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فصل  :1اصول مقدماتی
انسان ها ،حیوانات ،گیاهان و میکروارگانیسم ها همگی از واحدهای ساختمانی پایه به نام سلول ساخته شده اند .سلول ها حاوی
اس ید نوکلئیک بوده ،قابلیت تکثیر داشته و دارای متابولیسم هستند .ویروس ها که فاقد متابولیسم هستند در تعریف سلول قرار
نمی گیرند.
قلمرو های حیات
سلول ها به دو دسته پروکاریوت ( باکتری ها و آرکی ها) و یوکاریوت تقسیم می شوند .هر چه موجودات از نظر تکاملی به یکدیگر
نزدیک تر باشند ،شباهت ژن ها و پروتئین های آن ها بیشتر است.

موجودات از لحاظ منابع تامین انرژی و کربن

 بعنوان مثال گیاهان فتواتوتروف هستند یعنی انرژی را از نور خورشید و کربن را از  CO2بدست می آورند.
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اجزاء یک سلول حیوانی

هسته
محل ذخیره ماده ژنتیکی ،محل سنتز ( DNAهمانند سازی) ،محل سنتز و پردازش ( RNAرونویسی) است .شیره هسته
(کاریولنف یا نوکلئوپالسم) به دلیل فراوانی اسید نوکلئیک  pHاسیدی دارد .پوشش هسته ) (Nuclear envelopeشامل غشا
بیرونی و غشا درونی است .غشا بیرونی ادامه غشا شبکه آندوپالسمی می باشد و غشا درونی با واسطه الیه پروتئینی  Laminaبا
کروماتین مرتبط است .منافذ موجود در پوشش هسته ) (Nuclear pore complexگذرگاه های فعالی هستند که مبادله مواد
بین هسته و سیتوپالسم را کنترل می کنند .تعداد این منافذ رابطه مستقیمی با فعالیت متابولیکی سلول دارد .این منافذ ساختمان
های دائمی نیستند و متناسب با نیاز سلول ایجاد یا از بین می روند.

Hutchinson-Gilford progeria syndrome

حالت بسیار نادری است که فرد مبتال دچار پیری زودرس می شود .از عالئم این بیماری رشد محدود ،ریزش مو ،صورت خاص،
چین و چروک پوست و اختالالت قلبی -عروقی می باشد .در این بیماری پوشش هسته فاقد ساختار طبیعی است .پروتئین
ساختمانی  lamina Aکه در سنتز  DNAو  RNAدرگیر می شود از یک پیش ساز متصل به غشا هسته طی واکنش آنزیمی
سنتز می شود .در افراد مبتال به این سندروم نقص در این واکنش آنزیمی وجود دارد که با تجمع پروتئین غیر طبیعی lamina A

در سلول همراه است.
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شبکه آندوپالسمی
نوع صاف این اندامک حاوی سیستم آنزیمی سیتوکروم  p450است که در هیدروکسیالسیون داروها جهت افزایش حاللیت و دفع
از بدن ،سنتز هورمون های استروئیدی و تبدیل برخی متابولیت ها به عوامل سرطان زا شرکت می کند .این اندامک محل سنتز
انواع فسفولیپیدها (بجز اتر لیپیدها و اسفنگو لیپیدها) و تری گلیسرید ها می باشد .گلوکز  6فسفاتاز که در تجزیه گلیکوژن نقش
دارد ،مارکر آنزیمی این اندامک می باشد .نوع دانه دار یا خشن در سنتز پروتئین های ترشحی ،پروتئین های غشائی و آنزیم های
لیزوزوم نقش دارد .این اندامک در پردازش پروتئین ها نظیر گلیکوزیالسیون و ایجاد اتصاالت دی سولفیدی شرکت می کند.
دستگاه گلژی
واحد ساختمانی یا بخش اصل ی سازنده دستگاه گلژی دیکتیوزوم است .هر دیکتیوزوم بطور معمول از اجتماع  3الی  8کیسه غشائی
که هر کدام را یک ساکول یا سیسترنا نیز می نامند ،تشکیل شده است .این اندامک در گلیکوزیالسیون پروتئین ها و پردازش نهائی
آن ها شرکت می کند.
میتوکندری
این اندامک نیروگاه سلول است و بیش از  90درصد  ATPسلول را تولید می کند .میتوکندری اندامک دو غشائی است ،غشا درونی
که محل انجام فسفوریالسیون اکسیداتیو است ،دارای چین خوردگی هایی بنام کریستا ) (Cristaeمی باشد .افزایش تعداد
کریستاها با افزایش قابلیت تولید  ATPهمراه است .غشاء بیرونی میتوکندری نسبت به مواد نفوذ پذیری باالیی دارد در حالیکه
غشاء درونی دارای نفوذ پذیری انتخابی است و تنها موادی که دارای ناقل هستند از این غشاء عبور می کنند .در غشا بیرونی کانال
های پروتئینی بنام پورین وجود دارد که مواد تا وزن  5000دالتون توانایی عبور دارند.
ماتریکس این اندامک (میتوزل) محل انجام واکنش های سوختن (کاتابولیسم) نظیر اکسیداسیون پیروات به استیل کوآ،
بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب کوتاه و بلند زنجیر ،چرخه اسید سیتریک (کربس) و اکسیداسیون اسیدآمینه ها و برخی از واکنش
های سنتز (آنابولیسم) اوره و هم ) (Hemeمی باشد .این اندامک در سلول جایگاه اصلی تولید گونه های واکنش گر اکسیژن
(رادیکال های آزاد) بوده و سیتوکروم  Cکه از این اندامک آزاد می شود نقش مهمی در شروع مرگ سلولی برنامه ریزی شده
(آپوپتوز) دارد.
Lufts disease

از عالئم این بیماری می توان به ضعف عمومی ،تعریق زیاد ،عدم افزایش وزن علیرغم دریافت رژیم پر کالری و افزایش متابولیسم
پایه ) (BMRاشاره کرد .در این بیماری نقص در جفت شدن اکسیداسیون و فسفوریالسیون وجود دارد.
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mtDNA

میتوکندری حاوی چندین مولکول  DNAاست که همانند  DNAباکتری ها حلقوی و دو رشته ای می باشد DNA .میتوکندری
انسان حدود  16کیلوباز طول دارد و  13پلی پپتید کد می کند Leber hereditary optic neuropathy .اولین بیماری ژنتیکی
شناخته شده ناشی از جهش در  DNAمیتوکندری است که با نابینایی ناگهانی در اوایل دوران بزرگسالی همراه است .بیماری های
ژنتیکی  mtDNAکه عمدتا عضالت و سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کنند ،از مادر به ارث می رسند.

میکروبادی (پراکسی زوم و گلی اکسی زوم)
اندامک تک غشایی که به واسطه آنزیم های اکسیداز و کاتاالز توانایی تولید و تجزیه  H2O2را دارد .غلظت باالی پروتئین در
ماتریکس بعضی از پراکسی زوم ها موجب تجمعات کریستالین می شود .بین سلول ها پراکسی زوم ها از لحاظ ترکیب آنزیمی،
عملکرد و تعداد متفاوت هستند .پراکسی زوم در اکسیداسیون اسیدهای چرب بسیار بلند زنجیر ،سنتز اتر لیپیدها (پالسمالوژن)،
ایزوپرنوئیدها و سنتز اسیدهای صفراوی از کلسترول نقش مهمی دارد .ترکیبات شیمیایی نظیر آسپرین موجب القاء تکثیر پراکسی
زوم در سلول های کبد می شود.
اختالالت تولید پراکسی زوم ) (Peroxisome Biogenesis Disordersبیماری های ژنتیکی اتوزومال مغلوب هستند که در آنها
فعالیت آنزیمی پراکسی زوم ها درگیر می شو د .در این اختالالت سطح پالسمالوژن کاهش و سطح اسیدهای چرب بسیار بلند
زنجیر و مشتقات نمک صفراوی افزایش می یابد .در این بیماری ها کبد ،کلیه ،مغز و سیستم اسکلتی درگیر می شوند .شدید ترین
شکل این بیماری ها سندروم  Zellwegerیا  Cerebrohepatorenalاست که سلول ها فاقد پراکسی زوم عملکردی هستند.
گلی اکسی زوم در سلول های گیاهی وجود دارد .این اندامک محل انجام چرخه گلی اگزاالت است که در تبدیل اسیدهای چرب
زوج کربن به گلوکز نقش دارد .سلول های حیوانی فاقد این توانایی هستند.

لیزوزوم
اندامک تک غشائی که  pHدرون آن حدود  5بوده و مسوول هضم مواد داخل و خارج سلولی است .آنزیم های این اندامک
گلیکوپروتئین هایی از نوع هیدروالز هستند که در تجزیه انواع ماکرومولکول ها نظیر پروتئین ها ،لیپیدها ،پلی ساکاریدها و
اسیدهای نوکلئیک شرکت می کنند  .محتوای آنزیمی لیزوزوم بر اساس نوع بافت متفاوت بوده و به عملکرد آن بافت بستگی دارد.
پارگی غشا لیزوزوم با نابودی سلول همراه خواهد بود .شرایط پاتولوژیک مختلف به رهایی آنزیم های لیزوزوم نسبت داده شده است
از جمله می توان به آرتریت ،پاسخ های آلرژیک ،بیماری های عضالنی مختلف و تخریب بافتی القا شده توسط دارو اشاره کرد.
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آنزیم های لیزوزوم و نقرس (بیماری افزایش اسید اوریک خون)
در بدن انسان ،اسید اوریک محصول نهایی تجزیه نوکلئوتیدهای پورین (آدنین و گوانین) می باشد که در ادرار دفع می شود .نقرس،
اختاللی است که با افزایش تولید اسید اوریک و افزایش غلظت این ماده در خون همراه است .در این بیماری ،کریستال های اورات
در مفصل ها رسوب می کنند .تظاهرات بالینی در این بیماری شامل التهاب ،درد و تورم در برخی مفصل ها بویژه مفصل انگشت
بزرگ پا می باشد .کریستال های اورات در مفصل ها توسط ماکروفاژها فاگوسیت می شوند و درون واکوئل های هضم کننده که
حاوی آنزیم های لیزوزوم هستند ،انباشته می شوند .کریستال ها موجب پارگی واکوئل ها و رهایی آنزیم های لیزوزوم به سیتوزل
می شود .این آنزیم ها موجب تجزیه اجزاء سلول و در نهایت مرگ سلول می شوند (اتولیز).

محصوالت هضم لیزوزوم از لیزوزوم رها شده و مجددا در سلول مورد استفاده قرار می گیرد .مواد غیرقابل هضم در وزیکول هایی
بنام اجسام باقی مانده ) (Residual Bodiesتجمع می یابند که محتویات آنها توسط اگزوسیتوز از سلول خارج می شود .برخی از
اجسام باقی مانده حاوی غلظت باالیی از مواد رنگ دار ) (pigmented substanceهستند که از لحاظ شیمیایی هتروژن بوده و
حاوی اسیدهای چرب چند غیراشباع و پروتئین می باشند .این مواد که در سلول تجمع می یابند ،را لیپوفوشین یا رنگدانه
پیری ) (Age Pigmentمی نامند .لیپوفوشین بویژه در سلول های نورونی و عضالنی مشاهده می شود و داللت بر فرایند پیری
دارد.

I cell diease
در این بیماری نشانه گذاری آنزیم های لیزوزوم (افزوده شدن مانوز  6فسفات) در بخش سیس گلژی به دلیل فقدان آنزیم
 -Nاستیل گلوکز آمین فسفو ترانسفراز انجام نمی گیرد .بنابراین این آنزیم ها بجای انتقال به لیزوزوم از سلول ترشح
می شوند .بنابراین فاقد لیزوزوم عملکردی هستند.
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آنزیم های لیزوزوم

کمبود هر یک از آنزیم های فوق موجب تجمع مواد در لیزوزوم می شود ،از این رو آنها را بیماری های ذخیره لیزوزومی
می نامند .نظیر کمبود آنزیم اسید لیپاز در بیماری  Wolmanکه با تجمع تری گلیسرید و کلسترول استر همراه است ،کمبود
آنزیم آریل سولفاتاز  Bدر بیماری  Maroteaux-lamyکه با تجمع درماتان سولفات همراه است و کمبود آنزیم آلفا گلوکوزیداز در
بیماری  Pompeکه با تجمع گلیکوژن همراه است.
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جداسازی اجزاء سلولی
 .1سانتریفیوژ افتراقی )(Differential centrifugation

در این روش ذرات کوچک و بزرگ در سرعت های مختلف رسوب می کنند .در تصویر پایین به ترتیب رسوب اجزاء سلول توجه
گردد .در زیر هر لوله اجزاء رسوب نام برده شده است .بعنوان مثال میتوکندری ،لیزوزوم و پراکسی زوم در سرعت متوسط
) (mediumرسوب می کنند.

 .2سانتریفیوژ هم چگال )(Isopycnic

در این روش اساس جداسازی دانسیته (جرم به حجم) است .با توجه به اینکه
دانسیته اندامک ها متفاوت است می توان آنها را در یک گرادیان دانسیته از
یکدیگر جدا نمود.
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انواع ترکیبات آلی ،گروه های عاملی و اتصاالت

واکنش های تشکیل استر ،انیدرید و اتر
R-COOH + R′-OH → R-CO-O-R′ (ester) + H2O
R-COOH + R′-COOH → R-CO-O-CO-R′ (anhydride) + H2O
R-OH + R′-OH → R-O-R′ (ether) + H20
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مرور ساختمان چند بیومولکول و بررسی انواع اتصاالت
آدنوزین تری فسفات )(ATP

 اتصال فسفر گاما و بتا و اتصال فسفر بتا و آلفا از نوع فسفو انیدرید می باشند که پر انرژی هستند.
 اتصال فسفر آلفا به قند ریبوز از نوع فسفواستر می باشد.
 اتصال باز آدنین به قند ریبوز از نوع  -Nگلیکوزیدی می باشد.

فسفاتیدیل کولین
 اتصال دو مولکول اسید چرب به الکل گلیسرول از نوع استری است.
 اسید فسفوریک یک اتصال استری با الکل گلیسرول و یک اتصال استری با الکل کولین بر قرار می کند که اتصال
فسفو دی استر نامیده می شود.
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ایزومر فضایی
ترکیباتی که فرمول مولکولی و پیوندهای یکسانی دارند ولی آرایش فضایی اتم های آنها متفاوت است.

Conformation
پیوند دوگانه cis/trans

ایزومرهای فضایی
Configuration

راستگردان ()+

Enantiomers

چپگردان ()-

مرکز کایرال
Diasteriomers

کانفورماسیون
ایزومرهای فضایی که بدون شکستن پیوند قابل تبدیل به یکدیگر هستند .به عنوان مثال اتم ها حول محور پیوند یگانه آزادی
چرخش دارند ،آرایش های فضائی که در اثر چرخش اتم ها بوجود می آین د کانفورماسیون نامیده می شوند .شکل صندلی و قایق
قندها نمونه ای از کانفورماسیون می باشد .تصویر پایین دو کانفورماسیون از مولکول اتان  CH3-CH3می باشد.

کانفیگوراسیون  :ایزومرهای فضایی که تنها با شکستن پیوندکوواالنسی قابل تبدیل به یکدیگر هستند .نظیر
 -1پیوند دوگانه سیس و ترانس.
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 -2مرکز کایرال
مولکول کایرال (نا متقارن) :این مولکول ها حداقل یک اتم کربن با چهار استخالف متفاوت دارند و تصاویر آینه ای آنها غیر قابل
انطباق می باشد همانند دست راست و چپ .این ایزومرها را انانتیومر می نامند .انانتیومرها خصوصیات شیمیایی یکسان ولی
خواص بیولوژیک و فیزیکی متفاوتی دارند.

روش های نامگذاری و جداسازی انانتیومرها
الف -مولکول های کایرال بر اساس جهت چرخاندن نور پالریزه به دو دسته راستگردان ( )+و چپگردان ( )-تقسیم می شوند.
انانتیومرها نور پالریزه را خالف جهت یکدیگر منحرف می کنند .بعنوان مثال ایزومر  -Dگلوکز راستگردان است در حالیکه انانتیومر
آن  -Lگلوکز چپگردان می باشد.
تصویر پایین اجزاء یک دستگاه پالریمتر را نشان می دهد:
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چرخش ویژه ) :(Specific rotationمقیاس کمی از فعالیت نوری مولکول ها است.

ب -قرارداد فیشر

در این سیستم ،برای تعیین کانفیگوراسیون گروه های اطراف کربن نامتقارن از گلیسرآلدئید به عنوان مولکول رفرانس استفاده
می شود .طبق قرارداد فیشر D ،و  Lتنها کانفیگوراسیون گروه های اطراف کربن نامتقارن را نشان می دهند و ارتباطی با
خصوصیات نوری مولکول ندارند .بعبارتی با راستگردان و چپگردان بودن ارتباطی ندارند .همان طور که در جدول باال مشاهده
می شود برخی از ایزومرهای  Lاسیدآمینه ها راستگردان و برخی دیگر چپگردان هستند.

 تبدیل ایزومرهای  Dو  Lبه یکدیگر توسط آنزیم های راسماز کاتالیز می شود .راسمازها برخالف سایر آنزیم ها توانایی
واکنش با ایزومر  Dو  Lسوبسترای خود را دارند .جایگاه فعال سایر آنزیم ها فقط یکی از این ایزومرها را تشخیص
می دهند.
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ج -سیستم : R,S

از این سیستم برای نامگذاری کانفیگوراسیون مولکول هایی استفاده می شود که بیش از یک اتم کربن نامتقارن دارند .در این
سیستم گروه های متصل به کربن نامتقارن بر اساس شماره اتمی اولویت بندی می شوند .اولویت برخی از گروه های رایج :

اگر ترتیب چرخش گروه های متصل به کربن کایرال در جهت چرخش عقربه های ساعت باشد کانفیگوراسیون  Rو اگر خالف
جهت عقربه های ساعت باشد کانفیگوراسیون  Sنامیده می شوند.

اکثر اسیدآمینه ها بجز گالیسین و سیستئین کانفیگوراسیون  Sدارند.
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فصل  :2آب ،اسید و باز و الکترولیت
آب
آب جزء مهم تمام سلول های زنده و محیط خارج سلولی می باشد .حدود  60درصد وزن بدن انسان را تشکیل می دهد .آب بدن با
افزایش سن و مقدار چربی کاهش می یابد.
توزیع آب

مایع داخل سلولی )(Intracellular Fluid

پالسما

آب بدن
مایع خارج سلولی )(Extracellular Fluid

مایع میان بافتی )(Interstitial Fluid

 دو سوم کل آب بدن در فضای داخل سلول ،مایع داخل سلولی را تشکیل می دهد.

اختالف در الکترونگاتیویتی (تمایل به گرفتن الکترون) اتم های  Hو  Oو توزیع نابرابر الکترون در هریک از پیوندهای  ،H―Oآب
را یک مولکول قطبی می سازد .اکسیژن قدرت کشندگی الکترون بیشتری نسبت به هیدروژن دارد لذا اکسیژن دارای زیادی
الکترون ) (δ−و هیدروژن دچار کمبود الکترون ) (δ+می شوند .مولکول آب چهار وجهی نامنظمی (نامتقارن) است که اکسیژن در
مرکز آن قرار دارد .زاویه بین دو اتم هیدروژن ( )104/5°کمی کمتر از زاویه یک چهار وجهی منظم ( )109/5°است.

از مهمترین ویژگی های آب ،ماهیت دو قطبی و توانایی تشکیل پیوندهای هیدروژنی است که قابلیت آب را به عنوان حاللی برای
یون ها و بسیاری از مولکول های آلی توجیه می کند .در سیستم های بیولوژیک ،پیوندهای هیدروژنی نقش مهمی در تثبیت
ساختمان های سه بعدی پروتئین ها ،اسیدهای نوکلئیک و همچنین فعالیت کاتالیتیکی آنزیم ها بر عهده دارند.
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پیوند هیدروژنی
این پیوند بین اتم هیدروژن و یک اتم الکترونگاتیو (اکسیژن یا نیتروژن) ایجاد می شود .اتم هیدروژن باید بطور کوواالنس به یک
اتم الکترونگاتیو متصل شده باشد.

 هر مولکول آب در حالت مایع بطور میانگین با  3/4مولکول آب و در حالت یخ با  4مولکول آب دیگر پیوند هیدروژنی
برقرار می کند .این حالت موجب وضعیت کریستالی یخ شده و دانسیته یخ نسبت به آب مایع کاهش می یابد.
قدرت پیوند هیدروژنی
اگر سه اتم  H−O…Hدر یک راستا قرار گیرند ،پیوند هیدروژنی قوی تر خواهد بود.

 پیوند هیدروژنی در صفحات بتا ناهمسو ) (Antiparallelنسبت به همسو ) (parallelقوی تر می باشد.
الکترولیت ها
مولکول هایی که در آب تجزیه شده و تولید آنیون (یون های باردار منفی) و کاتیون (یون های باردار مثبت) را می کنند .از
آنجائیکه یون های حاصله موجب هدایت جریان الکتریکی می شوند ،این ترکیبات را الکترولیت می نامند .قندها و الکل ها که
براحتی در آب حل می شوند در دسته الکترول یت ها قرار نمی گیرند زیرا با حل شدن در آب گونه های باردار تولید نمی کنند.
نمک های فلزات قلیایی نظیر سدیم ،پتاسیم و لیتیوم و اسیدهای قوی نظیر اسید کلریدریک و اسید سولفوریک در غلظت پایین
وقتی در آب حل می شوند ،کامال تجزیه شده و گونه های باردار تولید می کنند .از این رو ،آنها را الکترولیت قوی می نامند .در
مقابل ،بسیاری از اسیدها زمانی که در آب حل می شوند ،بطور جزئی تجزیه شده و یون تولید می کنند .این ترکیبات که ظرفیت
حمل بار الکتریکی پایین تری دارند ،الکترولیت ضعیف محسوب می شوند .نظیر اسید الکتیک ،اسید فسفوریک ،یون آمونیوم و
اسید کربنیک.
15
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آب یک الکترولیت ضعیف است
آب به مقدار بسیار جزئی یونیزه می شود .در دمای  25درجه سانتیگراد ،ثابت تعادل یونیزاسیون ) (Keqآب برابر  1.8 × 10-16و
غلظت آب برابر  55.5 Mمی باشد.

رابطه بین غلظت ) (Cو موالریته ): (M
M = C (g/l) ÷ MW
M = 1000 ÷ 18 = 55.5 M

سوال :غلظت پروتون را در محلول یک صدم ) (10-2موالر  NaOHتعیین نمایید؟
پاسخ:
اسیدها و بازهای قوی کامال تجزیه می شوند:
NaOH → Na+ + OH−
[NaOH] = [Na+] = [OH−] = 10-2 M
[H+]. [OH−] = 10-14 M2
[H+] = 10-14 ÷ 10-2 = 10-12 M
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آب ثابت دی الکتریک باالیی دارد
بر اساس فرمول پایین ،قدرت ) (Fبرهم کنش های یونی در یک محلول ،به بزرگی بار یون ها ) ،(Qفاصله بین یون ها ) (rو ثابت
دی الکتریک ) (εبستگی دارد .هر چه ثابت دی الکتریک بزرگ تر باشد ،برهم کنش های یونی ضعیف تر خواهد بود.

حالل های قطبی نظیر آب ثابت دی الکتریک باالیی دارند لذا براحتی نمک ها را در خود حل می کنند .مولکول های آب با
پوشاندن سدیم باردار مثبت و کلر باردار منفی برهم کنش یونی میان سدیم و کلر را کاهش می دهند.

هورمون آنتی دیورتیک ) (ADHیا وازوپرسین
ساختمان  :نانوپپتید

نقش اصلی آن تنظیم تعادل آب بدن است .در هسته های سوپرا اپتیک هیپوتاالموس سنتز و توسط پروتئین نروفیزین  ΙΙبه
هیپوفیز خلفی منتقل و ذخیره می شود .این هورمون با اثر بر توبول های دیستال و مجاری جمع کننده کلیوی موجب بازجذب آب
17
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و تغلیظ ادرار می شود .افزایش اسمواللیته پالسما مهمترین محرک ترشح آن از هیپوفیز خلفی است .اختالل در تولید ،ترشح یا
عملکرد  ADHمنجر به دیابت بیمزه) (Diabetes insipidusمی گردد .در این بیماری حجم ادرار افزایش می یابد.
 .1دیابت بی مزه نروژنیک  :اختالل در تولید یا ترشح وازوپرسین در نتیجه آسیب هیپوفیز یا هیپوتاالموس وجود دارد.
این بیماران به تجویز وازوپرسین پاسخ می دهند.
 .2دیابت بی مزه نفروژنیک  :اختالل در عملکرد وازوپرسین در نتیجه نقص ژنتیکی گیرنده وازوپرسین یا کانال آب
آکواپورین نوع  2وجود دارد .این بیماران به تجویز وازوپرسین پاسخ نمی دهند.

آکواپورین
انتقال آب از غشاها عمدتا توسط کانال های آکواپورین (انتشار تسهیل شده) انجام می گیرد .این کانال ها تترامر بوده و از 4
زیرواحد یکسان تشکیل می شوند .هر زیرواحد حاوی شش مارپیچ آلفا بوده و تشکیل یک منفذ را می دهد.
توزیع بافتی و عملکرد انواع آکواپورین ها در انسان
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فعالیت آکواپورین نوع  (AQP2) 2وابسته به هورمون آرژنین وازوپرسین ) (AVPاست
تصویر پایین یک سلول اپی تلیال توبول کلیه را نشان می دهد .آکواپورین نوع  2برخالف سایر آکواپورین ها بطور دائم در غشا
وجود ندارد ،بلکه درون سلول بر روی وزیکول هایی حبس شده است .زمانی که سلول توسط هورمون  AVPتحریک می شود،
وزیکول با غشا سلول ادغام شده و آکواپورین های نوع  2در غشا قرار می گیرند.

مراحل در تصویر:
 -1اتصال  AVPبه گیرنده  V2در سطح سلول
 -2گیرنده از طریق  Gپروتئین تحریکی ) (Gsآنزیم آدنیلیل سیکالز را فعال می کند.
 cAMP -3تولید شده توسط آدنیلیل سیکالز آنزیم پروتئین کیناز  (PKA) Aرا فعال می کند.
 -4فسفوریالسیون آکواپورین نوع  2و فعال شدن آنها
 -5قرار گرفتن آکواپورین نوع  2در غشا آپیکال و انتقال آب از لومن به داخل سلول
 -6خروج آب از سلول و انتقال به خون توسط آکواپورین های  3و  4در غشا بازال
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بر همکنش های آب گریز )( Hydrophobic interactions

این برهم کنش ها نتیجه نیروی جاذبه ذاتی بین بخش های آب گریز (هیدروفوب) نمی باشد ،بلکه ناشی از پایداری ترمودینامیک
حاصل از افزایش بی نظمی می باشد .در تصویر پایین افزایش بی نظمی در حالل توسط مولکول های آب ،نیروی پیش برنده در
تجمع قطره های چربی می باشد.

بر اساس رابطه:
ΔG = ΔH-TΔS

اگر  ΔGمنفی باشد ،واکنش  Exergonicیا خودبخودی یا انرژی زا و اگر  GΔمثبت باشد ،واکنش  Endergonicیا انرژی
خواه خواهد بود .بعبارتی  ΔGجهت پیشرفت واکنش را نشان می دهد.
بر حسب قرارداد ،در صورت افزایش بی نظمی ارزش  ΔSمثبت و در صورت کاهش بی نظمی ارزش  ΔSمنفی خواهد بود .بنابراین،
افزایش بی نظمی ) (ΔS > 0موجب خودبخودی شدن واکنش ) (ΔG < 0می شود.

خواص کولیگاتیو حالل
خصوصیتی از حالل که به غلظت ذرات حل شده بستگی دارد شامل نقطه انجماد ،فشار بخار ،نقطه جوش و فشار اسمزی .با افزایش
غلظت ،فشار بخار و نقطه انجماد کاهش و نقطه جوش و فشار اسمزی افزایش می یابد.
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اسمز
حرکت مولکول های آب از یک غشاء نیمه تراوا را اسمز می نامند .حرکت مولکول های آب همواره از ناحیه با غلظت بیشتر آب به
ناحیه با غلظت کمتر آب می باشد .نیروی الزم برای جلوگیری از حرکت مولکول های آب را فشار اسمزی می نامند .به تصویر
پایین توجه شود.

فشار اسمزی توسط معادله وانت هوف محاسبه می شود:

 :iتعداد ذرات :c ،غلظت برحسب موالر :R ،ثابت گازها :T ،دما بر حسب کلوین

تصویر مقابل یک سلول را در محلول های ایزوتونیک (سلول
سالم) ،هیپوتونیک (سلول متورم) و هیپرتونیک (سلول چروکیده)
نشان می دهد.
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سوال :در سلول ها  [KCl] = 0.1 Mو  [NaCl] = 0.03 Mوجود دارد .برای جلوگیری از تورم یا لیز ،این سلول ها در آزمایشگاه
باید در یک محلول ایزواسموتیک نگه داری شوند  .چه غلظتی از ساکاروز برای تهیه یک محلول ایزواسموتیک الزم است؟(وزن
مولکولی ساکاروز )342
پاسخ:
Πsucrose = Πcell
icRT = RT (i1c1 + i2c2) → csucrose = (2×0.1) + (2×0.03) = 0.26 M
M = C (g/l) ÷ MW → C (g/l) = M × MW = 0.26 × 342 = 89 g/l

اسموالریته
Osmolarity = (number of particles) × Molarity

سوال :اسموالریته محلول  71 g/lسولفات سدیم ) (Na2SO4را تعیین کنید؟ (وزن مولکولی سولفات سدیم )142
پاسخ:
M = C ÷ MW → M = 71 ÷ 142 = 0.5 M
Osmolarity = (3) × (0.5 M) = 1.5 Osmolar
فشار آنکوتیک یا فشار اسموتیک کلوئید
شکلی از فشار اسمزی است که توسط ذرات بزرگ نظیر
پروتئین ها در داخل رگ ایجاد می شود و موجب حفظ آب
درون رگ ها می شود .زمانی که غلظت پروتئین در پالسما
کاهش می یابد ،آب از رگ ها خارج شده و در فضای میان
بافتی تجمع می یابد که ادم نامیده می شود .تصویر مقابل
نشان می دهد در سمت شریانی انتهای مویرگ فشار
هیدرواستاتیک موجب خروج آب و در سمت وریدی انتهای
مویرگ فشار آنکوتیک موجب ورود آب به داخل رگ می شود.
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