
بیوشیمی عمومی
نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک



نوکلئوتیدها واحد سازنده اسیدهای نوکلئیک

اسیدهای نوکلئیک بزرگترین ماکروملکول ها هستند•

مسئول ذخیره و انتقال اطالعات ژنتیکی•

:نوکلئوتیدها واحد سازنده اسیدهای نوکلئیک می باشند•

باز آلی نیتروژنی

قند پنتوز

فسفات



ساختار نوکلئوتید

باز نیتروژنی
2 گزانتین، هیپوگزانتینآدنین، گوانین ، (: پورین)حلقه ای

1 تیمین، سیتوزین، یوراسیل(: پیریمیدین) حلقه ای

Purines Pyrimidines



ویژگی عمومی بازهای پورین و پیریمیدین

(تسهیل انباشته شدن نوکلئوتیدها)ساختار نسبتاً مسطح •

بازهای ضعیف آبگریز•

نانومتر260جذب نور در طول موج •

ایمین-انول و آمین-توتومری کتو•

کتونی آمین ودر شرایط فیزیولوژیک ثابت تعادل واکنش توتومریزاسیون بیشتر به سمت اشکال •
.است

انول           کتو                      ایمین          آمین



ساختار نوکلئوتید

(پنتوز)کربنه 5قند •
DNA : داکسی ریبوز ( 2دارای گروه’ H)

RNA : ریبوز( 2دارای گروه’ OH)

قند پنتوز+ باز آلی : نوکلئوزید

گلیکوزید-N-βپیوند 



ساختار نوکلئوتید

فسفات+ نوکلئوزید : نوکلئوتید

NMP = nucleoside monophosphate

NDP = nucleoside diphosphate

NTP = nucleoside triphosphate

dNMP = deoxynucleoside monophosphate

dNDP = deoxynucleoside diphosphate

dNTP = deoxynucleoside triphosphate



اعمال دیگر نوکلئوتیدها

ناقل انرژی در سلول-1



اعمال دیگر نوکلئوتیدها

مشارکت در ساختار برخی کوآنزیم ها-2

FAD

NAD

NADP

Co-enzyme A

SAM(S-آدنوزین متیونین)

Co-enzyme A



اعمال دیگر نوکلئوتیدها

پیک ثانویه در پاسخ به برخی هورمون ها و محرک های خارجی-3

cAMP(cyclic AMP)

cGMP(cyclic GMP)

آنزیم های آلوستریک( افکتور)تنطیم کننده -4

پیش ساز اسیدهای نوکلئیک-5



پیوند فسفودی استری موجب اتصال 
ید نوکلئوتیدهای متوالی در ساختمان اس

نوکلئیک می شود 



DNAسطوح ساختاری 

توالی نوکلئوتیدی: ساختار اول

ساختار دوم

ساختار سوم

ساختار چهارم



DNAسطوح ساختاری 

ساختار دوم•

•DNA : رشته ای غیر موازی2مارپیچ

رشته مکمل اند2•

(Base pairing)پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل •

(Base stacking)انباشته شدگی بازی •



DNAسطوح ساختاری 
B-DNAفرم •

در اثر جفت شدن زوایه دار بازها: شیار بزرگ و کوچک•

آنگستروم34نوکلئوتید، 10: هر دور مارپیچ •

راست گرد•



یکساختار های سنجاق سری و صلیبی در نواحی پالیندروم



DNAسطوح ساختاری 

ساختار سوم•

رشته ای در عدم حضور پروتئین ها 2ترتیب سه بعدی مارپیچ •
که با ایجاد پیچ و تاب های مضاعف موجب ایجاد ساختمان 

.می شود( super coil)های ابرپیچ 

relaxed supercoiled



در کروموزوم هاDNAسازماندهی 

•DNAبسیار بزرگتر از سلول است.

نقش دارندDNAهیستون ها در بسته بندی •

H1, H2A, H2B, H3, H4

146 bp

50 bp

ساختار دانه
تسبیحی



در کروموزوم هاDNAسازماندهی 

نانومتری30رشته •

مدل سلنوئید

مدل زیگزاگی



در کروموزوم هاDNAسازماندهی 

پروتئینی( scaffold)بر روی داربست ( loop)تشکل ساختار های حلقه •



در کروموزوم هاDNAسازماندهی 

تشکیل ساختارهای فشرده رزت و کروموزوم در هنگام تقسیم سلولی•



ژنوم
کل محتوای ژنتیکی یک موجود•

•DNAژنومی شاما نواحی ژنی و نواحی بین ژنی

وظیفه دارRNAکه حاوی اطاعات برای کد کردن یک پلی پپتید یا DNAبخشی از توالی مولکول : ژن•



ژنوم

:ژنوم ویروس ها•

یک رشته یا دو رشته

RNA یاDNA

خطی یا حلقوی

پیوسته یا ناپیوسته

:ژنوم پروکاریوت ها

DNAکروموزومی

پالسمید

ژنوم یوکاریوت ها

یا تعدا بیشتر کروموزوم خطی2

ژن های نا پیوسته 



RNA
وظیفه دارRNAبرای ساخت پروتئین یا DNAمسئول دریافت و انتقال اطالعات ذخیره شده در •

سه گروه•

mRNA :RNAپیامبر یا پیک

tRNA :RNAناقل

rRNA :RNAریبوزومی



tRNA





عوامل دناتوره کننده اسیدهای نوکلئیک
شکسته شده پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل و جدا شدن•

.ویندرشته از هم را تقلیب یا دناتوره شدن اسید نوکلئیک می گ2

:عوامل دناتوره کننده•

1-pH

دما-2

 دمای ذوب(Melting temperature :) گانه 2دمایی که نصف مارپیچ

.واسرشته شود

Hypochromic effect



نوکلئازها
هیدرولیز پیوند های فسفودی استری: فعالیت•

 داکسی ریبونوکلئازها(DNA)

 ریبونوکلئازها(RNA)

نوکلئازها

برش اولین یا آخرین نوکلئوتید: اگزونوکلئازها

برش پیوند فسفودی استری بین نوکلئوتیدها: اندونوکلئازها

 اندونوکلئازهای محدودکننده(Restriction endonuclease)


