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١٣٩٧ فروردین ٢١ شنبه سه

معروفترین از ی بزنیم. تخمین هایی سلول، ی در ... و ول ها مول تعداد مورد در داریم قصد ما اینجا در
سلول های جز که است E.coli باکتری) سلول(یا است، شده انجام آن روی بر متعددی آزمایشات که سلول هایی

م شود. حساب هسته) پروکاریوت(بدون

پروتئین ها: تعداد .١

است. پروتئین آن نصف سلول، خش جرم از است. آب آن درصد ٧٠ است. ١pg ، coli E. سلول ی جرم
اینکه به توجه با است، شده یل تش اسید آمینو ٣٠٠ حدود از متوسط)  طور (به پروتئین هر کنیم فرض اگر
را coli E. سلول ی پروتئین های تعداد دارد، (1Da ≈ 1.6 × 10−24g) ١٠٠ Da حدود وزن آمینواسید هر

بزنید. تخمین

سلول: ی در ریبوزوم ها تعداد .٢

است پروتئین ساخت ماشین خود که ریبوزوم ساخت در که هستند پروتئین هایی پروتئین ها، از ٢٠٪ حدود
و پروتئین ریبوزوم، سوم ی طرف از و است 2.5 MDa ریبوزوم ی وزن اینکه به توجه با دارند. شرکت

بزنید. حدس را ریبوزوم ها تعداد است، RNA آن مابق

آب: ول های مول تعداد .٣

E. سلول ی درون آی ول های مول تعداد اند، داده یل تش آب ول های مول را سلول  ٪ ٧٠ اینکه به توجه با
است) ١ pg حدود سلول وزن اینکه به توجه (با بزنید. حدس را coli

سلول: در یون ها تعداد .۴

است، 100mM حدود در مثبت یون های غلظت و 1µm3 حدود در coli E. سلول ی حجم اینکه به توجه با
بزنید. تخمین را سلول در یون ها این تعداد

: DNA کپی سرعت .۵

طول ٣٠٠٠ s حدود در ( سلول (تکثیر سلول ی از سلول دو ایجاد یعن سلول تقسیم فرآیند E. coli ی در
base معن به bp ) است 5 × 106bp حدود در E. coli ی DNA در ( bp ) بازها جفت تعداد م کشد.
با دقیقا که ر دی DNA ی باید سلول تقسیم فرآیند در است). باز معن به اینجا در نیز base که است pair
سرعت صورت این در شود. ایجاد سلول دو سلول ی از تا شود)، شود(کپی ساخته است، ی سلول DNA

؟ ( bp
s است( ثانیه بر باز جفت چند DNA کپی فرآیند در بازها جفت پیوستن هم به



است؟ چقدر پروتئین تولید سرعت سلول، تقسیم فرآیند در .۶

م کشد؟ خود داخل به سلول ، سلول تقسیم در ثانیه در آب ول مول چند .٧

E. سلول سط ) بزنید تخمین water
nm2s حسب بر را م شود ایجاد فرآیند این در سلول سط در که آبی جریان .٨

یرید). ب نظر در 6µm2 حدود در را coli
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