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 آزمایش چهارم: درآزمایشچهارممخلوطیازازباکتریهایآزمایشدوموسومبهموشهاتزریقشد.بدینمنظورکهاگرمحتویاتآزمایشدومبهصورت

جداگانهومحتویاتآزمایشسومنیزبهصورتجداگانهتواناییازبینبردنموشهاراندارند،بنابراینترکیبیازایندوموادتزریقینیزقابلیتکشتنموشها
رانخواهندداشت.درواقعدراینآزمایشباکتریهایکپسولدارکشتهشدهبهصورتهمزمانباباکتریهایبدونکپسولزندهمخلوطشدهوبهموشها

تزریقگردیدند.اینتزریقباعثبروزعالئمبیماریسینهپهلوومرگتمامیموشهاگردید.

 ãموشکافی

غشا:درتنظیمورودوخروجموادنقشدارد.اینبخشقابلمشاهدهدرباکتریهایکپسولدار � 1 غشا و پوشینه را در باکتری ها با یکدیگر مقایسه کنید: 
وبدونکپسولاستوبهصورتنازکومتصلبهدناقابلمشاهدهاست.توجهکنیدکهاینبخشدارایتراوایینسبیاست.

پوشینهیاکپسول:اینبخشدرحفاظتازیاختهنقشداردامادرباکتریهایبدونکپسولدیدهنمیشود.پوشینهظاهریضخیمدارداماتراوایینسبیندارد. 1

در پی ورود ژن مربوط به تولید کپسول در آزمایش چهارم گریفیت به درون باکتری آیا جاندار تراژن محسوب می شود؟ خیر،برایتشکیلجانداری �
تراژنبایدژنازیکگونهبهگونهایدیگرواردشود.دراینآزمایشهردوباکتریتراژنشدهاند.

تا اینجای کار ما متوجه شدیم که محتویات سرنگ تزریقی در آزمایش 1 باعث مرگ موش ها می شود اما در آزمایش دوم و سوم محتویات موجود  �
در سرنگ ها نمی تواند موش ها را از بین ببرد بنابراین ما در سرنگ تزریقی باید باکتری پوشینه دار زنده داشته باشیم تا بتوانیم موش ها را از بین 
ببریم اما از طرفی در آزمایش چهارم دیدیم در سرنگ خبری از باکتری های زنده پوشینه دار نیست! در واقع یه اتفاقی در این مخلوط افتاده است یا 
باکتری های پوشینه دار مرده، زنده شده اند و باعث مرگ موش ها شده اند و یا به نحوی در باکتری های زنده بدون پوشینه تغییراتی ایجاد شده است 
و پس از پوشینه دار شدن، موش ها را از بین برده اند، آیا این استنباط درسته؟ بله،دقیقًاهمینطوراست.گریفیتبهمنظوربررسیاینموضوعخونو
بافتششهایموشهایمردهدرآزمایشچهارمراتهیهکردوبامیکروسکوپبهبررسیآنپرداخت.اودراینبخشهاباکتریهایزندهکهفاقدپوشینهاندو
باکتریهاییزندهکهدارایپوشینهاندرایافتکهبهتعدادزیادیدرخونوششپراکندهشدند،بنابراینمتوجهاینمطلبشدکهبهنحویباکتریهایزنده

بدونپوشینه،پوشینهدارشدهاند.
کمی بیشتر در رابطه با اتفاقی که در سرنگ آزمایش چهارم افتاد: درواقعباکتریهایپوشینهداردرمادهوراثتیخوداطالعاتیبرایساختپوشینهرا �

دارندکهایناطالعاتدرباکتریهایبدونپوشینهمورداستفادهقرارنمیگیرد.درآزمایشچهارمکههمباکتریپوشینهداروهمبدونپوشینهوجوددارد
مادهوراثتیباکتریزندهکهدرواقعهماندنامیباشد،درمجاورتمادهوراثتیباکتریهایکشتهشدهپوشینهدارقرارمیگیردواطالعاتالزمبرایساخت
کپسولراازآندریافتمیکندکهطیاینفرایندباکتریهاییزندهوپوشینهدارایجادمیشوندکهعاملمرگموشهاهستند.اماتوجهکنیدکهتمامی

باکتریهایفاقدپوشینهنمیتوانندازمحیطاطالعاتموجوددردناراکسبکنندوتنهابسیاریازآنانمیتواننداینکارراانجامدهند.

ترکیبها    

01/.- ,& +*( ) '&%$#"! درآزمایشهایگریفیتبهعلتتزریقباکتریبهبدنبهصورتمستقیماولینخطدفاعیغیراختصاصیبدننقشیدر
مبارزهباباکتریهانداردوخطوطدوموسومدارایعملکردهستند.

01/.- ,& +*( 4 $23%$#"! درهرجاندارموردمطالعهآقایگریفیتیعنیباکتریوموش،پروتئینهامیتوانندبهطورهمزمانوپشتسرهمتوسط
مجموعهایازرناتنهاساختهشوند.توجهکنیدکهدرآزمایشهایگریفیتهمازباکتریوهمازموشاستفادهشد.بنابرایناگربگویندهرجاندارمورد

مطالعههردوراناممیبریدامااگربگویندهرجانورموردمطالعهتنهامنظورموشاست.

هشتگـــــــ 
h.توجهکنیدکهگریفیتخودمتوجهعاملیکهباعثپوشینهدارشدنباکتریهاشد،نشدامادرپیآزمایشهایاوبودکهدرنهایتاینعاملکشفگردید

h.آقایگریفیتازماهیتمادهوراثتی،ژن،آللوهمچنیننحوهبهارثرسیدنصفاتخبرنداشت

hهنگامیکهگریفیتدرحالبررسیفرضیههایخودبرایتولیدواکسنبودمادٔهوراثتیاصاًلکشفنشدهبودوکسینمیدانستمادهوراثتیایبهنامدنا
قراراستاطالعاتوراثتیرادرخودذخیرهکند.

h.کپسولباکتریدرتماسمستقیمبامحتویاتسیتوپالسمنیست

h.پروتئینهایمکملنمیتواننددرکپسولمنفذایجادکنند

h.درآزمایشچهارمگریفیتباتوجهبهاستفادهشدنگرماوانتقالصفتصورتگرفتهمیتوانگفتمادۀوراثتیدراثرگرماازبیننمیرود

h.درهرمرحلهایازآزمایشهایگریفیتکهموشهامردهاندباکتریهایپوشینهدارزندهدرونششهاوخونموشهامشاهدهشد

h.خارجیترینالیهدرباکتریهایپوشینهداردرحقیقتهمانپوشینۀآنهامیباشد

h.خارجیترینالیهدرباکتریهایبدونپوشینهدیوارۀیاختهایمیباشد
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هشتگـــــــ 
h.اگرآنزیمدنابسپارازنتواندجهشایجادشدهدردناراتصحیحکند،اینجهشبهنسلبعدمنتقلمیشود
h.اگردرحینهمانندسازیهردورشتهدچارجهششوندهردومولکولدناجهشراباخودخواهندداشت
h.اگردرحینهمانندسازیهردورشتهدنادچارجدیدشوندبنابراینقوانینچارگافرابرایهیچکدامازیاختههایدخترینمیتوانیمدرستدرنظربگیریم
hیاختههایبنیادیدرگیاهان،مریستمهایپسین،مریستمهاینوکساقه،مریستمهاینزدیکبهنوکریشه،یاختههایسرطانیویاختههایموروالو

همچنینبالستوسیستازجملهیاختههاییهستندکهدرآنهامیتوانیمفرآیندهمانندسازیراباسرعتباالمشاهدهکنیم.
hگویچههایقرمز،نورونها،نوتروفیلها،ماکروفاژها،مونوسیتها،ائوزینوفیلها،گامتها،اسپرم،تخمکوهمچنینیاختههایآوندآبکشیبهدلیلعدم

انجامفرایندهمانندسازیفعالیتیبرایآنزیمهایهلیکازودناودنابسپارازنخواهندداشت.
h.فعالیتپلیمرازیدنابسپارازباعثافزایشفسفاتهایآزاددرونیاختهوکاهشنوکلئوتیدهایآزادمیگردد
h.فعالیتپلیمرازیدنابسپارازباعثکاهشفسفاتهایآزاددرونیاختهوافزایشنوکلئوتیدهایآزادمیگردد
hهلیکازتنهابررویرشتهدنایمادریفعالیتمیکندامادنابسپارازهمزمانهمبررویرشتههایدنایمادریوهمبررویرشتههایدنایدرحالساخت

فعالیتمیکنند.

جدول آنزیم های ژنتیکی

رنابسپارازEcor Iلیگازدنابسپارازهلیکازمورد مقایسه

32223ازبین بردن پیوند هیدروژنی

23323تشکیل پیوند فسفودی استر

23232تجزیه پیوند فسفودی استر

22222تشکیل پیوند هیدروژنی

23323تولید آب در حین فعالیت

23232مصرف آب در حین فعالیت

33222در همانندسازی نقش...

22223در رونویسی نقش...

22222در ترجمه نقش ...

همانندسازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها��  

و باکتریها تمام پروکاریوتهاشامل بین این یوکاریوتهاتقسیممیکنیمکهدر و پروکاریوتها بهدودسته را بهطورکلیجانداران همانطورکهمیدانید
یوکاریوتهاشاملآغازیان،قارچها،گیاهانوجانوراناست.درپروکاریوتهاکروموزوماصلیجانداربهوسیلهغشامحصورنشدهاستامادریوکاریوتها
ازجملهژن نامپالزمیدوجودداردکهدارایاطالعاتمفیدی به فامتنکمکی پروکاریوتهانوعی کروموزومدرونهستهقرارمیگیرند.توجهکنیدکهدر

مقاومتدربرابرنوعیآنتیبیوتیکمیباشد.بنابرایننمیتوانگفتتمامیاطالعاتژنتیکییکپروکاریوتدرفامتناصلیآنقرارمیگیرد.

هشتگـــــــ 
h.کروموزوماصلیپروکاریوتهاکهدرتمامیآنهاوجودداردازنوعحلقویمیباشدبنابرایندارایانتهایآزادنیستند

h.کروموزومهایکمکیمیتوانندمستقلازکروموزوماصلیباکتریتکثیرشوند

h.باکتریاشرشیاکالینمونهایازپروکاریوتهاستکهدرخودهمکروموزوماصلیوهمکروموزومفرعیراهمزماندارد

h.مادهوراثتیدریوکاریوتهابهصورتکلیممکناستهمدرسیتوپالسموهمدرهستهقابلمشاهدهباشد

 $=&> 7.;:56789! دریاختههاییوکاریوتیاندامکهاییمانندمیتوکندریودیسههاوجوددارندکهمیتوانندهمانندسازیمستقلداشتهباشندکه
ایننوعهمانندسازیمشابهکروموزومباکتریهاست.

 $=&> #?;< 2>! ایننوعدنابهعنوانمادهوراثتیمحسوبمیشودودریاختههاییوکاریوتیدرونهستهقرارمیگیرد.توجهکنیدکهکروموزومهای
یاختههاییوکاریوتیهمگیازنوعخطیمیباشند.
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 ساختار اول پروتئین ها: اینساختاردرپیتشکیلپیوندپپتیدیبینآمینواسیدهایموجوددرزنجیره
پلیپپتیدیخطیوفاقدانشعابایجادمیشود،توجهکنیدکهدرساختاراولمیتوانپیوندکوواالنسیو

هیدروژنیرامشاهدهکردامانمیتوانپیوندهیدروژنییونیوبرهمکنشآبگریزیرامشاهدهکرد.
32@!ساختاراولدرتمامیپروتئینهاوجودداردامانمیتواندساختارنهاییتلقی  A&;B&7  <&# CDE'3
تعیین ساختار این توسط پلیپپتیدی رشته یک سازنده آمینواسیدهای تکرار و ترتیب تعداد، نوع، شود.
میشودتوجهکنیدکههرگونهتغییردرهرجایگاهآمینواسیدیقطعًامنجربهتغییردرساختاراولوشکل

سهبعدیپروتئینشود.
 ساختار دوم پروتئین ها: اینساختاردرواقعالگویازپیوندهایهدروژنیمیباشددراثرتشکیل
اینپیوندبینگروهیازآمینواسیدهایموجوددرزنجیرهپلیپپتیدیمیتوانآنراایجادکردتوجهکنیدکه
ساختاردومرامیتوانبهدودستهمارپیچیوصفحهایتقسیمکرد.درساختاردوممیتوانپیوندپپتیدی

هیدروژنیوکوواالنسیرابرخالفپیوندیونیوبرهمکنشآبگریزمشاهدهکرد.
F.9A&G A&;B&7 (H!اینساختاربراثرپیچخوردنزنجیرههایپلیپپتیدیحولیکمحورفرضیایجاد

میشود.
IJK A&;B&7 (4< 2>!اینساختاردراثرتابخوردنزنجیرههایپلیپپتیدیبهوجودمیآیدکهدرآن

آمینواسیدهاازیکدیگرفاصلهزیادیدارد.
L #&!تمامیپروتئینهاحداقلساختاراولودومرادارند.توجهکنید MNO1309  P3$  A&;B&7  <&# CDE'3
کهدرهردوساختارصفحهایومارپیچ،پیوندهیدروژنیبیناکسیژنگروهکربوکسیلیکآمینواسیدو
هیدروژنآمینواسیدیدیگرایجادمیشود،همچنینتعدادپیوندهایهیدروژنیموجوددرساختارمارپیچ

بیشترازپیوندهایهیدروژنیدرساختارصفحهایسطحیمیباشد.
 ساختار سوم پروتئین ها: اینساختاردراثربرهمکنشهایآبگریزایجادمیشودکهمیتواندساختار
یونی، پیوندهای چون مختلفی پیوندهای از میتوان آن تثبیت برای دهد. نشان را پروتئین بعدی سه
پیوندهای تمامی میتوان درساختارسوم که کنید .توجه کرد استفاده کواالنسی وهمچنین هیدروژنی

پپتیدی،هیدروژنی،کوواالنسی،یونیوبرهمکنشآبگریزیرامشاهدهکرد.
P:7 A&;B&7 <&# CDE'3!درگروهیازپروتئینهاکهتنهایکزنجیرهپلیپپتیدیدارند،ساختارنهاییهمان
ساختارسوماست.ازایندستهازپروتئینهامیتوانبهمیوگلوبیناشارهکرد.اینساختارممکناستساختار
نهاییپروتئینهادرنظرگرفتهشود.توجهکنیدکهپروتئینهایدارایساختارسـومنسـبتبهپروتئینهای

دیگریکهاینسـاختـارراندارندثـباتوانسـجامبیشــتریخواهندداشت.

 ãموشکافی
میباشد. � رشتهای تک 3 است. پپتیدی و هیدروژنی یونی، اشتراکی، پیوندهای دارای 2 دارد. سوم نهایی ساختار 1 میوگلوبین:  دربارۀ  چیز   همه 

رنایپیکمربوطبهآنراریبوزومهایآزادترجمهمیکنند. 6 قابلیتاتصالبهیکمولکولاکسیژنرادارد. 5 داراییکگروههمویکاتمآهناست. 4

باعثایجادرنگقرمزدرماهیچۀاسکلتی 9 فاقدجایگاهفعالاستوخاصیتآنزیمیندارد. 8 رنایپیکآنقبلازپایانرونویسیترجمهنمیشود. 7

نخستینپروتئینیاستکهساختارآنشناساییشد. 11 تکژنیاستوژنآندرتمامییاختههایهستهداربدنوجوددارد. 10 میشود.

ساختار چهارم پروتئین ها: اینساختاردراثرکنارهمقرارگرفتنزیرواحدهاییازپروتئینایجادمیشود
کههرکدامدارایساختارسوماست.شکلظاهریپروتئینهایدارایساختارچهارمبراساسنوعپروتئینبا

یکدیگرمتفاوتاست.
PA&QR A&;B&7 <&# CDE'3!توجهکنیدکهدراینساختارمیتوانیمپیوندپپتیدیوکواالنسیرامشاهده
اختصاص خود به را چهارم نهایی ساختار میوزین و اکتین پادتن هموگلوبین چون پروتئینهایی کنیم.
واحدمحسوب زیر یک کدام هر که دارد وجود پپتیدی پلی زنجیره یک از بیش اینساختار در میدهد.

میشود.توجهکنیدکهتنهابرخیازپروتئینهااینساختاررادارند.
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