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 فهرست

 

  و ایزومرهای فضاییسلول 

  آب، اسید و باز و الکترولیت ها

  ساختمان اسیدآمینه ها

  ها ساختمان پروتئین

  پروتئین های رشته ای

  هموگلوبین و میوگلوبین

  پروتئین های پالسما

  شناسیآنزیم 

  ویتامین ها

  ساختمان کربوهیدرات ها

  ساختمان لیپیدها

  غشاهای بیولوژیک
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 سلول و ایزومرهای فضایی: 1فصل 

سلول ها حاوی . اند هشد ساخته سلول نام به پایه ساختمانی واحدهای از همگی ها میکروارگانیسم و گیاهان حیوانات، ها، انسان

در به تنهایی قا و به دداشته و دارای متابولیسم هستند. ویروس ها که فاقد متابولیسم هستن اسید نوکلئیک بوده، قابلیت تکثیر

 در تعریف سلول قرار نمی گیرند.  تکثیر نمی باشند،

                                                                                                                      

 یک سلول حیوانی اجزاء

 

 هسته 

ته است. شیره هس( رونویسی) RNA پردازش و سنتز محل ،(سازی همانند) DNA سنتز محل ژنتیکی، ماده ذخیره محل

شامل غشا  (Nuclear envelope)اسیدی دارد. پوشش هسته  pH)کاریولنف یا نوکلئوپالسم( به دلیل فراوانی اسید نوکلئیک 

با  Laminینی پروتئ ا بیرونی ادامه غشا شبکه آندوپالسمی می باشد و غشا درونی با واسطه الیهبیرونی و غشا درونی است. غش

ادله مواد گذرگاه های فعالی هستند که مب (Nuclear pore complex)کروماتین مرتبط است. منافذ موجود در پوشش هسته 

ساختمان  این منافذ .اردد سلول متابولیکی فعالیت با تقیمیمس رابطه منافذ این بین هسته و سیتوپالسم را کنترل می کنند. تعداد

 های دائمی نیستند و متناسب با نیاز سلول ایجاد یا از بین می روند.
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Hutchinson-Gilford progeria syndrome  

ت خاص، صور و،محالت بسیار نادری است که فرد مبتال دچار پیری زودرس می شود. از عالئم این بیماری رشد محدود، ریزش 

ئین شد. در این بیماری پوشش هسته فاقد ساختار طبیعی است. پروتعروقی می با -چین و چروک پوست و اختالالت قلبی

می درگیر می شود از یک پیش ساز متصل به غشا هسته طی واکنش آنزی RNAو  DNAکه در سنتز  lamina Aساختمانی 

 lamin Aبیعی غیر ط قص در این واکنش آنزیمی وجود دارد که با تجمع پروتئینسنتز می شود. در افراد مبتال به این سندروم ن

 در سلول همراه است.

  آندوپالسمی شبکه

اللیت و دفع است که در هیدروکسیالسیون داروها جهت افزایش ح p450سیتوکروم  آنزیمی سیستم این اندامک حاوینوع صاف 

 ندامک محل سنتزاین ا .کند می شرکت زا سرطان عوامل به ها متابولیت رخیب تبدیل از بدن، سنتز هورمون های استروئیدی و

که در تجزیه گلیکوژن نقش  فسفاتاز 6گلوکز انواع فسفولیپیدها )بجز اتر لیپیدها و اسفنگو لیپیدها( و تری گلیسرید ها می باشد. 

های  ئی و آنزیمای غشاهتئین های ترشحی، پروتئین نوع دانه دار یا خشن در سنتز پرو دارد، مارکر آنزیمی این اندامک می باشد.

نزیم )توسط آ دیسولفی در پردازش پروتئین ها نظیر گلیکوزیالسیون و ایجاد اتصاالت دی همچنین لیزوزوم نقش دارد. این اندامک

 شرکت می کند. پروتئین دی سولفید ایزومراز(

 گلژی دستگاه

یسه غشائی ک 8الی  3ژی دیکتیوزوم است. هر دیکتیوزوم بطور معمول از اجتماع واحد ساختمانی یا بخش اصلی سازنده دستگاه گل

نهائی  ا و پردازشتئین هکه هر کدام را یک ساکول یا سیسترنا نیز می نامند، تشکیل شده است. این اندامک در گلیکوزیالسیون پرو

 آن ها شرکت می کند. 
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 میتوکندری

ی است، غشا درونی سلول را تولید می کند. میتوکندری اندامک دو غشائ ATPدرصد  90 این اندامک نیروگاه سلول است و بیش از

زایش تعداد می باشد. اف (Cristae) کریستااست، دارای چین خوردگی هایی بنام  فسفوریالسیون اکسیداتیوکه محل انجام 

یکه الیی دارد در حالبه مواد نفوذ پذیری با همراه است. غشاء بیرونی میتوکندری نسبت ATPکریستاها با افزایش قابلیت تولید 

نی کانال ر غشا بیرونند. دغشاء درونی دارای نفوذ پذیری انتخابی است و تنها موادی که دارای ناقل هستند از این غشاء عبور می ک

 دالتون توانایی عبور دارند.  5000وجود دارد که مواد تا وزن  پورینهای پروتئینی بنام 

     وآ،       ستیل کندامک )میتوزل( محل انجام واکنش های سوختن )کاتابولیسم( نظیر اکسیداسیون پیروات به اماتریکس این ا

ش اکنخی از وا و برهبتا اکسیداسیون اسیدهای چرب کوتاه و بلند زنجیر، چرخه اسید سیتریک )کربس( و اکسیداسیون اسیدآمینه 

گونه های واکنش گر  می باشد. این اندامک در سلول جایگاه اصلی تولید (Heme)م ه های سنتز )آنابولیسم( اوره، استروئیدها و

لولی برنامه ریزی سکه از این اندامک آزاد می شود نقش مهمی در شروع مرگ  Cاکسیژن )رادیکال های آزاد( بوده و سیتوکروم 

 شده )آپوپتوز( دارد.

 

Lufts disease  

ولیسم فزایش متابری و اعمومی، تعریق زیاد، عدم افزایش وزن علیرغم دریافت رژیم پر کال از عالئم این بیماری می توان به ضعف

 اشاره کرد. در این بیماری نقص در جفت شدن اکسیداسیون و فسفوریالسیون وجود دارد. (BMR)پایه 
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 : آب، اسید و باز و الکترولیت2فصل 

 آب

آب بدن با  .دهد می تشکیل را انسان بدن وزن درصد 60 حدود جزء مهم تمام سلول های زنده و محیط خارج سلولی می باشد.آب 

 چربی کاهش می یابد. افزایش سن و مقدار

 توزیع آب

 

 (Intracellular Fluid) سلولی داخل مایع                   

 پالسما                                                                                بدن آب

   (Extracellular Fluid)سلولی خارج مایع                   

  (Interstitial Fluid) بافتی یانم مایع                                                                                          
 

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

 

، آب H―O ک از پیوندهاینابرابر الکترون در هریتوزیع  و O و H های اتم )تمایل به گرفتن الکترون( الکترونگاتیویتی در اختالف

یادی رای زاکسیژن دا تری نسبت به هیدروژن دارد لذااکسیژن قدرت کشندگی الکترون بیش را یک مولکول قطبی می سازد.

 در ناکسیژ که تاس نامنظمی )نامتقارن( وجهی چهار آب مولکول می شوند. )δ+(هیدروژن دچار کمبود الکترون  و )δ−(الکترون 

 است.( 109/°5) منظم وجهی چهار یک زاویه از کمتر ( کمی104/°5هیدروژن ) اتم دو بین زاویه. دارد قرار آن مرکز

 

 

 برای حاللی عنوان به را آب قابلیت که است هیدروژنی پیوندهای تشکیل توانایی و قطبی دو ماهیت آب، های ویژگی مهمترین از

 تثبیت در میمه نقش هیدروژنی پیوندهای بیولوژیک، های سیستم در. کند می توجیه یآل های مولکول از بسیاری و ها یون

 .نددار عهده بر ها آنزیم کاتالیتیکی فعالیت همچنین و نوکلئیک اسیدهای ها، پروتئین بعدی سه های ساختمان
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 پیوند هیدروژنی 

ژن( ایجاد می شود. اتم هیدروژن باید بطور کوواالنس به یک بین اتم هیدروژن و یک اتم الکترونگاتیو )اکسیژن یا نیترواین پیوند 

 اتم الکترونگاتیو متصل شده باشد.

 

 

 

 

  پیوند هیدروژنی  مولکول آب دیگر 4مولکول آب و در حالت یخ با  4/3هر مولکول آب در حالت مایع بطور میانگین با

 ابد.کاهش می ی نسبت به آب مایع یخبرقرار می کند. این حالت موجب وضعیت کریستالی یخ شده و دانسیته 

 قدرت پیوند هیدروژنی

 در یک راستا قرار گیرند، پیوند هیدروژنی قوی تر خواهد بود. O…H−Oاگر سه اتم 

 

 

 

 الکترولیت ها

 ی کنند. ازمبت( را تولید آنیون )یون های باردار منفی( و کاتیون )یون های باردار مثمولکول هایی که در آب تجزیه شده و 

لکل ها که اندها و می نامند. ق الکترولیتآنجائیکه یون های حاصله موجب هدایت جریان الکتریکی می شوند، این ترکیبات را 

د. ید نمی کننار تولبراحتی در آب حل می شوند در دسته الکترولیت ها قرار نمی گیرند زیرا با حل شدن در آب گونه های بارد

لظت پایین غیک در ، پتاسیم و لیتیوم و اسیدهای قوی نظیر اسید کلریدریک و اسید سولفورنمک های فلزات قلیایی نظیر سدیم

د. در می نامن ویقرولیت الکتوقتی در آب حل می شوند، کامال تجزیه شده و گونه های باردار تولید می کنند. از این رو، آنها را 

ت ات که ظرفین ترکیبزئی تجزیه شده و یون تولید می کنند. ایبسیاری از اسیدها زمانی که در آب حل می شوند، بطور ج ،مقابل

مونیوم و ، یون آمحسوب می شوند. نظیر اسید الکتیک، اسید فسفوریک الکترولیت ضعیفحمل بار الکتریکی پایین تری دارند، 

 اسید کربنیک.
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 است آب یک الکترولیت ضعیف

و  1.8 × 10-16رابر بآب  )Keq(ه سانتیگراد، ثابت تعادل یونیزاسیون درج 25آب به مقدار بسیار جزئی یونیزه می شود. در دمای 

 می باشد. M 55.5غلظت آب برابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (M)و موالریته  (C)رابطه بین غلظت 

M = C (g/l) ÷ MW  

M = 1000 ÷ 18 = 55.5 M 

 

 تعیین نمایید؟ NaOHموالر  )10-2( غلظت پروتون را در محلول یک صدمسوال: 

 اسخ: پ

 اسیدها و بازهای قوی کامال تجزیه می شوند:

−+ OH +Na →NaOH  

M 2-] = 10−] = [OH+[NaOH] = [Na 

2M 14-] = 10−[OH × ]+[H 

M 12-= 10 2-10 ÷ 14-] = 10+[H 
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 آب ثابت دی الکتریک باالیی دارد

و ثابت  (r)ون ها ی، فاصله بین (Q)ر یون ها برهم کنش های یونی در یک محلول، به بزرگی با (F)بر اساس فرمول پایین، قدرت 

 ود.ببستگی دارد. هر چه ثابت دی الکتریک بزرگ تر باشد، برهم کنش های یونی ضعیف تر خواهد  (ε)دی الکتریک 

 

ی آب با کول هاحالل های قطبی نظیر آب ثابت دی الکتریک باالیی دارند لذا براحتی نمک ها را در خود حل می کنند. مول

 ندن سدیم باردار مثبت و کلر باردار منفی برهم کنش یونی میان سدیم و کلر را کاهش می دهند.پوشا

 

 وازوپرسینیا  (ADH)هورمون آنتی دیورتیک 

 نانوپپتیدساختمان : 

 

به  ΙΙنروفیزین در هسته های سوپرا اپتیک هیپوتاالموس سنتز و توسط پروتئین است.  بدن آب تعادل تنظیماصلی آن  نقش

 آب بازجذب موجب کلیوی کننده جمع و مجاری دیستال های توبول بر اثر با این هورمون هیپوفیز خلفی منتقل و ذخیره می شود.
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یا  ترشح، تولید در اختالل افزایش اسمواللیته پالسما مهمترین محرک ترشح آن از هیپوفیز خلفی است. .شود می ادرار تغلیظ و

 می یابد. افزایش ادرار حجم بیماری این در. گردد می (Diabetes insipidus)بیمزه دیابت به منجر ADH عملکرد

ارد. این دوتاالموس وجود اختالل در تولید یا ترشح وازوپرسین در نتیجه آسیب هیپوفیز یا هیپدیابت بی مزه نروژنیک :  -1

 بیماران به تجویز وازوپرسین پاسخ می دهند.

 ب آکواپورینین یا کانال آدر عملکرد وازوپرسین در نتیجه نقص ژنتیکی گیرنده وازوپرس اختاللدیابت بی مزه نفروژنیک :  -2

 وجود دارد. این بیماران به تجویز وازوپرسین پاسخ نمی دهند. 2نوع 

 

 آکواپورین

 4ر بوده و از )انتشار تسهیل شده( انجام می گیرد. این کانال ها تترام آکواپورینانتقال آب از غشاها عمدتا توسط کانال های 

  زیرواحد یکسان تشکیل می شوند. هر زیرواحد حاوی شش مارپیچ آلفا بوده و تشکیل یک منفذ را می دهد.

 در انسان انواع آکواپورین ها و عملکرد توزیع بافتی
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 است (AVP)هورمون آرژنین وازوپرسین وابسته به  (AQP2) 2فعالیت آکواپورین نوع 

ها بطور دائم در غشا  برخالف سایر آکواپورین 2تلیال توبول کلیه را نشان می دهد. آکواپورین نوع  تصویر پایین یک سلول اپی

ی شود، تحریک م AVPوجود ندارد، بلکه درون سلول بر روی وزیکول هایی حبس شده است. زمانی که سلول توسط هورمون 

 ر می گیرند.در غشا قرا 2وزیکول با غشا سلول ادغام شده و آکواپورین های نوع 

 

 

 مراحل در تصویر:

 در سطح سلول AVPR2به گیرنده  AVPاتصال  -1

 ز را فعال می کند.آنزیم آدنیلیل سیکال (Gs)پروتئین تحریکی  Gگیرنده از طریق  -2

3- cAMP  تولید شده توسط آدنیلیل سیکالز آنزیم پروتئین کینازA (PKA) .را فعال می کند 

 نهاو فعال شدن آ 2نوع  فسفوریالسیون آکواپورین -4

 در غشا آپیکال و انتقال آب از لومن به داخل سلول 2رار گرفتن آکواپورین نوع ق -5

 در غشا بازال 4و  3روج آب از سلول و انتقال به خون توسط آکواپورین های خ -6
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 : ساختمان اسید آمینه ها 3فصل 

یا زنجیر جانبی بخش متغیر در  R( هستند. -2NH( و یک گروه آمین )-COOHترکیباتی که حداقل دارای یک گروه کربوکسیل )

فیزیولوژیک گروه های آلفا کربوکسیل  pHاختمان اسید آمینه ها است که خواص فیزیکی و شیمیائی آنها را تعیین می کند. در س

+و  COO–R – (و آلفا آمین اسید آمینه ها بصورت یونیزه 
3NH-R  ( .وجود دارند 

 

 

 

 انواع

 مل آمین براگر عا اسکلت کربنی می باشد. بعنوان مثالیک روش دسته بندی اسید آمینه ها براساس موقعیت گروه آمین بر روی 

ا آلفا ر باشد، آن گرفته روی کربن آلفا )مطابق قرارداد کربن شماره دو از سمت گروه کربوکسیل، کربن آلفا نامیده می شود( قرار

 اسید آمینه می نامند.

5         4         3        2        1                                                             

R–CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –CH2 –COOH 

                                                                α          β          γ         δ                         

 

سیدآمینه اد. از بتا می کنن در ساختمان پروتئین ها شرکتدر بدن انسان انواع اسیدآمینه ها وجود دارد ولی فقط آلفا اسیدآمینه ها 

اشاره  (GABA) ریک اسیدگاما آمینوبوتیو از گاما اسیدآمینه ها به  بتا آمینو ایزوبوتیریک اسیدو  بتا آالنینها می توان به 

 کرد. 

 اختمان سسید آمینه در النین در بدن از تجزیه بازهای پیریمیدنی سیتوزین و یوراسیل حاصل می شود. این اآ -بتا

  وجود دارد. آنسرینو  کارنوزینو دی پپتیدهای  ، کوآنزیم آویتامین اسید پانتوتنیک
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 آنسرین و کارنوزین (N- کارنوزین متیل )بافت در و اند شده ساخته آالنین بتا و هیستیدین از که هستند پپتید دی نوعی 

 و میوزین ATPase فعالیت تحریک به توان می پپتیدها این ایفوظ از. دارند وجود عضالت نظیر پذیر تحریک های

 لذا. دارد افریب ماهیت فیزیولوژیک pH در هیستیدین ایمیدازول حلقه. کرد اشاره آن به اتصال و مس برداشت افزایش

 برای مس یون. کنند می شرکت هوازی بی فعالیت بدنبال عضالت اسیدی محیط کردن بافری در پپتیدها دی این

        دارد نقش زادآ های رادیکال سازی خنثی در آنزیم این آنجائیکه از. است الزم دسموتاز اکسید سوپر آنزیم فعالیت

 .گرفت نظر در اکسیدانی آنتی نقش پپتیدها دی این برای توان می

 مینه این اسیدآ ع ادراریمینو ایزوبوتیریک اسید در بدن از تجزیه باز پیریمیدنی تیمین بوجود می آید. افزایش دفآ -بتا

 شود. است، که در بیماران سرطانی تحت درمان با عوامل شیمی درمانی مشاهده می DNAنشانه افزایش تجزیه 

 وترانسمیتر ک اسید که در بدن از دکربوکسیله شدن اسید گلوتامیک حاصل می شود، به عنوان یک نرآمینوبوتیری -گاما

ه اشار تئین(ز سیس)مشتق ا روترانسمیترهای مهاری می توان به گالیسین و تورینمهاری در مغز عمل می کند. از دیگر ن

 کرد.

 

 ایزومری

 Lو  Dایزومری  -1

 شکل غالب در طبیعت است. Lوجود دارند، که ایزومر  Lو  Dاسید آمینه ها در طبیعت به صورت ایزومرهای 

   اسیدآمینه گالیسین که فاقد کربن نامتقارن است فاقد ایزومرD  وL  .می باشد 

  ایزومرهایD ضور حاکتریایی بو دیواره سلول های  نظیر والینومایسین عموما در ساختمان آنتی بیوتیک های پپتیدی

توسط  Dها ایزومرهای  آالنین و گلوتامات وجود دارند. در باکتری Dدارند. در پپتیدوگلیکان دیواره باکتری ها ایزومر 

و  لوروآالنینف -Lسنتز می شوند. از مهار کننده این آنزیم ها نظیر  Lایزومر  آنزیم های آمینواسید راسماز از

و اسید آسپارتیک  دو اسید آمینه سرین Dبه عنوان عوامل آنتی باکتریال استفاده می شود. اخیرا ایزومر  سیکلوسرین

 در نواحی از بافت مغز پستانداران شناسائی شده اند. 
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 ایزومری نوری -2

د آمینه ای رمحلول اسیند. اگینه دارای کربن نامتقارن )مرکز کایرال(، نور پالریزه را در دستگاه پالریمتر منحرف می کناسیدهای آم

مت چپ منحرف کند آن سیا )+( مشخص می کنند و اگر به  dنورپالریزه را به سمت راست منحرف کند آنرا راستگردان نامیده و با 

 نمایش می دهند.  (-یا ) lرا چپگردان نامیده و با 

  .اسیدآمینه های شرکت کننده در ساختمان پروتئین ها برخی راستگرد و برخی چپگرد هستند 

 .گلیسین تنها اسیدآمینه ای است که فاقد کربن نامتقارن و فعالیت نوری می باشد 

 

 اسیدآمینه ها  L –آلفا انواع 

             ها به دو دسته پروتئینی و غیر پروتئینی تقسیم می شوند. از اسیدآمینه ها از لحاظ حضور در ساختمان پروتئین L – آلفا

α – L  اسیدآمینه های غیر پروتئینی می توان به اورنی تین، سیترولین و  هموسیستئین اشاره کرد که غالبا بعنوان یک ترکیب

 قش دارند.واسطه در متابولیسم عمل می کنند نظیر اورنی تین و سیترولین که در سنتز اوره ن
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 انواع اسیدآمینه پروتئینی

                  تئین شرکت می کنند.بوده و بطور مستقیم در سنتز پرو tRNAاستاندارد: دارای  -1

پروتئین ها  حاصل تغییر شیمیایی اسیدآمینه های استاندارد در ساختمان: تاندارد )حاصل تغییرات بعد از ترجمه(غیر اس -2

 هستند.

 ه استاندارد اسیدهای آمین

 غیرقطبی آلیفاتیک  Rاسیدهای آمینه حاوی  -الف

 در ساختمان پروتئین های کروی این اسید آمینه ها در بخش مرکزی )دور از آب( مشاهده می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gly [G] گلیسین  

  کوچکترین اسید آمینه بدن 

  تنها اسیدآمینه فاقد کربن نامتقارن و فعالیت نوری 

 کراتین فسفات و اسید های صفراوی ٬هم ٬زهای پورینپیش ساز با 

   در ساختمان پروتئین ها، گلیسین عمدتا در محل تاخوردگی های بتا(β-turn)  ی شود.میافت 

 ی شود.زوده مشرکت در سم زدائی ترکیبات شیمیائی نظیر اسید بنزوئیک که بعنوان نگه دارنده به مواد غذائی اف 

 مینه های ناپایدارکننده مارپیچ آلفا به همراه پرولین جزء اسیدآ(α- helix) حسوب می شوند.م 

  به همراه گاما آمینو بوتیریک اسید(GABA) ری سیستم و تورین )مشتق از سیستئین( جزء نروترانسمیترهای مها

 عصبی می باشند. 
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 Ala  [A]آالنین 

  .بعنوان ناقل آمونیاک از عضالت به کبد در دوران گرسنگی عمل می کند 

  .سازگارترین اسیدآمینه برای حضور در مارپیچ آلفا پروتئین ها دارد 

 Ile [I]و ایزولوسین  Leu [L]، لوسین Val [V]والین 

 .معروف به اسیدهای آمینه شاخه دار هستند 

   متابولیسم آنها در بیماری ادرار شربت افرا(MSUD) .مختل می شود 

   اتم کربن نامتقارن است. 2ایزولوسین دارای 

  وجود دارد. ایزوبوتیریلو در زنجیر جانبی لوسین و ایزولوسین  ایزوپروپیلدر زنجیر جانبی والین 

 Pro [P]پرولین 

  می نامند. ایمینواسیدگروه آلفا آمین پرولین از نوع ثانویه است لذا آن را 

 .باعث ایجاد تاخوردگی در ساختمان پروتئین ها می شود 

 رف نین هیدرین کمپلکس زرد رنگ می دهد.برخالف سایر اسیدآمینه ها با مع 

 Met [M]متیونین 

 .در زنجیر جانبی حاوی تیواتر است 

  است. اسپرمیدین و اسپرمینبه همراه اورنی تین پیش ساز ترکیبات پلی آمین شامل 

  است که رسیدن میوه ها را القاء می کند. اتیلنمتیونین پیش ساز هورمون گیاهی گازی بنام 

  طر اکتور خفدست دادن گروه متیل به هموسیستئین تبدیل می شود. افزایش غلظت هموسیستئین خون متیونین با از

 بیماری های قلبی عروقی است.

 S-  آدنوزیل متیونین(SAM) در برخی  )واکنش آلکیالسیون( شکل فعال متیونین که بعنوان دهنده گروه متیل

 واکنش ها عمل می کند.
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 نفرین به اپی نفرین در تبدیل نوراپی SAMنقش 

 

 

 غیرقطبی آروماتیک Rاسیدهای آمینه حاوی  -ب

را دارند.  nm 340و نشر نور )فلورسانس( در  nm280 در  UVپروتئین ها به واسطه اسید آمینه های آروماتیک توانائی جذب نور 

استفاده می شود. تریپتوفان بیش ترین از این خاصیت در آزمایشگاه برای تعیین غلظت پروتئین ها و مطالعه شکل فضائی آنها 

 را دارد. nm  280جذب را در
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  Beer-lambertقانون 

 غلظت ماده در محلول با میزان جذب نور رابطه مستقیم دارد. این قانون بیان می کند:

 

 

 

 

 تصویر پایین اجزاء یک دستگاه اسپکتروفتومتر را نشان می دهد:
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 ها : ساختمان پروتئین4فصل 

 پروتئین کانفورماسیون

 :شود می توصیف چهارم و سوم،دوم اول، یافته سازمان سطح چهار در ها پروتئین بعدی سه ساختار 

 پپتیدی لیپ تیدیپپ پلی رشته یک تر ساده عبارت به یا پپتیدی پلی رشته یک در ها آمینه اسید اتصال ترتیب :اول ساختمان

 مشخص DNA یرو بر ژنتیک کد توسط که ها آمینه اسید اتصال ترتیب. نامند می اول ساختمان را تاخوردگی گونه هر بدون

        شرکت دیپپتی پیوندهای اول ساختمان تشکیل در. دارد ها پروتئین نهائی بعدی سه شکل ایجاد در مهمی نقش شود، می

 .کنند می

 

 که هیچ  ی مشابهو پروتئین ها با توال همولوگمشابه که دارای ژن اجدادی مشترکی هستند را  پروتئین ها با توالی

 می نامند. آنالوگارتباط تکاملی بین آنها به اثبات نرسیده است را 

 

 پتیدپ پلی بدنه در را ای شونده تکرار اشکال پپتیدی، پلی زنجیر در مجاور های آمینه اسید فضایی ارتباط :دوم ساختمان -ب

 نقش پپتیدی صفحات میان هیدروژنی های پیوند تشکیل. نامند می پروتئین دوم های ساختمان را آنها که آورد می بوجود

 .دارد ها پروتئین دوم های ساختمان تشکیل در را اصلی

 

 دوم های ساختمان انواع

 .بتا ارد چین و صفحات آلفا مارپیچ نظیر هستند یکسانی ψو  φ زوایای دارای که منظم تکراری های واحد -1

  (Coils) ها پیچ ،(Loops) ها قوس نظیر هستند متفاوتی ψو  φ زوایای دارای که منظمنا تکراری واحدهای -2
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 پارامترهای هلیکسی برای ساختمان های دوم منظم

 

 آلفا مارپیچ

 به ها آمینه اسید انبیج زنجیر آن در که است، اآلف مارپیچ نام به شکل مارپیچی ساختار پپتیدی پلی زنجیر یک آرایش ترین ساده

 وجود آمینه اسید 6/3 طمتوس بطور آن دور هر در و است راستگرد ها پروتئین اکثر در آلفا مارپیچ. اند یافته امتداد بیرون سمت

 پلی زنجیر مانه رد  + 4n ریشه آمین نژهیدرو و n ریشه کربونیل اکسیژن بین هیدروژنی های پیوند آلفا، مارپیچ در .دارد

بتا  و فاقد صفحات آلفا چمارپی از غنی های پروتئین جزء هموگلوبین و آلفا کراتین و میوگلوبین فریتین، . شوند می تشکیل پپتیدی

 .هستند
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 در هیدروژنی های پیوند توسط پپتیدی پیوندهای الکتریکی دوقطبی آلفا، مارپیچ قطعه یک در

 مارپیچ آمینی انتهای در بطوریکه. آید می بوجود کلی دوقطبی یک و شده یعتوز مارپیچ سرتاسر

 شدن پایدار برای. شود می ظاهر منفی جزئی بار آن کربوکسیلی انتهای در و مثبت جزئی بار

 و آسپارتات نظیر منفی باردار جانبی زنجیر با ها اسیدآمینه مارپیچ، آمینی انتهای در آلفا مارپیچ

 آرژنین و لیزین نظیر مثبت باردار جانبی زنجیر با ها اسیدآمینه کربوکسیلی، انتهای در و گلوتامات

 .گیرند می قرار

 

 

 آلفا مارپیچ تشکیل به پپتیدی پلی زنجیر یک مختلف های بخش و ها اسیدآمینه تمایل

 انندتو می ها آمینه اسید یجانب یرهایزنج بین متقابل های واکنش. باشند نمی پایدار آلفا مارپیچ ایجاد به قادر پپتیدها پلی تمام

 :شود می شده اشاره لفاآ مارپیچ کننده ناپایدار عوامل از هائی نمونه به ذیل در. شوند ساختمان این ناپایداری یا پایداری سبب

 یافت آلفا ارپیچم در بندرت یلدل همین به شوند، می مارپیچ شدن ناپایدار باعث گلیسین و پرولین نظیر ها اسیدآمینه از برخی -1

 .دارند را آلفا مارپیچ در حضور برای زیادی سازگاری آالنین نظیر دیگر برخی حالیکه در شوند می

 

 تمایل اسیدآمینه ها برای قرار گرفتن در مارپیچ آلفا
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 الکتریکی دافعه دلیل به اند، هگرفت قرار پی در پی اسیدی یا قلیائی اسیدآمینه چند که پپتیدی پلی زنجیر یک از هائی بخش در -2

 .نمی شود تشکیل آلفا مارپیچ پایدار ساختار ناحیه آن در نام هم بارهای از ناشی

 

 قرار پی در پی Cys و Asn، Ser، Thr نظیر بزرگ R گروه با اسیدآمینه چند که پپتیدی پلی زنجیر یک از هائی بخش در -3

 .نمی شود تشکیل آلفا مارپیچ پایدار ساختار ناحیه آن در فضائی ممانعت دلیل به اند، گرفته

 

 د داشت؟ا را خواهپلی پپتیدی که فقط از ریشه های گلوتامات ساخته شده است، توانایی تشکیل مارپیچ آلف pHدر کدام سوال: 

 5 -ب     3 -الف

 10 -د     7 -ج

 

 بتا دار چین صفحه

 پهلو به پهلو اگزیگز پپتیدی پلی زنجیرهای. است شده دهگستر آلفا مارپیچ برخالف پپتیدی پلی زنجیر اسکلت بتا صفحات در

 قطعات بین نیهیدروژ پیوندهای آرایش این در. آورند می بوجود را خوردگی چین سری یک به شبیه ساختاری و یافته آرایش

 جانبی زنجیر بتا صفحات در .دارند وجود ناهمسو و همسو شکل دو به بتا صفحات .شوند می تشکیل پپتیدی پلی زنجیر از مجاور

 .گیرند می قرار صفحه پائین و باال در متناوب بطور ها اسیدآمینه
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 در. دهد می تشکیل هیدروژنی پیوند مقابل زنجیر در اسیدآمینه دو با زنجیر یک در اسیدآمینه هر همسو، بتا صفحات در 

 .هدد می پیوند مقابل نجیرز در اسیدآمینه یک با زنجیر یک در اسیدآمینه هر ناهمسو صفحات در حالیکه

Antiparallel 

 

Parallel 

 

 

. اند گرفته قرار هم ویر بر الیه الیه بصورت ناهمسو بتا صفحات ابریشم فیبروئین نظیر کراتین -بتا های پروتئین ساختمان در

 R گروه با ها سیدآمینها تئینپرو این ساختمان در ها، اسیدآمینه جانبی زنجیر میان نامطلوب فضائی های واکنش از جلوگیری برای

      تئین مشاهده  در تصویر پایین توالی تکراری در ساختمان این پرو .شوند می مشاهده عمدتا آالنین و گلیسین نظیر کوچک

 می شود.
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  بتا خمیدگی

 تشکیل برای .ودش می مشاهده فراوان مقدار به کروی های پروتئین در که است پپتیدی پلی زنجیر در درجه 180 تاخوردگی یک

 خمیدگی این در .نددار وجود معموال پرولین و گلیسین اسیدآمینه دو ها خمیدگی این در .است ضروری اسیدآمینه چهار وجود آن

 . شوند می شکیلت پپتیدی پلی زنجیر همان در  + 3n ریشه آمین هیدروزن و n ریشه کربونیل اکسیژن بین هیدروژنی های پیوند

 نوع در I نوع در و دارد وجود پرولین سیس ایزومر( اسیدآمینه دومین) دو موقعیت در خمیدگی این II سه موقعیت در 

 . شود می مشاهده گلیسین( اسیدآمینه سومین)

 کند می شرکت اسیدآمینه سه آن تشکیل در شود می مشاهده کمتر ها پروتئین در که گاما خمیدگی. 

 

 

 های دوم پروتئین تمایل نسبی اسیدآمینه ها به ساختمان
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 (Ramachandran) راماچاندران نمودار

و  αC–N پیوند ایبر )φ )phi با را پپتیدی پیوند یک در( αC) آلفا کربن حول چرخش از حاصل پیوندی زوایای قراردادی، بطور

ψ (psi) پیوند برای Cα–C دامنه در زوایا این مقدار .دهند می نمایش º180 ± های اتم میان فضائی اخلدت دلیل به ولی. است 

 را ψو  φ زوایای جازم مقادیر راماچاندران نمودار. شود می محدود زوایا مقدار جانبی زنجیرهای و پپتیدی پلی اسکلت در موجود

جه م تویت انواع ساختمان دودر نمودار پایین به موقع .دهد می نشان را ها پروتئین دوم های ساختمان انواع در ها آمینه اسید برای

تا برای صفحات بالیکه حشود بعنوان مثال زاویه فی و سای برای اسیدآمینه ها در آلفا هلیکس راستگرد هر دو منفی می باشد. در 

 زاویه فی منفی و زاویه سای مثبت می باشد.
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  موتیف یا ثانویه فوق های ساختار

 . شود می مشاهده ها پروتئین از برخی در که شکل فضائی خاصی داشته و دوم ساختار چند ترکیبی از

 

 

 

 

 

 

 

 

 در رپرسور های پروتئین نظیر DNA به اتصالی های پروتئین از برخی ساختمان در:  Helix-Turn-Helix (HTH) موتیف

 .دارد وجود باکتری ها

 

 

 

 

 

 

 ، کالمودولین نظیر کلسیم یون به اتصالی های پروتئین از برخی ساختمان در: EF-hand یا Helix-Loop-Helix موتیف

  .دارد وجود پاروآلبومین و C تروپونین
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  روی انگشت موتیف

فاکتورهای رونویسی  نظیر DNA به اتصالی های پروتئین از برخی ساختمان در

 کلسی تریول تیروئیدی، استروئیدی، های هورمون ای هسته گیرنده ژن ها و

 اتم موتیف این ساختمان در. دارد جودو( A ویتامین) رتینوئیدها و( D3 ویتامین)

 .کند می برقرار اتصال هیستیدین و سیستئین با روی

 

 

  لوسین زیپ موتیف

 ین هایز پروتئا برخی ساختمان است که حول یکدیگر تابانده شده اند. در آمفی پاتیک این موتیف متشکل از دو آلفا هلیکس

     نقش دارد. DNAاین موتیف در دایمر شدن پروتئین های اتصالی به  .ددار نظیر فاکتورهای رونویسی وجود DNA به اتصالی

وجود لوسین  یکت هستند که در موقعی  (heptad)پلی پپتیدهای تشکیل دهنده این موتیف دارای توالی تکرار شونده هفت تایی 

د. می شون نپروتئی دایمر شدنمی گیرند و موجب در سطوحی که دو هلیکس یکدیگر را لمس می کنند قرار  لوسین هادارد. 

 هستند آرژنین و نلیزی قلیایی های ریشه باالی غلظت با DNA به اتصالی مجزای دومن یک دارای موتیف، این حاوی های پروتئین

 .دهند می واکنش DNA اسکلت های فسفات منفی بارهای با که
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 موتیف ایمونوگلبولین

شته ای و چهار ر های سیستم ایمنی را تشکیل می دهد شامل یک صفحه بتا ناهمسواین موتیف که ساختمان پایه اکثر پروتئین 

 عروف است.م Sandwichβ–یک صفحه بتا ناهمسو سه رشته ای است که نظیر نان همبرگر می مانند. این موتیف به 

 

 

 

 

 

 (Rossman) موتیف رزمن

 مشاهده می شود.ر الکتات دهیدروژناز نظی NAD+این موتیف در ساختمان آنزیم های دهیدروژناز وابسته به 

 

 

 

 

 

 

 (β-barrel) موتیف بشکه بتا

این موتیف در ساختمان کانال پورین در غشا بیرونی موتیف استوانه ای شکل که بدنه آن از صفحات بتا تشکیل شده است. 

 میتوکندری، کلروپالست و باکتری های گرم منفی وجود دارد.
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 روش های جداسازی و تخلیص پروتئین ها
 

غالبا قبل از اینکه ساختمان و عملکرد یک پروتئین مطالعه 

شود، باید آن را خالص نمود. با توجه به اینکه پروتئین ها از 

لحاظ اندازه، شکل، وضعیت الیگومریزاسیون، بار الکتریکی و 

  ند، از یک روش تنها حاللیت در آب بسیار متفاوت هست

نمی توان برای جداسازی تمام پروتئین ها استفاده کرد. 

هزار  10بنابراین جداسازی یک پروتئین خاص از میان 

پروتئین مختلف در یک سلول مستلزم روش هایی برای 

   جداسازی پروتئین ها و تشخیص حضور پروتئین خاص 

 می باشد.

 

 رسوب دهی با نمک

نمک، مولکول  پروتئین ها در غلظت باالی نمک رسوب می کنند. در غلظت باالی (Salting out)با نمک  در تکنیک رسوب دهی

 نند.ب می کهای آب صرف حالل پوشی یون های نمک شده در نتیجه پروتئین ها بدون آب شده با یکدیگر مجتمع شده و رسو
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 الکتروفورز

 شود، اغلب یده مینام الکتروفورزتریکی تحرک خواهد داشت. این پدیده که یک مولکول که دارای بار خالص است، در میدان الک

یک  (V)می باشد. سرعت حرکت  RNAو  DNAیک روش قدرتمند برای جداسازی پروتئین ها و سایر ماکرومولکول ها نظیر 

 (f)یب اصطکاک و ضر (z) ، بار خالص روی پروتئین(E)پروتئین یا هر مولکول دیگری در یک میدان الکتریکی به قدرت میدان 

 وابسته است. ضریب اصطکاک به جرم و شکل مولکول و ویسکوزیته محیط وابسته است.

 

زن ین دارای وو پروتئداز یکدیگر تفکیک می شوند. بعنوان مثال، اگر  نسبت بار به جرمدر این تکنیک ماکرومولکول ها بر اساس 

آن موثر  داسازیجشتری دارد حرکت سریع تری خواهد داشت. شکل پروتئین در و شکل یکسانی باشند، پروتئینی که بار خالص بی

 با وزن برابر آهسته تر حرکت می کنند. رشته ای نسبت به پروتئین های کرویاست. پروتئین هایی 

 در الکتروفورز بعنوان محیط نگه دارنده استفاده از ژل پلی آکریل آمید

 یل یک شبکه سه بعدی را می دهند.( پلی مریزه شده و تشکcross-linkerید )آکریل آمید )منومر( توسط بیس آکریل آم

ین تیلن دی آمتیل مماز تترا  پرسولفات آمونیوم تولید کننده رادیکال آزاد است که برای شروع پلی مریزاسیون الزم می باشد.

(TEMED) .بعنوان پایدار کننده رادیکال آزاد استفاده می شود 
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 (PAGE) لی آکریل آمیدالکتروفورز ژل پ

 

   (SDS-PAGE)الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات 

وش . در این رمی شود استفاده درجه خالص بودن نمونه پروتئینیو  وزن مولکولی پروتئین هااز این نوع الکتروفورز برای تعیین 

دی االت دی سولفیبا شکستن اتصی ی شوند و پروتئین های چند زیرواحددناتوره مو حرارت باال  SDSپروتئین ها توسط دترجنت 

تئین ها ده شدن پرومی شوند. بواسطه پوشانبه زیرواحدهای سازنده تفکیک  دی تیو تریتولیا  بتا مرکاپتو اتانول آمینتوسط 

روتئین پساس جرم او جداسازی بر  پیدا می کند، بار پروتئین سهم ناچیزی در جداسازی پروتئین در میدان الکتریکی SDSتوسط 

 ود.شاده می در پایان، برای مشاهده پروتئین ها در ژل از رنگ های کوماسی بلو یا نیترات نقره استف صورت می گیرد.
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  SDS-PAGEلی پروتئین توسط تعیین وزن مولکو

ی پروتئین مجهول وزن مولکول است.وابسته  (Mr) به وزن مولکولی SDS-PAGEحرکت الکتروفورزی یک پروتئین در 

(unknown) .توسط نمودار لگاریتم وزن مولکولی پروتئین های استاندارد در برابر حرکت نسبی بدست می آید 

 

 برای آنالیز تخلیص پروتئین SDS-PAGEاستفاده از 

ی توان درجه خالص بودن م SDS-PAGEمرحله است. در هر مرحله به کمک  5تصویر پایین مربوط به تخلیص یک آنزیم طی 

 پروتئین را بررسی نمود.
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  (Isoelectric Focusing; IEF) تمرکز ایزوالکتریک

اقد تحرک می باشد( فکه در آن بار خالص پروتئین صفر است و در میدان الکتریکی  pH) pHiبرای تعیین از این نوع الکتروفورز 

ام آمفولیت در داخل که توسط ترکیباتی بن pHدر شکل طبیعی در گرادیان  پروتئین ها استفاده می شود. در این روش پروتئین ها

 ژل ایجاد می شود، تفکیک می گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capillary Electrophoresis (CE) الکتروفورز موئینه

ول بافر محل اویحیون ها در یک لوله مویین کوچک از جنس سیلیکا که با پلی آمید پوشش داده شده است و  حرکت در این روش

حجم باال موجب پراکنده شدن سریع گرما     نسبت سطح به -1استفاده از لوله مویین دو مزیت دارد:  د.گیرمی باشد، انجام می 

یز را کوتاه    زمان آنال وداده  می شود لذا می توان از ولتاژهای بسیار باال استفاده کرد. ولتاژهای باال راندمان جداسازی را افزایش

 دن باندها را به حداقل می رساند.شپهن  -2ند. می ک

پروتون زدایی شده و  این گروه ها 3های باالتر از  pHپوشیده شده است. در  SiOHسطح داخلی لوله مویین با گروه های سیالنول 

یون ها به نتیجه کات ردوجود دارند. وجود این بار منفی باعث می شود که کاتیون ها جذب سطح دیواره شوند و  SiO-به فرم آنیون 

 دو الیه ود اینه و یک الیه از کاتیون های پخش شده. وجدصورت دو الیه در می آیند. یک الیه سخت از کاتیون های جذب ش

 اختالف پتانسیلی به نام پتانسیل زتا ایجاد می کند.
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 جریان الکترواسمزی

رون الیه ونها در بی. کاتینام جریان الکترواسمزی ایجاد می کند اعمال پتانسیل زتا در عرض یک لوله مویین حاوی بافر، جریانی به

 مضاعف جدا می شوند و چون آب پوشیده اند، توده حالل را هم با خود می کشند و می برند. 

 
 :ستشوترتیب ش

 .ترین آنیونبیشو  ترین آنیونمترین کاتیون، ترکیبات خنثی، کمکاتیون، ک بیشترین

 

 سط الکتروفورز موئینهجداسازی هموگلوبین ها تو

 

HbA2  سریع تر خارج شد بنابراین مثبت تر است یاpHi .باال )قلیایی( دارد 
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 : پروتئین های رشته ای 5فصل 

 :کرد اشاره زیر واردم به توان می ها پروتئین این های تفاوت ازتقسیم می شوند،  ای رشته و کروی به شکل لحاظ از ها پروتئین

 .است بیشتر کروی های پروتئین حاللیت -1

 .است بیشتر پروتئاز های آنزیم برابر در ای رشته های پروتئین مقاومت -2

 نوع یک معموال یا رشته های پروتئین حالیکه در دارند را دوم های ساختمان از مخلوطی معموال کروی های پروتئین -3

 .دارند دوم ساختمان

 کالژن 

 بدن های روتئینپ درصد 25 که خانواده ای از پروتئین های خارج سلولی که در تمام بافت ها و اندام ها وجود دارد. کالژن

 ت ها دارد.نقش مهمی در استحکام و شکل دهی باف (حیوانات بدن پروتئین ترین فراوان) دهد می تشکیل را پستانداران

. است (α- chain) آلفا بنام زنجیر چپگرد مارپیچ یک آن زنجیر هر که اند شده تشکیل پپتیدی پلی زنجیر سه از کالژن انواع تمام

 را (Right- handed triple helix) راستگردی تائی سه مارپیچ و خورده تاب راستگرد بطور ،چپگرد پپتیدی پلی زنجیر سه این

 .دارد وجود اسیدآمینه سه چپگرد مارپیچ دور هر در. آورند می بوجود

 تواند می ای اسیدآمینه هر X فرمول این در. دارد را( X-roP-Gly یا Hyp-X-Gly)n فرد به منحصر اسیدی آمینو توالی کالژن

 گلیسین نابراینب. است گلیسین آمینه اسید یک زنجیر دور هر در موجود آمینه اسید سه هر از است مشخص که همانطور. باشد

 . باشد می کالژن پروتئین آمینه اسید ترین فراوان

 

 

    تعویض بزرگتری اسیدآمینه با جهش اثر در گلیسین وقتی زیرا است، ضروری کالژن ساختمان و عملکرد برای کوچک گلیسین

 -اهلرز سندروم به توان می ژنتیکی های بیماری این از. دهد می دست از را خود طبیعی عملکردساختمان و  کالژن شود، می

 استئوژنز بیماری و( ها بافت طبیعی غیر شکنندگی و پوست حد از بیش کشش قابلیت مفاصل، تحرک افزایش) دانلوس

 .کرد اشاره( سازی استخوان در اختالل) ایمپرفکتا
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 برخی از انواع کالژن ها و توزیع بافتی آنها

 

 چند نکته:

  عامل سختی(rigidity) .کالژن وجود پرولین و هیدروکسی پرولین فراوان در این پروتئین است 

 نوان و بع الت عرضیریشه های هیدروکسی پرولین در استحکام کالژن و ریشه های هیدروکسی لیزین در تشکیل اتصا

 محل گلیکوزیالسیون نقش دارند.

  یدروکسی پرولین است.ه -4هیدروکسی پرولین غالب در کالژن 

  زنجیرهای آلفا کالژن برخالف آلفا هلیکس تمایل به ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین رشته ای(inter-chain) .دارند 
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 راحل بیوسنتز کالژن فیبریلیم

 

 غشاء و گلیکوزیالسیون ریشه های آسپارژین چپگرد توسط ریبوزوم های متصل به سنتز زنجیرهای آلفا -1

 آسکوربیک اسیدچ سه تایی راستگرد، ایجاد اتصاالت دی سولفیدی بین زنجیرها، هیدروکسیالسیون وابسته به تشکیل مارپی -2

 ریشه های پرولین و لیزین و اضافه شدن گاالکتوز به ریشه های هیدروکسی لیزین

مارپیچ های سه تایی  از تجمع زودهنگام hsp47این تغییرات تشکیل و پایداری مارپیچ سه رشته ای را تسهیل می کنند،  -3

 جلوگیری می کند.

 نتقال پروکالژن ها به دستگاه گلژی و اتصال جانبی پروکالژن ها و تشکیل دسته های کوچک ا -5و  4

 ترشح پروکالژن از سلول -6

 تهای کربوکسیلی( از انتهای آمینی و انتلوپپتیدپتیدی )حذف دنباله های پ -7

  (cross-link)مایش کالژن ها به شکل فیبریل و ایجاد اتصاالت عرضی ه -8

 همایش فیبریل ها به دسته های بزرگ تر و تشکیل تاندون ها که عضالت را به استخوان متصل می کنند. -9



 دکتر جعفرنژاد –( 1کتاب کار بیوشیمی کارشناسی ارشد )جلد  

 

36 

 میوگلوبین و هموگلوبین: 6فصل 

 ها، سیتوکروم هب توان می همچنین ها پروتئین این از هستند، دار هم های پروتئین جزء (Mb) میوگلوبین و (Hb) هموگلوبین

 ها پروتئین این ساختمان در هم. کرد اشاره سنتاز NO و سنتاز پروستاگالندین پیروالز، تریپتوفان پراکسیداز، کاتاالز، های آنزیم

 تئینیپرو جزء به محکم اتصال با که غیرپروتئینی جزء) شود می محسوب (prosthetic group) پروستتیک گروه نوع یک

 قرمز رنگ ولئمس یبترت به که میوگلوبین و هموگلوبین نظیر نامند می نیز کروموپروتئین را ها پروتئین این(. است شده متصل

 .باشند می عضله و خون

   هم ساختمان

 از هم، مولکول. دارد را اصلی شنق اکسیژن به اتصال در هم پروتئینی غیر جزء

 یک پروتوپورفیرین. شود می ساخته پروتوپورفیرین حلقه و( 2Fe+) فرو آهن

 های پل توسط که است( تتراپیرول) پیرول حلقه چهار شامل حلقوی مولکول

methyne (−CH= )شوند می متصل هم به. 

 

X = HemeI+ protoporphirin  2+Fe 

 

 و میوگلوبیناتصاالت آهن در هموگلوبین 

 کوئوردیناس های وقعیتم. باشد می پیرول تترا ازت اتم چهار با آنها چهارتای که کند می برقرار کوئوردیناس اتصال شش آهن اتم

 هیستیدین با نآه پنجم اتصال. گیرد می قرار صفحه پایین و باال در درست بوده، عمود هم حلقه صفحه به آهن ششم و پنجم

 که است نیاکسیژ مولکول با آهن ششم اتصال و گرفته صورت حلقه( پروگزیمال) نزدیک بخش F (HisF8) آلفا مارپیچ هشتم

 .گیرد می قرار حلقه( دیستال)دور بخش در E E7) (His آلفا مارپیچ هیستیدین هفتم ریشه و آهن اتم بین
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 :Mb  ساختمانی مشخصات

 است دآمینهاسی 153 شامل( سوم ساختمان دارای) پپتیدی پلی زنجیر یک. 

 ستا هلیکس بصورت آن ساختمان %78 بطوریکه. دارد وجود آلفا مارپیچ 8 آن پپتیدی پلی زنجیر بدنه در. 

 

 :Hb  ساختمانی مشخصات

 هستند مشابه دو به دو که( چهارم ساختمان) پپتیدی پلی زنجیر چهار. 

 شامل آلفا نوع زنجیر ( آلفاα( و زتا )ζ:) آلفا پیچمار 7 و اسیدآمینه 141 شامل 

 شامل بتا نوع زنجیر ( بتاβ( گاما ،)γ( دلتا ،)δ( و اپسیلون )ε:) آلفا یچمارپ 8 و اسیدآمینه 146 شامل 

 

 هموگلوبین انواع

 مناسب خصوصیات یک ره که است شده شناسایی متفاوتی های هموگلوبین بلوغ دوران تا اولیه نمو و رشد دوران از افراد، تمام در

 را نهموگلوبی تترامر که دهاواح زیر اولیه ساختمان لحاظ از ها هموگلوبین این. اند داشته را مربوطه دوران در اکسیژن انتقال برای

 . باشند می متفاوت دهند، می تشکیل

 

 توضیحات  ساختمان  دوره  نام

Gower 1 رویانی 
2ε2ζ Hb بارداری اول ماهه سه اصلی. 

Gower 2 رویانی 
2ε2α Hb بارداری اول ماهه سه اصلی. 

Portland رویانی 
2γ2ζ Hb بارداری اول ماهه سه اصلی. 

HbF جنینی 
2γ2α 

Hb از بیشتر اکسیژن به آن ترکیبی میل. جنینی دوران اصلی HbA اب مقایسه در. است HbA 

 نوع دو ینا جداسازی برای آزمایشگاه در خاصیت این از)  است تر مقاوم قلیائی محیط به نسبت

 (.شود می ادهاستف هموگلوبین

2HbA بلوغ 
2δ2α 2 از کمتر% Hb دهد می تشکیل بالغین در را تام. 

HbA بلوغ 
2β2α Hb (.%98 حدود) بالغ افراد اصلی 
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 تغییرات در تولید زنجیرهای گلوبین در دوران رشد

 

 عمل مکانیسم و نقش

 که است سرخ ایه گلبول اصلی پروتئین موگلوبینه و کند می عمل عضله در اکسیژن کننده ذخیره مولکول عنوان به میوگلوبین

 میزان. کند می عمل اه ریه به ها بافت از 2CO انتقال در آن گلوبین بخش و ها بافت به ها ریه از اکسیژن انتقال در آن هم بخش

     ها ریه ناکسیژ باالی نسبتا فشار در هموگلوبین .است متفاوت اکسیژن، مختلف فشارهای در Mb و Hb با اکسیژن ترکیب

(100 mm-Hg )ها بافت اکسیژن پایین فشار در و شده متصل اکسیژن به (20 mm- Hg)، که حالی در. کند می رها را اکسیژن 

ه جه گرفت میل ترکیبی میوگلوبین بمی توان نتی بنابراین .شود می متصل اکسیژن به خوبی به( Hg-mm 20) فشار در میوگلوبین

 ین است، زیرا در فشار پایین اکسیژن، توانایی اتصال به اکسیژن را دارد.اکسیژن بیشتر از هموگلوب
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. است یگموئیدیس میوگلوبین برخالف هموگلوبین منحنی که شود می مالحظه پروتئین دو این اکسیژن اتصال منحنی مشاهده با

است و اتصال  اتصال برای اکسیژنجایگاه  4هموگلوبین دارای  .شود می مربوط هموگلوبین چهارم ساختمان به اختالف این

 کند می تسریع ار بعدی مولکول سه اتصال اکسیژن مولکول یک اتصالنشان می دهد. زیرا  تعاونی مثبتاکسیژن به هموگلوبین، 

 . کند می تسریع را بعدی مولکول سه شدن جدا ،اکسیژن مولکول یک شدن جدا و

)تمایل  Tense )تمایل باال به اکسیژن: اکسی هموگلوبین( و شکل Relaxاست، دارای شکل  آلوستریک پروتئین یک هموگلوبین

ژن تعدادی ر اکسیپایین به اکسیژن: داکسی هموگلوبین( می باشد. همان طور که در تصویر پایین مشاهده می شود با اتصال ه

 پیوند نمکی شکسته شده و اتصال اکسیژن بعدی آسان تر می شود.

 

 

 

ار شده و بار مثبت پروتون د 94به دلیل نزدیکی به آسپارتات  146بین(، حلقه ایمیدازول هیستیدین )داکسی هموگلو Tدر شکل 

موگلوبین(، این دو )اکسی ه Rپیدا می کند. بار مثبت هیستیدین توسط بار منفی آسپارتات مجاور خود پایدار می شود. در شکل 

ود را خین پروتون هیستید پیدا می کنند. در این شرایط حلقه ایمیدازولاسیدآمینه در موقعیت جدید قرار می گیرند و از هم فاصله 

 کاهش می یابد(. pKa، قدرت اسیدی هیستیدین افزایش می یابد )Rاز دست می هد. بعبارتی در شکل 
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 : پروتئین های پالسما 7فصل 

 پالسما های پروتئین

 وندش می سنتز کبد های سلول توسط( ها گلبولین -گاما) ها بادی آنتی بجز پالسما های پروتئین تمام. 

 دارند گلیکوپروتئینی ساختمان آلبومین بجز پالسما های پروتئین تمام. 

 سنتز سمیکاندوپال شبکه غشا به متصل های ریبوزوم توسط ترشحی های پروتئین سایر همانند پالسما های پروتئین 

 .شوند می

 را آنها که ابدی می افزایش پالسما های پروتئین از برخی غلظت تومور یا جراحت عفونت، ناشی حاد التهاب شرایط در 

 اسید -یک -اآلف تریپسین، آنتی -یک -آلفا ،C (CRP) واکنشی پروتئین نظیر. نامند می حاد فاز های پروتئین

          آلبومین، رنظی دیگر برخی غلظت حالیکه در. فیبرینوژن و فریتین سرولوپالسمین، هاپتوگلوبین، گلیکوپروتئین،

 .نامند می منفی حاد فاز های پروتئین را آنها که یابد می کاهش ترانسفرین و آلبومین پره

 

 پالسما تام پروتئین بالینی تغییرات

 ( هیپوپروتئینمیا) پالسما تام پروتئین کاهش

 ژنتیکی اختالالت کواشیورکور، تغذیه سوء کبد، های بیماری :سنتز کاهش  

 گوارش دستگاه التهابی های بیماری خونریزی، ،(نفروتیک سندروم) کلیوی های بیماری :دفع افزایش 

 کوشینگ سندروم نی،درما کورتن تب، استرس، :کاتابولیسم افزایش 

 بارداری (:پالسما شدن رقیق) پالسما حجم افزایش 

 .است( بافتی میان فضای در آب تجمع) ادم پالسما پروتئین کاهش عالئم مهمترین از یکی

 

 (هیپرپروتئینمیا) پالسما تام پروتئین افزایش

 میلوما مالتیپل در بادی آنتی سنتز افزایش :سنتز افزایش 

 و دیابت ادرار تکرر تعریق، استفراغ، اسهال، از ناشی دهیدراتاسیون (:پالسما شدن غلیظ) پالسما حجم کاهش 

 هیپوآلدسترونیسم
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 سرم های پروتئین جداسازی

 طبی تشخیص اهآزمایشگ در سرم های پروتئین جداسازی برای رایج روش یک 6/8 قلیائی pH در سلولز استات کاغذ الکتروفورز

 باندهای صورت به زسلول استات نوار روی انسان سرم های پروتئین الکتروفورز نتیجه دهد، می یشنما شکل که در همانطور. است

 ولی است وابسته ها آن نسبی الکتریکی بار به عمدتا ها پروتئین حرکت چه اگر. شوند می آشکار آمیزی رنگ از بعد ٬مجزا پروتئینی

 .است آن رب دلیلی ها گلوبولین گاما باند موقعیت که دارد عهده بر تفکیک این در مهمی نقش نیز ها پروتئین اندازه

 شوند، می ظاهر( ها بولینگلو گاما و بتا دو، آلفا یک، آلفا ٬آلبومین)  مجزا باندهای صورت به سرم های پروتئین که، این وجود با

 است. متفاوتی های پروتئین از متشکل باندی هر که داشت خاطر به باید ولی

 

 

 

 

 

 

 6/8قلیایی  pHالکتروفورزی پروتئین های پالسما در ژل آگاروز در  الگوی
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 پاتولوژیک شرایط در سرم های پروتئین الکتروفورزی الگوی تشخیصی اهمیت

 در پروتئینی اندهایب تغییرات به زیر شکل در. شود می استفاده ها بیماری تشخیص در سرم های پروتئین الکتروفورزی الگوی از

 .نمائید توجه ختلفم های بیماری
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 (transthyretin) آلبومین پره

 .دارد نقش( رتینول) A ویتامین و تیروئید های هورمون در انتقال

  یابد می کاهش بافتی نکروز و حاد التهاب کبد، بیماری در آن غلظت. 

 یابد می افزایش استروئیدی داروی دریافت و مزمن کلیوی نارسایی الکلیسم، در آن غلظت. 

  باشد می غذا پروتئین دریافت وضعیت ارزیابی برای حساسی شاخص( روز 2) پایین عمر نیمه داشتن دلیل به. 

 آلبومین

 در .دارد( صددر 80 حدود)  پالسما اسمزی فشار حفظ در مهمی (. نقش g/dl 5/5 – 5/3) است پالسما پروتئین ترین فراوان

 نظیر داروها و کلسیم و مس های یون تیروئیدی، و استروئیدی های ونهورم روبین، بیلی چرب، اسیدهای پالسمائی جابجائی

 .کند می شرکت آسپرین و سولفونامیدها ها، سالیسیالت

 غلظت ورکورکواشی تغذیه سوء و نفروتیک سندروم نظیر کلیوی بیماریهای سیروز، نظیر شدید کبدی های بیماری در 

 در آنها سرم مونهن الکتروفورز هنگام به Analbuminemia ژنتیکی قصن به مبتال افراد در .یابد می کاهش سرم آلبومین

 به مبتال افراد در حالیکه در. دهند می نشان را مالیم ادم یک فقط افراد این شود، نمی مشاهده باندی آلبومین ناحیه

Bisalbuminemia شود می مشاهده آلبومین باند نوع دو. 

 

 (تریپسین آنتی -یک -آلفا) پروتئیناز آنتی -یک -آلفا

     PiM آن وتیپیفن محصول و بوده MM پروتئین این اصلی ژنوتیپ. دهد می تشکیل را پالسما های گلبولین -یک -آلفا 90%

    .است روفیلینوت االستاز بخصوص (Serpin) پروتئاز سرین های آنزیم مهار پالسما در پروتئین این اصلی وظیفه .باشد می

 .است حاد فاز های پروتئین جزء همچنین نتریپسی آنتی -یک -آلفا

  نوتیپژ که افرادی در عمدتا حالت این. دارد نقش آمفیزم بیماری موارد از برخی در پروتئین این کمبود ZZ داشته 

 از کمتری بسیار ئینپروت افراد این در. دهد می رخ کنند، می سنتز را PiZ ترکیب و با لیزین( 342)جایگزینی گلوتامات 

 .ودش می ایجاد کبدی سیروز آن دنبال به و هپاتیت موجب کبد در تجمع با شود، می ترشح پالسما هب کبد

 ینا سیگار مصرف .دارد نقش پروتئازها به آن اتصال در 358 متیونین ریشه تریپسین آنتی -یک -آلفا ساختمان در 

 .است همراه پروتئین تفعالی کاهش با که کند می اکسید سولفوکساید متیونین به را متیونین ریشه

 دهد می رخ التهابی بیماری و بارداری ضد های قرص مصرف بارداری، در پروتئین این افزایش . 
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  شناسی آنزیم: 8فصل 

 ها آنزیم. نامند می نیز حیاتی کاتالیزورهای را آنها رو این از دهند، می افزایش زنده های سلول در ار ها واکنش سرعت ها آنزیم

 .نامند می (Ribozyme) ریبوزیم را آنها که اند شده شناخته نیز RNA جنس از هایی آنزیم ولی دارند پروتئینی ارساخت عموما

 

 کاتالیزورها مشترك خصوصیات

 شوند می مصرف نه و شوند می تولید نه واکنش یک جریان در. 

 بلکه ندارند، اکنشو تعادل ثابت بر تاثیری آنها. دهند می افزایش را واکنش سرعت فقط بلکه نیستند، واکنش انجام علت 

 .کنند می کوتاه را تعادل به رسیدن زمان

 

VF = kF. [S]  

VR = kR. [P] 

                    . [P]R. [S] = kFk →VF = VR  

 

 ابت اثیری بر ثراین تبا توجه به اینکه کاتالیزورها سرعت واکنش رفت و برگشت را به یک اندازه افزایش می دهند، بناب

 تعادل واکنش ندارند.

 

 شیمیایی کاتالیزورهای با ها آنزیم تفاوت

  آلی ساختمانآنزیم ها (جنس از یا پروتئینی RNA) دارند. 

  شود می تولید نظر مورد محصول خاص سوبسترا یک از یعنی. کنند می عمل اختصاصی بسیار. 

 از محدودی دامنه در عموما pH دارند فعالیت دما و. 

 

 



 (  09011803105دکتر جعفرنژاد ) هر گونه کپی و واگذاری جزوه به غیر مورد رضایت مولف نمی باشد

45 

 فعال جایگاه

 وجود هایی ریشه یگاهجا این در. کند می شرکت( وجود صورت در کوفاکتور، به و) سوبستراها به اتصال در که آنزیم از ای ناحیه

 تعامل اصل، در. امندن می کاتالیتیک های گروه را ها ریشه این. کنند می دخالت پیوندها نشکست و ایجاد در مستقیما که دارند

 توالی در که هایی ریشه معموال. کند می تسریع را (Transition state) انتقالی حالت تشکیل فعال جایگاه در سوبسترا و آنزیم

 . گیرند می رقرا هم کنار فعال جایگاه در هستند، یکدیگر از دور آمینواسیدی

 

-پلکس آنزیمکیل کمهمان طور که در تصویر باال مشاهده می شود، زمانی که جایگاه فعال آنزیم مکمل سوبسترا است، پس از تش

cat(سوبسترا، انرژی فعال سازی 
‡󠅛GΔ(  قسمت( افزایش می یابدb و بعبارتی سرعت واکنش کاهش می یا )بد. درحالیکه اگر تصویر

cat(وبسترا، انرژی فعال سازی س-پس از تشکیل کمپلکس آنزیمم مکمل حالت انتقالی باشد، جایگاه فعال آنزی
‡󠅛GΔ(  کاهش می

 لی هستند.بنابراین، جایگاه فعال آنزیم ها مکمل حالت انتقا افزایش می یابد. تصویر( و سرعت واکنش cیابد )قسمت 

Abzyme  

یک واکنش  (transition state)گاه ساخته می شوند. چنانچه حالت انتقالی آنتی بادی ها با فعالیت آنزیمی هستند که در آزمایش

 ن می دهند.می نشابه حیوان آزمایشگاهی تزریق شود، آنتی بادی های تولید شده بر علیه حالت انتقالی از خود فعالیت آنزی
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 کوآنزیم و کوفاکتور

 تترکیبا به خود فعالیت جامان برای دیگر برخی که حالی در. دارد یبستگ آنها پروتئینی ساختمان به تنها ها آنزیم از برخی فعالیت 

 را آن ها یون نظیر اشدب معدنی جنس از پروتئینی غیر جزء اگر. دارند نیاز( کوآنزیم یا و کوفاکتور) پروتئینی غیر کننده فعال

 .نامند می کوآنزیم را آن ها ویتامین مشتقات نظیر باشد آلی جنس از اگر و کوفاکتور

 آنزیم آپو را آن ینیپروتئ قسمت باشد، داشته احتیاج کوآنزیم یا کوفاکتور یک به خود فعالیت برای آنزیم که صورتی در 

 .نامند می (Holoenzyme) آنزیم هولو را مجموعه و

 آپوآنزیم+  کوفاکتور یا کوآنزیم=  هولوآنزیم

 

 آنزیمی های کوفاکتور از ای نمونه

 آنزیم کوفاکتور
+2Cu وکسیالزمین بتا هیدر، دساتوراز، دوپااکسیداز لیزیل ،سیتوزولی دسموتاز سوپراکسید ،تیروزیناز اکسیداز، وکرومسیت 

 +2Fe  حاوی آهن  پراکسیداز و کاتاالز اکسیداز، سیتوکرومheme 

 nonhemeحاوی آهن  آکونیتاز، گزانتین اکسیداز و سوکسینات دهیدروژناز

+K کربوکسیالز کوآ پروپیونیل و کیناز پیروات 

+2Mg ،کیناز پیروات و فسفاتاز 6گلوکز هگزوکیناز 

+2Mn ،میتوکندریایی و باکتریایی دسموتاز سوپراکسید و ردکتاز ریبونوکلئوتید آرژیناز 

Mo اکسیداز گزانتین و نیتروژناز دی 

+2Ni آز اوره 

Se و تیوردوکسین ردکتاز دیدیناز ، پراکسیداز گلوتاتیون 

+2Zn و معکوس پتازکری ترانس سیتوزولی، دسموتاز ، سوپراکسیدپپتیداز کربوکسی، دهیدروژناز الکل انیدراز، نیککرب 

RNA پلیمراز 
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 کنند می عمل عامل های گروه موقت حامل بعنوان که ها کوآنزیم از برخی

 

 آنزیم و سرعت فعالیت تعیین

در واحد زمان )ثانیه  (ΔA-) یا مقدار سوبسترای مصرف شده (ΔP) شدهفعالیت و سرعت آنزیم از اندازه گیری مقدار محصول تولید 

 یا دقیقه( تعیین می شود.

 

 اشد.بدر نمودار پایین، شیب منحنی برابر مقدار محصول تولید شده در واحد زمان است که همان سرعت واکنش می 

 

 میکرومول کی pH و دما مطلوب شرایط در و قهدقی یک مدت در که آنزیمی مقدار از است عبارت (:IU)آنزیمی فعالیت واحد

 .نماید تبدیل محصول به را سوبسترا
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 محصول به را راسوبست مول یک pH و دما مطلوب شرایط در و ثانیه یک مدت در که آنزیمی مقدار از است عبارت :(Kat) کاتال

 .نماید تبدیل

 

وبسترا را به محصول سمیلی مول  5دقیقه  10هیدروژناز در مدت آنزیم الکتات دمیلی لیتر  5/0در یک نمونه سرم با حجم  سوال:

 آنزیم را در هر میلی لیتر سرم تعیین کنید؟ IUتبدیل کرد. تعداد 

molμ= 5000  310 ×mmol  5 

5000 μmol ÷10 min = 500 μmol/min or 500 IU 

500 IU ÷ 0.5 ml = 1000 IU/ml 

 ؟می باشد IUهر کاتال آنزیم برابر چند  سوال:

mol/minμ 610 ×mol/mol = 60 μ 610 ×60 s/min  ×mol/s  1 

 

 عموما پارامتر این. شود می اطالق پروتئین گرم میلی یک در آنزیمی فعالیت مقدار به(: Specific  Activity)مخصوص فعالیت

 .دشو می تربزرگ ویژه فعالیت آنزیم خلوص درجه افزایش با بطوریکه. شود می استفاده آنزیم تخلیص مراحل در

 مخصوص فعالیت = (IU) آنزیمی فعالیت واحد تعداد ÷ پروتئین گرم میلی

 

 جدول پایین اطالعات کمی از فرایند تخلیص یک آنزیم را نشان می دهد

 

 

Percent yield (%) = total activity enzyme in purified fraction ÷ total activity enzyme in crude extract 

Purification fold = specific activity of fraction at each stage ÷ specific activity of crude extract 
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 تبدیل محصول به نزیمآجایگاه فعال  هر توسط( دقیقه یا ثانیه) زمان واحد در که سوبسترا های مولکول تعداد(: kcat) تبدیل عدد

 .ستا سودمند ها آنزیم کارایی ارزیابی درkcat . است اعاشب سوبسترا از آنزیم که شرایطی در البته. شوند می

 

kcat = Vmax / [Et]                                                                                                     آنزیم توتال غلظت : [Et]  

 

رعت ماکزیموم را در مدت یک دقیقه در س CO2گرم  3/0 میکروگرم کربنیک انیدراز خالص واکنش هیدراتاسیون 10اگر سوال: 

 کاتالیز نماید. عدد تبدیل کربنیک انیدراز را تعیین کنید؟

 

 

 افزایش سرعت واکنش ها توسط آنزیم ها

  (Rate enhancement)از تقسیم سرعت واکنش در حضور آنزیم به سرعت واکنش در فقدان آنزیم، میزان افزایش سرعت 

 نزیم تعیین می شود.واکنش توسط آ
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 ها آنزیم فعالیت برای منتن -میکائیلیس کینتیک تئوری

 تجزیه [P] محصول و[ E] آنزیم به که است[ [ES سوبسترا – آنزیم کمپلکس پذیر برگشت تشکیل مستلزم آنزیمی واکنش یک

 .شود می

 

 .هستند ES کمپلکس تجزیه سرعت های ثابت 2k و k-1 و ES تشکیل سرعت ثابت 1k فوق واکنش در

 

 منتن – میکائیلیس معادلهنمودار و 

 

 

و سرعت  (Vo) یهاست چه رابطه ای میان سرعت اول Kmبرابر  3زمانی که غلظت سوبسترا آنزیمی با کینتیک میکائیلیس سوال: 

 وجود دارد؟ (Vmax)ماکزیموم 

[S] = n Km → Vo = (n/n+1) Vmax 

[S] = 3 Km → Vo = 3/4 Vmax = 75% Vmax 

ز رد. در چه غلظتی امیلی موالر سوبسترا سرعتی برابر نصف سرعت ماکزیموم دا 5آنزیمی با کینتیک میکائیلیس در غلظت  سوال:

 درصد سرعت ماکزیموم خواهد بود؟ 80سوبسترا سرعت اولیه 
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 با فرض ثابت بودن غلظت آنزیم واکنش سرعت بر سوبسترا غلظت اثر -4

 :گیرد می قرار بررسی مورد زیر وضعیت سه در سوبسترا غلظت اثر

در غلظت . است وابسته سوبسترا غلظت به سرعت یعنی است، یک درجه از واکنش حالت این در :سوبسترا پایین بسیار غلظت در

 که برای سلول زنده مناسب نمی باشد. ز پایین خواهد بودبسیار پایین سوبسترا، سرعت واکنش نی

 د:، از غلظت سوبسترا در مخرج معادله میکائیلیس صرف نظر می شو(Km >> [S]) در غلظت بسیار پایین سوبسترا

  

 این رد .داردن بستگی سوبسترا غلظت به سرعت یعنی است صفر درجه از واکنش حالت این در :سوبسترا باالی بسیار غلظت در

 . داشت نخواهد واکنش سرعت در تاثیری سوبسترا غلظت در تغییر وضعیت

 در مخرج معادله میکائیلیس صرف نظر می شود: Km، از (Km << [S]) در غلظت بسیار باالی سوبسترا

 

 ها سلول رد اساس همین بر. نیست تحمل قابل زنده سلول یک برای فوق حالت دو از یک هیچ: سوبسترا  حدواسط غلظت در

 سوبسترا غلظت نای. کنند می ایجاد ماکزیمم سرعت نصف برابر سرعتی که است ای محدوده در همواره ها آنزیم سوبسترای غلظت

 .ندارد وجود فوق حالت دو مشکالت سوبسترا غلظت محدوده این در. نامند می (Km)میکائیلیس ثابت را

 

 :اند گرفته نظر را در فرض سه منتن در تعیین فعالیت آنزیم – میکائیلیس

 هنوز هستند اشباع اسوبستر از آنزیم های مولکول تمام وقتی بطوریکه ،باشد آنزیم غلظت از بیشتر بسیار سوبسترا غلظت 

 .این باعث می شود غلظت سوبسترا عامل محدود کننده سرعت نباشد .داشته باشد وجود مازاد سوبسترای

 واکنش از و بوده ناچیز محصول غلظت لحظات ابتدایی واکنش در. ه استفاده شدبرای تعیین فعالیت آنزیم از سرعت اولی 

E و P تولید برای ES شود می نظر صرفه. 

 پایدار وضعیت (steady  state)  غلظت تغییرات یعنی شد، گرفته نظر در ES است صفر زمان واحد در. 
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 Kmاهمیت 

 آنزیم تمایل و Km نمیا. شود می استفاده سوبسترا به آنزیم تمایل از یمعیار بعنوان شرایطی تحت آنزیمی های واکنش در  Kmاز

 آنزیم بعبارتی. است رکمت سوبسترا به آنزیم تمایل باشد، بزرگتر Km چه هر مثال، بعنوان. دارد وجود معکوسی رابطه سوبسترا به

 . است فعال سوبسترا باالی های غلظت در

 

 واکنش سرعت های ثابت و Km رابطه

 

شود که  تبدیل می k-1/k1به  Kmخواهد بود. در این شرایط   k-1>> k2مرحله محدود کننده سرعت باشد،  k2ر صورتی که د

 را عمل می کند.بعنوان معیاری از میل ترکیبی آنزیم به سوبست Kmتعریف می شود. در این شرایط  (Kd)بعنوان ثابت تفکیک 

 

  (Kd)ثابت تفکیک 

 آن پروتئین نیمه اشباع می شود. معیاری از تمایل پروتئین به لیگاند است.غلظتی از لیگاند که در 

P + L ↔ PL           Kd = [P] [L] ∕ [PL] 
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  هر چهKd .کوچک تر باشد تمایل لیگاند به پروتئین بیشتر خواهد بود و بلعکس 

 

 

 (Specificity constant)ثابت ویژگی 

ده       تلف استفاند از این نسبت برای تعیین ویژگی یک آنزیم برای سوبستراهای مخرا ثابت ویژگی می نام Kmبه  kcat نسبت

 یک آنزیم را مشخص می کند. کارایی کاتالیتیکهمچنین این نسبت  می شود.
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 ویتامین ها: 9فصل 

 های محلول در آب نویتامی

 (B1)  تیامین :ویتامین

 پیریمیدین و تیازول های حلقه دارای :ساختمان

 (TPP)  فسفات پیرو تیامین :فعال شکل

 

 

 

 

 

 :بیوشیمیائی نقش

 :  گردد می منتقل شده فعال آلدئیدی واحد یک آن در که کند می عمل هایی واکنش در کوانزیم عنوان به

 تصاصیاخ دهیدروژناز و یدروژنازده گلوتارات کتو آلفا دهیدروژناز، پیروات نظیر ها اسید کتو آلفا اکسیداتیو دکربوکسیالسیون -1

  دار شاخه های اسید کتو آلفا

            مخمر در دکربوکسیالز پیروات -2

 فسفات پنتوز مسیر در کتوالز ترانس -3

 فوق های واکنش در TPP گروه با نکربانیو. است کربانیون بصورت که دهد می تشکیل فعالی کربن تیازول حلقه در 

 .شود می آن از 2CO رهایی و دکربوکسیالسیون موجب داده واکنش( پیروات) نظر مورد ترکیب کربونیل

         عروقی -قلبی دژنراسیون و ادم -اشتهائی بی -خستگی -محیطی تینوروپا (بری بری): عالئم و بیماری

 :مالحظات

 در کتوالز ترانس آنزیم فعالیت ویتامین این وضعیت بررسی برایRBC شود می گیری اندازه ها. 

 اردد ارتباط تیامین کمبود نتیجه کاهش فعالیت ترانس کتوالز است که کورساکف -ورنیکه آنسفالوپاتی.  

 ن تری فسفات تیامی(TTP) .بعنوان دهنده فسفات در فسفوریالسیون یک کانال کلر در مغز عمل می کند 
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 (B2)  فالوین ریبو :ویتامین

 ریبیتول قندی الکل و ایزوآلوکسازین حلقه دارای :ساختمان

 FMN و  FAD های کوانزیم ساز پیش :فعال شکل

 

 

 عمل می کنند.  اکسیداسیون های واکنش در ونبعنوان پذیرنده الکتر FMNو  FAD :بیوشیمیائی نقش

از  ازدهیدروژن NADH و زدهیدروژنا کوآ آسیل دهیدروژناز، سوکسینات دهیدروژناز، آلدئید اکسیداز، گزانتین اکسیداز، اسید آمینو

 هستند. FMNو  FADآنزیم های وابسته به کوآنزیم های 

  :عالئم و بیماری

 از ترس – (Glossitis) زبان التهاب -  (Cheilosis)لب گوشه خوردگی ترک - (angular stomatitis)دهان زوایای التهاب

 قرنیه خونی عروق افزایش - (photophobia)نور

  :مالحظات

 تبدیل کاهش موجب تیروئید کاری کم B2  به FAD  و FMN  شود می. 

 در ردکتاز گلوتاتیون آنزیم فعالیت ویتامین این وضعیت بررسی برای RBC شود می گیری اندازه ها . 

 شود می تجزیه مرئی نور حضور در ولی بوده پایدار حرارت برابر در ویتامین این. 

  یرقان به مبتال نوزادان در(Jaundice)  کمبود ،گیرند می قرار فتوتراپی معرض در که  B2 شود یم مشاهده  . 
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 : ساختمان کربوهیدرات ها10فصل 

 .شوند می بندی طبقه اه گلیکان یا ساکاریدها پلی و الیگوساکاریدها ساکاریدها، دی مونوساکاریدها، دسته 4 به ها کربوهیدرات

 nO)2(HnC مونوساکاریدها

از  هاونوساکاریدمارند. دوند. اکثر آنها مزه شیرین منوساکاریدها ترکیبات کریستالی بی رنگی هستند که به راحتی در آب حل می ش

 به امونوساکاریده .است شده تبدیل کتون یا آلدئید به آنها الکلی های گروه از یکی که هستند هایی الکل پلی ،نظر ساختمان

     کتونی یا دئیدیلآ های گروه وجود برحسب و کربن اتم تعداد برحسب را گروه این. شوند نمی تجزیه خود از تر ساده قندهای

 .کرد بندی طبقه کتوز و آلدوز های گروه زیر به توان می

 

 مونوساکاریدها ساختمان

 زنجیری یا خطی ساختمان -الف

 . دارند وجود آزاد بصورت و نکرده شرکت واکنشی در کتون یا آلدئید گروه خطی شکل در 

 در تصویر پایین ساختمان خطی انواع آلدوزها مشاهده می شود:
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 در تصویر پایین ساختمان خطی انواع کتوزها مشاهده می شود:

 

 حلقوی ساختمان -ب

 و داده مولکولی درون واکنش پنج یا چهار شماره کربن هیدروکسیل با کتونی یا و آلدئیدی گروه حلقوی، ساختمان تشکیل برای

 یک ترکیب از زیرا است (Hemiacetal) استال یهم صورت به آلدوز یک حلقوی ساختمان. آورند می وجود به را اکسیژنی پل

 کتال همی صورت به کتوز یک حلقوی ساختمان ترتیب همین به. است شده تشکیل الکلی گروه یک و آلدئید گروه

(Hemiketal) است . 

 

 

 

 

 

 شکل حلقوی قندها به دو صورت فوران و پیران می باشد:
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 فرایند حلقوی شدن منوساکاریدها

 

 

 دارند. و پایداری دها ناپایدار است به همین دلیل قندها تمایل به حلقوی شدنشکل خطی قن 

 .شکل  با حلقوی شدن به تعداد کربن های نامتقارن یکی اضافه می شود( بعنوان مثال ریبوز خطیaد ) کربن  3ارای

 (.bتا می شود )شکل  4نامتقارن است ولی با حلقوی شدن تعداد کربن نامتقارن 

 ند در ، گروه های هیدروکسیل که سمت راست هستهاورث به حلقوی فیشر اد، در تبدیل شکل خطیبر حسب قرارد

 پایین صفحه قرار می گیرند و بلعکس.

 .شکل های حلقوی هاورث مسطح نیستند بلکه دارای دو کانفورماسیون صندلی و قایق هستند 

 

 

 

 

 پایدارتر است نسبت به قایق شکل صندلی قندها. 

 ه های هیدروکسیل به شکل استواییزمانی که گرو (equatorial) ی که اتصال نسبت به زمان به حلقه متصل می شوند

 ، ممانعت فضایی کمتری داشته و پایدارتر می باشند.دارند (axial)محوری 

 بتا D- .بسیار لذا  گلوکز تنها آلدوهگزوزی است که در آن اتصال تمام گروه های هیدروکسیل به حلقه استوایی می باشد

 پایدار می باشد.
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 هاساختمان لیپید: 11فصل 

 ها لیپوپروتئین

 ساختمان     . کنند می عمل خون در ها چربی جابجایی و انتقال در که هستند پروتئین -لیپید های کمپلکس ها لیپوپروتئین

 آسیل تری حاوی دارد هیدروفوب ماهیت که مرکزی بخش :شود می تشکیل محیطی و مرکزی بخش دو از ها پروتئین لیپو

           ،  (Apo)ها آپوپروتئین حاوی است پالسما آبی محیط با تماس در که محیطی بخش و فیهاستری کلسترول و گلیسرول

 .باشد می آزاد کلسترول و لیپیدها فسفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات انواع لیپوپروتئین ها

 آپولیپو پروتئین ها لیپید اصلی  عملکرد لیپوپروتئین

 ,A-I, A-II, A-IV, B-48 تری گلیسرید روده به بافت هاانتقال لیپیدهای غذا )اگزوژن( از  شیلومیکرون

C-I, CII, C-III, E 

VLDL ون انتقال لیپیدهای سنتز شده در کبد )اندوژن( به گردش خ

 و بافت ها

 B-100, C-I, CII, C-III تری گلیسرید

LDL کلسترول انتقال کلسترول از کبد به بافت ها B-100 

HDL فسفولیپید افت ها به کبدانتقال معکوس کلسترول از ب A-I, A-II, A-IV, D, C-I, 

CII, C-III, E 
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 مشخصات انواع لیپوپروتئین )مهم(

 

  (a)لیپوپروتئین 

شناخته است. تولید می شود و بطور طبیعی در گردش خون وجود دارد. عملکرد آن نا LDLبه  (a)درکبد از اضافه شدن آپو 

نه بلکه زمی دنمی گیر جنس و سطح سرمی سایر لیپیدها قرار، تحت تاثیر سن ها لیپوپروتئین غلظت این لیپوپروتئین برخالف سایر

روقی عماری قلبی خطر بی قرار می گیرد. غلظت باالی این لیپوپروتئین با افزایش پره بتاژنتیکی دارد. در الکتروفورز در ناحیه 

خته های لحل شدن  ظاهرا از فعال شدن آن و پالسمینوژنت با همراه می شود. این لیپوپروتئین بدلیل شباه)آترواسکلروزیس( 

 خون جلوگیری می کند.

 ها لیپوپروتئین جداسازی

  دانستیه براساس جداسازی -الف

 لیپوپروتئین (Flotation) شناوری میزان و سرعت. کرد تفکیک دانستیه برحسب را ها لیپوپروتئین توان می التراسانتریفوژ توسط

 آهسته HDL و سریعترین شیلومیکرون اساس، این بر. است وابسته گلیسرول آسیل تری نسبی مقدار به نمکی محلول یک در ها

 .دارند را شناوری میزان ترین
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 التراسانتریفیوژ لیپوپروتئین ها

 

 الکتروفورزی حرکت براساس جداسازی -ب

 .دارند+( ) آند سمت به را مهاجرت بیشترین HDL و کمترین شیلومیکرون :pH 6/8 با سلولز استات کاغذ الکتروفورز در

 

 

  )sApo(  ها آپولیپوپروتئین وظایف و نقش

 در -48Apo B فرم دو به که باشد می HDL جزء به ها لیپوپروتئین تمام الینفک جزء Apo B: ساختمانی نقش -الف

 یک از است 100B درصد 48 آن اندازۀ که -48Apo B. دارد وجود IDL, LDL, VLDL در 100Apo B و شیلومیکرون

mRNA 100 با مشترکApo B فرآیند محصول پدیده این. شود می ساخته RNA editing بخش  تفاوت این دو آپو در. است

 ند.شرکت می ک LDLدر انتهای کربوکسیل دومنی دارد که در اتصال به گیرنده  100Bانتهای کربوکسیلی است. آپو 

 

در سلول های  Bئین می باشد. بیان ژن آپو لیپو پروت Bانداران مربوط به ژن آپوپروتئین در پست RNAیک مثال مهم از ویرایش 

د. در نتیجه تبدیل می شو UAAدر اثر دآمیناسیون به کدون پایان  CAAکبد و روده متفاوت است. در سلول های روده کدون 

 .نامیده می شود B48می شود که  ترجمه شده و پروتئین کوچک تری نسبت به پروتئین کبدی حاصل mRNAبخشی از 
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  RNAویرایش 

 

 

 ها لولس سطح در را اختصاصی های گیرنده ApoE و ApoB :ها لیپوپروتئین کلیرانس و گیرنده به اتصال در شرکت -ب

 برای I- ApoA و شیلومیکرون باقیمانده گیرنده برای LDL ، ApoE گیرنده برای ApoE و 100ApoB نظیر. کنند می شناسایی

 .HDL یرندهگ

 

. هستند لیپوپروتئین لیسممتابو در دخیل سلولی خارج های آنزیم کوفاکتور A-I و II- C آپوپروتئین دو :کوآنزیمی نقش -ج

Apo C-II لیپاز لیپوپروتئین آنزیم (LPL) و چرب اسید به را ها لیپوپروتئین لگلیسرو آسیل تری هیدرولیز که سازد می فعال را 

 ضروری آنزیم یک که سازد می لفعا را (LCAT) ترانسفراز آسیل کلسترول -لیستین آنزیم Apo A-I. کند می کاتالیز گلیسرول

 .باشد می کبد به محیطی های بافت از کلسترول انتقال برای
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 بیولوژیک غشاهای: 12فصل 

 سیال موزائیک مدل

ته ن قرار گرفآنی در ، غشا از یک دوالیه لیپیدی )عمدتا شامل فسفولیپید( تشکیل شده که مولکول های پروتئیبر اساس این مدل

کت آنها از الیه ای به الیه در یک الیه غشا حرکت می کنند ولی حر (lateral)جانبی  رفسفولیپیدها و پروتئین ها آزادانه و بطواند. 

یدها در ن ها و لیپا اتصال کوواالنسی به پروتئی. در این مدل کربوهیدرات ها بو نیاز به کاتالیزور دارد محدود است (flip-flop)دیگر 

 ضخامت دارد. nm 3الیه بیرونی )اگزوپالسمیک( متصل می شوند. فسفولیپید دو الیه غشاها تقریبا 

 

 

 غشاها سازنده اجزاء

  .شوند می تشکیل کربوهیدرات و نپروتئی لیپید، جزء سه از غشاها
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 با توجه به جدول فوق:

 .غشا درونی میتوکندری بیشترین درصد پروتئین و غالف میلین اعصاب بیشترین درصد لیپید را دارند 

 .معموال میزان قند در غشا پالسمایی سلول ها بیشتر از غشا اندامک ها است 

  لیپید را دارد.غشا درونی میتوکندری بیشترین نسبت پروتئین به 

 

 غشا لیپیدهای

 همترینم فسفولیپیدها .شوند می مشاهده غشاها در آزاد کلسترول و گلیکولیپیدها فسفولیپیدها، نظیر پاتیک آمفی لیپیدهای تنها

  .هستند غشاها لیپیدهای

 

 با توجه به جدول فوق:

 .فسفاتیدیل کولین فراوان ترین فسفولیپید غشاها است 

 شا باکتری غدری و شا پالسمایی سلول وجود ندارد بلکه در غشا اندامک ها بویژه غشا درونی میتوکنکاردیولیپین در غ

 وجود دارد.

 .مقدار کلسترول در غشا پالسمایی )اریتروسیت( بیشتر از غشا اندامک ها )میتوکندری( است 

 .فسفاتیدیل اتانول آمین فراوان ترین فسفولیپید غشا باکتری ها است 
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 رکیب لیپیدی غشاهای مختلفمقایسه ت

 

 با توجه به تصویر فوق:

 .ترکیب لیپیدی غشا پالسمایی به غشا دستگاه گلژی شبیه است 

 .مقدار اسفنگومیلین و کلسترول در غشا پالسمایی بیشتر از غشا اندامک ها است 

 .مقدار کاردیولیپین در غشا درونی میتوکندری بیشترین است 

 شترین اسفنگومیلین را دارد.بین اندامک ها، غشا گلژی بی 

 .بین اندامک ها، غشا شبکه آندوپالسمی بیشترین فسفاتیدیل کولین را دارد 

 

 است متفاوت غشا الیه دو در فسفولیپیدها توزیع

با توجه به تصویر مقابل فسفاتیدیل کولین و اسفنگومیلین عمدتا در الیه 

اها مشاهده می شوند. در بیرونی و سایر فسفولیپیدها عمدتا در الیه درونی غش

بسیاری از سلول ها ظاهر شدن فسفاتیدیل سرین در الیه بیرونی موجب 

آپوپتوز سلول می شود. در پالکت ها با ظاهر شدن فسفاتیدیل سرین در الیه 

 قادر به تشکیل لخته می شوند. بیرونی این سلول ها
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 flip-flopآنزیم های کاتالیزور حرکت  

نظیر فسفاتیدیل اتانول  های آمین دارانتقال فسفولیپید) Flippase(، انتقال فسفولیپید از الیه درونی به بیرونی)Floppase  آنزیم های

به تصویر پایین  نند.کتوزیع فسفولیپیدها در دو الیه را حفظ می  Scramblase و( از الیه بیرونی به درونی آمین و فسفاتیدیل سرین

 توجه شود.

 

  باشد. این صاصی میها را بطور تصادفی بین دو الیه مخلوط می کند و برای فسفولیپیدها غیراختفسفولیپیداسکرامبالز 

نعقاد و ر فرایند ادیرونی بآنزیم وابسته به کلسیم می باشد. این آنزیم با انتقال فسفاتیدیل سرین از الیه درونی به الیه 

 آپوپتوز نقش دارد.

 روتئین پ -دومین های کمپلکس لیپیدیا میکرو (lipid rafts) لیپیدی شناورهای

نواحی از غشا که به دلیل تجمع اسفنگولیپیدها و کلسترول در الیه بیرونی ضخامت بیشتری دارند. این میکرودومین ها از طریق 

جداسازی و متمرکز ساختن پروتئین های خاص، فعالیت آنها را کنترل می کنند. این نواحی سیالیت پایینی دارند. این 

رودومین ها در غشا پالسمایی و غشاهایی که با غشا پالسمایی برهم کنش می دهند نظیر بخش ترانس دستگاه گلژی فراوان میک

 وجود دارند.

 

 

 

 


