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ند  سلولها واودها  کومکی هستند که توسط غشائی اواطه شدز ا تمامی موجودات  ندز ا  سلول ساخته شدز
کند   اند  این مایع به سلول توانایی رشد و تقسیم را اعطاء می و با مایع غلیظی ا  مواد شیمیایی پی شدز

ا  ا  سلولها بودز که ا  رشد و  تی مجموعه باشند  موجودات پیشیفته تیین شکل ویات، سلولها  مجزا می سادز
 اند   م یک سلول اولیه به وجود آمدزتقسی
 

 های حیات مولکول
% ا  16کنند   ها استفادز می ها  شیمیایی ا  انواع مشابهی ا  مولکول واکنشبیا  انجام همه سلولها 

اند   ( و اکسیژن ساخته شدزN(، نیتیوژن )H(، هیدروژن )Cعنصی شیمیایی کیبن ) 0موجودات  ندز فقط ا  
باشند   ها  سلول دارا  اتم کیبن می تقییباً تمام مولکول ،به جزء آب  ییا ئز اهمیت استاتم کیبن بسیار وا

% ا  و ن موجودات  ندز را به 04% تا 71ها  آلی نسبتاً کومک،  آب، یونها  غیی آلی و انواعی ا  مولکول
دهد  این  می% ا  وجم سلول را به خود اختصاص 71دهند  در این میان، آب تقییباً  خود اختصاص می

یک مولکول  کنند  عمل می یها  درون سلول ها  کومک بعنوان سوبستیا بیا  بسیار  ا  واکنش مولکول
است  تمامی سلولها بیا  بدست  ATPکند،  کومک مهم که بعنوان ذخییز عمومی انیژ  در سلول عمل می

نند  بعالوز، گیاهان و تعداد اندکی ک ها  موجود در غذا را تجزیه می ، مولکولATPآوردن انیژ  بیا  تولید 
ها   بیخی مولکول استفادز کنند  ATPها می توانند ا  طییق فتوسنتز، ا  نور خورشید بیا  تولید  ا  ارگانیسم

(، Lها  آمینه )ا  نوع  ها را تشکیل دهند  اسید پلیمی ز وتوانند به هم متصل شد می وکومک مونومی بودز 
  میب و نوکلئوتیدها، این واودها  مونومی  هستند که  یی واودها  تشکیل (، اسیدهاDقندها )ا  نوع 

باشند   ها، لیپیدها و اسیدها  نوکلئیک می ها، کیبوهیدرات ها  اصلی سلول یعنی پیوتئین دهندز ماکیومولکول
بسیار  و  آوردزشوند، ساختار سلولی را به وجود  % ا  و ن خشک سلول را شامل می14ها که ودود  پیوتئین

ها عالوز بی نقش ساختار ، بعنوان منابع انیژ  سلولها  دهند  کیبوهیدرات ا  عملکیدها  سلولی را انجام می
کنند  لیپیدها که ا  اجزا  تشکیل دهندز غشاء می باشند، بعنوان ذخییز غذایی در سلول نیز عمل  عمل می

 العات  یستی است ذخییز و انتقال اط نیزکنند  نقش اصلی اسیدها  نوکلئیک  می
 

 سلول
ها فاقد هسته مشخص  سلول در جهان  یستی وجود دارد: پیوکاریوتی و یوکاریوتی  پیوکاریوتکلی دو نوع 

باشند  اما سلولها  یوکاریوتی دار  هسته  فاقد ارگانل میبطوریکه ا  دارند  بودز و ساختار درونی نسبتاً سادز
ها   ها  محلول، مولکول تو ول سلول )شامل آب، یونیدر سها  درون سلولی بودز که  مشخص و ارگانل
دهد  قطی  ها به همیاز سیتو ول، سیتوپالسم را تشکیل می ها( قیار دارند  مجموع ارگانل کومک و پیوتئین

 باشد  میکیومتی می 14-144میکیومتی و قطی سلولها  یوکاریوتی به طور معمول  1-1سلولها  پیوکاریوتی 
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 بافتاز سلول تا 
آیند که واصل  تییلیون سلول تشکیل شدز که ا  یک سلول به نام تخم به وجود می 144بدن انسان ا  ودود 
شوند   ها می و تخمک است  تقسیم سییع سلولها  اولیه و تمایز آنها باعث تشکیل بافت ملقاح دو سلول اسپی

گیی  اعضا  بدن  ر بدن جنین( و شکلها و نوع سلولها د در این وین، الگو  بدن جنین )الگو  خاص بافت
شود: الگو  خاص بیان ژنها و تعامل سلولها در هی محل ا  بدن با سلولها و یا محیط  ا  دو موضوع ناشی می

بیان ژنی متفاوتی ایجاد شود  ژنها  الگو  و شود در هی نقطه ا  بدن جنین الگ اطیافش  این امی باعث می
کنند  این ژنها ابتدا محورها  اصلی بدن )شامل  جود  ندز را تعیین می، ساختار عمومی بدن هی مو1دهندز
خص شمپ( و سپس قطعات بدن )مانند سی، سینه، شکم و    ( را م -شکمی، راست -خلفی، پشتی -قدامی
 شوند   نامیدز می 1سا ند  بسیار  ا  این ژنها، فاکتورها  نسخه بیدار  اصلی می
 

 های مدل ارگانیسم
شوند   ها  مدل شناخته می در مطالعات بیشتی مورد توجه قیار دارند و بعنوان ارگانیسم ها انیسمبیخی ا  ارگ
 عبارت اندا : آنهابیخی ا  

 یک مخمی تک سلولی است که در تولید نان، آبجو و : مخمی ساکارومایسس سیویسیه
ن و همچنین وجود ها  این نوع سلولها، کشت آسان و ار ان قیمت آ د  ا  ویژگیارشیاب کاربید د

باشد  سلول دیپلوئید تحت شیایط کمبود مواد  ( میa/α( یا دیپلوئید )αیا  aبه دو شکل هاپلوئید )

                                                           
1
 Patterning Genes 

2
 Master 
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  کاربید این دسته ا  سلولها آورد را بوجود می غذایی تقسیم میو  را انجام دادز و دو سلول هاپلوئید
یخه سلولی و مطالعات ژنتیکی ها  تنظیم م ها، مکانیسم در مطالعات میبوط به تیشح پیوتئین

 است  
 )بیا  اولین بار با مطالعه بی رو  این وشیز معلوم  :مگس سیکه )درو وفیال مالنوگاستی

 اند   ها واقع شدز بی رو  کیومو وم شد که ژنها
 کیم لوله (  اC.elegans) :  سلول تشکیل شدز است  مطالعه تکوین این  111دقیقاً ا

ینامه ریز  شدز )آپپتو ( کمک کیدز است  آپپتو  در تحقیقات میبوط کیم به درک میگ سلولی ب
 باشد   به سیطان وائز اهمیت می

 مطالعه بی رو  آن در درک تکوین و فیزیولوژ  گیاهان موثی بودز : گیاز آرابیدوپسیس
 است  
 ها قبل به عنوان مدلی بیا  مطالعه ژنتیک، تکوین، ایمنولوژ  و  یست  ا  مدت :ها موش
به  بودزاند  تقییباً هی یک ا  ژنها  انسانی دارا  همتایی در موش  اسی سلولی استفادز شدزشن

 باشند   و پیوتئین یکسانی می DNAها   طور  که دارا  توالی

 
 حدواسط دنیای زنده و غیر زنده

سلول ساخته روند، عواملی نیز وجود دارند که با اینکه ا   با وجود اینکه سلولها واود ویات به شمار می
روند  ا   اند، در بیخی موارد قادر به  ندگی بودز و به عبارتی ود واسط دنیا   ندز و غیی  ندز بشمار می نشدز

 ها را نام بید   ها، وییوئیدها و پییون توان وییوس این گیوز می
 

 ها و فاژها ویروس
سا د که در  یوتئین پوشش یا کپسید را میاند: پیوتئین و اسید نوکلئیک  پ ها ا  دو جزء اصلی تشکیل شدز این 

 گیید  سه نوع ساختار اصلی کپسید  وجود دارد که شامل: درون آن ژنوم اسید نوکلئیکی قیار می
 PM1و  MS1بیست وجهی: مانند فاژها   -1

  M11ا  یا مارپیچی: مانند فاژ  رشته -1
 SPO1و  T0 ،λ(: مانند فاژها  Head & Tailسی و دم )  -1

 DNAاند  اسید نوکلئیک درون آنها نیز یا  ی واودها  مونومی  به نام کپسومی تشکیل شدزکپسیدها ا   ی
ا ،  ا ، دو رشته ها به اشکال مختلفی همانند تک رشته ها  نوکلئیک درون وییوس   اسیدRNAاست و یا 
 تواند وجود داشته باشد  می و دیگی اشکال قطعه قطعه
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 ویروئیدها
باشند که وامل هیچ ژنی نیستند و به صورت بیهنه ا   نوکلئوتید می 104-171به طول  RNAها   مولکول 

ها  کمکی و  ها  وییوئید توسط ژنوم میزبان یا وییوس شوند  مولکول یک سلول به سلول دیگی منتقل می
 هایی کنند  این عوامل در گیاهان باعث ایجاد بیمار  همانندسا   می آن هم تنها در هسته سلولها  گیاهی

 شوند   می Potato Tuber Spindleنظیی 
 

 ها پریون
شود که  نامیدز می PrPcعوامل پیوتئینی عفونی و فاقد اسید نوکلئیک هستند  شکل طبیعی پیوتئین پییون  

هنو  به خوبی شناخته  هاولی عملکید آن ؛شوند و در مغز سنتز می بودز 0بی رو  کیومو وم شمارز آن ژن 
 PrPscباشند، در والیکه شکل عفونی آن که  اشعه وساس می و ها، ویارت وتئا به پی PrPcنشدز است  
باشد(  علت آن است که یک ریشه  مقاوم است )ولی به فنل و اورز وساس می این عواملشود، به  نامیدز می
ساختار شود یک  که باعث می شدز( تبدیل Asn( در پیوتئین اولیه بنا به دالیلی به آسپارژین )Aspآسپارتات )

هایی که    ا  جمله بیمار شودین تیتیب فیم عفونی پییون تشکیل دو ب یابدتغییی  βا   آلفا به ساختار صفحه
)کیوتز  CJDجنون گاو  و اسکیاپی در گوسفندان، و بیمار  توان به  مید، نگید ها ایجاد می توسط پییون

 فیلد جاکوب( و کورو در انسان اشارز نمود  

توان  می هاند که ا  آن جمل ها  پست مشاهدز شدز  ا با خصوصیات مشابهی در یوکاریوت نتها  عفو پیوتئین
Ure1  وPsi+  در مخمی ساکارومایسس سیویسیه اشارز نمود 

 

 های سلول یوکاریوتی اندامک
ها  مختلفی بودز که اعمال سلول  ها واو  اندامک ها و یوکاریوت سلولها  یوکاریوتی شامل پیوکاریوت

ها  سلولها  جانور  و گیاهی، ساختار و همچنین  ته به آنهاست  در این فصل، به بیخی ا  اندامکوابس
 شود   عملکید آنها اشارز می

 

 ها ها و لیزوزوم آندوزوم
ها  محلول در محیط خارج ا  سلولی طی فیایند  بنام اندوسیتو  وارد  ها و بیخی ا  ماکیومولکول پیوتئین
دهد که  فیایند، بخشی ا  غشا  پالسمایی به داخل بیگشته و تشکیل ویزیکولی می شوند  در این سلول می

خاص بنام کالتیین متصل شدز است    ولی خود به تعداد  یاد  پیوتئیندر بسیار  ا  موارد در سمت سیتو
ها   و ومدهد  آند ( را تشکیل می6درونی  pHدرونی خنثی( آندو وم اولیه )با  pHدار )با  این ویزیکول پوشش

( تحویل دادز pH=0-1ها )با  ( در نهایت به لیزو ومpH=1ها  ثانویه ) اولیه پس ا  تبدیل شدن به آندو وم
هایی ا  دستگاز گلژ  منشاء  ها نیز خود به صورت ویزیکول شوند تا محتویات آنها تجزیه گیدد  لیزو وم می


