مرکس تخصصی خذمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

زیست سلًلی
ممذمٍ:
زوذگی بب سلًل آغبز می شًد.
ٔٙؾٛض اظ ظ٘س ٜثٛزٖ چیؿز؟ ا٘ؿبٖ  ٚحیٛا٘بر ظ٘س ٜا٘س زض نٛضسی و ٝنرط ٚ ٜؾٞ ًٙب ظ٘س٘ ٜیؿشٙس .چٝ
ٚیػٌی ٞبی ٕٟٔشطی زض ٔٛجٛزار ظ٘سٚ ٜجٛز زاضز و ٝزض فٛأُ غیط ظ٘س ٜزیسٕ٘ ٜیقٛز؟
جٛاة ایٗ ؾٛاَ أطٚظٛٔ ٜضز لج َٛظیؿز قٙبؾبٖ اؾز أب ظٔب٘ی و ٝزض  180ؾبَ لجُ ،ایٗ دبؾد ٔغطح
قس؛ ا٘مالثی فؾیٓ زض سفىط جبٔق ٝفّٕی ایجبز وطز .جٛاة ایٗ ؾٛاَ ایٗ اؾز و ٝسٕبْ ٔٛجٛزار ظ٘س ٜاظ
سلًل ؾبذش ٝقس ٜا٘س .ثطذی اظ ٔٛجٛزار ظ٘س ٜچٙس ؾِّٛی ،ثس٘كبٖ اظ ٔیّیبضٞب ؾّ َٛسكىیُ قس ٜاؾز أب
ثطذی اظ ٔٛجٛزار ظ٘س ٜسه ؾّٚ َٛاحسی زاض٘س و ٝسٕبْ ٚیػٌی ٞب  ٚنفبر ظ٘سٌی ٚی ضا ٔكرم ٔیؾبظز.
ایٗ ؾّٞ َٛب سٛا٘بیی ضقس  ٚسمؿیٓ زاض٘س .اعالفبر ضا دطزاظـ وطز ٚ ٜثٔ ٝحطن ٞب دبؾد ٔیزٙٞس .آٖ ٞب
سطسیجی قٍفز اٍ٘یع اظ ٚاوٙف ٞبی قیٕیبیی ضا ا٘جبْ ٔیزٙٞس .سٕبٔی ٚیػٌی ٞبی فٛق ،زوذگی ضا سقطیف
ٔیوٙس.
ؾّٞ َٛب اظ ٘ؾط اثقبز  ٚا٘ساظ ٚ ٜقىُ سٛٙؿ ثؿیبض ظیبزی ضا اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس أب ٘ىشٔ ٟٓٔ ٝكشطن ثٛزٖ
ثقضی اظ جٙجٞ ٝبی ؾبذشبضی ؾّٞ َٛب اؾز .سٕبٔی ؾّٞ َٛبی ظ٘س ،ٜفطآیٙسٞبی دیچیس ٜضا ثط اؾبؼ یه
ضٚـ ٔكبث ٝا٘جبْ ٔیزٙٞس  ٚثط ٕٞیٗ اؾبؼ ،ان َٛوّی ؾِّٛی ِٛٔ ٚىِٛی زض ع َٛؾبَ ٞبی ٔشٕبزی
وكف قس.
ث ٝعٛض وّی ،جٟبٖ ظیؿشی قبُٔ زٛ٘ ٚؿ ؾّ َٛپريکبریًتیٚ $1اغ ٜی٘ٛب٘ی ثٔ ٝقٙبی دیف ٞؿشٚ #ٝ
یًکبریًتیٚ$2اغ ٜی٘ٛب٘ی ثٔ ٝقٙبی ٞؿشٚ ٝالقی #اؾز .دطٚوبضیٛر ٞب قبُٔ ثبوشطی ٞب  ٚآضوی ثبوشطی ٞبٚ 3
یٛوبضیٛر ٞب قبُٔ  4ؾّؿّ ٝثعضي ٌیبٞبٖ ،جب٘ٛضاٖ ،لبضچ ٞب  ٚآغبظیبٖ ٞؿشٙس..
ؾّٞ َٛبی دطٚوبضیٛسی سٛؾظ یه غكب ِیذیسی اظ ٔحیظ اعطاف ٔجعا قس ٜاؾز؛ آٖ ٞب فبلس ٞؿشٔ ٝكرم
ثٛز ٚ ٜؾبظٔبٖ یبثی زض٘ٚی ؾبز ٜای زاض٘س .ایٗ ٔٛجٛزار زاضای سٛاٖ سغبثك ثبال ثب قطایظ ٔحیغی قبٖ
ٞؿشٙس؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض فٕك ٞفز ٔبیّی الیب٘ٛؼ ٞب  ٚچٟبض ٔبیّی ثبالی ج٘ ٛیع حضٛض زاض٘س و ٝایٗ
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٘كبٖ اظ ؾبظٌبضی ثبالیكبٖ زاضز .وطثٗ شذیط ٜقس ٜزض ثبوشطی ٞب سمطیجب ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜوطثٗ شذیط ٜقس ٜزض
ٌیبٞبٖ اؾز.
زض ٔمبثُ ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسی ،فال ٜٚثط غكب دالؾٕبیی و ٝاعطاف ؾّٞ َٛب ضا احبع ٝوطز ٜاؾز ،زاذُ
ؾّ٘ َٛیع سٛؾظ ٕٞیٗ غكبٞب ث ٝثرف ٞب  ٚاضٌبُ٘ ٞبی زاذّی سمؿیٓ قس ٜاؾزٚ .جٛز اضٌبُ٘ ٞبی
7
ٔكرم ٔ ٚجعا زض زاذُ ایٗ ؾّٞ َٛب اظ جّٕ ٝقجى ٝآ٘سٚدالؾٕی ،4زؾشٍبٌّ ٜػیِ ،5یعٚظ ،6ْٚدطاوؿی ظْٚ
 ، ... ٚأىبٖ ا٘جبْ فطآیٙسٞبی ٔشفبٚر  ٚدیچیس ٜؾِّٛی ضا ثس ٖٚایجبز سساذُ ثب یىسیٍط فطأ ٓٞیؾبظز .یىی
اظ انّی سطیٗ ثرف ٞبی زض ٖٚؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسیٞ ،ؿش ٝاؾز .ایٗ اضٌبُ٘ سٕبٔی ٔبز ٜغ٘شیىی ؾّ َٛضا
زض ذٛز زاقش ٚ ٝاظ آٖ زض ثطاثط آؾیت ٞبی ٔحیغی ث ٝقسر حفبؽز ٔیوٙس.
ٔیشٛوٙسضی ٚ 8وّطٚدالؾز 9ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسی اظ جّٕ ٝا٘سأه ٞبیی ٞؿشٙس و ٝثب غكب ز ٚالی ٝای ٚ
ٔ DNAكرم ٔ ٚجعا اظ ؾّ ،َٛث٘ ٝؾط ٔیضؾس وٙٔ ٝكب جساٌب٘ ٝای اظ ؾبیط ا٘سأه ٞب زاقش ٝثبقٙس .ثط
عجك یه ٘ؾطی ،ٝاجساز ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسی یه نیبز ثٛز ٚ ٜثب قىبض ؾّٞ َٛبی زیٍط سغصیٔ ٝی ٕ٘ٛزٜ
اؾز .زض عی سىبُٔ ثطذی ثبوشطی ٞبی ٛٞاظی  ٚیب فشٛؾٙشعی سٛؾظ ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسی ثّقیس ٜقس٘س أب
ث ٝزِیُ ایجبز قطایظ ٔؿبفس ثطای ؾّٔ َٛیعثبٖ ،سٛؾظ آٖ ٞضٓ  ٚحصف ٘كس ٚ ٜثب ؾّ َٛاضسجبط ٔؿبِٕز
آٔیع ثطلطاض ؾبذشٙس .ثط اؾبؼ ٘ؾطی ٝدرين َمسیستی ،10ز ٚا٘سأه ٔیشٛوٙسضی  ٚوّطٚدالؾز زاضای ٔٙكب
ثبوشطیبیی ٞؿشٙس و ٝثقس اظ ٚضٚز ث ٝؾّ ،َٛزض ع َٛظٔبٖ ثب سقبٔالر ذٛز ثب آٖ ،ثركی اظ غٖ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ
ذٛز ضا ثٞ ٝؿش ٝؾّٙٔ َٛشمُ وطز ٚ ٜحیبر ذٛز  ٚؾّٔ َٛیعثبٖ ضا ث ٝیىسیٍط ٚاثؿش ٝؾبذش ٝا٘س.
ؾیشٛظ َٚزض ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسی سٟٙب یه ؾٛح ؾبز ٜاظ ٔٛاز قیٕیبیی  ٚا٘سأه ٞب ٘یؿزٔ .غبِقبر ا٘جبْ
قس ٜسٛؾظ ٔیىطٚؾىٛح ٞبی اِىشط٘ٚی ٘كبٖ زاز ٜاؾز و ٝؾیشٛظٔ َٚب٘ٙس قجىٔ ٝشمبعقی اظ ضقشٞ ٝبی
عٛیُ ؽطیفی اظ جٙؽ دطٚسئیٗ اؾز و ٝزض ثبوشطی ٞب ٚجٛز ٘ساضز .ایٗ ضقشٞ ٝب اظ یه عطف ثب غكب
دالؾٕبیی اضسجبط زاض٘س  ٚاظ ؾٕز زیٍط زض ٘عزیىی ٞؿشٙٔ ٝكقت قس ٜا٘س .ؾیؿشٓ فیالٔٙشی 11و ٝث ٝآٖ
اقبض ٜقس ٜث ٝاسکلت سلًلیٔ 12قطٚف اؾز .اؾىّز ؾِّٛی فال ٜٚثط حفؼ قىُ ٔ ٚحبفؾز ؾّ َٛزض ثطاثط
فٛأُ سٙف ظای ذبضجی ،زض سمؿیٓ نحیح ؾِّٛی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔجبزالر زض ٖٚؾِّٛی ٘مف ث ٝؾعایی ضا ایفب
ٔیوٙس.
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حبَ ثب سٛضیحبر ا٘سوی و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔمسٔ ٝزض اضسجبط ثب ؾّٞ َٛب زاز ٜقس ،زض فهٔ َٛرشّف وشبة ثب
جعئیبر ؾبذشبض  ٚفّٕىطز ٞط وساْ اظ اضٌبُ٘ ٞبی ؾِّٛی ،اضسجبط ؾّٞ َٛب ثب یىسیٍط  ٚسمؿیٓ ٔ ٚطي ؾِّٛی
آقٙب ذٛاٞیس قس.

ؾبذشبض ؾّٞ َٛبی ثبوشطیبیی $دطٚوبضیٛسی ،#ؾّٞ َٛبی جب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی $یٛوبضیٛسی.#
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فصل ايل:

سبختبر غشبی زیستی ي ومل ي اوتمبالت غشبیی
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غكب زض جٙجٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفّٕىطز  ٚؾبذشبض ؾّ َٛزذبِز زاضز .غشبی سلًلی سقییٗ وٙٙس ٜی ٔطظ ٞبی
ؾِّٛی ثٛزٔ ٚ ٜحیظ ذبضج ضا اظ زاذُ ؾّ َٛجسا ٔیؾبظز .غكب ٕٞچٙیٗ زض یٛوبضیٛر ٞب ٔؿئ َٛایجبز
اضٌبُ٘ ٞبی زاذُ ؾِّٛی اظ لجیُ ٞؿشِ ،ٝیعٚظ ،ْٚقجى ٝآ٘سٚدالؾٕی ،زؾشٍبٌّ ٜػی  ... ٚاؾز .ایٗ غكبٞبی
ظیؿشی زاضای یه ٔسَ دبی $ٝیه فؿفِٛیذیس ز ٚالی ٝایٞ #13ؿشٙس أب زض زاذُ ایٗ ِیذیس ز ٚالی ،ٝجٙجف ٞب
 ٚسحطوبسی ٚجٛز زاضز و ٝث ٝؾجت آٖ سجبزالسی نٛضر ٔیٌیطزٞ .ط غكب ؾِّٛی زاضای ٌطٞٚی اظ دطٚسئیٗ
ٞبؾز و ٝزاضای فّٕىطز ٞبی اذشهبنی ٞؿشٙس.
زض دطٚوبضیٛر ٞب و ٝفبلس ا٘سأه ٞبی زاذُ ؾِّٛی ٞؿشٙس ،غكب زاضای نس ٞب ٘ٛؿ دطٚسئیٗ ٔرشّف اؾز وٝ
فّٕىطز ذبل اضٌبُ٘ ٞب ضا ثط فٟس ٜزاض٘س .اظ جّٕ ٝایٗ دطٚسئیٗ ٞب ٔیسٛاٖ ث ٝفٛأُ ؾٙشع ٔ ،ATPكبضوز
زض وبسبِیع ّٔى ٚ DNA َٛثؿیبضی اظ دطٚسئیٗ ٞبی حبمل غشبیی ٘بْ ثطز و ٝزض ٔشبثِٛیؿٓ ی٘ٛی ،لٙسٞب،
اؾیس آٔیٞ ٝٙبی ٔرشّف ٚ ٚیشبٔیٗ ٞب  ٚؾبیط ٔحشٛیبر ؾِّٛی زذبِز زاض٘س .ایٗ دطٚسئیٗ ٞب ٕٞچٙیٗ ٔی-
سٛا٘ٙس ٔٛاز ظائس ؾِّٛی ضا اظ آٖ ذبضج ٕ٘بیٙس.
زض یٛوبضیٛر ٞب غكبی ؾِّٛی ثؿیبضی اظ فّٕىطز ٞبی ذٛز ضا ث ٝاضٌبُ٘ ٞبی ؾِّٛی ٚاٌصاض ٕ٘ٛز ٜاؾز.
دطٚسئیٗ ٞبی حبُٔ غكبیی فطٚا٘ی زض غكب ٚجٛز زاضز و ٝیٞ ٖٛب ّٔ ٚىٞ َٛبی وٛچه ضا ث ٝعٛض ا٘شربثی
ٚاضز  ٚذبضج ٔیؾبظزٚ .جٛز گیروذٌ َبی غشبیی ،ؾّ َٛضا زض ثطاثط قٙبؾبیی دیبْ ٞبی قیٕیبیی ٔ ٚحیظ
اعطاف یبضی ٔیوٙس .دطٚسئیٗ ٞبی ایٗ غكبی دالؾٕبیی ث ٝاؾىّز ؾِٛی ٔشهُ ٔیق٘ٛسٔ .یب٘ىٙف ثیٗ
دطٚسئیٗ ٞبی غكبیی  ٚاؾىّز ؾِّٛی اظ چٙس ٘ؾط حبئع إٞیز اؾز :حفبؽز ٔىب٘یىی ،وبٞف ٘فٛشدصیطی
غكب ،دصیطفشٗ اقىبَ ذبل  ٚا٘جبْ حطوبر ؾِّٛی ضطٚضی.

قىُ ٔ :1-1سَ ٔٛظائیه ؾیبَ اظ غكب دالؾٕبیی  ٚدطٚسئیٗ ٞبی ٔٛجٛز زض غكب.

یىی اظ ٚیػٌی ٞبی غكبی ؾِّٛی ٕٞب٘غٛض وٌ ٝفش ٝقسٔ ،طثٛط ثٔ ٝحهٛض وطزٖ اضٌبُ٘ ٞب  ٚوبٞف
٘فٛشدصیطی آٖ اؾز .ایٗ ذهٛنیز ٔ ٟٓزض قىُ ٌیطی ؾبذشبض ِیعٚظٔٚی ثؿیب إٞیز زاضز .ثطای ٔثبَ زض
Phospholipid bilayer
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فضبی ِیعٚظٔٚی PH ،اؾیسی $زض حسٚز  #5اؾز ِٚی زض ٔمبثُ  PHزض ٘ٛاحی ؾیشٛظِٚی زض حسٚز  7اؾز.
چٍ ٝ٘ٛایٗ ٔؿبِ ٝأىبٖ دصیط اؾز؟ زض ؾغح غكبی ِیعٚظٔٚی ،دٕخ ٞبی ٞیسضٚغ٘ی ٔهطف وٙٙسATP ٜ
ٚجٛز زاضز و ٝثب نطف ا٘طغی یٞ ٖٛبی دطٚسٛٔ ٖٛجٛز زض ؾیشٛظ َٚضا ثط ذالف قیت غّؾز ثِ ٝیعٚظٚ ْٚاضز
وطزٕٞ ٚ ٜیٗ ؾجت وبٞف  PHفضبی ِیعٚظٔٚی ٔیٌطزز.
ضؾذشٛض ٞبی ؾِّٛی فٕٔٛبً ٔشهُ ث ٝوساْ یه اظ اجعای ؾِّٛی اؾز؟ $اضقس #76
اِف -غكبی ؾِّٛی

ة -زؾشٍبٌّ ٜػی

ج -ضسیى ِْٛٛزا٘ ٝزاض

ز -ضسیى ِْٛٛنبف

ٌعی ٝٙاِف .وبٔال ٚاضح  ٚضٚقٗ!!!

قىُ  :2-1غكب ٞبی ٔٛجٛز زض زاذُ ؾّ َٛثبفث ایجبز فضب ٞبیی ٔیقٛز و ٝؾّ َٛضا اظ اثطار ٔرشّف آ٘عیٓ ٞب حفؼ ٔی-
ٕ٘بیٙس.

 -1غشب َبی زیستی
 -1-1ترکیببت لیپیذی ي سبزمبن یببی سبختبری
زض ؾبذشبض غكبٞبی ظیؿشی ،ا٘ٛافی اظ ّٔىٞ َٛبی ِیذیسی قطوز زاض٘س .فؿفٌّٛیؿطیسٞ 14ب ،اؾفٍِٛٙیذیس

15

ٞب  ٚوّؿشط 16َٚثعضٌشطیٗ ذب٘ٛاز ٜی ِیذیس ٞبی غكبیی ٞؿشٙس .ایٗ ّٔىٞ َٛب آمفی پبتیک 17ثٛزٚ ٜ
قبُٔ ز ٚلؿٕز ثب ٚیػٌی وبٔال ٔشفبٚر ٞؿشٙس ..زْ ٞبی ٞیسضٚوطثٙی ظ٘جیط ٜی جب٘جی اؾیس چطة زض

14

Phosphoglyceride
Sphingolipid
16
Cholesterol
17
Amphipathic
15
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فؿفٌّٛیؿطیسٞب  ٚفؿفِٛیذیس ٞب و ٝآثٍطیع ٞؿشٙس  ٚلؿٕز ٘عزیه ث ٝآة یقٙی ٌط ٜٚؾط و ٝث ٝنٛضر لٛی
ثب آة ٔیب٘ىٙف ٔیزٞس  ٚآثسٚؾز اؾز.
زض ٔمبثُ ّٔىٞ َٛبی اؾشطٚئیسی اظ لجیُ اؾشطٞ َٚب $ث ٝاؾشثٙبی یه ٌطٞ ٜٚیسضٚوؿیُ آثسٚؾز #ث ٝعٛض
فٕس ٜآثٍطیع ٞؿشٙسٚ .جٛز ٚیػٌی ٞبی ٔرشّف ّٔىٞ َٛبی ِیذیسی ثطای قىُ زٞی  ٚؾبذشبض غكب إٞیز
فطاٚا٘ی زاضز.

قىُ  :3-1ؾبذشبض ِٔٛىِٛی ِیذیس ٞبی غكبیی $ا٘ٛاؿ فؿفِٛیذیس ٞب ،اؾفٍِٛٙیذیس ٞب  ٚاؾشط#18َٚ

Strole
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ز ٚالی ٝچطثی زض غكب سٛؾظ وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط زض وٙبض یىسیٍط لطاض ٔیٌیط٘س؟$اضقس #95
اِف-وكف ؾغحی
ج -جبشث ٝاِىشطٚاؾشبسیه ٌطٞ ٜٚبی فؿفبر ٞط الیٝ

ة -دی٘ٛس زٌ ٚب٘ ٝثیٗ زْ ٞبی اؾیسٞبی چطة
ز -دی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی ثب آة

ٌعی ٝٙز.
 غشبَبی زیستی شبمل سٍ گريٌ اصلی لیپیذی َستىذ.
ٕٞب٘غٛض و ٝزض ثبال ٌفش ٝقس ،یه غكبی ظیؿشی اظ ؾٌ ٝطِ ٜٚیذیس آٔفی دبسیه سكىیُ قس ٜاؾز :فؿفٛ
ٌّیؿطیسٞب ،اؾفٍٔٛٙیّیٗٞ 19ب  ٚاؾشطٚئیسٞ 20ب .ایٗ ِیذیسٞب اظ ٘ؾط ؾبذشبض قیٕیبیی ،فطاٚا٘ی  ٚفّٕىطز زض
غكب ٔشفبٚر ٞؿشٙس..
فسفً گلیسریذ َب:
فطاٚاٖ سطیٗ ٌطِ ٜٚیذیس ٞبی غكبیی ٞؿشٙس و ٝاظ ٌّیؿط -3 َٚفؿفبر ٔكشك قس ٜا٘س .یه فؿفٌّٛیؿطیس
قبذم زاضای یه زْ آثٍطیع قبُٔ ز ٚظ٘جیط ٜی ٞیسضٚوطثٙی اؾیس چطة اؾشطیفی ٝقس ٜثب زٌ ٚطٜٚ
ٞیسضٚوؿیُ زض فؿفبر ٌّیؿط ٚ َٚیه ٌط ٜٚؾط لغجی و ٝثٌ ٝط ٜٚفؿفبر ٔیچؿجس ،اؾز $ث ٝقىُ 3-1
ٔطاجق ٝقٛز.#
ز ٚظ٘جیط ٜاؾیس چطة زض سقساز اسٓ ٞبی وطثٗ 18-16 $اسٓ وطثٗ ٚ #زضج ٝاقجبؿ قسٌی $نفط ،یب زاضای یه
یب ز ٚدی٘ٛس زٌٚب٘ٔ #ٝشفبٚر ٞؿشٙس .فؿفٌّٛیؿطیس ٞب ثط اؾبؼ حبِز ٌط ٜٚؾط ذٛز سمؿیٓ ثٙسی ٔیق٘ٛس.
 -1فسفبتیذیل کًلیه:21
فطاٚاٖ سطیٗ فؿفِٛیذیس زض غكبی دالؾٕبیی اؾز .زض ٌط ٜٚؾط ذٛز زاضای وِٛیٗ  ٚیه اِىُ ثب ثبض
ٔثجز اؾز.
 -2فسفبتیذیل اتبوًل آمیه:22
یه ّٔى َٛزاضای ٌطٞ ٜٚیسضٚوؿیُٔ #OH $ثُ اسب٘ َٛآٔیٗ اؾز.
 -3فسفبتیذیل سریه:23
ایٗ فؿفِٛیذیس زض ٘بحی ٝؾط ذٛز زاضای ؾطیٗ اؾز و ٝثٌ ٝط ٜٚفؿفبر ٔشهُ قس ٜاؾز.
 -4فسفبتیذیل ایىًزیتًل:24
ّٔى َٛزاضای ٔكشمبر لٙسی ایٛٙظیش َٛاؾز.

19

Sphingomyelin
Steroid
21
Phosphatidylcholine
22
Phosphatidylethanolamine
23
Phosphatidylserine
24
Phosphatidylinositol
20
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ٌطٞ ٜٚبی ثبضزاض زض ٘بحی ٝؾط ثب ثبض ٔٙفی ٌط ٜٚفؿفبر ٚاوٙف زازٔ ٚ ٜیب٘ىٙكی لٛی ثب آة ثطلطاض ٔیؾبظ٘س.
زض  PHذٙثی ،ثقضی اظ فؿفٌّٛیؿطیس ٞبٔ $ثُ فؿفبسیسیُ وِٛیٗ  ٚفؿفبسیسیُ اسب٘ َٛآٔیٗ #فبلس ثبض
اِىشطیىی ذبِم ٞؿشٙس زض نٛضسی وٌ ٝط ٜٚزیٍطی اظ ایٗ ِیذیس ٞبٔ $ثُ فؿفبسیسیُ ایٛٙظیشٚ َٛ
فؿفبسیسیُ ؾطیٗ #زاضای ثبض اِىشطیىی ذبِم ٔثجز یه ٞؿشٙس .ثب ٚجٛز ایٗ ٌطٞ ٜٚبی لغجی ؾط زض ٕٝٞ
فؿفِٛیذیس ٞب ،آٖ ٞب ٔیسٛا٘ٙس ثب یىسیٍط زض ؾبذشبض زٚالی ٝای ٔكرهی ٔشطاوٓ ق٘ٛس.
 -5پالسمبلًشن:25
ایٗ ٌط ٜٚاظ فؿفٌّٛیؿطیس ٞب زاضای ز ٚظ٘جیط ٜاؾیس چطة ٞؿشٙس .و ٝیىی ث ٝوطثٗ قٕبضٌّ 2 ٜیؿطَٚ
سٛؾظ یه دی٘ٛس استری چؿجیس ٜاؾز  ٚیه ظ٘جیطٞ ٜیسضٚوطثٙی عٛیُ زیٍط و ٝث ٝوطثٗ قٕبض1 ٜ
ٌّیؿط َٚسٛؾظ یه دی٘ٛس اتری ٚ $ث٘ ٝسضر دی٘ٛس اؾشطیٔ #شهُ قس ٜاؾز .ایٗ فؿفٌّٛیؿطیس ث ٝزِیُ
ٚجٛز دی٘ٛس اسطی زاضای دبیساضی قیٕیبیی ثبالسطی اؾز  ٚسٛظیـ آٖ زض ثبفز ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ جّٕ ٝثبفز
ٞبی لّت ٔ ٚغع ٔشفبٚر اؾز أب ٛٙٞظ إٞیز فیعیِٛٛغیه آٖ ٞب ٔكرم ٘كس ٜاؾز.
اسفىگًلیپیذ َب:
سٕبٔی اؾفٍِٛٙیذیسٞب اظ اؾفٍٛٙظیٗ و ٝیه اِىُ آٔیٗ زاض ثب یه ظ٘جیط ٜی ٞیسضٚوطثٙی عٛیُ اؾز ٔكشك
قس ٜا٘س .ایٗ سطویجبر زاضای یه ظ٘جیط ٜعٛیُ اؾیس چطة چؿجیس ٜث ٝیه آٔیسی ٞؿشٙس و ٝثٌ ٝط ٜٚآٔیٗ
اؾفٍٛٙظیٗ ٔشهُ اؾز.
 -1اسفىگًمیلیه:
ایٗ سطویت فطاٚا٘شطیٗ اؾفٍِٛٙیذیس ثٛز ٚ ٜؾبذشبض آٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾز و ٝفؿفٛوِٛیٗ ثٝ
ٞیسضٚوؿیُ اؾفٍٛٙظیٗ ٔشهُ اؾز .ثٙبثطایٗ اؾفٍٔٛٙیّیٗ یه فؿفِٛیذیس اؾز  ٚؾبذشبض وّی آٖ
وبٔالً ثب فؿفبسیسیُ وِٛیٗ ٔكبثٟز زاضز .ایٗ ّٔى َٛقجبٞز ظیبزی ث ٝفؿفٌّٛیؿطیس ٞب زاضز ٔ ٚی-
سٛا٘س زض سكىیُ ز ٚالیِ ٝیذیسی ٕٞطا ٜثب آٖ ٞب قطوز وٙس.
 -2گلیکًلیپیذ َبی آمفی پبتیک:26
ایٗ ّٔىٞ َٛب زاضای ٌط ٜٚؾط لغجی لٙسی ٞؿشٙس و ٝاسهبَ آٖ ٞب اظ عطیك ٌط ٜٚفؿفبر ٘یؿز.
 -گلًکًزیل سربريزیذ

27

َب :ؾبز ٜسطیٗ ٌّیىٛاؾفٍِٛٙیذیس ٞب ٞؿشٙس و ٝقبُٔ یه ٚاحس

ٔٙفطز ٌّٛوع زض اسهبَ ث ٝاؾفٍٛٙظیٗ اؾز.
 -گبوگلیًزیذ

28

َب :زض زؾشٌّ ٝیىٛاؾفٍِٛٙیذیس دیچیس ٜلطاض ٔیٌیط٘س و ٝزاضای یه یب زٚ

ا٘كقبة ظ٘جیط ٜلٙسی $اِیٍٛؾبوبضیس #29قبُٔ ٌطٞ ٜٚبی اؾیس ؾیبِیه اؾز و ٝث ٝاؾفٍٛٙظیٗ
ٔشهُ ٔیقٛز.

25

Plasmalogen
Amphipathic glycolipids
27
Glucosylcerebroside
28
Ganglioside
1
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ٌّیىِٛیذیسٞب ثیٗ  10-2زضنس ِیذیس ٞبی غكب ٞبی ظیؿشی ضا سكىیُ ٔیزٙٞس  ٚثٚ ٝفٛض زض ثبفز ٞبی
فهجی یبفز ٔیق٘ٛس.
وساْ ٌّیىِٛیذیس زض ٔحشٛای اِىّی ذٛز ثب ثمیٔ ٝشفبٚر اؾز؟$زوشطی #96
اِف -الوشٛظیُ ؾطأیس ةٌ -بٍّ٘یٛظیس جٌّٛ -وٛظیُ ؾطثطٚظیس

ز-ؾِٛفِٛیذیس

ٌعی ٝٙز .وبٔال ٔكرم.

ٔیعاٖ ٌّیىِٛیذیس زض غكب وساْ یه ثیكشط اؾز؟$زوشطی #96
اِفٛ٘ -ضٔ ٖٚیّیٗ زاض

ةٔ -یشٛوٙسضی

ج -قجى ٝآ٘سٚدالؾٕی

ز -ثبوشطی E.coli

ٌعی ٝٙاِف.

کلستريل َب:
ایٗ زؾش ٝاظ ٔ ٟٓسطیٗ ِیذیس ٞبی غكبیی  ٚاستريئیذ َب اؾز .ؾبذشبض دبی ٝی اؾشطٚئیس ٞب یه ٞیسضٚوطثٗ
چٟبض حّم ٝای اؾز .ایٗ ؾبذشبض ثٔ ٝمبزیط جعئی زض اضٌؿشط $30َٚاؾشطٔ َٚرٕطی ،#اؾشیٍٕبؾشط$31َٚ
فیشٛؾشطٌ 32َٚیبٞی ٚ #وّؿشط $َٚاؾشط َٚانّی حیٛا٘بر #سفبٚر زاضز .وّؿشط َٚقجی ٝث ٝز ٚاؾشط َٚزیٍط
زاضای یه ٞیسضٚوؿیُ جبیٍعیٗ قس ٜضٚی یه حّم ٝاؾز .اٌطچ ٝوّؿشط َٚاظ ٘ؾط سطویت ٞیسضٚوطثٙی
اؾز أب زاضای ؾبذشبضی آٔفی دبسیه اؾز ٌ ٚطٞ ٜٚیسضٚوؿیُ ٔیسٛا٘س ثب آة ٔیب٘ىٙف زٞس.
وّؿشط َٚث ٝعٛض ذبل زض غكب دالؾٕبیی ؾّٞ َٛبی دؿشب٘ساضاٖ ث ٝفطاٚا٘ی یبفز ٔیقٛز .أب زض ؾّٞ َٛبی
دطٚوبضیٛسی ٌ ٚیبٞی ٚجٛز ٘ساضز .ایٗ ِیذیس ث ٝعٛض عجیقی ثیٗ ّٔىٞ َٛبی فؿفِٛیذیس زض غكب لطاض ٔیٌیطز
 ٚثب غكبی ظیؿشی سطویت ٔیقٛز.
وّؿشط َٚفال ٜٚثط ٘مف ؾبذشبضی زض غكب ،زض چٙسیٗ ّٔى َٛفقبَ ظیؿشی ث ٝفٛٙاٖ دیف ؾبظ آٖ ٞب فُٕ
ٔیٕ٘بیس .اظ جّٕ ٝآٖ ٞب ٔیسٛاٖ ث ٝاؾیس ٞبی نفطاٚیٛٞ ،ضٔٞ ٖٛبی اؾشطٚئیسیٚ ،یشبٔیٗ  ٚ Dزض ٔؿیط
ؾیٍٙبِیٞ ًٙجٟٛي 33زض ضقس جٙیٗ اقبض ٜوطز.
ٌعی ٝٙنحیح وساْ اؾز؟ $زوشطی #81
اِف -وّؿشط َٚزض غكب ؾِّٛی سٛؾظ دطٚسئیٗ ٞب زض ز ٚالی ٝچطثی لطاض ٔیٌیطز.
29

Oligosaccharides
Ergosterol
31
Stigmasterol
32
Phytosterol
33
Hedgehog
30
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ة -وّؿشط َٚثس ٖٚزذبِز دطٚسئیٗ ٞبی غكبیی ٕ٘یسٛا٘س زض ز ٚالی ٝچطثی غكب ؾِّٛی لطاض ثٍیطز.
ج -وّؿشط َٚثس ٖٚزذبِز ّٔىٞ َٛبی دطٚسئیٙی یب لٙسیٔ ،یسٛا٘س زض ز ٚالی ٝی چطثی غكب لطاض ٌیطز.
ز -زض غكب ؾِّٛی ،وّؿشط َٚانال زض ز ٚالی ٝی چطثی یبفز ٕ٘یقٛز.
ٌعی ٝٙجٕٞ .ب٘غٛض و ٝزض لجُ  ٓٞاقبض ٜقس ،وّؿشط َٚث ٝضاحشی ٔیسٛا٘س زض ثیٗ فؿفِٛیذیس ٞبی غكب لطاض
ثٍیطز.

قى
َ
 :4-1لطاض ٌیطی ٔؿشمُ ّٔى َٛوّؿشط َٚزض ثیٗ فؿفِٛیذیس ٞبی غكب ٞبی ؾِّٛی.

 فسفًلیپیذ َب ي سبزمبن یببی آن َب:
عجیقز آٔفی دبسیه فؿفِٛیذیس ٞبٞ ،سایز وٙٙس ٜی ٔیب٘ىٙف ثیٗ آٖ ٞب اؾز .ایٗ ٚیػٌی ٘مف ثؿیبض
وّیسی زض ایجبز ؾبذشبضٞبی غكبیی زاضز .زض حبِز فبزی ،فؿفِٛیذیس ٞب ظٔب٘ی و ٝزض یه ٔحیظ آثی لطاض
ٔیٌیط٘س ،سٛا٘بیی سكىیُ ؾ ٝؾبذشبض انّی ضا زاض٘س :میسل َبی کريی ،34لیپًزيم َب

35

 ٚدي الیٍ ی

فسفًلیپیذی.
٘ٛؿ ؾبذشٕب٘ی و ٝسٛؾظ یه فؿفِٛیذیس ذبِم یب ٔرّٛعی اظ فؿفِٛیذیسٞب قىُ ٔیٌیطز ،ث ٝچٙسیٗ فبوشٛض
ثؿشٍی زاضز و ٝفجبضسٙس اظ:
 #1ع َٛظ٘جیط ٜی اؾیس چطة
 #2زضج ٝاقجبؿ آٖ ٞب

Spherical micelles
Liposome
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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قىُ  :5-1سهٛیط قٕبسیه ؾبذشبض ٞبی ٔرشّف ز ٚالی ٝای غكب ٞبی ظیؿشیٌ .طٞ ٜٚبی لغجی ث ٝؾٕز ذبضج  ٚزْ
ٞبی اؾیس چطة آثٍطیع زض زاذُ لطاض ٔیٌیط٘س  ٚاظ آٖ ٞب زض ثطاثط آة ٔحبفؾز ٔیوٙٙس.

 #3زٔب
ٚجٛز ٔبٞیز آثٍطیع ظ٘جیطٞ ٜبی اؾیس چطة ثبفث ایجبز سجٕقبر ٔشفبٚر فؿفِٛیذیسٞب ٔیٌطززٔ .یؿُ ٞب
ث٘ ٝسضر اظ فؿفٌّٛیؿطیس ٞبی عجیقی قىُ ٔیٌیط٘س .فٕٔٛبً ظ٘جیط ٜی اؾیسٞبی چطة ثطای لطاض ٌطفشٗ زض
زاذُ ٔیؿُ ٞب ث ٝقسر ثعضي ٞؿشٙس ثٙبثطایٗ ٔیؿُ ٞب زض اثط حصف ِ ٚیع فؿفِٛیذیسی یىی اظ ظ٘جیطٜ
ٞبی اؾیس چطة فؿفٌّٛیؿطیس ٞب قىُ ٔیٌیط٘س.
زض ٚضقیز ٔٙبؾت ،سطویجبر فؿفِٛیذیسی حبضط زض ؾّ َٛث ٝعٛض ذٛز ث ٝذٛزی ث ٝنٛضر ز ٚالیٝ
فؿفِٛیذیسی قىُ ٔیٌیط٘س .فكطزٌی ٘عزیه زْ ٞبی غیط لغجی ثب ایجبز ٔیب٘ىٙف ٞبی ٚا٘سضٚاِؽ ٔیبٖ
ظ٘جیطٞ ٜبی ٞیسضٚوطثٙی ٔیؿط ٔیقٛز .اظ عطف زیٍط ٔیب٘ىٙف ٞبی ی٘ٛی ٞ ٚیسضٚغ٘ی ؾطٞبی لغجی ثب
یىسیٍط  ٚآة ثبفث دبیساضی ؾبذشبض ذٛاٞس قس .ایٗ ز ٚالی ٝفؿفِٛیذیسی سكىیُ قس ٜزاضای ؾٚ ٝیػٌی ٟٔٓ
ٞؿشٙس :اٞ ،َٚؿش ٝآثٍطیع ایجبز قس ٜؾسی ٘فٛش٘بدصیط زض ثطاثط ا٘شكبض ٔٛاز ٔحّ َٛزض آة اظ ذالَ غكب اؾز.
ز ،ْٚزاضای اؾشحىبْ  ٚدبیساضی ثبالیی اؾز  ٚؾ ٕٝٞ ،ْٛی ز ٚالیٞ ٝبی فؿفِٛیذیسی ث ٝعٛض ذٛزوبض
سطویجبر دٛقب٘ٙس ٜای ضا سكىیُ ٔیزٙٞس و ٝفضبی آثی زاذُ ضا اظ ثیط ٖٚجسا ٔیوٙس.
غكب زض ؾّٕ٘ َٛیسٛا٘س زاضای ِجٞ ٝبیی ثب ظ٘جیطٞ ٜبی ٞیسضٚوطثٙی زض ٔقطو آة زاقش ٝثبقٙس ثٙبثطایٗ ٕٝٞ
غكبٞب سطویجبسی قجی ٝث ٝعطح دبیِ ٝیذٛظ ْٚزاض٘سٚ .جٛز غكب ثبفث ایجبز ز ٚؾغح ٔجعا اظ  ٓٞث٘ ٝبْ ؾغح
ؾیشٛظِٚی  ٚؾغح اٌعٚدالؾٕی ٔیٌطزز .ثطای ٔثبَ زض غكبی ٞبی ؾِّٛی ،ؾغح اٌعٚدالؾٕی ٔطثٛط ثٝ
فضبی ذبضج ؾِّٛی  ٚیب زٚض اظ ؾیشٛظ َٚاؾز  ٚؾغح ؾیشٛظِٚی زض ٔجبٚضر ؾیشٛدالؾٓ لطاض زاضز .زض ظٔبٖ
ا٘سٚؾیشٛظ 36ث ٝزِیُ ٌٛز قسٖ غكبی دالؾٕبیی  ٚجٛا٘ ٝظزٖ ٚظیى ،37َٛؾغح اٌعٚدالؾٕی 38زض زاذُ

36

Endocytosis
Vesicle budding
38
Exoplasmic surface
37
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ٚظیى َٛلطاض ٔیٌیطز  ٚثبظ  ٓٞاظ ؾیشٛدالؾٓ زٚض اؾز  ٚؾغح ؾیشٛظِٚی ٕٞبٖ زض ٔجبٚضر ؾیشٛظ َٚثبلی
ٔیٔب٘سٚ .ضقیز غكبی ا٘سأه ٞبی قجى ٝآ٘سٚدالؾٕی ٌّ ٚػی ٘یع ٔكبث ٝغكبی ٚظیىِٛی اؾز .ث ٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝغكبی ِٙٔٛی آٟ٘ب ٕٞبٖ ؾغح اٌعٚدالؾٕی ثٛز ٚ ٜاظ ِحبػ سٛدِٛٛغیىی ٔكبث ٝفضبی ذبضج ؾِّٛی اؾز.
زض ٔٛضز ا٘سأه ٞبیی ٔثُ ٔیشٛوٙسضی ،وّطٚدالؾز ٞ ٚؿش ٝؾِّٛی و ٝسٛؾظ ز ٚغكبی ٔجعا احبع ٝقسٜ
ا٘س ،ؾغح اٌعٚدالؾٕی ٞط ز ٚغكب زض اضسجبط ثب فضبی ثیٗ غكبیی اؾز.
وکتٍ:
 غكبٞبی ظیؿشی ؾبذشبضٞبیی ث ٝقسر دٛیب  ٚزیٙبٔیه ٞؿشٙس.
ٔیؿُ چیؿز؟ $اضقس #87
اِف -فؿفِٛیذیس سه الی ٝثب ؾبذشبض وطٚی

ة -فؿفِٛیذیس ز ٚالی ٝای ثب ؾبذشبض وطٚی

ج -فؿفِٛیذیس سه الی ٝثب ؾبذشبض ذغی

ز -فؿفِٛیذیس ز ٚالی ٝای ثب ؾبذشبض ذغی

ٌعی ٝٙاِف .زٚؾشبٖ فعیع ؾبذشبضٞبی فؿفِٛیذیسی زض زاذُ قىُ ث ٝنٛضر وبُٔ ٚ ٚاضح ٘كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾز .ذٛة زلز وٙیس...
ؾبذشٕبٖ ِیذٛظ ْٚچٍ ٝ٘ٛاؾز؟ $اضقس  /89زوشطی #87
اِف -فؿفِٛیذیس سه الی ٝوطٚی

ة -فؿفِٛیذیس سه الی ٝذغی

ج -فؿفِٛیذیس ز ٚالی ٝوطٚی

ز -فؿفِٛیذیس ز ٚالی ٝذغی

ٌعی ٝٙج.
حبنُ اثط نبث ٖٛثط ضٚی غكب ؾّ َٛچیؿز؟ $اضقس #88
اِف -سكىیُ ٔیؿُ ذغی
ج -سكىیُ ٔیؿُ وطٚی

ة -سكىیُ ِیذٛظ ْٚذغی
ز -سكىیُ ِیذٛظ ْٚوطٚی

ٌعی ٝٙج .قٛیٙس ٚ ٜزسطجٙز ٞب زض ٔجبٚضر فؿفِٛیذیس ٞب ؾبذشبض آٖ ٞب ضا ثط  ٓٞظز ٚ ٜثبفث سكىیُ
ٔیؿُ ٞبی وطٚی وٛچه ٔیقٛز و ٝث ٝنٛضر ؾطؾطٞ ٜبی سٛدی وٛچىی فُٕ ٔیوٙٙس.
 اجسای لیپیذی تحت تبثیر يیصگی َبی فیسیکی غشب لرار داروذ:
اِٚیٗ ٚیػٌی فیعیىی غكب ٚجٛز سفبٚر زضٔیعاٖ ا٘ٛاؿ ِیذیس ٞب  ٚدطٚسئیٗ ٞبی غكب اؾز .یه ؾّ َٛزاضای
غكبٞبی ٔشٛٙفی اؾز و ٝزض اثط اذشالط اذشهبنی دطٚسئیٗ ٞب ِ ٚیذیسٞب ایجبز ٔیق٘ٛس .ثطای ٔثبَ فطاٚا٘ی
فؿفٌّٛیؿطیس ٞب  ٚاؾفٍِٛٙیذیس ٞب ثیٗ غكب قجى ٝآ٘سٚدالؾٕیٔ$حُ ؾٙشع فؿفِٛیذیس ٞب ٚ #زؾشٍبٌّ ٜػی$
ٔحُ سِٛیس اؾفٍِٛٙیذیس ٞبٔ #شفبٚر اؾز .ث ٝعٛض ٘ؿجی ثبال ثٛزٖ ٔیعاٖ  ٚغّؾز اؾفٍِٛٙیذیس ٞب زض غكبی
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ؾّٞ َٛب ٕٞ ٚچٙیٗ سٛؾق ٝدی٘ٛس ٞبی ٞیسضٚغ٘ی ثٚ ٝؾّیٌ ٝط OH ٜٚآظاز زض ثرف اؾفٍٛٙظیٗ ،اؾشحىبْ
ؾبذشبض غكب افعایف ٔییبثس.
زٔٚیٗ ٚیػٌی ٞبی فیعیىی غكب ٔطثٛط ث ٝؾیبِیز آٖ اؾز .ؾیبِیز غكب ثٚ ٝضقیز  ٚؾبذشبض زْ ٞبی
آثٍطیع فؿفِٛیذیسی  ٚزٔب ثؿشٍی زاضز .ثطای ٔثبَ ذٕیسٌی زض ظ٘جیط ٜاؾیس چطة اقجبؿ ٘كس ٜثبفث ٔی-
قٛز ٔیب٘ىٙف ٞبی ٚا٘سضٚاِؽ ثب زیٍط ِیذیسٞب ،اؾشحىبْ وٕشطی زاقش ٝثبقس  ٚؾیبِیز غكب ثیكشط ٔیقٛز.
ٚجٛز وّؿشط َٚزض ز ٚالی ٝفؿفِٛیذیسی ثبفث ٔحسٚزیز حطوبر سهبزفی ؾط فؿفِٛیذیس ٞب ٔیٌطزز  ٚایٗ
ذٛز فبّٔی زض وبٞف ؾیبِیز غكبؾز .ثٙبثطایٗ زض غّؾز ٞبی عجیقی اظ وّؿشط ،َٚؾیبِیز غكب وٓ  ٚزض
ظٔبٖ وٕجٛز وّؿشط َٚث ٝعٛض ٔمغقی غكب ؾیبَ سط ذٛاٞس قس .ثط ذالف وّؿشط َٚو ٝسبثیط ث ٝؾعایی ثط
ضربٔز غكب ٘ساضز ،حضٛض اؾفٍٛٙظیٗ ٞب زض غكب ثبفث ضریٓ سط قسٖ ز ٚالی ٝفؿفِٛیذیسی  ٚایجبز حبِز
غَ زض غكب ٔیٌطزز.
ؾٔٛیٗ ٚیػٌی فیعیىی غكب ٔطثٛط ثٛ٘ ٝاحی ا٘حٙب زاض اؾز .ایٗ ٚیػٌی ث ٝاجعای سكىیُ زٙٞس ٜی ز ٚالیٝ
فؿفِٛیذیسی زض ٘بحی ٝی ا٘حٙب ثؿشٍی زاضز٘ .ؿجز ا٘ساظ ٜی ؾط لغجی  ٚزْ ٞبی غیط لغجی سقییٗ وٙٙسٜ
ایجبز ا٘حٙب زض غكب اؾز .اثشسا فال ٜٚثط فؿفِٛیذیس ٞب ،ثطذی اظ دطٚسئیٗ ٞب ث ٝز ٚالی ٝی غكبیی چؿجیسٚ ٜ
ثبفث ایجبز ا٘حٙب ٔیٌطز٘س.

Hea
قىُ  :6-1سهٛیطی اظ حبِز غَ ٔ ٚبیـ اظ ز ٚالی ٝفؿفِٛیذیسی .زض ز ٚالی ٝقجی ٝغَ ،زْ ٞبی غیط لغجی زض ز ٚالیٓٞ ٝ
دٛقب٘ی وٕی زاض٘سٌ .طٔب ثبفث ٔی قٛز زْ ٞبی غیطلغجی ثی ٘ؾٓ ق٘ٛس .ثٛٔ ٝاظار ثی ٘ؾٓ قسٖ ظ٘جیطٞ ٜب ،ضربٔز ز ٚالیٝ
وٓ ٔیقٛز.
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سبثیط افعایف زٔب ثط ؾغح ٔمغـ  ٚعِ َٛیذیس ٞبی غكب ث ٝسطسیت چٍ ٝ٘ٛاؾز؟$زوشطی #95
اِف -وبٞف -افعایف

ة -افعایف -افعایف

ج -افعایف -وبٞف

ز -وبٞف -وبٞف

ٌعی ٝٙج.
دبؾد نحیح وساْ اؾز؟ $اضقس #82
اِف -زض غكب ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛر ،وّؿشط َٚثٔ ٝیعاٖ لبثُ سٛجٟی ٚجٛز زاضز.
ة -زض غكب ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛر ،وّؿشط َٚزیسٕ٘ ٜیقٛز.
ج -وّؿشط َٚزض ٔٛلقی و ٝزض غكبی چطثی لطاض ٔیٌیطز٘ ،ؾٓ الی ٝحبٚی آٖ ضا ثط ٔ ٓٞیظ٘س.
ز -وّؿشط َٚزض ٔٛلقی و ٝزض غكب چطثی لطاض ٔیٌیطز ،ؾیبِیز آٖ ضا افعایف ٔیزٞس.
ٌعی ٝٙاِف.

جس :1-1 َٚسطویجبر ِیذیسی انّی غكب ٞبی ظیؿشی زض ثطذی اظ ؾّٞ َٛبی ثسٖ.

وساْ ٔٛضز ؾیبِیز غكب ضا افعایف ٔیزٞس؟ $اضقس #90
اِف -فؿفِٛیذیس عٛیُ ثب ظ٘جیط ٜاؾیس چطة اقجبؿ قسٜ
ة -زضج ٝحطاضر دبییٗ
ج-فؿفِٛیذیس وٛسب ٜثب ظ٘جیط ٜاؾیس چطة غیط اقجبؿ
ز -وّؿشط َٚثب غّؾز عجیقی زاذُ غكب ز ٚالی ٝای
ٌعی ٝٙج .ثس ٖٚقطح!!!
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حضٛض ثبالی وساْ فؿفِٛیذیس زض غكب ٘فٛشدصیطی آٖ ضا ث ٝحسالُ ٔیضؾب٘س؟$زوشطی #95
اِف -وبضزیِٛیذیٗ

39

ة -فؿفبسیسیُ وِٛیٗ

ج -اؾفٍٔٛٙیّیٗ زٌّ -یىٛظیُ فؿفبسیسیُ ایٛٙظیشَٛ

ٌعی ٝٙاِف .وبضزیِٛیذیٙی سطویجی زض غكب ٔیشٛوٙسضی ؾز و ٝثبفث سؿٟیُ ٘مُ  ٚا٘شمبالر زض غكب ٔیٌطزز
ثٙبثطایٗ ٘فٛش دصیطی غكب ضا وبٞف ٔیزٞس .زض فهُ ا٘طغسیه ؾِّٛی ث ٝسفهیُ ثب آٖ آقٙب ذٛاٞیس قس.
وکتٍ:
 اجعای ِیذیسی زض غكب زاضای ؾٛ٘ ٝؿ حطوز ٔشفبٚر ٞؿشٙس:.
 #1حطوز چطذكی آظازا٘ ٝث ٝحٔ َٛحٛض ذٛز
 #2حطوز جب٘جی زض ع َٛیه الی ٝغكب ی فؿفِٛیذیسی
 #3حطوز ظیٍعاٌی یب ٟٔبجطر اظ یه الی ٝث ٝالی ٝزیٍط $ایٗ حطوز ث ٝنٛضر ذٛز ث ٝذٛزی
٘جٛز ٚ ٜثبیس ثب نطف ا٘طغی  ٚث ٝوٕه ثطذی اظ آ٘عیٓ ٞب ا٘جبْ ٔیٌیطز#.
 اجسای لیپیذی در سطح اگسيپالسمی ي سیتًزيلی متفبيتىذ.
یىی اظ ٚیػٌی ٞبی انّی غكب ٞب٘ ،بٔشمبضٖ ثٛزٖ آٖ ٞب زض ٔیعاٖ  ٚا٘ٛاؿ ِیذیس ٞب  ٚدطٚسئیٗ ٞب زض ز ٚؾغح
اٌعٚدالؾٕی  ٚؾیشٛظِٚی اؾز .فٕٔٛبً زض ؾّٞ َٛبی یٛوبضیٛسی اؾفٍٔٛٙیّیٗ  ٚفؿفبسیسیُ وِٛیِٗ $ؿشیٗ#
و ٝؾیبِیز وٕشطی زاض٘س زض ؾغح اٌعٚدالؾٕی لطاض ٔیٌیط٘س .زض ٔمبثُ فؿفبسیسیُ ؾطیٗ  ٚفؿفبسیسیُ
ایٛٙظیش َٛو ٝسكىیُ ز ٚالی ٝی ؾیبِشط ضا ٔیزٙٞس زض ؾغح ؾیشٛظِٚی لطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ فسْ سمبضٖ زض زٚ
الیِ ٝیذیسی ؾجت ایجبز ا٘حٙب زض غكب ٔیٌطزز .ثط ذالف فؿفِٛیذیس ٞبی فٛق ،وّؿشط ٚ َٚفؿفِٛیذیسٞبی
ذبل زض غكب ٘ؿجشبً زض ٞط ز ٚالی ٝث ٝعٛض یىٛٙاذشی سٛظیـ قس ٜا٘س.
ایٗ فسْ سمبضٖ زض غكب اضٌبُ٘ ٞب ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض قجى ٝا٘سٚدالؾٕی ،اؾفٍٔٛٙیّیٗ زض
ؾغح ِٙٔٛی $اٌعٚدالؾٕی ٚ #فؿفٌّٛیؿطیس ٞب زض ؾغح ؾیشٛظِٚی غبِت ٞؿشٙس .زض غكب دالؾٕبیی ثطای
جٟز ٌیطی فؿفِٛیذیس ٞبی ٔرشّف زض آٖ ،آ٘عیٕی ث٘ ٝبْ فلیپبز

40

ٚجٛز زاضز ؤ ٝهطف وٙٙسATP ٜ

اؾز .ایٗ آ٘عیٓ سٛا٘بیی جبثجب وطزٖ فؿفِٛیذیس ٞب اظ یه الی ٝث ٝالی ٝزیٍط  ٚایجبز حطوز ظیٍعاٌی ضا زاضز.

وساْ یه اظ ِیذیس ٞبی ظیط زض الی ٝذبضجی غكبی دالؾٕبیی ٌّج َٛلطٔع وٕشط ٚجٛز زاضز؟$زوشطی #89
اِف -آ٘شی غٖ ٞبی ٌطٞ ٜٚبی ذ٘ٛی
ج -فؿفبسیسیُ ؾطیٗ

ةٌ -بٍّ٘یٛظیس ٞب
ز -فؿفبسیسیُ وِٛیٗ

ٌعی ٝٙج .فؿفبسیسیُ ؾطیٗ ،فؿفِٛیذیس غبِت زض الی ٝؾیشٛظِٚی یب زاذّی غكب اؾز ٘ ٝذبضجی.

Cardiolipin
Flippase
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ِیذیسٞبی غكب ؾِّٛی سٛؾظ وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط ث ٝعٛض ٘بٔشمبضٖ ثیٗ ز ٚالی ٝسٛظیـ ٔی ق٘ٛس؟ $اضقس
 /89زوشطی #89
اِف Dockase -ةTrumpases -

جFlippase -

زFatty acid desaturase -

ٌعی ٝٙج .ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝسٛضیح.
 کلستريل ي اسفىگًلیپیذ َب بب پريتئیه َبی مخصًص در میکريدمیهَ 41بی غشبیی مجتمع
میشًوذ.
زض غكب ؾِّٛی ٘ٛاحی ذبنی ٚجٛز زاضز و ٝزض آٖ ٞب ز ٚالیِ ٝیذیسی زاضای ؾیبِیز وٕشط ٘ ٚؾٓ ثیكشطی
ٞؿشٙس .ایٗ ثرف ٞب غٙی اظ وّؿشط ٚ َٚاؾفٍٔٛٙیّیٗ اؾز ٕٞ ٚطا ٜثب دطٚسئیٗ ٞبی ذبنی ٔیىطٚزٔیٗ
ٞبیی ث٘ ٝبْ لبیك َبی لیپیذی 42ضا سكىیُ ٔیزٙٞس .لبیك ٞبی ِیذیسی زض غكب دالؾٕبیی ،سٕٟیسی ثطای
غٙی ؾبظی ظیط ٚاحس ٞبی دطٚسئیٗ ٞبی غكبی دالؾٕبیی اؾز .اظ جّٕ ٝآٖ ٞب ٔیسٛاٖ ثٙٔ ٝبعمی اظ غكب
اقبض ٜوطز و ٝزض دیبْ ٞبی ذبضج ؾِّٛی حؿبؼ لطاض ٔیٌیط٘س  ٚث ٝؾیشٛظ َٚا٘شمبَ زازٔ ٜیق٘ٛس٘ .مُ ٚ
ا٘شمبالر ِیذیسٞب  ٚدطٚسئیٗ ٞب ث ٝایٗ ٘بحی ٝاظ عطیك ٚظیىٞ َٛبی حبٚی دٛقف ٞبی کبيئًلیه 43نٛضر
ٔیٌیطز.
دٛقف ٚظیىِٛی وبٚئِٛیٗ زض وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط یبفز ٔیقٛز؟ $اضقس #92
اِف -زض ٔٙبعك ِیذیس ضفز زض غكبی دالؾٕبیی
ج -زض ٚظیى َٛدٛقف زاض COP II

ة -زض ٚظیى َٛدٛقف زاض COP I

ز -زض غكبٞبی دٛقف زاض ِیعٚظٔٚی

دبؾدٌ :عی ٝٙاِف.
زض ؾبذشبض  Lipid Raftغكب ،وساْ سطویجبر یبفز ٔیق٘ٛس؟$اضقس فّ#87 ْٛ
اِف -وّؿشط ٚ َٚاؾفِ ٍٛٙیذیس
ج -اؾفٍِٛٙیذیس  ٚفؿفبسیسیُ وِٛیٗ

ة -وّؿشط ٚ َٚفؿفبسیسیُ وِٛیٗ
زٌّ -یىٛدطٚسئیٗ  ٚدطٚسئٌّٛیىبٖ

دبؾدٌ :عی ٝٙاِف.

41

Microdomain
Lipid Raft
43
Caveolin
42
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 -1-2غشب َبی زیستی :ترکیببت پريتئیىی ي عملکرد َبی پبیٍ ای
غكب ٞبی ظیؿشی ثب ٕٞبٖ ؾبذشٕبٖ دبی ٝای  ٚز ٚالی ٝای ثب سقساز  ٚا٘ٛاؿ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ دطٚسئیٗ ٞب ٔیب٘ىٙف
زاضزٛ٘ .ؿ ٔ ٚمساض ایٗ دطٚسئیٗ ٞب ثٛ٘ ٝؿ ؾّ ٚ َٛیب ٔٛلقیز ظیط ؾِّٛی غكب ثؿشٍی زاضز .ثطای ٔثبَ غكبی
زاذّی ٔیشٛوٙسضی زاضای  "76دطٚسئیٗ اؾز زض نٛضسی و ٝایٗ ٔیعاٖ ثطای ؾّٞ َٛبی فهجی ثب دٛقف
ٔیّیٙی ث "18 ٝوبٞف یبفش ٝاؾز .ثطذی اظ دطٚسئیٗ ٞب زاضای لغقبسی ٞؿشٙس و ٝثٞ ٝؿش ٝآثٍطیع غكبی
دالؾٕبیی اِحبق ٔیقٛز  ٚثطذی زیٍط زض اضسجبط ؾغحی ثب ٘ٛاحی ؾیشٛظِٚی  ٚیب اٌعٚدالؾٕی ٞؿشٙس..
فٕٔٛبً زٔیٗ ٞبی دطٚسئیٙی زض ؾغح ذبضجی ؾّ َٛغكبی دالؾٕبیی ثب ّٔىٞ َٛبی ذبضج ؾِّٛی ،دطٚسئیٗ ٞب
ثط ضٚی ؾّٞ َٛبی زیٍط  ٚیب ٔحیظ ٞبی ذبضجی اضسجبط زاض٘س .زٔیٗ ٞبیی و ٝزض ؾغح ؾیشٛظِٚی غكب
دالؾٕبیی لطاض زاض٘س ،زاضای فّٕىطز ٞبی ٚؾیقی اظ دطٚسئیٗ ٞبی اؾىّشی ٍِٙطی سب قطٚؿ وٙٙسٔ ٜؿیطٞبی
دیبْ ضؾب٘ی زاذُ ؾِّٛی ٞؿشٙس.
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ظیؿز ِٔٛىِٛی
-1شوًم
ٔٛجٛزار ظ٘س ،ٜاعالفبر غ٘شیىی ٔٙحهط ث ٝفطزی ث٘ ٝبْ غ٘ 44ْٛزاض٘س ،ثٔ ٝجٕٛف ٝاعالفبر غ٘شیىی زض
وطٛٔٚظٞ ْٚبدّٛئیس یه ٌ ،ٝ٘ٛغ٘ٔ ْٛیٌٛیٙس.
-1-1تعریف شن
ِىٛؼ یب ٔٙغم ٝای اظ ِٔٛى DNA َ ٛو ٝیه  RNAفّٕىطزی ٔ ٚحه َٛدطٚسئیٙی ضا ضٔع ٔیوٙس ٚ ٚاحس
ِٔٛىِٛی ٚضاثز اؾز.
-2-1اصل بىیبدی 45در زیست شىبسی مًلکًلی
زض ظیؿز قٙبؾی ِٔٛىِٛی انّی ٚجٛز زاضز ث٘ ٝبْ انُ ثٙیبزی و ٝثیبٍ٘ط ا٘شمبَ اعالفبر غ٘شیىی ،اظ عطیك
ٕٞب٘ٙس ؾبظی  DNAث ٚ DNA ٝاظ عطیك ضٛ٘ٚیؿی  DNAث ٚ RNA ٝاظ عطیك سطجٕ RNA ٝثٝ
دطٚسئیٗ اؾز .فّف ٞبی ٔربِف ،زض لؿٕز ضٛ٘ٚیؿی قىُ ٘ ،1-1كبٖ زٙٞس ٜجطیبٖ ز ٚؾٛی ٝاعالفبر ثیٗ
 RNA ٚ DNAاؾز .یقٙی فال ٜٚثط ؾبذز  RNAاظ ضٚی  DNAسٛؾظ آ٘عیٓ  RNAدّیٕطاظ ٚاثؿش ٝثٝ
 ،DNA46ؾبذز  cDNA47اظ ضٚی ٘ RNAیع سٛؾظ آ٘عیٓ ضیٛضؼ سطا٘ؽ وطیذشبظ 48نٛضر ٔیٌیطز.

44

Genome
Central Dogma
46
DNA-Dependent RNA Polymerase
47
Complementary DNA
48
Reverse Transcriptase
45
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شکل -1-1جریبن اطالعبت در اصل بىیبدی

-3-1مبدٌ يراثتی یب اسیذَبی وًکلئیک
ٔ ٟٓسطیٗ سطویجبر آِی زض ؾبذشبض ٔٛجٛزار ظ٘س ٚ ٜحبٚی ٚاحس ٞبی ٘ٛوّئٛسیسی ٞؿشٙس.
ٚؽیف ٝآٖ ٞب شذیط ٚ ٜسجسیُ اعالفبر غ٘شیىی ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘شمبَ آٖ ٞب ث٘ ٝؿُ ثقس اؾز.
قبُٔ؛ زظٚوؿی ضیجٛ٘ٛوّئیه اؾیس ٞب  ٚ #DNA$ضیجٛ٘ٛوّئیه اؾیس ٞب ٞ #RNA$ؿشٙس.
ٛ٘ وّئٛسیس :ثبظ آِی ٘یشطٚغٖ زاض +لٙس دٙشٛظ  5$وطثٌ + #ٝٙط ٜٚفؿفبر $قىُ #2-1
٘ٛوّئٛظیس
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$اسهبَ فؿفبر ث ٝوطثٗ قٕبض 5 ٜلٙس ،سٛؾظ دی٘ٛس فؿفٛزی اؾشطی#

شکل -2-1وًکلئًتیذ شبمل ببزآلی ،لىذ  5کربىٍ ي گريٌ فسفبت است

 ثبظٞبی آِی ٘یشطٚغٖ زاض ث ٝزٌ ٚط ٜٚسه حّم ٝای یب دیطیٕیسیٗٞ 49ب  ٚز ٚحّم ٝای یب دٛضیٗٞ 50ب
سمؿیٓ ٔیق٘ٛس .ایٗ ثبظ ٞب آة ٌطیع ٞؿشٙس  ٚؾبذشبض حّمٛی آٖ ٞب اظ اسٓ ٞبی وطثٗ ٘ ٚیشطٚغٖ
ؾبذش ٝقس ٜاؾز.
٘ٛوّئٛثبظٞبی دیطیٕیسیٙی ،یه حّم ٝدیطیٕیسیٗ زاض٘س و ٝحبٚی ز ٚاسٓ ٘یشطٚغٖ  4 ٚاسٓ وطثٗ اؾز.
سیٕیٗ  #T$یب  4ٚ2اوؿیٔ 5-شیُ دیطیٕیسیٗ
 ثبظٞبی دیطیٕیسیٙی

یٛضاؾیُ  #U$یب  4ٚ2اوؿی دیطیٕیسیٗ
ؾیشٛظیٗ  #C$یب  4آٔی 2 -ٛٙاوؿی دیطیٕیسیٗ

٘ٛوّئٛثبظٞبی دٛضیٙی ،قبُٔ یه حّم 6 ٝضّقی دیطیٕیسیٙی  ٚیه حّم 5 ٝضّقی ایٕیساظِٚیٞ 51ؿشٙس.
آز٘یٗ  #A$یب  6آٔی ٛٙدٛضیٗ
 ثبظٞبی دٛضیٙی
ٌٛا٘یٗ  #G$یب  2آٔی 6 -ٛٙاوؿی دٛضیٗ

49

Pyrimidine
50
Purine
51
imidazole
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 ث ٝقىُ  3-1زلز وٙیس.

شکل -3-1وًکلئًببزَبی پیریمیذیىی ي پًریىی

:

وکتٍ

 ثط ضٚی وطثٗ قٕبض 5 ٜسیٕیٌٗ ،طٔ ٜٚشیُ  #CH3$لطاض زاضز ،زض حبِی و ٝزض یٛضاؾیُ ،اسٓ ٞیسضٚغٖ
لطاض زاضز ،دؽ سیٕیٗ ٕٞبٖ ٔ 5شیُ یٛضاؾیُ اؾز$ .قىُ #4-1

شکل  -4-1در اثر متیلٍ شذن یًراسیل ،تیمیه حبصل میشًد.

وساْ ٌط ٜٚاظ اؾیس ٘ٛوّئیه ٞبی ظیط دیطیٕیسیٙی ٔیثبقس؟)اضقس #87
اِفU-T-C #
جU-A-C #

ةU-G-A #
زU-G-T #
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ٌعی ٝٙاِف .ثس ٖٚقطح.

ؾبذشٕبٖ وساْ ثبظ اظ ز ٚحّم ٝسكىیُ قس ٜاؾز؟$اضقس #92ٚ 91
اِفA#

ةC#

جT#

زU#

ٌعی ٝٙاِف .ثس ٖٚقطح.

زض اثط ٔشیّ ٝقسٖ وساْ اؾیس ٘ٛوّئیه ،سیٕیٗ حبنُ ٔیقٛز؟$اضقس #87
اِفC#

ةU#

جG#

زA#

ٌعی ٝٙة .ثس ٖٚقطح.
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ث ٝقىُ ظیط زلز وٙیس.

مقایسه
 RNAوDNA

شکل -5-1ممبیسٍ  DNAي  RNAبٍ طًر خالصٍ

وکتٍ:
 لٙس  5وطثٔ ٝٙیسٛا٘س اظ ٘ٛؿ  Dضیجٛظ یب  Dزظٚوؿی ضیجٛظ ثبقس.
 ذبنیز اؾیسی ٘ٛوّئٛسیس ٞب ٔطثٛط ث ٝثبض ٔٙفی ٌط ٜٚفؿفبر اؾز.
 ثبظٞبی آِی سٛؾظ دی٘ٛس وٛاالٖ ثشب ٌّ Nیىٛظیسی ،52ث ٝوطثٗ قٕبض 1 ٜلٙس دٙشٛظ ٔشهُ ٔیق٘ٛس.
دٛضیٗ ٞب ثب ٘یشطٚغٖ قٕبض ٚ #N9$ 9 ٜدیطیٕیسیٗ ٞب ثب ٘یشطٚغٖ قٕبض.#N1$1 ٜ







ٌط OH ٜٚزض لٙس ضیجٛظ ،فقبَ اؾز  ٚسٛا٘بیی حّٕ ٚ ٝزض ٘شیجٞ ٝیسضِٚیع ؾبیط ِٔٛىٞ َٛب  ٚذٛزـ ضا
زاضز .ثٙبثطایٗ ٘ RNAبدبیساضسط اظ  DNAاؾز  DNAث ٝفٛٙاٖ ٔبز ٜغ٘شیىی اؾشفبز ٜقس.
سیٕیٗ ٕٞبٖ فطْ ٔشیّ ٝیٛضاؾیُ اؾز.
ثبظٞبی فطفی  DNAقبُٔ؛ ٔ 5شیُ ؾیشٛظیٗ زض حیٛا٘بر ٌ ٚیبٞبٖ آِیٞ 5 ،یسضٚوؿی ٔشیُ ؾیشٛظیٗ
زض ثبوشطی ٞبی آِٛز ٜث ٝثبوشطیٛفبغ ٞب ٔ N6 ٚشیُ آز٘یٗ زض ثبوشطی ٞب ٞؿشٙس.
ثبظٞبی فطفی RNAقبُٔ؛ ایٛٙظیٗ ٚ 53ؾٛزٚیٛضیسیٗ 54زض ٞ tRNAؿشٙس.
اٌط حّم ٝدٛضیٗ  ٚلٙس زض یه ؾٕز دی٘ٛس ٌّیىٛظیسی ثبقٙس ،آضایف  ٚ Synاٌط حّم ٝدٛضیٗ زض یه
عطف  ٚلٙس زض عطف زیٍط دی٘ٛس ٌّیىٛظیسی ثبقس ،آضایف  Antiاؾز$قىُ .#6-1
ثبظٞبی دیطیٕیسیٙی ٕٞیك ٝث ٝنٛضر ٞ Antiؿشٙس چٕٔ C=O ٖٛب٘قز فضبیی ایجبز ٔیوٙس.

52

B-N-Glycosidic Bond
Inosine
54
Pseudouridine
53
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شکل : 6-1آرایش ببز ي لىذ

 اٌط آز٘یٗ زظآٔی ٝٙقٛزٞ ،یذٌٛعا٘شیٗ 55ایجبز ٔیقٛز.
 اٌط حّم ٝضیجٛظ ثٞ ٝیذٌٛعا٘شیٗ ٔشهُ قٛزٛ٘ ،وّئٛظیس ایٛٙظیٗ ایجبز ٔیقٛز.
 اٌط ٌٛا٘یٗ زظآٔی ٝٙقٛزٌ ،عا٘شیٗ 56حبنُ ٔیقٛز.

Hypoxanthine
Xanthine
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ثطای زضن ثٟشط ث ٝقىُ ٍ٘ 7-1ب ٜوٙیس.

شکل  : 7-1دآمیىبسیًن ببزَبی اسیذی

 -4-1اتصبل فسفًدی استر
٘ٛوّئٛسیس ٞب سٛؾظ دی٘ٛس فؿفٛزی اؾشطی ثٔ ٓٞ ٝشهُ قس ٚ ٜظ٘جیط ٜاِیٍٛ٘ ٛوّئٛسیسی $وٕشط اظ 50
٘ٛوّئٛسیس ٚ #دّی ٘ٛوّئٛسیسی  $ثیكشط اظ ٛ٘ 50وّئٛسیس #ضا ثٚ ٝجٛز ٔیآٚض٘س.

وکتٍ:
٘ ح ٜٛاسهبَ اؾیس ٞبی ٘ٛوّئیه زض یه ظ٘جیطٕٞ ،ٜیك ٝاظ جٟز  5 ′ – Pزض ؾٕز چخ ث- ٝ
 3 ′ OHزض ؾٕز ضاؾز اؾز .#′5→′3$
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 سٛاِی ذغی ٘ٛوّئٛسیسٞب و ٝسٛؾظ دی٘ٛسٞبی فؿفٛزی اؾشطی ثٔ ٓٞ ٝشهُ ٔیق٘ٛس ،ؾبذشبض
ا َٚاؾیس ٞبی ٘ٛوّئیه ضا سكىیُ ٔیزٙٞس.

ث ٝقىُ  8-1سٛج ٝوٙیس.

شکل  :8-1سبختبر ايل اسیذَبی وًکلئیک

زض یه ضقش ،DNA ٝدی٘ٛس ثیٗ ٘ٛوّئٛسیسٞبی ٔجبٚض چٍٝ٘ٛ
اِفٞ #یسضٚغ٘ی ة#وٛاال٘ؿی

جٚ#ا٘سضٚاِؿی

اؾز؟$اضقس#92ٚ 91

ز#فؿفٛزی اؾز

ٌعی ٝٙز  -ثس ٖٚقطح.

زض ا٘شٟبی  5′یه لغق DNA ٝوساْ ٌط ٜٚلطاض
اِف #فؿفبر

ةٞ #یسضٚوؿیُ

زاضز؟$اضقس #88

ج #آٔیٗ

ز#وطثٛوؿیُ

ٌعی ٝٙاِفٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض ثبال ٌفش ٝقس زض یه ا٘شٟبی  ٚ 5′ – P ،DNAزض ا٘شٟبی زیٍطـ -
 3′ OHلطاض زاضز.
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-5-1تًتًمریساسیًن 57ببزَبی آلی
 اسٓ ٞیسضٚغٖ ثبظ ٞبی آِی ،لبزض ث ٝجبثجبیی ثب اسٓ ٞبی ٘یشطٚغٖ یب اوؿیػٖ حّم ٝاؾز و ٝثٝ
سٛسٔٛطیعاؾٔ ٖٛقطٚف اؾز .سٛسٔٛط ٞب ایعٔٚط ٞبی ؾبذشبضی ٞؿشٙس و ٝزض اثط ٚاوٙف
سٛسٔٛطیعاؾی ٖٛقىُ ٔیٌیط٘س .ا٘ٛاؿ سٛسٔٛطیعاؾی ٖٛزض ؾبذشٕبٖ  DNAث ٝنٛضر سجسیُ آٔیٗ ثٝ
ایٕیٗ زض ٔٛضز  ٚ C ٚ Aسجسیُ وش ٛث ٝا٘ َٛزض ٔٛضز  T ٚ Gاؾزٌ .طٞ ٜٚبی آٔی ٛٙزض آز٘یٗ ٚ
ؾیشٛظیٗٔ ،یسٛا٘ٙس ثب اظ زؾز زازٖ یه اسٓ ٞیسضٚغٖ ث ٝایٕی ٛٙسجسیُ ق٘ٛس$ .قىُ #9-1

شکل-9-1تًتًمرَبی آدویه ي سیتًزیه

 فطْ قبیـ  ٚدبیساض ایٗ ثبظٞب زض ؾّ َٛآٔی ٛٙاؾز .افعایف ایٕی ٛٙثٍٙٞ ٝبْ ٕٞب٘ٙس ؾبظی ٔٙجط ثٝ
جٟف ٘مغ ٝای ذٛاٞس قس ،چ ٖٛزض ثطاثط فطْ ٞبی ایٕی ،ٛٙثبظٞب اقشجبٞی جفز ٔیق٘ٛسٔ .ثال زض
ثطاثط فطْ ایٕیٛٙی آز٘یٗ ،اقشجبٞب ؾیشٛظیٗ لطاض ٔیٌیطز$ .قىُ #11-1
ٌ طٞ ٜٚبی وش ٛزض ثبظٞبی ٌٛا٘یٗ  ٚسیٕیٗ ٔیسٛا٘ٙس ثب زضیبفز یه ٞیسضٚغٖ ث ٝا٘ َٛسجسیُ ق٘ٛس.
$قىُ .#10-1

Tautomerization
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شکل - 10-1تًتًمرَبی تیمیه ي گًاویه

فطْ قبیـ  ٚدبیساض ایٗ ثبظٞب زض ؾّ َٛوش ٛاؾز .افعایف ا٘ َٛثٍٙٞ ٝبْ ٕٞب٘ٙس ؾبظی ٔٙجط ث ٝجٟف ٘مغ ٝای
ذٛاٞس قس ،چ ٖٛزض ثطاثط فطْ ٞبی اِ٘ٛی ،ثبظٞب اقشجبٞی جفز ٔیق٘ٛسٔ .ثال زض ثطاثط فطْ اِ٘ٛی ٌٛا٘یٗ،
اقشجبٞبً سیٕیٗ لطاض ٔیٌیطز $ .قىُ .#11-1

شکل- 11-1در برابر فرم ایمیىًی  ،Aاشتببَب فرم آمیىًی  Cلرار میگیرد ي در برابر فرم آمیىًی  ،Aاشتببَب فرم ایمیىًی C
لرار میگیروذ .در برابر فرم کتًی  ،Gاشتببَب فرم اوًلی  Tلرار میگیرد ي در برابر فرم اوًلی  ،Gاشتببَب فرم کتًی  Tلرار
میگیرد کٍ در وتیجٍ ی تمبم ایه پیًوذ َب ،جُش ومطٍ ای ایجبد میشًد.
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 ثبظ یٛضاؾیُ  ٓٞؾ ٝفطْ سٛسٔٛطی زاضز ،الوشبْ ،الوشیٓ  ٚزاثُ الوشیٓ .ایٗ فطْ ٞب جٟف ظا ٘یؿشٙس
چ ٖٛفمظ زض ٚ RNAجٛز زاض٘س ٘ RNA ٚیع ٘بدبیساض اؾز  ٚث ٝؾطفز سجعیٔ ٝیقٛز$ .قىُ -1
.#12

شکل - 12-1فرم َبی تًتًمری یًراسیل

-6-1سبختبر اسیذَبی وًکلئیک
اؾیسٞبی ٘ٛوّئیه ؾ ٝؾبذشبض ا $ َٚسٛاِی ذغی ٘ٛوّئٛسیس ٞب ،#ؾبذشبض ز$ ْٚؾبذشبض ٔٙؾٓ  ٚدبیساضٚ #
ؾبذشبض ؾ$ ْٛسبذٛضزٌی ظیبز  ٚدیچیسٔ ٜبز ٜغ٘شیىی #زاض٘س.
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 -1-6-1سبختبر :DNA
ٔغبِقبر چبضٌبف 58زض اٚاذط زٔ ،1940 ٝٞمسٔ ٝوكف ؾبذشبض  DNAقس ٟٓٔ .سطیٗ ٘شیجٔ ٝغبِقبر اٚ
لب٘ ٖٛچبضٌبف اؾز$ .قىُ #13-1

شکل  :13-1لبوًن چبرگبف

زض ؾبَ ٚ 1953اسؿ ٚ 59ٖٛوطیهٔ ،60سَ ؾ ٝثقسی ثطای  DNAدیكٟٙبز وطز٘س ،زض ایٗ ٔسَ DNA ،اظ
ز ٚظ٘جیط ٜزظٚوؿی ضیجٛ٘ ٛوّئٛسیسی ٔٛاظی ٘ب ٕٞؿٛ

61

ٔ ٚىُٕ ،سكىیُ قس ٜاؾز و ٝث ٝزٚض ٔحٛض

ٔكشطوی چطذیسٔ ٚ ٜبضدیچ ّٞ$یىؽ #ز ٚضقش ٝای ضاؾز ٌطزی ثٚ ٝجٛز آٚضز ،ٜث ٝعٛضی و ٝثبظٞبی آِی زض
زضٔ ٖٚبضدیچ  ٚلٙسٞبی زظٚوؿی ضیجٛظ  ٚفؿفبر زض ثیط ٖٚاظ ٔبضدیچ لطاض ٌطفش ٝا٘س .ایٗ ّٞیىؽ ضاؾز ٌطز،
ٕٞبٖ ؾبذشبض ز DNA ْٚاؾز.
ٚاسؿ ٚ ٖٛوطیه سٛا٘ؿشٙس فّز ثطلطاضی ضاثغ ٝچبضٌبف ضا ث ٝسكىیُ دی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی ثیٗ ثبظٞب ٘ؿجز زٙٞس.
ث ٝایٗ نٛضر ؤ ٝیبٖ ثبظٞبی  G ٚ Cؾ ٝدی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی ٔ ٚیبٖ ثبظٞبی  T ٚ Aز ٚدی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی
سكىیُ ٔیقٛز .ثٙبثط ایٗ ٞط چ٘ ٝؿجز  GCث AT ٝثیكشط ثبقس ،ز ٚضقش ٝؾرز سط اظ  ٓٞجسا ٔیق٘ٛس.
$قىُ #14-1

58

Chargaff
Watson
60
Crick
61
Antiparallel
59

کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد

31

مرکس تخصصی خذمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

شکل  :14-1تعذاد پیًوذ َبی َیذريشوی بیه ببز َبی  Tي  Aدي عذد است ي بیه  Cي  Gسٍ پیًوذ َیذريشوی شکل می-
گیرد.

وکتٍ:
62

 زض اثط جفز قسٖ ز ٚضقش ٝزض ٔبضدیچ ،ز ٚقیبض زض ؾغح آٖ ایجبز ٔیقٛز ث٘ ٝبْ ٞبی قیبض ثعضي
 ٚوٛچه 63ؤ ٝحُ اسهبَ دطٚسئیٗ ٞب اؾز.
 زض ٔبضدیچ ز ٚضقش ٝای ،فبنّ ٝجفز ثبظٞب زض یه ظ٘جیط٘ ٜؿجز ث ٝیىسیٍط  3/4A°اؾز  ٚلغط
٘ 2 DNAب٘ٔٛشط اؾز.
 زض ٔبضدیچ ز ٚضقش ٝای زض ٞط زٚض ،حسٚز  10/5جفز ثبظ ٚجٛز زاضز  ٚع َٛیه زٚض وبُٔ ٔبضدیچ
حسٚز  36 A°اؾز.
٘ىبر فٛق زض قىُ  15-1ث ٝسهٛیط وكیس ٜقس ٜاؾز .ث ٝقىُ زلز وٙیس.

Major Groove
Minor Groove
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ببوذ َیذريشوی
ببز
ستًن لىذ-فسفبت
شیبر کًچک

شکل  :15-1سبختمبن دي رشتٍ ای  DNAشبمل وردٌ َبی لىذی -فسفبتی ي پلٍ َبی ببزی است.

زض آ٘بِیع سقسازی اظ ثبظٞبی ٔشفبٚر یه لغق DNA ٝثط اؾبؼ لب٘ ٖٛجفز قسٖ ثبظٞب ،وساْ ٌعیٝٙ
زضؾز اؾز؟$اضقس #93
اِفA=G#

ةA=C #

زA+T=G+T#

جA+G=C+T#

ثط اؾبؼ لب٘ ٖٛچبضٌبفٌ ،فشیٓ و ٝدٛضیٗ ٞب ثب دیطیٕیسیٗ ٞب ثطاثط٘س .دؽ حشٕب ث ٝضاحشی
ٌعی ٝٙج ضا ا٘شربة وطزیس.

دی٘ٛس ثیٗ اؾیس ٞبی ٘ٛوّئیه چٍ ٝ٘ٛاؾز؟$اضقس #87
اِفG=C#
جA≡T#

A=T
G=C

ةG≡C #
زA=T #

A≡T
G≡C

ٌعی ٝٙز  -ثس ٖٚقطح.
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دبؾد نحیح ضا ٔكرم

وٙیس$.اضقس #83

اِف( ِٔٛى DNA َٛز ٚظ٘جیط ٜفطْ  Bزاضای ضربٔز  20A°اؾز.
ة( ِٔٛىٔ DNA َٛسَ ٚاسؿ -ٖٛوطیه ،زاضای ضربٔز ٘ 20ب٘ٔٛشط اؾز.
ج( فیجطٞبی٘ 30ب٘ٔٛشطی وطٔٚبسیٗ  ،DNAفبلس ٔ H1یثبقس.
ز( ضربٔز وطٔٚبسیس وطٛٔٚظٞ ْٚبی یٛوبضیٛر ٘ 30ب٘ٔٛشط اؾز.
 ٓٞزض ٔشٗ  ٓٞ ٚزض قىُ اٌط زلز وطز ٜثبقیس ،آٔس ٜاؾز و ٝلغط ٔبضدیچ ز ٚضقش ٝای ٚاسؿٚ ٖٛ
وطیه وٕٞ ٝبٖ  BDNAاؾز؛ ٘ 2ب٘ٔٛشط یب  20آٍ٘ؿشط ْٚاؾز .چ ٖٛایٗ ضا ٔیزا٘ؿشیس ٕٞبٖ اثشسا ٌعیٝٙ
نحیح ض ٚا٘شربة وطزیس .آفطیٗ جٛاة ٌعی ٝٙاِف اؾزِٚ .ی زض ٔٛضز ٌعیٞ ٝٙبی ج  ٚز ؾط ٚلشف حشٕب
نحجز ٔیوٙیٓ.

زض ٞط چطذف  DNAچٙس ٘ٛوّئٛسیس لطاض زاضز؟$اضقس #88
ة11 #

اِف9#

ج13 #

ز15 #

ٚلشی ٘ٛؿ ٔ DNAكرم ٘كس ٜثبقس ٔٙؾٛض ٕٞبٖ  DNAعجیقی یب  BDNAاؾز .زض ٞط زٚض
 BDNAحسٚز  10/5جفز ثبظ ٚجٛز زاضز  ٚع َٛیه زٚض وبُٔ ٔبضدیچ حسٚز  36 A°اؾز٘ .عزیه سطیٗ
ٌعی ٝٙث ٝجٛاة ،ة ٔیثبقس.
-2-6-1پیًوذ َبی پبیذار کىىذٌ مبرپیچ دي رشتٍ ای :DNA
پیًوذ َبی َیذريشوی؛ دی٘ٛس ثیٗ جفز ثبظٞبی ٔىُٕ اظ ایٗ ٘ٛؿ اؾز.
ویريی استبکیىگ ببزی 64؛ فال ٜٚثط دی٘ٛسٞبی ٞیسضٚغ٘ی ،فبُٔ زیٍطی ٘یع ث ٝدبیساضی ز ٚضقشDNA ٝ
وٕه ٔیوٙس و ٝث ٝاؾشبوی ًٙثبظی $فكطزٌی ثبظیٔ #قطٚف اؾز  ٚلٛی سط اظ دی٘ٛسٞبی ٞیسضٚغ٘ی فُٕ
ٔیوٙس .اؾشبوی ًٙثبظی اظ ز٘ ٚیط٘ ٚبقی ٔیقٛز ،ثطٕٞىٙف ٞبی آة ٌطیع ٘ ٚیطٞ ٚبی ٚا٘سضٚاِؿی.
$قىُ#16-1
پیًوذَبی یًوی؛ وبسیٞ ٖٛبی زاذُ ؾِّٛی ث ٝثبض ٔٙفی ٔ DNAشهُ قس ٚ ٜزافق ٝاِىشطٚؾشبسیه ٘بقی اظ
ثبضٞبی ٔٙفی  DNAضا ث ٝحسالُ ٔیضؾب٘ٙس.

Base-stacking
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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شکل  -16-1برخی از پیًوذ َبی پبیذار کىىذٌ مبرپیچ
دي رشتٍ ای  DNAدر ایه شکل وشبن دادٌ شذٌ است.

 -3-6-1اشکبل سٍ بعذی متفبيت :DNA
ؾبذشبض ؾ ٝثقسی  DNAعجك ٔسَ ٚاسؿ-ٖٛوطیه ضا فطْ ٔ B-DNAی٘بٔٙس و ٝفطْ عجیقی DNA
اؾز .اٌط غّؾز ٕ٘ه ٔحیظ ظیبز  ٚآة وٓ قٛز ،فطْ  Bث A-DNA ٝسجسیُ ٔیقٛز و ٝفكطز ٜسط اظ فطْ
 Bاؾز ٔ ٚبضدیچ ز ٚضقش ٝای ٞ ٚ RNA-RNAیجطیس ٘ DNA-RNAیع ث ٝفطْ  Aاؾز.
زض لغقبر وٛسبٞی اظ  DNAو ٝسٛاِی  G/Cظیبزی زاضز DNA ،ث ٝفطْ  Zاؾز .ایٗ فطْ  DNAسٟٙب زض
ٔحیظ آظٔبیكٍب 65ٜیبفز ٔیقٛز$.قىُ #17-1

جذيل  : 1-1يیصگی َبی فرم َبی سٍ بعذی  . DNAلطفب بب دلت مطبلعٍ کىیذ.
مشخصبت

B-DNA

A-DNA

Z-DNA

وًع َلیکس

ضاؾز ٌطز

ضاؾز ٌطز

چخ ٌطز

شکل کلی

الغط  ٚزضاظ

چبق  ٚوٛسبٜ

ذیّی الغط  ٚثبضیه  ٚظیٍعاٌی

تعذاد جفت ببزَب در یک دير

10/4

طًل یک وًکلئًتیذ

3/4A°

11
2/55A°

12
3/7A°

In Vitro
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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طًل یک دير

34A°

28A°

45A°

لطرDNA

23/7A°

25/5A°

3/7A°

اوحراف جفت ببزَب وسبت بٍ

6A°

2/55A°

18/4A°

محًر طًلی
چرخش بٍ ازاء َر ياحذ

36°

33°

7°

وًکلئًتیذ
پیًوذ گلیکًزیذی

Anti

Anti

لىذ

C22-endo

C32-endo

شیبر بسرگ

د ٚ ٟٗفٕیك

ثبضیه  ٚفٕیك

ٔؿغح

شیبر کًچک

ثبضیه  ٚفٕیك

د ٚ ٟٗوٓ فٕك

ثبضیه  ٚفٕیك

زض قطایظ عجیقی

زض قطایظ آة وٓ ٕ٘ ٚه ظیبز

زض ٘ٛاحی غٙی اظ  – GCزض

ؾَّٛ

زض ؾّ َٛسكىیُ ٕ٘یقٛز.

قطایظ ٕ٘ه فٛق اِقبز ٜظیبز

$Antiدیطیٕیسیٗ#
$Syneدٛضیٗ#
$C32-endoدٛضیٗ/ C22-#

$endoدیطیٕیسیٗ#

شرایط تشکیل

شکل  :17-1اشکبل  A, B DNAي Z

کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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وساْ یه اظ فطْ ٞبی  DNAزض قطایظ فیعیِٛٛغیىی ثیف سط زض ؾّ َٛزیسٜ

ٔیق٘ٛس$.اضقسٚ 80 -73

#84
اِف#فطْ A

ة #فطْ C

ج #فطْ B

ز #فطْ Z

ٌعی ٝٙج ،ثس ٖٚقطح

دبؾد نحیح ضا ٔكرم وٙیس$.اضقس #74
اِف DNA #زاضای فطْ ٞبی ٔقطٚف ثٔ Zٚ B ،A ٝیثبقس.
ة DNA #فمظ فطْ  Bزاضز.
ج DNA #فمظ فطْ  Zزاضز.
ز DNA #فمظ فطْ  Z ٚ Bزاضز.
ٌعی ٝٙاِف ،ثس ٖٚقطح

وساْ یه اظ جٕالر ظیط زض ٔٛضز  ZDNAنحیح ٘یؿز؟$اضقس #79
اِف #فؿفبر ٞب زض ز ٚظ٘جیط DNA ٜث ٝنٛضر ظیٍعاي لطاض زاض٘س.
ة #زاضای ؾبذشٕب٘ی ثب ؾٛدطوٛیُ ٔٙفی ٔیثبقٙس.
ج #ز ٚظ٘جیطٔ ٜبضدیچ دالضیشٔ ٝربِف یىسیٍط زاض٘س.
ز #زاضای  10/4جفز ثبظ زض ٞط چطذف اؾز.
اظ ٔٗ ٔیقٛٙیس جسٚ َٚیػٌی ٞبی فطْ ٞبی ؾ ٝثقسی  DNAض ٚحفؼ وٙیس .چیع ٔفیسی.ٝ
ٌعی ٝٙز جٛاة ایٗ سؿز اؾز.

کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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 DNA :4-6-1سٍ رشتٍ ای (:)HDNA
زض ایٗ ؾبذشبض ،ؾ ٝاِیٍٛ٘ ٛوّئٛسیس ثب ٔ ٓٞبضدیچ سكىیُ زازّٞ ٚ ٜیىؽ ؾ ٝضقش ٝای ایجبز ٔیوٙٙس .ایٗ
ؾبذشبض اظ عطیك دی٘ٛس ٞبی ٞیسضٚغ٘ی ٌٛٞؿشیٙی 66یه ضقش DNA ٝثب  B-DNAز ٚضقش ٝای قىُ ٔی-
ٌیطزٔ .ثال زض یه  B-DNAثبظٞبی  G ٚ Cثب  ٓٞدی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی سكىیُ ٔیزٙٞس ،ؾذؽ  Gثب یه C
دطٚس ٝ٘ٛزیٍط ،دی٘ٛس ٌٛٞؿشیٙی سكىیُ ٔیزٞسC.G≡C  .
ٕٞیٗ حبِز زض ٔٛضز ثبظٞبی ٘ T ٚ Aیع ٚجٛز زاضز ،و ٝثبظ ٞبی آز٘یٙی و ٝثب سیٕیٗ ،دی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی
سكىیُ زاز ٜا٘سٔ ،یسٛا٘ٙس ثب دی٘ٛس ٌٛٞؿشیٙی ث ٝیه  Tدطٚس ٝ٘ٛزیٍط ٔشهُ قسّٞ ٚ ٜیىؽ ؾ ٝضقش ٝای
ایجبز وٙٙسT.A=T .

وکتٍ
 زض سكىیُ  ،H-DNAدٛضیٗ ٞب زض ٚؾظ لطاض ٔیٌیط٘س ،چ ٖٛز ٚحّم ٝای ا٘س ٌ ٚطٞ ٜٚبی فبّٔی
ثیكشطی ثطای سكىیُ دی٘ٛس ز ٚعطف ٝزاض٘س.
 زض  H-DNAز ٚضقش٘ ٝؿجز ث٘ ٓٞ ٝبٕٞؿ ٚ #B-DNA$ ٛز ٚضقشٕٞ ٝؿٞ ٛؿشٙس.
 شرایط تشکیل ٔ :H-DNAقٕٛال زض سٛاِی ٞبیی و ٝیه ضقش ٝدّی دٛضیٗ  ٚز ٚضقش ٝدّی
دیطیٕیسیٗ اؾز  ٚزض  PHاؾیسی قىُ ٔیٌیطز  ٚزض ایٗ  PHدبیساضسط اؾز.
 زض سٙؾیٓ ثیبٖ غٖ ،سطٔیٓٛ٘ ،سطویجی ،ضٛ٘ٚیؿی ٘ ...ٚمف زاضز.

Hoogsteen
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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ث ٝاقىبَ ظیط سٛج ٝوٙیس$ .قىُ #19-1 ٚ 18-1

شکل  :18-1وحًٌ تشکیل  H-DNAوشبن دادٌ شذٌ است.

شکل  .a :19-1شکل شمبتیکی از سبختبر  DNAسٍ رشتٍ ای.
 .bومبیش پیًوذَبی ًَگستیىی در سبختبر  DNAسٍ رشتٍ ای.

زض اٍِٞ ٛبی ؾبذشٕبٖ دی٘ٛسی زض اؾیسٞبی ٘ٛوّئیه ثط اؾبؼ جفز قسٖ ٞبٌؿشیٙی ،#Hoogestein$
ٔكبضوز ثبظ ٞبی دٛضیٙی زض ایجبز دی٘ٛس ٞبی ٞیسضٚغ٘ی چٍ ٝ٘ٛاؾز؟ $اضقس #90
اِف #اظر ٞب قطوز ٕ٘یوٙٙس.
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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ةٞ #ط ز ٚاظر قٕبض ٜیه ٞ ٚفز قطوز ٔیوٙٙس.
ج #ث ٝجبی اظر قٕبض ٜیه ،اظر قٕبض ٜیه قطوز ٔیوٙس.
ز #ث ٝجبی اظر قٕبض ٜیه ،اظر قٕبضٞ ٜفز قطوز ٔیوٙس.
زض قىُ ؾ ٝضقش ٝای  ،#H-DNA$ DNAضقش ٝؾ ْٛدّی دٛضیٙی یب دّی دیطیٕیسیٙی ،ثب سكىیُ
دی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی ٌٛٞؿشیٙی و٘ ٝیشطٚغٖ قٕبض٘ 7 ٜیع زض آٖ قطوز زاضز ،ث ٝیىی اظ ز ٚضقش ٝیه  DNAزٚ
ضقش ٝای زیٍط ٔشهُ ٔیقٛز .دبؾد نحیح ٌعی ٝٙز اؾز.

 DNA :5-6-1چُبر رشتٍ ای:)GDNA/IDNA(67
دی٘ٛس ٞیسضٚغ٘یِ ٌٛٞؿشیٙی ثیٗ چٟبض ثبظ  ،Gثبفث ایجبز نفحبر سشطأطی ٔیقٛز و ٝثٛٔ G-DNA ٝؾْٛ
اؾز .ایٗ نفحبر ٔیسٛا٘ٙس ٕٞؿ ٚ ٛیب ٘ب ٕٞؿ ٛثبقٙس .ایٗ ؾبذشبض زض ٘ٛاحی سّٔٛطی ثیكشط قىُ ٔیٌیطز
 ٓٞ ٚچٙیٗ زض حیٗ ٘ٛسطویجی  ٚ DNAزض ظ٘جیط ٜؾٍٙیٗ آ٘شی ثبزی ٞب ث ٝنٛضر ٕٞؿ ٛسكىیُ ٔیقٛز.
اٌط دی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی ٌٛٞؿشیٙی ثیٗ چٟبض ثبظ  Cسكىیُ قٛز ،نفحبر سشطأطی ایجبز قس٘ I-DNA ،ٜبْ
ٔیٌیطز.
نفحبر  DNAچٟبض ضقش ٝای ،ثٚ ٝاؾغ ٝحضٛض یه وبسیٔ ،ٖٛرهٛنب دشبؾیٓ زض ٔطوع نفح ،ٝدبیساضی
ثیكشطی زاض٘س.

ث ٝقىُ  20-1سٛج ٝوٙیس.

Quadruplex
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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شکل  :20-1سبختبر  DNAچُبر رشتٍ ای)GDNA/IDNA(68

ثیف سطیٗ سٛاِی ٘بحی Telomer ٝوساْ یه ٔیثبقس؟ $اضقس #89
ةAT#

اِفGC#

جUT#

زTT#

سّٔٛط زض ا٘ؿبٖ سىطاضٞبیی اظ سٛاِی  ٚ TTAGGGزض سشطاٞبیٕب٘ب  TTGGGGاؾزٕٞ .بٖ عٛض وٝ
زض ثبال ٌ ٓٞفش ٝقس DNA ،چٟبض ضقش ٝای یب  GDNAزض ٘ٛاحی سّٔٛطی ثیف سط قىُ ٔیٌیطز ،چٖٛ
غٙی اظ  Gاؾزٌ .عی ٝٙاِف نحیح اؾز.

 -6-6-1تًالی پبلیىذريمی

69

زض قطایظ ذبنی ،ثطذی اقىبَ غیط ٔقٕ )DNA َٛیب  #RNAایجبز ٔیقٛز و ٝیىی اظ آٖ ٞب سٛاِی ٞبی
دبِیٙسضٔٚی اؾز .ایٗ ؾبذشبض ٞبی غیط ٔقٕٔ َٛیسٛا٘ٙس ثط فّٕىطز ٔ ٚشبثِٛیؿٓ  DNAاثط ثٍصاض٘س .سٛاِی
ٞبی دبِیٙسضٔٚی زاضای سمبضٖ ز ٚعطف ٝزض اؾیس٘ٛوّئیه ز ٚضقش ٝای ٞؿشٙس.
ث ٝقىُ ظیط زلز وٙیس ،اٌط یه ذظ سمبضٖ زض ایٗ سٛاِی ضؾٓ وٙیس ٔشٛجٔ ٝف ْٟٛدبِیٙسضْٚ
ذٛاٞیس قس.

Quadruplex
Palindrome Sequence
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد
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شکل  :21-1تًالی پبلیىذريمی

وساْ سطازف ظیط یه سطازف دبِیٙسضْ اؾز؟ $زوشطی #86
اِفCCATGG -

ةGGAAGG -

جGGATCG-

زGCTACG-

ثطای سكریم سٛاِی دبِیٙسضٔٚی ،ثٟشطیٗ وبض ایٗ اؾز و ٝیه ذظ سمبضٖ زض ٚؾظ سٛاِی ضؾٓ
وٙیٓ  ٚثبیس ز ٚعطف ذظ سمبضٖ ثب ٔ ٓٞىُٕ ثبق .ٝحبال أشحبٖ ٔیوٙیٓ CCA  TGG
ثٕٞ ٝیٗ ضاحشی ٔیش٘ٛیس ث ٝایٗ لِؿٓ ؾٛاالر دبؾد ثسیسٌ .عی ٝٙاِف نحیح اؾز.

 -7-6-1تًالی آیىٍ ای

70

٘ٛؿ زیٍطی اظ اقىبَ غیط ٔقٕ َٛاؾیس ٞبی ٘ٛوّئیه ،سىطاضٞبی آی ٝٙای ٞؿشٙس ،ایٗ سٛاِی ٞب ث ٝنٛضر
ٔقىٛؼ زض یه ضقشٔ ٝیسٛا٘ٙس ٚجٛز زاقش ٝثبقٙس .ث ٝقىُ  22-1و ٝزلز وٙیس ،اٌط یه ذظ سمبضٖ زض
یه ضقش ٝضؾٓ وٙیسٔ ،یثیٙیس و ٝز ٚعطف ضقش ،ٝسمبضٖ آی ٝٙای زاض٘س .ث ٝسفبٚر ایٗ ؾبذشبض ثب سٛاِی
دبِیٙسضٔٚی ث ٝذٛثی زلز وٙیس .سؿز ٞبی ظیبزی ٞؿشٙس و ٝزض نٛضر فسْ سٛجٔ ،ٝیسٛا٘ٙس قٕب ضا ثٝ
اقشجب ٜثیب٘ساظ٘سٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بیی اظ ایٗ سؿز ٞب زض ازأ ٝذٛاٞس آٔس.

شکل  :22-1تًالی آیىٍ ای

Mirror Sequence
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 -8-6-1سبختبر سىجبق سری

71

سٛاِی ٞبی دبِیٙسضٔٚی اظ عطیك سكىیُ دی٘ٛسٞبی زض ٖٚظ٘جیط ٜای ٔیسٛا٘ٙس ؾبذشبض ٞبی ٔشقسزی ایجبز
وٙٙس و ٝیىی اظ آٖ ٞب ؾبذشبض ؾٙجبق ؾطی اؾز .ایٗ ؾبذشبض ظٔب٘ی قىُ ٔیٌیطز و ٝسٟٙب یه ضقش ٝاظ
ؾبذشبض دبِیٙسضٔٚی زض سكىیُ آٖ قطوز زاضز .زض قطایغی و ٝز ٚضقش ٝسٛاِی دبِیٙسضٔٚی اظ  ٓٞجسا ٔیقٛز
$ز٘بسٛض #72ٜثٍٙٞ ٝبْ ض٘بسٛض 73ٜقسٖ $اسهبَ ٔجسزٕٔ #ىٗ اؾز ز ٚثرف ٔىُٕ زض یه ضقش ٝو ٝسٛؾظ
چٙس ثبظ غیط ٔىُٕ اظ  ٓٞجسا قس ٜا٘س ثب  ٓٞسكىیُ ؾبذشبض ؾٙجبق ؾطی ثسٙٞس .ثرف ٞبی ٔىُٕ زض یه
ضقش ٝثب  ٓٞدی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی سكىیُ زاز ٚ ٜؾبذشبضی قجی ٝؾبل ٝایجبز ٔیوٙٙس  ٚثرف غیط ٔىُٕ ثٝ
نٛضر ِٛح ،ؾبذشبض ا٘شٟبی ؾٙجبق ؾط ضا ٔیؾبظز .ایٗ ؾبذشبض ث ٝؾبل-ٝحّمٔ ٓٞ 74ٝقطٚف اؾز.

ثطای زضن ثٟشط ،قىُ 23-1ضا ثجیٙیس.

شکل  :23-1سبختبر سىجبق سری

وساْ ٌعی ٝٙزض ٔٛضز  Stem loopنحیح ٘یؿز؟$اضقس #89
اِف -اظ یه ضقش DNA ٝسكىیُ قس ٜاؾز.
ة -نس ٞب ٘ٛوّئٛسیس ٔیسٛا٘ٙس زض سكىیُ آٖ قطوز وٙٙس.
71

Hairpin
Denaturation
73
Renaturation
74
Stem-Loop
72
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ج -زاضای یه ؾبل ٝاؾز و ٝثیٗ ٘ٛوّئٛسیس ٞبی ٔىُٕ دی٘ٛس ثطلطاض اؾز.
ز -زاضای  Double Helical Stem Regionاؾز.
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض قىُ ٔ ٓٞ 23 -1یثیٙیس ،ؾبذشبض ؾبل-ٝحّم ٝیب  Stem loopاظ یه ضقشٝ
٘ٛوّئٛسیسی سكىیُ قس ٜاؾز و ٝعِٛ َٛح  4سب  8جفز ثبظ اؾز ٙٔ ٚبعك ٔىُٕ آٖ وٕشط اظ 100
٘ٛوّئٛسیس ع َٛزاض٘س .ثٙبثط ایٗ ٌعی ٝٙة نحیح ویست.

 -9-6-1سبختبر صلیبی

75

ایٗ ؾبذشبض ظٔب٘ی سكىیُ ٔیقٛز وٞ ٝط ز ٚضقش ٝسٛاِی دبِیٙسضٔٚی زض قىُ ٌیطی آٖ ٘مف زاض٘س .زض ٚالـ
ز ٚؾبذشبض ؾٙجبق ؾطی زض ٔمبثُ  ٓٞسكىیُ ؾبذشبضی قجی ٝنّیت ضا ٔیزٙٞس.
حبال ثب ف ٟٓؾبذشبض ؾٙجبق ؾطی ،زضن ؾبذشبض نّیجی اظ ضٚی قىُ  24-1ث ٝؾبزٌی آة ذٛضزٖ اؾز.

شکل  :24-1سبختبر صلیبی

Cruciform
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وکبت مربًط بٍ دوبتًراسیًن ي َیبریذاسیًن DNA





دی٘ٛس ٞبی ٞیسضٚغ٘ی ز ٚضقش ،DNA ٝزض زٔب  PH ٚثبال  ٓٞ ٚچٙیٗ زض  PHدبییٗ ،اظ  ٓٞثبظ ٔی-
ق٘ٛس و ٝانغالحب ز٘بسٛضاؾی ٖٛیب شٚة قسٖ ٚ$اؾطقشی٘ DNA #بْ زاضز.
ز٘بسٛضاؾی DNA ٖٛزض زض ٖٚؾّ َٛسٛؾظ آ٘عیٓ ّٞیىبظ ا٘جبْ ٔیقٛز.
 TMث ٝزضنس ٘ٛوّئٛسیسٞبی  ،Cٚ Gغّؾز وبسیٞ ٖٛب ٕ٘ ٚه ٞبی اعطافف ٔ ٚحّٞ َٛبی
لّیبیی  ٚغّیؼ فطٔبٔیس یب اٚض ٜثؿشٍی زاضز.

ٞ ط چ ٝزضنس  C ٚ Gثیكشط  سقساز دی٘ٛس ٞبی ٞیسضٚغ٘ی ثیف سط  TM ثبالسط
ٞ طچٔ ٝیعاٖ وبسیٕ٘ ٚ ٖٛه ٞب ثیكشط  دی٘ٛس ٞبی ی٘ٛی ثیف سط  TM ثبالسط

ٞ ط چٔ ٝیعاٖ ٔحّٞ َٛبی لّیبیی  ٚفطٔبٔیس یب اٚض ٜثیف سط  دی٘ٛس ٞبی ٞیسضٚغ٘ی ؾؿز سط 
 TMدبییٗ سط
 زض آغبظ ٕٞب٘ٙس ؾبظی  ٚضٛ٘ٚیؿی ثبیس ز ٚضقش DNA ٝاظ  ٓٞثبظ ق٘ٛس ،ثٙبثطایٗ زض ایٗ جبیٍبٞ ٜب
فٕسسبً  T ٚ Aلطاض زاض٘س ،و ٝضاحز سط جسا ٔیق٘ٛس.
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ز ٚضقشٔ DNA ٝىُٕ ،زض قطایظ ٔٙبؾت ٔثال وبٞف زٔبٔ ،جسزاً ثٔ ٓٞ ٝشهُ ٔیق٘ٛس وٝ
انغالحبًٞ ،یجطیساؾی 76ٖٛیب ض٘بسٛضاؾی٘ ٖٛبْ زاضز.
ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی غّؾز  ،DNAجصة ٘ٛض  UVضا زض عٛٔ َٛج ٘ 260ب٘ٔٛشط ٔیؾٙجٙس.
ٍٙٞبْ ز٘بسٛضاؾی ،DNA ٖٛجصة ٘ٛض  UVزض عٛٔ َٛج ٘ 260ب٘ٔٛشط افعایف ٔییبثس و ٝاثط
ٞیذطوطٔٚیه٘ 77بْ زاضز.
ٍٙٞبْ ٞیجطیساؾی ،DNA ٖٛجصة ٘ٛض  UVزض عٛٔ َٛج ٘ 260ب٘ٔٛشط وبٞف ٔییبثس و ٝاثط
ٞیذٛوطٔٚیه٘ 78بْ زاضز.
 DNAسه ضقش ٝای ٘ؿجز ثٛ٘ ٝوّئٛسیس آظاز  UVوٕشطی ضا جصة ٔیوٙس.

ِٛٔ ى RNA َٛز ٚضقش ٝای اظ  DNAز ٚضقش ٝای دبیساضسط اؾز  ثطای ز٘بسٛض ٜقسٖ ث20 ٝ
زضج ٝؾب٘شی ٌطاز حطاضر ثیكشطی ٘یبظ زاضز.
ٔ ΔG ٚ TM79 قیبضٞبی دبیساضی  ٚ DNAدطٚسئیٗ ٞؿشٙس.
زض ضاثغ ٝثب زٔبی  Meltingوساْ ٌعی ٝٙنحیح اؾز؟
اِف #ثٔ ٝشیالؾی CpG ٖٛثؿشٍی زاضز.
ة #ثٔ ٝحشٛای  GCاضسجبط زاضز.
ج #ث ٝسطویت ثبفط ٞیجطیساؾی ٖٛثؿشٍی ٘ساضز.
ز #ث ٝغّؾز وبسیٞ ٖٛبی ٔٚ ٛ٘ٛاالٖ ثؿشٍی ٘ساضز.

دبؾد ایٗ ؾٛاَ زض ثبال ث ٝذٛثی سٛضیح زاز ٜقس TM .ٜث ٝزضنس ٘ٛوّئٛسیسٞبی  ،Cٚ Gغّؾز
وبسیٞ ٖٛب ٕ٘ ٚه ٞبی اعطافف ٔ ٚحّٞ َٛبی لّیبیی  ٚغّیؼ فطٔبٔیس یب اٚض ٜثؿشٍی
زاضز .دبؾد ٌعی ٝٙة اؾز .اٌط زضؾز جٛاة ٘ساز ٜثبقیس ...

حساوثط عٛٔ َٛج لبثُ جصة سٛؾظ  DNAز ٚضقش ٝای وساْ اؾز؟ $اضقس #87
اِف280nm #

ة360nm#

ج210nm#

ز260nm#

حساوثط ٔیعاٖ جصة ٘ٛضی زض  DNAزض عٛٔ َٛج  260nmاؾزٌ .عی ٝٙز نحیح اؾز.

76

Hybridisation
Hyperchromic Effect
78
Hypochromic Effect
79
Melting Temperature
77

کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگیرد قانونی دارد

46

مرکس تخصصی خذمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 -10-6-1ابر مبرپیچ یب سًپرکًیلDNA80
ؾٛدطوٛیُ یب اثط ٔبضدیچٛ٘ ،فی ؾبذشبض ؾ DNA ْٛاؾز .سهٛض وٙیس عٙبثی ضا ث ٝزؾز زٚؾششبٖ زاز ٜایس،
حبَ ز ٚؾط عٙبة ضا اظ  ٓٞثبظ وٙیس ،ایٗ وبض ثبفث ایجبز دیچ ٞبی ظیبزی زض ؾٕشی ٔیقٛز و ٝزض زؾز
زٚؾششبٖ اؾز .دیچ ٞبی اِٚی ٝوٛیُ ٘بْ زاض٘س  ٚدیچ ٞبی ثقسی و ٝثب وكیسٖ ز ٚؾط عٙبة ایجبز ٔیقٛز،
ؾٛدطوٛیُ اؾز$ .قىُ #25-1

شکل  :25-1در ایه شکل کًیل ي سًپر کًیل بٍ خًبی بٍ تصًیر کشیذٌ شذٌ است.

ؾٛدطوٛیُٔ ،DNAجحث دیچیسٕٟٔ ٚ ٜی اؾز و ٝثطای زضن آٖ ٘یبظ ث ٝسجؿٓ فضبیی زاضیٓ .زض ایٗ جب
سٛؾظ اقىبَ ظیط ؾقی وطزْ ث ٝزضن نحیح آٖ وٕه و .ٓٙزض فهُ ثقس ث ٝسفهیُ ث ٝایٗ ثحث ذٛآٞ
دطزاذز ٔ ٚؿبئُ ٔطثٛط ث ٝایٗ لؿٕز ضا ثب ٔ ٓٞطٚض ذٛاٞیٓ وطز .ثب ٔب ٕٞطا ٜثبقیس.

Supercoil
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ِغفبً ث ٝاقىبَ ظیط سٛج ٝوٙیس.

B

C

A

قىُ  DNA ،A :26-1حّمٛی زض حبِز اؾشطاحز  DNA ،B.زض حبِز ؾٛدطوٛیُ ٔٙفی ،C .ثركی اظ  DNAو ٝثٍٙٞ ٝبْ
ٕٞب٘ٙس ؾبظی ثبظ قس ٜاؾز  ٚفبلس ؾٛدطوٛیُ اؾز.

 -7-1تست َبی سىجشی ي آمًزشی پبیبن فصل
قٕب زض ایٗ ثرف ٕٔىٗ اؾز ث ٝسؿز ٞبیی ثط ثرٛضیس و٘ ٝىبسف زض فهّی وٌ ٝصقز ٘یبٔس ٜثبقس  ٚیب ثٝ
فهُ ٞبی ثقسی ٔطسجظ ثبقسٍ٘ ،طاٖ ٘جبقیس ،ایٗ ثرف قبُٔ سؿز ٞبی آٔٛظقی ٘یع ٞؿز .ثٙبثط ایٗ ٘ىبسی
و ٝزض ٔجبحث لجُ ٌفش٘ ٝكس ٜاؾز ضا زض دبؾد سكطیحی سؿز ٞب ٔیآٔٛظیس.

وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط نحیح اؾز؟$زوشطی #80
اِف -زض ٚیطٚؼ سٟٙب  RNA ٚ DNAحّمٛی ز ٚظ٘جیط ٜای یبفز ٔیقٛز.
ة -زض ؾّ َٛجب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی ٞ DNAبی حّمٛی  ٚذغی یبفز ٔیقٛز.
ج -زض ثبوشطی  ٚؾّٔ َٛرٕط  DNAث ٝنٛضر حّمٛی اؾز.
ز DNA -ثبوشطی ث ٝنٛضر یه  DNAحّمٛی ثب سقساز ٔ 4/5یّی ٖٛجفز ثبظ اؾز.
غ٘ ْٛدطٚوبضیٛسی ٔ 4/5یّی ٖٛجفز ثبظ زاضز ث ٝعٔ 1 َٛیّی ٔشط  ثبیس ذیّی فكطز ٜقٛز سب زض
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ؾّ َٛدطٚوبضیٛسی  0/5سب ا ٔیىط٘ٚی جب قٛز.
قىُ غ٘ ْٛدطٚوبضیٛسی  ز ٚضقش ٝای حّمٛی
دطٚوبضیٛر ٞب فبلس ٞؿش ٝا٘س  ٚغ٘ٔٛكبٖ زض سٕبؼ ثب ثركی اظ زیٛاض ٚ ٜغكبء ؾیشٛدالؾٕی ؾّ ،َٛزض
٘بحی ٝای ث٘ ٝبْ ٘ٛوّئٛئیس اؾز.
سقساز دطٚسئیٗ ٞبی ٕٞطا ٜثب غ٘ ْٛدطٚوبضیٛسی  حسٚز 25
حبال ثب زا٘ؿشٗ ٘ىبر فٛق ،دبؾد نحیح وساْ ٌعی ٝٙاؾز؟ آفطیٗ ثط قٕبٌ .عی ٝٙز

دبؾد ٘بزضؾز ضأكرم وٙیس؟$اضقس #77
اِف DNA -ثبوشطی ٕٞب٘ٙس  DNAؾّٞ َٛبی دیكطفش ٝثب دطٚسئیٗ ٞبی ذبنی سبذٛضزٌی دیسا ٔی-
وٙس.
ة DNA -ثبوشطی زاضای سقساز حسٚز ٔ 4/5یّی ٖٛجفز ثبظ اؾز.
ج DNA -ثبوشطی ث ٝنٛضر یه ِٔٛى َٛحّمٛی ٕٞ ٚب٘ٙس ؾبظی آٖ زٚؾٛی ٝاؾز.
ز DNA-ثبوشطی فبلس دطٚسئیٗ ٞبی ٕٞطا ٜاؾز.
ثب سٛج ٝث ٝسٛضیحبر سؿز لجُ حشٕب ٌعی ٝٙز ضا ا٘شربة وطز ٜایس.

ٌعی ٝٙزضؾز ضا ا٘شربة وٙیس؟$اضقس #80
اِف -سقساز ثبظ ٞبی  DNAثبوشطی  E.coliحسٚز ٔ 4/5یّی ٖٛجفز ثبظ اؾز.
ة DNA -زض ثبوشطی  E.coliفبلس دطٚسئیٗ ٞبی ٕٞطا ٜاؾز.
ج DNA -ثبوشطی ٞ E.coliیچ ٌ ٝ٘ٛاضسجبعی ثب غكبء ؾِّٛی  ٚیب زیٛاض ٜؾِّٛی ثطلطاض ٕ٘یوٙس.
ز DNA -ثبوشطی زاضای لغط ٘ 4ب٘ٔٛشط اؾز.
ٌعی ٝٙاِف نحیح اؾز.

سب ذٛضزٌی ظیبز  ٚدیچیسٛ٘ ٜوّئٛئیس ثبوشطی ؾبذشبض ٛ٘ 0000وّئیه اؾیسٞب ضا ٔكرم ٔیؾبظز.
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ة -زْٚ

اِف -اَٚ

زٞ-شطٚوطٔٚبسیٗ

ج -ؾْٛ

ٌعی ٝٙج نحیح اؾز.

زض آ٘بِیع سقسازی اظ ثبظ ٞبی ٔشفبٚر یه لغق DNA ٝثط اؾبؼ لب٘ ٖٛجفز قسٖ ثبظٞب ،وساْ ٌعیٝٙ
زضؾز اؾز؟$اضقس #93
ةA=C -

اِفA=G -

زA+T= G+T -

جA+G=C+T -
ثسٞ ٖٚیچ سٛضیحی ٌعی ٝٙج نحیح اؾز.

یه سٛاِی ٘ٛوّئٛسیسی ذبل ثب قجبٞز ثؿیبض ظیبز زض ثیٗ ؾبز ٜسطیٗ سب دیچیس ٜسطیٗ اقىبَ حیبر
حفؼ قس ٜاؾز .ایٗ سٛاِی$...اضقس #87
اِفٔ -طثٛط ثٛ٘ ٝاحی غیط وس وٙٙس ٜاؾز.
ة -زض ؾبذشبض ٞشطٚوطٔٚبسیٗ جبی زاضز.
ج-زض ایجبز ٌٞ ٝ٘ٛبی جسیس زض عی سىبُٔ ٘مف ظیبزی زاقش ٝاؾز.
ز-عی فطایٙس ثیبٖ غٖ ایجبز ٔحهِٛی ضا ٔیوٙس و ٝثطای ؾّ َٛثؿیبض حیبسی اؾز.
ایٗ ض ٚث ٝفٛٙاٖ یه یبزٌبضی اظ ٔٗ زاقش ٝثبقیسٞ .ط جب زیسیس یه سٛاِی ثیٗ ٔٛجٛزار
ٔرشّف  ٚیب عی ؾبِیبٖ ٔشٕبزی حفبؽز قس ٜاؾز  ٚسغییطی ٘ىطز ،ٜثس٘ٚیس ؤ ٝحه َٛدطٚسئیٙی آٖ یه
٘مف اؾبؾی  ٚحیبسی ایفب ٔیو ٚ ٝٙثب سغییطـ ثمبء ث ٝذغط ٔی افش .ٝثٙبثطایٗ ٌعی ٝٙز نحیح اؾز.

یه ِٔٛى DNA َٛثب 40زضنس جفز ثبظ  GCزاضای وساْ  TM81اؾز؟
اِف 54-زضجٝ
ج 87-زضجٝ

ة 65 -ز ضجٝ
ز 94-زضجٝ

ٕٞبٖ عٛض وٌ ٝفشیٓ زٔبی شٚة  DNAیب  ،TMزٔبیی اؾز و ٝزض آٖ٘ ،یٕی اظ ثبظ ٞبی DNA

Melting Temperature
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ز ٚضقش ٝای ٚا ؾطقز قس ٜا٘س.

زض ٔٛضز غ٘ ْٛدؿشب٘ساضاٖ ثب  GCحسٚز  40زضنس زض قطایظ فیعیِٛٛغیه DNA ،زض زٔبی  87زضج ٝز٘بسٛضٜ

ٔیقٛزٌ .عی ٝٙج نحیح اؾز.
 C-valueچیؿز؟$زوشطی #87
اِف -زضنس ثبظٞبی  GCزض یه ِٔٛىDNA َٛ
ة -زضنس سٛاِی ٞبی سىطاض ق٘ٛس CpG ٜزض غ٘ ْٛیه ٌٝ٘ٛ
جٔ -مساض وُ  DNAزض غ٘ٞ ْٛبدّٛئیس یه ٌٝ٘ٛ
ز -قبذم دیچیسٌی غ٘شیىی یه ٌٝ٘ٛ
 C-Value Paradoxثٔ ٝمساض  DNAزض ٞط ؾّٞ َٛبدّٛئیس ٔیٌٛیٙس ٔ$قٕٛالً ث ٝفٛٙاٖ دیىٌٛطْ
ثیبٖ ٔیقٛز.#

ؾبذشٕبٖ ٔ DNAیشٛوٙسضی چٍ ٝ٘ٛاؾز؟

$اضقس #88
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ةِٛ -دی ثب ز ٚا٘شٟبی ذغی

اِف-ؾٙجبق ؾطی

ز -حّمٛی

ج-ذغی

  MtDNAزٚضقش ٝای حّمٛی  فبلس ایٙشط ٚ ٖٚع َٛسمطیجی آٖ  16ویّ ٛثبظ اؾزٌ .عی ٝٙز
نحیح اؾز.

ٔشیالؾی DNA ٖٛثیكشط ثط ضٚی وساْ اؾیس ٘ٛوّئیه ا٘جبْ ٔیدصیطز؟$اضقس #88
ةT-

اِفA-

جC-

زG -

ٔشیالؾی ٖٛزض دطٚوبضیٛر ٞب ثیف سط ثط ضٚی ثبظ آِی  Aزض سٛاِی  ٚ GATCزض یٛوبضیٛر ٞب ثط
ضٚی  Cا٘جبْ ٔیٌیطزٞ .ط ٚلز ٔكرم ٘ىٙس قٕب یٛوبضیٛر ضا زض ٘ؾط ثٍیطیسٌ .عی ٝٙج نحیح اؾز.

زض ٔشیالؾیِٛٔ DNA ٖٛى CH3 َٛثٚ ٝؾیّ ٝآ٘عیٓ ٔشیُ سطا٘ؿفطاظ ث ٝوساْ یه اظ ثبظٞبی ظیط ٔشهُ
ٔیقٛز؟$اضقس #86
اِفٌٛ-ا٘یٗ

ة -ؾیشٛظیٗ

ج -آز٘یٗ

ز-اٚضاؾیُ

ٔقٕب چ ٛحُ ٌكز  .....جٛاة نحیح ٌعی ٝٙة اؾز.

وساْ ٔغّت زض ٔٛضز ٔشیالؾی DNA ٖٛنسق ٕ٘یوٙس؟$اضقس #89
اِفٔ -شیالؾ ٖٛزض یٛوبضیٛر ٞب ثیكشط زض ؾیشٛظیٗ اسفبق ٔیافشس.
ة-فُٕ ٔشیالؾیٛٔ DNA ٖٛجت جٌّٛیطی اظ ٘ؿر ٝثطزاضی ثطذی غٖ ٞب  ٚذبٔٛـ قسٖ آٖ ٞب زض فطایٙس
سٕبیع ثٚ ٝیػ ٜزض ٔطاحُ جٙیٙی ٔیقٛز.
ج DNA -دسضی ثیكشط اظ  DNAثب ٔٙكبء ٔبزضی ٔشیّٔ ٝیقٛز  ٚایٗ فالٔشی ثطای قٙبؾبیی DNA
اؾز.
زٔ -شیّ ٝقسٖ زض دطٚوبضیٛر ٞب ثیكشط زض ؾیشٛظیٗ اسفبق ٔیافشس.
ٌعیٞ ٝٙبی ة  ٚج ٔطثٛط ثٔ ٝجبحث غ٘شیه ا٘س .قٕب ثس ٖٚزا٘ؿشٗ ایٗ زٌ ٚعیٔ ٓٞ ٝٙیسٛا٘یس ث ٝایٗ
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ؾٛاَ دبؾد زٞیس .زض ؾبَ ٞبی اذیط اظ ایٗ سؿز ٞبی سّفیمی ثیكشط ٔیزٙٞس .جٛاة نحیح ٌعی ٝٙز اؾز.
زض دطٚوبضیٛر ٞب ٔشیالؾی ٖٛزض  Aضخ ٔیزٞس.
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