
 بازهاي آلي داراي اشكال توتومري هستند كه تنها يكي از اشكال فوق 

  .پايدارتر است

 تصور بر اين بود كه موقعيت اتم هاي هيدروژن موجود در بازهاي پورين و پيريميدين ثابت         1953تا سال   

قل و انتقـاالتي وجـود   ولي امروزه مي دانيم كه با آنكه چنين ن. نبوده، دائماً از اتمي به اتم ديگر منتقل مي شوند      

معهـذا آنهـا جايگاههـاي    ) اين نقل و انتقاالت اتم هاي هيدروژن به نام شيفت توتومري خوانده مي شود          ( دارد  

 اتم هاي ازت كه بـه حلقـه    مثالً. خاصي دارند، به عبارت ديگر به اتم هاي خاصي متصل باقي مي مانند       ترجيحي  

)الً به شكل آمين   هاي پورين و پيريميدين متصل هستند، معمو       )2NH        و بندرت بـه شـكل ايمـين( )NH  مـي

  .باشند 

 

  

 به شكل آمين هستند و بندرت شكل ايمين را  بازهاي آدنين و سيتوزين معموالً.  انول⇔ ايمين و كتو ⇔توتومري آمين   

 دهندنشان مي 



)  گوانين و تيمين معموالً به شكل كتو       6Cهمچنين اتم هاي اكسيژن متصل به        )OC بوده، بندرت به    =

)صورت انول )OHC   . ديده مي شوند  −

 

  

 هايي كه با پيكان نشان داده شده اند مي اتم.  به شكل كتو و بندرت به شكل انول هستند بازهاي گوانين و تيمين معموالً

  .توانند در پيوندهاي هيدروژني شركت نمايند

 

ضروري است، اگر چنـين نبـود      DNAوجود جايگاه نسبتاً ثابت اتم هاي هيدروژن براي فعاليت زيستي           

صورت توالي بازهاي دو زنجيره لزوماً آدنين با سيتوزين و گوانين با تيمين نيز مي توانستند جفت شوند و در آن                

ه طـور      .  نمي توانست نقش يك مولكول ژنتيكي را ايفا نمايد         DNAمكمل هم نمي شد و       همان گونه كه بعـداً ـب

ـ       DNAمفصل توضيح داده خواهد شد، همانند سازي صرفاً به دليل مكمل بودن دو رشته                ه انجام مـي شـود، ب



طوريكه ابتدا دو زنجيره از يكديگر جدا مي گردند و هر كدام به عنوان الگو قرار گرفته، نوكلئوتيدي هاي مكمل                    

براي انجام صحيح همانند سازي بايد اشكال ايمـين آدنـين و سـيتوزين و انـولي                 . در مقابل آنها قرار مي گيرند     

( اگر چنين نباشد، خطاهـاي  . رت وجود داشته باشندگوانين و تيمين در مقايسه با اشكال آمين و كتوي آنها بند     

  .زيادي رخ مي دهند كه طبعاً با رشد منظم و تقسيم سلولي مغايرند) جهشهاي 

  .  دناتوره شده مي تواند ساختمان طبيعي خود را بازيابدDNAمولكول 

قرار گيرنـد، در اثـر از بـين    ) راد  درجه سانتيگ100حدود (  در حرارت باال DNA چنانچه مولكول هاي

از آنجا . ه مي شود  رفتن پيوندهاي هيدروژني دو رشته آنها از هم جدا مي گردند به اين پديده دناتوره شدن گفت                

ـ  AT با سه پيوند هيدروژني و بازهايGCكه جفت بازهاي  د،   با دو پيوند هيدروژني به يكديگر مت صل شـده اـن

  . به حرارت بيشتري نياز دارد GCبنابراين جدا شدن 

 

 



 GC همانگونه كه مالحظه مي شود هر چه درصد DNA و حرارت الزم براي دناتوره شدن مولكول GCمنحي ارتباط فراواني 

 جانداران مختلف در دو DNAبراي انجام اين آزمايش مولكول هاي  .  الزم بيشتر خواهد بود بيشتر باشد حرارتDNAدر رشته 

7PHمحلول مختلف با   با ( هاي مختلف DNA حل شده اند، هر يك از نقاط موجود در منحني حرارت الزم براي دناتوره شدن =

  .را نشان مي دهد)  متفاوت GCدرصد 

  

تنهـا بعـضي از     در دماهاي كمتر و يا در حضور مواد دناتوره كننـده اي چـون قليائيهـا و يـا فورماميـد                      

ورت جفت باقي  به صGC   از يكديگر جدا مي شوند ونواحي غير ازAT  يعني نواحي غني از       DNAقسمتهاي

  .مي مانند

.  به طور كامل دناتوره شود، امكان برگشت به حالت طبيعي اوليـه وجـود دارد           DNAبه هر حال چنانچه     

اي كه در اثر حرارت، كامالً دناتوره شده است به آرامي سرد شود زنجيره هاي DNAبدين ترتيب كه اگر محلول     

به اين عمل رناتوره شدن گفتـه مـي   . را تشكيل مي دهندDNAجدداً يكديگر را يافته و مارپيچ مضاعف     مجزا م 

را بوجود آورد بـه طوريكـه يـك زنجيـره     DNAبا انجام چنين آزمايشهايي مي توان مولكول هاي دو رگه   . شود

 درصـد  25در نتيجه انجام اين آزمايشها معلوم شده اسـت كـه    . مربوط به موش و ديگري مربوط به انسان باشد        

DNA          شـباهتي  )  درصد 75حدود (   انسان و موش مي توانند به صورت دو رگه در آيند ولي قسمت اعظم آنها

از ژنهاي انسان به ژن هـاي مـوش           درصد 25به عبارت ديگر    . ي مولكول دو رگه ايجاد نمي كنند      بهم ندارند يعن  

جانداران مختلـف   DNA، براي تعيين ميزان تشابه بينDNAل از ابداع روشهاي تعيين تواليقب. شباهت دارند 

  . طريق قرابت گونه هاي مختلف تعيين مي گرديداز روش دو رگه سازي استفاده مي شد و بدين

   تك رشته استDNAكروموزوم بسياري از ويروس هاي كوچك به صورت يك مولكول



، دو رشته اي هستند و تنها در هنگام هماننـد سـازي در   DNAابتدا تصور مي شد كه كليه مولكول هاي    

. شته موقتاً از هم باز شده و به صورت تك رشـته اي در مـي آينـد          ناحيه كوچكي از چنگال همانند سازي، دو ر       

ه   C با,TGبا  Aمقدار ) باكتريوفاژها ( بعدها معلوم شد كه در بعضي از ويروسهاي باكتريها    مساوي نيـست، ـب

113فاژهـاي ميلـه اي       و   13S و 174xϕژهاي كروي   فا. عبارت ديگر آنها تك رشته اي هستند       FM از ايـن    ,

نيز ) ويروس هاي كوچكي كه مهره داران را آلوده مي كنند     ( كروموزوم پاروويروس ها    . دسته محسوب مي شوند   

  . تشكيل شده استDNAاز يك رشته 

تك رشته اين ويروس ها پس از ورود به سلول ميزبان دو رشته اي مي گردند، بدين                 DNAولكول هاي   م

مولكول دو رشته اي مولكول هاي از روي اين . معني كه خود الگو قرار گرفته و رشته مكمل آنها ساخته مي شود       

در  DNAبنابراين همانند سـازي  . ذرات ويروسي جديد قرار مي گيرند در تك رشته اي ساخته و  DNAجديد  

در اينجا نيـز نوكلئوتيـدهاي مكمـل در    .   هاي دو رشته اي بودDNAاين ويروس ها بصورتي است كه در مورد      

 تـك  هاي  DNA اصلي در اين است كه در به هر حال تفاوت. مقابل رشته الگو قرار گرفته و پليمريزه مي شوند    

قرار مي گيـرد و زنجيـره       ) كه با عالمت منفي نشان داده مي شود         ( رشته اي همواره يك زنجيره به عنوان الگو         

هر دو رشته به هاي دو رشته اي DNAدر حاليكه در . از روي آن ساخته مي شوند  + ) زنجيره هاي   ( هاي مكمل   

  .عنوان الگو قرار مي گيرند

تك رشته اي ميتوانند نقش خود را به عنوان كروموزوم ويروسي ايفـا نماينـد               DNAاگر چه مولكولهاي    

سـلول هـاي بـاكتري و سـلولهاي هاپلوئيـد       . اطالعات وراثتي سلولي نسيتند   ولي مولكول مناسبي جهت حمل      

تـك رشـته اي    DNAاگر به فرض كروموزوم هاي انترفـاز داراي       .  نسخه از هر ژن دارند     يوكاريوت ها فقط يك   

 سلولهاي دختر حاصل مكمل يكديگر DNAبودند و تنها در مرحله ميتوز دو رشته اي مي شدند، در اين صورت 



. كامالً متفاوت آنها، پروتئين هاي مختلفي ساخته مي شـد        مي شدند و در نتيجه در اثر ترجمه اطالعات ژنتيكي           

در سلولهاي تكامل يافته سبب مي شود كه سلول هاي حاصل از تقـسيم،               DNAدو رشته اي بودن مولكولهاي      

ه اطالعات وراثتي يكساني دريافت دارند، ضمناً چنانچه يكي از رشته هاي فوق توسط عوامل مخربي چون اشـع                 

ايكس آسيب ديد، رشته مكمل آن مي تواند به عنوان الگو قرار گرفته و بدين ترتيب بخش آسيب ديده تـرميم                  

كه تنها ويروس هاي بسيار كوچك داراي كروموزوم تـك رشـته اي هـستند و    بنابراين جاي تعجب نيست   . شود

طول بيشتر در معرض آسيب بيشتري قرار دارند دو رشته اي           كه به دليل     ) 2Tمانند  ( كروموزوم فاژهاي بزرگتر    

  .هستند

   

 


