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نكات متن:
 oهريك از ياختههاي بدن ما ويژگيهايي مانند شكل ،اندازه ،تواناييها و ...دارند) .اين ويژگيها در ياختههاي مختلف،
متفاوت است(.
 oويژگيهاي ياختهها تحت فرمان هسته هستند.
 oدستورالعملهاي هسته در حين تقسيم از ياخته اي به ياخته ديگر و در حين توليدمثل از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود.
 oاطلاعات و دستورالعمل فعاليتهاي ياخته در ژنها ذخيره ميشوند كه خود ژنها ،بخشهايي از مولكول ) DNAدِنا( مي-
باشند.
يادآوري:
مادة ژنتيكي موجود در هسته = فامتنها )كروموزومها( و هر فامتن تشكيل شده از  + DNA :پروتئين )هيستونها(

آزمايش گريفيت:
گريفيتيك باكتريشناس بود
هدف آزمايش :كشف واكسن عليه باكتري مولد آنفولانزا )استرپتوكوكوس نومونيا(
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 دو نوع از اين باكتري وجود دارد
 نوع پوشينهدار )كپسولدار( اين باكتري موجب بيماري )سينه پهلو يا آنفولانزا( مي شود.
 نوع بدون پوشينه اين باكتري قبل از اينكه بخواهد بيماري ايجاد كند ،توسط سيستم ايمني
بدن از بين ميرود.

 نتايج آزمايش گريفيت:
 oكپسول باكتري عامل مرگ موشها نيست.
 oباكتريهاي بدون كپسول با دريافت مواد ژنتيكي از محيط خارج
)در مرحلةچهارم آزمايش( در خصوصيات ظاهري خود تغييراتي پديد
ميآورند.
 oاز نتايﺞ اين آزمايشها مشخﺺ شد كه ماده وراثتي ميتواند از ياختهاي
به ياخته ديگر منتقل شود ولي ماهيت اين ماده و چگونگي انتقال آن
مشخﺺ نشد.

عامل اصلي انتقال صفات وراثتي ،مولكول دِنا است
آزمايش آقاي ايوري و همكاران
مراحل آزمايش:
 .١استخراج عصارة سلولي باكتريهاي )استرپتوكوكوس نومونيا( پوشينهدار كشته شده
 .٢افزودن آنزيم تخريبكنندة پروتئينها )پروتئازها( به عصاره ودر نتيجه تمام پروتئينهاي موجود در عصاره از بين رفت.
 .٣وقتي عصارة فاقد پروتئينها را به م حيط كشت باكتري فاقد پوشينه اضافه كردند و ديدند كه انتقال صفت صورت مي-
گيرد؛ نتيجه گرفتند كه پروتئينها ماده وراثتي نيستند.
 .٤در آزمايش ديگري مخلوط بهدست آمده را در يك گريزانه )سانتريفيوژ( با سرعت بالا قرار دادند و مواد آن را بهصورت
لايهلايه جدا كردند .با اضافه كردن هريك از لايهها به صورت جداگانه به محيط كشت باكتري فاقد پوشينه مشاهده كردند كه
انتقال صفت فقط با لايه اي كه در آن دِنا وجود دارد انجام ميشود.
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يعني  انتقال صفت ﻓقﻂ زماني رخ ميدهد كه  DNAوجود داشته باشد.
نتيجة آزمايش :ايوري و همكارانش را به اين نتيجه رساند كه عامل اصلي و مؤثر در انتقال صفات ،دِنا است .به عبارت سادهتر،
دِنا همان ماده وراثتي است.
نكته :نتايﺞ به دست آمده مورد قبول عده اي قرار نگرفت؛ چون در آن زمان بسياري از دانشمندان بر اين باور بودند كه
پروتئينها ماده وراثتي هستند.
 آزمايش تحكيم ادعاي ايوري
مراحل آزمايش:
 .١استخراج عصارة سلولي باكتريهاي )استرپتوكوكوس نومونيا( پوشينهدار
كشته شده

نكته :عصارة سلولي همة  ٤گروه مواد شيميايي درون باكتري يعني
اسيدهاي نوكلئيك ،كربوهيدرات ،ليپيد و پروتئينها را دارد.
 .٢تقسيم عصاره به چند قسمت و افزودن يك آنزيم تخريب كنندة مواد آلي
به هر قسمت.
 .٣افزودن هر كدام از اين عصارهها به باكتريهاي زندة بدون كپسول براي
انتقال صفت.
نتيجه  انتقال صفت فقط در عصارهاي كه آنزيم تخريب كنندة DNA
به آن افزوده شده بود )يعني  DNAآن تجزيه شده بود( صورت نپذيرفت.
يعني  انتقال صفت ﻓقﻂ زماني رخ ميدهد كه  DNAتخريب نشده باشد.
ساختار نوكلئيك اسيد
انواع نوكلئيك اسيدها) DNA :دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد( و ) RNAريبونوكلئيك اسيد(
 واحد ساختاري اسيدهاي نوكلئيك  :نوكلئوتيد  يعني همة نوكلئيك اسيدها بسـپارهايي )پليمرهايـي( از واحدهـاي
تكرارشـونده بهنـام نوكلئوتيـد هسـتند.

اجزاي يك نوكلئوتيد

 -١قند  ٥كربنه  ريبوز در  RNAو دئوكسي ريبوز در DNA
 -٢يك باز آلي
 -٣يك تا سه گروه فسفات
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نكته :دئوكسي ريبوز ،يك اكسيژن كمتر از ريبوز دارد.
انواع بازهاي آلي نيتروژندار در ساختمان نوكلئيك اسيدها:
 -١بازهاي پوريني)دوحلقهاي( :آدنين ) (Aو گوانين )(G
 -٢بازهاي پريميديني )تك حلقهاي( :سيتوزين ) ،(Cتيمين ) (Tو يوراسيل )(U
نكات:
 -١در دنا باز يوراسيل شركت ندارد و بهجاي آن تيمين وجود دارد و در رنا بهجاي تيمين ،باز يوراسيل وجود دارد.
 -٢براي تشكيل يك نوكلئوتيد ،باز آلي نيتروژندار و گروه يا گروههاي فسفات با پيوند اشتراكي )كووالانسي( به دو سمت
قند متصل ميشوند.
 -٣نوكلئوتيدها از نظر نوع قند ،نوع باز آلي و تعداد گروههاي ﻓسفات با يكديگر تفاوت دارند.
 -٤پيوند بين دو نوكلئوتيد مجاور )پشت سرهم( :نوكلئوتيدها با نوعي پيوند اشتراكي به
نام ﻓسفودي استر به هم متصل ميشوند و رشته پلينوكلئوتيدي را ميسازند.
در پيوند فسفودي استر ،فسفات نوكلئوتيد پائيني به گروه هيدروكسيل)  (OHاز قند
مربوط به نوكلئوتيد بالايي متصل ميشود.
 -٥رشتههاي پلينوكلئوتيدي يا به تنهايي نوكلئيك اسيد را ميسازند مثل رِنا ،يا بهصورت دوتايي مقابل هم قرار ميگيرند و
نوكلئيك اسيدهايي مثل دِنا را ميسازند.
 -٦در مولكول دِنا ،پيوند بين دو نوكلئوتيد مقابل هم ،بين بازهاي نيتروژن دار برقرار شده و از نوع هيدروژني است.
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 -٧دو انتهـاي رشـتههاي پلينوكلئوتيـدي نيـز مي تواننـد بـا پيونـد فسفودي اسـتر بـه هـم متصـل شـوند و نوكلئيك اسـيد
حلقـوي را ايجـاد كننـد؛ بـراي مثـال دِنـا در باكتريهـا ،داخل ميتوكتدري و كلروپلاست بهصـورت حلقـوي اسـت.
 -٨در نوكلئيك اسـيدهاي خﻄي ،گـروه فسـفات در يـك انتهـا و گـروه هيدروكسـيل در انتهاي ديگر آزاد اسـت؛ .بنابرايـن
هـر رشـته دِنـا و رِنـاي خطـي هميشـه دو سـر متفـاوت دارد.
 -٩نوكلئوتيدهاي داخل زنجيره كه با نوكلئوتيد بالايي پيوند فسفودي استري دارند ،يك گروه فسفات دارند اما در هر زنجيره
نوكلئوتيدي كه در انتهاي زنجيره قرار دارد ،سه گروه فسفات دارد.

جمﻊبندي:
 -١پيوندهاي درون نوكلئوتيدي
انواع پيوندهاي موجود در يك مولكول DNA
 -٢پيوندهاي بين نوكلئوتيدي
تفاوتهاي  DNAو : RNA
-١
-٢
-٣
-٤
كشف ساختار DNA
نسبت بازهاي آلي:
 oدر ابتدا تصور مي ِشد كه چهار نوع نوكلئوتيد موجود در دنا به نسبت مساوي در سراسر مولكول توزيع شدهاند .بر اين
اساس دانشمندان انتظار داشتند كه مقدار  ٤نوع باز آلي در تمامي مولكولهاي دِنا از هر جانداري كه بهدست آمده باشد با
يكديگر برابر باشد.
 oمشاهدات و تحقيقات چارگاف روي دنِاهاي طبيعي موجودات نشان داد كه :مقدار آدنين موجود در دِنا با مقدار تيمين برابر
است و مقدار گوانين در آن با مقدار سيتوزين برابري ميكند ) A = Tو .(C =G
 oتحقيقات بعدي دانشمندان دليل اين برابري نوكلئوتيدها را مشخﺺ كرد :چون در دو رشتة ،DNA
نوكلئوتيدهاي آدنين دار در مقابل نوكلئوتيدهاي تيمين دار قرار گرفته و نوكلئوتيدهاي سيتوزين دار
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دربرابر نوكلئوتيدهاي گوانيندار قرار ميگيرد .يعني هميشه يك باز پوريني در برابر يك باز پريميديني
قرار دارد.
استفاده از پرتو ايكس براي تهيه تصوير از دِنا
ويلكينز و فرانكلين با استفاده از پرتو ايكس از مولكولهاي دِنا تصاويري تهيه كردند.

يافتههاي ويلكينز و فراكلين

 -١مولكول دنا حالت مارپيچي دارد
 -٢مولكول دِنا بيش از يك رشته دارد
 -٣تشخيﺺ ابعاد مولكولها

مدل مولكولي دِنا )مدل نردبان مارپيچ(
 oواتسون و كريك با استفاده از نتايﺞ آزمايشهاي چارگاف و دادههاي حاصل از تصاوير تهيه شده با پرتو ايكس و با استفاده از
يافتههاي خود ،مدل مولكولي نردبان مارپيچ را ساختند.
 oنتايﺞ حاصل از اين تحقيقات با پژوهشهاي امروزي مورد تأييد قرار گرفتهاند.
نكات كليدي مدل واتسون و كريك
 -١هر مولكول دنا در حقيقت از دو رشته پلي نوكلئوتيدي ساخته شده است كه به دور محوري فرضي پيچيده شده و ساختار
مارپيچ دو رشته اي را ايجاد ميكند.
 -٢اين مارپيچ اغلب با يك نردبان پيچخورده مقايسه ميشود :ستونهاي اين نردبان را قند و فسفات و پلهها را بازهاي آلي
تشكيل ميدهند.
 -٣بين قند يك نوكلئوتيد و فسفات نوكلئوتيد ديگر پيوند فسفودي استر و بين بازهاي روبهروي هم پيوند هيدروژني برقرار
است.
 -٤پيوندهاي هيدروژني بين بازها ،دو رشته دنا را در مقابل هم نگه ميدارد .اين پيوندها بين جفت بازها
بهصورت اختصاصي تشكيل ميشوند :آدنين ) (Aبا تيمين ) (Tروبهروي هم قرار ميگيرند و گوانين
)  (Gبا سيتوزين ) (Cجفت ميشوند .به اين جفت بازها ،بازهاي مكمل ميگويند.
 -٥بين Cو  Gنسبت به  Aو  Tپيوند هيدروژني بيشتري تشكيل ميشود.
 -٦مكمل بودن بازهاي آلي نتايﺞ آزمايشهاي چارگاف را نيز تأييد ميكند.
 -٧قرارگيري جفت بازها به اين صورت دو مزيت دارد:
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الف -موجب ميشود تا قطر مولكول در سراسر آن يكسان باشد .چون در هر صورت يك باز تكحلقه اي
در مقابل يك باز دوحلقه اي قرار ميگيرد.
ب -جفت شدن بازهاي مكمل نتيجة ديگري هم دارد و آن اينكه اگرچه دو رشته يك مولكول دنا يكسان نيستند ،ولي شناسايي
ترتيب نوكلئوتيدهاي هر كدام مي تواند ترتيب نوكلئوتيدهاي رشته ديگر را هم مشخﺺ كند؛ مثلا اگر ترتيب نوكلئوتيدها در
يك رشته  ATGCباشد ترتيب نوكلئوتيدها در رشته مكمل آن بايد  TACGباشد.
 -٨ثابت ماندن قطر دِ نا باعث پايداري اطلاعات آن شده و در فشرده شدن بهتر فامتنها مؤثر است.
 -٩اگرچه هر پيوند هيدروژني به تنهايي انرژي پيوند كمي دارد ،ولي وجود هزاران يا ميليونها نوكلئوتيد و برقراري پيوند
هيدروژني بين آنها به مولكول دِنا حالت پايدارتري ميدهد.
 -١٠دو رشته دِنا در موقع نياز هم مي توانند در بعضي از نقاط از هم جدا شوند و بدون اينكه پايداري آنها به هم بخورد وظايف
خود را انجام دهند.
رِ نا و انواع آن
رِناها نقشهاي متنوعي دارند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره ميشود:
 -١رِناي پيك ) :(mRNAاطلاعات ژنها را از دِنا به رِناتنها )ريبوزومها( ميرساند .رِناتن با استفاده از اطلاعات رِناي پيك،
پروتئينسازي مي كند .هر رِناي پيك حاوي اطلاعات لازم براي ساخته شدن يك زنجيرة پليپپتيدي )چند آمينواسيدي( ميباشد.
 -٢رِناي ناقل ) :(tRNAآمينواسيدها را براي استفاده در پروتئينسازي به سمت رِناتنها ميبرد.
 -٣رِناي رِناتني ) :(rRNAدر ساختمان رناتنها ،علاوه بر پروتئين ،رناي رناتني نيز حضور دارد .يعني :رناتن =
نكته :علاوه بر نقشهاي بالا ،براي رِناها نقشهاي آنزيمي و دخالت در تنظيم بيان ژن نيز مطرح ميشود.
ژن چيست؟
طبق آزمايشات ايوري و همكارانش ،اطلاعات وراثتي در دِنا قرار دارد و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود .اين اطلاعات در
واحدهايي به نام ژن سازماندهي شدهاند.
تعريف ژن :ژن بخشي از مولكول  DNAاست كه اطلاعات لازم براي توليد رِنا ) (RNAيا پليپپتيد را در خود دارد.
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دخالت نوكلئوتيدها در واكنشهاي سوخت و سازي
نوكلئوتيدها علاوه برشركت در ساختار دنا و رنا ،نقشهاي اساسي ديگري نيز در ياخته برعهده دارند .براي مثال نوكلئوتيد
آدنيندار ) ATPآدنوزين تري فسفات( به عنوان منبع رايﺞ انرژي در ياخته است و ياخته در فعاليتهاي مختلف از آن
استفاده ميكند.
همچنين نوكلئوتيدها در ساختار مولكولهايي وارد ميشوند كه در فرايندهاي فتوسنتز و تنفس ياختهاي نقش ناقل الكترون را
بر عهده دارند نظير:
: FAD

: NADP

:NAD

نكته ATP :به دو طريق در بدن انسان ساخته ميشود:
-١
-٢
نكته ATP :در گياهان به دو طريق ساخته ميشود:
-١
-٢
موارد كاربرد : ATP
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* تعريف :به ساخته شدن مولكول دِناي جديد از روي دناي قديمي همانندسازي گويند.
نكته :همانندسازي در مرحلة  Sيا سنتز چرخة سلولي )قبل از ميتوز يا ميوز( انجام ميشود.
انواع طرحهاي مﻄرح شده در بارة همانندسازي:
 -١همانندسازي حفاظتي :در اين طرح هر دو رشته دناي قبلي )اوليه( بهصورت دست نخورده باقي مانده
و وارد يكي از ياختههاي حاصل از تقسيم مي شوند و دو رشته دناي جديد )كه از روي دناي قديمي ساخته شدهاند(
هم وارد ياخته ديگر ميشوند .چون دناي اوليه بهصورت دست نخورده در يكي از ياختهها حفظ شده است به آن
همانندسازي حفاظتي ميگويند.
 -٢همانندسازي نيمه حفاظتي :در اين طرح در هر ياخته يكي از دو رشتة دِنا مربوط به دِناي اوليه است
و رشته ديگر با نوكلئوتيدهاي جديد ساخته شده است .چون در هر ياخته حاصل ،فقط يكي از دو رشته دناي
قبلي وجود دارد به آن نيمهحفاظتي ميگويند.
 -٣همانندسازي غير حفاظتي )پراكنده(:
در اين طرح هر كدام از دناهاي حاصل ،قطعاتي از رشتههاي قبلي و رشتههاي جديد را بهصورت
پراكنده در خود دارند.
آزمايش مزلسون و استال براي تعيين طرح اصلي همانندسازي:
 -١ابتدا مولكول دناي مادر )مولكولي كه رونويسي از روي آن انجام ميشود( را با استفاده از
نوكلئوتيدهايي كه ايزوتوپ سنگين نيتروژن ) (15Nدارند ،نشانهگذاري كردند .براي اين منظور،
اجازه دادند تا باكتري  E.Coliدر محيط كشت حاوي نوكلئوتيدهاي  15Nبراي چندين نسل رشد و تكثير انجام دهد.
نكته :دناهايي كه با  15Nساخته مي ِشوند نسبت به دناي معمولي كه در نوكلئوتيدهاي خود 14Nدارد چگالي بيشتري دارند.
بنابراين ،با ابزارهايي مثل ﻓراگريزانه )سانتريفيوژ سرعت بالا( ميتوان آنها را از هم جدا كرد.
 -٢پس از چندين مرحله رشد و تكثير در اين محيط ،باكتريهايي توليد شدند كه دِناي سنگينتري نسبت به باكتريهاي اوليه
داشتند .سپس اين باكتريها را به محيط كشت حاوي نوكلئوتيدهاي 14Nمنتقل كردند.
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نكته :با توجه به اينكه تقسيم باكتريها حدود  ٢٠دقيقه طول ميكشد در فواصل  ٢٠دقيقه اي باكتريها را از محيط كشت جدا و
بررسي كردند.
 -٣براي سنجش چگالي دناها در هر فاصله زماني ،دناي باكتريها را استخراج و در محلولي از سزيمكلريد در سرعتي بسيار بالا
گريز ميدادند )سانتريفيوژ ميكردند( .با توجه به اينكه در گريزانه ،ميزان حركت مواد در محلول براساس چگالي است و مواد
سنگينتر تندتر حركت ميكنند ،توانستند براساس ميزان حركت ،نوع دناي تشكيل شده در هر مرحله را تشخيﺺ دهند.
* ن تايج اين آزمايش نشان داد كه همانندسازي دنا ،نيمهحفاظتي است.

نكته :از نظر چگالي :
 DNAداراي  DNA  15Nداراي  15Nو  DNA  14Nداراي N

14

عوامل مورد نياز جهت همانندسازي:
 -١مولكول  DNAالگو :مولكولي است كه از روي آن دو زنجيره دِناي جديد ساخته ميشود.
 -٢واحدهاي سازنده دِ نا كه بتوانند در كنار هم نسخه مكمل الگو را بسازند.اين واحدها نوكلئوتيدهاي آزاد داخل ياخته و سه
فسفاته هستند كه در لحظه اتصال به رشته پلينوكلئوتيد در حال ساخت ،دو فسفات خود را از دست ميدهند.
 -٣آنزيمهاي لازم براي همانندسازي كه ضمن بازكردن دو رشته )هليكاز( نوكلئوتيدها را بهصورت مكمل روبهروي هم
قرارميدهد و با پيوند فسفودياستر به هم وصل ميكند )دِنابسپاراز(.
مراحل همانندسازي
 -١باز شدن پيچ و تاب هاي  DNAو جدا شدن هيستونها توسط آنزيم هليكاز
 -٢سپس جدا شدن دو رشتة دِنا از يكديگر توسط آنزيم هليكاز و ايجاد
فاصله بين دو رشته  :آنزيم هليكاز در اين مرحله پيوندهاي هيدروژني
١٠
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را ميشكند تا دو رشته را مانند زيپ از يكديگر باز كند.
نكته :مراحل  ١و  ٢قبل از آغاز همانند سازي انجام ميشوند.
 -٣آنزيم دِنابسپاراز ) DNAپليمراز( نوكلئوتيدهاي مكمل )نوكلئوتيدهاي  ٣فسفاتة آزاد( را با نوكلئوتيدهاي رشته الگو جفت
ميكند .قرار گيري نوكلئوتيدها در مقابل يكديگر موجب ايجاد پيوند هيدروژني بين جفت بازهاي مكمل ميشود.
نكته :اضافه شدن يك نوكلئوتيد به نوع بازي بستگي دارد كه در
نوكلئوتيد رشته الگو قرار دارد .هر نوكلئوتيد بايد با نوكلئوتيد
روي رشته الگو مكمل باشد.
 -٤سپس آنزيم دِنابسپاراز بين نوكلئوتيدهاي مجاور،
پيوند فسفودياستري ايجاد ميكند )فعاليت بسپارازي يا پليمرازي
آنزيم( .در هنگام تشكيل پيوند فسفودياستري ،نوكلئوتيدهاي
 ٣فسفاته ،دو فسفات خود را از دست ميدهند و به صورت يك
فسفاته به زنجيرة پلينوكلئوتيدي متصل ميشوند.
 -٥مرحلة ويرايش :آنزيم دنابسپاراز پس از ايجاد هر پيوند فسفودياستري برميگردد و رابطة مكملي نوكلئوتيد را بررسي
ميكند كه رابطه آن درست است يا اشتباه؟ اگر اشتباه باشد آن را برداشته و نوكلئوتيد درست را بهجاي آن قرار ميدهد.
براي حذف نوكلئوتيد نادرست بايد بتواند پيوند فسفودي استر را بشكند و نوكلئوتيد نادرست را از دِنا جدا كند .توانايي بريدن
دنا را فعاليت نوكلئازيگويند كه در آن پيوند فسفودي استر ميشكند.

انواع ﻓعاليتهاي

 -١فعاليت بسپارازي )پليمِرازي(:

آنزيم دِنا بسپاراز

 -٢فعاليت نوكلئازي:

نكته  :١فعاليت نوكلئازي دنابسپاراز را كه باعث رفع اشتباهها در همانندسازي ميشود ،ويرايش ميگويند.
نكته  :٢همانندسازي دنا با دقت زيادي انجام ميشود؛ اين دقت تاحدود زيادي مربوط به رابطة مكملي بين نوكلئوتيدها است
و پس از آن مربوط به فعاليت نوكلئازي آنزيم دِنابسپاراز ميباشد.
جايگاه و دوراهي همانندسازي
محل انجام همانندسازي كه دو رشتة دِنا از هم جدا ميشوند را
جايگاه همانندسازي مينامند.
نكتة  :١تحقيقات نشان داده است كه در جايگاه همانند سازي دو رشته
از هم بازميشوند .بقيه قسمتها بسته هستند و به تدريﺞ باز ميشوند.
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نكتة  :٢در هر جايگاه همانندسازي ٢ ،تا دوراهي همانندسازي داريم كه در هر دوراهي همانندسازي ،يك آنزيم هليكاز و دو
آنزيم دِنابسپاراز فعاليت ميكنند ،پس در مجموع در يك جايگاه همانند سازي ٢ :آنزيم هليكاز و  ٤آنزيم دِنابسپاراز داريم.
دو راهي همانندسازي :در محلي كه دو رشته دِنا از هم جدا ميشوند )جايگاه همانندسازي( ،دو ساختار Yمانندي بهوجود
ميآيد كه به هريك از آنها دوراهي همانندسازي مي گويند .در فاصله بين اين دو ساختار ،پيوندهاي هيدروژني بين دو رشته
از هم گسيخته و دو رشته از يكديگر باز شدهاند .همچنين پيوندهاي فسفودي استر جديدي در حال تشكيل هستند.

همانند سازي در پيشهستهايها )پروكاريوتها( و هو هستهايها )يوكاريوتها(
* پيشهستهايها شامل :تمام باكتريها ميشوند.
ويژگيهاي مادة ژنتيك

 -١مولكولهاي وراثتي آنها درون غشاء قرار ندارد )يعني هستة مشخصي ندارند(

در پيشهستهايها

 -٢فامتن اصلي به صورت يك مولكول دِ ناي حلقوي است كه در سيتوپلاسم قرار دارد و به غشاي-
پلاسمايي ياخته متصل است *) .فقط يك كروموزوم يا فامتن دارند(
 -٣پروتئين متصل به دِنا )مثل هيستون( ندارند
 -٤علاوه بر ِدناي اصلي ممكن است مولكولهايي از دِناي ديگر به نام ديسَك )پلازميد( يا دِناي
كمكي در اختيار داشته باشند.

 -٥اغلب پيشهستهايها ،داراي يك جايگاه آغاز همانندسازي در دناي خود ميباشند.
نكته :اطلاعات موجود در ديسك ميتواند ويژگي هاي ديگري را به باكتري بدهد مانند افزايش مقاومت باكتري در برابر
آنتيبيوتيكها.
* هوهستهايها شامل :بقيه موجودات زنده يعني آغازيان ،قارچها ،گياهان و جانوران ميباشند.
نكته :هوهستهايها = تمام جانداران بجز باكتريها.
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 -١دنا در هر فامتن به صورت خطي است و مجموعه اي از پروتئينها كه مهمترين آنها هيستونها
هستند همراه آن قرار دارند.
الف( دِناي هستهاي :شامل فامتنها و بيشتر دِنا بوده كه درون هسته

 -٢دو نوع دِنا دارند

قرار دارند.

ب( دِناي سيتوپلاسمي :اين نوع از دنا كه حالت حلقوي دارد در راكيزه

)ميتوكندري( و سبزديسه )كلروپلاست(ديده ميشود.
 -٣داراي چندين جايگاه همانندسازي در دِناي خود ميباشند.
نكات:
 -١بهجز هيستونها ،انواعي ديگر از پروتئينها نيز در اتصال با دِناي هوهستهايها قرار دارند.
 -٢هوهستهايها بيش از يك فامتن )كروموزوم( دارند.

 -٣دناي سيتوپلاسمي هوهستهايها همانند دِناي اصلي و كمكي )ديسَكها( در پيشهستهايها ،حلقوي ميباشد.
مقايسة همانندسازي در پيشهستهايها و هوهستهايها:
 -١در پيشهستهايها:
اغلب پيشهستهايها فقط يك جايگاه آغاز همانندسازي در دناي خود دارند .اين نقطه در بخش خاصي از دنا قرار دارد ،در
اين جايگاه دو رشته دِنا از هم باز ميشوند .پژوهش ها نشان داده است همانندسازي دوجهتي در باكتريها هم وجود دارد .يعني
از يك نقطه همانندسازي شروع و در دو جهت ادامه مييابد تا به همديگر رسيده و همانندسازي پايان يابد.
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 -٢در هوهستهايها:
 oهمانندسازي در هوهستهايها بسيار پيچيدهتر از پيشهستهايها است .علت:
الف -وجود مقدار زياد دِنا
ب -قرار داشتن دِنا در چندين فام تن كه هر كدام از آنها چندين برابر دناي باكتري هستند.
 oبنابراين اگر فقط يك جايگاه آغاز همانندسازي در هر فامتن داشته باشند ،مدت زمان زيادي براي همانندسازي لازم است.
به همين علت در هوهستهايها  ،آغاز همانندسازي در چندين نقطه در هر فامتن انجام ميشود.
 oتعداد نقطههاي آغاز همانندسازي در هوهستهايها حتي ميتواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظيم شود؛ مثلا در ابتداي
تقسيمات ياختهاي تعداد جايگاه آغاز همانندسازي كمتر و هنگاهي كه سرعت تقسيم ياخته زياد ميشود تعداد جايگاه آغاز
همانندسازي نيز افزايش مييابد .پس از آن اگر سرعت تقسيم بخواهد كاهش يابد تعداد جايگاه آغاز هم كاهش مييابد.
 oدر دوران جنيني در مراحل مورولا و بلاستولا سرعت تقسيم زياد و تعداد نقاط آغاز مورد استفاده هم زياد است ولي پس
از تشكيل اندامها سرعت تقسيم و تعداد نقاط آغاز كم ميشوند.
نكات شكل:

جدول مقايسهاي همانندسازي در پيشهستهايها و هوهستهايها
نوع دِنا

طول دِنا

تعداد جايگاههاي همانند سازي

سرعت همانندسازي

نوع جاندار

پيشهستهاي

حلقوي

كم

يك جايگاه در هر مولكولِ دِنا

كم و غيرقابل تنظيم

هوهستهاي

خطي

زياد

چندين جايگاه در هر مولكولِ

قابل تنظيم

دِنا
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تعريف پروتئينها :يكي از چهار درشت مولكولهاي مهم بدن ميباشند كه بَسپارهاي خطي از آمينواسيدها هستند.
)يعني هر پروتئين از تعداد زيادي آمينواسيد تشكيل شده است(.
نكته :ساختار و عمل پروتئينها بستگي دارد به  نوع ،ترتيب و تعداد آمينواسيدها در پروتئين
ساختار كلي آمينواسيدها:
يك اتم كربن مركزي به چهار گروه مختلف اتصال دارد:
 -١يك گروه آمين ) : (-NH2در محيط آبي بار مثبت ) (+ميگيرد.
 -٢يك گروه اسيدي كربوكسيل ) :(-COOHدر محيط آبي بار منفي ) (-ميگيرد.
 -٣يك اتم H
 -٤گروه  :Rدر آمينو اسيدهاي مختلف متفاوت است و ويژگيهاي منحصربهفرد هر آمينواسيد به آن بستگي دارد.
پيوند پپتيدي
پيوندي است اشتراكي بين گروه آمين يك آمينواسيد با گروه كربوكسيل آمينواسيد ديگر و موجب اتصال دو آمينواسيد به
يكديگر ميشود.
نحوة ايجاد پيوند پپتيدي:
در محيط آبي ،گروه آمين بار مثبت و گروه كربوكسيل بار منفي به خود ميگيرد ← اين دو گروه ميتوانند به يكديگر
نزديك شده و با كمك آنزيم ،واكنش سنتز آبدهي انجام دهند.
واكنش سنتز آبدهي :واكنشي است كه در آن دو منومر يا تكپاره )مانند دو آمينواسيد( به يكديگر متصل ميشوند و به ازاي
پيوند ايجاد شده ،يك مولكول آب آزاد ميشود.
نكته :واكنش سنتزآبدهي ،عكس واكنش آبكافت )هيدروليز( ميباشد.
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تشكيل پروتئينها
پليپپتيد :وقتي تعدادي آمينواسيد با پيوندپپتيدي به هم وصل شوند ،زنجيرهاي از آمينواسيدها به نام پليپپتيد تشكيل مي-
شود.
* تمام پروتئينها از يك يا چند زنجيره بلند و بدون شاخه از پليپپتيدها ساخته شدهاند.
* هر نوع پروتئين ،ترتيب خاصي از آمينواسيدها را دارد كه با استفاده از روشهاي شيميايي ،آمينواسيدها را جدا و آنها را
شناسايي ميكنند.
* گرچه آمينواسيدها در طبيعت انواع گوناگوني دارند اما فقط  ٢٠نوع از آنها در ساختار پروتئينها بهكار ميروند.

 ٢٠از اين نوع آمينواسيد

 ٨عدد ضروري ميباشند .يعني در بدن انسان )بالغ( ساخته نميشوند و بايد همراه مواد غذايي
وارد بدن شوند.

 ١٢عدد غير ضروري هستند .يعني در بدن افراد ساخته ميشوند.
نكتة مهم :آمينواسيدهاي ضروري در بدن نوزادان و كودكان ساخته ميشود.
سﻄوح مختلف ساختاري در پروتئينها
** در پاراگراف دوم صفحة  ١٦كتاب آمده است » :ساختار و عمل پروتئينها بستگي دارد به  نوع ،ترتيب و تعداد
آمينواسيدها در پروتئين« اما كتاب در اينجا ميگويد » :شكل فضايي پروتئين ،نوع عمل آن را مشخﺺ ميكند «.
 نتيجه گيري مهم :علاوه بر نوع ،ترتيب و تعداد آمينواسيدها ،شكل فضايي پروتئين نيز در عملكرد آن موثر است ،اما
ساختار پروتئين ،فقط بستگي به نوع ،ترتيب و تعداد آمينواسيدها دارد.
 يكي از راههاي پي بردن به شكل پروتئين استفاده از پرتوهاي ايكس است .با استفاده از تصاوير حاصل از آن و روشهاي ديگر،
محققين به ساختار سهبعدي پروتئينها پي ميبرند كه در آن حتي جايگاه هر اتم را ميتوانند مشخﺺ كنند.
نكته :از پرتوهاي  Xعلاوه بر تعيين ساختار پروتئينها ،در تعيين ساختار مولكول  DNAنيز استفاده شده است.
نكته :علاوه بر پرتوهاي ايكس ،روشهاي ديگري نيز براي تعييين ساختار پروتئينها وجود دارند.
* اولين پروتئيني كه ساختار آن شناسايي شد ميوگلوبين بود .اين پروتئين از يك رشته پليپپتيد تشكيل شده است.
نكته :ميوگلوبين نقش ذخيرة اكسيژن را در تارهاي ماهيچهاي برعهده دارد.
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 ساختار پروتئينها در چهار سطح بررسي ميشود كه هر ساختار مبناي تشكيل ساختار بالاتر است )يعني اگر مثلا پروتئيني
ساختار دوم را نداشته باشد ،نميتواند ساختار سوم را داشته باشد(.

بذاريد با يك مثال بهتر موضوع رو براتون روشن كنم ،هر ساختار پروتئين برابر با يك طبقه از يك آپارتمان است تا طبقة اول ساخته نشود ،طبقة
دوم نميتواند ساخته شود و همينطور براي ساخت طبقة سوم ،حتما قبلش بايد طبقة دوم ساخته شود.
ساختار اول پروتئين ــ توالي آمينواسيدها :
ترتيب قرار گرفتن آمينواسيدها بهصورت خطي ،ساختار اول پروتئينها
را مشخﺺ ميكند.
ساختار اول با ايجاد پيوندهاي پپتيدي بين آمينواسيدها شكل ميگيرد .اين
پيوند در واقع نوعي پيوند اشتراكي است.
نوع ،تعداد ،ترتيب و تكرار آمينواسيدها ،در ساختار اول هر پروتئين مهم است؛
زيرا :تغيير آمينواسيد در هر جايگاه موجب تغيير در ساختار اول پروتئين ميشود و ممكن است فعاليت آن را تغيير دهد.
با در نظر گرفتن  ٢٠نوع آمينواسيد و اينكه محدوديتي در توالي آمينواسيدها در ساختار اول پروتئينها وجود ندارد پروتئينهاي
حاصل ميتوانند بسيار متنوع باشند.
ب ا توجه به اهميت توالي آمينواسيدها در ساختار اول ،همه سطوح ديگر ساختاري در پروتئينها به اين ساختار بستگي دارند.
ساختار دوم ــ الگوهايي از پيوندهاي هيدروژني :
بين بخشهايي از زنجيره پليپپتيدي ميتواند پيوندهاي هيدروژني برقرار شود كه اين پيوندها ،منشاء تشكيل ساختار دوم
در پروتئينها هستند.
دو نوع ساختار دوم در پروتئينها مشاهده ميشود:
ساختار مارپيچ و ساختار صفحهاي.

ساختار نهايي بعضي از پروتئينها ميتواند همين ساختار دوم باشد.
مثالي براي ساختار صفحهاي :منافذ غشايي ،مجموعهاي از پروتئينها با ساختار صفحهاي هستند كه در كنار هم منظم شدهاند.
مثالي براي ساختار مارپيچ :در هموگلوبين زنجيرههاي پپتيدي مارپيچي با همكاري همديگر مولكول هموگلوبين را ميسازند
كه هر كدامشان خصوصيات ساختار دوم را دارند.
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ساختار سوم ــ تاخورده و متصل به هم:
ساختار سوم ،ساختار سهبعدي پروتئينهاست كه در آن با تاخوردگي بيشتر صفحات و مارپيچهاي ساختار دوم به شكل كروي
در ميآيند.
تشكيل اين ساختار در اثر پيوندهاي آب گريز است؛ به اين صورت كه گروههاي  Rآمينواسيدهايي كه آبگريزند ،به يكديگر
نزديك مي شوند تا در معرض آب نباشند .سپس با تشكيل پيوندهاي ديگري مانند هيدروژني ،اشتراكي و يوني ساختار سوم
پروتئين تثبيت ميشود.
مجموعه اين نيروها قسمتهاي مختلف پروتئين را بهصورت بههم پيچيده در كنار هم نگه ميدارند .بنابراين با وجود اين
نيروها پروتئينهاي داراي ساختار سوم ،ثبات نسبي دارند.
ايجاد تغيير در پروتئين ،حتي تغيير يك آمينواسيد هم ميتواند ساختار و عملكرد آنها را به شدت تغيير دهد.
 پس به طور خلاصه :تاخوردگي ساختار دوم و ايجاد پيوندهاي آبگريز
)هيدروژني ،اشتراكي و يوني( بين گروههاي  ،Rساختار سوم را بوجود ميآورند
و در نتيجة بوجود آمدن اين ساختار ،پروتئينها به يك ثبات نسبي ميرسند.
ساختار چهارم ــ آرايش زيرواحدها:
بعضي از پروتئينها ساختار چهارم دارند،
اين ساختار هنگامي شكل ميگيرد كه دو يا چند زنجيره پليپپتيد در كنار يكديگر پروتئين را تشكيل دهند .در اين ساختار
هريك از زنجيرهها نقشي كليدي در شكلگيري پروتئين دارند .نحوة آرايش اين زيرواحدها در كنار هم ساختار چهارم پروتئينها
ناميده ميشود.
هموگلوبين چهار زنجيره از دو نوع متفاوت دارد .هر زنجيره ،ترتيب خاصي از آمينواسيدها را در ساختار اول دارند .در
ساختار دوم به شكل مارپيچ درميآيند .در ساختار سوم هريك از زنجيرهها بهصورت يك زيرواحد تاخورده و شكل خاصي پيدا
مي كنند .در نهايت در ساختار چهارم اين چهار زيرواحد در كنار هم قرار گرفته و هموگلوبين را شكل
ميدهند .براي پروتئينهايي كه فقط يك زنجيره پليپپتيد دارند ساختار نهايي
ميتواند ساختار دوم يا سوم باشد،

نكات شكل:
-١
-٢
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-٣

جدول مقايسهاي ساختارهاي پروتئينها
انواع ساختار

تعريف

علت تشكيل

انواع پيوندها

ﻓراواني

ساختار اول

توالي خطي آمينواسيدها

ايجاد پيوندهاي پپتيدي بين آمينواسيدها

پپتيدي

در تمام پروتئينها

ساختار دوم

الگوهايي از پيوندهاي

ايجاد پيوندهاي پپتيدي بين بخشهايي از

پپتيدي

در تمام پروتئينها

يك زنجيرة پليپپتيدي و تاخوردگي زنجيره-

هيدروژني

هيدروژني

هاي پليپپتيدي
ساختار سوم

تاخورده و متصل به هم

ساختار چهارم

آرايش زيرواحدها

ايجاد پيوندهاي مختلف بين گروههاي R

پپتيدي،

آمينواسيدها  تاخوردگي بيشتر

هيدروژني  ،يوني

ساختارهاي دوم  ايجاد شكل كروي

اشتراكي مثل

بيشتر پروتئينها

ديسولفيدي
دو يا چند زنجيره پليپپتيد در كنار يكديگر

تمام پيوندهاي

در برخي از پروتئينها )آنهايي

قرار گرفته و با يكديگر ارتباط برقرار مي-

ساختار سوم را

كه بيش از يك زنجيرة پلي-

كنند

دارد

پپتيدي دارند(

نكتة تركيبي مهم :پروتئازهاي معده ساختارهاي چهارم ،سوم و دوم پروتئينها را آبكافت )هيدروليز( كرده و زنجيرههاي پليپپتيدي كوتاه ايجاد مي-
كنند )يعني توانايي آبكافت همة پيوندهاي پپتيدي ساختار اول را ندارند( اما پروتئازهاي رودة باريك و پانكراس ،تمامي پيوندهاي پپتيدي ساختار اول را
آبكافت كرده و آمينواسيدها را يكي يكي از يكديگر جدا ميكنند.

نقش پروتئينها

پروتئينها متنوعترين گروه مولكولهاي زيستي از نظر ساختار شيميايي و عملكردي هستند.
انواع نقشهاي پروتئينها:
 -١نقش آنزيمي:
بيشتر آنزيمهاي بدن از جنس پروتئين هستند.
پروتئينهاي آنزيمي ،بهصورت كاتاليزورهاي زيستي عمل ميكنند و سرعت واكنش شيميايي خاصي را زياد ميكنند.
 -٢نقش ايمني:
بعضي ديگر از پروتئينها بهصورت گيرندههايي در سطح ياختهها قرار دارند و ميكروبهاي خارجي ،ياختههاي سرطاني يا
مولكولهاي ديگر را تشخيﺺ ميدهند كه به آنها گيرندههاي آنتيژني ميگويند.
گلوبولينهاي دفاعي هم كه پادتنها را ميسازند مثالي از اين نوع پروتئين هستند.
* ساير پروتئينهاي ايمني :پادتنها ،اينترفرونها ،پروتئينهاي مكمل ،پرفورين.
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نكتة تركيبي :پادتنها هم توسط لنفوسيتهاي  Bكه نوعي گلبول )گويچه( سفيد است ساخته ميشوند و هم توسط نوعي
پروتئين به نام گلوبولين.
 -٣پروتئينهاي انتقالي:
هموگلوبين :انتقال گازهاي تنفسي و تنظيم  PHخون.
آلبومينها :انتقال بعضي از داروها نظير پنيسيلين )علاوه بر اين ،در حفظ فشار اسمزي نيز موثرند(.
 -٤پروتئينهاي غشايي:
كانالها :پروتئينهايي كه در انتشار تسهيلشده دخالت دارند و بدون صرف انرژي و در جهت شيب غلظت ،مواد را جابجا
ميكنند.
نكته :كانال پروتوني موجود در غشاي تيلاكوئيدها ،فعاليت آنزيمي نيز دارد و  ATPميسازد.
پمﭗها :در انتقال فعال نقش دارند و مواد را در خلاف جهت شيب غلظت و با صرف انرژي جابجا ميكنند .مثل كانال سديم –
پتاسيم در غشاي نورونها كه فعاليت آنزيمي هم دارد ) با هيدروليز يك مولكول  ،ATPانرژي لازم براي انتقال سه يون سديم
به خارج از نورون و ورود دو يون پتاسيم به داخل نورون را فراهم ميآورد(.
 -٥پروتئينهاي رشتهاي:
ﻓيبرين :به صورت فيبرينوژن در خوناب محلول است و توسط ترومبين تبديل به رشتههاي نامحلول فيبرين ميشود .رشته-
هاي نامحلول فيبرين در ايجاد لختة خون نقش دارند.
كلاژن :در بافتهاي پيوندي از بخشهاي مختلف بدن حفاظت ميكند.
نكته :زردپي و رباط )هر دو بافت پيوندي متراكم يا رشتهاي دارند( استخوان و پوست مقدار فراواني از پروتئين كلاژن
دارند.
 -٦پروتئينهاي انقباضي :انقباض ماهيچهها ناشي از حركت لغزشي دو پروتئينِ انقباضي اكتين و ميوزين روي يكديگر است.
 -٧پروتئينهاي تنظيمي:
هورمونها :بيشتر هورمونهاي بدن مثل انسولين و اكسيتوسين پروتئينياند .هورمونها پيامهاي بين ياختهاي را در بدن
جانوران رد و بدل ميكنند تا تنظيمهاي مختلف در بدن انجام شود.
ساير پروتئينهاي تنظيمي :نقاط وارسي چرخة سلولي و تنظيمكنندههاي رونويسي مثل پروتئين مهاركنندة رونويسي.
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 .١تبديل بسپارهها)پليمرها( به واحدهاي سازنده )منومر( .مثل تبديل پروتئينها به آمينواسيدها
 .٢برخي واكنشها مثل تنفس ياختهاي

انواع واكنشهاي
بدن

 .١تركيب منومرها با يكديگر و توليد پليمر يا بسپاره .مثل پيوند بين آمينواسيدها و توليد
ساختن

زنجيرة پليپپتيدي
 ٢توليد برخي از مولكولهاي زيستي مثل گلوكز.

واكنشهاي شيميايي در صورتي سرعت مناسب ميگيرند كه انرژي اوليه كافي براي انجام آن وجود داشته باشد .اين
انرژي را انرژي ﻓعالسازي گويند.
تمامي واكنشها در بدن موجود زنده )واكنشهاي سوخت وساز( به انرژي فعالسازي نياز داشته و با حضور آنزيم انجام
ميشوند.
تعريف آنزيم :مولكولي عموما پروتئيني بوده كه امكان برخورد مناسب مولكولها را افزايش و انرژي فعالسازي واكنش را
كاهش ميدهد  اين دو عمل موجب افزايش سرعت واكنشهاي زيستي ميشود.
نكته :بدون آنزيم ممكن است در دماي بدن سوخت و ساز ياختهها بسياركند انجام شود و انرژي لازم براي حيات تأمين
نشود.
 -١آنزيمهاي برون ياختهاي :مثل آنزيمهاي لولة گوارش )آميلاز ،پروتئاز و ليپاز( و ليزوزيم
انواع آنزيمها
)از نظر محل عملكرد(

 -٢آنزيمهاي درونياختهاي :مثل آنزيمهاي درون ليزوزوم )كافندهتن( و آنزيمهاي مؤثر در تنفس
ياختهاي ،فتوسنتز و همانندسازي

 -٣آنزيمهاي غشايي :مثل پمپ سديم – پتاسيم در غشاي نورونها و كانال پروتوني در غشاي تيلاكوئيدها

ساختار آنزيمها
بيشتر آنزيمها پروتئيني هستند.
آنزيمها در ساختار خود بخشي به نام جايگاه ﻓعال دارند .جايگاه فعال بخشي اختصاصي در آنزيم است كه پيشماده در آن
قرار ميگيرد.
پيشماده :تركيباتي كه آنزيم روي آنها عمل ميكند.
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ﻓراورده يا محصول :تركيباتي كه حاصل فعاليت آنزيم هستند.مثال :پيشمادة آنزيم ليپاز لوزالمعده ،تريگليسريدها و
محصول اين آنزيم ،اسيدهاي چرب آزاد و مونوگليسريدها هستند.
كوآنزيم )كمككننده به آنزيم( :بعضي آنزيمها براي فعاليت به يونهاي فلزي مانند آهن ،مس و يا مواد آلي مثل ويتامينها
نياز دارند كه به اين مواد كوآنزيم)كمككننده به آنزيم( گفته ميشود.
نكات شكل:

عملكرد اختصاصي آنزيمها
هر آنزيم روي يك يا چند پيشماده خاص مؤثر است .بنابراين گفته ميشود كه آنزيمها عمل اختصاصي دارند  زيرا:
شكل آنزيم در جايگاه فعال با شكل پيشماده يا بخشي از آن مطابقت دارد و به اصطلاح مكمل يكديگرند.
نكته :برخي از آنزيمها نظير دِنا بسپاراز يا  DNAپليمراز ،بيش از يك واكنش را سرعت ميبخشند.
نكته :آنزيمها در همه واكنشهاي شيميايي بدن جانداران كه شركت ميكنند؛احتمال برخورد مولكولها و سرعت واكنش را
زياد ميكنند اما در پايان واكنشها دستنخورده باقي ميمانند تا بدن بتواند بارها از آنها استفاده كند .به همين دليل ياختهها
به مقدار كم به آنزيمها نياز دارند .البته به مرور مقداري از آنها از بين ميروند و ياخته مجبور به توليد آنزيمهاي جديد
ميشود.
عوامل مؤثر بر ﻓعاليت آنزيمها
 pH .١محيﻂ:
 pHبيشتر مايعات بدن ٦-٨ 
 pHهاي مهم بدن

 pHخون ٧/٤ 
 pHترشحات معده ٢ 
 pHدوازدهه ٨ 

 pHبهينه :هر آنزيم در يك  pHويژه بهترين فعاليت را دارد كه به آن  pHبهينه ميگويند .مثلا  pHبهينه پپسين كه از ياخته-
هاي معده ترشح ميشود حدود  ٢است درحاليكه آنزيمهايي كه از لوزالمعده به روده كوچك وارد ميشوند  pHبهينه حدود
 ٨دارند.
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نتيجة تغيير  pHبر روي آنزيم :تغيير  pHبا تأثير بر پيوندهاي شيميايي مولكول پروتئين ميتواند باعث تغيير شكل آنزيم
شود )خصوصا تغيير شكل جايگاه فعال( و در نتيجه امكان اتصال آن به پيشماده از بين برود ،در نتيجه ميزان فعاليت آنزيم
تغيير ميكند )كاهش مييابد(.
 .٢دما:
آنزيمهاي بدن انسان در دماي  ٣٧درجه سانتيگراد بهترين فعاليت را دارند.
تاثير دما بر
آنزيمهاي بدن

اﻓزايش دما :آنزيمهاي بدن در دماي بالاتر ممكن است شكل غيرطبيعي يا برگشت ناپذير پيدا كنند و
غيرفعال شوند.
كاهش دما :كاهش دما نيز ممكن است موجب غيرفعال شدن آنزيمها شود ،اما اين غيرفعال شدن
برگشت پذير است .يعني آنزيمهايي كه در دماي پايين غيرفعال ميشوند با برگشت دما به حالت طبيعي،
ميتوانند به حالت فعال برگردند.

نكته :تب يك مكانيسم دفاعي براي كاهش فعاليت ميكروبهاي از طريق كاهش فعاليت آنزيمهاي آنها ميباشد .يعني در تب
دماي بدن افزايش يافته تا فعاليت آنزيمهاي ميكروبها كاهش يابد  رشد و تكثير ميكروبها كم شود تا بدن فرصت
مبارزه با آنها را پيدا كند .اما تب شديد )بالاي  ٤٠درجه( ،بدليل كاهش فعاليت يكسري از آنزيمهاي بدن انسان ،خطرناك
بوده و حتي ميتواند منجر به مرگ شود.
نكتة شكل:

 .٣غلظت آنزيم و پيش ماده:
م قدار بسيار كمي از آنزيم كافي است تا مقدار زيادي از پيشماده را در واحد زمان به
فراورده تبديل كند .اگر مقدار آنزيم زيادتر شود توليد فراورده در واحد زمان افزايش مييابد.

افزايش غلظت پيشماده در محيطي كه آنزيم وجود دارد نيز ميتواند تا حدي باعث
افزايش سرعت شود ولي اين افزايش تا زماني ادامه مييابد كه تمامي جايگاههاي فعال
آنزيمها با پيشماده اشغال شوند .در اين حالت سرعت انجام واكنش ثابت ميشود.
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 .٤وجود مواد اشغال كنندة جايگاه ﻓعال آنزيم:
وجود بعضي از مواد سمي در محيط مثل سيانيد و آرسنيك ميتواند با قرار گرفتن در جايگاه فعال آنزيم )بدليل شباهت با
پيشمادة آنزيم( ،مانع فعاليت آن شود .بعضي از اين مواد به همين طريق باعث مرگ ميشوند.
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