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 آب و الکترولیت

 
 و الکترولیت  آب 

یی ها واکنش . در تمام  است   آب وزن یک سلول زنده  درصد    75  تقریبا    کهطوری به   شودمی شیمیایی در محیط مایع انجام    یها واکنش اکثر    زنده،   ی ها سلول در  

تواند ب می مولکول آ   دارد.   شرکت ها  کننده و یا محصول در واکنش شرکت   عنوان به نقشی اساسی داشته و   آب ،  گیرد می های بیولوژیکی صورت  که در سیستم

 داشته باشد."اسید"   نقش  "باز" و هم  نقش  هم 

 دارای پیوند هیدروژنی .2دوقطبی بودن  . 1  باشد: آن دو خاصیت مهم  علت به  تواند می   آب اهمیت 
 

 آب خصوصیات 

قرار   آن است که اکسیژن در مرکز    چهاروجهی نامنظم صورت یک مولکول  به   آب بعدی مولکول  ساختمان سه

 است.   ( ( 109/ 5، کمی کمتر از چهاروجهی منظم )°۵/۱۰۴° )زاویه بین دو اتم هیدروژن  گرفته است  

 آب دو مولکول که  زمانی  است.   دوقطبی الکتریکی داشتن دو ناحیه مثبت و منفی نسبی، یک دلیل به  آب 

و بار  آب بین بار جزئی منفی اتم اکسیژن از یک مولکول   جاذبه الکترواستاتیکی ، گیرند می  در کنار هم قرار 

هر دو مولکول  ی الکتریکی رو  ی مجاور، باعث توزیع مجدد بارها  آب جزئی مثبت اتم اکسیژن در مولکول 

هر   گویند. می   پیوند هیدروژنی  آن که به    شودمی   ایجاد  الکترواستاتیکی که درنتیجه یک جاذبه    شودمی   آب 

همچنین این پیوند از پیوند کوواالنسی بلندتر تر است و  پیوند هیدروژنی از پیوند کوواالنسی ضعیف کند.  می   پیوند هیدروژنی ایجاد   4مولکول آب تا حداکثر  

شکستن یک   ی نیاز برا مورد  ی انرژ   بودن است. لذا آب دارای خاصیت روان   ؛ باشند شدن می دائم در حال تشکیل و شکسته   طور به . اتصاالت هیدروژنی  باشد می 

 است.  kJ/mol  348یک پیوند کوواالنسی حدود    ی نیاز برا مورد  ی است، حال آنکه انرژ   kJ/mol20 پیوند هیدروژنی در محیط آب مایع حدود 

موجود   هیدروژنی های  پیوند وجود  دلیل  به معمول  غیر های  . این ویژگی آب دارای نقطه ذوب، جوش و حرارت تبخیر باالتری است  ها،در مقایسه با سایر حالل 

 آب(.های  آب مجاور است )چسبندگی زیاد بین مولکول های  در بین مولکول 
 

 گیرند:می   گروه قرار  3قابلیت انحالل مواد در آب مواد در  براساس  

 )باردار یا بدون بار(  ترکیبات قطبی   : آبدوست یا هیدروفیل . 1

ها شوند ولی انحالل مواد قطبی باردار مثل کربوکسیل، آمینو و یون می   ایجاد پیوند هیدروژنی در آب حل ازطریق  مواد قطبی بدون بار مثل گروه هیدروکسیل  

 .است   ی آب دوقطب های  و مولکول  ها آن الکترواستاتیک بین های  ایجاد جاذبه   واسطه به 

 قطبیغیر شامل ترکیبات   آبگریز یا هیدروفوب  . 2

های قطبی مولکول غیر های  شود قسمت می   نیروهایی که باعث   آبگریز(. های  جاذبه )   پیوندند می   آب به یکدیگر های  قطبی برای فرار از مولکول غیر ترکیبات  

 شود.می   نامیده  آبگریز های برهم کنش آبگریز در کنار هم قرار گیرند  

در مجاورت آب و ناحیه غیرقطبی دور از آب ها  ناحیه قطبی این مولکول   .هستند   قطبی غیر هر دو بخش قطبی و  که دارای   پاتیکدوگانه دوست یا آمفی    . 3

فسفولیپید در آب های  چرب و مولکول   ی اسیدها  ی مثال قرار گیر   برای  ،حیات را شکل داده است ها  این مولکول   ی گیر گیرد که نتیجه این نوع موضع می  قرار 

 :کنند می   متفاوتی های  ایجاد ساختمان کلی   طور به  کند.می   غشا سلول را ایجادای میسل و دو الیه   ی ساختارها ترتیب  به 

 الیهتک  ✓

 قطبی به سمت داخلغیر های  : در داخل محیط آبی با سرهای قطبی به سمت محیط آبی خارج و دم میسل  ✓

 . لیپوزوم برای انتقال مواد و داروها مناسب هستند.باشد می   یک وزیکول دو الیه  :لیپوزوم  ✓

 باشند.می   از ترکیبات آمفی پاتیک ای  ویتامین ها، رنگ دانه ها، فسفولیپیدها، استرول و فسفاتیدیل کولین نمونه 
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 خواص کولیگاتیو 

. با افزایش تعداد است  نقطه جوش و فشار اسمزی   ، فشار بخار   ،نقطه انجماد بستگی دارد و شامل:    شده غلظت و تعداد ذرات حل خواصی از حالل که به  

 یابد.می   هشکا فشار بخار و نقطه انجماد  ولی نقطه جوش و فشار اسمزی افزایش  ، ذرات 
 

 یفشار اسمز 

از   آب   های مولکول نفوذ ناپذیر باشد،    آب شده در  نفوذپذیر ولی به مواد حل   آب یک ظرف یک غشا نیمه تراوا قرار گیرد که به    مثال  چنانچه در یک سیستم  

از مقدار فشار الزم برای   عبارت است   ی گویند و فشار اسمز می   پدیده اسمزبه این    کنند می   غلظت بیشتر حرکت  ی غلظت کم به قسمت دارا   ی قسمت دارا 

نت ضریب وا شده در یک محلول بستگی دارد. ماده حل  تعداد ذرات . فشار اسمزی به شودمی  محاسبه  قانون وانتهوف براساس جلوگیری از پدیده اسمز که  

تجزیه مثل گلوکز و   غیرقابلیک ترکیب    ی و برا  2  برابر با   NaCl  یمثال برا   یبرا   ،شده است ه حاصل از یک ماده حل هوف معرف مقدار ذرات قابل تجرب

 .است 1پروتئین 

      (π    ،فشار اسمزی =i    ،ضریب وانت هوف =C     ،غلظت =R    ،ثابت گازها =T                              )دمای مطلق =iCRT   =π    

 ؟ کند می   فشار اسمزی بیشتری ایجاد یک  کدام موالر   1محلول :  تست 

 سدیم  کربنات بی  د(                کلرید منیزیم   ج(                 KCl  ب(             الف( گلوکز  

 کند.می   تری ایجادپس فشار اسمزی موثراست   ذره   3کلرید منیزیم دارای    /گزینه ج 

و فسفات نقش ها  پتاسیم، منیزیم، پروتئین های  سدیم مهمترین عامل در حفظ فشار اسموتیک است. در مایع داخل سلولی یون ها  نکته: در میان الکترولیت 

 کنند. می   اصلی را در ایجاد فشار اسمزی بازی 

؛ کند می  جلوگیری آن . این حالت از افزایش فشار اسمزی سلول، تورم و ترکیدن  شودمی  گلیکوژن یا نشاسته ذخیره  پلیمر شکلبه گلوکز   ،زنده ی ها سلول در 

 . کند می   ایجاد   آن را   ویژه آلبومین به ها  مثل پروتئین   ی نکوتیک بخشی از فشار اسمزی است که ذرات بزرگ آ   فشار بستگی دارد.    تعداد ذرات زیرا فشار اسمزی به  

های آب در مولکول   . شودمی   خارج و ادم ایجاد ها  از رگ   پالسما   شود، کم می یابد چون فشار اسمزی  می   هش کاکه غلظت پروتئین خون    یی ها بیماری در  

اند و خواص معمول ای متصل شده که جزئی از خود پروتئین شده و باکتریوردوپسین با اتصاالت محکم به گونه  fسیتوکروم  ها مثل  ساختار برخی پروتئین 

 آب مثل فعالیت اسمزی را ندارند. 

 ذرات ماده محلول است.واحد فشار اسمزی است. یک اسمول برابر با یک مول از   (: osmاسمول )

 اسمول بر لیتر  2در هر لیتر معادل    NaClمول    1اسمول بر لیتر و محلول حاوی  1مول گلوکز در هر لیتر معادل   1مثال: محلول حاوی 

n  مول = اسمول × 

 است.  ( یا همان ضریب وانت هوف ) است. حاصل ضرب غلظت مولی ماده در تعداد ذرات قابل تفکیک    تعداد اسمول در یک لیتر  : یتهاسموالر 

n  موالریته = اسموالریته × 

اسمواللیته طبیعی   . شودمی   اسمول است استفاده   0/ 001که    ( mosmاسمول ) شده در مایعات بدن از واحد میلی دادن فعالیت اسمزی ترکیبات حل برای نشان 

 گویند. می   اسمواللیته   آن باشد به   (osm /Kg)   آب کیلوگرم براساس  اگر بیان غلظت    است.  اسمول در لیتر میلی   300پالسما در حدود  
 

 انواع محلول

 عدم انتقال آب   ← اسموالریته برابر با سلول   ی دارا های  محلول :  محلول ایزوتونیک •

 چروکیدگی سلول  ← خروج آب از سلول    ← اسموالریته بیشتر از سلول   ی دارا های  : محلول محلول هیپرتونیک  •

 تورم سلول   ← ورود آب به سلول    ← اسموالریته کمتر از سلول  ی دارا های  محلول :  محلول هیپوتونیک •
 

 مایعات بدنهای  الکترولیت 

 .هستندعمده داخل سلولی    کاتیون  و منیزیم  پتاسیم  ولیعمده خارج سلولی  کاتیون  سدیم  یون  .  استهاو آنیون ها  تیون کا مایعات بدن شامل  های  الکترولیت 

 ،مقدار کمی سدیم در مایع داخل سلولی    .هستند   اصلی داخل سلولیهای آنیون ها  و فسفات ها  پروتئین   ولیاصلی خارج سلولی های  کربنات آنیون کلر و بی 

( و هورمون ANPکننده سدیم ) سدیم برای حفط فشار اسموتیک الزم است. آلدسترون، پپتید دهلیزی دفع وجود دارد.    کلسیم   ی کلر و مقدار بسیار ناچیز 

گویند که در مواردی مثل کاهش آلدسترون، می   هیپوناترمیبه کاهش سدیم خون،    کلیه نقش دارند. ازطریق  ( در تنظیم دفع سدیم بدن  ADHضداداری ) 

 هیپرکالمیباشد.  می   ( ADHمزه )کاهش  )افزایش سدیم خون( شامل افزایش آلدسترون و دیابت بی   هیپرناترمی شود. علل  می   دیده ها  مصرف دیوروتیک 
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افزایش آلدسترون،   مواردی مثل هیپوکالمی در    ولی افزایش پتاسیم خون( در موارد نارسایی کلیه، بیماری آدیسون )کاهش آلدسترون(، دیابت و اسیدوز  ) 

 د.ن شو می   تزریق انسولین یا گلوکز وریدی و آلکالوز دیده 
 

 pH و مفهوم  آب یونیزاسیون  

هایی نظیر گیری ماکرومولکول در شکل ای  بیولوژیک نقش عمده های  و بازهای ضعیف در سیستم ها  یونیزاسیون اسید شدت کم یونیزاسیون آب و همچنین 

 .دارد  با سوبسترا  آنزیم ژن، لیگاند با گیرنده و بادی با آنتی با یکدیگر مثل تعامل آنتی ها پروتئین و همچنین تعامل آن 

 :زیر است  شکل به توان از یک ثابت تعادل برای بیان نقطه تعادل استفاده کرد. معادله کلی یونیزاسیون یک اسید ضعیف ها می برای تمامی این واکنش 
-+ A+ H ↔HA  

 برای این اسید برابر است با: تعادل ثابت  •

   [H+][A−]

[HA]
= eqK 

ممکن است با ها  بازها و اسید  مورد گویند. در  می   ( Kdتفکیک ) ضعیف اغلب ثابت یونیزاسیون یا ثابت  های  به ثابت تعادل واکنش یونیزاسیون اسید  •

Ka   نشان داده شود. برای سادگی معموال فقط از حرفK  شود.می   استفاده 

 OH +H ↔O 2H +-      : شود می   زیر نشان داده   در  آب فرمول تجزیه   •

 :زیر است  شکل به آن  ثابت یونیزاسیون آب هم یک واکنش دوطرفه است و  های  یونیزاسیون مولکول  •

K𝑒𝑞 =
[H+][OH−]

H2O
 

 های تجزیه نشده آب است.های هیدروژن، هیدروکسیل و مولکول دهنده غلظت مولی یون عبارات داخل کروشه نشان  •

موالر(   ۱×    ۱۰ -7هرکدام  )   با هم برابر است  OH]-[و    H]+[. چون غلظت  آید می   دست ه ب  Kwبودن آن حاصل ضرب یونی یا  ثابت دلیل  به   H2Oبا حذف   •

 داریم: 
2M 14-] = 1.0 × 10-][OH+= [HwK 

 شود.می   استفاده   pOHو    pHاز   OH-و    H+های برای بیان غلظت یون  •

 آن و کرد محاسبه    ی دیگر ازطریق مشکل است سورنسن با استفاده از لگاریتم، غلظت هیدروژن را    داربا اعداد توان  [ H+ مختلف ]های  چون بیان غلظت  •

 log [H-=  pH+[           خواند که عبارت است از:  pH  را 

 pH. هرچه غلظت یون هیدروژن بیشتر باشد  ده برابر تغییر کرده است H]+[یعنی میزان    ؛ pHیک واحد تغییر در  گفت:   توان می   فوق با توجه به رابطه •

 است و برعکس.  کمتر

 .شودمی  واحد بیشتر   n  آن  pH  ،برابر شود  n 10و اگر غلظت نمک   شود می   واحد کمتر   n  آن   pH  ،برابر شود  n10  نکته: اگر غلظت اسید 

 محاسبه کرد:  pOH  را   OHغلظت    توان می   از طرفی  •

]-[OHlog -pOH =  

 خواهد بود.  ۷نیز برابر با  pOHپس  است   OH]-[  =  H]+[چون غلظت  •

pH + pOH = 14 

 چقدر است؟  اسیدکلریدریک M ۱ /۰محلول    pHمثال:   •
-+ Cl +H →HCl  

= 1 1-log 10-] = +log [H-=  pH 

 د را حساب کنید.سو   M ۱ /۰محلول    pHمثال:   •
-+ OH +Na →NaOH  

1 = 13 –= 14  pH            = 1 1-log 10-] = -log [OH-pOH =  

 اسید سولفوریک را محاسبه نمایید. M ۱ /۰محلول    pHمثال:   •
-2

4+ SO+ 2H → 4SO2H 

] = 0/7 1-log [2 × 10-] = 1-log [2 × 10 -log [2 × 0/1] =  -] = +log [H-=  pH 

 اسید و باز مفهوم 
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 یک انتقال پروتون در داخل مولکول است(.درحقیقت    آب پروتون و "باز" گیرنده پروتون است. )یونیزاسیون   ۀ دهند  "اسید"   ی: ر لو   نظریه برونشتد .  1

 "اسید" گیرنده الکترون و "باز" دهنده الکترون است.  نظریه لوئیس:   . 2

 .کندمی تولید   OH-و باز    H+اسید   آب   های محلول در    نظریه آرئیوس:  . 3
 

 یو باز  ی قدرت اسید 

گویند. اگر می  ی است را باز قو  گرفتن پروتون  ی تمایل باال برا  ی که دارا  ی و هر باز  ی به آزادکردن پروتون دارد را اسید قو  ی که تمایل بیشتر  ی هر اسید  •

 در نظر بگیریم:چنین    را  ی مثال یک واکنش اسید   ی برا 
-+ A+ H ↔HA  

 این اسید برابر است با: ی ثابت تجزیه برا  •
[H+][A−]

[HA]
= aK 

یعنی یونیزاسیون اسید بیشتر   ؛است   ترقوی غلظت بیشتر یون هیدروژن است و درنتیجه اسید مربوطه مؤید باشد   تربزرگ هرقدر میزان ثابت تفکیک  •

 که عبارت است از:  کنند می   بیان  pKa  را  Ka  ضعیف   ی ر و محاسبات درباره اسید و بازها کا سهولت   ی است. برا 

log Ka-=  aPk 

 هایمحلول ، در  یقو   ی کمتر است و برعکس. اسیدها و بازها  pKa بیشتر و   Ka  و لذا  تر قوی مهم: هرچه تمایل به تفکیک پروتون یک اسید بیشتر باشد اسید  

بسیار کمی یونیزه مقدار  به آبی،   های محلول ضعیف، در  ی . اسیدها و بازها باشند می  از یک   تر بزرگ ثابت تفکیک   ی صد در صد یونیزه شده و دارا  تقریباً آبی 

 از یک هستند. تر کوچک ثابت تفکیک    یشده و دارا 

و برای هر مرحله یک ثابت تفکیک وجود دارد   شوند می که بیشتر از یک هیدروژن قابل تفکیک دارند و در مراحل مختلف تفکیک  چند ظرفیتیاسیدهای 

و جای تعجب ندارد که جداشدن هیدروژن   شود می اولین و دومین و سومین ثابت تفکیک اسید نامیده  ترتیب به   K 2,K 3K,1در فسفریک اسید،    ی که طور به 

 است. تر بزرگ تر از هیدروژن اول بوده و ثابت تفکیک هیدروژن اول دوم و سوم مشکل 

 هش کا برای استیک  pKaاسید استیک مقدار    کلر در ساختمان  های اتم وابسته است. با افزایش تعداد   هاآن قدرت اسیدهای ضعیف به ساختمان مولکولی 

اثر   ، عالوه ه . ب دهد می  هش کارا  pKaو مقدار کند می پروتون از گروه کربوکسیل را تسهیل  جداشدن بنابراین   ؛ شدت الکترونگاتیو است زیرا اتم کلر به ؛ یابد می 

 .شود می   pkaیابد و باعث افزایش  می   هشکا الکترونگاتیویتی اتم کلر با دورشدن از گروه کربوکسیل در ساختمان اسید بوتیریک 

 pKa اسید ضعیف pKa اسید ضعیف

 ۲/ ۸۶ کلروبوتیریک اسید  –  α ۲/ ۸۵ نوکلرواستاتوم 

 ۲/ ۰۵ کلروبوتیریک اسید  – β ۱/ ۴۸ دی کلرواستات

 ۴/ ۵۲ کلروبوتیریک اسید –  γ ۰/ ۷ کلرواستاتتری  
 

 apKو  pHرابطه  

 نوشت: توان می 

]/[HA])-+ log ([Aa = pKpH 

 :نوشت  توان می   ی بهتر  شکل به معروف است که این معادله را   (Henderson – Hasselbalch)این معادله به معادله هندرسون و هاسلباخ  
[base]

[acid]
+ log a= pK pH 

 (84تغذیه  )   یک محلول تامپون غلظت نمک صد برابر غلظت اسید باشد: اگر در  :  تست 

 است.  pKدو برابر   pH(  د    .است  pKدو واحد کمتر از    pH(  ج    است.  pKدو واحد بیشتر از    pH(  ب    .برابر است pKبا   pH(  الف 

pH = pKa + log100      →    pH = pKa + 2 

 چقدر است؟  M 4HPO2Naموالر    ۰/ ۰۵۸و   4PO2NaHموالر    ۰/ ۰۴۲مخلوطی از    pH مثال: 
[باز کونژوگه ]
 log  a= pK pH +[اسید]

H2PO4 ترکیبی که پروتون دهد(  ) اسید    ، در این مورد 
HPO4   ( ترکیبی که پروتون کسب کند ) و باز کنژوگه  −

است. با جایگزینی عبارات مربوطه در معادله و −2

 (68 /6 )  pka  :داریم 
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pH = 6/86 + log (0/058
0/042

) = 6/86 + 0/14 = 7/0 

 اسید و بازهای کونژگه معمول در سیستم بیولوژیکی )صرفا برای یادگیری نه حفظ کردن!(
 احدا کننده پروتون )اسید(  گیرنده پروتون )باز(

H+ + CH3 − CHOH − COO
−    (lactate)  CH3 − CHOH − COOH       (lactic acid) 

H+ + CH3 − CO − COO
−    (pyruvate)  CH3 − CO − COOH    (pyruvic acid) 

2H++−OOC − C𝐻2− 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂
−    (succinate)  HOOC − CH2 − CH2 − COOH    (succinic acid) 

H+++H3N− C𝐻2 − COO
−    (glycinate)  (glycine)    𝐻3NC𝐻2 − COOH

+ 

H+ + H2PO4
−  4PO3H 

H+ +  HPO4
2−  

-
4PO2H 

H+ +  PO4
3−  

-2
4HPO 

H+ +  glucose 6PO3
2−  

-H3Glucose 6PO 

H+ +  HCO3
−  3CO2H 

H+ + NH3  
+

4NH 

H+ +  𝑂𝐻−  O2H 
 

 ضعیف  ی منحنی تیتراسیون اسیدها و بازها 

افزودن   هر باروقتی باز قوی در مقادیر مشخص به یک اسید ضعیف افزوده شود و بعد از  

شده ترسیم کرد. در طی را در مقابل باز افزوده   pHنمودار    توان می   ، گیری شود اندازه   pH  ، باز 

و با قراردادن   شود می  گیری متر اندازه  pHوسیله دستگاه به  pHتغییرات  ، عمل تیتراسیون 

اسیدهای   آید.می   دست منحنی تیتراسیون به   ، مقدار باز یا اسید مصرفی در محور افقی 

قوی   باز  مقابل  در  تیتراسیون   ،شوند می   تفکیک   مال  کا ضعیف  روش  در  این خاصیت  از 

 .شود می   استفاده 

 طبق نمودار اگر:

]-[A   =[HA]  یعنی غلظت اسید و نمک برابر است:   ؛ باشد  PK   =PH  

]-[A  <  [HA]  یعنی غلظت نمک بیشتر است:    ؛ باشدPK > pH 

]-[A >  [HA]   یعنی غلظت اسید بیشتر است:    ؛ باشدPK  < pH 

 (HA   معادل اسید مثال اسید استیک یاCH3COOH    وA-    معادل باز کونژوگه مثال استات یاCH3COO-  .)است 
 

 بافرها )تامپون(

اسید برابر  های  مثال، مخلوطی از غلظت  ی. برا شودمی  تشکیل پروتون( ۀ)گیرند  آن پروتون( و باز کونژوگه   ۀ از یک اسید ضعیف )دهند   ی یک سیستم بافر 

دارند.   pHداشتن  محیط مقاومت کرده و سعی در نرمال نگه   pHدر برابر تغییرات  )بافر تامپون(  ها  . این محلول است   ی یک سیستم بافر   استیک و یون استات 

و حداکثر ظرفیت   دهند می خود بیشترین خاصیت بافری را نشان    PKaنزدیک به    pHبافرها در  است.  تر قوی  آن مزدوج    باشد باز   تر ضعیف هرچه یک اسید  

اسید یونیزه درصد    50ی که در آن  PHیونیزه اسید با هم برابر است ) غیر است که در آن میزان فرم یونیزه و  ای  PKa،  pH  باشد. می   PKa±1بافری در محدوده  

 PKaهرچه   لذا   ؛ اسید است   شکل به درصد    50باز و    شکلبه درصد ترکیب   50سیستم در حال تعادل است؛ و   ، است  pH =PKa  کههنگامی یعنی ؛  شده است( 

 .دهد می   و بیشترین خاصیت بافری را از خود نشان   تامپون بیشتر است   آن باشد قدر  تر نزدیک نظر مورد محیط    pHتامپون به  

 =pH دوطرفدر   PHحدود یک واحد  که  است  پهنی نسبتا  گفت: منحنی تیتراسیون اسید استیک دارای ناحیه   توان می  با نگاه به منحنی تیتیراسیون باال

در مقایسه با همین میزان اضافه شده در خارج از این   pHاضافه شده به سیستم دارای اثر کمتری بر روی    OH-یا    H+امتداد دارد. در این ناحیه میزان   4/76

که غلظت اسید   در نقطه میانی این ناحیه بافری . باشد می  استات   - بافر اسید استیک  ، ( buffering region) ناحیه بافری  ، دامنه بافری دارد. این ناحیه پهن

 .شود می   مشاهده   pHحداقل تغییرات    OH-یا    H+یعنی با افزودن    است؛   قدرت بافری سیستم حداکثر  ، برابر استات است   دقیقاً استیک  
 

 :قدرت تامپون بستگی دارد به
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 آن نیمی از    pH = 3/ 5باشد به این معنی است که در    3/ 5یک اسید برابر    pkaیعنی اگر    ؛تری است باشد، اسید قوی   ترکوچک   PKaهرقدر  :  PKaمقدار    . 1

 .است  اسید تفکیک شده 

 محلول بیشتر است.  pHباشد  این نسبت بیشتر  هرقدر بستگی دارد.  آن قدرت بافر به غلظت اجرای سازنده   غلظت نمک و اسید:   . 2
 

 تنظیم تعادل اسید و باز

pH  خون :pH    است و    45/7تا   7/ 35خون در محدودهpH  از خارج سلول است.  تراسیدی متابولیسم داخل سلولی دلیل  به داخل سلول 
 

 . سیستم کلیوی3. سیستم ریوی   2. سیستم بافری  1  از:  اند عبارت اند  خون و مایعات بدن تعبیه شده   pHهایی که جهت تنظیم  سیستم 

 pHاولین سد دفاعی در برابر تغییرات   سیستم بافری: .  1

باشد موجب   7/ 35اگر کمتر از    ی کهطور به . است   7/ 35  –  7/ 45خون بین    pHطبیعی   طوربه است.   pHاین سیستم خط دفاعی اول در برابر تغییرات   •

بافری   های از سیستم .  شود می  pHهای بافری وارد عمل شده و مانع تغییرات که در این صورت سیستم  شودمی لوز کا موجب آل 45/7اسیدوز و باالی 

بافر داخل سلولی اشاره   ترین مهم   عنوان به   ها پروتئین بافر پالسما )مایع خارج سلولی( و بافر فسفات و    ترینمهم   عنوان به   کربنات بی به بافر    توان می   بدن 

 کرد. قدرت بافرها به غلظت اجزا سازنده بستگی دارد.
 

 سیستم بافری وجود دارند:  4عمده   طور به 

 کربنات:الف( بافر بی 

HCO3 از زوج •
 .شودمی محسوب    بافر پالسما  ترینمهم تشکیل شده است و    3CO2Hو    −

CO2 + H2O
 (Zn2+)   کربنیک انهیدراز
↔              H2CO3

خودبهخودی 
→       HCO3

- +H+ 
HCO3]در شرایط طبیعی در خون  •

−]

[H2CO3]
=  پس داریم:شود  حفظ    7/ 4خون باید در محدوده    pHو  PKa=6/1  زیرا   ؛است   20

7.4 = 6.1 + log [HCO3
−]

[H2CO3]
 →

[HCO3
−]

[H2CO3]
 =

20

1
  

 بدین صورت است: کربنات بی و   2COفشار   •

= 40 mmHg2 PCO   mmol/lit ] = 24-
3HCO[  

3ولی    کند می   محاسبه   مستقیم   طور به را    pHو    2PCO  ,2PO,  ( ABG) نکته: دستگاه آنالیز گازهای خون  
-HCO   دست آورد. محاسباتی به   را باید با استفاده از روش 

باالی سیستم تامپونی بی  ظرفیت  .گیرد می   تنفس و کلیه انجامازطریق  دهنده این سیستم بافری باالست که تنظیم این غلظت  غلظت اجزای تشکیل  •

 باشد.ها می اکسید کربن توسط ریه کربنات توسط کلیه و دی تنظیم بی ی  واسطه ه اکسید کربن بدی   -کربنات 

-هموگلوبین >  > کربامینو  2COمحلول   غلظت: افزایش  ترتیب به در خون  2COل مختلف  کا اش  •
3HCO 

 

 ب( بافر فسفات:

𝐇𝐏𝐎𝟒اجزای این سیستم بافری شامل •
𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒 و   −𝟐

 .باشد می   ترین بافر داخل سلولقوی و  است    −

++ H -2
4HPO ↔ -4PO2H    ۴  سالمت: حالت    در  =[HPO4

−2]

HPO4
− 

HPO4  تامپون  •
2−

H2PO4
غلظت کمی در پالسما است از اهمیت کمی   ی بهترین بافر خون بوده ولی چون دارا   ی این سیستم بافر   است،   6/ 8برابر    PKaدارای    −

 اهمیت است.  یدر مایعات داخل سلولی دارا  ی ولی این سیستم بافر برخوردار است 

بافر  عنوانبه همچنین   ، است  تریمهم کربنات تامپون  بنابراین بی  ؛ برابر کمتر است   20کربنات در پالسما  غلظت تامپون فسفات در مقایسه با تامپون بی  •

 را دارد.  pK  ترین مناسب . بین بازها  کند می   کلیوی عمل  های توبول در مایعات  
 

 پروتئینی  ی ج( سیستم بافر 

؛ بافرهای بدن هستند  ترین فراوان   هاپروتئین دهنده و گیرنده پروتون عمل کنند.   عنوان به  توانندمی  کربوکسیل و آمین  های گروه داشتن  دلیل  به   هاپروتئین 

وجود دلیل  به   آنی  ن ای است که قدرت تامپو ( دارای خاصیت تامپونی قابل مالحظهHbهموگلوبین )خصوص در داخل سلول دارند.  زیرا غلظت زیادی به 

آلبومین   . بیشترین اهمیت است   یدارا   6برابر    Pkحلقه ایمیدازولی اسید آمینه هیستیدین با    . باشد می شاخه جانبی ایمیدازول در اسید آمینه هیستیدین  
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فیزیولوژیک از خود خاصیت  pHاست که در   ایآمینه هسیتیدین تنها اسید  .  هستند ی اهمیت زیاد   ی گردش خون و همچنین هموگلوبین گلبول قرمز دارا 

بیشتر باشد قدرت بافری پروتئین   Hisهرچه  ) .  باشد می   خون   pHاست که نزدیک به    6  آن اسید موجود در زنجیره جانبی    Kpزیرا    ؛ دهد می   بافری نشان 

 pHاز   هاپروتئین ایزوالکتریک   pHاینکه دلیل  به ی پالسما ها پروتئین  ریشه هیستیدین دارد.  38هموگلوبین   ریشه هیستیدین و 14آلبومین (  . بیشتر است

غلظت زیاد در داخل دلیل به ولی    شود می مهمی در خون محسوب ن  غلظت کم بافردلیل  به پالسما کمتر است در خون دارای بار منفی هستند، این سیستم  

 است.  بافر داخل سلول  ترینمهم سلول  

 pHدومین سد دفاعی در برابر تغییرات   سیستم ریوی:   . 2

عمل را در تنظیم تعادل اسید و باز دارند  ترینسریع و  کنند می  عمل   2PCOبا تنظیم ها دخالت دارد. ریه  pHدر تنظیم   2COاین سیستم بافری با دفع  •

لوز کا آلو ایجاد  شود  می بازدم  ازطریق    2CO  ازحد بیش موجب خروج    ( هیپرونتیالسیون مدت است. افزایش سرعت و عمق تنفس ) کوتاه   آن ولی اثر  

 .کند می   اسیدوز تنفسی و ایجاد  شود  می در خون    آن و افزایش    2COموجب احتباس    ( هیپوونتیالسیون)هش سرعت و عمق تنفس  کا و    کند می   تنفسی 

 وز در ادامه توضیح داده شده است.لوز و اسید کا ال 

  .شوند می   مورفین )الکل( با اثر بر مرکز کنترل تنفس در مغز موجب هیپوونتیالسیون و درنتیجه اسیدوز تنفسی   ، ( آرام بخش ) ها  باربیتورات برخی از داروها مثل   •

 . شود می   لوز تنفسی کا و درنتیجه آل   شود می   با اثر بر مرکز کنترل تنفس موجب هایپرونتیالسیون   ( آسپرین )   ها سالیسیالت که برخی دیگر مثل  حالی در 

 pHسومین سد دفاعی در برابر تغییرات   سیستم کلیوی:   . 3

HCO3  جذب باز و    H+دفع  ازطریق  این سیستم بافری  
راحتی  به کربنات که  بی   دفع و هم از    کنند می شده در بدن را دفع  ها هم اسید غیرفرار تولید کلیه   . کند می عمل    −

 کشد. و از چند ساعت تا چند روز طول می است  های قبلی کندتر  های کلیوی از سیستم پاسخ   . کند می جلوگیری    شود می کلیوی فیلتر    های توبول به داخل  
 

 پردازند:می   از سه طریق به تعادل اسید و باز ها  کلیه 

از این   H+.  گیرد می   انجام  H/+Na+ی  جای به جا ازطریق  توبولی است که  ی  ها سلول از    H+نیازمند ترشح    کربنات بی بازجذب    :کربنات بی بازجذب  ازطریق    الف.

 . شوند می   خارج و به خون واردتوبولی  ی  ها سلول سدیم از  همراه  به حاصل از این طریق    کربنات بی .  شود می   توبولی وارد ی  ها سلول خارج و سدیم به    ها سلول 

ها عدم جذب توسط کلیه دلیل  به   4PO2H  نقش دارد.   و تبدیل فسفات دی سدیم به مونو سدیم  H+دریافت  با  ها  تامپون فسفات در توبول   :H+ترشح یون    ب. 

 .شودمی   ادرار دفعازطریق  

 پردازند.می   خون   PHبه تنظیم  ها کلیه ازطریق    آن تبدیل آمونیاک حاصل از تجزیه گلوتامین به یون آمونیوم و دفع  ازطریق  ها  کلیه  دفع آمونیوم:   ج. 
 

 اختالالت اسید و باز:

لوز کا یا آل  اسیدوز باشد،  2CO فشار  تغییرات علت به   pH. اگر تغییرات شود می  لوز ایجاد کا شود آل  7/ 40شود اسیدوز و اگر بیشتر از  7/ 40خون کمتر از  pHاگر  

تغییرات غلظت علت  به   pHو اگر تغییرات  گویند  افزایش یابد به آن اسیدوز تنفسی و اگر کاهش یابد به آن آلکالوز تنفسی می   2PCOیعنی اگر    ؛تنفسی است 

یا آلاسی   ، باشد   کربنات بی یون   𝐇𝐂𝐎𝟑   اگر  لذا   ؛ لوز متابولیکی است کا دوز 
یابد به  − اگر  کا آل   آن افزایش  یابد به  کا لوز متابولیک و   اسیدوز متابولیک  آنهش 

در   المث   ؛, برقرار شود   20تا نسبت    کند می   بلکه جزء دوم همسو با جزء اول تغییر  شود می ن   یافته اصالح تغییر جزء    ،لوز کا گویند. برای جبران اسیدوز یا آل می 

𝐇𝐂𝐎𝟑اگر    یا یابد می  تام افزایش ذخیره قلیاییکربنات یا  بی  جبراندرجهت باال رفته است پس   2COچون  اسیدوز تنفسی جبران شده
کاهش یابد به آن  −

 نیز کاهش یابد.  2COگویند که برای جبران باید می   اسیدوز متابولیک
 

 معیارهای متابولیکی یا تنفسی بودن: 

 میلی لیتر جیوه باشد اسیدوز تنفسی و اگر کمتر از آن باشد آلکالوز تنفسی خواهد بود  40بیشتر از    2COاگر فشار . 1

 باشد آلکالوز متابولیک و اگر کمتر از آن باشد اسیدوز متابولیک خواهد بود.  میلی مول بر لیتر  24اگر غلظت بی کربنات بیشتر از . 2

 باشد. می   7.40نزدیک ولی کمتر از    ، گیرد. به طور مثال در اسیدوز متابولیک جبرانی قرار می  7.40خون نزدیک به عدد    PHنکته مهم: در حالت جبران شده    
 

 از اختالالت اسید و باز: هایی مثال 

نظیر آمفیزم یا آسم، محدودیت هایی چون:  و به علت   دهد می در خون رخ    آن و افزایش  (  هیپوونتیالسیون )   2COهش دفع  کا دنبال  به   اسیدوز تنفسی:   . 1

آسیب مراکز تنفسی در  ها و الکل، مسمومیت با مورفین، باربیتورات ادم ریه،   هش تهویه، احتقان کا ،  شدید چاقی تروما، پولیومیلیت و دنبال به تنفسی مثال  

چون در   ها است. در کلیه   3HCO-  باز جذب افزایش  افتد. واکنش جبرانی اسیدوز تنفسی،  و... اتفاق می ایی و تروما  النخاع، انسداد و عفونت مجاری هو بصل 
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یابد پس برای جبران آن باید میزان بی کربنات افزایش یابد. یعنی می   کاهش   7.40خون کمتر از    PHاسیدوز تنفسی به دلیل باال رفتن فشار دی اکسید کربن،  

  اتفاق بیفتد.آلکالوز متابولیک  

هایی همچون، ترس علتو به    دهدمی رخ    )هیپرونتیالسیون(  افزایش تهویه علت  به یابد که  هش می کا در خون    2COدر این حالت غلظت    لوز تنفسی:کا ال   . 2

لوز کا واکنش جبرانی آل .  باشد می ها، آسم و...  مین ال کو تکا ، هیپوکسی، مصرف  CNSهای  ، عفونت ها   و ناراحتی، صعود به ارتفاعات، مسمومیت با سالیسیالت 

HCO3 افزایش دفع تنفسی،  
 در کلیه است.  −

مصرف داروهای ،  دیابت قندی نارسایی کلیوی،  از:    اند عبارت   آن کربنات در خون وجود دارد و علل عمده  هش غلظت بی کا در این اختالل    اسیدوز متابولیک:   . 3

فراوان   اسیدالکتیکدر اسهال، تولید    کربناتبی ، دفع ( CO)  مسمومیت با منوکسیدکربن   متانول، اتانول و اتیلن گلیکول، اسیدی مثل آسپرین، مسمومیت با  

ریه ازطریق   2COواکنش جبرانی در این اختالل، افزایش دفع   . های تولیدکننده اسید متابولیسم گزنوبیوتیک و    تولید اجسام کتونی ،  گرسنگیدر دیابت یا    مثالً 

HCO3 باز جذب و افزایش 
 یابد.می   الکلی شکاف آنیونی افزایش های  در کتواسیدوز دیابتی و مسمومیت   از کلیه است.  H+و دفع    −

تولید اسیدهای آلی، اسیدوز علت  به آید و در ادامه  می  وجودبه لوز تنفسی  کا ، آل 2COتحریک مرکز تنفسی و دفع  علت  به نکته: در مسمومیت با آسپرین، ابتدا  

 .شودمی متابولیک حادث  

، افزایش ترشح آلدسترون، استفراغ   از:   است   عبارت   آن عمل عمده  افتد.  کربنات در خون انتقال می بی در این اختالل افزایش غلظت    لوز متابولیک:کا آل  . 4

 .  ، هیستری و تب هیپوکالمی و  ره معده، انسداد روده ریزی شدید، انسداد پیلو کربنات سدیم، خون بی مصرف داروهای قلیایی مثل 
 

HCO3باز جذب هش  کا ریه و  ازطریق    2COهش دفع  کا  ی جبرانی در این اختالل: هاواکنش 
 عکس اسیدوز متابولیک(.   دقیقا  ها است. ) در کلیه  H+هش دفع  کاو    −

 تغییرات مربوطهباز و   - های اسید ناهنجاری 

 جبران شده  PH جبران 2P CO ]-3[HCO اولیه pH نوع اختالل

   mmHg 40 mmol/L  24 45/7تا    35/7 حدود طبیعی

-افزایش   عدم تغییر افزایش 7/ 35کمتر از   اسیدوز تنفسی
3HCO   7/ 40کمتر از 

 7/ 40کمتر از   2COکاهش   کاهش عدم تغییر 7/ 35کمتر از   اسیدوز متابولیک

-کاهش   عدم تغییر کاهش 7/ 45بیشتر از  آلکالوز تنفسی
3HCO  7/ 40بیشتر از 

 7/ 40بیشتر از  2COافزایش   افزایش عدم تغییر 7/ 45بیشتر از  آلکالوز متابولیک
 

 (Anion Gap) ف آنیونی  کا ش 

های قابل تیون کاتفاوت    گپ آنیونیتعداد بازهای مثبت و منفی پالسما با هم برابر است، منظور از  

 گیری است.های قابل اندازه ون گیری با آنیاندازه

)-3+ HCO -(Cl –) ++ K +Anion gap = (Na 

HCO3) =  آنیونی  گپ  سدیم نقش دارد:   عمدتا  کمی دارد و   غلظتچون پتاسیم در پالسما 
−]) = 142− 103− 27 = 12mmcl l⁄+-[cl-+Na 

 شود. می   شکاف آنیونی معموال برای شناسایی علت اختالل اسیدوز متابولیک اندازه گیری

 :دهدمی به دالیل زیر رخ    آن هش کاکه افزایش یا  است  16تا   8نرمال گپ آنیونی بین   طور به 

ی ها پروتئین الکتیک، افزایش دیابت کتواسیدوز، افزایش اسید  اسید در بتاهیدروکسی بوتیریکایش اسیدهای آلی مثل افز  های افزایش گپ آنیونی: علت

 لمی.کا هیپوکلسمی و هیپو ، و متانول   سیالت ی سال  مسمومیت با افزایش فسفات و سولفات،  ،  از جمله آلبومین پالسما 

 های زیر:هش آنیون گپ در حالت کا  •

 ، هیپرگاماگلوبینمی در مولتیپل میلوماهیپوآلبومینمی م و و لیتی   ، مسمومیت با ها پروتئین هش  کا  .1

  و منیزیوم در پالسما ، پتاسیم مثل کلسیم   هاییتیون کا افزایش  .2
 

 Na = 132 mmol/l        Cl = 90 mmol/l       = 22 mmol/l -3HCO     ( ۸۱-۸۲)تغذیه  کنید. را محاسبه    gap-anionهای زیر  با توجه به یافته تست: 

 نیست.با اطالعات فوق قابل محاسبه   د(  mmol/l۶۴   ج(   mmol/l ۲۰  ب(   mmol/l۱۲   الف( 

 ۱۳۲ - (  ۹۰+   ۲۲= )   ۲۰  :۲پاسخ گزینه 
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 های کنکورتست گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

2-نسبت غلظت   .1
4HPO   4به

-PO2H  7/7=در بافری باpH  ( کدام مورد زیر است؟pKa=6/7  ۹۱( )ارشد) 

 100د(      20ج(      10ب(      2الف(  

 (۹۱اسمول در کیلوگرم است؟ )دکتری  محدوده نرمال اسمواللیته پالسما چند میلی  .2

 275 -   300د(     200  -  220ج(      175 -   200ب(     100 –   120الف(  

را با یکدیگر   4HPO2(Na(و دی سدیم هیدروژن فسفات    NaH)4PO2(موالر سدیم دی هیدروژن فسفات   0/ 1های چنانچه مقدار مساوی از محلول .3

 (۹۳( )ارشد  12و   6/ 8، 2اند از های اسید فسفریک عبارت pKaمحلول حاصل چقدر است؟ )  pHمخلوط کنیم. 

 9/ 4د(      6/ 8ج(      4/ 4ب(      2الف(  

 (۹۳: )ارشد  جزبه افتد، در افزایش اسمواللیته خون همه موارد زیر اتفاق می .4

 د( افزایش اسمواللیته ادرار  ج( تولید مقدار زیاد ادرار   ب( تشنگی  آزادشدن وازوپرسینالف(  

 (۹۴در یک سیستم بافری )تامپونی( کدام عامل کمترین نقش را در ظرفیت بافری دارد؟ )ارشد   .5

 د( غلظت اسید   ج( ظرفیت اسید   اسید  pKب(     محیط  pHالف(  

6. PH    است،    4/ 8موالر است برابر   0/ 1موالر اسید الکتیک که غلظت الکتات در آن   0/ 01محلولPK    ( ۹۵اسید الکتیک چقدر است؟ )ارشد 

 8/۲د(      3/ 8ج(      4/ 8ب(      5/ 8الف(  

 (۹۶شود؟ )دکتری  از حاالت زیر می یک کدام مسمومیت با اتیلن گلیکول منجر به   .7

 د( آلکالوز متابولی  ج( اسیدوز متابولیک   ب( اسیدوز تنفسی    الف( آلکالوز تنفسی

 (۹۹شود؟ )ارشد  از حاالت زیر می یک  کدام مسمومیت با اسید سالیسیلیک سبب   .8

 د( آلکالوز متابولیکی   ج( آلکالوز تنفسی  ب( اسیدوز متابولیکی  الف( اسیدوز تنفسی

𝑯𝑷𝑶𝟒نسبت ،  pH = 5.7در  ، pK = 6.7در بافر فسفات با  .9
𝑯𝟐𝑷𝑶𝟒به   𝟐−

 (1401چقدر است؟ )ارشد   −

1الف(  

10
10ب(      

1
1ج(       

20
20د(     

1
 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 باشد تا حاصل لگاریتم آن یک شود. 10باید برابر  4PO2Hبه   4HPOاست؛ بنابراین نسبت    pKیک واحد بزرگتر از  PHازآنجاکه    /ب  .1

a. PH=pK+ log [A-]/[HA] 

 د  .2

 ج  .3

افزایش بازجذب آب اسموالیته ادرار افزایش دلیل به شود. در ضمن  یابد و تشنگی تحریک می افزایش می  ADHبا افزایش اسمواللیته خون ترشح  /ج  .4

 یابد.می 

 د  .5

 ج  .6

a. PH=pK+ log [A-]/[HA]   4.8= Pk+log 0.1/0.01 

 ج  .7

هایی همچون، ترس و ناراحتی، دهد و به علتافزایش تهویه رخ می علت  به یابد که  در خون کاهش می  2COدر این حالت غلظت    الکالوز تنفسی:  /ج  .8

ها، آسم و... است. واکنش جبرانی آلکالوز ، هیپوکسی، مصرف کانکوامینCNSهای  صعود به ارتفاعات، مسمومیت با سالیسیالت مثل آسپرین، عفونت 

HCO3تنفسی، افزایش دفع  
تحریک مرکز تنفسی علت به در مسمومیت با آسپرین، ابتدا  تواند صحیح باشد؛ زیرا . البته گزینه ب نیز می در کلیه است −

 شود.تابولیک حادث می تولید اسیدهای آلی، اسیدوز معلت  به آید و در ادامه  وجود می، آلکالوز تنفسی به 2COو دفع  

 الف .9

 5.7 = 6.7 + log base/acid= 0/1   PH = PK + Log base/acid 
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 های علوم پایهتست گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 آید؟. در آلکالوز تنفسی جبران شده کدام شرایط زیر در بدن به وجود می ۱

 د( کاهش فشار دی اکسید کربن  کربناکسید فشار دی ج( افزایش   ب( کاهش بی کربنات   کربناتالف( افزایش بی  

 شود؟ی افزایش غلظت مواد ستونی در دیابت درمان نشده، ایجاد می . کدام مورد در نتیجه ۲

 متابولیکید( آلکالوز     ج( اسیدوز تنفسی   ب( آلکالوز تنفسی  الف( اسیدوز متابولیکی 

 ، کدام سیستم تامپون بدن مناسب است؟PKa. از نظر میزان  ۳

 د( پروتئین    ج( استخوان    ب( بی کربنات    الف( فسفات 

  . یکی از عبارات زیر را که صحیح نیست انتخاب کنید.۴

 ها یونیزه هستند. مولکول درصد    PH ،۵۰= 4باشد در محیطی برابر با   ۴یک اسید ضعیف    pkالف( اگر  

 کند. خودش هیچ گروه بارداری را حمل نمی   PHiبرابر با   PHپپتید در  ب( یک پلی 

 های شیمیایی و فیزیکی محیط اطرافش تحت تأثیر قرار بگیرد. تواند توسط ویژگی شونده می یک گروه یونیزه   pkaج(  

 دارای بار خالص مثبت است.   ۵برابر با   PHی بازی در د( اسیدهای آمینه 

 چگونه است؟   pH=5ی هیستیدین مشخص کنید که بار خالص آن در  های قابل یونیزه مربوط به گروه   pk. با در نظر گرفتن  ۵

𝐏𝐊𝐚 𝐍𝐇𝟑+ =  𝟗. 𝟑 𝐏𝐊𝐑 = 𝟔𝐏𝐊𝛂 𝐂𝐎𝐎𝐇 = 𝟏.𝟖 
  ۲د( +    ج( صفر    ۱ب(      ۱الف( +

 . در اسیدوز متابولیک کدام شرایط زیر در بدن وجود دارد؟۶

 کربنات د( کاهش بی   کربنات ج( افزایش بی   2COب( کاهش فشار    2COالف( افزایش فشار  

 باشد. مقدار آنیوم گپ را محاسبه نمایید؟آزمایش الکترولیت خون بیماری به شرح زیر می . نتایج ۷

HCO3- =25mEq/L ,   [Na] = 140mEq/L    ,   [Cl] = 105mEq/L 

 ۲۰د(       ۱۵ج(      ۱۰ب(       ۵الف(  

 چقدر است؟   pH = 1.5باشد. نسبت فرم یونیزه به دیونیزه این دارو در معده با  می   pKa = 3.5اسید( دارای  . آسپرین )استیل سالیسیلیک ۸

 100د(      ۱۰ج(       0/ 1ب(      0/ 01الف(  

 2COموالر باشد، غلظت میلی  ۸( برابر با  HCO3-کربنات ) و غلظت بی  1/7خون برابر با   pHاست. اگر    pK=  6/ 1کربنات )واکنش زیر(  . در سیستم بافری بی ۹

 HCO +H ⇄ 3CO2H ⇄O 2+ H 2CO +3- در خون چقدر است؟

 میلی موالر  ۸۰د(     میلی موالر  ۱ج(     میلی موالر   ۸ب(    میلی موالر  0/ 8الف(  

 آن کدام است؟  pIایزوالکتریک    pHباشد    9/ 82و  96/ 3و    09/ 02ی اسیدآسپارتیک به ترتیب  ( برای اسیدآمینه Pka. اگر ثابت تفکیک اسیدی ) ۱۰

 291/ ۵د(      89/ ۶ج(      9/ 5ب(     02/ 3الف(  

 ها در خصوص ظرفیت بافری صحیح هستند، به غیر از:. تمامی گزینه ۱۱

 ب( ارتباط غیرمستقیم با جزء باز مزدوج سیستم بافری دارد.    الف( ارتباط مستقیم با جزء اسیدی سیستم بافری دارد.

 محیط دارد.   PKد( ارتباط با       محیط دارد.  PHج( ارتباط با  

- کربنات ) و غلظت بی   7/ 1خون بیماری برابر    pH. در صورتی که  ۱۲
3HCO  2موالر باشد، غلظت  میلی   ۸( آن برابرCO   1(  موالر است؟ خون چند میلی/(PKa=6  

 ۱د(      0/ 9ج(      0/ 8ب(      0/ 7الف(  

 های زیر عملکرد بافری بهتری دارد؟ PHدر کدام یک از    PK= 6. بافری با  ۱۳

 7/ 5د(      6/ 5ج(      ۸ب(      ۴الف(  

 این ترکیب کدام است؟   PKبرابر فرم دپروتونه است.    ۱۰۰۰دهیم. در این شرایط، غلظت فرم پروتونه  قرار می   PH=   4.7ناشناخته را در محلولی با    PK. ترکیبی با  ۱۴

 ۷/ ۷د(      7/ 6ج(      7/ 3ب(       7/ 1الف(  

 . در ارتباط با اسیدوز متابولیک جبران شده کدام مورد زیر غلط است؟۱۵

 ی قلیایی تام د( کاهش ذخیره   ادرار  pHج( افزایش    کربنات ب( کاهش بی    2COالف( کاهش فشار  

 کنند؟. بافرهای شیمیایی در بدن چگونه به برقراری مجدد تعادل اسید و باز کمک می ۱۶

 د( افزایش دفع اسیدها و بازها   کربنات ج( تولید بی  ب( باند شدن با اسیدها و بازها  PHالف( مقاومت در برابر تغییرات شدید  
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 های علوم پایهتست گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 کند؟ . در اسیدوز تنفسی میزان کدام یک از پارامترهای زیر افزایش پیدا می ۱۷

 د( اسید الکتیک     pHج(     3HCO- ب(      2PCOالف(  

 های زیر در مورد اسیدوز متابولیک اولیه درست است؟. کدام یک از گزینه ۱۸

 2COد( افزایش فشار     2COج( کاهش فشار   کربنات افزایش بی ب(    کربنات الف( کاهش بی 

 p= 6.1موالر است؟  در خون چند میلی  2COباشد. در این شرایط غلظت  موالر می میلی   8کربنات برابر  ( غلظت بی pH=   7.1. در یک فرد مبتال به اسیدوز )۱۹

 2/2د(      1/ 4ج(      12/1ب(      0/ 8الف(  

 موالر است؟ در خون این بیمار چند میلی  ]3HCO[ به ترتیب برابر است. غلظت بی کربنات ]2COو غلظت ]   pH. در یک بیمار مبتال به اسیدوز متابولیک، ۲۰

-CO]/[6.12 = [ :اطالعات 
3PKa = [HCO     وlog 8.5 = 0.93 

  ۱۱د(      25/10ج(      9/ ۳۵ب(      6/ 8الف(  

  یابد؟ها کاهش می زیر دفع بی کربنات از کلیه . در کدام حاالت  ۲۱

 د( کاهش غلظت یون هیدروژن داخل سلولی  ج( کاهش پتاسیم خون    ب( آلكالوز    الف( اسیدوز

 Log2=0.3در چه حدودی است؟  pHآن خنثی شود،  درصد    ۲۰در شرایطی که   pKa=   4.7اسید، یک اسید فیزیولوژیک مهم با  . بتاهیدروکسی بوتیریک ۲۲

 5.1د(      6.1ج(      5ب(       4.1الف(  

 دهد؟ زم است، کدام یک از اختالالت زیر رخ می ی . در فردی که مبتال به آمف ۲۳

 د( آلکالوز متابولیک   ج( اسیدوز تنفسی    ب( آلکالوز تنفسی   الف( اسیدوز متابولیک 

 شود؟باعث کدام یک از اختالالت زیر می کاهش غلظت یون بی کربنات خون  .  ۲۴

 د( آلکالوز متابولیک  اسیدوز متابولیک   ج(    ب( آلکالوز تنفسی   الف( اسیدوز تنفسی 

 است؟ pOHو کمترین    pHکدام مایع بیولوژیک در شرایط طبیعی دارای بیشترین .  ۲۵

 د( ترشحات معده  ج( مایع بین سلولی   ب( ترشحات پانکراس   الف( پالسمای خون 

  های بافری صحیح است، بجز: همه عبارات زیر در رابطه با محلول . ۲۶

 دارای بیشترین ظرفیت بافری است.   PH = pKaب( در     الف( از یک اسید و باز ضعیف آن تشکیل شده است. 

 اسید است.   pKaد( محدوده بافری مستقل از    دهنده آن بستگی دارد.ج( ظرفیت بافری به غلظت اجزاء تشکیل 

  محلول بافر برابر با چند است؟  pHباشد،  4/ 7اسید برابر    pKaاست. اگر   ۱به  ۱۰۰در یک محلول بافر نسبت باز به اسید  . ۲۷

  2/ 7د(      3/ 7ج(      4/ 7ب(      6/ 7الف(  

  اسمول است؟ گرم در لیتر یون سدیم چند میلی . میلی ۲۸

 ۱۰د(       2/ 3ج(      ۱ب(       ۲۳الف(  

 یابد؟ . در اسیدوز تنفسی کدام مورد در خون افزایش می ۲۹

- الف(  
3HCO     )بPH      )جLactaselt     )2دpCO 

 (۲۵  = کربنات بی   ، ۱۰۵ = یون کلرید ،  ۱۴۰ = )یون سدیم ( را محاسبه نمایید؟  anion gap. با توجه به مقادیر آزمایشگاهی ذیل شکاف آنیونی ) ۳۰

  ۲۰  د(     ۱۵ج(       ۱۰ب(      5الف(  

 محلول چند است؟  pHباشد  ۵اسیداستیک مساوی    pKaموالر است. اگر    ۲۵سدیم  موالر و غلظت استات   5/2ی غلظت اسیداستیک  . در نمونه ۳۱

 ۷د(      ۶ج(       ۵ب(      ۴الف(  

- کربنات ) . در خون فردی، میزان بی ۳۲
3HCO  2موالر و غلظت  میلی   ۲۴( برابرCO    معادل(3CO2H  برابر )موالر گزارش شده است. این فرد در چه میلی   2/1

 Pka = 6/1, Log2 = 0/3   وضعیتی قرار دارد؟ 

 د( آلکالی   ج( اسیدی خفیف   ب( اسیدی شدید   الف( نرمال 

 . کدام مورد در بیماران مبتال به دیابت تیپ یک ممکن است مشاهده شود؟۳۳

 د( آلکالوز تنفسی    ج( اسیدوز تنفسی   ب( آلکالوز متابولیکی   الف( اسیدوز متابولیکی 

-و غلظت   1/7خون برابر   pH. صورتی که ۳۴
3HCO  برابرmmol 8   2باشد، غلظتCO   2 (6/1 =   خون چقدر خواهد بود؟CO/-3(PK HCO  

 0/ ۲۴د(       8/ 0ج(       24/ 0ب(      0/ 8الف(  



 

12  

 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 

 های علوم پایهتست گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 های بافری زیر صرفا داخل سلولی است؟ سیستم . کدام یک از  ۳۵

 د( بافر فسفات    ج( بافر بی کربنات    ب( بافر آمونیوم    الف( پروتئین

  باشد(؟  ۵اسید برابر   Pkاین بافر چقدر است )در صورتی که    pHباشد،  ۱۰. در صورتی که نسبت باز به اسید در یک بافر برابر ۳۶

 3د(        ۴ج(      ۵ب(       ۶الف(  

 . در اسیدوز متابولیک جبران نشده کدام مورد درست است؟۳۷

 اکسیدکربن در خون ب( افزایش مقدار دی      در خون  Hالف( کاهش غلظت  

 کربنات در خون ( بافر بی PKaونش اسیدی ) ید( کاهش ثابت       کربنات در خون ج( کاهش غلظت بی 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 یابد. به دنبال جبران آن، سطح بی کربنات خون کاهش می  کاهش و در آلکالوز سطحی، کربن دی اکسید    ب/  .1

 شود. به دنبال تجمع اسیدهای آلی در بدن از جمله کتواسیدها، اسیدوز متابولیک ایجاد می   الف/ .2

دارد اهمیتش در   ECFی غلظت کمی که در دارد ولی به واسطه   PH=    7.4بیشترین ظرفیت بافری را در اطراف   Pka=   6.8فسفات غیرارگانیک با   الف/  .3

ECF  .نسبت به بی کربنات کمتر است 

 ممکن است عامل گروه باردار باشد ولی مجموع بار ترکیب صفر است.   pH=pHiی پپتید در پل   ب/  .4

رسد گروه می   ۸/1به    pHوقتی که    .+ است۲دارای بار   ۸/1های کمتر pHهستیدین دارای دو گروه آمینی و یک گروه کربوکسیل است بنابراین در   الف/ .5

 شود. + می ۱و بار پروتئین   دهد دست می   خود را از  +𝐻یونیزه شده و   کربوکسیل 

 رود. باال می   CO2یابد در حالی که در اسیدوز سطحی، سطح  کاهش می   HCO3  ،pH- در اسیدوز متابولیک به دنبال کاهش    د/  .6

 Anion gap=[Na]-[Cl+HCO;]=140 +[105+25]=10   ب/  .7

 1.5 = 3,5 + log A →[HA]  /-PH = Pka + log A-/  [HA]الف/   .8

pH   الف/ .9 ∶ Plio + log
[HCO3

−]

CO2
 ⇒ 7.1  6.1 log

8

CO2
 

  2pKو   1pKمیانگین  =  ایزوالکتریک    pH  ، عامل اسیدی و یک عامل بازی  ۲برای اسیدهای آمینه دارای   الف/ .10

 Ka + [A-]= ([H] [A+C buff = [HA] + [A /([-[با توجه به معادله:           ب/  .11

 2pK 3.96 =ظرفیت بافری با جزء باز مزدوج ارتباط مستقیم دارد و نه غیرمستقیم:  

 log( 8/ [CO2]) → 0.8=[CO2] + 6.1 = 7.1   ب/  .12

است که   ۷تا   ۵ی مورد نظر بین  باشد. پس در این سوال محدوده می   - 1+ تا  PK  1  که در آن بافر حداکثر توان بافری را دارد، برابر   PHای از محدوده   ج/  .13

 در این محدوده وجود دارد. 6.5ها تنها  در بین گزینه 

 → Pka = 7.7 4.7 = Pka + log 1/1000د/   .14

افزایش کار تنفسی، از  خون را به حالت طبیعی نزدیک کند همچنین با PHکم(،   PHکند با دفع ادرار اسیدی )در اسیدوز متابولیک بدن سعی می  ج/  .15

 کاهد. خون می   2COمیزان  

ها پیش برده و موجب برقراری مجدد تعادل شده به محلول، تعادل را در جهت مصرف آن   اجزای بافر از طریق باند شدن با اسیدها و بازهای اضافه   ب/  .16

 شوند.می 

   [-3HCO  ]و   اسیدوز متابولیک          2PCOاسیدوز تنفسی    الف/ .17

HCO3کاهش  اسیدوز متابولیک    الف/ .18
− 

  log 8/ [CO2] + 6.1 = 7.1الف/   .19

   CO -3HCO PH = Pka + log /2معادله بافری ب/   .20

7.03 = 6.1 + log [HCO3]/1.1 →  Log[HCO3]/1.1 = 0.93  →  [HCO37]/ 1.1 = 8.5[HCO3] = 8.5 × 1.1 = 9.35  

 دهد. در شرایط اسیدوز کلیه در تقابل با شرایط به وجود آمده، دفع بی کربنات را کاهش می   الف/ .21

 PH = Pka +log A/HA هاسلباخ  – معادله هندرسون  الف/   .22

[A] = 0.2 [HA]= 4.7 + log 0.2[HA]/ [A]   →  4.7 + log 2*0.1= 4.7 + (0.3 -1) = 4 
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 های علوم پایهتست گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

در خون باال   2COشود و در نتیجه سطح  به خوبی انجام نمی  2COو   2Oها، تبادل  دنبال کم شدن سطوح تبادل در آلوئول  در افراد مبتال به آمفیزم به   ج/  .23

 شود. رود که باعث اسیدوز تنفسی می می 

-متابولیک در اثر کاهش  و  اسیدوز   2COاسیدوز تنفسی در اثر باال رفتن   . نوع است: تنفسی و متابولیک ۲اسیدوز    ب/  .24
3HCO  شود. ایجاد می 

 .باالیی هم دارد PHکربنات است )برای خنثی کردن اسید معده( پس  دانید ترشحات پانکراس حاوی بی طور که می همان   ب/  .25

تا  -Pka 1که در آن یک بافر مشخص به طور مؤثری دارای فعالیت بافری است از  PHای از است. محدوده  Pkaمحدوده بافری کامال وابسته به   د/  .26

 + است.1

 pH = Pka+ logاسید/ باز  pH = 4.7+ log 100/1 = 6.7  →  الف/   .27

  g/mol × 1 mol= 1 mmol Na 23 است.  g/mol  23برابر    Naجرم مولی    ب/  .28

23 g Na → 1= 1/1 = mmol Na/ L = mosmol 

 یابد. کربنات خون کاهش می یابد. در اسیدوز متابولیک مقدار بی خون افزایش می   2COدر اسیدوز تنفسی مقدار    د/  .29

 10 = (105 + 25) - 140ب/   .30

 PH = 5 + log 25/2.5 = 6ج/   .31

 PH =6.1 + log 24/1.2 = 7.4الف/   .32

 شود.به دلیل کمبود انسولین، کتواسیدوز دیابتی در این بیماران ایجاد می   الف/ .33

  log 87 [Co2] + 6.1 = 7.1الف/   .34

 سلولی نقش مهمی دارد و نقش آن در بافر خارج سلولی اندک است.  بافر فسفات در مایع داخل  د/  .35

 PH = 5+ log (10 + 1) = 6الف/   .36

 شود.زیاد می  2COیابد. در اسیدوز تنفسی  اهش می کربنات ک در اسیدوز متابولیک مقدار بی   ج/  .37
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 

 ساختمان اسید آمینه و پروتئین

 
ی هاپروتئین نوع در ساختمان    20نوع اسید آمینه در طبیعت یافت شده است که فقط    300و بیش از    هستند   هاپروتئین اسیدهای آمینه واحدهای ساختمان  

که ساختار کلی یک اسید آمینه استاندارد در زیر نشان داده شده   شوند می   تقسیم   غیراستاندارد به دو دسته استاندارد و  ها . اسید آمینه شود می   انسان یافت 

استاندارد های  گروه کربوکسیل و آمین(. این ساختار در اسید آمینه )   آلفاو دو گروه متصل به کربن    آلفا کربن  است. یک کربن مرکزی به اسم  

  .گلیسین جز  به است    یرال( کا نامتقارن )ها  در تمامی اسید آمینه   آلفا . کربن  باشد می   ( Rو تفاوت فقط در گروه زنجیر جانبی ) است  مشترک  

 . شودمی آمینواسید تشکیل   Dو چنانچه در سمت راست قرار گیرد، ایزومر   Lقرار گیرد، ایزومر   آلفا چنانچه گروه آمین در سمت چپ کربن 

نورپالریزه   انحراف  باعث  به همین علت  آمینه  اسیدهای  منحرف  شوند می محلول  راست  به سمت  را  نورپالریزه  اگر  کند  . 

 . شوند می نشان داده    - و    +با عالمت  ترتیب  به که    شوند می گردان نامیده  را به سمت چپ متمایل کند چپ   آن گردان و اگر  راست 

نیز شناسایی شده   D. ولی ایزومرهای  باشند می   L  آلفا مینه موجود در ساختار پروتئین انسان از نوع  تمامی اسیدهای آ 

آالنین و گلوتامات(. از  Dایزومرهای ) باکتریایی  ی هاسلول دیواره  نیز در پپتیدی مثل والینومایسین و اکتینومایسین و  های بیوتیک آنتی است. در ساختمان 

 سرین و آسپارتات نیز شناسایی شده است.  Dطرفی در مغز پستانداران ایزومرهای  

تغییر شیمیایی در وسیله  به بعد از ترجمه و  غیرمعمول   آمینواسیدهای این )   . باشندمی نوع معمول    20 آن از غیر دارای آمینواسیدهای دیگری    ها پروتئین برخی  

 مانند هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین در کالژن(؛  آیند می   ود وج ه آمینواسیدهای معمول موجود در ساختمان پروتئین ب 
 

 پروتئینیغیر اسیدهای آمینه  

 :کنندمی ترکیبات واسط شیمیایی در بدن عمل   عنوان به   معموال  وجود ندارند و  ها پروتئین این نوع اسیدهای آمینه در ساختمان  

 .کنند می واسط عمل   عنوان به و در چرخه اوره  است  و آرژینوسوکسینات که از مشتقات آرژنین   مانند اورنیتین و سیترولین :  ( 𝛂)  آلفانوع   .1

که جزئی از ساختمان پانتوتنیک   آالنین - β  قرار دارد، مانند   βدر این اسیدهای آمینه عامل آمین بر روی کربن  :  ( 𝛃)نوع بتا   .2

 .شودمی   آمینوایزوبوتیریک اسید که از تجزیه باز تیمین حاصل بتا ( و اول )شکل  باشد می   ( 5Bویتامین  ) اسید  

حاصل از  ( GABA) در این اسیدهای آمینه عامل آمین بر روی کربن گاما قرار دارد، مانند گاما آمینوبوتیریک اسید نوع گاما:   .3

 .استکه یک میانجی عصبی  دکربوکسیالسیون گلوتامات 
 

 غذایی:ازنظر  اسیدهای آمینه  

 .شوند می   تقسیم   (Non-Essential)  غیرضروری و   (Essential)به دو دسته ضروری  

 از: هیستیدین، آرژنین، لوسین، لیزین، ایزولوسین، میتونین، تریپتوفان، ترئونین، فنیل آالنین و والیناند  عبارت اسیدهای آمینه ضروری   •

 .است  غیرضروری اما در بزرگساالن   ؛ آرژنین و هیستیدین در نوزادان ضروری  •

 حیاتی است.  هاآن مواد غذایی وارد بدن شوند و مصرف روزانه  ازطریق  و باید    ند نیست ها آن اسیدهای آمینه ضروری بدن قادر به سنتز  •

 ایآمینه دهای  ی اس ) و گلوتامین.    ، گلوتامات، آسپارژین، سیستئین آسپارتات   شامل: آالنین، پرولین، گلیسین، سرین، تیروزین،   غیرضروری   اسیدهای آمینه •

 ( است.  ها آن که بدن قادر به سنتز 
 

  (R)ریشه جانبی  براساس  بندی اسیدهای آمینه  طبقه 

 خطی یا آلیفاتیک( ) الف( مونوآمین مونوکربوکسیل )خنثی( 

 (Glyگلیسین )  .1  

 به گلیکول نیز مشهور است.کوچک ترین اسید آمینه بوده و  ✓
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 اسید آمینه(  ترین ساده ) است.   (H)ریشه جانبی یک هیدروژن   ✓

 .دهد می ن  فاقد کربن نامتقارن است و از خود خواص نوری نشان  ✓

 .کند می   زدایی ترکیبات شیمیایی در بدن شرکت و سم  صفراوی های  ها، اسید ورین و پورفیرین پهای  باز  سنتز کراتین، این اسید آمینه در   ✓

 .نقش دارد   هیپوریک اسیدشرکت در ساختار اسید بنزوئیک و تولید   شکل به در دفع آمونیاک از بدن  ✓

 بتا قرار دارد.های در محل تاخوردگی  عمدتاً  ها پروتئین در ساختار   ✓

 عصبی مهاری هستند.های  گلیسین، تورین و گابا جزو ناقل  ✓

 (Alaآالنین )  . 2

 یک گروه متیل است.  (R)ریشه جانبی    آن در    ✓

 هاپروتئین هلیکس   آلفا اسید آمینه در ساختار  ترین رایج  ✓

 ناقل آمونیاک از عضالت به کبد در زمان گرسنگی ✓

 .شوندمی   دار هستند که شامل والین، لوسین و ایزولوسین آلیفاتیک خطی شاخه های اسید آمینه گروهی از 

 (Valوالین )  . 3

 یک گروه ایزوپروپیل است.  آن (  Rریشه جانبی )  ✓

 .شودمی  والین جایگزین گلوتامات   HbS غیرطبیعی هموگلوبین  در   ✓

 .شود می   فسفوگلیسرات متصل س  ی ب  3و   2بتای هموگلوبین به  زنجیره در انتهای آمین   ✓

 (Leuلوسین )  . 4

 یک اسید آمینه شیرین است. ✓

 ایزوبوتیل است.  آنگروه جانبی  ✓

 کد ژنتیکی است. 6اسید آمینه بوده و دارای    ترین فراوان  ✓

 دانند(.می   بعضی منابع فقط لوسین را کتوژنیک )همانند لیزین، کتوژنیک است   ✓

 (Ileایزولوسین )   . 5

 .( اسید آمینه استترین قطبی غیر ترین ) هیدروفوب  ✓

 است. بوتیل -Secدارای گروه جانبی   ✓

  . بر اساس رفرنس لنینجر()  ترین شاخص هیدروپاتی است ایزولوسین دارای مثبت  ✓

 کربن نامتقارن است.  2دارای   ✓

 دار است.جزء اسیدهای آمینه شاخه  ✓

 باشد. می   کربن گاما نکته: انشعاب ایزولوسین بر روی کربن بتا و در لوسین بر روی 
 

 ب( مونوآمین مونواسید الکل دار

 (Serسرین )  . 1

 عامل الکلی نوع اول دارای  ✓

 قرار دارد. ( 2HOCH) یک گروه هیدروکسی متیل    آن در ریشه جانبی   ✓

 .شودمی یافت  مرغ  تخم مانند فسفوپروتئین که در شیر و زرده  ؛  کند می ی مرکب نیز شرکت  ها پروتئین در ساختمان لیپیدها و   ✓

 دارد. ها آنزیم نقش مهمی در تنظیم فعالیت    سرین پروتئازی  ها آنزیم دفسفریالسیون در جایگاه فعال   - فسفریالسیون ازطریق  ✓

 شامل:ها  سرین پروتئاز 

 : کیموتریپسین، تریپسین، االستازازجملهگوارشی  ی ها آنزیم  •

 II  ،VII  ،X ،XI  ،XIIلکرئین و فاکتورهای  کا اوروکیناز، ترومبین،   فاکتورهای انعقادی مثل  •

 کننده پالسمینوژن بافتی عوامل فیبرینولیتیک مثل پالسمین و فعال  •

( t.PAکننده پالسمینوژن ) اوروکیناز و یا فاکتور بافتی فعال   آنزیم خون است که خود از پالسمینوژن تحت اثر  های  کردن لخته نکته: پالسمین فاکتوری برای حل 

 .شود می   ایجاد 
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 .شود می   تزریق  آنزیم کننده پالسمینوژن است. در بیماران دچار سکته قلبی این  ی جدا شده و فعال استرپتوکیناز از باکتر   آنزیمه: نکت 

زیرا این ترکیب به اسید آمینه سرین در   ؛ شود می   ( استفاده DIFPاز ترکیب دی ایزوپروپیل فلوروفسفات )   آزمایشگاه نکته: برای تشخیص سرین پروتئازها در 

 . کند می   ناپذیر مهاربرگشت  طوربه   را  آنمتصل و   آنزیم جایگاه فعال 

آنتی تریپسین، آنتی   1- آلفا گویند. مثل  می ها Serpin  ها آن طبیعی در مایعات بدن وجود دارند که به   طوربه سرین پروتئازها  های نکته: بعضی از مهارکننده 

 (. صحبت شده است   هاآن در انتهای فصل راجع به ماکروگلبولین )   2- آلفا و  IIIترومبین  

 (Thrترئونین )  . 2  

 است.متصل شده    آلفا در ریشه جانبی دارای گروه هیدروکسی اتیل )با عامل الکلی نوع دوم( به کربن  ✓

 دارای دو کربن نامتقارن است. ✓

 دفسفریالسیون نقش دارد.  - همانند سرین در تنظیم فسفریالسیون  ✓
 

 دارج( مونوآمین مونواسید گوگرد 

 (Cysسیستئین )   . ۱

 .است گروه تیول )سولفیدریل( در ریشه جانبی دارای   ✓

اتصاالت دی ) از اهمیت باالیی برخوردار است  )پایداری ساختار سوم( هاپروتئین م کا این اسید آمینه برای برقراری پیوندهای دی سولفیدی در استح  ✓

 (. انسولین دارای اتصاالت دی سولفیدیباشد می   پالسمای  ها پروتئین کراتین و    آلفا خارج سلولی مثل کالژن،  ی  ها پروتئین های  سولفیدی از ویژگی 

توسط دی )   شود می   . این اتصاالت در شبکه آندوپالسمی ساختههستند   داخل سلولی مثل هموگلوبین فاقد این اتصاالت ی  ها پروتئین . ولی  است 

 سولفید ایزومراز(.

گویند. سیستین درواقع می سیستین    آن که به  دهند می   یکدیگر قرار بگیرند یک پیوند دی سولفیدی تشکیل که دو اسید آمینه سیستئین در کنار  زمانی  ✓

 است.  یک دی سیستئین 

 است  –SHدارای سولفیدریل تیول یا    OHجای  اما به  ؛ است  Serمشابه    Cysاسید آمینه   ✓

مهارکننده   عنوان به   Cوجود دارد. ترکیب سیستاتین    فسفات دهیدروژناز  3سپاز و گلیسرآلدهیدر  کا پاپائین و  در جایگاه فعال سیستئین پروتئازهایی مثل   ✓

 .کند می   سیستئین پروتئازها عمل 

 .شود می   ها آن باعث مهار  ها آنزیم در جایگاه فعال   گروه سولفیدریل سیستئین با اتصال به  یدواستات داروی   ✓

 .دارد  نقش   A  آنزیمصفراوی با تولید تورین و سنتز کو های  اسید تیوسیانات، سنتز  در   ✓

 .شود می   ها پروتئین مناسب    )تاخوردگی(   پروتئین دی سولفید ایزومراز باعث فولدینگ   آنزیم ازطریق   ✓

 ی اکسیداسیون _ احیا نقش دارد.ها واکنش در   ✓

 (Metین ) متیون  . ۲

 .است  )گروه گوگرد در رنجیر جانبی(  تیواتر  اتیل  آن ریشه جانبی   ✓

 آدنوزیل متیونین نقش دارد.  - S  شکل به متیل    های گروه یک اسید آمینه ضروری است که در انتقال  ✓

 .شود می ها  که باعث رسیدن میوه است  ساز اتیلن در گیاهان  پیش  ✓

 کند می   متیونین سولفوکسید متیونین تشکیل   ✓
 

 )قلیایی(: دارای بار مثبت  دی بازیک  آمین مونو کربوکسیلیک د( دی  

 (Lysلیزین )   . 1

 (.گروه آمین متصل به کربن اپسیلون )است   بوتیل آمین  - Nدارای ریشه جانبی  ✓

 یک است.فیزیولوژ  pHدارای بار مثبت در   ✓

 داستیالسیون لیزین(استالسیون و  )فراوان وجود دارد  مقدار  به   هیستونی ها پروتئین در   ✓

 وجود دارد.  هیدروکسی لیزین  به شکل  در ساختمان کالژن  ✓
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

 ساختمانی شبیه اورنیتین است.ازنظر   ✓

 (Cadaverine)   کاداوریننقش در سنتز   ✓

 (Argآرژنین )  . 2

 گروه متیلنی فاصله دارد.  3وسیله  به   آلفاکه از کربن  است   گوانیدین دارای ریشه جانبی   ✓

 ضروری است( که در سنتز اوره نقش دارد.ضروری )یا نیمه یک اسید آمینه   ✓

 نقش دارد.  )تحت تاثیر دکربوکسیالسیون آرژنین( نیتریک اکسید و آگماتینهش فشار خون با تولید  کادر   ✓

 شودمی   به فراوانی یافت ها هیستون و پروتامین های در پروتئین  ✓

  آمینههای در بین اسید   ایزوالکتریک pHبیشترین  دارای  ✓

 (Hisهیستیدین )  . 3

 .است که اهمیت بافری زیادی دارد  ایمیدازول در ریشه جانبی خود دارای حلقه  ✓

 آید.می   وجود به هیستامین   آن از دکربوکسیله شدن  ✓

 در میوزین عضله وجود دارد.  متیل هیستیدین شکل متیله آن به فرم   ✓

ی، یک آنزیم ی ها واکنش و در بسیاری از است خنثی  تقریباً  آن pKaدارد که  اییونیزه دین تنها اسید آمینه استانداردی است که زنجیره قابل ی هیست  ✓

 .کند می دهنده یا گیرنده یک پروتون، واکنش را تسهیل    عنوان به با عمل    Hisریشه  

معمول موجود در   pHخنثی،    pHاست که نقش قابل توجهی در قدرت بافری نمودن در نزدیکی    pKa = 6دارای  جانبی    Rهیستیدین گروه  در  تنها   ✓

 .نماید می ایفا   ها باکتری مایعات داخل سلولی و خارج سلولی اکثر حیوانات و 

 گوگرد(. - مراکز آهن ) همراه با سیستئین در اتصال به فلزات نقش دارد   ✓
 

 7برابر  PHاسیدی(: دارای بار منفی  )  بازیک  هـ( دی کربوکسیلیک مونو 

 (Aspاسید آسپارتیک )  . 1

 .شودمی جدا    آلفا از کربن    ن گروه کربوکسیل ریشه جانبی توسط یک متیل   که یک اسید آمینه دی کربوکسیلیک است   ✓

 آمینههای  ایزوالکتریک در بین اسید   pHدارای کمترین   ✓

 نقش دارد. پروتئاز   HIVو    رنین،  تپسین کا ،  پپسین   مثال    آسپارتیل پروتئازها و در جایگاه فعال است یک نوروترانسمیتر تحریکی  ✓

 (Gluاسید گلوتامیک )  . 2

 .شودمی   از دست داده و تبدیل به پیروگلوتامیک   آب یک مولکول   (  TRH)مثل   در بعضی از پپتیدها    ✓

 نقش دارد. ها پروتئین هلکیس(   آلفادر ایجاد ساختار دوم )  ✓

 ناقل تحریکی است.یک  ✓

 .شودمی   تبدیل   با دکربوکسیالسیون به ناقل مهاری گابا  ✓

 و( مونواسید مونو آمین آمیدی

 (Asnآسپارژین )   .1  

 یک گروه آمیدی است.  آن در ریشه جانبی   ✓

 .شودمی   ذخیره   هابافت آسپارژین در   آمونیاک ✓

 ی شیرین است.آمینواسید  ✓

 .شود می   آسپارژیناز استفاده آنزیم ن از  کا در لوسمی کود شود می   سرطانی و توموری استفاده ی  ها سلول منبع انرژی برای    عنوانبه چون   ✓

 (Glnگلوتامین )  . 2

 .هستیک گروه آمیدی )کربوکسامید(    آن در ریشه جانبی     ✓

 اسید آمینه در گردش خون  ترین فراوان  ✓

 پیریمیدین است.ساز بازهای پورین و  پیش   عنوان به  ✓

 .شود می   منبع انرژی مصرف   عنوانبه روده  ی ها سلول در   ✓
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 نقش دارد.ها  ین و پیرمید ها  در سنتز پورین  •

 .کند می   ناقل آمونیاک از مغز و گردش خون به کبد عمل   عنوان به  •

 کربوکسامید انتهاییدو اسید آمینه حاوی یک   ← آسپارژین و گلوتامین   •
 

 حلقویهای  ز( اسید آمینه 

 که شامل حلقوی آروماتیک فنیل آالنین، تریپتوفان و تیروزین است و حلقوی آلیفاتیک مثل پرولین

 (PHeفنیل االنین )   . ۱

 در ریشه جانبی دارای حلقه بنزن است. ✓

 غیر قطبی است ✓

 شودمی   به روش آزمایشگاهی گوتری تشخیص داده  ✓

 یابد.می   افزایش   آن مقدار   (PKU)یک اسید آمینه ضروری است که در بیماری فنیل کتونوری   ✓

 در سنتز تیروزین نقش دارد. ✓

 .یابد های آمیلوئیدوزیس مثل آلزایمر( در مرکز صفحات بتا تجمع می هایی که تاخوردگی نامناسب دارند )بیماری در پروتئین  ✓

 Tyr)تیروزین )  . ۲

 در ریشه جانبی دارای گروه فنلی است.   ✓

 (.است   پاراهیدروکسی فنیل آالنین   آن آید )اسم دیگر  می   دست به است که از فنیل آالنین    غیرضروری یک اسید آمینه   ✓

 دارد. ها پروتئین بیشترین خاصیت فلوروسانس و نشر نور را در   ✓

 دارد.تیروئیدی نقش   های هورمون مالنین و   ها،تکوالمین کا در سنتز   ✓

 .شودمی استفاده   ها پروتئین گیری مقدار  لتو برای اندازه کا از واکنش این اسید آمینه با معرف فولین سیو  ✓

 Tyr > Trp > pHe  از نظر قطبیت:   است. تر  تیروزین قطبی ها  بین آروماتیک  ✓

 (Trpتریپتوفان )   . ۳

 بزرگ ترین اسید آمینه است ✓

 است. هتروسیکلیک اندولی حلقه در ریشه جانبی دارای   ✓

 هاپروتئین نقش مهم در تعیین ساختار سه بعدی   ✓

 Trp > Tyr > pHe  : دارای بیشترین خاصیت جذب نور ماوراء بنفش ✓

 یابد.می   رسینوئید افزایش کا   های بیماری این اسید آمینه در  های در سنتز سروتونین نقش دارد و متابولیت  ✓

 یابد.می   تجمع   مرکز صفحات بتاآمیلوئیدوزیس مثل آلزایمر( در    های بیماری که تاخوردگی نامناسب دارند )  هاییدر پروتئین  ✓

 .است   اکسین ساز مالتونین، سروتونین، هورمون رشد گیاهی  پیش  ✓

 نقش دارد. هارت ناپ در بیماری  آن کمبود   ✓

 (Proپرولین )   . ۴

 .شودمی ن  آزاد یافت   واست  در ریشه جانبی درگیر    آلفاگروه آمین   ✓

 . دارای حلقهاست  از نوع دوم  آلفا  )-2NH(زیرا عامل آمینی    ؛ شود می   محسوب   ایمینواسیدها  -آلفا پرولین جزو     ✓

 .باشدمی   ضلعی   5آلیفاتیک  

 .شودمی   یافت   هیدروکسی پرولینبه صورت  پرولین در ساختمان کالژن  ✓

 .شود می   پروتئین   باعث ناپایداری   آلفاپرولین در ساختمان مارپیچ   ✓

 (. بتا به فراوانی وجود دارد ها در محل تاخوردگی ) .  شود می   ها پروتئین تاخوردگی  باعث ایجاد   ✓

 .دهد می هش  کا پرولین دارای کونفورماسیون سختی بوده که انعطاف پذیری ساختمانی نواحی پلی پپتیدی حاوی پرولین را  های  ریشه   نو( ی ایم ) گروه آمینو دوم   ✓

 ایجاد محدودیت فضایی زیاد ناشی از ساختمان حلقوی نقش دارد.علت  به  )تعیین ساختمان فضایی پروتئین ها(   ها پروتئین در معماری  ✓
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 آمینواسیدهااختصارات اسامی 
 اختصار تک حرفی حرفی  ۳اختصار   آمینواسید اختصار تک حرفی حرفی  ۳اختصار   آمینواسید

 Lys K لیزین Ala A آالنین
 Met M متیونین Arg R آرژنین

 PHe F فنیل آالنین Asn N آسپارژین
 Pro P پرولین Asp D آسپارتیک اسید

 Ser S سرین Cys C سیستئین
 Thr T ترئونین Gln Q گلوتامین

 Trp W تریپتوفان Glu E گلوتامیک اسید
 Tyr Y تیروزین Gly G گلیسین

 Val V والین His H هیستیدین
 Asx B آسپاراژین یا اسید آسپارتیک IIe I ایزولوسین

 Glx Z گلوتامین یا گلوتامیک اسید Leu L لوسین
 

شامل: اسید ها  قطبی :  کنند می قطبی به دو گروه تقسیم  غیر باشد یا    ( polar) قطبی    آلفامتصل به کربن    (R) آنکه ریشه جانبی  براساس  اسیدهای آمینه را  

 لیزین، آرژنین و هیستیدین(، گلوتامین، سیستئین، سرین، آسپارژین، ترئونین و تیروزین) ها  اسیدی )گلوتامات و آسپارتات(، بازی های  آمینه 

های در قسمت داخلی پروتئین   ( کهقطبی )گلیسین، آالنین، والین، لوسین، ایزولوسین، متیونین، فنیل آالنین، تریپتوفان و پرولین خالف اسید آمینه غیر نکته: بر  

)بقیه  قطبی های ینه اسید آم های سرتاسری قرار دارند. در بخش غشا گذر پروتئین هایی که در ساختمان سوم خود قرار دارند و همین طور کروی و پروتئین 

 .قرار دارند  کروی ی  هاپروتئین بخش بیرونی  در اسید آمینه ها( 

باشد تمایل اسید   تر مثبت این شاخص    هرچه   قطبی است.غیر آمینه به محیط قطبی یا های جانبی اسید  زنجیر معیاری از تمایل  (: HIشاخص هیدروپاتی ) 

 جدول زیر )لنینجر( قطبی بیشتر است و برعکس.  غیر آمینه به محیط 

 زیر است:  های آمینه آبگریز ( دارند. بر این اساس ترتیب اسید ΔG> ۰انرژی آزاد نامساعد مثبت ) غیر اسیدهای آمینه آبگریز که ت 

Ile > Val > Leu > PHe > Cys > Met > Ala > Pro 

تریپتوفان   )شکل(  ولی بر اساس رفرنس دولین   است   تر مثبت   آن آمینه بوده و شاخص هیدروپاتی    اسید  ترین قطبی غیر ایزولوسین    طبق رفرنس لنینجرنکته: 

  . بعدی قرار دارند های  و فنیل آالنین و ایزولوسین در رتبه   به علت جرم مولکولی بیشتر آبگریزترین است و شاخص هیدروپاتی مثبت تری دارد

بر   بقیه باردارها هم شاخص هیدروپاتی منفی دارند یعنی آبدوست تر هستند.   شاخص را دارد.   ترین منفی لذا    ؛ اسید آمینه است   ترین قطبی نکته: آرژنین  

پرولین، ،  لیزین   ، . بر اساس رفرنس دولین: آرژنین، گلوتامات، آسپارتات اساس رفرنس لنینجر به ترتیب: آرژنین، لیزین، آسپارتات= گلوتامات و هیستیدین 

 شکل زیر()   سیستئین، سرین، گلوتامین و آسپارژین قبل از گلیسین قرار دارند یعنی شاخص هیدروپاتی منفی دارند 

شوند. پس اگر در سوال کنکور پرسیده شد که اگر هیدروفوبیسیته می   شود و بقیه با آن مقایسهمی   در کتاب دولین هیدروفوبیسته گلیسین صفر در نظر گرفته 

 گلیسین صفر در نظر گرفته شود کدامیک شاخص هیدروپاتی منفی تری دارد جواب آرژنین است. 

هیدروپاتی مثبت قطبی بدون بار، سرین، ترئونین، آسپارژین و گلوتامین همگی شاخص هیدروپاتی منفی دارند ولی سیستئین  های  در مورد اسید آمینه 

گروه سولفیدریلی در سیستئین به عنوان یک اسید باشد که سیستئین با وجود قطبی بودن شاخص دهیدروپاتی مثبت دارد.  می   دارد. این یک استثناء

 کند.می   ضعیف عمل 

 )رفرنس لنینجر(  هاپروتئین های آمینه رایج موجود در  خواص و قراردادهایی در رابطه با اسید 

در شیوع  
 پروتئین ٪

ایندکس 
 هیدروپاتی

pHi   
 RpK  

 Rگروه  
2 pk 

)+
3(NH 

 1pK 
(-COOH) 

 اسید آمینه نماد / مخفف وزن مولکولی

 قطبیغیر آلیفاتیک   R  های گروه 

۲ /۷ ۴ /۰  - ۹۷ /۵  ۶۰ /۹ ۳۴ /۲ ۷۵ Gly G گلیسین 

۸ /۷ ۸ /۱ ۰۱ /۶  ۶۹ /۹ ۳۴ /۲ ۸۹ Ala A آالنین 

۲ /۵ ۶ /۱  - ۴۸ /۶  ۹۶ /۱۰ ۹۹ /۱ ۱۱۵ Pro P پرولین 

۶ /۶ ۲ /۴ ۹۷ /۵  ۶۲ /۹ ۳۲ /۲ ۱۱۷ Val V والین 

۱ /۹ ۸ /۳ ۹۸ /۵  ۶۰ /۹ ۳۶ /۲ ۱۳۱ Leu L لوسین 

۳ /۵ ۵ /۴ ۰۲ /۶  ۶۸ /۹ ۳۶ /۲ ۱۳۱ lle l ایزولوسین 
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

۳ /۲ ۹ /۱ ۷۴ /۵  ۲۱ /۹ ۲۸ /۲ ۱۴۹ Met M متیونین 

 آروماتیک R  های گروه 

۹ /۳ ۸ /۲ ۴۸ /۵  ۱۳ /۹ ۸۳ /۱ ۱۶۵ PHe F  آالنینفنیل 

۲ /۳ ۳ /۱ - ۶۶ /۵ ۷ /۱۰ ۱۱ /۹ ۲۰ /۲ ۱۸۱ Tyr Y تیروزین 

۴ /۱ ۹ /۰  - ۸۹ /۵  ۳۹ /۹ ۳۸ /۲ ۲۰۴ Trp W تریپتوفان 

 بدون بار، قطبی R  های گروه 

۸ /۶ ۸ /۰ - ۶۸ /۵  ۱۵ /۹ ۲۱ /۲ ۱۰۵ Ser S سرین 

۹ /۵ ۷ /۰ - ۸۷ /۵  ۶۲ /۹ ۱۱ /۲ ۱۱۹ Thr T ترئونین 

۹ /۱ ۵ /۲ ۰۷ /۵ ۱۸ /۸ ۲۸ /۱۰ ۹۶ /۱ ۱۲۱ Cys C سیستئین 

۳ /۴ ۵ /۳  - ۴۱ /۵  ۸۰ /۸ ۰۲ /۲ ۱۳۲ Asn N آسپارژین 

۲ /۴ ۵ /۳  -  ۶۵ /۵  ۱۳ /۹ ۱۷ /۲ ۱۴۶ Gln Q گلوتامین 

 با بار مثبت Rگروهای 

۹ /۵ ۹ /۳  - ۷۴ /۹ ۵۳ /۱۰ ۹۵ /۸ ۱۸ /۲ ۱۴۶ Lys K لیزین 

۳ /۲ ۲ /۳ - ۵۹ /۷ ۰۰ /۶ ۱۷ /۹ ۸۲ /۱ ۱۵۵ His H هیستیدین 

۱ /۵ ۵ /۴ - ۷۶ /۱۰ ۴۸ /۱۲ ۰۴ /۹ ۱۷ /۲ ۱۷۴ Arg R آرژنین 

 با بار منفی R  های گروه 

۳ /۵ ۵ /۲ - ۷۷ /۲ ۶۵ /۳ ۶۰ /۹ ۸۸ /۱ ۱۳۳ Asp D آسپارتات 

۳ /۶ ۵ /۳  - ۲۲ /۳ ۲۵ /۴ ۶۷ /۹ ۱۹ /۲ ۱۴۷ Glu E گلوتامات 
 

 معمول غیر بررسی چند اسید آمینه  

 مستقیما  و    اند شده تازگی شناسایی  هستند که به   ای آمینه دو اسید    یرولیزین پ سیستئین و    سلنو 

های هستند و توسط کدون   اختصاصی  tRNAدارای  یعنی    کنند می   در سنتز پروتئین شرکت 

 به سلنوسیستئین.  UGAبه پیرولیزین و کدون  UAGکدون پایان   . شوند می   خاتمه کد 

طول سنتز    : سیستئین  سلنو  پروتئین.    شودمی   ایجاد   پروتئیندر  از سنتز  بعد  نه  درواقع و 

و در ساختمان بعضی از (  شود می   )سلنیوم جایگزین اکسیژن سرین   است   مشتقی از سرین 

گلوتاتیون  ی ها آنزیم اسید آمینه در ساختار این  . شودمی شناخته شده مشاهده ی ها پروتئین 

اختصاصی در سنتز   tRNAو توسط یک    وجود دارد(   پراکسیداز، تیوردوکسین ردوکتاز و دیدیناز 

 .کند می پروتئین شرکت  

 های باکتری و در   شود می   در ساختمان پروتئین وارد  UAG: در پاسخ به کدون ختم  پیرولیزین

 )آرکوباکترها( شناسایی شده است.  متاتوژنیک 
 

 چند نکته:

 گلیسین فاقد کربن نامتقارن است.  که درصورتی هستند،  کربن نامتقارن   2ایزولوسین و ترئونین دارای   .1

( Lysو  Arg( دارای بار منفی و زنجیره جانبی اسیدهای آمینه بازی ) گلوتامات  و آسپارتات )فیزیولوژیک زنجیره جانبی اسیدهای آمینه اسیدی  pHدر  .2

 مثبت هستند.( دارای بار  Hisو هیستیدین )

 2016( به گفته کتاب هارپر  . لوسین ذکر شده است   فقط   معتبر بیوشیمی های  در کتاب ) لیزین.    و از لوسین    اند عبارت فقط کتوژنیک    ۀ اسیدهای آمین .3

 .اندمطلق )لوسین و لیزین( کتوژنیک  

مثال در ساختمان   عنوان به   ، کنند می   عمل   Binding siteجایگاه    عنوان به اغلب    ها پروتئین در ساختمان    قطبی بدون بار   Rحاوی  های  اسید آمینه  .4

گروه فسفات به گروه  هاپروتئین و یا در فسفو  شوند می  متصل  سرین، ترئونین و آسپارژین های یکی از اسید آمینه  به قند های زنجیره  ها پروتئین گلیکو 

 .شوند می   به اسید آمینه سیستئین متصل   معموال  یا فلزات    و  شوند می   الکل سرین، ترئونین و تیروزین متصل 

 کتاب گرت، چهار اسید آمینه لیزین، تیروزین، متیونین و تریپتوفان را آمفی پاتیک معرفی کرده است. .5

 دهند.توانند پیوند هیدروژنی تشکیل می   دارند   OHو تیروزین چون عامل الکی    آمینواسیدهای سرین، ترئونین .6

 از رفرنس دولین شکل:
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 بسیار مهم()  یا حاصل تغییرات پس از ترجمه   غیراستانداردهای  اسید آمینه 

استاندارد بعد از سنتز های اختصاصی بوده و حاصل تغییراتی بر روی اسید آمینه  tRNAوجود دارند که فاقد   هایی اسیدآمینه  هاپروتئین در ساختمان  •

تغییرات متعددی شامل هیدروکسیله .  نامندمی   ( translational modification-post)  ترجمه تغییرات پس از  واقع حاصل    هستند و در   هاپروتئین 

 . هستند   خری جزو تغییرات تنظیمی که دو مورد آ است    شدن، کربوکسیله شدن، متیله شدن، استیله شدن و فسفریله شدن جزو تغییرات بعد از ترجمه 

 شاخص تحلیل استخوانی است.  آن و افزایش دفع   شوند می م کالژن  کا هیدروژنی باعث افزایش استح: با ایجاد پیوندهای هیدروکسی پرولین •

 .استقند در ساختار کالژن  های محل اتصال زنجیره :  هیدروکسی لیزین  •

دارند.    Cویتامین    مس، آهن و   که نیاز به   گیرد می هیدروکسیالز مثل لیزیل هیدروکسیالز صورت  ی  ها آنزیم : هیدروکسیالسیون این دو اسید آمینه توسط  نکته 

 . شود ها می که باعث بیماری اسکوروی و خونریزی در لثه   خواهد شد   آن باعث اختالل در این فرایند و عدم بلوغ کالژن و ایجاد تغییر در ساختار    Cکمبود ویتامین  

• N -:هیستیدین متیل  و  لیزین  شرکت   متیل  عضالت  میوزین  پروتئین  ساختار  در 

 .افزایش دفع ادراری متیل هیستیدین شاخص تحلیل بافت عضالنی است.  کنند می 

  تری متیل لیزین در کالمودولین وجود دارد. 

گلوتامات است و در تعدادی از های  : حاصل از کربوکسیله شدن برخی از ریشه گلوتاماتگاما کربوکسی   •

، Cو  Sهای  پروتئین  ، ( ,X) IX, VII, II 10و  9، 7از جمله پروترومبین، فاکتورهای    فاکتورهای انعقاد خون 

یافت که در تنظیم چرخه سلولی نقش دارد    GaS6نیز در پروتئین  و  پروتئین استخوانی استئوکلسین  

گاما کربوکسی گلوتامات   . دهدمی   توانایی اتصال به یون کلسیم را   هاپروتئین تغییرات به    این  .شودمی 

 . برای اتصال استئوکلسین به هیدروکسی آپاتیت استخوانی الزم است 

در تشکیل فاکتورهای   Kنقش ویتامین  ) دارد    Kبرای فعالیت نیاز به ویتامین   ؛ که شود می   گلوتامات کربوکسیالز باعث کربوکسیله کردن گلوتامات   آنزیم نکته:  

 انعقادی و استئوکلسین استخوان(

 دارد. Kنیاز به ویتامین    زگلوتامات کربوکسیال   کهدرحالی است    کربوکسیالز نیاز به ویتامین بیوتینی ها آنزیم برای فعالیت   معموالً نکته:  

 .شوند می   ها آن باعث تنظیم فعالیت  ها آنزیم و    ها پروتئین در  سرین، ترئونین و تیروزین:  های  فسفوریالسیون ریشه  •

هش فشردگی کا هیستون منجر به ی ها پروتئین در  لیزین:  های  استیالسیون و داستیالسیون ریشه  •

هش بار مثبت در کا استیالسیون لیزین باعث  درحقیقت    .شود می بیان ژن    افزایشکروماتین و  

 .شود می ها  افزایش بیان ژن   درنتیجههش فشردگی کروموزوم و  کا و    DNAو جداشدن  ها  هیستون 

که باعث بیان ها  استیالسیون و فسفریالسیون هیستون گویند. تغییراتی مثل  می   را اپی ژنتیک   DNAهای  از توالی غیر نکته: تنظیم بیان ژن توسط عواملی  

 .شوند می   ژن 
 

 خواص فیزیک و شیمیایی اسیدهای آمینه

و قادر به انحراف نور  است  دارای ایزومر نوری گالیسین، کربن نامتقارن وجود دارد، به همین دلیل    جزبه : در ساختمان تمام اسیدهای آمینه  فعالیت نوری  .1

اگر اسید آمینه نور را به   ( .کند می ن   بودن جهت نور پالریزه را تعیین   Dیا    L)  باشند می   Lاسیدهای آمینه طبیعی به فرم    . باشد می   پالریزه به چپ یا راست

و اگر اسید آمینه نور پالریزه   شودمی   بودن عالمت )+( گذاشته   Lیا    Dسمت راست منحرف کند در کنار  

 .شود می   ( گذاشته - بودن عالمت )  Lیا    Dرا به سمت چپ منحرف کند در کنار 

و اتانول محلول بوده و نقطه ذوب   آب اسیدهای آمینه در اسیدها و بازهای رقیق،  : حاللیت و تبلور  . 2

 . (  C°200بیش از )   باشد می   یونی باال های  پیوند دلیل  به   ها آن 

. کنند می   جذب   نانومتر   280در طول موج  آروماتیک نور ماوراء بنفش  آمینواسیدهای :  جذب نوری  . 3

پیوندهای علت به ) تریپتوفان  آمینواسید وجود  علت به برای جذب   ها پروتئین قسمت اعظم توانایی  

و مطالعه شکل فضایی   ها پروتئین . این خاصیت برای تعیین غلظت  باشد می   دوگانه کونژوگه بیشتر(

نانومتر   280باالتر  های  جذب طول موج ازنظر  آروماتیک    آمینواسیدهای ترتیب  .  شودمی   استفاده  ها آن 

  e < Tyr < TrpPH از:  اند عبارت 

 معطر نهیآم یدهایجذب نور ماوراء بنفش توسط اس شکل:
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آروماتیک خاصیت فلورسانس های  اسید آمینه عالوه به نانومتر را دارند.  250تا  210ده در محدو   UVپیوند پپتیدی نیز توانایی جذب نور  ها پروتئین نکته: در 

. با افزایش قطبیت حالل شودمی   فلورسانس تریپتوفان مشاهده   اساساً به دلیل همپوشانی   دارند. اگرچه تیروزین بیشترین خاصیت فلورسانس را دارد ولی

 شود.می   قدرت فلوروسانس تریپتوفان زیاد ها  و نیز با دناتوره شدن پروتئین 
 

 (ipH)   ایزوالکتریک  pH  یونیزاسیون اسیدهای آمینه و محاسبه 

و به یونیزاسیون   pK1آلفا کربوکسیل  های  به میزان یونیزاسیون گروه   .آمین   آلفا گروه کربوکسیل و گروه  آمینه حداقل دو گروه قابل یونیزاسیون دارند.  های  اسید 

 ترقوی هزاران بار    COOH-Rضعیفی هستند ولی قدرت اسیدی  های  هردو اسید   NH-R+3و    COOH-Rمحیط بستگی دارد.    pHبه  که  گویند  می   pK2آلفا آمین  

به عبارت دیگر اگر گروه ؛ درصد پروتونه است   99خود  pKواحد کمتر از   2معادل   pHهر اسیدی در .  (pK2> pK 1)  بسیار کمتر است  آن  pKبنابراین   ؛ است 

به فرم   آن درصد  99قرار بگیرد   5برابر   pHولی اگر در  باشد می  COOH-به فرم پروتونه   آن درصد  99قرار بگیرد   1برابر  pHباشد و در  pK=3کربوکسیل دارای 
-COO–   .خواهد بود 

NH3:   آیدمی   دررو  روبه   شکل به دهد( و  می   به اسید آمینه پروتون )  رار گیرد، اسیددهنده پروتون است در محیط اسیدی ق  اسید آمینه   اگر
+ − CH2− COOH 

−H2N    : گیردمی   از اسید آمینه پروتون و اگر در محیط بازی قرار گیرد، بازگیرنده پروتون است و  CH2 − COO
− 

NH3     داریم:   ( درصد به فرم باز وجود دارد   50درصد به فرم اسید و   50)   و اما در محیط خنثی
+ − CH2 − COO

− 

𝑵𝐍𝟑و    −𝐂𝐎𝐎کربوکسیل و آمین   های گروه   ،فیزیولوژیک خون   pH سومی مثال در درحالت  
ی که در آن pHکلی   طور به . باشد می و بار اسید آمینه صفر  است   +

pHi (PI ) ایزوالکتریک  و بار خالص آن ترکیب صفر باشد )جمع بارهای مثبت و منفی( را نقطه شود  شدن در یک ماده به یک اندازه یونیزه  دو عامل قابل یونیزه 

درصد به فرم   50و است های آمینه بار خالص مولکول صفر ایزوالکتریک در اسید   pHیا همان  PKبرابر   pHدر درحقیقت  .گویند می 

آبی دارای تعداد   های محلول مولکولی است که در    آمفولیت ( یا  zwitterion)  زوئیتریون   . درصد به فرم باز وجود دارد  50اسید و  

تد یا آند کا ت  ندارد و در میدان الکتریکی به سم  هیچ بار خالصی   درنتیجه متفاوت بوده و    های اتم ( بر روی  - مساوی از بارهای )+( و ) 

 .هستندزوئیتریون  ایزوالکتریک خود   pHهای آمینه در اسید پس   کند می ن  حرکت

و خاصیت  است    مثبت   بار   ای دار   باشد،   ipHکمتر از    آن   pHاسید آمینه در محیطی که  .  کند می ن   اگر اسید آمینه در میدان الکتریکی قرار گیرد به هیچ سو حرکت   ipHدر  

+و    COOHفرم  کند ) می   اسیدی پیدا 
3NH   محیطی که    در   . کند می   حرکت   )قطب منفی(  تد کا یدان الکتریکی به سمت و در م است  غالبpH  بیشتر از   آنipH  د باش  

 . کند می   حرکت )قطب مثبت(  به سمت آند  و در میدان الکتریکی    ( است   غالب   2NHو    COO-های  )فرمول   کند می   ارای بار منفی بوده و خاصیت بازی پیدا د 
 

 اسیدهای آمینه pHiمحاسبه  

بار  آن که در  ای  pHمحیط را قلیایی کنیم، در این فرایند،    تدریج به اسیدی قرار دهیم و سپس   مال  کا باید اسید آمینه را در یک محیط   pHiبرای محاسبه  •

 .خواهد بود   pHiخالص اسید آمینه صفر شود همان 

 : کنیم می تقسیم    2عامل آمین جمع و بر    pKعامل کربوکسیل را با    pKیونی )خنثی( مثل آالنین،  غیر آمینه دارای زنجیره جانبی  های  اسید   pHiمحاسبه  برای   •

pHi =
pK1(α − COOH) + pK2(α− NH3

+)

2
 

 :نشان داده شده استو شکل چپ منحنی تیتراسیون اسیدآمینه لوسین را  تیتراسیون اسید آمینه خنثی آالنین    منحنی  راستمثال در شکل   طور به  •

 
 زوالکتریک متفاوت است.اینقطه   PHشدن را دارند محاسبه  قابلیت یونیزه   ها آن  Rهای آمینه که گروه اسید درخصوص  شایان ذکر است  

𝒑𝑰 =
PKa

′ COOH + PKa
′NH3

+

2
=
2/4 + 9/6

2
= 6 
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 بازیاسیدی و  های  مثل اسید آمینه 

کربوکسیل و   آلفا ابتدا عامل    نماییم را در محیط اسیدی با باز تیتر    آن اگر  ها  اسیدی درمورد  

گروه   کربوکسیلی  از دست    Rسپس عامل  را  پروتون خود  آمینی  عامل  نهایتا   و   دهد می و 

اسید آمینه با یک بار منفی و   صورتبه تیونی به حالت خنثی و سپس  کا از حالت  ترتیب  به 

 . تعادالت زیر نمایانگر این موضوع است.شود می   آورده منفی در    دو بار صورت به نهایتا  
 

 

 .( RPKو    1PK)   کنیم می   2پایین را جمع و تقسیم بر   pK، دو PIاسیدی برای محاسبه  های  در اسید آمینه 

 طبق شکل باال برای محاسبه گلوتامات: 

𝐩𝐈 =
2/2+ 4/3

2
= 3/25 

 ( داریم:ASPاسید آمینه آسپارتیک اسید )  PHiمحاسبه  .  1 مثال: 

6 /9 =3PK ،520 /3  =2PK،  88 /1 =1PK 

𝐩𝐇𝐢 =
PKa1 + PKa2

2
=
1/88 + 3/52

2
= 2/7 

 pK2  >pKR  >pK1اسیدی های نکته: در اسید آمینه 

 .( RPKو    2PK)   کنیممی   2باال را جمع و تقسیم بر   pK، دو  PIقلیایی برای محاسبه  های  در اسید آمینه 

 داریم:  (Lys)اسید آمینه لیزین   PHiمحاسبه    . 2

5 /10 =3PK  ،95/8  =2PK  ،18 /2 =1PK 

𝐩𝐇𝐢 =
PKb1 + PKb2

2
=
8/95 + 10/5

2
= 9/7 

 گروه آمین است(.    PKکمتر از    RPKها  )در هیستیدین بر خالف بقیه بازی   2PK  >RKP  >1PKولی در هیستیدین    RPK  >2KP  >1PKبازی  های  نکته: در اسید آمینه 

 . شود می   برخورد   آن اسیدی با  های  سیستئین است که اگرچه خنثی است ولی مثل اسید آمینه   کند می ن   که از قواعد باال پیروی   ای آمینه نکته بسیار مهم: تنها اسید  

9 /1  =1PK ،18/8  =RPK  ،28/10 =3PK 

PIcys =
PK1 + PKR

2
=
1/9 + 8/18

2
= 5/07 

  چون زنجیره جانبی حاوی گروه سولفیدریل دپروتونه   PH=8فیزیولوژیک مجموع بارش صفر است ولی در  PHباشد و در می   سیستئین یک اسید آمینه خنثی 

 شود. می   است و بعد از آن منفی   8.3  حدود   آن   PKRشود. در واقع  می   بار آن منفی   PHشود بعد از این  می 
 

 داریم: آن نوع براساس  مینه آ اسیدهای   pHiسه   کلی   طور به   نکته مهم:

 10تا   9اسیدهای آمینه بازی:    . ۳ 6/ 3تا    5/ 5اسیدهای آمینه خنثی:  . ۲ 3تا    25/2اسیدهای آمینه اسیدی:  . ۱

 )آسپارتات کمترین( را دارند.  ipHکمترین  ها )آرژنین بیشترین( و اسیدی   ipHبازی بیشترین های که اسید آمینه  شود می   طبق نکته مشخص  •

• Arg  بیشترین PKa   کمترین برای بعد تیروزین وGlu  وAsp  توان گفت: می  ترتیب به .  است Arg  >Tyr  >Lys   >Cys  گروه >α  آمین<  His  >Asp 

 < گروه آلفا کربوکسیل انتهایی  Gluو  

 های قابل یونیزاسیون در پروتئینمعمول در گروه  pKaمقدایر  
 معمول pKa  گروه

 کربوکسیلترمینال گروه آلفا  
 

۱ /۳ 
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 اسپارتیک اسید
 گلوتامیک اسید

 
۱ /۴ 

 هیستیدین

 

۰ /۶ 

 ترمینال گروه آلفا آمینو
 

۰ /۸ 

 سیستئین
 

۳ /۸ 

 تیروزین
 

۹ /۱۰ 

 لیزین
 

۸ /۱۰ 

 آرژنین

 

۵ /۱۲ 

 

 :ها پروتئین   های ساختمان 

 (.CONH)تشکیل    دهند می   را تشکیل گویند  می   پیوند پپتیدی   آن و یک پیوند کواالن آمیدی که به  گیرند می   دو اسید آمینه در کنار یکدیگر قرار •

گروه   ✓ بین یک  با یک گروه    آلفاپس پیوند پپتیدی، پیوندی است که  اسید آمینه  از یک   آلفاآمین 

 (رو روبه )شکل    شود می   تشکیل   آب کربوکیسل از اسید آمینه دیگر با از دست دادن مولکول 

 .است ATP  4برای تشکیل پیوند پپتیدی حداقل نیاز به   ✓

آمینو آزاد را ریشه انتهای آمینو یا   -   αدر یک پپتید، ریشه اسید آمینه موجود در انتهای دارای گروه   ✓

و ریشه موجود در انتهای دیگر دارای یک گروه کربوکسیل آزاد را ریشه انتهای کربوکسیل یا   ( Nانتهای  ) 

 گویند.می   ( Cانتهای  ) 

 

 

 
 

است. پیوند پپتیدی در یک صفحه   حد واسط پیوند تکی و دوگانهطول و انرژی  ازنظر  پیوند پپتیدی   ✓

را   گرفته و ساختار سخت و مسطحی  دارای   طور به .  آوردمی   وجود به قرار  پپتیدی  پیوند  طبیعی 

حضور اسید آمینه پرولین دلیل  به درصد موارد    6و تنها در  است  (  trans) نفیگوراسیون ترانس  کا 

از دو اسید آمینه درگیر در پیوند پپتیدی در   αسیس، دو کربن  درحالت    باشد.  (cisسیس )   تواندمی 

اینکه پیوند درنهایت    (. رو روبه مخالف یکدیگر قرار دارند )شکل  درجهت  ترانس،  درحالت  یک جهت و  

 .کند می   یعنی اکسیژن بار جزئی منفی و ازت باز جزئی مثبت پیدا  ؛ پپتیدی ماهیت دوقطبی دارد 

 آن که به    است   Cα-C-N-Cαشامل ترتیب اتمی لت پیوند پپتیدی  اسک  ✓

Back Bone   پیوند    گویند. نیز میN-Cα    وC-Cα    فی زوایای  ترتیب  به که

 ((Φ   ( و سایΨ )    اما پیوند    ؛آزادی چرخش دارند   شوند می نامیدهC-N 

 مال  کا زنجیر    که هنگامی زوایای فی و سای    پپتیدی آزادی چرخش ندارد.

 .شوند می   ± درجه تعریف   180دامنه  گسترده است در 

 ترانس است.  به حالت N-Hگروه    Hاکسیژن گروه کربنیل نسبت به   •
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 حول باند دوگانه چرخش وجود ندارد. •

 باند پپتیدی تا حدودی خاصیت باند دوگانه را دارد. •

خود   ipHدر    ها پروتئین .  کنند می ن   به سمت میدان الکتریکی حرکت   pH  آن هستند که در    ipHنیز دارای    ها پروتئین پپتیدها و  ها  همانند اسید آمینه  •

 .کنند می   و رسوب دارند حاللیت کمی 
 

 خصلت اسیدی و بازی پپتیدها:

و  N- terminalترمینال قرار دارد. انتهاهای   Cترمینال داریم یا آمینو ترمینال که همیشه دست چپ قرار دارد و دست راست    Nدر پیتیدها ما یک انتهای 

C-terminal  آزاد هستند پس بنابراین درpH   فیزیولوژیک باردار خواهند بود. انتهای آمینی را مثبت و انتهای کربوکسیلی را منفی در نظر بگیرد. چون گروه

شود. آمینواسیدهای درگیر در پیوند پپتیدی هیچکدام باردار نیستند یعنی آن دپروتونه می  pH= 4شود و گروه کربوکسیلی در  دپروتونه می  pH=   10ینو در آم 

 Rهایی که گروه  ماند آمینواسید اند. می بخش درگیر صفر هستند. نیتروژن مثبت با کربونیل منفی واکنش داده است منفی و مثبت همدیگر را خنثی کرده 

فیزیولوژیک به زنجیره جانبی آمینواسیدهای اسیدی   pHآمینواسید بودند. دو آمینواسید اسیدی و سه آمینواسید بازی. در    ۵باردار مثبت یا منفی دارند که  

 دهیم.درگیر در پیوند یک بار منفی و به زنجیره جانبی آمینواسیدهای قلیایی درگیر در پیوند یک بار مثبت می 
 

 نکات محاسبه بار پپتید

 دهیم. به تمامی آمینواسیدها به جز آسپاریتات، گلوتامات، الیزین، آرژنین و هیستیدین صفر می  . 1

 دهیم. می   - ۱صفر و بیشتر از آن   3/ 5کمتر از    pHدر  Cبه آمینو اسیدهای آسپارتات و گلوتامات و انتهای  . ۲

 دهیم. + و بیشتر از آن صفر می ۱، 9/ 5تا   5/8کمتر از   pHدر  Nی های لیزین، آرژنین و انتها به آمینو اسید .  ۳

 دهیم.+ و بیشتر از آن صفر می 1،  6کمتر از    pHبه آمینو اسید هیستیدین در  .  ۴

 دهیممنفی یک و کمتر از آن صفر می   ۸به آمینو اسید سیستئین باالی .  ۵
 

 :بیولوژیک های  از پپتید  هایی مثال 

 :گلوتاتیون .1

 ATPمولکول  3 به بوده و برای تشکیل نیاز   گروه کربوکسیل   4دارای  . باشد می  سیستئیل گلیسین  - گاماگلوتامیل   آن که نام دیگر است یک تری پپتید  ✓

 .شودمی   با مقدار سیستئین تنظیم آن سنتز  دارد.  

 .شود می تبدیل    ( GS -SG)اکسید   شکل به   ( GSH)دو مولکول گلوتاتیون احیا   ✓

 دارد. ی و احیا کننده اکسیدان آنتی خاصیت  داشتن گروه تیول یا سولفیدریل سیستئین  دلیل  به  ✓

استفاده کرده و   PHNADدر مسیر پنتوز فسفات از    RBCگلوتاتیون ردوکتاز در    .کند می عمل    اکسیدان آنتی   عنوان به   RBC  خصوصا    هاسلول در داخل   ✓

 RBC در  است.  گلوتاتیون پراکسیداز   آنزیم سوبسترای  عنوان به ( 2O2Hبرای احیای آب اکسیژنه )  RBCدر  . شود می  ، گلوتاتیون اکسیدشده  ی باعث احیا 

مانع   تواند می   لذا   ؛ شود می   قرمز و آنمی همولیتیک   های گلبول هش گلوتاتیون احیا باعث لیزشدن کابرابر گلوتاتیون اکسیده است.    500گلوتاتیون احیا 

 از طرفی در تبدیل مت هموگلوبین به هموگلوبین طبیعی نقش دارد.اکسیداسیون هموگلوبین شود و  

 نقش دارد.ها  لکوترین اسیدآمینه در روده و کلیه، ساخت   بازجذب ، جذب و  ها زدایی داروها و گزنوبیوتیک در سم  ✓

 است.  از مولکول هموگلوبین  ( NOگیرنده نیتریک اکساید ) ✓

 آسپارتام: .2

 .باشد می فنیل آالنین   - Lآسپارتیل یا   - L آن یک دی پپتید است که نام دیگر  ✓

 کننده سنتتیک است.یک نوع شیرین  ✓

 .شودمی در رژیم غذایی بیماران دیابتی تجویز   ✓

 .شودمی فنیل آالنین تبدیل شود آسپارتام تلخ   -Dفنیل آالنین به    -Lاگر   ✓

 در بیماران فنیل کتونوری باید خودداری شود.  آن از مصرف  ✓

3. TRH: 

 . باشد می نیز   هورمون پپتیدی  ترین کوچک که  است یک تری پپتید  ✓
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 .است رهاکننده تیروتوپ    هورمون  ✓

 نقش دارد.  آن در ساختار  اسید آمینه پیروگلوتامیک  ✓

 .شودمی از هیپوفیز   TSHاز هیپوتاالموس ترشح شده و موجب تحریک   ✓

 تشکیل شده است.  هیستیدین، گلوتامات و پرولین از سه اسید آمینه  ✓

 :II  آنژیوتانسین  .4

 .است   اکتاپپتید یک   ✓

 .باشد می کننده عروق  و یک منقبض است    آلدسترون هورمون تولید و ترشح   محرک اصلی ✓

 وازوپرسین: .5

 .است  پپتیدنانو  یک   ✓

 .شود می   مزه بی موجب دیابت   آن از کلیه نقش دارد و نقص در عملکرد    آب   بازجذب در  ✓

 اکسی توسین: .6

 .است نانو پپتید یک  ✓

 زایمان نقش دارد.  ی در انقباض عضالت صاف رحم و القا  ✓

 برادی کنین: .7

 .شودمی   هابافت است که مانع التهاب  نانو پپتید یک  ✓

 تیروتروپین: .8

 .کند می تیروتروپین، از غده هیپوفیز قدامی را تحریک  نام  به دیگری،   هورمون است که در هیپوتاالموس ساخته شده و رهاسازی   تری پپتید یک   ✓

 .هستند نظیر پپتیدهای کوچک ها بوتیک ی ر آمانتین و همچنین بسیاری از آنتتعدادی از سموم قارچی، نظی ✓

دی سولفیدی به دو سیستئین های  وسیله پل به   هاآن سیستئین که دوتای    4دارای    Aساخته شده که زنجیره    B  و   A: از دو زنجیره پلی پپتیدی  انسولین .9

 سازند.می   دی سولفیدیو دوتای دیگر بین خود  اند شده   متصل B  زنجیره 

 .شود می   پیوند دی سولفیدی تشکیل   4  آن مولکول سیستئین تشکیل شده است که در ساختمان    8اسید آمینه و   124: از یک زنجیره شامل ریبونوکلئاز  .10
 

 :هاپروتئین بعدی  ساختمان سه 

  هیدروژنی های  پیوند مثال    طور به   . کنند می   شرکت   ها پروتئین هیدروژنی، یونی، هیدروفوب و واندروالس در پایداری ساختمان  های  پیوند   نظیر نیروهای متعددی  

کروی،  ی  ها پروتئین (. در ساختمان  ساختار سوم کروی ) ی  ها پروتئین در ساختار    هیدروفوب ی  ها واکنش   یا   دارد   ها پروتئین ساختار دوم  نقش کلیدی در ایجاد  

یونی و الکترواستاتیک بین زنجیر جانبی   های کنش میان   . دهند می  و در بخش مرکزی با یکدیگر پیوند هیدروفوب کنند  می فرار  آب قطبی از غیر های اسید آمینه 

اتصاالت دی سولفیدی و  ) آید. انواع پیوندها به دو نوع کواالنسی  می   وجود به حالل    های یون و    ها پروتئین اسیدی و قلیایی در سطح  های  باردار مثل اسید آمینه 

ساختار  .  شود می   در ساختار دوم، هیدروفوب در ساختار سوم، الکترواستاتیک )یونی( و وان دروالس تقسیم   مثال  هیدروژنی  ) کواالنسی  غیر پیوند پپتیدی( و  

 . شود می   مفصل صحبت   ها آن که راجع به    شود می   در چهار سطح سازمان بندی توصیف   ها پروتئین بعدی )کونفورماسیون(  سه 
 

 (Primary Structure)  هاپروتئین ساختمان اول    . 1

که بیانگر ساختار کواالنسی   گویندمی پیوندهای پپتیدی، ساختمان اول  ازطریق  درپی اسیدهای آمینه  قرار گرفتن پی ترتیب  به در یک زنجیره پلی پپتیدی،  

 م بیشتر زنجیرهکا که باعث استحشود    ایجاد(-S-S-)   یسولفید پیوند دی  ، بین دو اسید آمینه سیستئین  ها پروتئین ممکن است در ساختمان اول    است.

مانند  ه به کمک مواد اکسیدکننده مانند، اسید پرفرمیک و همچنین مواد احیاکنند   ها پروتئین کردن پیوندهای دی سولفیدی در ساختمان اول  . قطع شودمی 

 .شوند می   پپتیدی حفظ های  پیوند دناتوره شدن پروتئین، ساختمان اول و  دراثر    کند.آزاد می پیتواتانول، سیستئین را کا مر 

 )شکل: توالی اسیدآمینه انسولین گاو(.  است انسولین دارای ساختمان اول  
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اسید آمینه و سه   ۸۶شود که یک زنجیر پلی پپتیدی با  پروانسولین سنتز می   انسولین در ابتدا 

 (Bو    Aپپتیدی ) پیوند سپستینی بین زنجیری است. این شکل هورمون متشکل از دو زنجیر پلی  

زنجیری یک سیستین درون   Aپیوند سیستینی به یکدیگر اتصال دارند و زنجیر  ازطریق  که    است 

 دارد. 

 

 

 

 

 

 (Secondray Structure)  هاپروتئین ساختمان دوم    . 2

آید که به ساختمان دوم معروف می   وجود به   ای شونده تکرار  نامنظم ل منظم و  کا مجاور در زنجیره پلی پپتیدی اش های آمینه هیدروژنی اسید های پیوند دراثر 

دار بتا هلیکس(، صفحات چین   آلفا)   آلفاگویند که شامل مارپیچ  می   ل منظم تکراری کا لی که دارای زوایای فی و سای یکسانی هستند اش کا به اش است.  

 (sheet -β  )  و خمیدگیβ   (turnβ )  گویند می   نامنظمل  کا اش لی که زوایای فی و سای یکسانی ندارند  کا به اش   . هستند

 لوپ امگا نیز گفته   هاآن به دلیل شباهت به حرف امگا به  ها  قوس   (.Coils)ها  و پیچ   (loops) ها  قوس مثل  

به  می  دو در محل  شود می   نیز گفته  Random coilها  Coilشود و  به آنتی ژن یافت. این  بادی  آنتی   اتصال 

 شوند.می 

 گیرد. صورت می   Initiation siteشروع تشکیل ساختمان دوم از  
 

 حالت تشکیل شده است:  3این ساختمان از 

زنجیره پلی پپتیدی موقعی است که پ   (𝛂 -Helix)  آلفاساختمان مارپیچی    .1 ایدارترین ساختمان فضای یک 

زنجیر جانبی   آن گرد بوده و در  است راز دو پیوند قرار گیرد که    -NH–و    -CO–پیوندهای هیدروژنی بین عوامل  

 .گیردمی   آمینه به سمت بیرون قرارهای اسید 

در همان زنجیر پلی   n+4و هیدروژن آمین ریشه  nریشه اکسیژن کربونیل   بین هیدروژنی های نکته: پیوند  ✓

 .شود( می   پیوند هیدروژنی تشکیل   n-4اسید آمینه در ساختار آلفا هلیکس    nبه ازای  )  شود می   پپتیدی تشکیل 
 

 .شکل زیر( )   اسید آمینه ساخته شده است  3/ 6و هر دور    A4/5از محیط ̊   آلفا هر دور پیچ مارپیچ  ✓

 باشد تشکیل شود.   Lو    Dتواند از زنجیری که حاوی مخلوطی از نوع  نمی   تشکیل شده باشد ولی   Lو یا    Dممکن است از اسیدهای آمینه    آلفا یک مارپیچ   ✓

 گویند.( نیز می Translation)   انتقال . این فاصله را  است آنگستروم    ۵/۱در مارپیچ آلفا فاصله هر اسید آمینه با اسیدآمینه بعدی   •

( است که ۶/۳های هر دور ) انگستروم( در تعداد اسیدآمینه   ۵/۱در مارپیچ آلفا برابر با حاصل ضرب یک انتقال )   (Pitch)گام   •

 انگستروم طول دارد.  ۵/ ۴

 .گویند می ها  یا میله   (Twisted Ribbon)دار  های پیچ روبان به اشکال شماتیک مارپیچ آلفا  •

فریتین حاوی   هستند و فاقد صفحات بتا هستند.  آلفاکراتین، میوگلوبین و هموگلوبین غنی از مارپیچ    آلفا فریتین،  ی  هاپروتئین  •

 های آلفا تشکیل شده است.محلول از مارپیچ های  درصد تمام پروتئین  25باشد. حدود  درصد مارپیچ آلفا می   ۷۵

در پرولین، اتم نیتروژن دارد.    آلفا برای حضور در مارپیچ    آالنین سازگاری زیادی   که درحالی   . اثر منفی دارد   αوجود ریشه پرولین و گلیسین بر روی مارپیچ   •

چرخش محدودی  ، قرارگرفتن در حلقهدلیل  به  آن فی   زاویه درحقیقت است )  غیرممکن  αC-Nقسمتی از یک حلقه محکم بوده و چرخش حول پیوند 

از طرفی نیز نیتروژن یک ریشه پرولین موجود   . شودمی   آن و ناپایداری    αبنابراین، یک ریشه پرولین منجر به ایجاد یک خمیدگی در یک مارپیچ  ؛  دارد( 

α ندرت در مارپیچ  ه دالیل پرولین ببنابراین  ؛  شود می ها  در اتصال پپتیدی، فاقد هیدروژن برای شرکت در ایجاد پیوندهای هیدروژنی با سایر ریشه 

پذیری کونفورماسیونی بیشتری : گلیسین دارای انعطاف شود می مشاهده    αهای  گلیسین نیز به دالیل متفاوتی، کمتر در مارپیچ   . گرددمی مشاهده  

 (.دهد می   پذیری باالیی از خود نشان انعطاف زنجیر جانبی کوچک کمترین ممانعت فضایی را داشته و  دلیل به )است  نسبت به سایر اسیدهای آمینه  

 یاصل رهیزنج یهااتم یریگجهت شکل:
 آلفا چیدر محور مارپ دیپپت
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

ی که در انتهای آمین بار جزئی مثبت و طور به ی است دوقطب هلیکس یک ساختار    آلفا  •

با بار های  . لذا وجود اسید آمینه شود می   در انتهای کربوکسیل بار جزئی منفی دیده 

ناپایدارشدن   باعث  کربوکسیل  انتهای  بار منفی در  با  یا  آمین و  انتهای   آنمثبت در 

آسپارتات و گلوتامات( )با بار منفی  های  . پس باید در انتهای آمین اسید آمینه شودمی 

 با بار مثبت )آرژنین و لیزین( قرار بگیرند.های  و در انتهای کربوکسیل اسید آمینه 

دافعه بارهای همنام( دلیل  به ید آمینه اسیدی و بازی پشت سرهم )قرارگیری چند اس  •

 .شود می   آلفا مانع تشکیل مارپیچ 

بازی قادر به تشکیل مارپیچ    pHدراسیدی و بازهای   pHدر نکته: اسید آمینه اسیدی  •

 هستند. آلفا 

بزرگبا  های  وجود اسید آمینه  • سرین، ترئونین، آسپارژین و مثل    گروه جانبی 

 .شوند باعث ناپایداری مارپیچ آلفا می  درپی پی   سیستئین 

 فضاییممانعت  که باعث    والین و ایزولوسیندار  شاخه های  حضور اسید آمینه  •

 .شوند می 

وابسته  آالنین، گلوتامات، لوسین و متیونینعوامل پایدارکننده بیشتر به حضور  •

 است. سازگارترین اسید آمینه آالنین است.  

و   Cزیادی در هموگلوبین، میوگلوبین، فریتین، سیتوکروم  مقدار  به هلیکس    آلفا  •

 کراتین وجود دارد.  آلفا 
 

 :گیرد می تحت فشار پنج عامل قرار    αبنابراین پایداری یک مارپیچ  

ا  .1 جذب  یا  ریشه لکتروا دفع  بین  دارای های  ستاتیک  متوالی  آمینه  اسیدهای 

 باردار R  های گروه 

 مجاور  R  های گروه حجم   .2

ی متقابل بین زنجیرهای جانبی اسیدهای آمینه که به فاصله سه یا ها واکنش  .3

 .اند گرفته چهار ریشه از یکدیگر قرار  

 پرولین و گلیسینهای  وجود ریشه  .4

 αموجود در دو انتهای قطعه مارپیچی و دوقطبی ذاتی موجود در مارپیچ های  واکنش متقابل بین ریشه  .5

 قطعه دارد.  آن اسید آمینه موجود در های بستگی به هویت و توالی ریشه   αبنابراین تمایل یک قطعه خاص از یک زنجیر پلی پپتیدی در ایجاد مارپیچ  
 

قرار ترتیب  به گلوتامات، متیونین، االنین و لوسین    آلفاتمایل نسبی برای حضور در مارپیچ  ازنظر  : اگرچه سازگارترین اسید آمینه آالنین است ولی  منبع لنینجر

 دارند. کمترین تمایل نسبی هم گلیسین، پرولین و تیروزین

 ( Plated sheet-𝛃دار بتا ) ساختمان چین   . 2

 است. زیگزاگی یک ساختمان    شکل به اسکلت پلی پپتیدی  βدر کونفورماسیون   ✓

 β  صفحه، در این آرایش که  کنند سری چین  پهلو در کنار یکدیگر قرار گیرند و ایجاد ساختمانی مشابه یک به پهلو   توانند می زیگزاگی  های  زنجیره این   ✓

 .شود می ، پیوندهای هیدروژنی بین قطعات مجاور زنجیر پلی پپتیدی برقرار  شودمی نامیده  

 انگستروم است(.  1.5آنگستروم است )برخالف آلفا هلیکس که  ۳/ ۵های مجاور     نه در صفحات بتا فاصله بین اسید آمی  ✓

 .کنند ایجاد می همانند تصویر یک الگوی متناوب مختلف از این ساختمان زیگزاگی خارج شده و های  مجاور در جهت های  اسیدآمینه   R  های گروه  ✓

 دار بتا باند هیدروژنی بین دو رشته پلی پپتیدی است.هیلیکس که باندهای هیدروژنی درون یک زنجیره هستند در صفحات چین  αبرعکس   ✓

آمینو به کربوکسیل های  دارای جهت ترتیب  به )موازی همسو و موازی ناهمسو    صورت به   توانند می   βپلی پپتیدی مجاور در یک صفحه  های  زنجیره  ✓

تکراری  کمی    ها ساختمان این    باشند.   یکسان و مخالف(  دوره  موازی همسو،  کونفورماسیون  پیوندهای   تر کوتاه مشابه هستند، هرچند  الگوهای  و 

 .است   برای هردو شکل زاویه فی منفی و سای مثبت  هیدروژنی متفاوتی دارد.

در بعضی از   βو کونفورماسیون   αنسبت تقریبی مارپیچ  
 ایهای تک زنجیره پروتئین 

 (%رزیدوها )  

 βکونفورماسیون   αمارپیچ   پروتئین )کل رزیدوها(

 ۴۵ ۱۴ (۲۴۷کیموتریپسین ) 

 ۳۵ ۲۶ (۱۲۴ریبونوکلئاز ) 

 ۱۷ ۳۸ (۳۰۷کربوکسی پپتیداز ) 

 C   (۱۰۴) ۲۹ ۰سیتوکروم 

 ۱۲ ۴۰ (۱۲۹لیزوزیم ) 

 ۰ ۷۸ (۱۵۳میوگلوبین ) 

 اسید آمینه
 ▫G

(KJ/mol)ΔΔ 
 اسید آمینه

 ▫G
(KJ/mol)ΔΔ 

 ۰/ ۷۹ لوسین ۰ آالنین
 ۰/ ۶۳ لیزین ۰/ ۳ آرژنین

 ۰/ ۸۸ متیونین ۳ آسپارژین
 ۲/ ۰ فنیل آالنین ۲/ ۵ آسپارتات
 >۴ پرولین ۳ سیستئین
 ۲/ ۲ سرین ۱/ ۳ گلوتامین
 ۲/ ۴ ترئونین ۱/ ۴ گلوتامات
 ۲/ ۰ تیروزین ۴/ ۶ گلیسین

 ۲/ ۰ تریپتوفان ۲/ ۶ هیستیدین
 ۲/ ۱ والین ۱/ ۴ ایزولوسین
(KJ/mol) ▫GΔΔ  اختالف در تغییر انرژی آزاد است که این مقدار انرژی نسبت

درنظر   α  – مقدار مربوط به رزیدوآالنین برای اتخاذ کونفورماسیون مارپیچ  به 
می  بزرگ گرفته  اعداد  هرچه  آن شود.  تمایل  شوند  ایجاد تر  در  شرکت  به  ها 

 شود. کمتر می   α – کونفورماسیون مارپیچ  
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

)شکل   دهد می   در ناهمسو هر اسید آمینه در یک زنجیر با یک اسید آمینه در زنجیر مقابل پیوند .  هستند  پیوندهای موجود در صفحات ناهمسو پایدارتر :  نکته

های در ناهمسو پیوند  از طرفی   . ( راست )شکل  دهد می  ولی در همسو هر اسید آمینه در یک زنجیر با دو اسید آمینه در زنجیر مقابل پیوند هیدروژنی ( چپ 

 .شودمی   زیاد   و  پیوند هیدروژنی یک در میان کم طول  هیدروژنی برابر ولی در ناهمسو های  . در همسو طول پیوند هستند   هیدروژنی عمود و قوی 

 
های اسید آمینه ریشه   R  های گروه ،  گیرند می در نزدیکی هم در داخل یک پروتئین قرار    βوقتی دو یا چند صفحه   ✓

 کوچک باشند.  نسبتا   بایست می موجود در سطوح تماسی  

✓ β   که دو هستند    لیسین و آالنین گهای  ریشه غنی از    ، ابریشم و فیبروئین تارهای عنکبوت   نظیر فیبروئین ها  کراتین

یک در میان در   گلیسین و آالنین موجود در فیبروئین ابریشم، درحقیقت  هستند که    R  ترین کوچک آمینه با    اسید 

 وجود دارند. آن بزرگی از توالی    های قسمت 

 . با رمز وفات یاد بگیرید( )   تمایل نسبی باالیی به حضور در صفحات بتا دارند ن  تریپتوفا   و   ایزولوسین فنیل آالنین،  والین،   ✓

 .هستند  غنی از سیستئین ها  کراتین   آلفافاقد سیستئین ولی  ها  کراتین نکته: بتا   ✓

کامل از صفحات بتا ساخته   طوربه (  binding proteins-fatty acidشونده به اسیدهای چرب )های متصل پروتئین  ✓

 های غشا حاوی مارپیچ آلفا هستند.اند. بسیاری از پروتئین شده 
 

 :β   (turn β )خصوصیات خمیدگی .  3

✓ turn  β  ° اغلب در نزدیکی سطح )   شودمی دیده    کرویی  ها پروتئین زیاد در  مقدار  به است که    180یک تاخوردگی

 .پروتئین ها( 

 .است(  hairpin turn) سری  یا پیچش سنجاق   ( reverse turn)   پیچش وارونه)بتا ترن(    turn – βنام دیگر   ✓

 .باشد می آسپارژین    معموال  و    پرولین  گلیسین،الزم است و بیشتر حاوی    اسیدآمینه  4حضور  برای تشکیل این ساختار   ✓

در همان زنجیر پلی   n+3و هیدروژن آمین ریشه    nریشه  یل  ی در این خمیدگی بین اکسیژن کربون پیوندهای هیدروژن  ✓

 .د ن شو می پپتیدی تشکیل  

 3در موقعیت   IIاسیدآمینه پرولین قرار دارد و در نوع    Cisایزومر   2در موقعیت )که فراوان تر است(   Iنوع    β turnدر  ✓

 اسید آمینه گلیسین وجود دارد.
 

 خمیدگی گاما:.  4

حضور دارند که پیوند هیدروژنی   اسید آمینه   3تشکیل  و در   شود می دیده    ها پروتئین نوعی خمیدگی است که کمتر در   ✓

 .شودمی تشکیل    n+2و اسیدآمینه    n بین اسیدآمینه 
 

 نمودار راماچاندران

 نشان )فی(  Φ را با N-Cαو برای پیوند سای( )  Ψ پپتیدی را با در یک پیوند  ( Cα -C) آلفا پیوندی حاصل از چرخش حول کربن  زاویه  قراردادی   طور به  •

جانبی های  در اسکلت پلی پپتیدی و زنجیره ها تداخل فضایی بین اتم دلیل به ولی   است +  180تا   -180از  Ψو    Φ. اگرچه دامنه چرخش زوایای  دهند می 

های بتا مجاور نسبت به یکدیگر به صورت غیرموازی. رشته β صفحه :شکل
سبب   COو   NHهایرند. پیوندهای هیدروژنی بین گروهگیمعکوس قرار می
این شوند، که به مجاور می د به یک آمینواسید دیگر در رشتهاسیاتصال هر آمینو

 .شودترتیب ساختار صفحات بتا تشکیل می

های بتا مجاور نسبت به یکدیگر هم جهت هستند. موازی. رشته β صفحه :شکل
 به دو آمینواسید متفاوت در رشتهپیوندهای هیدروژنی سبب اتصال هر آمینو اسید 

 .شوندمجاور می

 .پروتئین غنی از صفحات بتا شکل:
ساختار یک پروتئین متصل شونده به 

  (FABP) اسید چرب
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 : ساختمان اسید آمینه و پروتئین ۲فصل  گام کنکور   -گام به گام بیوشیمی 

مقادیر مجاز برای زوایایی فی   راماچاندران نمودار    . شودمی مقدار زوایا محدود  ها  اسید آمینه 

 .دهدمی   نشان  ها پروتئین دوم   های ساختمان در انواع را  و سای اسید آمینه  

 Φبنابراین زوایای    ؛ کمترین ممانعت فضایی را داشته   ، زنجیره جانبی کوچک دلیل  به گلیسین   •

 دامنه وسیعی دارد.  آن   Ψو  

تا   - 85و در دامنه  دارد  پذیری کمی  انعطاف   ، حلقه آن در    Φ  قرارگرفتن زاویه دلیل  به پرولین   •

 .شود می محدود    - 35

 دارند.  محدودتری انشعاب در کربن بتا دامنه  دلیل  به والین، لوسین و ترئونین  •

 Ψمنفی و   Φ  منفی، در کالژن   Ψو   Φ  گردان هردو زاویه هلیکس راست  آلفا طبق شکل:  مثال   •

 Ψ  منفی و   Φ  همسو و ناهمسو   β_sheetهردو مثبت،    Ψ  و  Φگرد  مثبت، در مارپیچ چپ 

 مثبت است.  Ψمنفی و   Φصفحات بتا موازی همسو و ناهمسو  ،  در کالژن  مثبت 

 مانده در هر نوبتباقی  (Å)پیچ هلیکس  
 زاویه تقریبی پیوند

 ساختار
ψ φ 

۴ /۵ ۶ /۳ ۴۷- ۵۷- helix)-13helix (3.16-αhanded -Right 
۰ /۶ ۰ /۳ ۲۶- ۴۹+ helix- 103 
۴ /۶ ۰ /۲ ۱۱۳+ ۱۱۹- Parallel β-strand 
۸ /۶ ۰ /۲ ۱۳۵+ ۱۳۹- Anitparallel β-strand 
۴ /۹ ۰ /۳ ۱۴۹+ ۷۸- Polyproline type II 

 

 : شوند می   گروه تقسیم   4به    ها پروتئین این اساس    بر   ، ساختمان دوم غالب موجود در پروتئین است براساس  مختلف  های  پروتئینی به کالس   های ساختمان بندی  طبقه 

 مثال ساختمان دوم غالب کالس

α   - all   مارپیچα میوگلوبین، هموگلوبین، لیزوزیم 

βα/   مارپیچα   و رشتهβ  متناوب  (beta sheet twisted) الکتات دهیدروژناز، فسفوگلیسرات کیناز 

β + α   مارپیچα   و رشتهβ   کینازتریوز فسفات ایزومراز، پیرووات   متناوبغیر 

β - all 
نام دارد بخصوص   Greek key  رشته بتای ناهمسو روی هم پیچ خورده است و)   βرشته  

 (شود می   گفته  Jelly rollدر سوپراکسید دیس موتاز و در کانکاوالین یه آن 
Cu  ،Zn   –   دیس ، Aناوالین  کان کاموتاز،  سوپراکسید 

 ایمنوگلوبولین ها
 

طبق رفرنس لنینجر: گلوتامات، متیونین، آالنین و )  های گلوتامات، آالنین، و لوسین به ترتبب تمایل به حضور در مارپیچ آلفا دارند اسیدآمینه منبع استرایر: 

. و در بتا ترن گلیسین، آسپارژین و پرولین پراکنش بیشتری دارند  های بتا دارند به حضور در رشته   بیشتر   تمایل تیروزین    و   ایزولوسین،  ولی والین  لوسین(

و   است   NHزیرا فاقد گروه    ؛سرین، آسپارتات و آسپارژین تمایل به برهم زدن مارپیچ آلفا دارند. پرولین تمایل به برهم زدن هر دو ساختار آلفا و بتا دارد 

 کند.می   درجه محدود   ۶۰ساختار حلقوی آن مقدار زاویه سای به حدود  

 مانده در ساختار ثانویههای باقی های نسبی اسیدآمینه فرکانس 
 α helix β sheet Reverse turn آمینو اسید

Glu ۵۹ /۱ ۵۲ /۰ ۰۱ /۱ 
Ala ۴۱ /۱ ۷۲ /۰ ۸۲ /۰ 
Leu ۳۴ /۱ ۲۲ /۱ ۵۷ /۰ 
Met ۳۰ /۱ ۱۴ /۱ ۵۲ /۰ 
Gln ۲۷ /۱ ۹۸ /۰ ۸۴ /۰ 
Lys ۲۳ /۱ ۶۹ /۰ ۰۷ /۱ 
Arg ۲۱ /۱ ۸۴ /۰ ۹۰ /۰ 
His ۰۵ /۱ ۸۰ /۰ ۸۱ /۰ 
Val ۹۰ /۰ ۸۷ /۱ ۴۱ /۰ 
IIe ۰۹ /۱ ۶۷ /۱ ۴۷ /۰ 
Tyr ۷۴ /۰ ۴۵ /۱ ۷۶ /۰ 
Cys ۶۶ /۰ ۴۰ /۱ ۵۴ /۰ 
Trp ۰۲ /۱ ۳۵ /۱ ۶۵ /۰ 



 

 
 
 

 
 
 

 مراجعه فرمایید. GamKonkur.comجهت کسب اطالعات بیشتر و قیمت دقیق محصوالت به سایت ما به نشانی 

 هاکالس 

 نام ساعت / صفحه تخفیف توضیحات / هدیه

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه و 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ رایگان: هدیه ها + ) فیلم 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳

 –   ۱۵:۳۰/   پنجشنبه و جمعه 

۲۰:۰۰ 
 کالس گام برتر تغذیه

 درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 
 –   ۱۸:۳۰/   پنجشنبه و جمعه 

۲۰:۰۰ 
 کالس گام به گام تغذیه

 بیوشیمیکالس گام به گام  ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰/    پنجشنبه  درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 کالس گام به گام فیزیولوژی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰/   جمعه  درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 هافیلم 

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه + 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ هدیه رایگان: ) 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳
 فیلم گام برتر تغذیه ساعت ۳۲۰

 فیلم گام به گام تغذیه ساعت  ۱۴۰ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام بیوشیمی ساعت ۹۵ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام فیزیولوژی ساعت ۸۰ درصد ۱۰ + جزوه

 جزوات

 جزوه گام برتر تغذیه جلد  ۴ درصد ۱۰ سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی

 تغذیهجزوه گام به گام  جلد  ۲ - درسنامه کامل + تست

 جزوه گام به گام بیوشیمی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 جزوه گام به گام فیزیولوژی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 بسته گام آخر تغذیه جلد  ۳ درصد ۱۰ سری گام آخر تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی

 جزوه گام آخر تغذیه تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر بیوشیمی تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر فیزیولوژی تک جلد - خالصه درسنامه

 آزمون

 ای های مرحله آزمون  مرحله ۱۵تا  ۱ درصد ۱۰ آزمون آنالین + کارنامه تکمیلی + پاسخنامه تشریحی

 مشاوره

 مشاوره  ماه  ۹و  ۶،  ۳ درصد  ۲۰تا  ریزی شخصی + مشاوره انگیزشیمشاوره تلفنی + برنامه 


