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مقدمه
 عاىهی کَ ةاعخ اٌحلال غفات و ویژگی ُا از ٌصهی ةَ ٌصم دیگر ىی طّد ،هبدُ شًتیک ٌام دارد.
 در ىاده ژٌحیک اظالعات و دشحّرانعيم ُایی ٌِفحَ اشث کَ ةصیاری از ویژگی ُای جاٌدار ةَ آن ةصحگی دارد.
 ةرای آٌکَ ىّنکّنی ةحّاٌد ٌلض ىاده ژٌحیک را داطحَ ةاطد ىی ةایصث3
 -1بتَاًذ اطالعبت شًتیک را در خَد رخیرُ ًوبیذ.
 -2آًْب را از ًسلی بِ ًسل دیگر هٌتقل کٌذ.
ً -3سبتبً پبیذار ببضذ تب بتَاًذ در سراسر زًذگی فرد خَد را حفظ کٌذ.

در جستجوی مبده ژنتیک
 در شال  ،8291فردریک گریفیث کَ یک ةاکحری طٍاس ةّد ،شعی داطث جا واکصٍی عهیَ ةاکحری ىّند ذات انریَ ةصازد.
ٌ ام عهيی ةاکحری ىّند ذات انریَ ،استرپتَکَکَس ًَهًَیب ىی ةاطد.
 گریفیث روی دو شّیَ از ایً ةاکحری کار ىی کرد کَ یکی از آٌِا کپصّل پهی شاکاریدی دارد کَ اظراف ةاکحری را اخاظَ
کرده ونی دیگری ةدون کپصّل پهی شاکاریدی ىی ةاطد.
 شّیَ کپصّل دار ةاعخ ایجاد ةیياری ىی طّد ونی شّیَ ةدون کپصّل خاغیث ةیياری زایی ٌدارد.
 آزهبیص ّبی گریفیت بِ ترتیب زیر است:
.i

ةاکحری ُای کپصّل دار را ةَ ىّش ُا جزریق و ىظاُده کرد ىّش ُا ةیيار طدٌد ،ونی ةاکحری ُای ةدون کپصّل
ىّش ُا را ةیيار ٌکرد.

.ii

گریفیث ةرای ایٍکَ ةفِيد آیا کپصّل ةاعخ ةیياری ىی طّد ،جعدادی ةاکحری کپصّل دار را ةا گرىا از ةیً ةرد و ةَ
ىّش ُای شانو جزریق کرد و ىظاُده کرد کَ ایً ةار ىّش ُا ةیيار ٌظدٌد .در ٌحیجَ فِيید خّد کپصّل عاىم
ةیياری ٌیصث.

.iii

او ةاکحری ُای ةدون کپصّل زٌده و ةاکحری ُای کپصّل دار کظحَ طده را ةا ُو ىخهّط و ةَ ىّش ُا جزریق و
ىظاُده کرد کَ ُيَ ىّش ُا ةیيار طده و کظحَ طدٌد.

.iv

گریفیث ةا ىظاُده خّن ایً ىّش ُا ىحّجَ طد ةعضی از ةاکحری ُای ةدون کپصّل کپصّل دار طده اٌد.

 جغییر طکم دادن ةاکحری ُای ةدون کپصّل و کپصّل دار طدن آٌِا اىروزه تراًسفَرهبسیَى ٌاىیده ىی طّد.
 ةاکحری ُای ةدون کپصّل ةا دریافث ىّاد ژٌحیک از ىدیط خارج ،در خػّغیات ظاُری خّد ،جغییراجی ةّجّد ىی آورٌد.
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آزمایش ایوری
 آزىایض ایّری ةَ ضٌبسبیی عبهل تراًسفَرهبسیَى اٌجاىید و ىاُیث ىاده ژٌحیک را آطکار کرد.
 ایّری و ُيکاراٌض ىی داٌصحٍد کَ در شهّل چْبر ًَع هبدُ ضیویبیی اصلی وجّد دارد کَ عتارجٍد از3
 -1کربَّیذرات ّب
 -2لیپیذ ّب
 -3پرٍتئیي ّب
ًَ -4کلئیک اسیذ ّب
 ةٍاةرایً عاىم جراٌصفّرىاشیّن یکی از چِار ىاده ةاال ىی ةاطد.
 در زىان ایّری آٌزیو ُای جخریب کٍٍده ُر چِار ٌّع ىاده در دشحرس ةّد.
 هراحل آزهبیص ایَری بِ ضرح زیر هی ببضذ:
.i

اةحدا عػاره شهّنی ةاکحری ُای کپصّل دار کظحَ طده اشحخراج طد.

.ii

ایً عػاره شهّنی را چٍد كصيث کرده و ةَ ُر كصيث آٌزیو جخریب کٍٍده یکی از ىّاد طیيیایی اغهی اضافَ
گردید.

.iii

ةا وارد کردن ةاکحری ُای ةدون کپصّل زٌده ةَ ُر كصيث ةػّرت جداگاٌَ شعی ةر جراٌصفّرىاشیّن گردید.

 ایّری و ُيکاراٌض ىظاُده کردٌد کَ فلط زىاٌی جراٌصفّرىاشیّن رخ ىی دُد کَ ٌّکهئیک اشید ( )DNAجخریب ٌظده
ةاطد .در ٌحیجَ عبهل تراًسفَرهبسیَى  DNAهی ببضذ.
 جا كتم از آزىایظات ایّری ،داٌظيٍدان ةَ دو دنیم فکر ىی کردٌد عاىم جراٌصفّرىاشیّن ٌّعی پروجئیً ةاطد3
 -1پرٍتئیي ّب بسیبر هتٌَع ّستٌذ
 -2پرٍتئیي ّب در سلَل کبرّبی هختلفی اًجبم هی دٌّذ.
 ایّری دریافث کَ اگر پروجئیً ُا را ةا آٌزیو جخریب کٍٍده آن از ةیً ةتریو ،ةاز ُو جراٌصفّرىاشیّن اٌجام ىی طّد .پس
پروجئیً ٌيی جّاٌد عاىم جراٌصفّرىاشیّن ةاطد.
 ایّری ةرای جدکیو ادعای خّد  DNAةاکحری ُای کپصّل دار را ةػّرت خانع جِیَ کرد و آن را وارد ىدیط کظث
ةاکحری ُای ةدون کپصّل کرد و ىظاُده ٌيّد کَ جراٌصفّرىاشیّن رخ ىی دُد .پس ةدون جردید عاىم جراٌصفّرىاشیّن
 DNAىی ةاطد.
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سبختبر شیمیبیی نوکلئیک اسیدهب
 كتم از ایّری داٌظيٍدان ةا شاخحار طیيیایی ٌّکهئیک اشید ُا آطٍایی داطحٍد ،اىا از کار ایً ىّنکّل اظالعی در
دشحرس ٌتّد.
 در شال  ، 8181فردریک ىیظر از ُصحَ شهّل ىاده ای اشحخراج کرد کَ خاغیث اشیدی داطث و ةَ ُيیً خاظر آن را
ًَکلئیک اسیذ (اشید ُصحَ ای) ٌاىید.
ٌّ کهئیک اشید ُای شهّل دو ٌّع ُصحٍد3
 -1ریبًََکلئیک اسیذ ()RNA
 -2دئَکسی ریبًََکلئیک اسیذ ()DNA
 ریتّ ٌّکهئیک اشید کَ ةَ اخحػار ٌ RNAاىیده ىی طّد در شاخحار خّد دارای كٍد ریتّز اشث .ونی در ( DNAدئّکصی
ریتّ ٌّکهئیک اشید) كٍد دئّکصی ریتّز ةکار رفحَ اشث.
ٌّ کهئیک اشید ُا ُياٌٍد كٍدُا ٌّعی پهیير ُصحٍد و واخد ُای ىٌّّىری آٌِا ٌّکهئّجید ٌام دارد.
ُ ر ٌّکهئّجید خّد از سِ بخص جظکیم طده اشث3
 -1یک قٌذ پٌج کربٌِ
 -2یک تب سِ گرٍُ فسفبت
 -3یک ببز آلی ًیترٍشى دار (دٍ حلقِ ای؛ پَریي ٍ تک حلقِ ای؛ پریویذیي)
كٍد پٍج کرةٍَ در  DNAدئّکصی ریتّز و در  RNAریتّز ىی ةاطد.
ةازُای آنی ٌیحروژن دار در  DNAچِار ٌّع (آدٌیً ( ،)Aجیيیً ( ،)Tشیحّزیً ( )Cو گّاٌیً ( ))Gو در  RNAةَ جای ةاز
آنی جیيیً ةاز آنی دیگری ةَ ٌام یّراشیم ( )Uةکار رفحَ اشث.
 تفبٍت ّبی DNA ٍ RNA
ٌّ -8ع كٍد (ریتّز در  RNAو دئّکصی ریتّز در )DNA
 -9جعداد رطحَ ( RNAجک رطحَ ای و  DNAدو رطحَ ای)
 -:ةاز آنی ٌیحروژن دار (جیيیً در  DNAو یّراشیم در )RNA
; -ىدم كرار گرفحً ( DNAدر ُصحَ و ُ RNAو در ُصحَ و ُو در شیحّپالشو)
 از اجػال ٌّکهئّجید ُا ةا یکدیگر پهیيری خعی ةّجّد ىی آید کَ ةَ آن یک رضتِ پلی ًَکلئَتیذی گفحَ ىی طّد.
اجػال ةیً آٌِا از ظریق ایجاد پیٌّد کّواالن ةیً كٍد از یک ٌّکهئّجید ةا گروه فصفات از ٌّکهئّجید دیگر غّرت ىی گیرد.
ٌّ کهئّجید ُا ةَ خانث آزاد شَ گروه فصفات دارٌد ،ونی ٍُگام ةركراری پیٌّد دو گروه فصفات خّد را از دشث ىی دٍُد.
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 پیٌّد ةیً دو ٌّکهئّجید را پیًَذ فسفَ دی استر ىی ٌاىٍد.
 اگر ةَ اٌحِای رطحَ پهی ٌّکهئّجیدی ٌگاه کٍیو ،خّاُیو دید کَ دو اٌحِای آٌِا ةا ُو ىحفاوت اشث ،ةػّرجی کَ در یک
اٌحِا فسفبت ٍجَد داضتِ و در اٌحِای دیگر فسفبت ٍجَد ًذارد .ایً خاغیث ةاعخ ىی طّد رطحَ پهی ٌّکهئّجیدی
دارای قطبیت ةاطد.

کشف سبختبر DNA
 هطبّذات چبرگف:


در آغاز دَُ  82<1ىلدار ةازُای  DNAرا در جاٌداران ىخحهف اٌدازه گیری کرد.



ىظاُده طد ةیً ٌصتث ةازُای  DNAراةعَ خاغی وجّد دارد؛ ةَ ایً غّرت کَ ٌصتث  Aةَ  Tو ٌصتث  Cةَ G
ةراةر عدد  8اشث؛ یعٍی ىلدار  Aو  Tو ُيچٍیً ىلدار  Cو  Gةا ُو ةراةر اشث.

 دادُ ّبی حبصل از پراش پرتَ :X


در ایً روش پرجّ  Xىصحلیياً ةَ ةهّر جصيی کَ ىی خّاٍُد ةَ شاخحار آن پی ةترٌد جاةاٌده ىی طّد ،کَ پس از
ةرخّرد ةَ جصو پراکٍده طده و روی غفدَ خصاس فیهو کَ در پظث ةهّر كرار دارد دتث ىی طّد.



پژوُظگران ةا ججزیَ و جدهیم انگُّای پیچیده ای کَ روی فیهو دتث ىی طّد ىی جّاٌٍد شاخحار ىّنکّل را جعییً
کٍٍد.



ةرای ةررشی شاخحار  DNAاز روش پراش پرجّ  Xاشحفاده طد.

 هطبّذات ٍیلکیٌس ٍ فراًکلیي:


ایً دو ةا روش پراش پرجّ  ،Xجػاویری از ةهّر  DNAجِیَ کردٌد و ةا ةررشی ایً جػاویر روطً طد ىّنکّل DNA
ةػّرت ىارپیچی اشث کَ دو یا شَ زٌجیره دارد.

 هذل ٍاتسَى ٍ کریک:


ایً دو شراٌجام در شال  82<:ةا کيک یافحَ ُای چارگف و داده ُای خاغم از روش پراش پرجُّای  Xجّشط
ویهکیٍز و فراٌکهیً و ٌیز طٍاخحی کَ خّد از پیٌّد ُای طیيیایی داطحٍد ،ىدنی ةرای  DNAپیظٍِاد دادٌد.



ىدل اىروزی ُ DNAيان ىدل واجصّن و کریک اشث.



ظتق ایً ىدل 3DNA
 )aاز دو رطحَ پهی ٌّکهئّجیدی جظکیم طده اشث کَ حَل یک هحَر فرضی ةَ دور یکدیگر پیچ خّرده اٌد
(هذل هبرپیچ دٍ رضتِ ای)
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 )bىارپیچ دو رطحَ ای طتیَ ٌردةاٌی اشث کَ خّل یک ىدّر فرضی پیچ خّرده اشث.
ٌ )cرده ُای ایً ٌردةان را گرٍُ ّبی قٌذ فسفبت جظکیم ىی دٍُد و پهَ ُای آن را ببزّبی آلی کَ
ةػّرت جفث در ىلاةم ُو ُصحٍد.
 )dبیي ببزّبی آلی کَ ىلاةم ُو ُصحٍد ،پیًَذ ّیذرٍشًی وجّد دارد ،کَ ُيیً پیٌّدُای ُیدروژٌی ةیً
ةازُا دو رطحَ را کٍار ُو ٌگَ ىی دارد.
 )eدو ةاز کَ در دو رطحَ در ىلاةم ُو ُصحٍد و ةا ُو پیٌّد ُیدروژٌی دارٌد را جفت ببز ىی ٌاىٍد.
 )fجفث طدن ةازُا از كّاٌیً خاغی پیروی ىی کٍد کَ ىرةّط ةَ شاخحار ةازُا ةّده ،و ىکيم ُو ُصحٍد.
ُ )gيّاره آدًیي از یک رطحَ در ىلاةم تیویي از رطحَ دیگر ،و سیتَزیي از یک رطحَ در ىلاةم گَاًیي از
رطحَ دیگر كرار ىی گیرد.
 جفث ةّدن ةازُا در  DNAاغم چارگف را جّجیَ ىی کٍد.
 ةر اشاس جفث ةّدن ةازُا ىی جّان گفث کَ ُر رطحَ ىکيم رطحَ ىلاةم اشث.
 جرجیب ةازُای یک رطحَ ،جرجیب ةازُای رطحَ ىلاةم را جعییً ىی کٍد.
 جدلیلات ٌظان دٍُده ایً اشث کَ اظالعات ورادحی را جرجیب و جعداد ةازُا جظکیم ىی دٍُد.
ُ یچ ىددودیحی ةرای جعداد و جرجیب ةازُا در یک رطحَ وجّد ٌدارد .اىا ةا ىظخع طدن جّانی ةازُای یک رطحَ ،رطحَ
ىلاةم ةاید ىکيم آن ةاطد.

همبنند سبزی DNA
 واجصّن و کریک ةیان کردٌد کَ ٍجَد رابطِ هکولی بیي ببزّب در  DNAهی تَاًذ در فرآیٌذ ّوبًٌذ سبزی آى
ًقص اسبسی داضتِ ببضذ.
 در ُياٌٍد شازی  DNAدو رطحَ آن ةَ کيک آًسین ّلیکبز ىاٌٍد زیپ از ُو جدا ىی طّد و شپس از روی ُر رطحَ
رطحَ جدیدی شاخحَ ىی طّد.
 در ُياٌٍد شازی ةا اشحفاده از ٌّکهئّجیدُای آزاد در شیحّپالشو در ىلاةم  Aةاز  Tو در ىلاةم  Cةاز  Gكرار ىی گیرد.
 چّن ُر  DNAدخحر یک رطحَ كدیيی و یک رطحَ جدید دارد ،گفحَ ىی طّد ُياٌٍد شازی  DNAةَ ظریق ًیوِ حفظ
ضذُ اشث.
 در ُياٌٍد شازی دو ىّنکّل  DNAجّنید ىی طّد کَ ُر یک دارای یک رطحَ  DNAجدید و یک رطحَ  DNAكدیيی
ُصحٍد.
 ردیف ٌّکهئّجید ُا در ُر یک از ىّنکّل ُای  DNAخاغم یکصان اشث.
ُ ياٌٍد شازی  DNAةَ کيک آٌزیو  DNAپلی هراز غّرت ىی گیرد.
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 آٌزیو  DNAپهی ىراز در ظّل  DNAخرکث ىی کٍد و ٌّکهئّجید ُای آزاد را در ىلاةم ٌّکهئّجید ُای ىکيم خّد در
رطحَ كرار ىی دُد .ایً آٌزیو دارای جّاٌایی ٍیرایص ُو ىی ةاطد ،یعٍی در غّرجی کَ ٌّکهئّجیدی اطحتاُی ةَ DNA
اضافَ طّد (ىکيم ٌتاطد) آٌزیو  DNAپهی ىراز آن را جدا کرده و ٌّکهئّجید غدیح را ةَ جای آن كرار ىی دُد .اگر ایً
آٌزیو ٌحّاٌد کار ویرایض را درشث اٌجام دُد ،ةَ ایً اطحتاه جػدیح ٌظده جْص ىی گّیٍد.
 اگر جِض ىرةّط ةَ شهّل ُای جٍصی ةاطد ،ىی جّاٌد ةَ ٌصم ةعد ٌیز ىٍحلم طّد.
 در ُياٌٍد شازی ،دٍ راّی ّوبًٌذ سبزی ایجاد ىی طّد ،یعٍی در یک ٌلعَ خاص دوراُی ةاز طده و ُياٌٍد شازی
پیض ىی رود.
 در ببکتری ّب دٍ دٍراّی ّوبًٌذ سبزی ایجاد ىی طّد ،کَ ُياٌٍد شازی در آٌِا در دو جِث پیض ىی رود جا شراٌجام
در ٌلعَ ای ىلاةم ٌلعَ طروع ةَ یکدیگر ةرشٍد.
 در شهّل ُای یَکبریَتی ةخاظر ظّیم ةّدن  DNAچٌذیي دٍراّی ّوبًٌذ سبزی ایجاد ىی طّد جا کار ُياٌٍد
شازی شریع جر غّرت گیرد.
 اگر ُياٌٍد شازی اٌصان ىاٌٍد ةاکحری ُا ةا دو دوراُی ُياٌٍد شازی ىی طدُ ،ياٌٍد شازی ُر کروىّزوم  ::روز ظّل
ىی کظید ،در خانیکَ ایً کار ةَ خاظر وجّد جعداد زیاد دوراُی ُياٌٍد شازی  1شاعث ةَ ظّل ىی اٌجاىد.
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