
  چیست؟(DNA)اسیدریبونوکلئیکدئوکسی

 (:DNA)اػیذ سیبًََکلئیک دئَکؼی

 اػت طًتیکی ّبی دػتَسالعول داسای کِ ببشذ هی ًَکلئیک اػیذ ًَعی( DNA)اػیذ سیبًََکلئیک دئَکؼی

 اصلی ًقش.گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد ٍیشٍع ٍ صًذُ هَجَدات بیَلَطیکی ٍتَػعِ کشد کبس بشای کِ

 دس هَجَد طًتیکی ّبی العول دػتَس.ببشذ هی طًتیکی اطالعبت هذت طَالًی ػبصی رخیشُ DNA هَلکَل

 هَسد ، ػلَل دس RNA ّبی هَلکَل ٍ پشٍتئیي ػبخت چَى هَاسدی بشای ًْبیت دس DNA هَلکَل

 ٍلی شًَذ هی ًبهیذُ طى کٌٌذ هی حول ببخَد سا طًتیکی اطالعبت کِ DNA اص قطعبتی.گیشد هی قشاس اػتفبدُ

DNA خَد ػبخت بشای کِ ببشذ هی ًیض دیگشی ّبی تَالی داسای DNA اطالعبت اص اػتفبدُ تٌظین یب 

 بب پلیوشی طَالًی سشتِ دٍ اص DNAشیویبیی، لحبظ اص. گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد ، طى دس هَجَد صًتیکی

 فؼفبت ٍ قٌذ ّبی گشٍُ اص ّبیی ػتَى شبهل کِ اػت شذُ تشکیل ًَکلئَتیذ جٌغ اص ػبختبسی ّبی ٍاحذ

 ّبی هَلکَل.داسًذ قشاس یکذیگش هَاصی شکل بِ DNA سشتِ دٍ ایي.داسًذ اػتش ًَع اص پیًَذی کِ شَد هی

 سشتِ گزاسی کذ ببعث آلی ببص چْبس ایي تَالی.ببشٌذ هی هتصل یکذگش بِ آلی ببص ًَع چْبس طشیق اص قٌذ

 اػتفبدُ هَسد ببشٌذ هی پشٍتئیي ػبصًذُ ّبی ٍاحذ کِ اػیذ آهیٌَ ػبخت ی بشا کذّب ایي کِ شَد هی صًتیکی

 ػبخت ٍبشای شَد هی خَاًذُ تشجوِ ًبم بِ هشحلِ دس RNA هَلکَل تَػط طًتیکی کذ ایي.گیشد هی قشاس

 کشٍهَصٍم ًبم بِ ّبیی ػبصُ شکل بِ ػلَل داخل دس DNA. گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد اػیذ آهیٌَ

 ًؼخِ سا دًٍؼخِ بِ تکثیش فشآیٌذ شَد هی ػبختِ ػلَلی تقؼین صهبى دس کشٍهَصٍم ّش اص دًٍخؼتِ.ببشذ هی

 ًبم بِ بخشی دس( آغبصیبى ، ّب قبسچ گیبّبى، ، جبًَاساى) ّب یَکبسیَت دس کشٍهَصٍم.ًبهٌذ هی DNA بشدای

 داسد قشاس ػلَل ػیتَپالػن دس( ّب آسکی ٍ ببکتشی) ّب پشٍکبسیَت دس حبلیکِ دس گیشد هی قشاس ػلَل ّؼتِ

 DNA ػبصًذُ ٍاحذ کشٍهبتیي) کشٍهبتیٌی ّبی پشٍتئیي ّب کشٍهَصٍم داخل دس.ًذاسد هشخصی جبیگبُ ٍ

 بِ ػبصی فششدُ ایي.داسًذ بشعْذُ سا DNA ػبصی فششدُ ٍظیفِ کِ داسد ٍجَد ّیؼتَى هبًٌذ( ببشذ هی

 .کٌذ هی کوک سًٍَیؼی هشحلِ دس ّب پشٍتئیي ٍدیگش DNA تعبهل

 ًکلًَیذ جٌغ اص ای ػبصًذُ ٍاحذّبی اص هتشکل شًَذُ تکشاس ّبی سشتِ اص کِ اػت پلیوشی ای اى دی

 آًگؼتشٍم آى ٍعشض(  ًبًَهتش ۲٫۲ تب ۲٫۲) آًگؼتشٍم ۲۲ تب ۲۲ ای اى دی صتجیشّبی سشتِ طَل.ببشذ هی

 پلیوشی سشتِ ٍلی ببشذ هی کَچک بؼیبس DNA شًَذُ تکشاس ٍاحذ ّش اگشچِ. ببشذ هی( ًبًَهتش ۰٫۳۳) یب



DNA اًؼبى، کشٍهَصٍم بضسگتشیي هثبل بشای.ببشذ شذُ تشکیل ًَکلئَتیذ ّب هیلیَى اص اػت هوکي 

 DNA ػبصًذُ ٍسشتِ دس.ببشذ هی هکول آلی ببص هیلیَى ۲۲۰ اًذاصُ بِ طَلی دسای یک شوبسُ کشٍهَصٍم

 قٌذ بِ دادّشذُ پیًَذ آلی ببص یک.داسًذ هبسپیچ شکل بِ اًگَس خت دس ّوچَى ای پیچیذُ ّن دس ػبختبس

 تشکیل ًکلئَتیذ شَد هتصل فؼفبت گشٍُ بِ خَد ببص طشیق اص ًکلَصیذ ٍاگش شَد هی گفتِ ًکلَصیذ

 ًکلئَتیذ پلی آى بِ DNA دس طَسهثبل بِ ببشٌذ شذُ دادُ پیًَذ یکذیگش بب ًَکلئَتیذ چٌذیي اگش.شَد هی

 .شَد هی گفتِ

 دس ٍتکشاسی هتٌبٍة صَست بِ کِ ببشذ هی فؼفبت ٍگشٍُ قٌذ اص هتشکل ّبیی ٍاحذ اص DNA ّبی سشتِ

 اػت( کشبٌی پٌج قٌذ)پٌتَص ًَعی کِ سیبَص دئَکؼی DNA دس اػتفبدُ هَسد قٌذ.گشفتٌذ قشاس سشتِ طَل

 .اًذ شذُ دادُ پیًَذ یکذیگش بِ فؼفشی ّبی گشٍُ تَػط قٌذّب.اػت شذُ تشکیل

 

آلیببز

 بیي اتصبل ایي شًَذ هی هتصل یکذیگش بِ سشتِ دٍ ّش دس آلی ّبی ببص طشیق اص سشتِ ّش ًکلئَتیذ DNA دس

 ّبی ببص.شَد هی گفتِ هکول ببص ّن بِ هتصل ببصّبی ایي بِ ببشذ هی سشتِ دٍطشف ًَکلئَتیذّبی آلی دٍببص

 آدًیي ببص بیي ایي اص کِ داسًذ ٍجَ «آدًیي» ٍ «تیویي» ،«گَآًیي» ،«پَسیي» ّبی ًبم بِ شکل چْبس بِ آلی

 دس ًٍبهحلَل قطبی غیش ای دٍسشتِ تَالی ایي.ببشذ هی ػیتَصیي ببص هکول گَآًیي ٍببص ، تیویي ببص هکول

 یب ًیتشٍطى هَلکَل بب ببص یک ّیذسٍطى بیي پیًَذ طشیق اص یکذیگش بب هکول ببصّبی پیًَذ.ببشذ هی آة

 شکؼتِ ساحتی بِ دسًتیجِ ببشذ ًوی کٍَاالًؼی قَی ًَع اص پیًَذ ایي شَد هی حبصل هکول ببص اکؼیظى

 بِ کِ اًذ کشدُ تشبیِ لببع صیپ بِ سا DNA ای سشتِ دٍ صًچیشُ علت ّویي بِ ببشذ هی جبیگضیٌی ٍقببل

-آدًیي هکول دٍببص بیي ّیذسٍطى هَلکَل ییًَذ. شًَذ هی جذا یکذیگش اص ببال گشهبی یب فشبس اثش دس ساحتی

 داسد ٍجَ پیًَذی ّیذسٍطى هَلکَل ػِ ػیتَصیي_گَآًیي دس ببشذ هی هتفبٍت ػیتَصیي-گَآًیي بب تیویي

 هکول ببصّبی تعذا هیضاى ًتیجِ دس داسد ٍجَد پیًَذی ّیذسٍطى هَلکَل دٍ تیویي-آدًیي دس حبلیکِ دس

 DNA ببشذ بیشتش آى هقذاس ّشچِ بطَسیکِ ببشذ هی DNA اػتحکبم کٌٌذُ تعییي ػیتَصیي_گَآًیي

 .اػت هؼتحکوتش

 



هبسلولدرایاندیکبر

 ٍ پشٍتئیي ػبخت چَى هَاسدی بشای ًْبیت دس DNA هَلکَل دس هَجَد طًتیکی ّبی العول دػتَس

 ببخَد سا طًتیکی اطالعبت کِ DNA اص قطعبتی.گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد ، ػلَل دس RNA ّبی هَلکَل

 خَد ػبخت بشای کِ ببشذ هی ًیض دیگشی ّبی تَالی داسای DNA ٍلی شًَذ هی ًبهیذُ طى کٌٌذ هی حول

DNA لحبظ اص. گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد ، طى دس هَجَد صًتیکی اطالعبت اص اػتفبدُ تٌظین یب 

 کِ اػت شذُ تشکیل ًَکلئَتیذ جٌغ اص ػبختبسی ّبی ٍاحذ بب پلیوشی طَالًی سشتِ دٍ اص DNAشیویبیی،

 بِ DNA سشتِ دٍ ایي.داسًذ اػتش ًَع اص پیًَذی کِ شَد هی فؼفبت ٍ قٌذ ّبی گشٍُ اص ّبیی ػتَى شبهل

 هتصل یکذگش بِ آلی ببص ًَع چْبس طشیق اص قٌذ ّبی هَلکَل.داسًذ قشاس یکذیگش هَاصی شکل

 آهیٌَ ػبخت ی بشا کذّب ایي کِ شَد هی صًتیکی سشتِ گزاسی کذ ببعث آلی ببص چْبس ایي تَالی.ببشٌذ هی

 هَلکَل تَػط طًتیکی کذ ایي.گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد ببشٌذ هی پشٍتئیي ػبصًذُ ّبی ٍاحذ کِ اػیذ

RNA گیشد هی قشاس اػتفبدُ هَسد اػیذ آهیٌَ ػبخت ٍبشای شَد هی خَاًذُ تشجوِ ًبم بِ هشحلِ دس .DNA 

 تقؼین صهبى دس کشٍهَصٍم ّش اص دًٍخؼتِ.ببشذ هی کشٍهَصٍم ًبم بِ ّبیی ػبصُ شکل بِ ػلَل داخل دس

 ّب یَکبسیَت دس کشٍهَصٍم.ًبهٌذ هی DNA بشدای ًؼخِ سا دًٍؼخِ بِ تکثیش فشآیٌذ شَد هی ػبختِ ػلَلی

 پشٍکبسیَت دس حبلیکِ دس گیشد هی قشاس ػلَل ّؼتِ ًبم بِ بخشی دس( آغبصیبى ، ّب قبسچ گیبّبى، ، جبًَاساى)

 ّب کشٍهَصٍم داخل دس.ًذاسد هشخصی جبیگبُ ٍ داسد قشاس ػلَل ػیتَپالػن دس( ّب آسکی ٍ ببکتشی) ّب

 فششدُ ٍظیفِ کِ داسد ٍجَد ّیؼتَى هبًٌذ( ببشذ هی DNA ػبصًذُ ٍاحذ کشٍهبتیي) کشٍهبتیٌی ّبی پشٍتئیي

 سًٍَیؼی هشحلِ دس ّب پشٍتئیي ٍدیگش DNA تعبهل بِ ػبصی فششدُ ایي.داسًذ بشعْذُ سا DNA ػبصی

 .کٌذ هی کوک


