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فصل  :1مولکول ها ،سلول ها و موجودات زنده مدل
قلمروهاي حيات
تمام جانداران از باکتری های ساده تا پستاندارا ن پیچیده احتماال از یک جد تک سلولی مشترک بوجود آمده اند .درخت
خانوادگی ) (family treeارتباط تکاملی بین سه رده موجودات زنده (باکتری ها ،آرکی ها و یوکاریوت ها) را نشان می دهد.
هر چه شباهت توالی ماکرومولکول ها نظیر پروتئین و  DNAبه یکدیگر بیشتر باشد ،شباهت ظاهری موجودات به یکدیگر
بیشتر خواهد بود و در درخت خانوادگی نزدیک به یکدیگر قرار می گیرند .همان طور که مشاهده می شود ،آرکی ها و
یوکاریوت ها از یک شاخه منشعب شده اند یعنی شباهت آرکی به یوکاریوت ها بیشتر از باکتری ها است.

 همان طور که در تصویر باال مشاهده می شود اندامک های میتوکندری و کلروپالست نتیجه همزيستي دروني
) (Endosymbiosisباکتری ها با یوکاریوت های بی هوازی بودند .احتماال میتوکندری ها از باکتری های شبه
 rickettsiaو کلروپالست ها از سیانوباکتری ها تکامل یافته اند.

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

3

Dr.Jafarnejad

دوره زماني تکامل حيات بر روي زمين که از فسيل ثبت شده تعيين گرديده است
 4600میلیون سال پیش

گیاهان زمین از مواد در حال گردش اطراف خورشید جوان تشکیل شدند.

حدود  2500-3900میلیون

سللولهللای شللبیه پروکللاریوتهللا پدیللد آمدنلد .اولللین جانللداران ،کمواتللوتروفهللا بودنللده آنزللا از

سال پیش

دی اکسید کربن به عنوان منبع کلربن اسلتداده ملی کردنلد و بلرای بله دسلت آوردن انلرای ملواد
غیرآلی (معدنی) را اکسید میکردند.

 3500میلیون سال پیش

دوره زندگی آخرین جد مشترک .جدایی بین باکتری و آرکیها اتداق افتاد.

 2700میلیون سال پیش

سیانوباکتریی هلای فتوسلنتز کننلده پدیلد آمدنلد .از آع بله عنلوان عاملل احیلاک کننلده اسلتداده
نمودند ،بنابراین اکسیژن را به عنوان محصول زائد تولید کردند.

 1850میلیون سال پیش

سلولهای یوکاریوتی تک سلولی بوجود آمدند.

 1200میلیون سال پیش

جانللداران پرسلللولی پدیللد آمدنللد ،عمللدتا متشللکل از کلنللیهللای سلللولی بللا کمتللرین پیچیللدگی
بودند.

 580-500میلیون سال پیش

پیشرفتهترین راسته حیوانات در فسیل ثبت شده در طی اندجار دوره کامبرین پدید آمدند.

 535میلیون سال پیش

تنوع بسلیار زیلاد موجلودات زنلده در اقیلانو هلاه  ،chordataبنلدپایان (از جملله خرچنل هلا
و سختپوستان) ،خارپوستان ،نرمتنان ،بازوپایان ،ریزریشهپایها... ،

 485میلیون سال پیش

اولین مزرهداران با استخوانهای واقعی (ماهیهای آروارهدار) پدید آمدند.

 434میلیون سال پیش

گیاهان اولیه بر روی زمین شکل گرفتند.

 235میلیون سال پیش

دایناسورهای اولیه و ماهیهای استخوانی بوجود آمدند.

 220میلیون سال پیش

انبوهی از گیاهان بازدانه بر روی غالب گشتند ،گیاهخواری به میزان زیادی افزایش یافت.

 215میلیون سال پیش

اولین پستانداران پدید آمدند.

 65/5میلیون سال پیش

واقعلله اناللرار دوره سللوم کرتاسلله ،حللدود نیمللی از تمللام گونللههللای جللانوری را از بللین بللرد (از
جمله تمام دایناسورها).

 6/5میلیون سال پیش

انسانهای اولیه پدید آمدند.

 2میلیون سال پیش

اولین اعضاک گونه انسانی ) (Homoبوجود آمدند

 350هزار سال پیش

غارنشینها پدید آمدند.

 200هزار سال پیش

انسانهای مدرن به لحاظ آناتومیکی در آفریاا بوجود آمدند.

 30هزار سال پیش

غارنشینها منارر شدند.
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ماکرومولکول هاي حياتي
 -1پروتئین ها که از اسید آمینه ها ساخته می شوند.
 -2پلی ساکاریدها شامل نشاسته ،گلیکوان و سلولز که از منوساکاریدها ساخته می شوند.
 -3اسیدهای نوکلئیک شامل  DNAو  RNAکه از نوکلئوتیدها ساخته می شوند.

پررروتئين هررا ) (the workhorses of the cellفللراوان تللرین و از لحللاظ عملکللرد متنللوع تللرین مللاکرومولکول هللای
سلول هسلتند .پلروتئین هلا پلیمرهلای خزلی از  20نلوع اسلیدآمینه هسلتند کله هلر کلدام تلوالی خادلی دارنلد .زنجیلر
خزی اسیدآمینه هلا بعلد از سلنتز ،تلاخورده ) (foldو بله پلروتئین سلاختمان سله بعلدی و عملکلرد مشخصلی ملی دهلد.
پروتئین ها اعمال متنوعی دارنلد نظیلر کاتلالیز واکلنش هلا (آنلزی هلا) ،اسلکلت سللولی (میکروتوبلول هلا ،فیالمنلت هلای
حدواسللو و میکروفیالمنللت هللا) ،پللروتئین هللای حرکتللی (میللوزین ،کللاینزین و داینئللین) ،اتصللاالت بللین سلللولی
(اینتگلرین ،کلادهرین و سلللکتین) ،اجلزاک مللاتریکس خلار سللولی (کللالان) ،عبلور مللواد یلا سلیگنال از غشللاک (کانلال هللا،
ناقل ها ،پمپ ها و گیرنده ها) ،هورمون ها (انسولین) ،فاکتورهای رونویسی ان ها.
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تصویر پایین برخی از مولکول های پروتئینی را در مایا

معمول نشان می دهد و آنزا را با بخشی از فسدولیپید دو الیه غشا،

مولکول های  RNAو  DNAماایسه می کند.

اسيدهاي نوکلئيک حاوی اطالعات برای سنتز پروتئین ها هستند .اسید دی اکسی ریبونوکلئیک ) (DNAماکرومولکولی
است که بیشترین توجه عمومی را به خود جلب می کند و خصودیات عملکردی آن را به مولکول ادلی سلول
) (the cell’s master moleculeمی سازد .ساختمان سه بعدی  DNAبه شکل مارپیچ دو رشته ای در سال  1953توسو
واتسون و کریک ارائه گردید .این مارپیچ دو رشته ای در پدیده توارث (انتاال خصودیات تعیین شده انتیکی از یک نسل به
نسل دیگر) ناش کلیدی دارد.
 DNAشامل دو رشته مکمل است که حول یکدیگر تاع خورده و مارپیچ دو رشته ای را به وجود می آورند.

اطالعات انتیکی  DNAدر توالی نوکلئوتیدی آن واقع شده است .قزعات خادی از  DNAکه ان نامیده می شوند ،حاوی
اطالعات برای سنتز پروتئین ها هستند .ان ها عموما شامل دو قسمت هستنده ناحیه کدکننده که توالی آمینواسیدی پروتئین
را تعیین می کنند و ناحیه تنظیمی که محل اتصال فاکتورهای رونویسی کنترل کننده رونویسی ناحیه کدکننده هستند .اکثر
هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

6

Dr.Jafarnejad

باکتری ها چند هزار ان کدکننده پروتئین  ،مخمرها و یوکاریوت های تک سلولی حدود  5هزار ،انسان و متازوان ها (حیوانات
چند سلولی) بین  13الی  23هزار و بسیاری از گیاهان تعداد بیشتری دارند.

مولکول های  RNAعالوه بر انتاال اطالعات از هسته به سیتوزل ،بعنوان چارچوع در تشکیل ماشین های مولکولی شرکت
می کنند .نظیر ریبوزوم ها (ماشین سازنده پروتئین ها) که از  4رشته  RNAو حدود  50پروتئین تشکیل شده است .همچنین
برخی از مولکول های  RNAفعالیت آنزیمی از خود نشان می دهند که  Ribozymeنامیده می شوند .بسیاری از دانشمندان از
فرضیه  RNA worldحمایت می کنند .بر اسا

این فرضیه مولکول های  RNAقبل از پروتئین و  DNAتکامل یافته اند.

مولکول های  RNAهمانند  DNAدر ذخیره اطالعات انتیکی و همانند پروتئین ها دارای فعالیت آنزیمی هستند.

فسفوليپيدها اجزاء اصلي ساختمان غشاهاي سلولي
در تمام موجودات ،غشاهای سلولی از یک دو الیه فسفوليپيدي تشکیل می شوند .فسدولیپیدها مولکول های آمدی پاتیک
هستند ،دارای سر قزبی و دم غیرقزبی می باشند .غ شاهای فسدولیپیدی نسبت به آع ،تمام یون ها و تاریبا تمام مولکول
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های آع دوست کوچک ندوذ ناپذیر هستند .بنابراین ،هر غشائی حاوی پروتئین هائی (کانال ،ناقل و پمپ) هستند که اجازه
عبور یون ها و مولکول های کوچک را می دهند .همچنین حاوی پروتئین هائی هستند که در اتصال سلول به سلول مجاور
شرکت می کنند.

ساختمان و عملکرد سلول پروکاريوت
ادزالح پروکاریوت متشکل از دو وااه پرو به معنی پيش و کاريوت به معنی هسته است و این ادزالح در مورد سلولی بکار
میرود که فاقد هسته و اندامکهای محدود به غشا است .اندازه یک سلول پروکاریوت  1تا  2میکرومتر است .پروکاریوت ها
شامل دو دسته یوباکتری ها و آرکی ها هستند.
باکتریزا شاخصترین نوع پروکاریوت ها هستند .باکتری ها نظیر  E.coliموجودات آزمایشگاهی مزلوبی هستند که در
طبیعت در خاک و روده حیوانات وجود دارند .این باکتری ها بعنوان موجودات زنده آزمایشگاهی دارای مزایایی هستند .آنزا در
محیو های کشت ارزان و ساده به سرعت رشد می کنند و حاوی مکانیس های کنترل کننده فعالیت انی هستند که اکنون
بخوبی شناخته شده اند .به مرور زمان ،محااین سیست های قدرتمندی برای آنالیز انتیک این موجودات پیدا کردند .این
سیست ها بو اسزه اندازه کوچک انوم باکتری ،سزولت ایجاد گونه های جزش یافته ،دستیابی تکنیک هایی برای انتاال ان ها
به باکتری ها ،دانش عظی درباره کنترل ان ها و عملکرد پروتئین ها و سادگی ناشه یابی ان ها نسبت به یکدیگر تسزیل
شدند.
 مایکوپالسماها باکتری های انگلی هستند که مواد مغذی مورد نیاز خود نظیر اسیدآمینه ها را از سلول میزبان بدست
می آورند.
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سلول باکتري

ماده انتیکی پروکاریوت ها یک  DNAحلاوی دو رشته ای کوچک است که در ناحیه ای بنام نوکلئوئيد ) (Nucleoidدر
مرکز سلول فشرده و متراک شده است .بسیاری از باکتری ها حاوی چندین  DNAکوچک بنام پالسميد نیز هستند که در
مااومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها ناش دارند .ریبوزوم ها در سیتوپالس پراکنده هستند .در غشا چین خوردگی
بنام مزوزوم ) (Mesosomeوجود دارد که با سنتز  DNAو ترشح پروتئین مرتبو است .در باکتری ها به دلیل فادان هسته،
سنتز  RNAو ترجمه آن به پروتئین توسو ریبوزوم ها همزمان در سیتوپالس انجام می گیرد .باکتری ها دارای دیواره سلولی
از جنس پروتئین و کربوهیدرات بنام پپتيدوگليکان هستند که در حداظت سلول و حدظ شکل آن ناش دارد.

ديواره باکتري ها
تصویر پایین ترتیب الیه ها در دیواره باکتری گرم مندی
نظیر  E.coliرا نشان می دهد .باکتری های گرم مثبت
نظیر  Bacillus Polymyxaفاقد غشا بیرونی است.

 لیپوالیگوساکارید ) ، (LOSگلیکولیپید های موجود در سزح غشا بیرونی برخی از باکتری های گرم مندی نظیر
نایسریا و هموفیلو

هستند .این ترکیبات در حدظ انسجام و عملکرد غشا بیرونی ناش مزمی دارند .همچنین

بواسزه تحریک سیست ایمنی ناش مزمی در پاتوانز عدونت های باکتریایی خاص دارند.
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آرکي ها دسته دیگری از پروکاریوت ها هستند .بسیاری از آرکی ها در محیو های نامعمول رشد می کنند که مشابه شرایزی
است که هنگام به و جود آمدن حیات بر روی زمین وجود داشته است .بعنوان مثال هالوفیل ها (نمک دوست ها)،
ترمواسیدوفیل ها (گرما و اسید دوست ها) و متانوانیک ها (تولید متان از آع و .)CO2

ساختار و عملکرد سلول يوکاريوت
تمام اعضاک راسته گیاهی ،حیوانی ،قارچی (مخمر ،قارچ و کپک) و پروتوزوان های (پروتو به معنی اولیه و زوان به معنی حیوان)
تک سلولی را شامل می شوند .سلول های یوکاریوتی همانند سلول های پروکاریوتی توسو غشا پالسمائی احاطه شده اند .با
این وجود ،بر خالف پروکاریوت ها ،یوکاریوت ها (بجز گلبول قرمز) دارای غشا داخلی وسیعی هستند که ساختارهای تحت
سلولی (اندامک ها) را دربر گرفته اند و آنزا را از سیتوپالس جدا کرده اند .بسیاری از اندامک ها توسو تک غشا احاطه
می شوند نظیر لیزوزوم و پراکسی زوم در حالیکه برخی نظیر میتوکندری ،کلروپالست و هسته توسو دو غشا احاطه می شوند.
هر اندامک دارای مجموع ه خادی از پروتئین ها از جمله آنزی های مورد نیاز واکنش های شیمیایی می باشند .غشاها ترکیب
یون های داخلی این اندامک ها را کنترل می کنند.

سلول حيواني

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

10

Dr.Jafarnejad

برای مشاهده ساختارهای داخل سلول از ميکروسکوپ الکتروني استداده می شود ،تصویر پایین یک لمدوسیت  Bرا نشان
می دهد که آنتی بادی ترشح می کند.

ليزوزوم
اندامک کروی شکل و تک غشائی که اندازه آن  0/2 – 0/5 µmاست .لیزوزوم ها از لحاظ اندازه و شکل بسیار متنوع هستند و
در هر سلول یوکاریوت ددها لیزوزوم وجود دارد .این اندامک حاوی آنزی های هیدروالز با  pHمزلوع ( 4/6اسید هیدروالز)
که در تجزیه طیف وسیعی از ماکرومولکولزا شرکت می کنند ،بنابراین می توان آن را دستگاه گوارش سلول معرفی کرد .در
گیاهان واکوئل ها و در باکتری ها فضای پری پالسمیک حاوی آنزی های اسید هیدروالز بوده و عملکردی مشابه لیزوزوم
دارند.
 شناسائی لیزوزوم توسو تست گوموری ) (gomori testدورت می گیرد .در این تست فعالیت آنزی اسید فسداتاز
بررسی می شود .اسید فسداتاز مارکر اندامک لیزوزوم است.
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وظايف اصلي ليزوزوم
 -1هض باکتری ها که از طریق فاگوسیتوز جذع شده اند.
 -2هض ذرات غذایی که از طریق اندوسیتوز وارد سلول شده اند نظیر لیپوپروتئین  LDLو ترانسدرین
 -3گوارش بخش های مختلف سلول توسو فرایندی که اتوفاای نامیده می شود .این پدیده معموال در شرایو محرومیت
غذایی یا استر

رخ می دهد.

انواع ليزوزوم
 -1ليزوزوم اوليه
اندامک تک غشائی که از بخش ترانس گلژی جدا شده اند ولی ه نوز فعالیت آنزیمی خود را شروع نکرده اند .تاریبا کروی بوده
و فاقد نخاله یا ذرات آشکار هستند .آنزا را پرو لیزوزوم نیز می نامند.
 -2ليزوزوم ثانويه
از لحاظ شکل بزرگ تر و نا منظ هستند و از ادغام لیزوزوم اولیه با فاگوزوم ،اندوزوم یا اتوفاگوزوم بوجود می آیند.
 -3اجسام باقيمانده )(Residual bodies

چنانچه عمل گوارش در لیزوزوم ثانویه کامل نباشد ،وزیکول ها را اجسام باقي مانده می نامند .لیزوزومی که از مواد غیر قابل
هض انباشته شده باشد و دیگر قادر به فعالیت نباشد ،تلو ليزوزوم (اجسام متراکم) می نامند.
 -4رنگدانه هاي ليپوفوشين )(Lipofuscin pigments

لیزوزوم ها حاوی رنگدانه های زرد  -قزوه ای شامل محصوالت پراکسیداسیون لیپیدها را می نامند.
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ميکروبادي ها
اندامک های کوچک تک غشائی به قزر  0/2 – 1 µmبا فعالیت اکسیدکنندگی شدید هستند .از نظر ساختار ،ترکیب
شیمیایی ،عملکرد و شکل در گونه های مختلف جانوری تنوع زیادی دارند از مزمترین آنزا می توان به پراکسي زوم و
گلي اکسي زوم اشاره کرد .این اندمک ها بسیار کوچک تر از میتوکندری هستند .تعداد این اندامک در سلول های کبد و
کلیه بیشتر از سایر سلول ها است .در سندروم  Zellwegerسلول ها فاقد اندامک پراکسی زوم عملکردی هستند.

اعمال
 بتا اکسیداسیون اسیدهای چرع بسیار بلند زنجیر ((≥ 20C

 آلدا اکسیداسیون اسید چرع شاخه دار نظیر اسید فیتانیک
 اکسیداسیون زنجیر جانبی کلسترول در سنتز اسیدهای ددراوی
 سنتز اتر لیپیدها نظیر پالسمالوان ها
 تجزیه پورین ها (اورات اکسیداز) و اسیدآمینه ها (آمینو اسید اکسیداز)
 این اندامک بواسزه داشتن آنزی های اکسیداز و کاتاالز در متابولیس  H2O2فعال است.
 تندس نوری در گیاهان
 تبدیل اسید چرع زو کربن به گلوکز در گلی اکسی زوم ها توسو چرخه گلی اگزاالت (این توانایی در انسان و
حیوانات وجود ندارد)

ميتوکندري
نام میتوکُندری ترکیبی است از دو وااه یونانی  Mitoبه معنای رشته و  chondrionبه معنی دانه ،زیرا اغلب رشتهای یا به
دورت دانههای کوچک در سیتوپالس همه سلولزای یوکاریوتی وجود دارد .اندازه آنزا بین  0/5تا  1میکرومتر می باشد.
میتوکندری ها جایگاه ادلی تولید  ATPدر متابولیس هوازی هستند آنزا را به هنگام کشف بيوپالست نامیدند .در سلول
های یوکاریوتی این اندامک تا  25دردد حج سیتوپالس را تشکیل می دهد .تعداد میتوکندری بر حسب نوع سلول متداوت
است .در سلول های حیوانی بیشتر از سلول های گیاهی می باشد زیرا برخی اعمال میتوکندری توسو کلروپالست انجام
می گیرد.
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اعمال
 غشا درونی میتوکندری بواسزه حضور زنجیره انتاال الکترون و کمپلکس  ATPسنتاز محل انجام فسدوریالسیون
اکسیداتیو و تولید بخش عمده  ATPسلول می باشد.
 ماتریکس میتوکندری حاوی آنزی های الزم برای انجام برخی از مسیرهای متابولیک نظیر چرخه تری کربوکسیلیک
اسید ،چرخه اوره (س زدایی آمونیاک) ،سنتز  ،Hemeبتا اکسیداسیون اسیدهای چرع ،اکسیداسیون اسیدآمینه ها
و  ...می باشد.
 بواسزه رها شدن مولکول هایی نظیر سیتوکروم  Cدر مرگ سلولی برنامه ریزی شده (آپوپتوز) ناش دارد.

ساختمان
اندامک دو غشائی که غشا درونی آن دارای چین خوردگی هایی بنام کريستا ) (Cristaeاست .افزایش تعداد کریستاها با
افزایش قابلیت تولید  ATPهمراه است .تعداد کریستاها در سلول های عضالنی سه برابر سلول های کبدی می باشد .غشاک
بیرونی میتوکندری نسبت به مواد ن دوذ پذیری باالیی دارد در حالیکه غشاک درونی دارای ندوذ پذیری انتخابی است و تنزا
موادی که دارای ناقل هستند از این غشاک عبور می کنند .در غشا بیرونی کانال های پروتئینی بنام پورين وجود دارد که مواد
تا وزن  5000دالتون توانایی عبور دارند.
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شبکه آندوپالسمي
شبکه آندوپالسمی ) (ERبزرگترین اندامک داخل سلولی محسوع میشود .تراک این شبکه غشائی در بخش اندوپالس سلول
بیشتر از اکتوپالس آن است (علت نام گذاری) .این شبکه را ساباا ارگاستوپالسم (سیتوپالسمی که کار می کند) نیز
می نامیدند .به هنگام لیز سلول ،شبکه آندوپالسمی قزعه قزعه می شود .این قزعات را ميکروزوم می نامند .برخی از
میکروزوم ها فاقد ریبوزوم و برخی حاوی ریبوزوم می باشند.

شبکه آندوپالسمي صاف )(Smooth Endoplasmic Reticulum

غشا آن فاقد ریبوزوم است و در نواحی میانی سیتوپالس مشاهده می شود .شبکه آندوپالسمی داف در سلول های کبد و کلیه
(محل س زدائی سموم و ترکیبات شیمیایی) ،آدیپوسیت ها (سلول های چربی ساز) و سلول های الیدیک بیضه ،فولیکولی
تخمدان و قشر غده فوق کلیه ( محل سنتز هورمون های استروئیدی) فراوان تر مشاهده می شود.
اعمال
 حاوی سیست آنزیمی  Cyt p450که در س زدائی داروها و ترکیبات بیگانه ،غیرفعال سازی و بیوسنتز هورمونزای
استروئیدی و تبدیل برخی متابولیت ها به عوامل سرطان زا شرکت می کند.
 شرکت در مراحل انتزایی سنتز کلسترول توسو آنزی  HMG-CoAردکتاز
 شرکت در غیر اشباع سازی ) (Desaturationاسیدهای چرع توسو کمپلکس آنزیمی  Desaturaseوابسته به
Cyt b5
 شرکت در طویل سازی ) (Elongationاسیدهای چرع توسو کمپلکس آنزیمی Elongase

 شرکت در تجزیه گلیکوان و گلوکونئوانز بواسزه آنزيم گلوکز  6فسفاتاز
 شرکت در سنتز انواع فسدولیپیدها (بجز اتر لیپیدها و اسدنگو لیپیدها) و تری گلیسرید ها
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 شرکت در سنتز سرامید (پیش ساز اسدنگولیپیدها)
 شرکت در ذخیره کلسی سلول

شبکه آندوپالسمي خشن يا دانه دار )(Rough Endoplasmic Reticulum

محل سنتز پروتئین هایی که در انتزای آمینی حاوی توالی راهنما ( )Signal peptideمی باشند نظیر پروتئین های ترشحی،
پروتئین های غشاک پالسمائی و آنزی های لیزوزومی.

عوامل موثر در اتصال ريبوزوم ها به شبکه ER
 -1وجود گلیکوپروتئین های غشایی خاص بنام ریبوفورین  Iو II
 -2وجود اتصاالت یونی بین زیر واحد بزرگ ریبوزوم با غشا ER

 -3نوع پروتئین در حال سنتز توسو ریبوزوم

دستگاه گلژي
واحد ساخت مانی یا بخش ادلی سازنده دستگاه گلژی دیکتیوزوم است .هر دیکتیوزوم بزور معمول از اجتماع  3الی  8کیسه
غشائی که هر کدام را یک ساکول یا سیسترنا نیز می نامند ،تشکیل شده است .در سلول های جانوری دیکتیوزوم ها اغلب بز
پیوسته هستند و شبکه ای واقعی را بوجود می آورند در حالیکه در سلول های گیاهی دیکتیوزوم ها اغلب جدا از ه هستند.
ديکتيوزوم
هر دیکتیوزوم دستگاه گلژی دارای سه سزح یا سه ناحیه است.

ناحيه يا قطب محدب  :این قزب به نامزای مختلف از جمله سزح نزدیک ،سزح تشکیل ،سزح کروموفیل ،سزح اسموفیل
و سزح سیس ) (Cisنامیده میشود .این بخش نزدیک به شبکه آندوپالسمی قرار دارد .این سطح کروموفيل یا رن

دوست

است .ساکولزای جدید از این سزح بر روی ساکولزای قدی قرار میگیرند و به همین جزت سزح تشکیل نیز نامیده میشوند.
ناحيه مياني  :چند کیسه یا ساکول دارد که بزور منظ روی ه قرار گرفتهاند .تعداد این کیسهها به نوع سلول بستگی دارد
و اغلب نزدیک به  5است.
ناحيه يا قطب مقعر  :به نامزای سزح ترشح  ،سزح گود یا کاو  ،سزح بلوغ  ،منزاه ترانس ) ، (transسطح کروموفوب یا
رن

گریز نیز خوانده میشود .این سزح دور از شبکه آندوپالسمی قرار دارد و مواد از این طریق از گلژی خار میشوند.
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وظايف قسمت هاي مختلف دستگاه گلژي

اعمال
 گلیکوزیالسیون پروتئین ها و پردازش نزائی آن ها
 سولداتاسیون پروتئوگلیکان ها
 فسدوریالسیون
 دخالت در شکل گیری اندامک ها نظیر لیزوزوم
 سنتز گلیکوپروتئین موسین
 دخالت در تشکیل کیسه آکروزوم و عمل لااح
 سنتز اسدنگولیپیدها
 سنتز آنتی ان های گروه خونی

هسته
هسته محل ذخیره ماده انتیکی ،محل سنتز ( DNAهمانند سازی) ،محل سنتز و پردازش ( RNAرونویسی) است .شیره
هسته (کاریولنف یا نوکلئوپالس ) به دلیل فراوانی اسید نوکلئیک  pHاسیدی دارد.
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شکل و محل و تعداد هسته در سلولها
هسته در بیشتر سلولزا کروی یا بیضی است .در سلولزای پارانشیمی بالغ گیاهان عدسی شکل ،در سلولزای عضالنی مخزو
جانوران استوانهای شکل ،در سلولزای آبکشی بالغ نامنظ و در گلبول های سدید و استئوکالست ها چند بخشی است .در
بیشتر سلولزا هسته در مرکز قرار دارد.
اغلب سلولزا یک هسته دارن د .با وجود این برخی جانداران ابتدایی و یا سلولزای جانداران پیشرفته بیش از یک هسته دارند.
برای مثال حدود  20دردد از سلولزای کبدی و یا عده زیادی از سلولزای ریسه قارچزا دو هستهای هستند .سلولزای عضالنی
مخزو هسته های متعدد دارند یعنی در یک سیتوپالس مشترک چندین هسته پراکنده است.
سلول های چند هسته ای بر اسا

مکانیس تولید دو دسته می شونده ( Syncytiaنتیجه ادغام شدن سلول ها نظیر عضالت)

و ( Coenocytesتاسی هسته بدون انجام سیتوکینز).

ساختمان
پوشش هسته ) (Nuclear envelopeشامل غشا بیرونی (همانند  RERحاوی ریبوزوم است) ،فضای بین دو غشا و غشا
درونی است .غشا درونی با واسزه الیه پروتئینی المينا با کروماتین مرتبو است .منافذ موجود در پوشش هسته )(NPC

گذرگاه های فعالی هستند که مبادله مواد بین هسته و سیتوپالس را کنترل می کنند .تعداد این منافذ رابزه مستایمی با
فعالیت متابولیکی سلول دارد .این منافذ ساختمان های دائمی نیستند و متناسب با نیاز سلول ایجاد یا از بین می روند.
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هستک )(Nucleolus

در ناحیه ای از هسته بنام هستک پردازش  rRNAو تشکیل زیر واحدهای ریبوزومی انجام می گیرد .هستک اندامک نیست و
بزور معمول  1الی  2هستک در هر هسته وجود دارد .میان اندازه و درشتی هستک و فعالیت بیوسنتزی پروتئین سلول رابزه
مستایمی وجود دارد.

(NOR) Nucleolar Organizer Region

نواحی کروموزومی که در تشکیل هستک شرکت می کنند .در انسان این نواحی در بازوی بسیار کوتاه کروموزوم های
آکروسانتریک (کروموزوم های  )13 ،14 ،15 ،21 ،22واقع شده اند که حاوی ان های کد کننده  rRNAهستند .این نواحی
به همراه پروتئین های اتصالی بنام  UBFهستک را تشکیل می دهند.

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

19

Dr.Jafarnejad

روش هاي جداسازي اجزاء سلولي
 .1سانتريفيوژ افتراقي )(Differential centrifugation

در این روش ذرات کوچک و بزرگ در سرعت های مختلف رسوع می کنند .به ترتیب رسوع اندامک ها در تصویر پایین توجه
شود.

 .2سانتريفيوژ هم چگال )(Isopycnic

در این روش اسا

جداسازی دانسیته است .با توجه به اینکه

نسبت لیپید به پروتئین در اندامک ها متداوت است ،می توان
آنزا را در یک گرادیان دانسیته از یکدیگر جدا نمود.
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اندازه ژنوم ارگانيسم هايي که در تحقيقات بيولوژي سلولي استفاده مي شوند و ژنوم آنها بطور کامل تعيين توالي
شده اند

در جدول فوق توجه به تعداد پروتئین های کد شده و تعداد کروموزوم تودیه می شود.
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موجودات زنده يوکاريوتي که در بيولوژي سلولي بعنوان مدل استفاده مي شوند

 .aمخمر ساکارومايسس سرويزيا سازمان دهی سلولی یک یوکاریوت را دارد ،ولی یک موجود زنده تک سلولی ساده است
که راحت رشد می کند و دست کاری انتیکی آن آسان است .b .جلبک سبز کالميدوموناس رينهاردتي برای مزالعه
فتوسنتز و ساختمان و عملکرد تااک استداده می شود .c .کرم حلاوی سنورابديتيس الگانس تعداد سلول های کمی دارند و
بصورت تاریبا مشابه در هر کرم آرایش یافته اند ،شکل گیری هر سلول را می توان ردیابی کرد .d .مگس میوه دروزوفيال
مالنوگاستر اولین بار جزت کشف خصودیات کروموزوم ها مورد استداده قرار گرفت و در شناسایی ان های کنترل کننده
رشد جنینی بسیار ارزشمند می باشد .e .کرم پالناريا که توانایی ساخت مجدد هر بخش از بدن که جدا شده باشد نظیر سر را
دارد .f .زبرافيش با نام علمی  ،Damo rerioبرای غربالگری انتیکی سریع جزت شناسایی ان های کنترل کننده تکامل و
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اندام زایی مزره داران کاربرد دارد .g .موش ها به لحاظ تکاملی نزدیک ترین به انسان هستند و بعنوان مدل برای مزالعه
تعدادی از بیماری های انتیکی و عدونی انسان استداده می شوند .h .آرابيدوپسيس تاليانا برای غربالگری انتیکی جزت
شناسایی ان های درگیر در هر جنبه از زندگی گیاهی کاربرد دارد.

مخمرها
ساکارومايسس سرويزيا که در تزیه نان و آبجو استداده می شود ،یک موجود زنده آزمایشگاهی بسیار مدید در تحایاات
بیولوای است .حدود  6000پروتئین مختلف در این سلول بیان می شود که همولوگ این پروتئین ها در اکثر یوکاریوت ها
یافت می شوند .این پروتئین ها در تاسی سلول ،تنظی چرخه سلولی ،همانندسازی  DNAو رونویسی ان ها اهمیت دارند.
اهميت مخمرها در تحقيقات بيولوژي سلولي و مولکولي
 -1تکثیر راحت و ارزان تعداد بسیار زیادی مخمر از کشت یک سلول .سلول ها در چنین کلونی هایی از نظر انتیک و
خصودیات بیوشیمیایی یکسان هستند .پروتئین های خاص یا کمپلکس های پروتئینی از این سلول ها تخلیص شده و به
دقت مورد مزالعه قرار می گیرند.
 -2س لول های مخمر ممکن است ،هاپلوئید (حاوی یک نسخه از هر کروموزوم) یا دیپلوئید (حاوی دو نسخه از هر کروموزوم)
باشند .هر دو شکل می توانند توسو میتوز تاسی شوند .این ویژگی ،جداسازی و شناسایی موتاسیون ها در ان های کدکننده
پروتئین های ضروری برای سلول مخمر را بزور مستای ممکن می سازد.

 -3مخمرها همانند بسیاری از موجودات زنده دارای
چرخه جنسی ) (sexual cycleهستند که اجازه
تبادل ان ها بین سلول ها را می دهد .تحت شرایو
گرسنگی ،سلول های دیپلوئید مخمر متحمل
تاسی میوز شده و دو نوع سلول هاپلوئید  aو α

حادل می شود .در دورتی که این دو نوع سلول با
ه برخورد نمایند ،ادغام شده و سلول دیپلوئید
 a/αرا بوجود می آورند .تصویر مراحل تکثیر
جنسی مخمر را نشان می دهد.
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جهش ها در مخمر منجر به شناسايي پروتئين هاي کليدي چرخه سلولي گرديد
یک روش ،جداسازی موجودات با جزش های حسا

به دما است .این سلول های جزش یافته توانایی رشد در دمای مجاز را

دارند ولی در دماهای باالتر (دمای غیرمجاز) رشد نمی کنند .سلول های نرمال در هر دمایی رشد می کنند .در اکثر موارد ،یک
سلول جزش یافته حسا

به دما ،یک پروتئین تغییر یافته تولید می کند که در دماهای مجاز عملکرد دارد و در دمای

غیرمجاز دناتوره شده و عملکرد خود را از دست می دهد .غربالگری جزش های حسا

به دما در موجودات هاپلوئید مانند

مخمرها که فاو یک کپی از هر ان دارند به سادگی انجام می گیرد و فنوتیپ جزش بسرعت آشکار می شود.

چرخه زندگي گونه هاي پالسموديوم (انگل هايي که عامل ماالريا هستند)
 -1اسپوروزیت ها با نیش زدن پشه آنوفل وارد بدن انسان می شوند.
 -2اسپوروزیت ها با انتاال به کبد آنجا به مروزویت ها تبدیل می شوند و سپس به گردش خون رها می شوند.
 -3مروزویت ها وارد گلبول های قرمز شده و در آنجا تکثیر می کنند .پروتئین های ساخته شده توسو برخی پالسمودیوم ها
با انتاال به سزح گلبول قرمز آلوده موجب اتصال  RBCها به دیواره رگ شده و به این ترتیب از انتاال  RBCآلوده و
پالسمودیوم به طحال و تخریب آن جلوگیری می شود.
 -4پس از رشد و تکثیر در  RBCبرای مدت زمانی مشخص RBC ،ها لیز شده و مروزویت ها رها می شوند.

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

24

Dr.Jafarnejad

 -5برخی از مروزویت ها متحمل میوز شده و به سلول های گامت مذکر و مونث تبدیل می شوند .این سلول ها که حاوی
نیمی از کروموزوم ها هستند ،طوالنی عمر نمی کنند ،مگر اینکه از گردش خون به پشه آنوفل منتال شوند.
 -6در معده پشه ،سلول های گامت به اسپرم ) (nیا تخمک ) (nترانسدورم می شوند.
 -7از لااح اسپرم و تخمک ،سلول تخ ) (2nحادل می شود .سلول تخ در دیواره معده النه گزینی کرده و به اووکیست
تبدیل می شود .اووکیست ها کارخانه تولید کننده اسپوروزیت ها هستند.
 -8با پاره شدن اووکیست ،هزاران اسپوروزیت رها می شود ،که به غدد بزاقی پشه منتال می شوند تا انسان دیگری را آلوده
کنند.

ويروس ها
ویرو

ها انگل های داخل سلولی کوچکی هستند که به تنزایی قادر به همانندسازی نیستند .بنابراین باید سلول میزبان را

آلوده کنند و از امکانات سلول میزبان (ریبوزوم tRNA ،و فاکتورهای ترجمه) برای سنتز پروتئین ها و در مواردی برای سنتز
ماده انتیکی خود استداده نمایند.
یک ذره ویرو

عدونی کامل را ويريون ) (Virionمی نامند که شامل اسید نوکلئیک ( RNAیا  ،)DNAپوشش پروتئینی

کپسید و در مواردی پوشش فسدولیپیدی بیرونی ) (envelopeاست .ویرو ها از باکتریها بسیار کوچکتر هستند و اغلب
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با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهدهاند .پوشش پروتئینی کپسید که توسو انوم ویرو

کد می شود ،ویرو

ها را از عوامل

محیزی حدظ می کند و باعث چسبیدن یا ورود آنزا به سلول های میزبان می شود.

تصویر پایین انواع ویرو

ها را بر اسا

 همانندسازی ویرو
ویرو

نوع اسیدنوکلئیک نشان می دهد.

های  RNAدار و  DNAدار به ترتیب در سیتوپالس و هسته سلول میزبان انجام می گیرد.

های  DNAدار فاقد آنزی  DNAپلیمراز هستند لذا وارد هسته سلول میزبان شده و از آنزی میزبان استداده

می کنند .در حالیکه ویرو

های  RNAدار آنزی الزم برای سنتز  RNAرا همراه خود دارند.

ویرو هایی که باکتریها را آلوده میکنند ،باکتريوفاژ نام دارند و ویرو
می کنند ،بنام ویرو

های حیوانی و ویرو

های گیاهی معروف هستند .گروهی از انواع سلول ها که توسو یک ویرو

آلوده می شوند ،دامنه میزبان ) (host rangeنامیده می شود .اکثر ویرو
میزبان جزت اتصال به ویرو

هایی که سلول های حیوانی و گیاهی را آلوده

ها دامنه میزبان محدودی دارند .سلول های

باید گیرنده اختصادی در سزح خود داشته باشند .بعنوان مثال ویرو

لمدوسیت  Tحاوی  CD4+و نرون ها و سلول های گل یال در سیست عصبی را آلوده می کند .پولیو ویرو

 HIV-1سلول های
سلول های روده و

نرون های حرکتی در نخاع را آلوده می کند و موجب فلج می شود.
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چرخه ليتيک ) (Lytic Cycleويروس ها
نوعی چرخه ویروسی است که در آن ویرو

پس از وارد کردن مواد انتیکی خود به داخل سلول میزبان ،شروع به تولید

ویرو های جدید می کند (همانندسازی) .سپس با لیز سلول آلوده و مرگ آن ،ویرو

ها آزاد می شوند.

مراحل چرخه ليتيک براي باکتريوفاژ  T4که فاقد پوشش فسفوليپيدي است
 -1جذع ) (Adsorptionه اتصال ذره ویرو

به سلول میزبان.

 -2ندوذ ) (Penetrationه عبور انوم ویرو

از غشا پالسمایی سلول میزبان.

 -3همانندسازی ) (Replicationه سنتز  mRNAهای ویروسی با کمک آنزی های سلول میزبان برای  DNA virusesیا
آنزی های ویروسی برای  .RNA virusesبرای هر دو نوع ویرو  mRNA ،ها توسو ماشین ترجمه سلول میزبان به پروتئین
ترجمه می شوند.
 -4همایش ) (Assemblyه پروتئین های ویروسی و انوم همانندسازی شده ذره ویرو

را تشکیل می دهند.

 -5رهایی ) (Releaseه لیز سلول میزبان و رهایی ذره های ویرو

ویرو

های حیوانی پوشش دار در اطراف خود پوشش فسدولیپیدی دو الیه ای دارند که حاوی تعداد زیادی گلیکوپروتئین

ویروسی هستند .منشاک پوشش فسدولیپیدی این ویرو
ویرو

های پوشش دار با ویرو

ها غشا پالسمایی سلول میزبان می باشد .مراحل جذع و رهایی

های بدون پوشش متداوت می باشد .در ادامه تکثیر لیتیک یک ویرو

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

پوشش دار نظیر

27

Dr.Jafarnejad

ویرو

 Rabiesرا بررسی می کنی  .انوم این ویرو

یک  RNAتک رشته ای است و همانند سایر ویرو

های  RNAدار

در سیتوپالس سلول میزبان تکثیر می کنند .همان طور که در تصویر پایین مشاهده می شود ،جذع این ویرو

از طریق

اندوسیتوز و رهایی آن از سلول میزبان با جوانه زدن می باشد.

چرخه ليزوژنيک
برخی از ویرو

های باکتریایی بنام فاژهاي معتدل با سلول میزبان خود ارتباط غیر لیتیک برقرار می کنند یعنی موجب

مرگ سلول آلوده نمی شوند .بعنوان مثال ،وقتی باکتریوفاا  λباکتری  E.coliرا آلوده می کند ،غالبا موجب عدونت لیتیک
می شود .با این وجود ،گاهی اوقات  DNAاین ویرو

در سلول میزبان بجای همانندسازی وارد انوم میزبان می شودDNA .

ویروسی وارد شده در انوم میزبان (پروفاا) همراه  DNAمیزبان همانندسازی کرده و به نسل بعد منتال می شود .این پدیده را
ليزوژني می نامند .اگر  DNAسلول میزبان بدنبال تما

با نور  UVآسیب شدید ببیند DNA ،پروفاا فعال شده و از

کروموزوم میزبان خار شده و وارد چرخه لیتیک می شود .همچنین تعداد زیادی از ویرو
وارد انوم سلول میزبان می کنند که از مزمترین آنزا می توان به رتروویرو

های حیوانی ماده انتیکی خود را

ها ( RNAویرو ) و پاپیلوما ویرو

انسانی

( DNAویرو ) اشاره کرد.

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297

28

Dr.Jafarnejad

رتروويروس ها
حاوی دو رشته یکسان از مولکول  ، RNAکپسید و پوشش فسدولیپیدی هستند .این ویرو
توسو آنزی ویروسی ترانس کریپتاز معکو

میزبان می کنند .مولکول  RNAویرو

ها ماده انتیکی خود را وارد انوم

به  DNAدو رشته ای تبدیل شده و

توسو آنزی اینتگراز در انوم میزبان قرار می گیرد که  porvirusنامیده می شود .ان های ویرو

در انوم میزبان توسو

 RNAپلیمراز  IIمیزبان رونویسی شده و  mRNAهای ویروسی توسو میزبان به پروتئین ترجمه می شوند .مولکول های
 RNAو پروتئین سره شده و ذرات ویرو
و از میزبان خار می شوند (رتروویرو

تشکیل می شوند .رتروویرو

ها میزبان خود را از بین نمی برند بلکه جوانه زده

 HIV-1میزبان خود را از بین می برد) .در تصویر پایین چرخه تکثیر رتروویرو

ها

مشاهده می شود.

انوم رتروویرو

ها شامل ان های ادلی  Gagکدکننده کپسید ،ان  Polکدکننده آنزی ترانس کریپتاز معکو

کدکننده گلیکوپروتئین های پوشش فسدولیپیدی می باشند .برخی از رتروویرو

و ان Env

ها حاوی ان های سرطانی هستند لذا سلول

آلوده را ترانسدورم کرده و سرطانی می کنند نظیر  (RSV) Rous sarcoma virusکه حاوی ان  v-Srcاست و یک تیروزین
کیناز را کد می کند.
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(HPV) human papillomaviruses

حاوی  DNAدو رشته ای هستند و می توانند بدون وارد ک ردن ماده انتیکی خود در انوم میزبان تکثیر کنند .این ویرو

ها

عامل زگیل و ضایعات پوستی خوش خی هستند .با این وجود ،انواع خاص  HPVمی توانند ماده انتیکی خود را وارد انوم
سلول های اپی تلیال سرویکس رح نمایند .برخالف رتروویرو

ها و باکتریوفاا های معتدل ،این فرایند توسو پروتئین های

ویروسی انجام نمی گیرد بلکه نتیجه فرایندهای ترمی  DNAسلول میزبان می باشد .ورود ماده انتیکی  HPVبه داخل انوم
است زیرا  DNAویروسی اینتگره شده توانایی تکثیر خود را از دست می دهد .ولی پروتئین های

میزبان ،پایان کار ویرو

ویروسی سرطان زا بیان شده و موجب  Cervical cancerمی شوند .از تست روتین  Pap smearsبرای تشخیص سلول های
آلوده در مراحل ابتدایی ترانسدورماسیون استداده می شود.

ويروس ها بعنوان وکتور
با توجه به اینکه ویرو

ها دارای مکانیس های مولکولی اختصادی برای انتاال ماده انتیکی خود به سلول میزبان را دارند ،در

تحایاات بیولوای از آنزا بعنوان وکتور در کلونین

ان ها استداده می شود .انتاال ماده انتیکی توسو وکتور ویروسی به یک

سلول میزبان را  Transductionمی نامند .معموال از رتروویرو

ها ،لنتی ویرو

ها و آدنوویرو

ها بعنوان وکتور استداده

می شود.

هر گونه کپی و واگذاری به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد (موسسه همراز )05138672297
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