ﻣﺒﺎﻧﻰ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮاي زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوران ﺟﻮان

مبانی زیست شناسی برای زیست فناوران جوان

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎ ن:
ﻣدرﺳﯾن وﯾژه ﻗطب ﮐﺷوری زﯾﺳت ﻓﻧﺎوری داﻧش آﻣ وزی
ﭘژوھﺷﺳرای داﻧش آﻣوزی اﻧدﯾﺷﮫ ﭘوﯾﺎ
ﻣﮭﺮﻧﮓ ﻏﻤﺨﻮار

ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

–

ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻠﯽ

1397-98
2

فهرست عناوین

شماره صفحه

عنوان

8

پیشگفتار
فصل اول
-1

مولکول های زیستی

10

-1-1

کربوهیدرات ها

11

 -1-1-1انواع کربوهیدرات ها

11

 -2-1-1نقش کلی کربوهیدرات ها

12

چربی ها یا لیپیدها

12

-2-1

 -1-2-1انواع لیپیدها و نقش آن ها

12

-3-1

پروتئین ها

16

 -1-3-1سطوح ساختار سه بعدی پروتئین ها

17

 -2-3-1نقش پروتئین ها

20

-4-1

اسیدهای نوکلئیک

20

 -1-4-1انواع اسیدهای نوکلئیک

21

 -2-4-1نقش اسیدهای نوکلئیک

22

-5-1

مولکول های پر انرژی

23

3

ژن و ژنوم

24

 -1-6-1ساختار و عمل ژن ها

24

-6-1

-7-1

27

بیوانفورماتیک

 -1-7-1نقش بیوانفورماتیک در کشف داروهای جدید

27

فصل دوم
-2

سلول ،ساختار و عملکرد

28

-1-2

انواع سلول ها بر اساس وضعیت تکاملی

29

فصل سوم
-3

تقسیم سلولی

35

-1-3

انواع تقسیم سلولی

35

-2-3

سرطان

39

 -3-3تمایز سلولی ،سلول های تمایز یافته و سلول های تمایز نیافته

42

فصل چهارم
-4

سازمان بندی بدن موجودات زنده

44

-1-4

بافت

44

 -2-4انواع بافت

44

 -3-4اندام

46

-4-4

دستگاه

 -5-4بررسی مراحل رشد جنینی

47
48
4

فصل پنجم
-5

کشت بافت

52

-1-5

کشت بافت گیاهی

53

 -1-1-5مراحل کشت بافت ،از انتخاب تا استریل سازی

54

 -2-1-5انتقال گیاه کوچک به محیطی جدید

54

 -3-1-5سازگارسازی و انتقال به گلخانه

55

-2-5

تعدادی از انواع کشت بافت گیاهی

56

 -3-5کاربرد کشت بافت گیاهی

57

 -4-5کشت بافت جانوری

58

 -1-4-5شرایط محیطی مناسب برای کشت بافت جانوری

58

 -5-5انواع کشت بافت جانوری

59

 -6-5مراحل کشت سلولی

61

 -7-5کاربردهای کشت سلولی

62
فصل ششم

-6

سلول های بنیادی

64

-1-6

انواع سلول های بنیادی

64

-2-6

انواع سلول های بنیادی بر اساس توانایی تمایز

65

 -3-6کاربرد سلول های بنیادی

68

منابع مورد استفاده

70
5

فهرست تصاویر موجود در متن

فصل

شماره شکل
شکل 1-1

تصویری از زنجیره های کربنی خطی و انشعاب دار

10

شکل 2-1

عناصر سازنده کربوهیدرات و نسبت آن ها

11

شکل 3-1

اتصال دو مونوساکارید و تشکیل دی ساکارید

11

شکل 4-1

آرایش مونوساکاریدها در گلیکوژن ،نشاسته و سلولز

12

شکل 5-1

یک مولکول چربی ساده

13

شکل 6-1

تری گلیسرید یا چربی حاوی اسید چرب سیر شده

14

شکل 7-1

تری گلیسرید یا چربی حاوی اسید چرب سیر نشده

14

شکل 8-1

اول

عنوان شکل

شماره صفحه

 –aنمایی از یک مولکول فسفولیپید
 -bساختار دو الیه فسفولیپیدی

15

شکل 9-1

ساختمان شیمیایی کلسترول؛ که یک استروئید است.

16

شکل 10-1

ساختار بعضی از اسیدهای آمینه

16

شکل 11-1

تشکیل پیوند پپتیدی

17

شکل 12-1

ساختار اول پروتئین؛ توالی زنجیره ای از آمینواسیدها است.

17

شکل 13-1

ساختارهای دوم پروتئین مارپیچ آلفا و صفحات بتا

18

شکل 14-1

سطوح ساختاری یک پروتئین

19

شکل 15-1

اجزای سازنده یک نوکلئوتید

21

شکل 16-1

ساختمان مولکول DNA

21

شکل 17-1

مقایسه ساختار  DNAو RNA

22

شکل 18-1

مولکول ATP

23

شکل 19-1

تبدیل  ATPبه  ADPو برعکس

23

شکل 20-1

ساختار بخشی از  DNAو ژن های آن

24

6

دوم

سوم

شکل 21-1

از ژن تا پروتئین

25

شکل 1-2

تصویر کلی یک سلول

28

شکل 2-2

دو نوع سلول یوکاریوتی گیاهی و جانوری

29

شکل 3-2

شبکه اندوپالسمی زبر و صاف

30

شکل 4-2

ریبوزوم و زیر واحدهای آن

31

شکل 5-2

هسته و اجزای سازنده آن

32

شکل 6-2

تصویر یک سلول پروکاریوتی

33

شکل 1-3

نمای عمومی تقسیم سلولی

35

شکل 2-3

تقسیم دوتایی

36

شکل 3-3

مراحل کلی تقسیم میتوز

37

شکل 4-3

اینترفاز

37

شکل 5-3

پروفاز

37

شکل 6-3

متافاز

38

شکل 7-3

آنافاز

38

شکل 8-3

تلوفاز

38

شکل 9-3

تقسیم میوز

39

شکل 10-3

چهارم

 – Aتقسیم طبیعی سلول و ترمیم سلول غیرطبیعی
 -Bرشد غیرطبیعی سلول سرطانی

40

شکل 11-3

تومور خوش خیم

41

شکل 12-3

مقایسه ظاهری سلول طبیعی و سلول سرطانی

41

شکل 1-4

بافت کلرانشیم (پارانشیمی حاوی کلروپالست)

44

شکل 2-4

پوشش کیسه های هوایی شش

45

شکل 3-4

بافت آوندی آبکشی  -aنمای کناری  -bنمای باال

45

شکل 4-4

سلول های بافت خون

46

شکل 5-4

 aنمای ریشه  -bبرش عرضی ریشه

46

7

پنجم

ششم

شکل 6-4

قلب

47

شکل 7-4

سازمان بندی بدن موجودات زنده

48

شکل 8-4

سلول جنسی نر و ماده

48

شکل 9-4

لقاح (ترکیب هسته اسپرم و تخمک)

49

شکل 10-4

شکافت و ایجاد موروال

49

شکل 11-4

مراحل نمو رویان در انسان

50

شکل 1-5

نمای عمومی از کشت بافت

52

شکل 2-5

نمونه های گیاهی در محیط کشت آماده

53

شکل 3-5

مراحل استریل کردن نمونه های مورد آزمایش

54

شکل 4-5

انتقال گیاهچه از محیط کشت به بستر خاکی

54

شکل 5-5

انتقال نمونه ها به گلدان و گلخانه

55

شکل 6-5

کشت اندام و بافت

56

شکل 7-5

کشت کالوس

57

شکل 8-5

نمای عمومی از کشت بافت جانوری

58

شکل 9-5

کشت اندام

59

شکل 10-5

کشت ریزنمونه

60

شکل 1-6

سلول بنیادی

64

شکل 2-6

سلول های بنیادی همه توان و جداسازی آن ها

65

شکل 3-6

سلول های بنیادی پر توان

66

شکل 4-6

سلول های بنیادی چند توان

67

شکل 5-6

سلول بنیادی تک توان

67

شکل 6-6

پیوند پوست به کمک سلول های بنیادی

69

8

به نام خدا
پیشگفتار مولفان
زیستتفناوری رن من تنانمکنرر دی رناییرن یهنیررنمی تنیناوتن نا ر تنایمیهنیررنمینزنزیستتفنیتتور تتت ن
پز یکت نر شری زر ن صوعف ن حیطنزی سف ناغذیهنین...ن ننظینایاف.ن ننظرزنج هن رنم ال تنمییمکننیزندینم رسن
م ور ندرال

تتن نزی سفناوری رندهنمونمکنیکتنمزنحنزهنیررنمقتدم نآاییرندنیمرنر شن نلحرظن یدهنینان عهنآکن ن ن

انجهنقیم نایاتهنم ف.نمزنآنجرنرهنان عهنین یدنپریدم ن نیینز یوهنمرنددیکنانجهندهننیییرنمن سرنتن کرننی سفنن
آ نزهنزی سفناوری رندریدندنهن صن تنایدیفننیییرنمن سرنتن تخ صصنیندنهن یکلنپریهنمرنمنجرزن ین .ندهنی یرن لیلن
تندریدندصن تنرر ارهنیررنائن رنینم یتنیندیازم رن سردقرتن

آ نزهن برنتنزیسفناوری نرنمالیهندینرتربنیررن
یابطندرنمیرن نضنع نمزن طنحنمدتدمیتنیییعنین .ن ن

ن م تررننیلندهنمیرنیدفناهیهنرتربنیررنآ نزیتن برنتنزیسفنیور تنندرنم تفر هنمزن وردعن عتبی نر کندز اتن
نمیرنز یوهنم ف.ن میرن ج نمهن عتنیدهنم فنارن طرلبنمصیتنینپریهنمرنزیسفنیور تنرهن برنتنزیسفناوری رن
تندریود ندرنزدرنتن ر هنینمی تندیرکنین  .ن
رتربنحرضیندورندهن خنم فنپژییهن یمرن وطقهن10ناهیمک نان طن نلفیر ناهیهنیناوظیمنیدهنم ف.ن طرلبنرتربن
درنمطالمرتنصحیحنینمی ت ندیمرنمنتقرلنین کن

تتنمزن فرییمنزیسفنیور ت ندیمرن منهنآ نزمکن قطعن تن طهن

میلنننیتهنیدهنم ف.ن ن
نلفرکنمیرن ج نمهنآ ر هن یرافنمنتقر متنینپیشوهر متنصرحبننظیمکنمیرنحنزهن تندریود .ن
ییمنرر یتن–ن هینگنغ خنم ن
پرییزن1397
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فصل اول
مولکول های زیستی

10

 -1مولکول های زیستی
تن منیمنرهن ینل نیمحدن رزندهن نجن متنزندهنم ف.ن ر هاییرن ینلنمزنیین یستمنیورختهنیدهن یگیرندسیر ن
پیچیدهنایندن ه نینمزنقنمنیر نمینز ایزیکنینیی تنابعیفن تنرود.نمالیهندینآب نایریبرتنریدرن م نایمیمک ناییرن
نلکنلنیررناشکیلن یودهن ینلنیستودنرهنایریبرتنآلتننیزننر یدهنیدهنینمزنایریبنمامنیررنریدرنینیید یژکنین
ع نالنمرسیژکناشکیلن تنینند.نمغیبنایریبنیررنآلتنمامنیررننیتییژک نانای نیرناسفینیمن م ند .ن
نایریبرتنآلتنمامنیررنریدرندرنپینندن حکمندهنیمن تصلنیدهنینزنجییهنمرن مزن مناشکیلن تن یود.ندهنمیرنزنجییهن
رنریدوتن ایریبنیررنآلت م کیفنریدوتنافتهن تنین .نمیرنم کیفن تنانمندنخطتنیرنمنشعربن م ندرید(یکلن
 .)1-1ن

شکل  -1-1تصویری از زنجیره های کربنی خطی و انشعاب دار

ن
مامنیرنین نلکنلنیررن یگیندهنمیرنم کیفنریدوتنپینندنیراتهنینمننمعنزیییمحدیررن یفن نلکنلنیرن من تن رزند.ندهن
نلکنلنیریتنرهندسیر ندز گندریود ن یفن نلکنلنافتهن تنین .ن نلکنلنیررنزیستتنمزنننعن یفن نلکنلن
یستود .نی رکنطن نرهن تنانمکندرنایریبرتن تونمتنمزن 32نحیفنملفبررنار ت ندتننهریفنری هندرن عوتن من رخف ن
یف ن نلکنلنیرنمزنماصرلناعدم نزیر رنیمحدنیررنرمنیندیهنیکسرکنرهنزیر ن تونعننیستود ندهنیجن ن تنآیودنین
دسیر ن تونعنیناننرانکن تندریود.نیین یفن نلکنلندرن رختر رنخرصنین ننتیجهنم یکی رنخرصندنجن نآ دهنین
ینلیرن مندهن یدنینانلیدن ثلنینمنجرزن ریینمم رلنییژهنحیرتنقر ن تن رز  .ن
نلکنل نیرر نمصیت ن ینل نیرر نزنده نیر ن یف ن نلکنل نیر نمز نچهر ناییه نمصیت ناشکیل نیده نمندره نمبر اود نمز ن:ن
ریدنیید متنیر لیپیدیر نپییائیریر ی م یدیررنننریئیک .ن
11

 -1-1کربوهیدرات ها
اییهندز اتنمزن نلکنلنیررنزیستتنیستودنرهننرزنآنهرندهنایریبرت نیی یریتنمیر هن م .ن نمیرنایریبرت نمالیهندین
مامنیررنریدر نمامنیررنیید یژکنینمرسیژکندرنی رکننسبفن نجن ن نآب نیجن ن م ند(یکلن .)2-1ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -2-1عناصر سازنده کربوهیدرات و نسبت آن ها

 -1-1-1انواع کربوهیدرات ها
یمحدن رزندهنریدنیید متنیر نقودیررن ر هنیرنمونوساکاریدهانیستودنرهنمزن همناییرنآنهرن تنانمکناینرز ناییرتنزن
یارالرتنزن مننرزندی .ناینرزنیناییرتنزن نایریرکنینارالرتنزن نقودنییینیجن ن م ند .ن
مزنماصرلن ین ننن ررر یدندهنیم ندی ساکارید نمیجر ن تنین .ن ررر زن(یکی) نی نالرتنزن(قودن نجن ن نییی) نن ننهن
یریتنمزنمیرن یفن نلکنلنیرنیستود(یکلن .)3-1ن
ن
ن
ن
شکل  -3-1اتصال دو مونوساکارید و تشکیل دی ساکارید

12

پلی ساکارید نمزنچودصدنارنچودیزم نیمحدن ننن ررر یدندنجن ن تنآید.نپیتن ررر یدیرنایمیمکناییرنریدنیید متنیرن
یستود.ننشر تهنیناییکنژکندهنایایبن وبعنذخییهنمنیژرن نایریرکنینجرنن مکن تندریود ن ینلزن نایریرکنینریتیرن
نجرنن مکن م مرننقهن رختر رنیستود(یکلن .)4-1ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -4-1آرایش مونوساکاریدها در گلیکوژن ،نشاسته و سلولز

ن
 -2-1-1نقش کلی کربوهیدرات ها
همناییرننقهنریدنیید متنیر نمنیژرنزمیتنم ف.نمیرنایریبرتن ن رختر نغشریررن ینلت ن ینم هن ینلتنایریرکنین
م کیفنخر جتنجرنن مکندتن هیهننقهن ه تنمیفرن تنروود .ن

 -2-1چربی ها یا لیپیدها
ییژاتن شتیکنی هنرنلیپیدنیر نآدگییزندن کنآکنیرنم ف.نمیرنخنمصنلیپیدیرنمزنآنجرننریتن تنین نرهنآنهرنم دارًن
مزنمامنیررنریدرنینیید یژکناشکیلنیدهنیناییهنیررنمر لنمرسیژکن م ندهن یزمکنرمن ن رختر نآنهرنحضن ن م ند .ن
 -1-2-1انواع لیپیدها و نقش آن ها
همناییرن تهنیررنلیپیدنیرنمبر اودنمزنایرناییسییدنیر ناسفننلیپیدنیر ن نزنیرنینم تییئیدنیرنرهننقهنیررنییژهن
مرن مندینمهدهن م ند .ن
رختر نیننقهنیینیکنمزنلیپیدیرن مندهنمختصر ندی تن تنرویم .ن
13

الف -تری گلیسرید ها یا چربی های ساده
یغوتنرهن رن ن وزلنمزنآکنم تفر هن تنرویمن نمصلنی رکنایرناییسییدنم فنرهنمزن هنم یدنچیبنینیکن نلکنلن
اییسییلناشکیلن تنین  .ایرناییسییدنیرن ندرافنیررنچیدتنددکن رندهن وظن نذخییهنری کنمنیژرنینمریقندن کن
دیمرنای رنینضیده ندهنایمیمنتنیرافن تنینند(یکلن.)5-1ن ن
ن
ن
تری گلیسرید

ن

سه زنجیره اسید چرب

گلیسرول

ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -5-1یک مولکول چربی ساده

ن
ییژاتن همنچیدتنیررن ر هنمزنم یدیررنچیبنآکنیرنحرصلن تنین .ن ثالً نچیدتنانیفندرن یغرنایریرکنافریتن
م نزییمنم یدیررنچیبنآنهرن تفریاود.نخصنصیرتنم یدیررنچیبننیزنمزنطنلنزنجییهنریدوتنینننعنپینندیررندیرن
ینریدرن نزنجییهن وشرءن تنایی  .ن
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م یدنچیدتنرهنا رزنمامنیررنریدرن نزنجییهنریدوتنآکندرنپینندیررن ر هندهنیمن تصلنیدهنمند نم یدنچیبن یین
یدهنیرنمیبرعننر یدهن تنینندنینایرناییسییدنیرنچیدتنحریرنآکنیرن ن ررنمارقنجر دنم ف.نچیدتنیررنحینمنتنین
ریهنمزنمیرنننعنیستود(یکلن .)6-1ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -6-1تری گلیسرید یا چربی حاویناسید چرب سیر شده

ن
م یدنچیبن ییننشدهنیرنغییمیبرعنم ید نچیدتنم ف نرهنحدمقلنیکنپینندن یناریت نیرن هناریت ندیرنمامنیررنریدرن
زنجییهنریدوتنآکنیجن ن میتهندرید.نم یدنچیبن ن حلنمیرنننعنپینند ن م مرنخ یداتنخنمیدندن نینایرناییسییدن
یرنچیدتنحریرنآکنیرندهن لیلنارصیهنایاترنم یدیررنچیبن نمثینخ یدات ن تیمرمننشدهنین ن ررنمارقندهنحرلفن
ریعنخنمیدندن .ن یغرنزیتنک ن یغرنذ تنین یغرنآاتربنای مکنن ننهنیریتنمزنمیرنننعنایرناییسییدیرنیستود(یکلن
 .)7-1ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -7-1تری گلیسرید یا چربی حاوی اسید چرب سیر نشده
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رن تنانمنیمندرنمازی کنیید یژکندهنم یدنچیبنیررن ییننشده نآکنیرن مندهنننعن یینیدهنابدیلنرویم.نمونمکن" یغرن
یید یژنهننبرات"ندهنمیرن لیلن یرندیختنمزنقنطتنیررن یغرن شریدهن تنین  .ن
ب -فسفولیپید ها
اسفنلیپیدنیرنایریبرتنم دهنرنغشریررن ینلتنمندنرهنمزنلحرظن رختر رنیبیهنایرناییسییدنیرنیستودندرنمیرنافریتن
رهن ن رختر نآکنیرندهنجررنیکتنمزنم یدنیررنچیب نیکناییهناسفرتنقیم ن تنایی .نمیرناییهناسفرتن م مرندر ن
ملکتییکتنم فنیندرمثنقطبتنیدکنیکندخهنمزن نلکنلن تنین .ندوردیمیر ناسفننلیپیدنیرن م مرنیکن ینآددی فن
(اسفرت)نین ین زنآدگییزن(م یدیررنچیب)نیستودنین نجبن یالیهنمرنیدکنغشریررن ینلتن تنینند(یکلن-8-1ن
aنین .)bن

فسفات

ن

گلیسرول

ن
دو الیه فسفولیپیدی

ن

اسیدچرب غیراشباع
دم آب گریز

دم های آب گریز

اسیدچرب اشباع

سر آب دوست

ن

سر آب دوست

شکل  –a -8-1نمایی از یک مولکول فسفولیپید  -bساختار دو الیه فسفولیپیدی

پ -موم ها
نزنیرندهنخرطین میترنم کیفنریدوتنطنالنتنایننسبفندهن ریینلیپیدنیر نآدگییزاین تندریودنیندیمرنحفرظفنینپنیهن
ینمریقندودرن ور بنیستود.نن ننهنیریتنمزن نزنیرن من ن نزنزنبن نمسل نپنیهن طحندیگن خترک نپنیهنپین
پیندارکن(دیمرنجینناییرنمزنخیسنیدکنپییر)ن تنانمکنیراف .ن
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ت -استروئید ها
م تییئیدنیرنلیپیدیریتنیستودنرهنم کیفنریدوتنآنهر ن نجهفناشکیلنچهر نحیقه ن چر نخ یداتنیدهنم ف.ن
ریستییلنرهنمزن نم نمصیتنغشررن ینلنیررنجرنن رن تندرید نیکنننعنم تییئیدنم فنرهن ینلنیررنجرنن رنمزنآکن
دهنمونمکن ر هنرنمیلیهنرن رزندهنر ن ریینم تییئیدنیرنمزنج یهنین نکنیررنجوستننینین ر هنم تفر هن تنروود.ن
ریستییلن نانلیدنییتر یر  Dددکنمنسرکننیزننقهن م (یکلن.)9-1ن

ن
ن

شکل  -9-1ساختمان شیمیایی کلسترول؛ که یک استروئید است.

 -3-1پروتئیننها ن
یکتنمزنمنم لناننراننتنجرندم مک ناننراننتنپییائیرنیرنم ف.نیمحدیررن رزندهنپییائیرنیر نآ یوننم یدیر نیرنم یدن
یررنآ یوه نیستود .نم یدنیررنآ یوهن نددکن نجن متنزندهن 20نننعنیستود نرهنحریرنمامنیررنریدر نیید یژک ن
مرسیژک ننیتییژکنین ندیختنانای ننیزن تندریود.نم یدنیررنآ یوهنرن نجن ن نطبیعفندسیر نایمیمکنیستود(یکلن
 .)10-1ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -10-1ساختار بعضی از اسیدهای آمینه
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دهنپینندن حکمندیرنم یدنیررنآ یوه نپینندنپپتیدرن تنانیود(یکلن .)11-1ن
ن
ن
شکل  -11-1تشکیل پیوند پپتیدی

ن

ینم یدنآ یوهنرن تصلندهنیم ندی پپتید ننر یدهن تنینند نینزنجییهنطنییتنمزنم یدنیررنآ یوهنرهندرنپینندیررن
پپتیدرندهنیصلنیدهنمندن منزنجییهنیرن یتهنپلی پپتید ن تننر ود .نیینپییائیرنمزنیکنیرناعدم ندیشتیرن یتهنپیتن
پپتیدرنرهندهنصن تنیکنیکلن هندعدرن وحصیندهنای ناربنخن هنینم یکی رنخرصن م ناشکیلن تنین  .ن
 -1-3-1سطوح ساختار سه بعدی پروتئین ها
یکلنییژهنمرنرهنم لنیینپییائیرن من شخصن تنرودنیر لنچهر ن طحن رختر رنم فنرهنیین طح ناعییرنروودهن
طحندعدرن تدرید .ن
الف -ساختار اول
ایایبنقیم نایاترنآ یوننم یدیرن نزنجییه نپیتنپپتیدر ن رختر نمیلنپییائیرن مناشکیلن تن ید.ندیمرنم یکی ن
صحیحنینییژهنرنیینپییائیر ندریدنآ یونم یدیررنآکن نایایبتنصحیح ن یفنیدهندریود.نحتتنیکناغیییننرچیزن ن
رختر نمیلیهنپییائیرن تنانمندندینیکلنریتنینانمنریتنم یکی نآکنارثییندگذم .ندیمرن ثرل؛ندرناغیییناقطنیکنآ یونم یدن
ن نلکنلنی نایندیر؛نپییائیرنح لنروودهنرنمرسیژکنخنک؛ندی ر رنرمنخننتن م تنیکلنمیجر ن تنین (یکلن
 .)12-1ن
ن
آمینواسیدها

ن
ن

آمینواسید

شکل  -12-1ساختار اول پروتئین؛ توالی زنجیره ای از آمینواسیدها است.
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ب -ساختار دوم
ن طح ن یز ن رخت رک نپییائیر ندخه نیریت نمز ن یته نپیت نپپتیدر نچیر نخن ات نیر نپیچه نپیدم ن ت نرود نین
رختر یریتن نضعتندهننرزن رختر ن یزن منمیجر ن تنرود.نیریعناییرنمیرن رختر یر ن ر پیچنآلفرنینصفحرتندترنیستودن
رهندرنپینندیررن سفنیید یژنتنیکلن تناییند(یکلن .)13-1ن
ن
ن
زنجیره آمینواسیدی

ساختار اول

ن
ن

پیوندها

ن

یا

ن

مارپیچ آلفا

صفحات بتا

ساختار دوم

ن
شکل  -13-1ساختارهای دوم پروتئین مارپیچ آلفا و صفحات بتا

ن
ن
پ -ساختار سوم

یکلننهریتنین هندعدرنیکنزنجییهنپیتنپپتیدرنرهنمزنم ابرطنم یدنآ یوهیریتنرهنمزنیمن ی ندنیندرنپیچنیناربنخن کن
زنجییهنپیتنپپتیدرندهنیمننز یکن تنینند ن من رختر ن نزنپییائیرن تننر ود.نمیرنیکلننهریت نپریدم اییرن رخت رکن
پییائیرنیر فنینمغیبندهنصن تنرییرنیناریتن یتهنمرن تندرید.ن ن
نپییائیوتنرهنمزنیکن یتهنپیتنپپتیدرن رختهنیده نانملتنآ یونم یدیررنآکن( رختر نمیل)ناعییرنروودهنرنیکلن
نضعتن( رختر ن یز)نیننهریتن( رختر ن نز)نآکنم فنین رختر ن نزنیمنم یکی نپییائیرن مناعییرن تنرود .ن
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ت -ساختار چهارم
دسیر رنمزنپییائیرنیرنمزن ینیرنچودنزنجییهنپیتنپپتیدرناشکیلنیدهمند.ن نمیرنپییائیرنیر نیینزنجییهنپیتنپپتیدرن
یکنزیییمحدننر یدهن تین .ن رختر نچهر زنپییائیر ندهنچگننگتنقیم نایاترنمیرنزیییمحدیرن نرور نیمنافتهن تین ن
ینیکلننهریتنمیرنپییائیرنیرنرهناعییرنروودهنم یکی نآنهر فن منمیجر ن تنرود(یکلن.)14-1ن ن
ن
ساختار اول

ن

آمینواسیدها

ن
ن

ساختار دوم

ن
ن

مارپیچ

صفحات بتا

آلفا

ن
ن

ساختار سوم

ن
ن
ن

ساختار چهارم

ن
ن
ن

شکل  -14-1سطوح ساختاری یک پروتئین

ن
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 -2-3-1نقش پروتئین ها
پییائیرنیرنمزننظیننقشتنرهن نددکنمیفرن تنروود ندهن7ناییهنمصیتناقسیمن تنینند .ن
اییهنمیلن -نپییائیرنیررن رخت رنتن:ن رنودنپییائیرنیرر نار نموکبنت نمدییشم ن ن نی ننرخرنپسترندم مک ن یتهنیررن
رزندهنز پتنین درطن نددکنمنسرکنرهن نجبنم تحکرزن تنینند .ن
اییهن یزن-نپییائیرنیررنمنقبرضتن:ن ثلنپییائیرنمرتیرنین ینزیرنرهندرمثنمنقبرضن رییچهنیرن تنینند .ن
اییهن نزن -نپییائیرنیررنذخییهنمرن:ن ثلنآلبن یرن ن فیدهنرناخمن یغ ناینارن ناودز نینررزئیرن نییی نرهن
وبعنار یرنم یدیررنآ یوهنیستود .ن
اییهنچهر زن-نپییائیرنیررن ارمتن:ن رنودنآنتتندر رنیرنیرنپر ارنیرنرهنمییهنمفننفنیرنم لنن ن هنین نخنکنح لن
تنینند .ن
اییهنپوجمن-نپییائیرنیررنمنتقرلن یودهن:ن رنودنی نایندیرنخنکنرهنمرسیژکن منمزنیهنیرندهن رییندخهنیررنددکن
منتقرلن تن ید .ن
اییهنیشمن-نپییائیرنیررننشرنهنمرن:ن ثلنین نکنیررنییژهنرهندرنمنتقرلنپیرزنمزنیکن ینلندهن ینلن یگین نجبن
ی ریوگنری کناعرلیفنیررنددکن تنینند .ن
اییهنیفتمن -نپییائیرنیررنآنزی تن:ن همناییرناییه نپییائیرنیرنیستود.نآنزیمنیرنمنیژرناعرلن رزرنیمروهنیررن
یی یریتن منرمنری هنیندرمثنمازمیهن یمفنآکنیمروهن تنینندنینخن ن نپریرکنددیکناغیییندرقتن تن رنود .ثلن
آنزیمنیررنانم یت ن
 -4-1اسیدهای نوکلئیک ن
ننریئنایدیرنیمحدن رزندهنم یدنیررنننریئیکنیستود.نمیرنیمحدیرندهنیمن تصلنیدهنینزنجییهنیررن مزرن منمیجر ن
تنروود .ن
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یینننریئنایدنمزن هندخهناشکیلنیدهنم ف.ندخهن یرزرنیکنقودنپوجنریدوتنم فنرهندهنیکن فنآک ندرزنآلتن
حریرنریدر نیید یژکنیننیتییژکندرن رختر نحیقهن رنودنیکنقس تتنیرن ینقس تتن تصلنم فنین ن فن یگینمیرن
قود نیکنملتن هناییهناعرلناسفرتنقیم ن م (یکلن .)15-1ن
ن
باز آلی نیتروژن دار

ن

گروه فسفات

(تک حلقه ای یا دو حلقه ای)

ن
ن

قند پنج کربنی

شکل  -15-1اجزای سازنده یک نوکلئوتید

ن

 -1-4-1انواع اسید های نوکلئیک
م یدنیررنننریئیکندهن ینصن تن مرستن یبنننریئیکنم یدن(نDNAن)نین یبنننریئیکنم یدن(نRNAن)ن یدهن تن
ینند .ن
الف -داکسی ریبونوکلئیک اسید ( : ) DNAن یفن نلکنلتندهنیکلن ر پیچن یاریتنم فنرهنمزن ینزنجییهنرن
مزنپیتنننریئنایدرناشکیلنیدهنم ف.نقودنپوجنریدوتنننریئنایدیررن DNAن ِمرستن یبنزننرزن م نین ن رختر ن
آکنیرنیکتنمزنچهر ندرزنآلتننیتییژکن م نآ نیرن( )Aنانمنیرن( )Gنای یرن()Tنین یتنزیرن()Cنی یمهندرنناییهناسفرتن
دکر ن اتهنم ف(یکلن.)16-1ن ن
ن
ن
ن
ن

قند (دِاکسی ریبوز)
نوکلئوتید

فسفات

بازهای جفت شده

شکل  -16-1ساختمان مولکول DNA
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ب -ریبونوکلئیک اسید ( : ) RNAنمزنیکن یتهنپیتنننریئنایدرن رختهنیدهنم ف.نننریئنایدیررنRNAن م مرن
قودنپوجنریدوتن یبنزنیستودنیننیزنحریرندرزیررنآلتننیتییژکن م نآ نیرن( )Aنانمنیرن()Gنین یتنزیرن()Cن تندریودن
یناقطندهنجررنای یرن( )Tنمی م یلن()Uن م ند.ناییهناسفرتن نمیوجرننیزندکر ن اتهنم ف(یکلن.)17-1ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -17-1مقایسه ساختار  DNAو RNA

ن

 -2-4-1نقش اسید های نوکلئیک
الف -دِاکسی ریبونوکلئیک اسید ( ) DNA
یفن نلکنلنیررنحریرنمطالمرتنژنتیکن نریی نزیزنیرنیستودنرهنژکنیرن مناشکیلن تن یود.ناننراننت DNAن
رنودنپییائیرنیر نز یوهن رزناننراننتنجرندم مکنم ف.ن DNAن نحیرنانلید ثلنمزنیملدندهنایزندن وتقلن تنین .ن
میرن نلکنلنیرنایایبنآ یونم یدیررنپییائیرنیرن مناعییرنن ن هنیندهنمیرنایایب نایآیودیررنم ر تنزنداتن مناوظیمن
تنروود .ن
ب -ریبونوکلئیک اسید ( ) RNA
ن سیینابدیل  DNAدهنپییائیر نمننمعن یفن نلکنلنRNAننقهنمصیتن مندرزرن تنروودRNA .نیرنی چویرن
نقهنآنزی تن م ندنین ناوظیمندیرکنژکننیزن خرلفن تنروود .ن
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 -5-1مولکول های پر انرژی ن
دهن ج نعنیمروهنیررن یکن ینلن نخفنین رزنافتهن تنین نرهنخن نیر لن یندخهن نخترن(اجزیه)نین رخترن
( وتز)نم ف.نیمروهنیررن نختر نمنیژرنزمنین رختر نمنیژرنخنمهنیستود .ن
یمروهنیررنمنیژرنخنمهن نددک نمنیژرنخن ن منمزنیمروهنیررنمنیژرنزمنار یرن تنروود.ن نمغیبن نم ن نلکنلننرقلن
منیژرندهننرز ( ATPنآ ننزیرنایرناسفرتن-نرهنیکنننعنننریئنایدندرن هناییهناسفرتنم فن)ننقهنمنتقرلنمنیژرندیرن
یمروهنیررنمنیژرنزمنینمنیژرنخنمهن مندینمهدهن م ندهنمبر تن یگین"جففنروودهنرنیمروهنیر"نم ف .ن
 ATPثلنیینننریئنایدن یگین هندخهن م :نیکندرزنآلتننیتییژکن م نآ نیرن( )Aن -نیکنقودن یبنزن -ن هناییهن
اسفرت.نمنیژر  ATPنپینندنیررنپینمنیژرندیرناییهنیررناسفرتنذخییهن تنین (یکلن.)18-1ن ن
ن

سه گروه فسفات

باز آلی نیتروژن دار

ن
ن
قند پنج کربنی ریبوز

ن

شکل  -18-1مولکول ATP

 ATPنلکنلتنرنچکنم فنرهندرنآزم نری کنمنیژر نیکناییهناسفرتنمزنآکنجدمن تنین نینده ( ADPآ ننزیرن رن
اسفرتن-نننریئنایدندرن یناییهناسفرت)نابدیلن تنین .نمیرنیمروهندیاشفنپذیینم ف(یکلن.)19-1ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -19-1تبدیل  ATPبه  ADPو برعکس
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 -6-1ژن و ژنوم
ژکیرندخهنیریتنمزن نلکنل DNAنیستودنرهن نا رزنجرندم مک نحر لنمطالمرتناعییرنروودهنرنییژاتنیررنم ن تن
ینمختصرصتنآکنجرندم ن تندریود(یکلن.)20-1نیی ژک نقهنخرصتن من نددکنمیفرن تنرود.نآکنیرنمطالمرتن یدنطندهن
رخف پییائیریر من ندین م ندنین م مرن تن ملع لنیررنالززندیمرنانملت م یدنآ یوهنیرر یکن یتهنپیتنپپتیدرنین
انملتیررناوظیمنروودهنر ندییزنآکنیستود.ندیختننیزنحریرن تن متن ن ننیرزندیمرن رختهنیدکن نلکنلیررن
RNAن تندریود.ندیمرنمیوکهنیکنژکندتنمندنمثینخن ن منن ریرکن رز ندریدنمدتدمندهنپییائیرنایج هنین .نایج هنژکیرن
درنیم طه ن رریی نلکنلیرر ن RNAن منجرزن تین .ن نزیسفنیور تن نلکنلتنجدیدنینژنتیک ن ج نمهنرنرر لن
تن ملع لنیررنژنتیکتنیین نجن نزندهن منژننزن تننر ودنرهنیکننسخهنرر لنآکن نیین ینلنجوستنجرندم نیرافن
تنین .نیینژننزنحریرنا رزنمطالمرتنالززندیمرن رختهنیدک ن یدنینن نن نجن نزندهنم ف .ن
ن
ژن

ن
ژن

ن
ژن

ن
ن
ن
شکل  -20-1ساختار بخشی از  DNAو ژن های آن

ن
 -1-6-1ساختار و عمل ژن ها
DNAن ج نمهمرنمزننقشهیررنمطالمراتن ن نجن متنزندهن ختیفنم فنرهنانملتنچهر ندرزآلتننیتییژکن م ن نژکن
یررنآک نانملتنم یدیررنآ یوهن رزندهنپییائیریرن مناعییرن ترود.نمیرنمطالمرتن تشکلنمزن تن ملع لنیریتندیمرن
شخصرتنیینای ن ثلنقد ن نگنچشمنیرن ننی...ن تندریود.ناعدم ن عدی رنمزنژکنیرندهنصن تنانملتیررن ز م نپین تهن
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یجن ن م ندنین نمرثییفنژکنیر نیکنیرندیهنمزنیکننرحیهنارقدن زن ن یرکنانملتیررن ز م ن نجن نم ف.نمطالمرتن
میرنانملتیررنارقدن زنرهناینترون نر یدهن تینند ندطن نطبیعتن نایآی هنپییائیوتننهرئتنن ریرندهنن تین نین
نقهنحفرظفنمزنانملتیررن ز م نرهناگزونننرزن م ندن من ندیمدینجههنیر ندینمهدهن م ند.نیجن نمیوتییکنیرن ن یرکن
مازیکنیررنیکنژک ندهندعضتنمزنژکنیرنم کرکن رخفندیهنمزنیکنننعنپییائیرن من تن یود.ندیمرن زاشریتنژکیرن
مدتدم نمزن یرنانملتیرر  DNAننسخهیررن ک یتنمز ن RNAن نایآیودر نده ننرز"نسخهدی م ر" ن رخته ن تین .ن
پسنمیر  RNAنسخهدی م رنیدهن نایآیودرندهننرزن"ایج ه" ن بوررن یفیدکنم یدیررنآ یوهندهنصن تنیکن
انملتنخرصن ن یتهنپیتنپپتیدرنین رختهنیدکن نلکنل نپییائیرنقیم ن تایی نرهن م مرننقهیررن رخت رنت نیرن
رر ری ر ن نددک نیستود .ندوردیمیر نژکیر نانملتیرر نمختصرصت ندرزیریت نیستود نره نچگننگت ن رخف نپییائیریر ن من
زدودرن تروود(یکلن.)21-1نایچهنژکیرندیشتین ن نانجهنقیم ن تاییند نم رنمیرنپییائیریرنیستودنرهنمغیبن
رر ری یررنحیراتن منمنجرزن ت یودنینحتتنمرثییفن رختر یررن ینلتن مناشکیلن ت یود .نیوگر تنرهنژکیرندهن
نحنرناغییینپیدمنروودنرهنپییائیریررن زدودریدهندن ییهنآنهرننتنمنودنرر ری یررنطبیعتیرکن منمنجرزن یود نپدیدهن
مرندهننرزنجهشن خن تن یدنیندی ر ریررنژنتیکتندهنیجن ن تآیود.ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -21-1از ژن تا پروتئین
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 -7-1بیوانفورماتیک
دینمنفن رایکنیکن منهندیرن یتهنمرنم فنرهندرنم تفر هنمزناکویکنیررن نجن ن نمینزنرر پینای ن یرضت نژنتیک ن
یی تنی نایزیک ن سرئلن ختیفنزیسفنیورختتن من ن طحن نلکنلتنحلن تنرود.ندینمنفن رایکندهناعییرنانملت ن
افسیینمطالمرتنژنن تنینجههیررن شریدهنیدهن نمنسرکنر کن ترود.نی چویرننقهن ه تن ناجزیهنیناحییلن
اوظیمنیندیرکنژکنینپییائیرنمیفرن ترود .ن
منه ندینمنفن رایک نمی تندیمرن دیییفنیناحییلنمطالمرت نزیستتندرنیدفنم تخیمجن منهندرنم زهن نحنزهنیررن
زیسفناوری ر نپزیکت ن م ییت ن حیطنزیسفنین ال فنم ف.نآنچهن نجبنیدهنم فنرهندینمنفن رایکن ن رلنیررن
مخیینمزنمی یفنچودیرندیمدیننسبفندهنقبلندیخن م نین نپیشیافن نزیسفیور ت نلکنلت یناجهیزمتن ن ننیرزن
احقیق ن نمیر نز یوه ندن ه نره ندرمث نمازمیه نمطالمرت ندینلنژیکت نیده نم ف .نم ییزه نانملت نژننز ن نجن مت ن ر هن
رنود دررتیریر ارن نجن متندسیر نپیشیاتهن رنودنمنسرکنیور ریتنیدهم فنیننیرزندهنذخییه ندرزیردتنیناحییلن ور بن
میرن م هیر ن نجبنپیدمیهنمیمندینمنفن رایکنای ید.ن ن
االهیررنپژییشتنمصیتن ندینمنفن رایکنیر لناطردقنانملتنیرندیرنژکنیرنیرن یتهنیررنپیتنپپتیدرنپییائیرنیر ن
رشف ژک نای آی ر ژننز نطیمحتنینرشفن م ی ناوظیمن رختر نپییائیوت نپیهدیوتن رختر یررن یزنین نزنپییائیر ن
پیهدیوتندیرکنژکنیناعر التنپییائیر-نپییائیرنین دلسرزرناکر لنیستود .ن
 -1-7-1نقش بیوانفورماتیک در کشف دارو های جدید
مزنآنجریتنرهندررتیریررندی ر رزمندیشتینیندیشتین ن قردلنآنتتندینایکیررن میجن قریزن تینند ننیرزن یندهن یدرن
ده نرشف ن م ییرر نجدید نی نمیدمف نیمرسر نیجن ن م  .نلتذم ندتر نم تفر ه نمز نمیم ندینمنفن رایک ن تانمک ن نیراترن
کرنیسمیررنم لن م ییرندرنم تفر هنمزننیزنمازم یررنرر پینایرن ختیف نر ک نری نی نمیم نپزیکت ن م ن نیورخفن
میدمفنجریگزیرندیمرن

رکیررنضدندررتییریتندرنرر لنری کن منهن رنمزنایزینلنژرندررتیریرنینایمیمنری کنمیمن ن

یبکهیررنمنتقرلن یگورلنیر رن م  .ن
ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

فصل دوم

ن
ن
ن

سلول ،ساختار و عملکرد

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 -2سلول ،ساختار و عملکرد
ینلنیرنیمحدنیررنم ر تن رزندهنددکنی هن نجن متنزندهن تندریود.نآنهر ننییینینانمکندسیر نزیر رن من یکنمندمزهن
دتننهریفنرنچکنخن نجرن م هنمند ناکثیینیدهنیندرنی دیگینم ابرطنینی کر رن م ندنینیظریفنمختصرصتنخن ن مندیمرن
حفظنم یکی نیررنیکنایرهنیرنجرنن نمنجرزن تن یود .ن
ینلنیرن رنودندرلنکنیررنرنچکنپینمزنآبنین نم نیی یریتنیستودنین م مرنچودیرنییژاتنمصیتنین شتیکن تندریود ن
آنهرنی گتندهنی ییهنیکنغشرندهننرزنغشررنپال ریتنمحرطهنیدهنمند.نا ر تن ینلنیرن م مرن ر هنی مثتتنیستودنرهن
رر نح لنژکنیرن مندهنیکلنDNAندینمهدهن م ند.ن ن ینلنیکن ر هنیبهن یرلندهننرزن یتنپال مندهنی یمهنمندم کن
یررنیوری ن یکنآکنیجن ن م .نیکتنمزنمیرنمندم کنیر ن یبنزیزنم فنرهن نی هن ینلنیرن یدهن تنین .ن نمرثین
ینلنیر نمندم کنیررنزیر رن یدهن تنین نرهنیینردمزنیظیفهنخرصتن مندینمهدهن م ند(یکلن.)1-2ن ن

شکل  -1-2تصویر کلی یک سلول
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 -1-2انواع سلول ها بر اساس وضعیت تکاملی
سلول ها بر اساس وضعیت هسته به دو گروه تقسیم می شوند .یک گروه سلول پروکاریوتی و گروه دیگر سلول
یوکاریوتی هستند .تنها باکتری ها ،از سلول های پرو کاریوتی هستند .آغازیان ،قارچ ها ،جانوران و گیاهان همگی
دارای سلول های یوکاریوتی می باشند.
الف – ویژگی های سلول یوکاریوتی
سلول های یوکاریوتی ،تکامل یافتهتر و پیچیدهتر از سلولهای پروکاریوتی هستند .هستهی سلولی آنها مواد ژنتیکی
سلول را در داخل خود نگه میدارد و همچنین غشای اندامکها ،باعث مجزا کردن وظایف منحصر به فرد و خاص آنها
میشود (مانند میتوکندری ،دستگاه گلژی ،کلروپالست ،و غیره ) در حالی که سلولهای پروکاریوتی فاقد این اندامکها
میباشند(شکل .)2-2

شکل  -2-2دو نوع سلول یوکاریوتی گیاهی و جانوری

در ادامه ،به تعدادی از این اندامک ها و وظایف آنها در سلول اشاره می کنیم:
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 میتوکندری  :اندامک های نسبتا درشتی هستند که با آزاد کردن انرژی شیمیایی ترکیبات آلی ،باعث تولید انرژی
در سلول می شوند.
 شبکه آندو پالسمی  :در سرتاسر سیتوپالسم کشیده شده اند و کار آنها ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف
سیتوپالسم و حمل مواد در میان آنها است .این اندامک دارای دو نوع صاف و زبر با وظایف اختصاصی می باشد.
 ریبوزوم  :ریبوزم ها ذراتی کم و بیش کروی و از اندامکهای بدون غشای سیتوپالسمی در همه سلول های
یوکاریوتی و پروکاریوتی هستند .از آنجا که ساختن پروتئین ها بوسیله ریبوزومها صورت میگیرد ،این اندامک
اهمیت زیادی در سلول دارد .ریبوزوم ها از ترکیب آمینواسیدها ،مولکول های پروتئینی را می سازند .اطالعات
موجود در مولکول های  DNAبا استفاده از فرآیند رونویسی در انواع  RNAنسخه برداری می شوند و سپس
توسط ریبوزوم به پروتئین ترجمه خواهند شد .ریبوزومها در یک سلول ،در دو منطقهی سیتوپالسم مستقر هستند.
برخی از ریبوزوم ها در سیتو پالسم پراکنده میشوند (ریبوزومهای آزاد) ،در حالی که سایرین روی شبکهی
آندوپالسمی قرار دارند (ریبوزومهای متصل) .بر این اساس هنگامی که سطح شبکهی آندو پالسمی به ریبوزومها
متصل میشود ،شبکهی آندو پالسمی زبر نام میگیرد(شکل  .)3-2ریبوزومهای آزاد و متصل همگی ساختار
مشابهی دارند.

شکل  -3-2شبکه اندوپالسمی زبر و صاف
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معموالً پروتئینهای سنتز شده توسط ریبوزومهای آزاد ،در خود سیتوپالسم مورد استفاده قرار میگیرند؛ در حالی که
مولکولهای پروتئینی تولید شده توسط ریبوزومهای متصل به خارج سلول منتقل میشوند .در سلول های ترشحی
که آنزیم های گوناگون را ترشح می کنند ۹۰ ،درصد ریبوزوم ها به شبکه آندوپالسمی متصل هستند .بر عکس در
بافت های مریستمی گیاهان و یاختههای عصبی رویانی بیشتر ریبوزوم ها آزادند .در سلول های یوکاریوتی ،ریبوزوم
درون اندامک های میتوکندری و کلروپالست نیز دیده می شوند.
چند نکته قابل توجه درمورد ریبوزوم ها
 -1ریبوزوم غشا ندارد و به همین دلیل جزو اندامک های فاقد غشا محسوب می شود.
 -2چون بیشتر عوامل الزم برای پروتئین سازی در سیتوپالسم قرار دارند؛ بنابراین ریبوزوم ها توانایی پروتئین
سازی در شیره هسته را ندارند.
 -3هر ریبوزوم از دو زیر واحد تشکیل شده است :زیر واحد کوچک و زیر واحد بزرگ(شکل .)4-2

شکل  -4-2ریبوزوم و زیر واحدهای آن

اگر چه محل ساخته شدن ریبوزوم در درون هسته می باشد اما به هیچ وجه نمی توان گفت که در هسته ،ریبوزوم
یافت می شود .ریبوزوم ها از تجمع پروتئین های مختلف بوجود می آیند و دارای دو جزء کوچک و بزرگ هستند.
جزء کوچک و جزء بزرگ به تنهایی در هستک تشکیل می شوند ولی خود این ها هم کامل نیستند چون برخی از
پروتئین های ریبوزومی در بیرون هسته به آنها ملحق می شوند .تصور کنید که اگر در هسته ریبوزوم وجود داشت
باید عمل پروتئین سازی هم در هسته انجام می شد در صورتی که اصالً چنین نیست.
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 سانتریول  :یک جفت ساختاری پروتئینی است که در روند تقسیم سلول و سازمان دهی کروموزوم ها در حین
آن ،نقش مهمی ایفا می کند.
 واکوئل  :محل ذخیره آب ،مواد غذایی و مواد دفعی می باشد و همچنین باعث تنظیم آب در سلول می شود.
 دستگاه گلژی  :کیسه های کوچکی در سلول که کار آن ها بسته بندی و توزیع مواد غذایی است و همچنین
نقش مهمی برای از بین بردن عوامل بیماری زا و از کار افتاده در سلول را برعهده دارد.
 کلروپالست  :اندامکی که فقط در سلول های گیاهی دیده می شود و کار آن فتوسنتز (فرآیند تولید غذا با استفاده
از انرژی تابشی نور خورشید) است .به جز کلروپالست ،پالست های دیگری با نقش ذخیره مواد غذایی مانند
نشاسته ،چربی و پروتئین در سلول های گیاهی وجود دارند.
 هسته  :در زیست شناسی سلولی ،هسته اندامکی است که در سلول های یوکاریوتی وجود دارد و بیشتر اطالعات
ژنتیکی را دربردارد .این اندامک بزرگترین اندامک درون سلول به حساب میآید .هسته بهطور کلی دو وظیفه دارد.
کنترل واکنشهای شیمیایی درون سیتوپالسم و نگهداشتن اطالعات الزم برای تقسیم سلولی .هسته با دو غشا از
سیتوپالسم جدا میشود که به مجموع آنها پوشش هسته گفته میشود .در میان این دو غشا ،منافذی وجود دارد
که تبادل دوطرفه مواد را میان سیتوپالسم و هسته امکانپذیر میکنند .امتداد غشای بیرونی هسته را شبکه
اندوپالسمی زبرتشکیل میدهد و روی این غشا ممکن است ریبوزوم قرار داشته باشد(شکل .)5-2

شکل  -5-2هسته و اجزای سازنده آن
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ترکیب اصلی هسته ،کروماتین است شبکه کروماتینی از درهم رفتن رشته های کروماتینی تشکیل شده و این
رشته ها در حقیقت حالت بسیار کم تراکم شدهای از کروموزومها هستند .کروماتین ،مجموعه مولکولی پیچیدهای
است که در آن  DNAی دارای اطالعات ژنتیکی و پروتئین های مختلف وابسته به آن با نقش ساختمانی یا عملی
و نیز مقداری از RNAها وجود دارند.
 غشای سلولی  :مرز خارجی سلول است که مانند یک بالون نازک و انعطاف پذیر می باشد اما برای نگه داشتن
سیتوپالسم و سایر مواد داخل سلول و جلوگیری از خروج آن ها از سلول ،به حد کافی قوی است و همچنین از
ورود مواد خارج از سلول به درون آن جلوگیری می کند .غشا سلول عمدتا از چربی ساخته شده است که انواعی
از مولکول های پروتئینی و کربوهیدرات ها نیز در آن وجود دارند.
ب -سلولهای پروکاریوتی
سلولهای پروکاریوتی ،ساختار بسیار ساده ای دارند .مواد ژنتیکی و قسمتهای مربوط به عملکردهای مختلف سلولی
و فعالیتهای متابولیکی در تماس مستقیم با مایع سیتوپالسم قرار میگیرند و اندامک غشادار ندارند(شکل .)6-2

شکل  -6-2تصویر یک سلول پروکاریوتی
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فصل سوم
تقسیم سلولی
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 -3تقسیم سلولی
هر سلول عمر محدودی دارد بنابراین موجودات زنده سلول های جدیدی را می سازند تا رشد کنند و همچنین این
سلول ها را جایگزین سلول های مرده و فرسوده نمایند .به عالوه ،برای حفظ یک گونه ،تولید مثل ضروری است.
فرآیندی که در آن سلول های جدید ساخته می شوند ،تقسیم سلولی نام دارد .تقسیم سلولی فرآیندی است که در
آن سلول تقسیم شونده (سلول مادری) پس از تکثیر ماده ژنتیکی ،به دو یا چند سلول جدید (سلول های دختری)
تقسیم میشود(شکل .)1-3

سلول مادری

تکثیر ماده ژنتیکی

دو سلول دختری

شکل  -1-3نمای عمومی تقسیم سلولی

 -1-3انواع تقسیم سلولی
هنننعنمصیتنمزناقسیمن ینلتنیجن ن م ن:ناقسیمن یاریت ن یتنزنین ینز .ن
اقسیمن یاریتندهنی ییهن نجن متنزندهن ر هن ن نم تفر هنقیم ن تنایی .ن نجن متنزندهنپیچیدهنایندهنی ییهناقسیمن
یتنزنیرناقسیمن ینزن تنانمنودن ینلنیررنجدیدرن منمیجر نن ریود .ن
الف -تقسیم دوتایی  :نمیرنننعناقسیم ن ن نجن متنزندهن ر هنمرن ثلندررتیرنیرنمزناییهن ینلنیررنپییرر ینتن
منجرزن تنایی .نمدتدم  DNAحیقنرندررتیر ناکثیین تنین نین ینلندهن یندیمدینمندمزهنطبیعتنمهن یدن تنرود.ن
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پسن یتهنیررناکثیینیده  DNAدهنطیفنیررن قردلنیکدیگین ن ینلنحیرفن تنروود.ن ننهریف ن ینم هن ینلتن
مزنی طن یننیمنیدهنی ین ینلنجدمنمزنیمناشکیلن تنینند(یکلن .)2-3ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن
شکل  -2-3تقسیم دوتایی

ن
ب -میتوز :ندرنانجهندهن رختر نپیچیدهنینیجن نمندم کیررناخصصتن ن ینلنیررنینرر ینات نیقتتنالززندریدنمیرن
ینلندرنرپتنیررن قیقتنمزنخن هناکثیینین ناقسیمن یتنزن ن نم تفر هنقیم ن تنایی .ن ن یتنزنا رزنآکنچهن ن
ینلنم فنرپتن تنین .ندهنمیرنایایبن ین ینلنجدیدناشکیلن تنینند.نمیرن ین ینلنجدید ن DNAن رختر ن
م یکی نینردنژنتیکتنیکسرنتن م ند.ن ینلنمصیت ن ینلن ر رنین ین ینلنجدید ن ینلنیررن ختیرننر یدهن تنینند.ن
ینلنیررنپن ف نخنکنینمضیهنن ننهن ینلنیریتنیستودنرهن نددکنمنسرکنمزنطییقن یتنزنانلیدن تنینند .ن
میرناقسیمن م مرن یمحیتنم فنرهنیر لنآ ر هن رزرن ینلن ر ندیمرناقسیم ناقسیمنیستهن( ر هرنژنتیکت) ناقسیمن
ی هرنمندم کیر ن یتنپال منینغشررن ینلتندهن ین ن ن ت ریزندن هنین ننهریفنیکن ینلن ر ر ندهن ین ینلن
ختیر؛ندرن ج نمهمرنیکسرکنمزن نم نژنتیکتنینمجزمرن ینلتنابدیلن تنین .ن یمحلن ختیفن یتنزنیر لنمیوتیارزن
( یکنارز) نپییارز ن ترارز نآنرارزنیناینارزنم ف(یکلن.)3-3ننن ن
37

ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -3-3مراحل کلی تقسیم میتوز

اینترفاز:نقبلنمزنیییعنایآیودن یتنز ن ینلهرن ن یحیهنمیوتیارزندسین تندیندنرهن یحیهنم تیمحفن ینلتنم ف.ن نمیرن
یحیهنریی نزیزنیرنقردلناشخیصننیستودنین یک نیستهن ینل ندهنیکلنان ه نمرنمزن نلکنلهرر  DNAن یدهن تن
ینند.نی رنود رزرن DNAنین یاریتنیدکنریی نزیزنیرنین ریینایآیودیررن ینلتنپیهنمزنیییعنم یتن یتنزنمنجرزن
تنین (یکلن.)4-3ن ن
ن
ن

توده کروموزومی حاوی DNA

شکل  -4-3اینترفاز

پروفاز:نمیلیرن یحیهن یتنز نپییارزننرزن م نرهن نمیرن یحیهنریی نزی هررن یاریتندهنیکلن یتهننخن تیمرمنیدهنین
قردلن یدکن تنینند.ن ین رنتیینلندهن فنقس فنیررن خرلفن ینلنحیرفن تنروود.ن نی یرنز رکنغشررنیستهن
یییعندهنیکستهنیدکن تنرود(یکلن .)5-3ن
ن

سانتریول
قابل مشاهده شدن کروموزوم ها

غشای هسته در حال شکسته شدن

ن
شکل  -5-3پروفاز
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متافاز :ن ن یحیهن یزنرهن ترارزننرزن م نغشررنیستهننرپدیدنیدهنینریی نزی هرن نی طن مهندیرن ین رنتیینلندهن
صفن تنینند.نقس فن یرزرنیینریی نزیز نان طن یتهنیررننخن رنودرندهن رنتیینلهرنرهن ن ینقطبن خرلفن ینلن
یستودنیصلن تنین (یکلن .)6-3ن
سانترومر

ن

سانتریول
رشته های نخ مانند

ن
ن

شکل  -6-3متافاز

آنافاز :

نطتن یحیهن نزنیرنآنرارزننی هنیررنیینریی نزیزن ننرحیهن یرنتنمزنیمنجدمنیدهنین پسندهن فنقطبن

یررن خرلفن ینطیفن ینلن هرجیتن تنروود(یکلن .)7-3ن
ن
ن
ن

شکل  -7-3آنافاز

تلوفاز :ن ن یحیهنچهر زنیرناینارز ن ینغشررن جزمرنیستهندهنیجن ن تنآیودنرهن ین ج نمهن عر لنمزنریی نزی هرن من
ندین تناییند.ن نی رکنز رکن ر هن ینلتن( یتنپال م)ندیرن ین ینلنجدیدناقسیمن تنین نینغشررن ینلنیییعن
دهناوگنیدکن ن حلنجدمنیدکن ین ینلن تنن رید(یکلن.)8-3ن ن
ن
ن
ن

شکل  -8-3تلوفاز
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نهریترن ین ینلنحرصلنمزنیکدیگینجدمنیدهنینییردمزن یدر هنیم ن یحیهنمیوتیارزن تنینندنارندیمرنیکن یحیهناقسیمن
یتنزرن یگینآ ر هنینند.ن نمیرنیضعیف نریی نزی هرن یدر هنغییقردلن شریدهنیدهنین

فنقبلنمزنیییعنیکناقسیمن

یتنزرن یگی نی رنودن رزرن تنروود .ن
پ -میوز ن :ن ینزنننمتناقسیمنیستهن ینلنم فنرهنطتنآکنیین ینلن ختیر ناقطننی تنمزنریی نزیزنیررن ینلن
ر ر ن من یرافن تنروود.نمیرناقسیمن ن ینلنیررنزمیودهنجوستنصن تن تنایی نین وجیندهنانلیدن ینلنیررن
جوستن نجرنن مکنینانلیدنیرگن نایریرکن تنین .نیدفنمزناقسیمن ینز نمیجر ن ینلنیریتنم فنرهناعدم نریی نزیزن
نآکنیرننصفن ینلنیررنمیلیهن تندرید.ندهن ینلنیررنحرصلنمزن ینز نار فنیرن ینلنجوستنافتهن تنین .نار فن
یرنض رنم لنلقرحنینایریبنیستهنیررن ینل ناشکیلن ینلناخمن من تن یود.نمیرن ینلن م مرن ج نمهنمرنرر لنمزن
ریی نزیزنیرن( ین یرنریی نزیز)ن تندرید(یکلن .)9-3ن
نن
ن

ن
ن

شکل  -9-3تقسیم میوز

 -3-2سرطان
ینلنیررنطبیعت ن نقس فنیررن شخصتنمزنددکن نطنلنزنداتن یدنیناکثیینپیدمن تنروودنارن ینلنیریتنرهن
ی هنینیرنمزنرر نماتر هنمندن منجریگزیرنروود.ن ینلنیررن ذرن ن یدنیناقسیمن مندیم رسن تن ملع لنیررنژنتیکتن
قیقتنمنجرزن تن یودنرهن هر نینروتیلنیدیدرن من یرن ینلنیرنمم رلن تنروود .ن
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اقسیمنروتیلننشدهن ینلنیندتننظ تن ن یدن من یطرکن تننر ود .ن نیمقعن یطرکنننمتندی ر رنم فنرهن نآکن
ینلنیررنطبیعتن نمثیناغیییمتنژنتیکت نابدیلندهن ینلنیررنغیینطبیعتنیدهنیندرن یستمنای ی تن ینلننیزنمصالحن
ن تنینند.نمیفن قیقنمیرنپدیدهننر شخصنم فنیلتنمحت رلن م نمنم ل ژنتیکت یرنمنم لنمیجر نرووده نمختاللن ن
اعرلیف ن ینلیر ن رنود نپیانیرر ن م ینمرتین ن نم نیی یریت نی ن ت نچرقت نم تفر ه نمزن خرنیرت نارده ندیه نمز نحدن
میعهیریت ن رنود ننن نخن یید نینیرنمننمعنخرصتنمزنییییسنیرنیندررتیرنیر ن نیستهن ینلنمیکرلنیم نروود .نمحت رلن
دییزن یطرکن ن ویرن ختیفنیجن ن م نیلتندرنمازمیهن رنمحت رلنمدتالندهنآک نزیر این تین (یکلن -10-3ن Aنین
 .)Bن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  – A -10-3تقسیم طبیعی سلول و ترمیم سلول غیرطبیعی
 -Bرشد غیرطبیعی سلول سرطانی

یدنغییطبیعتن ینلهررن یطرنتن ننهریفن وجیندهناشکیلنان هنیررندز گن(ان ن )ن تنای .نمیرنان ن یرندهن ین
تهنان ن یررنبدخیمنینخوش خیمناقسیمنیدهنرهنان ن یررنخنهنخیمناهدیدنروودهنحیرتنن تندریودنین ع نالن
درنم لنجیمحتن تنانمکندهنطن نرر لنآنهرن منمزنددکنخر جنری (یکلن.)11-3ن نان ن یررنددخیم ن ینلهررنددکندطن ن
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غییقردل نروتیلت ناکثیی نی ن ندقیه نقس تهرر نددک نپخه ن یشنند ن( تر ترز) نی نم م ه نحیرت ن نجن ن م نده نخطی ن تن
مندمزند(یکلن.)12-3ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -11-3تومور خوش خیم

ن
ن
ن

سلول سرطانی

سلول سالم

ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -12-3مقایسه ظاهری سلول طبیعی و سلول سرطانی

افریتن ینلنیررن یطرنتندرن ینلنیررن رلمنمبر تنمندنمزن :ن
-1نن ینلنیررن یطرنتندیشتینمزنحرلفنطبیعتناقسیمن تنینندنیناریتندرن یمفندیشتیرن ن قریسهندرن ینلنیررن
رلمناقسیمن تنینند .ن
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-2ن نز رنتنرهندریدند ییندنینمزندیرندییند نن تن ییند .ن
-3ناریتن ن ریینننمحتنددکنپخهن تنینند .ن
 -4-2تمایز سلولی ،سلول تمایز یافته و سلول تمایز نیافته
ج نمهناغیییمتن رختر ر نیی یریتنینم یتن منرهن نجبن تینندنمزنان هرن ینلهررنی سرک ن ینلهررناخصصن
یراتهندنجن نآیودنیرن نجبن تنینندنرهن ینلتن نطنلنز رک ننسبفندهناذیتهنخن ن تفریتنین ن منتمایز سلولین
انیود .ن
میرناغیییمت ن ینلنمیلیهن مندهنیکنننعن ینلناخصصنیراتهندهننرزنسلول تمایز یافته ن رنودن ینلنمصبت ن ینلن
مضالنتنین...نابدیلن تنرود.ن نا ریزن ینلت ن ینلیرندرنیجن رنرهنژننزنیکسرنتن م ندن تانمنودنییژاتیررنایزیکتن
ینم یکی رندسیر ن تفریاتن میتهندریود.نا ریزندهنطیزنچش گییرندرمثناغییینمندمزه نیکل ناعرلیفن تردنلیکتنینپر خن
یتندهن یگورلیرن ن ینلن تین .نایآیودنا ریزن ینلتنچودیرندر ن نطنلنزنداتنیکننجرندم چودن ینلتنرهنمزن
یکن ینلناخمن ر هندهنیکن یستمنپیچیدهنمزنمننمعندرافیرنین ینلیرناغییین ترود ن خن ت ید.ندیختنمزنا ریزیرن ن
پر خندهنمنم لن حیطتن خن ت یودندوردیمیرنا ریزن نطنلن ی مکندز اسرلتنی چورکنم م هنپیدمن ترود .ن
سلولهای تمایز نیافته ن ینلهررنمیلیهنمرنیستودنرهنانمنریتنا ریزندهن ریینمننمعن ینلهرن منحفظن تنروودنین تانمنودن
دهنی هنمننمعن ینلیر نا ریزنیردود.ن ینلنا ریزننیراتهندهنمونمکن ینلنهمه توانننیزنیورختهن تین .ن نپسترندم مک ن
اوهرن ینلناخمنین ینلنیررنحرصلنمزناقسی رتنمیلیهنرنآکنی هنانمکنیستود ن نحرلتنرهن نایریرکن ینلنیررن
دویر ر نا ریزننیراتهنیستودن.ن ن
ن
ن

ن
ن
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فصل چهارم

ن
ن

سازمان بندی بدن موجودات زنده

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
44

 -4سازمان بندی بدن موجودات زنده
بدن اغلب موجودات زنده پرسلولی از سلول های مختلفی درست شده است .به چگونگی قرار گرفتن این سلول ها در
کنار هم برای ساختن بدن ،سازمان بندی بدن موجود زنده می گویند.

 -1-4بافت
در بدن موجود زنده پرسلولی ،سلول های گوناگونی وجود دارند که هر یک کار معینی انجام می دهند .کوچکترین
اجتماع سلول ها که به طور هماهنگ ،عمل یا اعمال مشخصی را انجام می دهند بافت نام دارند.ندوردیمیر نپایین ترین
سطح سازمان بندی بدن موجودات زنده ،بافت می باشد.

 -2-4انواع بافت
نددکن نجن متنزنده ندرافنیررن ختیفتنیجن ن م ندنرهندهن یناییهنمصیتن ر هنینپیچیدهناقسیمن تنینند.ن ن
الف -بافت ساده
ایییتنمزندرافنیرناوهرنمزنیکنننعن ینلن شردهنینیمنیکلنرهنمهده م نم لنییژهمرن تدریود ناشکیلنیدهنمند.نمیرن
درافنیرن مندرافن ر هن تننر ود .ن
مزنن ننهنمیرندرافنیرن نایریرک نرییمنشیم نیرندراتهررنپر منشی تنرهن حتنرناعدم نزیر رنریییپال فنیستود نی ن ن
اتن وتزنییرفن تنروودن من تنانمکننرزندی (یکلن .)1-4ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -1-4بافت کلرانشیم (پارانشیمی حاوی کلروپالست)
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نجرنن مک ندرافنیررنپنیشتنرهنالیهنپنیرنودهن طنحنخر جتنین مخیتنددکن م اشکیلن تن یود ن ر هنیستود.ندرافن
پنیشتندستهندهنننعنیظیفهنمزنیکنالیهنیرنچودنالیهن ینلندنجن ن تنآید.ندیمرن ثرل نمیرندرافن نریسهیررنینمیتن
یهنینیرن نپنیهن مخیتن اهررنخننت نیکنالیهن م نین پن فنددک ینیرن نپنیهن یرنچودنالیهنم ف(یکلن
.)2-4ن ن
ن
ن
ن
شکل  -2-4پوشش کیسه های هوایی شش

ن
ب -بافت پیچیده ن

درافنپیچیدهنمزندیهنمزنیکنننعن ینلنرهندرنی کر رنیکدیگی نیکنم لنیمحدن منم کرکنپذیین تن رزندن رختهنیدهن
م ف .ندیمرن ثرلن نایریرک ندرافنآیندرنآدکشت نمزن ینلهرر نمختصرصت ن ثل ن ینلهرر نغیدرلت نی ن ینل نی یمهنی ننیزن
ینلهررنغیینمختصرصتن ثلن ینلنپر منشی تنینملیرفن رختهنیدهنرهنمنتقرل نم نغذمیتن رختهنیدهن ندیاهرنطتن
ایآیودناتن وتزن مندهن رییندخشهررنایرهندینمهدهن م ند.ن(یکلنa-3-4نین )bن
ن
ن

)(a

)(b

ن
ن
ن
ن

شکل  -3-4بافت آوندی آبکشی  -aنمای کناری  -bنمای باال
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ثرلن یگینمزندرافنیررنپیچیده ندرافنخنکن نجرنن مکنم ف.ندرافناخصصنیراتهمرنرهنیر لنایبنلنیررنقی ز نایبنلن
یررن فیدنینپالرفنیرن تنین .نایبنلنیررنقی ز نمرسیژکن منمزنیهنیرن یرافنری هنیندهن ینلنیرن تن رنود.ن
ایبنلنیررن فیدنی گرزندرن یگین یستمنیررن ارمت ندهن بر زهندرنمفننفنیرن تنپی مزندنینپالرفنیرننیزن همناییرن
مر لنمنعقر نخنکنیستود(یکلن.)4-4ن ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -4-4سلول های بافت خون

 -3-4اندام
دعدنمزندراف ن طحندعدرن رز رکندودرنددکن نجن متنزنده نمندمزنم ف.ندهن ج نعندرافنیریتنرهندرنیمن نم ابرطندن هن
یندیمرنمنجرزنرر نخرصتن ک لنیکدیگیند نمندمزنافتهن تنین .نایییتن رز رکنیراتهنمزندرافنیرنرهنم لنخرصتن من ن
نجن متنزندهنپی ینلتنمنجرزن تن یود.نمزنمندمزنیررن همنایریرکن تنانمکن یشهن مننرزندی نرهنیظیفهنر ننگهدم رن
ایره نذخییهنینجذبنآبنین نم ن عدنتن مندینمهدهن م نینمزندرافنیررنآیندرن(رهنم تنمنهن یرزرننر یدهن تنینند) ن
درافنپر منشیمنیندرافنمپید زن(رهنپن فن مندنجن ن تنآی ند)نناشکیلنیدهنم ف(یکلن.)5-4ن
ن
ن
ن
ن

b

a

شکل  a -5-4نمای ریشه  -bبرش عرضی ریشه
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نجرنن مک نقیبنیکنمندمزنم فنرهن ن رخت رکنآکندرافنیررنخننت نپنیشت ن رییچهنمر نپینندر نمصبتنینچیدتن
یجن ن م ند نی رنودنپ پنیرنای بهنمرنم لن یکودنرهنیظیفهنآکن رندکنخنکنحریرنمرسیژکنی ن نم نغذمیتندهنا رزن
ممضررنددک ن تور بندرننیرزنآنهرنم ف(یکلن.)6-4ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -6-4قلب

 -4-4دستگاه
دهن ج نمهنمرنمزنمندمزنیرنرهنرر یرکندرنیکدیگینی ریوگنین یابطنم فن تگرهن تنانیود.نیین تگرهنیکتنمزنییژاتن
یررنحیراتن رنودناغذیه ناوفس نحیرف نم ابرطنین...ن مندینمهدهن م .ن ثالًن تگرهنانم هن نمنسرکنیظیفهنرن یرافن
غذم نمیجر ناغیییماتن نآکن(نانم ه)نینآ ر هنری کنآکندیمرنجذبنین پسن اعن نم ندرقت رندهنددیکنم تفر هن مندیمهدهن
م نینمزنمندمزنیررنمصیتن یرک ن جر رنحیقنین یر ن عده ن ی هندر یکنین ی هندز گناشکیلنیدهنم فنینمندم هررن
ض ی هنیر لن ندمنهر نزدرک نغد ندزمقت نربد نریسهنصفیمنینلنزمل عده نیم نده نآک نر ک ن ت نروود .نیرن تگرهنانلیدن
ثل یر ل غد نجوست ی مندمزیررنجوست ینتنیندییینتن تدرید نینیظریفنانلیدنار فن نیین ینجوس ن کرنیسمن
ایریبنآکیرنینمیجر ن حیطن ور بندیمرن یدن نجن نجدیدن مندینمهدهن م .
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دوردیمیرن ن رز رکندودرنددکن نجن مت نزنده نمزن ینلنیرندهندراف نمزندرافنیرندهنمندمز نمزنمندمزنیرندهن تگرهنینمزن
مجت رعنینی کر رنینی ریوگتن تگرهنیر نددکن نجن نزندهنیکلن تنایی نین تنانمندنا رزناعرلیفنیررنحیرات من
منجرزن ید(یکلن .)7-4ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل -7-4نسازمان بندی بدن موجودات زنده

 -5-4بررسی مراحل رشد جانداران
الف -رویان در آغاز کار
ن ننمرثینجرندم مکنجدیدندرنایآیودنلقرحنآغرزن تنین .نلقرحنیعوتنیکتنیدکن ین ینلنیملدننینین ر ه.نمیرن ینلنیرنیعوتن
م پیز( ینلنجوستننی) نیناخ ک( ینلنجوستن ر ه) نار فننیزننر یدهن تنینند(یکلن.)8-4ن ینلنیررنم پیزن
جرنن مکن ع نالندسیر نرنچکنمندنینارژرتن م ندنرهنمزنآکندیمرنیورنری کندهن فناخ کنم تفر هن تنروود.ن ن
ن
ن
ن

شکل  -8-4سلول جنسی نر و ماده
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دیمکس ن ینلنیررناخ کندسیر ن یفنایند.ن یتنپال منآکنیرن م مرن ج نمهنمرنپینمنیژرنمزنچیدتنیرنینپییائیرن
یر نیننیزنمننممتنمزن نلکنلنیررن RNAن یبنزیزنیررنایمیمکنین یتنرود رنم ف.نیستهنیینار ف ننی تنمزن ج نمهن
ریی نزی تن ینلنیررنیییکنمزنیملدیرن من م .ن ینلنم پیزنیوگرزنیییعنلقرحندرن طحن ینلناخ کنا رسنپیدمن تن
رودنیندرنآکنم غرزن تنین .نیستهنم پیزنیم ن یتنپال مناخ کن تنین نیندهنیستهنآکن تصلن تنین نین ینیستهن
نیمنم غرزن تنینند(یکلن.)9-4نماصرلنمیرنیستهنیرن ج نمهنرر لنریی نزی تن ینلنجرنن رنطبیعتنرهندریدن ن
یین ینلنیجن ن میتهندریدن من جد منمیجر ن تنرود.ناخ کنلقرحنیراتهنیرن ینلناخمنمیلیرن یحیهناشکیلن ییرکنم ف .ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -9-4لقاح (ترکیب هسته اسپرم و تخمک)

ب -رشد و تمایز
ینلناخمندرنمنجرزناعدم نزیر رناقسیمن ینلتن یتنز نابدیلندهنان هنرنپین ینلتن ییرکن تنین .نطتنمیرن ی هنمزنن نن
رهنیکرافننر یدهن تنین ن ینلنیرن ع نالنی ز رکناقسیمن تنینندنیندرنیینچیخهناقسیم ناعدم یرکن یندیمدینن تن
یدهنینی ز رکن ییرکندهن ینلنیررنرنچکنینرنچکتیناقسیمن تنین .ن ییرکن نمنتهررنیکراف نیر لنان هنمرنمزن
ینلنیررنایمیمکنم فنرهنی هن ینلنیرنیمنیکلنینیمنمندمزهنمندنین ن یالننر یدهن تنین (یکلن.)10-4ن ن
ن
ن
ن

شکل  -10-4شکافت و ایجاد موروال
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دعضتنمزن ینلنیرندرناقسیمن تنملتن ییرنتنمزندیختن یگین ت ریزن تنینند.نمیرنایآیودن منا ریزن تنخنمنود.نیوگر تنرهن
ینلتنی هنرنییژاتنیررنننعن ینلت نخرص ن ثالن رییچهنیرنپن فن منرسبنری هندریدن تنانییمنآکن ینلنرر الن
ا ریزنیراتهنم ف.ن ینلنیرنپسنمزنا ریز ن رز رکندودرن تنینندنارندرافنیرنینمندمزنیررنجرنن نرر لن مناشکیلن یود .ن
پ -نمو آدمی
ن ننآ تنیندسیر رنمزنپسترندم مکنیکسرکنم ف.ن ییرکنآنهرن یکنددکن ر نن نن تنیردد .نددکن ر ننهناوهر ن حیطتن
ایزنین حفنظن منایمیمن تنرودندیکهنای هنخنکن ر نغذمنینمرسیژکن من نمختیر ن ییرکناذمیتهنین نم نزمیدنین رن
مرسیدنریدرن منمزنآکن ی ن تنرود .ن
ینلناخمنآ تندسیر نرنچکنم فنین0/1ن ییتن تینقطین م .ن ینلناخمنلقرحنیراتهنیوگرزنحیرفن نلنلهنمزناخ دمکن
دهن فن حم ن چر نیکرافن تنین  .نحدی ن 5ن یزندعدنمزنلقرح ن ییرکنرهنمرونکندال تن یسفننر یدهن تنین ن ن
ینم هن حمن ر نایین تن ی نین یدنینن ننخن ن منآغرزن تنرود.نپسنمزنآک ندرنطتن یمحلن ختیفن یدنینن ن نمندمزنیرن
ین تگرهنیررنددکندتد یجنرر لن تنینند.ن ییرکنیر لن یحیهناخمنارن یحیهندال تن یسفن تندریدنرهن نمیرن
یحیه نیونزنالنهنازیوتن(ایین اترن ن ینم هن حم)نصن تننگیاتهنم فنینمزنری هنجویرندیمرنمیر هندهن یمحلندعدنمزن
النهنازیوتنینم ن رندعدنمزن8نیفتگتنم تفر هن تنرویم(یکلن .)11-4ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -11-4مراحل نمو رویان در انسان
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

فصل پنجم

ن
ن
ن

کشت بافت

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 -5کشت بافت
نحرلنحرضیناکویکنیررنرشفندرافندهنمونمکنمدزم رنقنرنجهفن طرلعهن شکالتنم ر تنینرر دی رنزیسفنیور تن
نآ دهنم ف.نمصطالحنرشفندرافنمغیبندجررنرشفن ینلتنم تفر هن تین .نرشفندراف ی ینلندهنی یمهن یهیررن
هود تنژنتیک نمزنم ررکن هم زیسفناوری رندهنمونمکنیکتنمزنمینزنپیشیاتهن نیرندهنی ر ن تآیود.ن نرر دی ن د ک ن
رشفندرافندهنطن نریتندهن یدن ینلیرنمزندرافنیکنجرندم نچود ینلتن نییمیط خر جنمزنددکن(آز ریشگریت) میر هن
ترود.ن ع نالًنمیرنمصطالح نز رنتنرهن ینلنیرندیمرن داتندیهنمزن24ن رمفن نییمیطنآز ریشگریتننگهدم رنینندن
ن نم تفر هنقیم ن تنایی .ن نمغیبن نم نمیرنرر ندرنم تفر هنمزن حیطنرشفن ریع ننی هنجر دنیرنجر دنمنجرزن تین .ن
رشفندرافننهناوهرندهنرشفن ینلیرنیندرافیررنحینمنتنمیر هن ترودندیکهن نمصطالحنمختصرصتایندیمرنرشفنایریرکن
م تفر هن تین (یکلن.)1-5ن عوررناحفنملیفظتنرشفندرافندهنرشفنقطعرتندرافن(رشفن یزن ننه)نمیر هن ترودنین
نیین ینایمیهنایریتنینجرنن رنپژییهنیررنزیر رنمنجرزنیدهنم ف.ن ن
یهیررنرشفندرافن بتوتندین ین یحیه ا ریزز میت ی ا ریزیردت یستود نرهنمنجرزنیینیکنمزنمیرن یمحلندهنییمیطن
خرصتننیرزن م نیندریدن ن حیطتنم تییلن(مر رنمزنییاننهنآلن ات)نصن تنپذیی .ن ن
ن
ن
ن
ن

سلول های جداسازی شده

قطعه ای از برگ جدا شده

ن
ن
ن
شکل  -1-5نمای عمومی از کشت بافت

ن
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 -1-5کشت بافت گیاهی
رشف ندرافنین ینل درنمیمندهنمیرن نضنعنرهنیینیکنمزن ینلیررنایریتنا ریزننیراتهنانمنریتنابدیلنیدکندهنایرهن
رر لن من م ند ن یچهمرنارزهنمرن منپیهن یرن منش ودمکنین حققرکنمینزنزیستتناشن ندهننحنرنرهن ن قریسهندرن
یهیررنمصالحن وتت ایریرک ناسییعنقردلن الحظهمرن ن دتنز رکنمجیمرندینر هیررنمصالحتندنجن نآ دنینم کرکن
منجرزناالقتیررندیرنجوستن مننیزنایمیمنن ن .نیقتتن در هنرشفنایرهنصحبفن تنین ن ع نالن وظن نرشفنایریرکن
نایدمک نزیینپال تیک نایخرنهنینیرن ز مهن تندرید.ناکثیین ییشتنرهنیر لنقی هنز ک نخنمدرنیدکنینپینندنز کن تن
دریدنمزن ییدرزن نرشری زرنمی یفن میتهنینمزنآکن ناکثیینایریرکنز ممت ن خترکن ینهنین...نم تفر هن تنین .نملبتهن
یهنیررناکثیین ییشتن نییمیطنطبیعت ن ندیختن نم نرر آ دننبن هنین یهنجدیدرنمزنرشفنایریرک ناحفنمونمکن
رشفن ینلنیندرافنایریتن عیاتنینم مئهنیدهنم فنرهن ن ن نا رزنمننمعنرشفنیررنم تییلنرهن نییمیطن یکن
ییشهنمرنمنجرزن تنایی ندهنرر ن تن ی  .ن
یکتنمزنرر دی یررن ه تنرهندرمثن ت نین ناکویکنرشفندرافن ن نم تفر هنقیم نایی ناکثیینینمز یر ناننه نیررن
قریزنین فیدنم ف.نجذمدیفنمیرن یهنمزناکثیی ن نابدیلندراتتنرنچکندهنیکنایرهنرر لنم ف.ندستینرشفن نمیرن
یه ن حیطتن ییر نمزن نم نغذمیتنم فنارندتنمندندرافن ن نظین منارنز رنتنرهندتنمندن ستقلنین ناغذیهنرود.ناضررن
ن نم تفر هندیمرنرشفندراف ن حیطتندستهنین مردنم فنیندهنطن ن ع نلنمزن حفظهنییشهنمرنیرنپال تیکتنیفرفن
اشکیلن تنین نارندتنمندننن ن مننیزنارنمندمزهن ن نیرزن یرافنرود(یکلن .)2-5ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -2-5نمونه های گیاهی در محیط کشت آماده
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 -1-1-5مراحل کشت بافت ،از انتخاب تا استریل
دیمرنمنتقرلندرافنایریتنرهن وشرءنآکندرنانجهندهناننهنایریتن ن نظین تنانمندنمزندیگ ن رقهنینیرنحتتن یشهندرید ن
دریدنمزن نم نم تییلنم تفر هنری نینی ییهنمنتخردتن ندیهناین نمقعنپوسنم ف!.نایم نهننکویدنرهندیمرندیهندرافن
نیزندریدنحت رنمزنچرقنرنم تییلنم تفر هنری .ندیمرنضدمفننتندرافنینی ریلن ن نظی ن تنانمکنمزنملکلنینیرن فیدروودهن
یررنخرنگتننیزنم تفر هنری (یکلن .)3-5ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل -3-5مراحل استریل کردن نمونه های مورد آزمایش

 -2-1-5انتقال گیاه کوچک به محیطی جدید
دعدنمزن داتنرهندرافن ن نظین ن حیطنرشفندهنخندتن یدنری هندرید ن یشهن م هنیندهنمندمزهنمرن تن دنرهندتنمندن
زنداتن ستقلنخن ن منآغرزنرودنین نمیرنحرلفنم فنرهندهندستینآدتنیرنخررتن وتقلن تنین (یکلن .)4-5ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل -4-5انتقال گیاهچه از محیط کشت به بستر خاکی
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دعدنمزنمنتقرلنمیرنایریرکندهندستییررنجدید ندهن لیلنمیرنرهنارنمیرن یحیهنمزنزنداتنخن نی یشهن نم نغذمیتن من ن
تیسن میتودننیرزندهنانجهندیهنایرن م ند .نپسنایم نهننکویدنرهنآدیر رنآکنیرندریدن یابرً نمنجرزنین نارنرم نرمن
دتنمنودندهنییمیطن ینم نزنداتن نیهینمر تنروود .ن
 -3-1-5سازگار سازی و انتقال به گلخانه
قبلنمزنرشفنایریچهنیررنحرصلن نییمیطنایخرنه نم لن رزارز رزرنآنهرن نمارقن یدنصن تن تنایی .ندیمرنمیرن
رر نایریچهنیرن نییمیطنآز ریشگریت ندهنایدمکنیررنحریرنایریبنپیفن رسنینرنرنپیفن وتقلنیدهنین نمارقن ید ن
احفنییمیطن طندفننسبتن%75ن ن ررن25ن جهن رنتتنایم نینییمیطننن رن ور بندیمرن دتن20ن یزننگهدم رن تن
ینند .ن
ن یحیهندعد نایریچهنیررن رزار نیدهندهنایخرنهن وتقلنای یدهنیناحفنییمیطن جهنحیم تن ور بنقیم ن تن
اییند(یکلن .)5-5ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -5-5انتقال نمونه ها به گلدان و گلخانه

ن
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 -2-5تعدادی از انواع کشت بافت گیاهی
الف  -کشت سلولی :ندهنرشفن ینلنیرن ن حیطن ریعنینددیکنآار ن(یکن ر هنپیتن ررر یدرنینژلهن رنودنم فنرهن
مزنمننمعنخرصتنمزنجیبکنیرندد فن تنآید)نین نظیفنیریتنرهن ع نالندرناکرکن م کناهنیهن تنینند نرشفن ینلتن
انیود.ن ن
ب  -کشت اندام و بافت :ندهنرشفنمندمزنیرنیندرافنیررن ختیفنایریتننظیینآیند ندیگ ن یشه ن رقهنی...ن ن حیطن
یررن غذرنافتهن تنین (یکلن .)6-5ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -6-5کشت اندام و بافت

ن
پ  -کشت تک جوانه :ن وظن نمزنرشفناکنجنمنه نجدمری کنیکنجنمنهندهنی یمهنقس تتنمزنیرخهندهن وظن ناشکیلن
رقهنمزنطییقنن ننجنمنهنم ف.نمیرن یه نطبیعتناییرن یهناکثیین ییشتن تندرید.نیینجنمنهنمرن ن حن ندیگن من
شردهندرنجنمنهنننکنیرخه ن تنانمکن ن حیطنرشفنآز ریشگریتن یدن م  .ن
ت  -کشت گیاه کامل :نیکندذ ن کرنم فن نییمیطنآز ریشگریتنرشفنین نینیکنایریچهنین ننهریفنیکنایرهن
رر لن منانلیدنرود.
ث  -کشت جنین :ن نمیرنننعنرشف نجویرنایریتنمزندذ نجدمنیدهنینپسنمزنحذفنپن تهندذ نرشفن تین .
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ج  -کشت کالوس :نماینیکندرافنا ریزنیراتهنجدمنین نین نییمیطنآز ریشگریتنانلیدنیکنان هن ینلتنا ریزننیراتهن
دهننرزنررلنسنن رید نمیرنپدیدهن منرشفنررلنسن تنر ود.نیینیکنمزنمیرن ینلنیررنا ریزننیراته ن تنانمنودنابدیلندهن
یکنایرهنینند(یکلن.)7-5ن ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -7-5کشت کالوس

ن
چ  -کشت پروتوپالست  :نپییانپال ف نیرختهنایریتنم فنرهن نمثینیضمنآنزی ت ن ینم هن ینلتنخن ن منمزن فن
م هنم ف.نمزنرشفنپییانپال ف ن تنانمکنایرهنرر یتندد فنآی  .ن
 -3-5کاربرد کشت بافت گیاهی
ملفن-نن انلیدن ییعناعدم نزیر رنمزنایریرکنرهنمزننظینژنتیکتنیکسرنودن:نمزنمیرن یهندیمرنایریرنتنرهناکثیینآکنیرنمزن
یهنیررن ی نزندرن شکلن نمجهنم ف نم تفر هن تنین  .ن
بن -نحذفندی ر رنیرنینانلیدنایریرکنمر رنمزندی ر رن:نم تفر هنمزنرشفندرافن ببنانلیدنایریرکنمر رنمزنییییسن
تنین .ن بر زهندرنآلن اتنیررن مخیتنرهندن ییهنییییسنیرنین ریین یکییبنیرنمیجر ن تین ندسیر ن شکلنم ف.نآکن
یرن تانمنودنطتناکثیینجوستننیزن وتقلنینند.نییییسنیرندرمثنرریهنم یکی نینی چویرنرریهنریفیفنانلیدمتن
ایریتن تینند.ندوردیمیرندسیر ن همنم فنرهن نم نمیلیهمرنرهندیمرناکثیین ییشتنم تفر هن تینند نمر رنمزنییییسن
دریود .ن
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پن-نانلیدنم قرزنجدیدن:ناغییینژنتیکتن ینلنیر ن نجبنی ی نمطالمرتنخرصندهن ینلنیریتن تنین نرهندرززمیتن تن
ینند .ن
تن-نمازمیهنیناغییین تردنلیفنیررنثرننیهنایریرکن م ییتندینم رسننیرزندهنآکنیر .ن
 -4-5کشت بافت جانوری
رشفندرافنمنسرنتنینجرنن رندهن وظن نپینندندرافیرنیرنمندمزیر نانلیدنینم تخیمجندیختن نم ن نثینمزنآنهرنینیرنرر یررن
پژییشتنین...نمنجرزن تایی .نمایچهنییمیطنرشفندیمرنیینننعن ینلن تفریتنم ف نم رندهطن نریتن ینلیرن نیکن
حیط نرشف ندراف نره نحریر ن نم ن غذر نضیی ر نی ن وردع نمنیژر نالزز ندیمر نحیرت ن ینل ن رنود نم یدیرر نآ یوه ن
ریدنیید متنیر ییتر یریر نم ن عدنت ناررتن یررن یدنینین نکنم ف نقیم نایاتهنیندستهندهنییمیطن ور بنایمیمن
یده نمیرن ینلنیرندهنمننمعن ینلنیررن ن نظینابدیلن تنای ند(یکلن .)8-5ن
ن
سلول های عصبی

سلول های تمایز زدایی شده

ن
ن
سلول های ماهیچه
ای

ن

سلول های خونی

شکل  -8-5نمای عمومی از کشت بافت جانوری

دیشتین ینلیرندیمرنمیرنرهن یدنروودندریدندهنیکن طحن تصلنینندن نحرلتنرهندیختنمزن ینلن تانمنودندهنصن تن
غنطهنی نینددیکننیرزندهنماصرلندهن طح ن ن حیطنرشفن یدنروود.ن ن
 -1-4-5شرایط محیطی مناسب برای کشت بافت جانوری
ملفن-نم تییلندن کن حیطنرشفن:نزییمنمغیبن یکییم ارنیس هر نخییتن ییعتینمزن ینلهررن ن ننظین ن حیطنرشفن
یدن تروودنین نطتن یدنخن ن نم ن تننیزنانلیدن تروود.
بن-نلنلهیررنرشفنین نم نمیلیه :نثردفنیدهنرهن ینلهر ن یرنیکن طحندرندر ن وفتندهندهتییرننحنن یدن تروود.
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پ ن -ن حیطنرشفنین نم نمازی نت ن:نیین حیطنرشتتننیرزندهنیکن حینلنن کتننی رلن م نرهندیمرنرشفنطنالنتن
دت ن نم نخرصنپریدم ن یگیننیزندهنآکنمازی هن تنین .
تن–نارزیررن حیطنرشفن:ن یدنطندهنایریبنارزر ندخصنص مرسیژک ی رمرسیدنریدر م ف .ن
ثن-ن یزمکنم یدیتهن حیطنرشفن:نره دستگتندهن حیطنارزرنرشفن م .
جن-ن جهنحیم تن :یینچهن ررن حیطنرشفندرالایندرید ن یزمکن یدندیشتینم فن(دستهندهن حیطنرشفنینننعندراف)ن
ارنمیوکهندهنیکن ریتندی دنرهندرالاینمزنآکن نجبنمنهدمزن ینلتنین  .ن
 -5-5انواع کشت بافت جانوری
رشفندرافنجرنن رندهن هن تهنمصیتنطبقهندودرن تنین نرهنمبر اودنمزنرشفنمندمز نرشفن یزنن ننهنینرشفن ینل .ن
الف  -کشت اندام
رشفنمندمزنیرنرشفنمضن دهن عوتننگهدم رنیکنمضننیرنقس تتنمزنآکن ن حیطنرشفندیمرنحفظنخصنصیرتندراتتن
مضنن ن ننظینم ف نی ن نیمقع نیک نرشف ن ه ندعدر نمز نقس تت نیر نا رز نیک نمندمز نده نی رک نیکیت نم ف نره ن نحرلفن
طبیعتن شریدهن تنین (یکلن.)9-5نملبتهنیکن یرن نمنعندین ین مهنرشفنمندمزنیجن ن م .نمندمزنیرنقر ندهناکثیین
یدکننیستودنیندوردیمیرنیی نقس تتنمزندرافناقطنیکندر ن تنانمندن ن نم تفر هنقیم نایی نرهن ننتیجهن تیردت ندهن
یک نپر خ ناکثییر ن م ندر ن شکل ن نمجه ن ت ن رز .نده نمالیه نده ن لیل نمدز نیجن نیک ن یستم نمییقت نم یکی ر نم کرکن
ایمیمنآی کنمرسیژکنین نم نغذمیتنرراتن ندرافنیجن نندم .نمیرن شکلندرننگهدم رنمندمزن ن حیطنرشفنیریتنرهن
دهناوریب نینمنین نم ن غذرن حینلن نآکن منایمیمن تنآی ندنارنحدی رندیطیفن تنین .ن ن
ن
ن
ن
ن
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شکل  -9-5کشت اندام

ب  -کشت ریز نمونه
نرشفن یزنن ننه نقطعرتنرنچکتنمزندرافناکهندی م رنیدهن مندهنصن تنقطعرتن یزن آی هنیندین یرندستین ور بتن
رشفن تن یود.ندرنمیرناکویکنرشف ندرافنیررننردرلغندهتین یدن تنروود.ن یزنن ننهنیرندهنطن ن ع نلن نمیرنحرلفن
مزندرافنیررنجویوتناهیهن تنینند.ن نمغیبن نم ندرافندهنقطعراتندرنضخر فن 0/5نارن1ن ییتن تینقطعهنقطعهن تن
ین نارنمنتشر ن نم نغذمیتنینمرسیژکندهنقس فن یرزرن یزنن ننه نم کرکنپذیینین  .ن
رشفنیررن یزنن ننهنقر ندنارن رهنیرننگهدم رنینندنین ینلنیررن یکن یزنن ننهندهن یدنینن ننخن نرمنیندیهنم م هن
خنمیود ن م .نیکت نمزنانمید نمصیت نمیر نیینه نحفظ ندعضت نمز نجوبه نیرر ن رختر ر ندراف نیر ن یک ن یز نن ننه نم ف(یکلن
 .)10-5ن
ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -10-5کشت ریزنمونه

ن
پ  -کشت سلول
وظن نمز نرشف ن ینل نرشف ن ینل نیرر نم تخیمج نیده نمز ندراف نمصیت ن(رشف ن ینل نمدتدمیت)نم ف.ن ینل نیر نده نطن ن
کرنیکتنیرندرنر کنآنزیمنیر ندهنیکلنیکن حینلنغییظن ینلتن نآ دهنین پسن کرنم فندهنطن ناکنالیهندین یرن
یکن طحنجر د نیرندهنصن تنغنطهنی ن ن حیطنرشفن نآیود.ندهنیینحرل نمیرن ینلنیرنقر ندهناکثییندنیندوردیمیرن
یدنری هنیناقسیمن تنینندنین ننتیجهننیرزندهناکیم نرشفنیرن"پر رژن ینلت"ن م ند.نرشفن ینلتندهنصن تنج عیفن
شخصتنمزن ینلنیرنم فنرهن تنانمکنآکن مندرناییزنن ن کنحفظنن ن  .ن
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 -6-5مراحل کشت سلولی
ملفن-نجدم رزرن ینلیر ن
ینلیرن تانمنودندرنچودیرن یهندیمرنرشفنآز ریشگریتنجدم رزرنینند.نیکن یهندرنم تفر هنمزنآنزیمنیررنخرصن
م فنرهنان طنآنهر ن ینلیرن من تانمکنمزندرافنمصیتنجدمنری .ندیمرن ثرل نایبنلنیرر ن فیدن مندهنآ رنتنمزنخنک ن
م تخیمجنینخرلص رزرن تنن ریود نیرن ینلیررن رییچهنمرناکنیستهمرن تانمنودندن ییهنیضمنآنزی تنمزندرافن
رییچهنیررنصرف نآزم نینند.
بن-نحفظنیننگهدم رن ینلیرن ن حیطنرشف ن
رشفن ینلنیرر نجرنن رندریدن ن حیطنرر الًنمر رنمزن یکییب نمنجرزنین .ندیمرنجیناییرنمزن یدندررتیریر نمزن
آنتتدینایکنیر م تفر هن تین .ن ن
دهنمالیه نمرثینرشفیررن ینلتندجزنآنهریتنرهنمزنان ن نایاتهن تینند نطنلنم ین حدی رن م ندنینپسنمزنمیرنرهنارن
حدنخرصتنمازمیهنپیدمنری ند ندرنحفظنثبرتن ینلتناحفنایآیودنپییرنقیم نایاتهنیناقسیمن ینلتن نآکیرن تنقفن
تین .ن ینلنیررنرشفن م هنیدهن من تنانمکن ن ررندسیر نپرییرندهنصن تن وج دننگهدم رنن ن .نچویرنییمیطتن
درمثنحفظن یمفن یدنیرنایریبنژنتیکتنمیرن ینلنیرنخنمیدنیدنین نز رکن ور ب ن یدر هن تنانمکنمیرن ینلنیرن من
ذیبنن ن هنینم تفر هنری نینددیرنایایبنمزنپیینیدکن ینلنیرنجیناییرن تنین نینمیرن نحرلتنم فنرهن نحرلن
حرضینم کرکنجیناییرنمزنپییرنحینمنرتنیجن نندم .ن ن
مزنطیات ن ینل یر دیمر ید نیرز ود نم غذر ی اضرر ررات ی خییج نم زمئد ت دریود.نلذم ندیمرنمیوکهن ینلنیرن
ن حیطنرشفندهنخندتناکثیینیردود نالززنم فنایمرمنآنهرن ن حیطنرشفنرمندرید.ندیمرنمیرن وظن ندریدنیینچودن
یقفنیکبر ن ینلنیرن مندهن حیطنرشفیررنارزهنجردجرنری (پر رژن ینل).ن نصن اترهنایمرمن ینلنیرندرالن ی ناکثیین
آنهرن تنقفنیدهنینیم ن یحیهنا ریزن تینند.ن ن
ن
ن
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 -7-5کاربرد های کشت سلولی
الف  -طرلعهن ینلنیرنمزننظیننحنهنرن ید ننیرزیررنغذمیت نمیلنانقفن ید ن
ب -ن طرلعهن ییناکر لنجرننم مکنمزنیکن ینلنلقرحنیراتهندهنیکنجرندم نپین ینلت ن
پ -ن طرلعرتنژنتیکتن ینل ن
ت -ناشخیصن یطرکنیندی تنیمروشهررنمی وتن نددک ن
ث -ندی تناغیییمتن ینلتن نمثینمنم لندی ر رزم ن
ج -نانلیدنیمرسرنیررنیییی ت ن
چ -ن طرلعهناعرلیفنیررن یکن ینلتنینجزئیرتن یدنطندهن نخفنین رزن ینلت ن
ح -ندی تناعرلیفندیرن ینلتن ثل م یکی نپییائیرنیرن نم ابرطن ینلنیرندرنیمن ن
خ -ن طرلعهن حصنالتناهیهنیدهنان طن ینلنیر ن
د -ندی تنمثیمتن نزنینآالیودهنیرنینانلیدن م ینین...

ن
ن
ن
ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

فصل ششم

ن
ن
ن

سلول های بنیادی

ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 -6سلول های بنیادی
لنیررندویر ر ن ینلنیررنا ریزننیراتهنرن نجن متنپی ینلتننیستودنرهندرن میترن ینییژاتنمزن ریینمننمعن ینلن
ین ن
یرن ت ریزنیدهنمند.نمزنیکن ن نمیرن ینلنیرنقر ندهناقسیمنیررن تعد (خن ننزمیتنیرنخن درز رزر)نیستودنینمزن نرن
یگیناحفنییمیطنخرصتن نددکنینیرن نآز ریشگره ن ینلنیرنیتن منانلیدن تنروودنرهننهریترندهنمننمعنخرصتنمزن ینلن
یرنابدیلن تن ینندن( یکلن.)1-6ن یندرنرهنآ کن مندهنمونمکنا ریزندهن ینلنیررنمخت صر صتنینیرناخ ص صتن یدکن تن
یور یم .ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -1-6سلول بنیادی

ن
ن
 -1-6انواع سلول های بنیادی

ینلنیررندویر رن نایریرک ن یرزن یدنایرهنی ستودنیندهندیگنیر نالنیرنین ینهنیرنابدیلن تن ینند.ن ینلنیررن
ک ن ینلنیررنن
دویر رن نجرنن مک ن ینلنیررن وحصیندهنای رنیستودنرهندهن ریین ینلنیررنددکننظیینپن ف نخن ن
مصبتنین...نابدیلن تنینند.ن ینلنیررندویر رن مندهن ین تهنمصیتناقسیمن تنروودن :ن
 -1تتتینلنیررندویر رنجویوتن-ن رهن تنانمنودنی هنرن مننمعن تتتینلنیررنددکنیکن نجن ندرلغن مندستتترزندنینمزن
دال تن یفندد فن تنآیود.
 -2ینلنیررندویر رندراتتن–نرهن ع نالن ینلنیررندویر رندز ا سرالکنیمننر یدهن تن ینندنین ند سیر رنمزندرافن
یررنددکنیجن ن م ند.نمیرن ینلنیرن تنانمنودنیینننعن ینلتن من نآکندرافنخرصندسرزند.
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 -2-6انواع سلول های بنیادی براساس توانایی تمایز
ینلنیررندویر رن مندیم رسنانمنریتنا ریزندهن ینلنیررن یگی ندهنچهر ناییهناقسیمن تنروودن :ن
اییهنمیلن-نی هنانمکنیرن Totipotentن
ی هنانمنتندهن عوررنپترنسیلنمیجر نی هنننعن ینلندیمرن ج نمهنرنمندمزنیرن نیین یحیهنمرنم ف.نی هنانمنتندسیر ن
نر نم فن.ن نمنسرکنین ریینپسترندم مکناقطن8ن ینلنمیلیهنمیجر نیدهنمزن ینلناخمن نی هنانمکنیستودنزییمنآنهرن تن
انمنودندهنی هنرن تتینلنیررن نجن ن نددکندرلغیرنینحتتن تتینلنیرنیتنرهنجففنیندودننرفن مناشتتکیلن تن یود ن
ابدیلنینند(یکلن-6ن .)2ن
ن
ن
ن
ن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -2-6سلول های بنیادی همه توان و جداسازی آن ها
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اییهن یزن-نپیانمکنیرن Pluripotent
میرن ینلنیرن تنانمنودنیینننعن ینلتن نددکندز ا سرالکن مناننلیدنروود.ن ینلنیررندویر رنجویوتن نپیانمکنی ستودن
زییمن تنانمنودندهنیین ینلتندهنجزنآکنیرینتنرهنجففنیندودننرفن منا شکیلن تن یودن نابدیلن ینندن( یکلن.)3-6ن ن
دز استترالکنپرلپن ندمکنیندرافنیررنچیدتنمزن تتینلنیررندویر رنپیانمکنیستتتودنرهنددلیلنمدزنا ریزنیرننردرلغندن کن
لوفن یفنیر ن تنانمکندرنپینندنز کنآنهرندهن غزنم تخنمکنمایم ندی ر ن نار یرن ینلنیررنخننتنجدیدنمزنآنهرنم تفر هن
ری .ن ن
ن
ن
ن
ن

ن
ن
ن
ن
ن
شکل  -3-6سلول های بنیادی پرتوان

ن
ن

اییهن نزن-نچودنانمکنیرن  Multipotentن
ینلنیررندویر رن نجن ن ندرافنیررن ختیفندز ا سرالکنی ستودنرهنمغیبندیمرنان صیفن ینلنیریتندکر ن تن ی ن
رهنقر ندهنانلیدن ینلنیررن ختیفنیکندرافن عیرنی ستودن.ن رنودن ینلنیررندویر رن غزنقی زنم تخنمکنرهنمننمعن
ینلنیررندرافنخنکن من تن رزند(یکلن .)4-6ن
ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -4-6سلول های بنیادی چندتوان

اییهنچهر زن-ناکنانمکنیرن Unipotent
تتینلنیررندویر رنیستتتودنرهناقطن تنانمنودنیکنننعن تتینلناخصتتصتتتن منانلیدنروود.ن رنودنلوفن تتیفیرر ( Bن
ایییتنمزن ینلنیررنخننتنرهن نمی وتنددکننقهن م ند)نرهناقطنقردییفنانلیدنپال ن یفیرن من م ند(یکلن .)5-6ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

شکل  -5-6سلول بنیادی تک توان

ن
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 -3-6کاربرد سلول های بنیادی
در درمان برخی از بیماری ها ،از سلولهای بنیادی استفاده می شود .موارد ذیل ،نمونه های این بیماری ها هستند.
ضایعات نخاعی  :پزیکرکندرنم تفر هنمزن ینلنیررنجویوتنمنسرکنانمنستهنمندندهنمایم ن چر نآ یبنیررننخرمتنر کن
روودنارن یدر هنحسنینروتیلنمندمزیررناحترنتنخن ن مندهن فنآی ند.ن
دیابت  :دیمرندسینر رنمزن ی زن بتالندهن یردفنننعنیکنرهن ینلنیررنمنسنلیرن رزنلنزمل عدهنان طن ینلنیررنمی وتن
ددکنمزندیرن ت یند ن ینلنیررندویر رن تانمندنیکن مهنحلندر ید.ن من ش ودمکنانمن ستهنمندن ینلنیررندویر رنجویوتن
من سرکن مندهن ینلنیررنمن سنلیرن رزنیناوظیمنروودهنقودنخنکن ن ن یهررن یردتتنابدیلنروود.نمیرن

رکنمرونکن ن

دیختنرشن یررنپیشیاتهندین یرنمنسرکنمنجرزن تین .
بیماریهای قلبی  :دی ر رنقیبتنیکتنمزن ه تییرندی ر ریررن یابر ن ن تتیم تتینجهرکنم تتفنین تتینلیررندویر رن
تانمندن نمیرنز یوهندهنیر رندی ر مکندیرید.ن حققرکنانمنستهنمندندنرناز یقن ینلنیررندویر ر نمضیهنقیبنآ یبنن یدهن
نر یتنمزن کتهنقیبتن منای یمنروود.نی چویرناز یقن ینلنیررندویر رن نجبنای یمنمییقنآ یبن یدهنقیبتن یدهن
م ف.
بیماری پارکین سون  :ینلنیررندویر رنی چویرندهنیر رن بتالیرکندهنپر ریو سنکننیزنآ دهنم ف.ندی ر رناحییلنن
مصبتنرهن نجنبندییزن شکالتنحیرتت نافتر رنین فتتنمضالتن تنین ن.ن طرلعرتننشرکن م هنم فنرهن ینلنیررن
دویر رنجویوتن تنانمنودن نجبنمازمیهننن یکنیررن رزندهندوپامینن ندی ر مکن بتالندهنپر ریو سنکن ین نرهنمیرن
ر هنیی یریتن نددنشرکنرریهنیراتهنم ف .ن
بیماری آلزایمر :ن نمیرندی ر رننیزن رنودنپر ریوسنکن ینلنیررندویر رنجویوتن تانمنودنیکن مهنحلن

رنتندرید.ن

آلزمی ینیکتنمزندی ر ریررن میجتنم فنرهن نآکنای نقد تنحراظهنخن ن منمزن فن ت ید.
ترمیم ساییدگی زانو  :یکتنمزن میجاییرنیینهیررن
زمنننم تتتفنرهن نمییمکننیزنمنجرزن تن یتتتن .نمیرن
یینهیررن

رنتندرنم تفر هنمزن ینلیررندویر ر ن

رکنینای یمن رییداتن

رکن صتتتدن ناقیفندرالیتن م نیننیرزندی ر ن مندهنپیگییرن یگین

رنتنمزندیرن تدی  .ن
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پیوند پو ست جهت درمان سوختگی ها :ندی ر مکن چر ن نختگتندهنپینندنپن فننیرزن م ند.ننیرز یرکناقطنیکن
الیهنخر جتنپن تتفننیستتف.نآنهرننیرز ودنالیهنیررنپریهنمرنینپشتتتیبرکننیزنیستتتودنرهندرنپینندیریتنمزندخهنیررن
قطن این نننمحتن رلم ن حلن نختگتن من دمیمن تنروود.نندی میفنپن فنمزنقس فنیررن یگینددکنرهنصد هنندیدهن
م فنینپینندنآکندهننرحیهن نخته نایچهناکویکندسیر نخندتنم فنیلتن ننرحیهنرندی نمیفنپن ف ن م مرن شکالناتن
رنودنمحت رلندرقتن رندکنجررنزخم نمزن فن م کنآبنددکنینی ی نمفننفندهن مخلنددکن تندرید.ندوردیمیر ن تنانمکن
مزن ینلنیررندویر رنپن فن ندخهنیررن رلمنم تفر هنین ن حیطنآز ریشگریتنیناحفنییمیطنخرصنآکن منابدیلن
دهنپن فنطبیعتنای نن ن نرهنجریگزیرندخهنآ یبن یده ن تنین .

قبل از پیوند

بعد از پیوند
شکل  -6-6پیوند پوست به کمک سلول بنیادی
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