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 لکترولیتآب و ا

 
 خواص کولیگاتیو 

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

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

 شده بستگی ندارد.خواص کولیگاتیو به ماهیت شیمیایی ذرات حل   نکته مهم:

 

 یفشار اسمز 

از   آب   های مولکول نفوذناپذیر باشد،    آب شده در  نفوذپذیر ولی به مواد حل   آب تراوا قرار گیرد که به  نیمه   ی یک ظرف یک غشا   مثالا چنانچه در یک سیستم  

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

  شده در یک محلول بستگی دارد. ماده حل   تعداد ذرات . فشار اسمزی به  شودمی   محاسبه  هوفوانت جلوگیری از پدیده اسمز که بر اساس قانون  

 .است   1 برابر با تجزیه مثل گلوکز و پروتئین غیرقابل یک ترکیب  ی و برا   2 برابر با   NaCl  ی مثال برا   ی برا 

iCRT   =π 

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

 است که یک اسمول برابر با یک مول از ذرات ماده محلول است.  ی واحد فشار اسمز   (: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 × 

یابد چون فشار اسمزی می   هش کا که غلظت پروتئین خون    ییها بیماری در    .شود می   انکوتیک بخشی از فشار اسمزی است که توسط ذرات بزرگ ایجاد  فشار 

 .شودمی   خارج شده و ادم ایجاد  ها رگ از    پالسما  یابدمی کاهش  

 

 هامحلول انواع  

 آبانتقال  عدم   ← اسموالریته برابر با سلول   ی دارا های  ول : محلمحلول ایزوتونیک

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

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

 

 مایعات بدنهای  الکترولیت 

کلسیم وجود   ی مقدار کمی سدیم و کلر و مقدار بسیار ناچیز در مایع داخل سلولی   .عمده خارج سلولی و پتاسیم یون عمده داخل سلولی است یون  سدیم 

 .باشد می ها  ها و فسفات پروتئین   ، K  ،2+Mg+  : شامل  عمدتاا   مایع داخل سلولیدارد.  

 

 هاکنترل هورمونی الکترولیت

 .باشدمی   IIآنژیوتانسین    آن  کننده کنترل   ترین مهم .  شود می ادرار انتهایی کلیه  کننده  جمع های  و ترشح پتاسیم با اثر بر لوله   سدیم   بازجذب افزایش    آلدسترون:
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های گر سرخ  شدن تنگ و  تحریک ترشح آلدوسترون  و با  یابد  مایع خارج سلولی افزایش می   حجمکاهش  فشار شریانی یا    در موقع افت  :IIآنژیوتانسین  

 .است لوز متابولیک کا آل  که نتیجه آن ؛  شود می پتاسیم    بازجذب باعث ترشح هیدروژن و   همچنین   .شود می   فشارخون کوچک کلیه باعث افزایش 

افزایش  باعث   که   شود می دهلیز قلب ترشح  از  در هنگام افزایش حجم در داخل عروق  : ANP (Atrial natriuretic pdtiod)کننده سدیم پپتید دهلیزی دفع

 .شودمی   آلدوسترون هش ترشح رنین و  کا  و و سدیم   آب دفع 

 بازجذبقوس هنله باعث تحریک  و در    فسفر را در پروگزیمال مهار کرده   بازجذب افزایش داده و    کلسیم را در دیستال   بازجذب   هورمون  پاراتیروئید:   هورمون 

 .شودمی   منیزیم 

در   IIنوروفیزین  کمک  و به ( هیپوتاالموس ساخته  بصری فوق اپتیک )   های سوپرادر هسته   عمدتاا   : (ADHدیورتیک ) ( یا آنتی ARPهورمون آرژنین وازوپرسین ) 

 AHDباعث افزایش ترشح   خونریزی و   هش حجم خون کا،  فشارخون هش کا ، محرک(   ترین قوی )   افزایش اسموالریته  . شود می ذخیره    قسمت خلفی هیپوفیز 

جز به ها AQP. تمام شودمی  آن و سدیم به  آب  بازجذب باعث افزایش   2بر آکواپورین    تأثیر ادرار و مجاری انتهایی با کننده جمع های در لوله  ADH. شودمی 

. اختالل در تولید و یا شودمی   تحریک   ADHهورمون  کمک  به که سلول    گیردمی   تنها زمانی در غشا قرار  2نوع    ؛ دائمی در غشاها وجود دارند   طور به   2نوع  

 است.  ( polyuria) . از مشخصات این بیماری افزایش حجم ادرار  شودمی   مزه بی دیابت منجر به بروز    ADHترشح  

 

 pH و مفهوم  آب یونیزاسیون  

]+log [H-=  pH 

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

 است و برعکس.

  = log [OH-pOH-[                                                                                                 محاسبه کرد:  pOH صورت به را   OHغلظت    توان می   از طرفی 

 pH + pOH = 14                                                                                       خواهد بود.   ۷نیز برابر با  pOHپس  است   OH]-[  =  H]+[چون غلظت 

 

 یو باز  ی قدرت اسید 

 گویند.  ی است را باز قو  گرفتن پروتون   ی تمایل باال برا   ی که دارا   ی و هر باز   ی پروتون دارد را اسید قو کردن  به آزاد  ی که تمایل بیشتر  ی هر اسید 

 کمتر است و برعکس. pKa بیشتر و   Ka  و لذا تر قوی تمایل به تفکیک پروتون یک اسید بیشتر باشد اسید   هرچه  بسیار مهم: 

log Ka-=  aPk 

 apKو  pHرابطه  

منحنی تیتراسیون   ،نوشت   توان می معروف است که این معادله را به شکل بهتر     Hasselbalch) –(Hendersonاین معادله به معادله هندرسون و هاسلباخ  

 .ضعیف  ی اسیدها و بازها

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

pH   نمودار   توان می   ،گیری شود اندازهpH   شده ترسیم کرد.را در مقابل باز افزوده 

 

 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 

 

 بافرها )تامپون(

استیک  اسید برابر  های  مثال، مخلوطی از غلظت   ی . برا شود می   تشکیل   )گیرنده پروتون(   آن از یک اسید ضعیف )دهنده پروتون( و باز کونژوگه    ی یک سیستم بافر 

دارند. هرچه یک    pHداشتن  محیط مقاومت کرده و سعی در نرمال نگه   pHدر برابر تغییرات  )بافر تامپون(  ها  این محلول   ؛ است   ی یک سیستم بافر  و یون استات 
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و حداکثر ظرفیت بافری در    دهند می خود بیشترین خاصیت بافری را نشان    PKaنزدیک به    pHبافرها در  است.    تر قوی   آن باشد باز مزدوج    تر ضعیف اسید  

  لذا  ؛ درصد به شکل اسید است  50درصد ترکیب به شکل باز و  50یعنی سیستم در حال تعادل است و   ؛ است  pH=PKaهنگامی که  . باشد می   PKa±1محدوده 

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

 

 قدرت تامپون بستگی دارد به

 آن نیمی از  pH =3/ 5باشد به این معنی است که در   3/ 5یک اسید برابر  pkaیعنی اگر  ؛ تری است باشد، اسید قوی   ترکوچک   PKaهر قدر : PKa( مقدار 1

 .است  اسید تفکیک شده 

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

 

 تنظیم تعادل اسید و باز

باشد موجب   7/ 35اگر کمتر از    ی کهطور به   ،است   7/ 45تا    7/ 35خون بین    pHطبیعی    طور به است.    pHخط دفاعی اول در برابر تغییرات    ، سیستم بافری

 .شودمی لوز  کا موجب آلباشد   45/7اگر بیشتر از   اسیدوز و 

. قدرت بافرها به غلظت اجزا هستندبافر داخل سلولی اشاره  ترینمهم   ها پروتئین بافر پالسما )مایع خارج سلولی( و بافر فسفات و   ترینمهم   ، کربنات بی بافر  

 بستگی دارد. ها آن  سازنده 

 

 :کربناتبی الف( بافر 

HCO3 از زوج
 .شودمی محسوب  بافر پالسما   ترین مهم تشکیل شده است و    3CO2Hو    −

CO2+H2O
Zn2+ کرنیکانیدراز
↔          H2CO3

خودبهخودی 
→       HCO3

- +H+ 
 

HCO3] در شرایط طبیعی در خون 
−]

[H2CO3]
=  .شودحفظ    7/ 4ر محدوده  خون باید د   pHو    PKa=6/1   زیرا  ؛ است   20

 

 بدین صورت است: کربنات بی و   2OCفشار  

= 40 mmHg 2OPC 

mmol/lit ] = 243[HCO 

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

 ب( بافر فسفات:

HPO4اجزای این سیستم بافری شامل
H2PO4و  −2

 .باشد می   ترین بافر داخل سلولقوی و است   −
++ H 2-

4HPO ⇋ -4PO2H 

HPO4] =   ۴  در حالت سالمت: 
−2]

HPO4
− 

HPO4  تامپون 
2−

H2PO4
 داردغلظت کمی در پالسماست است اهمیت کمی    یبافر خون بوده ولی چون دارا ، بهترین  ی . این سیستم بافر باشد می   6/ 8برابر    PKaدارای    −

 اهمیت است.  ی در مایعات داخل سلولی دارا  یولی این سیستم بافر 

 است.  تری مهم تامپون    کربنات بی برابر کمتر است بنابراین  20  ، در پالسما  کربنات بی غلظت تامپون فسفات در مقایسه با تامپون 

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

 :پروتئینی   ی ج( سیستم بافر 

ای مالحظه قابل ( دارای خاصیت تامپونی  Hbهموگلوبین )خصوص در داخل سلول دارند. زیرا غلظت زیادی به ؛  بافرهای بدن هستند  ترینفراوان  هاپروتئین 

 6برابر    Pkهیستیدین با    آمینهاسید حلقه ایمیدازولی    .باشد می هیستیدین    آمینهاسید وجود شاخه جانبی ایمیدازول در    دلیل به   آن   قدرت تامپون است که  
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است که در  ای آمینه هسیتیدین تنها اسید. باشندمی ی  اهمیت زیاد  ی آلبومین گردش خون و همچنین هموگلوبین گلبول قرمز دارا   .را دارد   بیشترین اهمیت

pH  دهد می   فیزیولوژیک از خود خاصیت بافری نشان. 

 

 سیستم ریوی

عمل را در تنظیم تعادل اسید و باز دارند ولی اثر   ترینسریع و   کنند می   عمل   2OPCبا تنظیم  ها دخالت دارد. ریه   pHدر تنظیم  2OCاین سیستم بافری با دفع  

و  کند می ایجاد   لوز تنفسی کا از طریق بازدم شده و آل  2OCموجب خروج بیش از حد  ( هیپرونتیالسیون است. افزایش سرعت و عمق تنفس )  مدت کوتاه   آن 

وز در ادامه لوز و اسید کا ل آ   .کند می ایجاد    در خون شده و اسیدوز تنفسی  آن و افزایش    2OCموجب احتباس    ( ونتیالسیون رهیپ ) هش سرعت و عمق تنفس  کا 

 توضیح داده شده است.

 کشد.و از چند ساعت تا چند روز طول میاست  های قبلی کندتر های کلیوی از سیستم پاسخ   سیستم کلیوی: 

 پردازند:می   تعادل اسید و بازبه    دفع آمونیوم  و  H+، ترشح یون  کربنات بی   بازجذب   طریق  از سه  ها  کلیه 

 

 اختالالت اسید و باز

لوز کا یا آل  اسیدوز باشد،  2OC  فشار   تغییرات   علت به  pH. اگر تغییرات  شود می   لوز ایجادکا شود آل   45/7شود اسیدوز و اگر بیشتر از    7/ 35خون کمتر از    pHاگر  

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

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

در   مثالً   ، 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 آلمی 

𝐇𝐂𝐎𝟑اگر   یا  یابد. می   تام افزایش   ذخیره قلیایی یا    کربنات بی  باال رفته است پس در جهت جبران 2OCچون    اسیدوز تنفسی جبران شده 
کاهش یابد به آن    −

 نیز کاهش یابد.  2OCکه برای جبران باید   گویند می اسیدوز متابولیک  

 

 از اختالالت اسید و باز هایی مثال 

ها و الکل، آسیب مراکز تنفسی در مورفین، باربیتورات ادم ریه، مسمومیت با   هش تهویه، احتقان کا: آیدکمک این عوامل به وجود می به   ( اسیدوز تنفسی: 1

 ایی و تروما و... النخاع، انسداد و عفونت مجاری هو بصل 

، هیپوکسی، CNSهای  ترس و ناراحتی، صعود به ارتفاعات، مسمومیت با سالیسیالت مثل آسپرین، عفونت  باشد:نتیجه این موارد می   تنفسی:   آلکالوز(  2

 ، آسم و... ها کاتکوالمین مصرف 

اتانول و اتیلن   و   مثل آسپرین، مسمومیت با متانول  ؛ نارسایی کلیوی، دیابت قندی، مصرف داروهای اسیدی از:    اندعبارت   آن علل عمده    ( اسیدوز متابولیک: 3

 گرسنگی، تولید اجسام کتونی.در دیابت یا  مثالا فراوان    اسیدالکتیکدر اسهال، تولید    کربناتبی کربن، دفع   کسید مونو   مسمومیت با  گلیکول،

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

 .شودمی متابولیک حادث  

ریزی شدید، انسداد سدیم، خون   کربناتبی از: افزایش ترشح آلدسترون، استفراغ، مصرف داروهای قلیایی مثل  اند عبارت   آن عمده علل  لوز متابولیک: کا ( آل4

 و هیپوکلسمی.  ره معده، انسداد روده پیلو 

 هاآن  تعادل اسید و باز و روش جبران عدم اختالالت ناشی از  

 3[HCO-[ 2OPC جبران HCO]pH 2OPC ]-3 نوع اختالل

 ↑  - لوز متابولیککا آل  - ↑  ↓  اسیدوز تنفسی

 - ↓  لوز تنفسیکا آل  ↓  - ↓  اسیدوز متابولیک

 ↓  - اسیدوز متابولیک - ↓  ↑  لوز تنفسیکا آل 

 - ↑  اسیدوز تنفسی ↑  - ↑  لوز متابولیککا آل 
 

 



 

5   

 

 : آب و الکترولیت ۱فصل  گام کنکور   –گام آخر بیوشیمی 

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

 

 (Anion Gap) ف آنیونی  کا ش 

نشده است گیری های اندازه تیون کا نشده و  گیری های اندازه تعداد بازهای مثبت و منفی پالسما با هم برابر است، منظور از گپ آنیونی تفاوت بین آنیون 

 گیری( اندازهقابل های  گیری با آنیون اندازه قابل های تیون کا )تفاوت  

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

 نقش دارد:در آن  سدیم    عمدتاا کمی دارد و   غلظتچون پتاسیم در پالسما 

- mmcl/l –103  –] = 142 12 = 27=   آنیونی  گپ 
3+ HCO -[cl -+Na 

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

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

 لمی.کا هیپوکلسمی و هیپو سیالت،  ی پالسما، افزایش فسفات و سولفات، افزایش سال 

 های زیر:هش آنیون گپ در حالت کا 

 م و هیپوآلبومینمی.و لیتی   ، مسمومیت با ها پروتئین هش  کا  (1

 مثل کلسیم و منیزیوم در پالسما  هاییتیون کا افزایش  (2
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  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 

 و پروتئین  نهیدآمیاس: ساختمان ۲فصل  گام کنکور   –بیوشیمی گام آخر 

 

 هاپروتئین و  آمینه اسیدهای  یها ان ساختم 

 
 هایبیوتیک آنتی نیز شناسایی شده است. در ساختمان   Dولی ایزومرهای   باشند می  L آلفا موجود در ساختار پروتئین انسان از نوع   آمینه تمامی اسیدهای  

آالنین و گلوتامات(. از طرفی در مغز پستانداران ایزومرهای   Dایزومرهای  ) باکتریایی  های سلول دیواره  نیز درپپتیدی مثل والینومایسین و اکتینومایسین و  

D  .سرین و آسپارتات نیز شناسایی شده است 

 

 پروتئینیغیر   آمینه اسیدهای  

 و آرژینوسوکسینات   مانند اورنیتین و سیترولین:  ( 𝛂)    آلفانوع   (1

 .است ( 5Bویتامین  )پانتوتنیک  اسید که جزئی از ساختمان   آالنین- β مانند :  ( 𝛃)نوع بتا   (2

 (GABA)مانند گاما آمینوبوتیریک اسید  نوع گاما:   (3

 

 (R)بر اساس ریشه جانبی    آمینهبندی اسیدهای طبقه 

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

 (Glyگلیسین )   - 1

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

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

 (Alaآالنین )   - 2

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

 (Valوالین )   - 3

 یک گروه ایزوپروپیل است.  آن (  Rریشه جانبی )  ✓

 (Leuلوسین )  - 4

 ایزوبوتیل است.  آن گروه جانبی  ✓

 .داردکد ژنتیکی    6بوده و   آمینه اسید  ترینفراوان  ✓

 (Ileایزولوسین )   - 5

 .است   آمینهاسید (  ترین قطبی ترین )غیر هیدروفیل  ✓

 است.  بوتیل  -Secدارای گروه جانبی   ✓

 کربن نامتقارن است. 2دارای  ✓

 دارب( مونوآمین مونواسید الکل 

 (Serسرین )  - 1

 عامل الکلی نوع اول دارای  ✓

 دارد.  هاآنزیم نقش مهمی در تنظیم فعالیت  ، سرین پروتئاز   های آنزیم دفسفریالسیون در جایگاه فعال    -  فسفریالسیون  طریق از  ✓
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  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 

 و پروتئین  نهیدآمیاس: ساختمان ۲فصل  گام کنکور   –بیوشیمی گام آخر 

 شاملها  سرین پروتئاز 

 گوارشی از جمله: کیموتریپسین، تریپسین، االستاز های آنزیم  •

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

 پالسمینوژن بافتی کننده عوامل فیبرینولیتیک مثل پالسمین و فعال  •

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

 .شود می   ایجاد 

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

 

 (Thrترئونین )   - 2

 .دارددو کربن نامتقارن  ✓

 دفسفریالسیون نقش دارد. -   همانند سرین در تنظیم فسفریالسیون  ✓

 

 مونوآمین مونواسید گوگرد دارج(  

 (Cysسیستئین )

پیوندهای   آمینهاسید این   برقراری  استحدی   برای  در  است    هاپروتئین م  کا سولفیدی  برخوردار  باالیی  اهمیت  ویژگی دی   اتصاالت )از  از  های سولفیدی 

داخل سلولی مثل ی  ها پروتئین ولی    دارد  سولفیدی دی   (. انسولین اتصاالت باشد می   پالسما ی  ها پروتئین کراتین و    آلفاخارج سلولی مثل کالژن،  ی  ها پروتئین 

 سولفید ایزومراز(.توسط دی )   د ن شو می   این اتصاالت در شبکه آندوپالسمی ساخته ؛ باشند می   هموگلوبین فاقد این اتصاالت 

 (Metین ) متیون 

 .باشد می   تیواتر  آن ریشه جانبی   ✓

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

 

 آمین مونو کربوکسیلیک )قلیایی(: دارای بار مثبتدی   د ( 

 (Lysلیزین )  - 1

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

 یک است.فیزیولوژ  pHدارای بار مثبت در   ✓

 السیون و داستیالسیون لیزین(ی است ) هیستون به مقدار فراوان وجود دارد  ی ها پروتئین در   ✓

 هیدروکسی لیزین وجود دارد.  صورت به در ساختمان کالژن  ✓

 از نظر ساختمانی شبیه اورنیتین است. ✓

 نقش دارد. ( Cadaverineدر سنتز کاداورین )  ✓

 (Argآرژنین )   - 2

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

 هش فشارخون نقش دارد.کادر    اکسید و آگماتین نیتریک با تولید   ✓

 دارد. آمینه های  در بین اسید  را   ایزوالکتریک  pHبیشترین   ✓

 (Hisهیستیدین )   - 3

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

معمول موجود در مایعات   pHخنثی،    pHدر نزدیکی  کردن  توجهی در قدرت بافری قابل است که نقش    pKa = 6دارای  جانبی    Rهیستیدین گروه  در  تنها   ✓

 . کند می ایفا    هاباکتری داخل سلولی و خارج سلولی اکثر حیوانات و 
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  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 

 و پروتئین  نهیدآمیاس: ساختمان ۲فصل  گام کنکور   –بیوشیمی گام آخر 

 اسیدی( )کربوکسیلیک مونوآمین  دی  هـ( 

 (Aspآسپارتیک ) اسید   - 1

 7برابر    PHدارای بار منفی  ✓

 آمینههای  ایزوالکتریک در بین اسید   pHدارای کمترین  ✓

 (Gluگلوتامیک )اسید   - 2

 7برابر    PHدارای بار منفی  ✓

 

 و( مونواسید مونوآمین آمیدی

 (Asnآسپارژین )  - 1

 .هست یک گروه آمیدی   آن در ریشه جانبی   ✓

 .شود می   آسپارژیناز استفاده   آنزیم ن از  کادر لوسمی کود   باشد منبع انرژی می   سرطانی و توموری   های سلول چون برای   ✓

 (Glnگلوتامین )   - 2

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

 در گردش خون  آمینه اسید  ترینفراوان  ✓

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

 

 حلقوی  هایاسیدآمینه ز(  

  فنیل آالنین، تیروزین و تریپتوفان حلقوی آروماتیک هستند.

 (Pheالنین ) آ فنیل  

 .دارد در ریشه جانبی حلقه بنزن   ✓

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

 

 Tyr)تیروزین ) 

 در ریشه جانبی دارای گروه فنلی است. ✓

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

 

 (Trpتریپتوفان ) 

 .دارد  ایندولی در ریشه جانبی حلقه هتروسیکلیک   ✓

 هاپروتئین بعدی  نقش مهم در تعیین ساختار سه  ✓

 ناپ نقش دارد.در بیماری هارت  آن کمبود   ✓

 

 (Proپرولین ) 

 .باشد می ضلعی    5آلیفاتیک   . دارای حلقه باشدمی آلفا از نوع دوم   )-2NH(زیرا عامل آمینی    ؛شود می ایمینواسیدها محسوب   - پرولین جزو آلفا  ✓

 دهد.  ی حاوی پرولین را کاهش می پپتید پلی پذیری ساختمانی نواحی  های پرولین دارای کونفورماسیون سختی بوده که انعطاف گروه آمینو دوم )ایمنو( ریشه  ✓

 .شود می   پروتئین   باعث ناپایداری   آلفاپرولین در ساختمان مارپیچ   ✓

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

 ایجاد محدودیت فضایی زیاد ناشی از ساختمان حلقوی نقش دارد.  علتبه   هاپروتئین در معماری   ✓
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  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ از نظر شرعی و قانونی ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 

 و پروتئین  نهیدآمیاس: ساختمان ۲فصل  گام کنکور   –بیوشیمی گام آخر 

 در صورتی که گلیسین فاقد کربن نامتقارن است.  ،دارند کربن نامتقارن    2ایزولوسین و ترئونین   نکته: 

کربن    ( R) ریشه جانبی  اینکه  را بر اساس    آمینه اسیدهای   به  یا   ( polar) قطبی    ، آلفامتصل  شامل: ها  قطبی :  کنند می قطبی به دو گروه تقسیم  غیر  باشد 

 هیستیدین(، گلوتامین، سیستئین، سرین، آسپارژین، ترئونین و تیروزینلیزین، آرژنین و  ) ها  اسیدی )گلوتامات و آسپارتات(، بازی  های اسیدآمینه 

 

 قطبی  آمینهاسیدخصوصیات مهم  

 کرویی ها پروتئین گیری در بخش بیرونی  قرار 

 شامل: آالنین، والین، لوسین، ایزولوسین، متیونین، فنیل آالنین، تریپتوفان و پرولینها  غیرقطبی 

 

 قطبی:غیر   آمینه اسیدخصوصیات مهم  

 .هایی که در ساختمان سوم خود قرار دارند و پروتئین   ی کروی ها پروتئین قرارگیری در قسمت داخلی   •

 ی سرتاسریها پروتئین گذر  قرارگیری در بخش غشا  •

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

 قطبی بیشتر است و برعکس.غیر  به محیط 

 زیر است: صورت به  گریز آب  آمینه های  ( دارند. بر این اساس ترتیب اسید ΔG> ۰انرژی آزاد نامساعد مثبت ) تغییر  که   گریز آب   آمینهاسیدهای 

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

 

 است. تر مثبت   آن بوده و شاخص هیدروپاتی   آمینهاسید  ترینقطبی غیر  نکته: پس ایزولوسین 

 شاخص را دارد.  ترینمنفی لذا    ؛ است  آمینه اسید  ترین قطبی نکته: آرژنین  

توانایی گروه سولفیدریل سیستئین   دهنده که این نشان   شود می   قطبی در نظر گرفته   های اسیدآمینه جزو    ، سیستئین با وجود ایندکس هیدروپاتی مثبت   نکته: 

 یک اسید ضعیف است.  عنوان به برای فعالیت 

 .شوند می   خاتمه کد های کدون کمک به اختصاصی هستند و   tRNAیعنی دارای    ؛کنند می   در سنتز پروتئین شرکت  مستقیماا   سلنوسیستئین و یرولیزین 

و توسط یک   وجود دارد  گلوتاتیون پراکسیداز، تیوردوکسین ردوکتاز و دیدیناز  هایآنزیم در ساختار  .  شودمی   سلنیوم جایگزین اکسیژن سرین  :سلنوسیستئین 

tRNA    کندمی اختصاصی در سنتز پروتئین شرکت. 

 )آرکوباکترها( شناسایی شده است.  متاتوژنیک   های باکتری : در  پیرولیزین

 

 (translational modification-post)  ترجمهتغییرات پس از  

از ترجمه   شدن و فسفریله   شدن ، استیله شدن ، متیله شدن شدن، کربوکسیله هیدروکسیله  ✓ خری جزو تغییرات که دو مورد آ  باشد می   جزو تغییرات بعد 

 .باشند می   تنظیمی 

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

 .باشدمی قند در ساختار کالژن  های محل اتصال زنجیره :  هیدروکسی لیزین  ✓

دارند. کمبود ویتامین   Cکه نیاز به ویتامین    گیرد می هیدروکسیالز مثل لیزیل هیدروکسیالز صورت    های آنزیم توسط    آمینه اسید: هیدروکسیالسیون این دو  نکته

C    خواهد شد.  آن بلوغ کالژن و ایجاد تغییر در ساختار عدم باعث اختالل در این فرایند و 

✓ N - :افزایش دفع ادراری متیل هیستیدین شاخص تحلیل بافت کنندمی در ساختار پروتئین میوزین عضالت شرکت    متیل لیزین و متیل هیستیدین .

 عضالنی است.

( و پروتئین ,X) IX, VII, IIگلوتامات است و در تعدادی از فاکتورهای انعقاد خون  های  برخی از ریشه   شدن حاصل از کربوکسیله :  گاما کربوکسی گلوتامات  ✓

 .دهد می   توانایی اتصال به یون کلسیم را  ها پروتئین تغییرات به   این   ؛شود می استخوانی استئوکلسین یافت  
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در تشکیل فاکتورهای  Kنقش ویتامین ) دارد   Kبرای فعالیت نیاز به ویتامین   که   شود می  گلوتامات کردن گلوتامات کربوکسیالز باعث کربوکسیله  آنزیم نکته: 

 .انعقادی و استئوکلسین استخوان( 

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

در حقیقت  .شودمی بیان ژن   هش فشردگی کروماتین و افزایش کا هیستون منجر به  ی  ها پروتئین در لیزین: های استیالسیون و داستیالسیون ریشه  ✓

 .شود می ها  افزایش بیان ژن هش فشردگی کروموزوم و در نتیجه کاو    DNA  شدن و جدا ها  هش بار مثبت در هیستون کا استیالسیون لیزین باعث 

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

 . شوند می 

 

 آمینهخواص فیزیک و شیمیایی اسیدهای 

 علت به برای جذب    هاپروتئین . قسمت اعظم توانایی  کنند می   جذب   نانومتر  280در طول موج    را  بنفش  ی آروماتیک نور ماورا  های اسیدآمینه   :جذب نوری 

 ها آن   و مطالعه شکل فضایی   ها پروتئین این خاصیت برای تعیین غلظت    ؛ باشد می   پیوندهای دوگانه کونژوگه بیشتر(   علت به )  تریپتوفان   اسیدآمینه وجود  

  Trp < <Tyr Phe    از:   اندعبارت نانومتر   280باالتر های  آروماتیک از نظر جذب طول موج  های اسیدآمینه ترتیب .  شود می   استفاده 

 نانومتر را دارد.  250تا   210در محدوده    UVها پیوند پپتیدی نیز توانایی جذب نور در پروتئین 

 

 (ipH)   ایزوالکتریک  pH  و محاسبه   آمینه یونیزاسیون اسیدهای  

  . گویندمی   2pK  آن آمین که به   آلفا گویند و یونیزاسیون می   1pK  آن کربوکسیل که به  آلفا  های گروه یونیزاسیون   میزان به  ✓

 .درصد به فرم باز وجود دارد  50درصد به فرم اسید و   50میزان بار خالص صفر بوده و   pKبرابر با   pHدر   ✓

✓ pH  و بار خالص آن ترکیب صفر باشد )جمع بارهای مثبت و منفی( را نقطهشود    در یک ماده به یک اندازه یونیزه   شدنیونیزه قابل ی که در آن دو عامل 

  .  باشد می بار خالص مولکول صفر    آمینههای ایزوالکتریک در اسید   pHیا همان    PKبرابر   pHدر حقیقت در   . ( گویند PI)   ipHایزوالکتریک 

 مثبت از نظر بار باشد،   ipHکمتر از   آن  pHدر محیطی که  آمینهاسید. کند می ن در میدان الکتریکی قرار گیرد به هیچ سو حرکت آمینه اسید اگر   ipHدر  ✓

+و    COOHفرم  )   کند می   بوده و خاصیت اسیدی پیدا 
3NH   در  و  کند می   حرکت   )قطب منفی(   تد کا یدان الکتریکی به سمت  و در م   ( باشند می   غالب 

و در میدان   ( باشند می   غالب   2NHو    COO-های  )فرمول   کند می   ارای بار منفی بوده و خاصیت بازی پیدا د   د باش   pHiبیشتر از    آن   pHمحیطی که  

 .کند می   حرکت )قطب مثبت(  به سمت آند  الکتریکی 

 

 آمینهاسیدهای  pHiمحاسبه  

 :کنیممی تقسیم    2عامل آمین جمع و بر   pKعامل کربوکسیل را با   pKیونی )خنثی( مثل آالنین،  غیر   دارای زنجیره جانبی   آمینههای اسید   pHiمحاسبه  برای  

pHi =
pK1(α − COOH)+ pK2(α − NH3

+)

2
 

 

 .( RPKو   1PK)   کنیممی   2پایین را جمع و تقسیم بر    pK، دو  PIاسیدی برای محاسبه    هایاسیدآمینه در  

 2pK    >RpK   >1pKاسیدی   های اسیدآمینه نکته: در  

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

 2pk    >RPk    >1PKولی در هیستیدین   Rpk   >2pK  >1Kpبازی   های اسیدآمینه نکته: در  

 آناسیدی با  هایاسیدآمینه سیستئین است که اگرچه خنثی است ولی مثل  آمینهاسید کند می ن که از قواعد باال پیروی  ایآمینه نکته بسیار مهم: تنها اسید

 .شود می   برخورد

 

 داریم:  آنبر اساس نوع   آمینه ایزوالکتریک( اسیدهای  PH)   PHiنکته مهم:  

 3تا    5/2اسیدی:    آمینهاسیدهای  •



 

11   

 

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

 

 و پروتئین  نهیدآمیاس: ساختمان ۲فصل  گام کنکور   –بیوشیمی گام آخر 

 6/ 3تا    5/ 5خنثی:   آمینهاسیدهای  •

 10تا    9بازی:    آمینهاسیدهای  •

 ایزوالکتریک )آسپارتات کمترین( را دارند.  PHکمترین  ها  ایزوالکتریک )آرژنین بیشترین( و اسیدی   PHبازی بیشترین    های اسیدآمینه که    شود می   طبق نکته مشخص 

 محصول مصرف یا واکنش گروه واکنشگر 
 جذب نوری دارد. محصولی که فلورسانس دارد.   nm 450 رنگی که درمحصول آبی  نین هیدرین (2NHهای آمین )گروه 

 گروههای اسید کربوکسیلیک

 فلورسکامین
 هاالکل 
 ها آمین 

 کریودیمید

 محصوالت استر 
 محصوالت آمینی 

 کند ها را فعال می واکنش با نوکلئوفیل 

NH2  لیزین 
 تری نیتروبنزن سولفونات   -6، 3، 2

 انیدریدها 
 الدئیدها

 جذب دارد.  nm۳۶۶ محصولی که در  
 های استیالت آمین 

 های باز شیف تولید اداکت 
 کار رود.تواند برای آزمایش آرژینین به قرمز که می  - محصول صورتی واکنش ساکاگوچی گروه گوانیدینو آرژنین

 2I فنیل تیروزین
 انیدرید استیک

 های اورتو به گروه هیدروکسیل بر روی حلقه آروماتیک یدیناسیون موقعیت 
 OHاستیالسیون  

 تم گوگرد زنجیر جانبی متیونینا 
 محصول متیل سولفونیوم 

 متیونین سولفوکید با متیونین سولفون

 سولفیدریل سیستئین

 یدواستات
N  - اتیل مال ایمید 

 مواد آلی جیوه 
 اسید پرفورمیک

 نیتروینزوئیکاسید دی  

 اتر تیول کربوکسی متیل
 Sافزودن محصول با  
 (-H3SOاسید سیستئینیک )

 استفاده کرد.   - SHهای  توان برای تعیین مقدار گروه محصول زردی که از آن می 

 محصول زرد تا مایل به قرمز  معرف پائولی فنل تیروزین و ایمیدازول هسیتیدین 
 

 هاپروتئین   ی ها ان ساختم 

  .گویند می   پیوند پپتیدی   آن و یک پیوند کواالن آمیدی که به   گیرند می   در کنار یکدیگر قرار   آمینه اسید دو 

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

به پیوند پپتیدی از نظر طول و انرژی حد واسط پیوند تکی و دوگانه است. پیوند پپتیدی در یک صفحه قرار گرفته و ساختار سخت و مسطحی را   ✓

پرولین  اسیدآمینهحضور  دلیل به درصد موارد    6و تنها در  باشدمی ( trans) نفیگوراسیون ترانس کا طبیعی پیوند پپتیدی دارای   طوربه .  آورد می  وجود

  باشد.  (cisسیس )   صورت به   تواندمی 

 .کند می  جزئی مثبت پیدا   ر یعنی اکسیژن بار جزئی منفی و ازت با   ؛ پیوند پپتیدی ماهیت دو قطبی دارد  ✓

 حول باند دوگانه چرخش وجود ندارد. ✓

 باند پپتیدی تا حدودی خاصیت باند دوگانه دارد. ✓

ایزوالکتریک خود   PHدر   ها پروتئین .  کنند می ن   به سمت میدان الکتریکی حرکت  PH  آن ایزوالکتریک هستند که در   PHنیز دارای    ها پروتئین پپتیدها و   ✓

 .کنند می   و رسوب دارند حاللیت کمی 

 

 بیولوژیکهای  از پپتید  هایی مثال 

 :گلوتاتیون (1

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

 .شودمی   با مقدار سیستئین تنظیم آن سنتز  دارد.  

 دارد.  گیکنند ی و احیا اکسیدان آنتی خاصیت  داشتن گروه تیول یا سولفیدریل سیستئین    دلیل به  ✓
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استفاده کرده و   NADPHدر مسیر پنتوز فسفات از    RBCگلوتاتیون ردوکتاز در    .کند می عمل    اکسیدان آنتی   عنوان به   RBC  خصوصاا   هاسلول در داخل   ✓

 احیاگلوتاتیون    RBC در  گلوتاتیون پراکسیداز است.  آنزیمسوبسترای    عنوان به  2OH2برای احیای    RBCدر   . شودمی   گلوتاتیون اکسیدشده  ی باعث احیا 

مانع اکسیداسیون  تواند می  لذا  ،شود می  قرمز و آنمی همولیتیک های گلبول  شدن باعث لیز   احیا هش گلوتاتیون کابرابر گلوتاتیون اکسیده است.  500

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

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

 است.  از مولکول هموگلوبین  ( NOگیرنده نیتریک اکساید ) ✓

 آسپارتام: (2

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

3) TRH: 

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

 :II  آنژیوتانسین  (4

 .است یک اکتاپپتید   ✓

 اکسی توسینو   وازوپرسین  (5

 .باشدمی   نانو پپتید یک  ✓

سولفیدی به دو سیستئین دی   های پل  وسیله به  ها آن   که دوتای  دارد   سیستئین  A 4ساخته شده که زنجیره  B و Aی پپتید پلی : از دو زنجیره انسولین (6

 سازند.می   سولفیدی دی   و دو تای دیگر بین خود اند شده   متصل B  زنجیره 

 

 هاپروتئین بعدی  ساختمان سه 

 (Primary Structure)  ها پروتئین ساختمان اول  

ممکن است در ساختمان   که بیانگر ساختار کواالنسی است.   از طریق پیوندهای پپتیدی، ساختمان اول گویند   آمینه اسیدهای    درپی پی   قرارگرفتن   ترتیب به 

 .شود  ایجاد    (-S-S-)سولفید  سیستئین پیوند دی  اسیدآمینه ، بین دو هاپروتئین اول  

 

 Secondray Structure)(  هاپروتئین ساختمان دوم  

آید که به ساختمان دوم می   به وجود   ای شونده تکرار   نامنظمل منظم و  کا ی اش پپتید پلی مجاور در زنجیره    هایاسیدآمینه هیدروژنی  های  در اثر پیوند  ✓

 معروف است. 

- sheetدار بتا ) هلیکس(، صفحات چین   آلفا )   آلفا گویند که شامل مارپیچ  می   تکراری ل منظم  کا لی که دارای زوایای فی و سای یکسانی هستند اش کا به اش  ✓

β  و خمیدگی )β   (turnβ )   ها  گویند مثل قوس می   نامنظم ل  کا لی که زوایای فی و سای یکسانی ندارند اش کا به اش   . باشد می (loops )   ها  و پیچ (Coils .) 

  . ی استپپتید پلی ایدارترین ساختمان فضای یک زنجیره  پ   (𝛂 -Helix) آلفا ساختمان مارپیچی  ✓

 .د ن شو می   ی تشکیل پپتید پلی در همان زنجیر    n+4و هیدروژن آمین ریشه    nاکسیژن کربونیل ریشه    بینهیدروژنی  های پیوند  ✓

 ساخته شده است.  اسیدآمینه  3/ 6و هر دور  انگستروم   4/5از   آلفا هر دور پیچ مارپیچ  ✓

 و فاقد صفحات بتا هستند.  آلفاکراتین، میوگلوبین و هموگلوبین غنی از مارپیچ    آلفا فریتین، ی ها پروتئین  ✓

 دارد.   آلفا برای حضور در مارپیچ   آالنین سازگاری زیادیدر حالی که  . اثر منفی دارد   αوجود ریشه پرولین و گلیسین بر روی مارپیچ  ✓

فاقد هیدروژن برای شرکت در ایجاد پیوندهای هیدروژنی با سایر و    شود می   آن و ناپایداری    αپرولین منجر به ایجاد یک خمیدگی در یک مارپیچ   ✓

  . شودمی مشاهده   αندرت در مارپیچ ه بنابراین دالیل پرولین ب؛  شود می ها  ریشه 

 .دهدمی   پذیری باالیی از خود نشان و انعطاف دارد  زنجیر جانبی کوچک کمترین ممانعت فضایی را   دلیلبه گلیسین   ✓

پس باید در انتهای آمین   شودمی   آن  شدنبا بار مثبت در انتهای آمین و یا با بار منفی در انتهای کربوکسیل باعث ناپایدار   های اسیدآمینه وجود   ✓

 با بار مثبت )آرژنین و لیزین( قرار بگیرند.  های اسیدآمینه آسپارتات و گلوتامات( و در انتهای کربوکسیل  ) با بار منفی  های اسیدآمینه 
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 و پروتئین  نهیدآمیاس: ساختمان ۲فصل  گام کنکور   –بیوشیمی گام آخر 

 هستند. آلفا بازی قادر به تشکیل مارپیچ   pHدراسیدی و بازهای    pHاسیدی در   اسیدآمینه  ✓

 .شوند باعث ممانعت فضایی می   درپیپی   صورت به با گروه جانبی بزرگ مثل سرین، ترئونین، آسپارژین و سیستئین  های اسیدآمینه وجود   ✓

 .شوند می   والین و ایزولوسین که باعث ممانعت فضایی  دار شاخه   های اسیدآمینه حضور  ✓

 است. آالنین  اسیدآمینه سازگارترین .  هستندوابسته   آالنین، گلوتامات، لوسین و متیونینبیشتر به حضور  کننده عوامل پایدار  ✓

 کراتین وجود دارد. آلفا و    Cهلیکس به مقدار زیادی در هموگلوبین، میوگلوبین، فریتین، سیتوکروم   آلفا  ✓

. بیشتر است و لوسین  آالنین گلوتامات، متیونین، در   ترتیببه  آلفاآالنین است ولی تمایل نسبی برای حضور در مارپیچ    ،اسیدآمینه اگرچه سازگارترین  ✓

 ترین مراتب قرار دارد.در پایین   تمایل نسبی گلیسین، پرولین و تیروزین

های های گلوتامات، آالنین، و لوسین به ترتبب تمایل به حضور در مارپیچ آلفا دارند ولی والین و ایزولوسین تمایل به حضور در رشته منبع استرایر: اسیدآمینه 

 NHر آلفا و بتا دارد؛ زیرا فاقد گروه بتا دارند. سرین، آسپارتات و آسپارژین تمایل به برهم زدن مارپیچ آلفا دارند. پرولین تمایل به برهم زدن هر دو ساختا 

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

 

 ( Plated sheet-𝛃دار بتا ) ساختمان چین 

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

 ی است.پپتید پلی باند هیدروژنی بین دو رشته   ✓

 دهدمی   در زنجیر مقابل پیوند   اسیدآمینه در یک زنجیر با یک    اسیدآمینه ناهمسو هر  صفحات  . در  هستند   پیوندهای موجود در صفحات ناهمسو پایدارتر ✓

هیدروژنی های  در ناهمسو پیوند   . از طرفی دهدمی   در زنجیر مقابل پیوند هیدروژنی   اسیدآمینه در یک زنجیر با دو    اسیدآمینه همسو هر  صفحات  ولی در  

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

✓ β   ترین کوچک که دو اسیدآمینه با    باشند می   کلیسین و آالنین های  از ریشه غنی  ر    ، فیبروئین ابریشم و فیبروئین تارهای عنکبوت نظیر  ها  کراتین  R   .هستند 

 .والین، ایزولوسین، تریپتوفان، فنیل آالنین و تیروزین تمایل نسبی باالیی به حضور در صفحات بتا دارند  ✓

 .باشند می   سیستئین غنی از    هاکراتین   آلفا فاقد سیستئین بوده ولی ها بتا کراتین  ✓

 

 :βخصوصیات خمیدگی 

✓ turn  β  ° شودمی کروی دیده  ی  هاپروتئین است که به مقدار زیاد در   180یک تاخوردگی. 

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

 .دن شو می ی تشکیل  پپتید پلی در همان زنجیر    n+3و هیدروژن آمین ریشه    nیل ریشه  ن پیوندهای هیدروژنی در این خمیدگی بین اکسیژن کربو  ✓

 گلیسین وجود دارد.  اسیدآمینه  3در موقعیت   IIاسیدآمینه پرولین قرار دارد و در نوع    Cisایزومر    2در موقعیت    Iنوع    β turnدر   ✓

 

 خمیدگی گاما

و اسیدآمینه   nحضور دارد که پیوند هیدروژنی بین اسیدآمینه    اسیدآمینه  3و در تشکیل    شود می دیده    هاپروتئین نوعی خمیدگی است که کمتر در   ✓

n+2    شودمی تشکیل. 

 

 نمودار راماچاندران

برای زوایایی فی و سای   ✓ راماچاندران مقادیر مجاز  انواع  را    اسیدآمینه نمودار  دوم   ی ها ان ساختم در 

 .دهدمی   نشان   هاپروتئین 

گرد مثبت، در مارپیچ چپ   Ψمنفی و  Φ  منفی، در کالژن   Ψو   Φ  زاویه   هر دو گردان هلیکس راست   آلفا  ✓

Φ   و  Ψ   مثبت،    هر دوβ_sheet   همسو و ناهمسو  Φ  منفی و  Ψ   است.  مثبت  

 


