنفسی، کربن مونواکسید و نیکوتین، باکتریهای استرپتوکوکو  نومونیا نیز  -

 میتواند از دیواره رگهای خونی عبور کند.

در صورتی که سیستم ایمنی بدن موشها تضعیف شود)مثال با تزریق طوالنی مدت کورتیزول(  -

 موشها توسط باکتریهای فاقد کپسول نیز بیمار میشوند. 

کپسول باکتری مانند سم نیست بلکه کپسول از باکتری در برابر سیستم ایمنی بدن جانور  -

 تغذیه باکتری از بافت ششها است. محافظت میکند. دلیل آسیب به ششها کپسول نیست بلکه

 باکتری و جاندار مورد استفاده او باکتری و موش بودند. جاندار مورد مطالعه گریفیت -
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موش جاندار مورد مطالعه اسکینر بود که با آزمون و خطا یا روش یادگیری شرطی شدن فعال  -

 یاد گرفت که با فشار دادن اهرم غذا بدست می آورد.

 بردن باکتریهای درون دهان موثر است. لیزوزیم در از بین -

 در حبابکها گروهی از یاخته های درشتخوار مستقر اند. -

 عرق از ترشحات پوست است که نمک و لیزوزیم دارد که بر علیه باکتریها عمل میکنند.  -

 مخاط بافتی پوششی با آستر پیوندی است.  -

به بدن جانداران دیگر وارد میکنند و  مهندسی ژنتیک روشی است که در آن ژنهای یک جاندار را -

 صفت یا صفاتی را منتقل میکنند. 

میتوان با مهندسی ژنتیک ژن گیاهان خودرو را استخراج و ویژگیهای خوب آنها را به گیاهان  -

 زراعی  منتقل کرد. 

انتقال ژنهای موثر در تثبیت نیتروژن به گیاهان انجام میشود تا گیاهان  یتالشهای زیادی برا -

 ود بدون نیاز به باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن این کار را انجام دهند. خ

تواند به نوع غیربیماریزا منتقل شود ژن مربوط به تولید پوشینه موجود در باکتری بیماریزا می -

 ژن نه. نهایی اما فراورده

 هر مولکول نوکلئیک اسید موجود در یک یاخته الزاما در آن ایجاد نشده است. -

 دنای باکتریها همانند دنای یوکاریوتها دو رشته ای اما برخلف دنای هسته ای شان حلقوی اس . -

هر دو باکتری توانایی آلوده کردن انسان و موش را دارند اما تنها باکتری کپسولدار میتواند باعث ایجاد  -

 بیماری)بیماری با آلودگی متفاوت اس ( شود. 

باکتری استرپتوکوکوس نومونیای کپسولدار به شیها حمله میکند و باعث آسیب سینه پهلو: در سینه پهلو  -

 بافتی در آنها مییود.

o  التهاب پاسو موضعی اس  که به دنبال آسیب بافتی بروز میکند. این پاسو، به از بین بردن

 میکروبها، جلوگیری از انتیار میکروبها و تسریع بهبودی می انجامد.
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o لید مییود و این مایع چرکی در شیها تجمع می یابد. در نهای ، آسیب در اثر التهاب چرک  تو

بافتی شیها و تجمع چرک درون حبابکها، سبب اختلل در تنفس مییود که میتواند منجر به 

 مرگ شود.

  چرک مایعی سفید یا زرد رنگ اس  که در اثر عفونتهای باکتریایی ظاهر مییود. چرک

اخته ای، میکروبهای کیته شده و نوتروفیلها و همچنین شامل یاخته های مرده و اج ای ی

 مواد ترش  شده توسط یاخته اس . 

o  در حبابکهای شیها مداط مژکدار وجود ندارد. در آنها گروهی از درشتدوارهای دستگاه ایمنی

 مستقرند. این یاخته ها حرک  میکنند و باکتری ها و مواد دیگر را با فاگوسیتوز از بین میبرند.

رسانی بافتها نی  با میکل عل  آسیب شیها در سینه پهلو، ظرفی  تنفسی کاهش می یابد و اکسیژنبه  -

مواجه مییود. لذا فعالیتهای وابسته به اکسیژن مثل تنفس یاخته ای مدتل مییود. مثل در ماهیچه ها تدمیر 

 الکتیکی رخ می دهد.

 

 آزمایش چهارم آزمایش سوم آزمایش دوم آزمایش اول 

 چگونگی انجام آزمایش
ت ریق باکتری زنده 

 کپسولدار به موش

ت ریق باکتری زنده بدون 

 کپسول به موش

های کیته ت ریق باکتری

 شده کپسولدار به موش

ت ریق باکتریهای کپسولدار 

کیته شده و بدون کپسول 

 زنده به موش

وضعی  موشها پس از 

 ت ریق
 مرگ زنده ماندن زنده ماندن مرگ

زنده در خون  باکتریهای

 موشها
 کپسولدار و بدون کپسول هیچی بدون کپسول کپسولدار

پادتن علیه باکتریها در 

 خون موش
 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

پادتن علیه کپسول در 

 خون موش
 وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود دارد

 در شش موشها
باکتریهای کپسولدار 

 میاهده مییود
 شود.هیچی میاهده نمی شودهیچی میاهده نمی

باکتریهای کپسولدار 

 میاهده مییود

 با حرارت با حرارت - - روش کیتن باکتریها
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از بین اسوالد ایوری و همکارانش در آزمایییان ابتدا کلیه پروتئین های عصاره باکتریهای کپسولدار کیته شده را 

بردند، تدریب پروتئین را با آن یمهای پروتئاز انجام داده اند. باقیمانده عصاره را به باکتریهای فاقدکپسول اضافه 

کردند و دیدند باز انتقال صف  روی میدهد پس پروتئین ها ماده وراثتی نیستند. در آزماییی دیگر با سانتریفیوژ 

ا به باکتریهای بدون کپسول اضافه کردند اما فقط الیه دارای دنا باعث مواد مدتلف را جدا کردند و تک تک آنها ر

 انتقال صف  به باکتریهای بدون پوشینه شد.

قسم  تقسیم کردند. به هر قسم  آن یم  هاردر آزماییی دیگر عصاره باکتریهای کپسولدار را استدراج کرده و به چ

را اف ودند و به محیط کی  باکتری  تئین و کربوهیدرات()نوکلئیک اسید، لیپید، پروتدریب کننده یک ماده آلی

 فاقد پوشینه انتقال داد. تنها در ظرفی که به آن آن یم تدریب کننده دنا اف وده شده بود انتقال صف  صورت نگرف .

 

 

ری:
 ایو

های
ش 

زمای
 آ
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  نکته ها: 

رنین، پپسین و پروترومبیناز نوعی پروتئاز و آمیالز و سلوالز نوعی کربوهیدراز و آنزیمهای  -

 آنزیم دنابسپاراز و...( نیز نوعی نوکلئاز اند.و  ECOR1دهنده )همانند برش

جنس کپسول باکتری از پلی ساکارید است این پلی ساکارید توسط یک آنزیم سنتز میشود و  -

 ئین است، این آنزیم توسط ژنی که بر روی دنا قرار دارد کد میشود. آنزیم نیز از جنس پروت

 نداشتند کپسول که یزمان به نسبت یشتریب یدنا کشت طیمح در موجود کپسولدار یهایباکتر -

 .است افتاده اتفاق پیفنوت رییتغ هم و داده رخ پیژنوت در رییتغ هم. دارند

سازنده کپسول را جذب کرده اند جاندار تراژن باکتریهای بدون کپسول که ژن رمزکننده آنزیم  -

 محسوب نمیشوند چون از یک گونه هستند.
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سلولها بر عهده مولکولی به نام نوکلئیک           صفات در  شد عامل انتقال  شخص  شمندان م شات دان با توجه به آزمای

ک اسید)دنا( تقسیم میشوند.     اسید است. نوکلئیک اسید به دو دسته ریبو نوکلئیک اسید )رنا( و دئوکسی ریبو نوکلئی        

نوکلئیک اسید بسپار)پلیمر(ی است که از واحدهای تکرار شونده تکپار)مونومر( به نام نوکلئوتید ساخته شده است.          

 هر نوکلئوتید دارای چند بخش میباشد: قند، باز آلی و گروه فسفات. 

 

 

نوکلئیک اسید میتواند قند ریبوز)برای رنا( و دئوکسی   بدش قندی نوکلئوتید قندی پنج کربنه اس  که بسته به نوع   

 ریبوز)برای دنا( باشد. قند دئوکسی ریبوز به نسب  قند ریبوز یک اتم)نه مولکول( اکسیژن کمتر دارد.

 در ساختار قند پنج کربنه همه پیوندها یگانه اند. -

 پنجم حلقه یک اتم اکسیژن است.همه کربنها درون حلقه نیستند. یکی کربنها در خارج از حلقه است و راس  -

 تفاوت دو قند ریبوز و دئوکسی ریبوز در تعداد گروه های هیدروکسیل و در نتیجه تعداد اتمهای اکسیژن است. -

 گروه هیدروکسیل دارد.   ٣گروه هیدروکسیل و دئوکسی ریبوز  ٤ریبوز     -

 .دارد شتریب ژنیاکس کی ٢ شماره کربن در بوزیر یدئوکس به نسبت بوزیر قند -

 از دو رشته دنا و رنا با توالی یکسان رشته رنا سنگینتر است. -

باز آلی نیتروژن دار میتواند پورین یا پیرمیدین باشتتد. باز های پورینی شتتامل آدنین و گوانین میباشتتند که ستتاختار 

مین، ستتیتوزین و دوحلقه ای دارند و در ستتاختار هر دو نوع نوکلئیک استتید وجود دارند. بازهای پیرمیدین مانند تی

سیل اند که باز   سید وجود دارد، ولی تیمین فقط در     تکیورا ساختار هر دو نوع نوکلئیک ا سیتوزین در  حلقه ای اند. 

 ساختار دنا و یواراسیل نی  فقط در ساختار رنا وجود دارد. 

 

 نکته ها: 
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 نوکلئیک اسیدها خاصیت اسیدی دارند اما در ساختارشان باز دیده میشود. -

شننابه  های رنا و دنا با هم متفاوت اند پس حتی اگر بازهای آلی هم مشننابه باشننند، باتوجه به قندها دنا و رنا م  قند -

 نخواهند بود.

حالت میتوانیم داشته باشیم و از طرفی  ٢باتوجه به این که برای بازهای آدنین، سیتوزین و گوانین باتوجه به نوع قند  -

 نوع نوکلئوتید داریم. ٨لت دارند که در مجموع بر اسا  نوع باز و قند تیمین و یوراسیل نیز هرکدام یک حا

وساز نوکلئیک اسیدها است، منبع نیتروژن    داخل ادرار مواد دفعی نیتروژندار متنوعی داریم. اوریک اسید نتیجه سوخت   -

دارد. رسوب بلورهای اوریک این اسیدهای نوکلئیک نیز از باز آلی آنها است. اسید اوریک انحالل پذیری آنچنانی در آب ن

 اسید در کلیه باعی ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعی نقر  میشود.

 ضلعی میباشد.    ٦یکی از حلقه ها پنج ضلعی و دیگری  پورین در باز آلی -

 پیوند بین قند ریبوز و باز آلی نوع پیوند کوواالنسی است. -

 ته باشد.ای داشحلقهنوع ساختار تک ٢یک نوکلئوتید ممکن است  -

 

 

سفات در یک نوکلئوتید میتوانند یک تا   سفات پیوندهای پرانرژی وجود     ٣گروه های ف شند. بین گروه های ف عدد با

سفات از دست            یکیل پیوند دو گروه ف سه عدد است  که در هنگام ت سفات  دارد. در حال  آزاد تعداد گروه های ف

 میرود. 

 نکته ها: 

گروه  ٢گروه فسنننفات اسنننت دو پیوند پرانرژی و در نوکلئوتید دارای      ٣در نوکئوتیدی که دارای    -

که         یدی  ند پرانرژی وجود دارد و در نوکلئوت یک پیو فات  ند     ١فسننن فات دارد هیی پیو گروه فسننن

 ای دیده نمیشود. پرانرژی

 استفاده شود.  وجود پیوندهای پرانرژی باعی میشود که از نوکلئوتیدها برای ذخیره انرژی -

 ٢، ١نوع نوکلئوتید داشتیم همچنین تعداد فسفاتها میتواند    ٨با توجه به نوع قند و بازهای آلی  -

 حالت است.  ٢٤فسفاته باشد، پس تعداد کل نوکلئوتیدها  ٣و 

 به دلیل منفی بودن گروههای فسفات، نوکلئیک اسیدها دارای بار منفی اند. -



زیست شناسی دکتر فرضی –آموزشگاه پزشکان برتر   

 

18 
 

برای تیتتکیل یک نوکلئوتید بازهای آلی و گروه یا گروه های فستتفات با پیوند کواالنستتی به قند پنج کربنه متصتتل  

 میباشند. پس نوکلئوتیدها با توجه به نوع قند و بازهای آلی و تعداد گروه های فسفات با هم تفاوت دارند. 

صل        سفات نوکلئوتید دیگری مت سیل قند یک نوکلئوتید را به ف سی که گروه کربوک نوکلئوتیدها با نوعی پیوند کواالن

سفودی  شته های پلی            میکند به نام پیوند ف سازند. این ر شته پلی نوکلئوتیدی می شده و ر صل  ستر به یکدیگر مت ا

نوکلئوتیدی دیگر به صورت دوتایی قرار  پلی ا، یا با رشته  نوکلئوتیدی یا به تنهایی نوکلئیک اسید را میسازند مانند رن  

 میگیرند مانند دنا.

 نکته ها: 

 با توجه به پیوند فسفو دی استر کل پیوند بین دو حلقه قندی فسفو دی استر است. -

 بین دو رشته پلی نوکلئوتیدی در دنا و همچنین بعضی از جاهای بعضی رناها پیوند هیدروژنی برقرار است.  -

 

روژنی و بین تیمین و آدنین در دنا و همچنین بازهای آلی ستتیتوزین و گوانین ستته پیوند هید  بین 

یوراسیل و آدنین در رنا دو پیوند هیدروژنی برقرار اس . )البته کتاب درسی فقط گفته بییتر اس       

 و نیازی به حفظ این اعداد نیس (

سازی آن یم هلیکاز پیوندهای هیدروژنی    شته در فرآیند همانند یکند. اما در فرآیند  دو ر ی دنا را می

نی  در محل جایگاه  EcoR1( میباشد. آن یم  پلیمراز RNAرونویسی این عمل برعهده ی رنابسپاراز)  

 تیدیص آن یم باعث شکستن پیوند هیدروژنی دو رشته دنا مییود.

، انتهای چستتتبنده، جایگاه نمونه های دنا: پلزمید، توالی پایان رونویستتتی، کروموزوم، کروماتید، ستتتانترومر -

(، توالی اپراتور، توالی راه انداز، توالی اف اینده، جایگاه اتصتتال EcoR1تیتتدیص آن یم محدود کننده)مانند 

 فعال کننده، توالی بیانه)اگ ون(، میانه)اینترون(.

پایان ترجمه،     نمونه های رنا: رنای ناقل، رنای پیک، رنای رناتنی، کدون)رم ه(، آنتی کدون)پادرم ه(، کدون               -

 (، رونوش  توالی اگ ون و اینترونCCAکدون آغاز ترجمه، جایگاه اتصال آمینواسید به رنای ناقل)توالی 

سید بین    - شته نوکلئیک ا سفات قرار    ٢در یک ر سفات، یک قند پنتوز و بین دو قند پنتوز یک گروه ف گروه ف

 دارد.

 استر یک نوکلئوتید قرار دارد.بین دو پیوند فسفودی -
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 شوند.ضلعی به قند نوکلئوتید وصل می ٦بازهای پیرمیدین برخلف بازهای پورین از طریق حلقه  -

، نصتتف مجموع کل بازهای موجود   Aو  Gیا  Tو  Gیا  Cو  Aیا  Tو  Cدر یک مولکول دنا، مجموع بازهای  -

 در آن مولکول اس .

 .اس  ثاب  قطر دنا کل در جهینت در. شوندیم دهید یآل باز حلقه سه دنا مولکول مقطع در -

 

آورند )بعضی دو انتهای رشته های پلی نوکلئوتید میتوانند به هم متصل شده و اسید نوکلئیک حلقوی را بوجود می

اند( همانند دنای باکتریها و راکی ه و سب ینه، و میتوانند متصل نیوند و اسید نوکلئیک خطی را از رناها نی  حلقوی

یوکایوتها و رنای خطی. در این حال  یک انتها دارای گروه هیدروکسیل و انتهای دیگر  بوجود آورند مانند دنای

 دارای گروه فسفات اس .

 .ستندین کسانی یدینوکلئوت یپل رشته یانتها دو یخط دیاس کینوکلئ در -

 .اس  کسانی یخط یدنا مولکول کی یانتها دو -

 وندیپ دو یحلقو یدنا باشند، داشته برابر یدهاینوکلئوت تعداد یحلقو و یخط یدنا مولکول اگر -

 .دارد یتریب یخط یدنا از استریفسفود

 دیاس کینوکلئ نوع دو نیب در اما اس  شانیآل یبازها نوع در کینوکلئ دیاس نوع کی یدهاینوکلئوت تفاوت -

 .باشند متفاوت  ین یآل یبازها که اس  ممکن و دارد وجود حتما قندها در تفاوت دنا و رنا

 .روندیم مثب  قطب سم  به الکتروفورز مانند یکیالکتر دانیم در و دارند یمنف بار یخط یرنا و دنا -

 هر مولکول دنای موجود در باکتری فاقد قطبی  اس . -

 توان نوکلئیک اسید خطی یاف . در باکتریها همانند یوکاریوتها می -

اصلی باکتری( و یا آزاد در سیتوپلسم توانند به صورت متصل به غیا )کروموزوم دناهای حلقوی می -

 توانند داخل اندامک )میتوکندری و کلروپلس ( باشند.)پلزمید( باشند ویا می
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 انتها، یک در. نیستند هم مثل آن، انتهای دو یعنی. اس  قطبی  دارای خطی نوکلئوتیدی پلی ی رشته هر -

 خطی DNA مولکول حال، عین در. ندارد وجود فسفات گروه دیگر، انتهای در اما. دارد وجود فسفات گروه

 .باشد می یکدیگر عکس خطی  DNA  ی رشته دو از یک هر قطبی  واقع در. اس  قطبی  فاقد

- DNA نوکلئوتیدی پلی زنجیرۀ دو و نیس  آزاد آن انتهای دو چون اس  قطبی  فاقد حلقوی DNA حلقوی 

 .هستند قطبی  فاقد نی 

 

 پیوند فسفو دی اسرت چیه ؟!

  

.................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................... 

 

  :ATP مولکول

 گروه فسفات دارد.  ٣این مولکول دارای قند از نوع ریبوز  و بازآلی آدنین اس  و  -

 پیوند پر انرژی دارد.  ٢گروه فسفات مولکول  ٣بدلیل داشتن  -

 یک مولکول آب آزاد مییود. ATPبه ازای تیکیل هر پیوند پرانرژی در مولکول  -

 

 نکته ها: 

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 

.........................................................................................

......................................................................................... 

.........................................................................................

......................................................................................... 

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 

......................................................................................... 
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انرژی شکسته شود.  اما برای تبدیل نیاز اس  دو پیوند پر AMPدر دو مرحله به  ATPبرای تبدیل  -

 مستقیم آن شکستن یک پیوند پرانرژی کافی اس . 

 شش ضلعی میباشد.  ١پنج ضلعی و  ٢مولکول دارای  -

 آزمایش های چارگاف

 
پس در ابتدا تصور بر این بود که مقدار همه بازهای آلی در هر جانداری مساوی اس . مطالعات چارگف نیان داد که 

دو با هم مساوی اند. یعنی مقدار باز آدنین با تیمین و مقدار سیتوزین با گوانین مساوی در دنا، بازهای آلی دوبه

 . اس . خود چارگف نتوانس  دلیل این امر را میدص کند

در نتیجه میتوان گف  که تعداد بازهای پورین)دوحلقه ای( با بازهای پیرمیدین)تک حلقه ای( برابر اس . چون هر 

% کل بازهای دنا را ٥٠کدام از بازهای یک دنا یکی از چهار باز اس  پس بازهای پورین و بازهای پیرمیدین هر کدام 

 تیکیل می دهند. 

پلی نوکلئوتیدی ل وما صدق نمیکند. ولی در مورد دناها)خطی و  موارد گفته شده در مورد هر رشته -

 حلقوی( حتما صدق میکند. 

 ل وما آدنین و گوانین یا تیمین و سیتوزین باهم برابر نیستند.  -

 کند.مکمل بودن بازهای آلی نتایج چارگاف را تائید می -

 کردند.واتسون و کریک از نتایج چارگاف برای مدل مولکولی نردبانی استفاده  -
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ویلکین  و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس به این نتیجه رسیدند که مولکول دنا حال  مارپیچی دارد و از بیش از 

 ساخته شده اس . از روش پرتو ایکس برای تیدیص ابعاد مولکولها نی  استفاده مییود.رشته(  ٢)نه ل وما یک رشته 

 دنا را میدص میکند نه ساختار شیمیایی آنها را.این روش ساختار فی یکی مولکولهای  -

 اشعه ایکس برخلف سونوگرافی میتواند به جنین آسیب برساند و برای آن مضر اس .  -

 انگلیسی شد. Xبر روی دنا تصویری به شکل حرف  Xنتیجه پراش پرتو  -

تی زنده اس  که نوعی فناوری نوین میاهده سیستم های زیس Xروش تصویربرداری از دنا با کمک پرتوی  -

 ای اس .رشتهحاصل نگرش بین

 اس . Xیکی از راههای پی بردن به شکل پروتئین استفاده از پرتوی  -

 

 

 

 



زیست شناسی دکتر فرضی –آموزشگاه پزشکان برتر   

 

23 
 

واتسون و کریک مدل نردبان مارپیچی را برای دنا ساختند. این مدل بر اساس آزماییهای چارگاف و روش پرتو 

 ایکس و یافته های خودشان مطرح شده اس . 

 همانند سازی دنا نی  قابل توجیه اس .با این مدل  -

سون و کریک                 - سط وات ساختار مولکول دنا تو شناخ   سان، پس از  شنا س   شها و اب ارهای زی شها، رو نگر

س . این تحول سبب شده که علم زیس  شناسی به رشته ای مترقی، توانا، پویا و همچنین            متحول شده ا

معه از زیس  شناسان نسب  به دهه ها و سده های قبلی      امیدبدش تبدیل شود. به گونه ای که انتظارات جا 

 بسیار اف ایش یافته اس .
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س  که به دور محوری            شده ا یکیل  شته پلی نوکلئوتیدی ت سون کریک یک مولکول دنا از دو ر ساس مدل وات بر ا

و  قندها و فسفاتها ستونهای  فرضی پیچیده شده اس . اگر دنا را مانند یک نردبان در نظر بگیریم، بازهای آلی پله ها   

آن اند. در دنا آدنین در برابر تیمین و ستتتیتوزین در برابر گوانین قرار میگیرد به این جف  بازها، جف  باز مکمل            

پورین و پیرمیدین در برابر   دنا  میگویند. بین بازهای مکمل پیوند هیدروژنی برقرار استتت . پس به زبانی دیگر در          

به همین دلیل قطر مولکول دنا در تمامی طول آن یکستتتان خواهد بود. چون بازهای پورین         همدیگر قرار میگیرند و  

 مییود.  دنا باعث پایداری بییتر اطلعاتای. ثاب  ماندن قطر حلقهای اس  و پیرمیدین تکدوحلقه

ی ترتیب ی دنا، با شتتناستتاینتیجه دیگر جف  شتتدن بازهای مکمل این استت  که با وجود یکستتان نبودن دو رشتتته 

 نوکلئوتیدها در یکی از رشته ها میتوان ترتیب نوکلئوتیدها را در رشته دیگر با توجه به بازهای مکمل میدص کرد.

پیوندهای هیدروژنی پیوندهای ضعیفی اند و انرژی کمی دارند، ولی به دلیل زیاد بودن تعداد نوکلئوتیدها و در نتیجه 

شده و بدون   تعداد پیوندهای هیدروژنی دنا را پایدار شته دنا میتوانند از هم جدا  تر میکند. همچین در موقع نیاز دو ر

 به هم خوردن پایدارییان وظایفیان را انجام دهند. 

تعداد پیوند هیدروژنی بین بازهای تیمین و آدنین از تعداد پیوند هیدروژنی بین گوانین و ستتتیتوزین کمتر          -

 سیتوزین بییتر شود پایداری و ثبات دنا بییتر خواهد شد.اس . پس هر چه تعداد بازهای گوانین و 

بین دو نوکلئوتید آدنین دار و تیمین دار ل وما همییتتته پیوند هیدروژنی وجود ندارد و ممکن استتت  دو         -

نوکلئوتید در کنار هم قرار بگیرند  و بین آنها پیوند فسفودی استر وجود داشته باشد.  اگر روبروی هم باشند 

 ژنی و اگر کنار هم باشند پیوند فسفودی استر داریم.پیوند هیدرو

اگر یک رشته دنا از طرفی به قند ختم شود رشته مکمل آن از همان طرف به گروه فسفات ختم خواهد شد.  -

 همینطور انتهای رشته اول به فسفات و رشته مکمل آن از همان طرف به قند ختم مییود.

سپاراز،  میآن  - ستن    با توانندیم...  و کازیهل میآن  رناب شدن  باعث یدروژنیه وندیپ شک شته  دو جدا  هم از دنا ر

 .شوند

 یدروژنیه وندیپ یخودخودبه شتتکستتتن باعث استتتریفستتفود وندیپ شتتکستتتن با کننده محدود یمهایآن  -

 .شوندیم



زیست شناسی دکتر فرضی –آموزشگاه پزشکان برتر   

 

25 
 

 پایداری در ستتتامانه های زنده یکی از ویژگیهای ماده وراثتی استتت  اما در عین حال، ماده وراثتی به طور              -

محدودی تغییر پذیر استتت . این تغییرپذیری باعث ایجاد گوناگونی مییتتتود و چنان که خواهیم دید، توان   

 بقای جمعیتها را در شرایط متغیر محیط اف ایش میدهد و زمینه تغییر گونه ها را فراهم میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوند.         سل دیگر منتقل می سلی به ن یهای ایوری و همکارانش اطلعات وراثتی در دنا قرار دارند و از ن ساس آزمای بر ا

شود. اطلعات وراثتی در ژنها        ساخ  رنا یا پلی پپتید منجر  س  که میتواند در نهای  به  یی از مولکول دنا ا ژن بد

 سازماندهی شده اند. 

 نکته ها: 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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تای یکستتتان        - ید دارای کروموزوم هم ندارای دیپلوئ جا ند         در  مان ها ه ند. ژن ها قرار دار ها روی کروموزوم ژن

 کروموزومها جف  هستند.

 بعضی مواقع چند ژن باهم سبب بروز تنها یک صف  مییوند. -

 نمونه ژنها در انسان: ژن رنگ چیم، ژن گروه خونی، ژن تولید هموگلوبین، ژن تولید انسولین و ... -

ستند. بنابراین،       - صول عملکرد ژنها ه ستند. پروتئینها، مح پروتئینها تنظیم کننده چرخه یاخته و مرگ آن ه

میتتدص استت  که در ایجاد ستترطان ژنها نقش دارند. ژنهای زیادی شتتناخته شتتده اند که در بروز ستترطان 

 موثرند.

 یود.مولکول میانجی میان دنا و پروتئین رنا اس . از روی ژنها رنا ساخته می -

  شود.رونویسی از روی هر دو رشته ژن انجام نمی -

 رشته الگو در ژنهای مدتلف متفاوت اس . -

 

 

 

شته های مولکول دنا       سید هستند، مولکولهای رنا از روی یکی از ر شته ای از نوع نوکلئیک ا رناها مولکول های تک ر

 ساخته مییود. 

 رنا برخلف دنا تک رشته ای اس .  -

 ریبوز اس  اما قند دنا دئوکسی ریبوز.قند رنا  -
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 در رنا نی  ممکن اس  که بین بازهای مکمل پیوند هیدروژنی وجود داشته باشد. -

سی توسط           - شته الگو( تولید مییود. رونوی شته های دنا)ر سی از روی بدیی از یکی از ر رنا طی فرایند رونوی

 انجام مییود. (پلیمرازRNAآن یم رنابسپاراز)

س . ژنها پروتئینها را کد میکنند پس          دنا در داخل ه - سیتوپلسم ا سازی در  س  ولی محل پروتئین  سته ا

 برای تولید یک پروتئین الزم اس  مولکول واسطی وجود داشته باشد. این مولکول رنا اس . 

 در رنا باز یوراسیل وجود دارد در حالیکه در دنا به جای آن باز تیمین وجود دارد. -

 DNA RNA 
 ریبونوکلئیک اسید دئوکسی ریبونوکلئیک اسید نام

 ریبوز)پنتوز( دئوکسی ریبوز)پنتوز( نوع قند

نوع بازهای 

 آلی

 (سیتوزینC) 

 گوانین(G) 

 (آدنینA) 

 (تیمینT) 

 (سیتوزینC) 

 گوانین(G) 

 (آدنینA) 

 (U)یوراسیل

تعداد 

 فسفات

 عدد در حال  آزاد ٣ 

 عدد در حال  ترکیب ١ 

 عدد در حال  آزاد ٣ 

 در حال  ترکیبعدد  ١ 

پیوند 

فسفودی 

 استر

 دارد دارد

 دو رشته ای تعداد رشته
یک رشته ای)بج  بدیهای دورشته ای 

tRNA) 

پیوند 

 هیدروژنی
 (tRNAندارد)بج  بدیهای دورشته ای  دارد

 شکل
در باکتریها،  -در هسته یوکاریوتها خطی

 پلزمید و میتوکندری و کلروپلس  حلقوی
 پروکاریوتخطی در یوکاریوت و 

 دارد ندارد)بج  در رشته دنای خطی( قطبی 

نقش 

 آن یمی
 (rRNAدارد)در برخی:  ندارد

توانایی 

 همانندسازی
 ؟ دارد
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 منفی منفی بار الکتریکی

 انواع رناها: 

رنای پیک: اطلعات را از دنا به رناتن)ریبوزوم( منتقل میکند، اطلعات مربوط به ستتاخ  پروتئین در رنای پیک قرار 

 دارد که ریبوزوم با استفاده از آنها به تولید پروتئین میپردازد. 

سید         - سه نوکلئوتیدی)کدون( وجود دارد که میدص کننده نوع آمینوا ساختارهای  ساختار رنای پیک  یا در 

 عمل پایان یافتن ساخ  پروتئین اس .

س  نی        - سته، میتوکندری و کلروپل سلول یوکاریوتی علوه بر رناهای مربوط به ژنهای موجود در ه در یک 

 رنای خاص خود را دارند.

 این رنا در ساختار خود فاقد پیوند هیدروژنی اس .  -

 ریبوزومها برای فرایند پلی پپتید سازی را دارند.رنای ناقل: این رناها وظیفه انتقال آمینواسید ها به 

در ساختار رنای ناقل ساختارهای سه نوکلئوتیدی)آنتی کدون( وجود دارد که میدص کننده نوع آمینواسید  -

اس  و از نظر نوکلئوتیدها با کدون ها رابطه ی مکملی برقرار میکنند چون نوکلئوتیدهای جف  هستند. این 

 آنتی کدون باهم متفاوت اند و در قسمتهای دیگر توالیهای میابهی دارند. رنا ها فقط در ناحیه 

یود. پس در       - ساختار رنای ناقل در بعضی جاها پیوند هیدروژنی بین بدیهای مکمل در یک رنا دیده می در 

 رنای ناقل خمیدگی دیده مییود.

توانند نقش آن یمی و دخیل در تنظیم بیان ژن    رنای رناتنی: این رنا در ستتتاختار رناتن یا ریبوزوم قرار دارد. رناها می        

 نی  داشته باشند. این رناها تنها آن یمهای غیر پروتئینی اند و در هسته ساخته مییوند. 

 نقش آن یمی این رنا در ایجاد پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید اس .  -

 رنا اند.ریبوزوم از دو بدش ب رگ و کوچک تیکیل شده که هر کدام دارای پروتئین و  -

هر ستته نوع رنا، در پروتئین ستتازی نقش دارند. رنای پیک دستتتور و رنای ناقل آمینواستتیدهای الزم را می   -

 آورند، و وجود ریبوزوم که سازنده پلی پپتیدها اس  به رنای رناتنی وابسته اس . 

ضی از رناهای کوچک مکمل، به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونوی    - صال بع س . با این    ات سی ا

 ی ساخته شده تج یه مییود. RNAاتصال از کار ریبوزوم جلوگیری شده و در نتیجه عمل ترجمه متوقف و 

 RNA mRNA tRNA rRNAنوع مولکول 
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 رنای رناتنی رنای ناقل رنای پیک معادل فارسی

 در هسته طی رونویسی در هسته طی رونویسی محل تولید در یوکاریوتها
در هسته طی 

 رونویسی

 سیتوپلسم سیتوپلسم سیتوپلسم محل فعالی 

 نقش
انتقال اطلعات الزم برای 

 ترجمه از دنا به ریبوزوم

انتقال آمینواسیدها به 

 ریبوزوم برای ترجمه

شرک  در ساختار 

 ریبوزوم

آن یم تولیدکننده در 

 یوکاریوتها
 ١رنابسپاراز  ٣رنابسپاراز  ٢رنابسپاراز 

 - - + کدون

 - + - کدون آنتی

 ؟ + - بدیهای دورشته ای

تغییر پس از تولید در 

 یوکاریوتها
 ؟ تاخوردن ممکن اس  پیرایش باشد

 

 

 

 

منبع انرژی در ستلول است  و ستلول برای فعالی  های مدتلفی مانند انتقال     ATPنوکلئوتید آدنوزین تری فستفات  

س  نقش ناقل الکترون را در        ستفاده میکند. نوکلئوتیدها همچنین ممکن ا سیتوز و ... از آن ا سیتوز، آندو فعال، اگ و

 و ...  FADو  NAD فرآیندهای فتوسنت  و تنفس سلولی بر عهده داشته باشند. مانند:

 لیسم نوکلئیک اسیدها ماده زائد نیتروژندار حاصل مییود. که اوریک اسید اس .از متابو -
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 نقش نوکلئوتیدها: 

 واحد سازنده رنا و دنا -

به دلیل دارابودن پیوند پرانرژی میتوانند انرژی انجام واکنیها را فراهم  ADPو  ATPنقش ذخیره انرژی:  -

گرفتن یک یا دو گروه فسفات میتواند انرژی زیادی را فاقد پیوند پرانرژی اس  پس با  AMPکنند اما چون 

 در خود ذخیره کند.

جایی مواد: انرژی ذخیره شده در نوکلئوتیدها برای انتقال مواد کاربرد دارد همانند انتقال نقش در جابه -

همراه با کمک  ١٢پتاسیم ، جذب کلسیم و آهن در روده باریک، جذب ویتامین ب -توسط پمپ سدیم

لی معده به روش اندوسیتوز، بازجذب مواد به خون)بییتر موارد(، بازگی  یون کلسیم به شبکه عامل داخ

 آندوپلسمی در پایان انقباض

در ساختار  2FADHو  NADHو  NADPHلهای الکترون: ناقلهای الکترونی مانند حامشرک  در ساختار  -

راکی ه و سب ینه قرار دارند که از نوکلئوتید ساخته شده اند پس در خود دارای بازآلی حلقوی و قندهای 

 پنج کربنه و فسفات اند. 

 هر کدام از این ناقلها دارای دو نوکلئوتید هستند. 

 حاملهای الکترون در فرآیندهای تنفس یاخته ای و فتوسنت  نقش دارند. 

 ها دارای حداقل دو فسفات اند چون همگی دو نوکلئوتید دارند.هر کدام از حامل 

 

 

 

 

 


