دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل پنجم :ماده ژنتيک (بجز تست)

خصوصيات ماده ژنتيک:
نسبتا پايدار است
بسياري از ويژگي هاي يک جاندار را مشخص مي کند و به آن وابسته است
اطالعات ژنتيک را در خود ذخيره کرده و به نسل بعد منتقل مي کند
در طول زندگي فرد حفظ ميشود
تا قبل از قرن  20شناخته نشده بود

تاريخچه کشف ماده ژنتيک:
 -1آزمايشات فردريک ميشر:
در سال 1870
استخراج ماده اسيدي ( pHآن زير  7بوده است) از هسته سلول يوکاريوتي
به دليل اسيدي بودن نام نوکلئيک (هسته) اسيد را به آن داد
بعد از او (و نه خود او) دانشمندان متوجه شدند که اسيد نوکلئيک از  DNAو  RNAتشکيل شده است.

 -2آزمايشات گريفيث:
در سال 1928
به دنبال تهيه واکسن عامل بيماري ذات الريه (استرپتوکوکوس نومونيا)
باکتري استرپتوکوکوس نومونيا:


باکتري کروي ولي تجمع به شکل رشته اي و يا دوتايي



استرپتو يعني رشته اي و نومونيا يعني ذات الريه



ذات الريه بيماري که عفونت شش را در بر مي گيرد و از عوارض مي توان به تب ،سرفه و خلط
اشاره کرد.



اين باکتري ممکن است در گلوي افراد سالم هم زندگي کند و اگر در اثر بيماري ثانويه مثل
آنفوالنزا يا سوء تغذيه دستگاه ايمني بدن (همورال) ضعيف شود به شش ها حمله مي کند و ذات
الريه يا التهاب شش ها را بوجود مي آورد.

دو نوع سويه باکتريايي
 -1حاوي کپسول پلي ساکاريدي (بيماريزا)-حفاظت در برابر دستگاه ايمني
ايجاد بيماري در موش و انسان-کپسول چسبناک است
 -2فاقد کپسول(غير بيمازيزا) -از بين رفتن توسط دستگاه ايمني
البته در ديواره سلولي باکتري پلي ساکاريد وجود دارد و منحصر به کپسول نيست
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مراحل انجام آزمايشات گريفيث:
 -1تزريق باکتري کپسول دار

←

مرگ موش

 -2تزريق باکتري بدون کپسول

←

زنده ماندن موش

 -3تزريق باکتري کپسول دار کشته شده با گرما

←

زنده ماندن موش

(نتيجه= کپسول عامل بيماري نيست)
 -4تزريق باکتري بدون کپسول زنده به همراه کپسول دار کشته شده←

مرگ موش

نتيجه گيري :تغيير باکتري بدون کپسول به انواع کپسول دار (ترانسفورماسيون) در اثر انتقال عامل خصوصيت کپسول
دار شدن (که مقاوم به حرارت است ) به باکتري بدون کپسول
البته گريفيث متوجه نشد که چه عاملي باعث اين تغيير خصوصيت شده است.
تعريف ترانسفورماسيون (تغيير شکل) :تغيير خصوصيات ژنتيکي (ژنوتيپ) باکتري بدون کپسول با دريافت مواد ژنتيکي
(بخشي از  DNAيا پالزميد) از محيط حاوي باکتري کشته شده کپسول دار و در نتيجه تغيير در خصوصيات ظاهري يا
فنوتيپي باکتري بدون کپسول به باکتري کپسول دار
۞ فقط باکتريهاي بدون کپسول با دريافت ماده ژنتيک تغيير ظاهري مي دهند و نه همه باکتريها
۞ بعضي از باکتريهاي بدون کپسول ،کپسول دار مي شوند و نه همه باکتريهاي بدون کپسول

 -3آزمايشات ايوري:
-

بعد از  16سال و در سال  1944نتيجه آزمايشات خود را منتشر کرد
(بنابراين شروع آزمايشات وي در سال حدود  1928بوده است)

-

در اختيار گرفتن آنزيم هاي تخريب کننده (هيدروالزها)  4گروه اصلي از مواد آلي شامل کربوهيدرات
ها ،ليپيدها ،پروتئين ها ،اسيدهاي نوکلئيک

مراحل انجام آزمايشات:
 -1استخراج عصاره سلولي باکتري هاي کپسول دار کشته شده
 -2تقسيم عصاره به چند قسمت
 -3اضافه کردن آنزيم هاي تخريب کننده هر نوع ماده خاص به هر قسمت
 -4بررسي انجام شدن فرايند ترانسفورماسيون با عصاره تحت تاثير آنزيم خاص
نتيجه گيري :تنها زماني ترانسفورماسيون اتفاق مي افتد که اسيدهاي نوکلئيک تخريب نشده باشد در نتيجه اسيدهاي
نوکلئيک عامل ترانسفورماسيون مي باشند
تست تکميلي:

تهيه  DNAباکتريهاي کپسول دار به طور خالص
اضافه کردن به باکتري هاي بدون کپسول
تبديل شدن باکتري هاي بدون کپسول به کپسول دار و انجام ترانسفورماسيون
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۞ شناسايي عامل ترانسفورماسيون (اسيدهاي نوکلئيک) توسط آزمايشات ايوري مشخص گرديد.
۞ قبل از ايوري تصور دانشمندان بر اين بود که پروتئين عامل ترانسفورماسيون است و مي دانستند که  4ماده اصلي در سلول
وجود دارد
۞ در  3آزمايش از  4تاي آزمايشات ايوري ترانسفورماسيون رخ داد.
۞ عامل اصلي ترانسفورماسيون که ايوري کشف کرد اسيد نوکلئيک حلقوي بود که  4نوع مونومر  ATCGدارد و عناصر به
کار رفته در آن  C H O N Pمي باشد.
۞ از هيدروليز پروتئين ها و اسيدهاي نوکلئيک مواد دفعي نيتروژن دار (آمونياک ،اوره و اسيد اوريک) ايجاد مي شود چون
در ساختار آنها نيتروژن به کار رفته است
۞ اگر به محتويات استخراج شده از باکتري آنزيم نوکلئاز مثل آنزيم محدود کننده  EcoR1که پيوند فسفو دي استر را بين
نوکلئوتيدهاي  DNAمي شکند اضافه کنيم ترانسفورماسيون رخ نمي دهد

-4مشاهدات چارگف:
-

در دهه 1950

-

اندازه گيري کمي DNA

-

اندازه گيري مقدار بازهاي آلي  A, T, C, Gدر ساختار  DNAجانداران مختلف

-

يافتن رابطه مساوي بين  A=Tو ( C=Gالبته نه  100درصد)

-5مشاهدات فرانکلين و ويلکينز:
-

در دهه ( 1950البته بعد از چارگف)

-

تهيه عکس با استفاده از پراش پرتو  Xاز بلور DNA

-

دانشمندان ديگر با تفسير تصاوير بدست آمده نتيجه گرفتند که  DNAمارپيچي است و از 2
تا  3رشته تشکيل شده است

روش پراش اشعه :X


در اين روش اشعه  Xبه صورت مستقيم به بلور جسم مورد نظر تابانده مي شود و پرتوهاي پراکنده شده
روي صحفه حساس فيلم در پشت بلور ثبت مي شود.



ساختار و شکل جسم با تجزيه و تحليل الگوي پيچيده روي فيلم با تابش مستقيم اشعه



اين روش مثل اين است که با بررسي سايه جسم ساختار و شکل آن تعيين شود



بلور ديده نمي شود بلکه تصوير پرتوهاي تفرق يافته روي فيلم مشاهده ميشود
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-6مدل واتسون و کريک:


آزمايشات در سال  1953و اخذ جايزه نوبل در سال 1962



نام مدل :مدل مارپيچ دوگانه (دورشته)-مدل گوي و ميله



مدل خود را بر اساس يافته هاي چارگف ،و داده هاي حاصل از پراش  Xو شناختي که خود از پيوندهاي
شيميايي داشتند ارائه کردند



مدل پيشنهادي:
 DNAاز دو رشته پلي نوکلئوتيدي شبيه به نردبال که حول يک محور فرضي طولي پيچ خورده است.
نرده هاي نردبال را گروههاي قند و فسفات و پله ها را بازهاي آلي تشکيل داده
در پله ها  Aدر مقابل  Tبا  2پيوند هيدروژني و  Cدر مقابل  Gبا  3پيوند نيتروژني قرار دارد.

جدول  :1خالصه تاريخچه کشف ماده ژنتيک
ميشر

گريفيث

ايوري

چارگف

فرانکلين و ويلکينز

واتسون و کريک

1870

1928

1944

1950

1950

1953

شناسايي اسيدهاي نوکلئيک

شناخت کلي

شناخت عامل

ارتباط مقداري

پراش پرتو X

مدل مارپيچ دوگانه

در هسته

ترانسفورماسيون

ترانسفورماسيون يعني

نوکلئوتيدها

DNA

ساختار شيميايي اسيدهاي نوکلئيک:
 2نوع اسيد نوکلئيک وجود دارد:
 -1ريبونوکلئيک اسيد (:)RNA

حاوي قند ريبوز

 -2دئوکسي ريبونوکلئيک اسيد ( :)DNAحاوي قند دئوکسي ريبوز
نکته :قطبيت مولکول  DNAخطي← مربوط به گروههاي فسفات و در هر رشته عکس رشته مقابل
در مولکول  DNAحلقوي قطبيت وجود ندارد
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نوکلئوتيد:


مونومر اسيدهاي نوکلئيک



ساختار  3بخشي دارد - :قند  5کربنه (ريبوز يا دئوکسي ريبوز)



o

ا تا  3گروه فسفات

o

باز آلي نيتروژن دار:


پورين ( 2حلقه اي -)A G -پيريميدين (تک حلقه اي)T C -



پورين با حلقه کوچکتر خود به  C1قند متصل مي شود

o

بازهاي آلي در :DNA

ATCG

o

بازهاي آلي :RNA

AUCG

آدنوزين از اتصال باز آلي به قند ايجاد مي شود که به آن هنوز نوکلئوتيد نمي گوييم و زمانيکه گروه فسفات به آن اضافه شد نام
نوکلئوتيد به خود مي گيرد.



در ساختار  DNAبين دو باز مجاور هيچ پيوندي وجود ندارد

نکات اسيدهاي نوکلئيک و نوکلئوتيدها :
۞ در  DNAو  RNAبازهاي  A, C, Gيکسان هستند ولي هيچيک از نوکلئوتيدهاي آنها يکسان نيستند (به دليل تفاوت قندي)
۞ جفت باز :دو بازي که در دورشته  DNAبا پيوند هيدروژني در کنار يکديگر قرار گرفته اند.
۞ اطالعات وراثتي را ترتيب و تعداد بازها در يک مولکول  DNAبه وجود مي آيد.
۞ در مولکول  RNAو نيز  DNAتکرشته هيچ رابطه مکملي بين بازها وجود ندارد.
۞ مولکول  RNAمي تواند به صورت  2رشته نيز در بيايد مثل ساختارهاي  2رشته هاي در tRNA

۞ در مولکول  DNAهر چه تعداد بازهاي  GCکمترباشد راحتتر از هم مي توانند جدا شوند.
۞ ساختار  DNAشبيه به نردبال مي باشد که نرده ها حاوي فسفات و قند است و از طريق اتصال کئوواالن بين گروه قند يک
نوکلئوتيد با فسفات نوکئوتيد ديگر به هم متصل مي باشند
۞ پله هاي نردبال حاوي بازهاي آلي نيتروژن دار متصل به قند است که از طريق پيوند هيدروژني به هم متصل مي باشند.
۞ در هر پله از  DNAدو رشته پيوند کئوواالن و نيتروژن هم وجود دارد
۞  3حلقه باز آلي نيتروژن دار ( 2تا مربوط به پورين و  1مربوط به پيريميدين) و نيز  2حلقه مربوط به قند پس در مجموع در
هر پله  5حلقه وجود دارد
۞ نوکلئوتيدها به صورت آزاد  3گروه فسفات دارند ولي هنگام اتصال  2گروه فسفات را از دست مي دهد
۞ پيوند فسفودي استر :بين گروه  3’OHقند دئوکسي ريبوز يک نوکلئوتيد با گروه  5’Pنوکلئوتيد ديگر
۞ فسفات هاي انتهايي با يک قند و فسفات هاي موجود در بقيه مولکول با دو قند در ارتباط مي باشند.
۞ مقادير  A=Tو  C=Gمي باشد .البته دقيقا برابر نيستند بلکه به صورت تقريبي برابر هستند ولي به صورت قراردادي مساوي
در نظر گرفته مي شوند.
۞  DNAحداقل  2نوع و حداکثر  4نوع نوکلئوتيد دارد.
۞ در انسان  Aاز همه بيشتر است و در باکتري اشرشياکولي  Gاز همه بيشتر است
۞ به کمک اتانول و يک ميله مي توان  DNAرا از سلولهاي پياز استخراج کرد
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نوکلئوتيدها در سلول عالوه بر حضور در ساختار  DNAو  RNAوظايف ديگري از جمله:
۞ حمل کننده انرژي فرايندهاي شيميايي و واکنش هاي زيستي به شکل ATP

۞ به عنوان پيک دوم براي بيشتر هرمون هاي آمينو اسيدي ()CAMP
۞ در ساختار ناقلين الکترون  NADHو FADH2

پيوند فسفو دي استر:
۞ جهت اتصال نوکلئوتيدها به هم جهت تشکيل پليمرهاي  DNAو يا RNA

۞ پيوندي کئوواالن و انرژي خواه و سنتز آبدهي
۞ توسط  DNAپليمراز و  RNAپليمراز و ليگاز (در مهندسي ژنتيک)

شکل  :1ساختار  DNAدو رشته (در شکل پيوندهاي فسفو دي استر و حلقه هاي آلي کامال مشخص مي باشد)
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رابطه بين بازهاي آلي در ساختار :DNA
فرمول  :1درصد پورين ها و پيريميدين ها
=1

𝐴
T

=1

𝐺
𝐶

=1

𝐺𝐴+
T+C

←

A+G=T+C
 A+G=50%و C+T=50%
)يعني دو حلقه اي ها  50درصد و تک حلقه اي ها  50درصد کل نوکلئوتيدها(

نسبت بازهاي پورين به پيريميدين برابر  1است
فرمول  :2تعداد کل نوکلئوتيدها
𝐶  = 𝐴 + 𝑇 + 𝐺 +نوکلئوتيدها کل تعداد
پس
𝐺 = 2𝐴 + 2نوکلئوتيدها کل تعداد
۞ زماني = 1

𝑇𝐴+
C+G

𝐶 = 2𝑇 + 2نوکلئوتيدها کل تعداد
خواهد شد :

کل نوکلئوتيدها A=T=C=G=1/4

فرمول  :3تعداد کل پيوند هيدروژني
 H= 2A+3Gيا H= 2T+3C

يا
N+G=H

يا N+C=H

 =Hتعداد پيوند هيدروژني
 =Nتعداد نوکلئوتيد
 =Gتعداد نوکلئوتيدهاي گوانين
 =Cتعداد نوکلئوتيدهاي سيتوزين

۞ اگر در يک رشته درصدي از يک نوع نوکلئوتيد و در رشته ديگر درصد ديگري از آن در سوال طرح شد در ابتدا از دو درصد
ميانگين مي گيريم و طبق فرمول هاي باال حل مي کنيم.
۞ در يک زنجيزه لزوما  Aبا  Tو  Gبا  Cبرابر نيست ولي در يک قطعه  DNAدو رشته آنها با هم برابرند.
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روابط موجود در يک مولکول  DNAبا  nنوکلئوتيد:
مورد

نوع DNA

قند دئوکسي ريبوز

خطي و حلقوي

تعداد
n

حلقه آلي فاقد نيتروژن
خطي

پيوند فسفو دي استر

n-2

تعداد مولکول هاي آب آزاد شده
حلقوي

پيوند فسفو دي استر

n

تعداد مولکول هاي آب آزاد شده
تکرشته

پيوند فسفو دي استر

n-1

تعداد مولکول هاي آب آزاد شده
پيوند قند و فسفات کل

خطي

2n-2

پيوند قند و فسفات کل

حلقوي

2n

پيوند قند و فسفات کل

تکرشته

2n-1

پيوند قند و فسفات درون نوکلئوتيد

خطي و حلقوي و تکرشته

n

پيوند قند و باز آلي

خطي و حلقوي و تکرشته

n

پيوند هيدروژني

خطي و حلقوي

حداقل  nو حداکثر

حلقه نيتروژني

خطي و حلقوي

3n/2
3n/2
 n/2پيريميدين

بازهاي پوريني

خطي و حلقوي

n/2

بازهاي پيريميدني

خطي و حلقوي

n/2

کل حلقه هاي آلي

خطي و حلقوي

5n/2

 nپورين

همانند سازي :DNA
 وجود رابطه مکملي بازها در همانند سازي نقش اساسي دارد (واتسون و کريک) همانند سازي به صورت نيمه حفاظت شده است پروکاريوت ها ← در سيتوپالسم يوکاريوت ها ← در هسته در طي همانند سازي ← نوکلئوتيدهاي آزاد در سيتوپالسم يا هسته در مقابل نوکلئوتيد مکمل قرار مي گيرد.-

 2مولکول فسفات و  1مولکول آب آزاد ميشود.

Web Site: www.tadriskonkoor.ir
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8

دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل پنجم :ماده ژنتيک (بجز تست)
حباب همانند سازي :در نقطه آغاز همانند سازي آنزيم هليکاز پيوندهاي هيدروژني را مي شکند و حبابي به حباب همانند
سازي تشکيل مي شود.
همانند سازي يکطرفه:
-

انجام عمليات همانند سازي از يک طرف حباب همانند سازي

-

در نتيجه يک دو راهي همانند سازي

-

در نتيجه نقطه شروع و پايان همانند سازي يکي است

همانند سازي دوطرفه:
-

انجام عمليات همانند سازي از دو طرف حباب همانند سازي

-

در نتيجه دو دو راهي همانند سازي

-

در نيتجه نقطه شروع و پايان همانند سازي در مقابل يکديگر

 DNAپلي مراز:
-

خاصيت پليمرازي (ايجاد پيوند فسفودي استر)

-

خاصيت نوکلئازي يا ويرايشي (شکست پيوند فسفودي استر)

-

عملکرد آن  100درصد بي نقص نيست و گاهي باز نادرست در رشته قرار مي دهد که در
نتيجه منجر به جهش مي شود و به نسل بعد منتقل مي شود (نه لزوما به نسل بعد جاندار
بلکه ممکن است در سلولهاي پيکري اعمال شود) .در واقع اگر در سلولهاي گامت باشد به
نسل بعد جاندار منتقل مي شود.

-

به اشتباهات تصحيح نشده توسط  DNAپليمراز جهش گفته مي شود.

هيکاز:
-

دو رشته  DNAرا همچون زيپ از هم باز مي کند و

-

نقطه آغاز همانند سازي را پيدا مي کند.

-

در محل آغاز همانند سازي حباب همانند سازي را به وجود مي آورد.

-

بدون نياز به مولکول آب پيوندهاي هيدروژنين را مي شکند

-

عملکرد  DNAپليمراز و هليکاز به صورت همزمان و متوالي است

همانندسازي در باکتري ها:
-

 DNAهميشه حلقوي

-

فقط  1حباب همانند سازي (فقط يک نقطه شروع همانند سازي)

-

معموال  2تا دوراهي همانند سازي (معموال دوجهته)

همانندسازي در انسان:
-

 DNAخطي

-

چندين حباب همانند سازي (چند نقطه آغاز همانند سازي)

-

دوجهته

-

زمان همانند سازي کامل  8ساعت و اگر يک نقطه بود  33ساعت
Web Site: www.tadriskonkoor.ir
Telegram: @Drhosseinghanavati
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دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل پنجم :ماده ژنتيک (بجز تست)

۞ همانندسازي يوکاريوتها همواره دوجهته است و چندين نقطه آغاز همانند سازي دارد
۞ در ميتوکندري  DNAحلقوي وجود دارد در نتيجه تمام سلولهاي پيکري  DNAحلقوي نيز دارند
۞ عمل هليکاز بر عمل  DNAپليمراز تقدم دارد

فرمول تعداد همانند سازي بر اساس نسل:
در  nنسل همانند سازي:


𝑛 2مولکول DNA
𝑛



 2 − 1بار همانند سازي



 (2𝑛 − 1) × 2دو راهي همانند سازي در باکتري
𝑛



 (2 − 1) × 4آنزيم  DNAپليمراز در باکتري



 2𝑛 × 2رشته نوکلئوتيدي



 2مولکول حاوي رشته مادري (يا رشته حاوي و يا بدون ماده راديواکتيو)




𝑛

 2 − 2مولکول فاقد رشته مادري
𝑛2
2

از مولکول ها در نسل آخر ساخته مي شوند.

با آرزوي موفقيت براي شما دانش آموزان عزيز
دکتر قنواتي
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