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  ماده ي ژنتيك، ميتوز و ميوز
 و  ها  گويند كه در آن دستورالعمل     مي ماده ژنتيك شود،   ميي يك جاندار از نسلي به نسل ديگر         ها  عاملي را كه باعث انتقال خصوصيات و ويژگي       

  .ي جاندار به آن بستگي داردها اطالعاتي نهفته است كه بسياري از ويژگي
  .ت داراي خاصيت اسيدي هستندهمانطور كه از اسم شان پيداس :نكته 

 .كنند ميي پياز از اتانول يا الكل اتيليك استفاده ها  از سلول DNAبراي استخراج

  . و نوكلئوس يعني هستهاي هنوكلئيك يعني هست
  : اند نوكلئيك اسيدهاي موجود در سلول دو نوع: انواع نوكلئيك اسيد

   )RNA( ريبونوكلئيك اسيد-1
   )DNA(يك اسيد دئوكسي ريبونوكلئ-2

RNA*هم در هسته و هم در سيتوپالسم وجود دارد، اي ه تك رشت.  
DNA*در هسته وجود دارد، اي ه دو رشت  

  .)گويند مي وجود دارد كه به آن ژنوم سيتوپالسمي DNA ميكندري و كلروپالست نيز كدر ميتو( :نكته 
 بـا سيتوپالسـم ارتبـاط    DNA به علـت وجـود هـسته    ها در يوكاريوت . درون سيتوپالسم قرار دارندRNA و هم DNA هم   ها  در پروكاريوت 

  .  در هسته و سيتوپالسم حضور داردRNAمستقيم ندارد اما 
 ريبونوكلئوتيـد  RNAبه نوكلئوتيد موجـود در    . شود مي گفته   نوكلئوتيد ،به واحد ساختماني نوكلئوئيك اسيدها    : واحد ساختاري نوكلئيك اسيد   

  .شود مي گفته دئوكسي ريبونوكلئوتيد DNAيد موجود در گويند و به نوكلئوت مي
  بررسي ساختار نوكلئوتيدها 

   . استهر نوكلئوتيد از سه بخش تشكيل شده
  .              دهند ميرا با عالمت پنج ضلعي نشان  قند. است) پنتوز( كربنه5ي ها قند از نوع مونو ساكاريد: قند -1

  )دئوكسي ريبوز يك اتم اكسيژن كمتر دارد.(ريبوز و دئوكسي ريبوز .دو نوع قند داريم. تيداستكننده اسم نوكلئو نوع قند تعيين
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   )U-G-C-T-A(پنج نوع باز آلي در طبيعت وجود دارد    . بازهاي آلي خاصيت قليايي دارند: باز آلي -2

. شـوند  ميشود كه به آمونياك و اوره تبديل  ميدار تشكيل  ن مواد دفعي نيتروژبدن در ها در اثر متابولسيم نوكلئوتيد :وري از سال دوم   آياد 
  .دهند ميرا با عالمت مربع نشان  ها باز

3−گروه فسفات به صورت   : گروه فسفات  -3
4 )PO( اسـت   تر  بيشي  فسفات    ها  چون تعداد مولكول   .باشد و داراي خاصيت اسيدي هستند      مي 

  .  خاصيت اسيدي داردDNAمولكول 
  :شوند مي به دو صورت در سلول ديده ها نوكلئوتيد :نكته 
  .باشند مي گروه فسفات 3به صورت آزاد كه در اين حالت داراي  -الف
 .باشند ميبه صورت تركيب در نوكلئيك اسيد كه در اين حالت داراي يك گروه فسفات  -ب

دو فسفات انتهايي بـه آسـاني در هـر جـايي كـه الزم      . ي دارندي فسفات به خصوص دو فسفات خارجي نسبت به هم بار منف   ها  گروه :تذكر 
  . شود ميشوند و هر جا كه الزم باشد آزاد  ميباشد شكسته 

  در ساختار نوكلئوتيد، چند نوكلئوتيد قابل انتظار است ؟كننده  ي شركتها  با توجه به مولكولها در سلول :سؤال 
   تنوع نوكلئوتيدها= قند ×باز ×فسفات

30352    .نوع وجود ندارد) 3(، آيد مي نDNA با Uچون  =××  
24630          . نوع وجود ندارد) 3(، آيد مي نRNA با T و  =−  

   آدنينA     ) اي هدو حلق(پورين 
   گوانينG           دار                       انواع باز آلي نيتروژن 

−−⇐ )تك حلقه(پيريميدين  TCU    
  

  .م دارندو حلقه ه، بازهايي كه در اسم آنها دو تا نون وجود داره: جهت به خاطر سپردن
  : ي كربوهيدارتيها حلقه 

  باشد كه از پيوند بين كربن و نيتروژن ساخته شده است  مي ضلعي 5 ضلعي يا 6منظور از حلقه يك ساختار 
سـاخته  ) شـود  مـي مـر محـسوب      پلـي (نوكلئوتيد   پليي    هيك رشت ) شوند ميمونومر محسوب   (از اتصال نوكلئوتيدها    : نوكلئوتيدي پليي    هرشت 
   .شود مي
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 مولكول آب توليد شده را درسـت انجـام          ي هشود بنابراين يادمان باشد كه محاسب      مي محسوب   سنتز آبدهي اتصال بين نوكلئوتيدها يك واكنش      
  .) شود مي مولكول آب رها n-1 مونومر به هم متصل شوند nاگر : يادآوري( دهيم

     
  

                                           
  
  

                   نوكلئوتيدآزاد          
  
  
  
  

  
  پلي نوكلئوتيدي است) زنجيره(شكل يك رشته 

 فـسفات   به صورت ي آزاد شده در شيره سلول       ها  شود و فسفات   مييي كه جدا شده تأمين      ها  انرژي تشكيل پيوند فسفودي استر از همان فسفات       
  .شوند رها ميمعدني 

  فسفات آلي : فسفات موجود در ساختار 
  فسفات معدني : فات جدا شدهفس 
  :نوكلئوتيدي پليانواع پيوند در يك رشته  :نكته 

  بين قند و فسفات درون نوكلئوتيدي و قند باز آلي : االنو پيوند كو-1
  بين قند و فسفات دو نوكلئوتيد مجاور  :  پيوند فسفودي استر-2
   پيوند پر انرژي بين دو فسفات انتهايي-3




