
  
  
  
  
  

  



 
  

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 
حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
  

ر ا از  ن  دار رپوردگارا، خارج  ی  ا ھم  ی ف و  ور     
ج ران  ب را و  ت  ی ر شای  ما  ب ت  رپوردگارا،  ید ر ت را  ا   ی دا

ن بان و ای با   ن 
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ن ه    :ؤف ط
  

خداي بزرگ را شاكرم كه توفيق پايان كتاب پيش رو را اعطا نمود. مخـاطبين گرامـي كتـاب پـيش رو     
نسخه اول از كتاب ماطراحان بيوشيمي به منظور سنجش و آموزش مباحث بيوشيمي مطـرح شـده در   

هاي موجود در ايـن كتـاب پـس از بررسـي      باشد. تمامي تست هاي كارشناسي ارشد و دكتري مي آزمون
تـوان بـه    مـي  ها ارشد و دكتري و با فرمتي كامال مشابه طراحي شده است و از مشخصات آنهاي  آزمون

، پاسخنامه بسيار كامل و جـامع، شـباهت بسـيار بـاال بـه سـبك       عدد سوال) 913( تعداد تست مناسب
  االت اشاره نمود.سواالت كنكور، عدم تكرار در سواالت و سطوح مختلف سو

الت موجـب  بندي سـوا  گذشته از بيوشيمي به اين نتيجه رسيديم كه دستههاي  با توجه به بررسي كتاب
شود به همين منظور در اين  علت سرفصل مي رفتن پاسخ بسياري سواالت بهكاهش كيفيت سواالت و لو

هاي مطلب به ترتيب تابتدا تا ان بندي انجام نشده و به جاي آن تمامي سواالت با پيوستگي از كتاب طبقه
  رفتن پاسـخ سـواالت ممانعـت نمـوده و كيفيـت سـنجش و يـادگيري       اند كه اين عمل از لـو  قرار گرفته

  رود. مي باالتر
دلسوزانه استاد فرزانه جناب آقاي دكتر احمد خليلي و هاي  دانم تا از راهنمايي مي جا برخود الزم در اين

كه زحمت ويراست و تنظـيم كتـاب را   محترم انتشارات دكتر خليلي  زحمات فراوان مسئولينچنين  هم
  اند، تشكر و قدرداني نمايم. كمال همكاري را با من داشته و دعهده داشتن به

، ايـن اثـر نيـز ماننـد     علمي باشدكه تمامي تالش بر اين بوده تا كتاب خالي از هرگونه غلط  با وجود اين
 ده و از تمـامي همكـاران، اسـاتيد و دانشـجويان گرامـي درخواسـت      ساير آثار علمي خالي از اشتباه نبو

بعدي به اطالع هاي  ها و نظرات صميمانه خود را به منظور افزايش كيفيت كتاب در نسخهشود تا نقد مي
 مولف و يا انتشارات موسسه خليلي برسانند.

  
  

  با آرزوي موفقيت
  زاده  آرمين ناظمي

ArminNazemi@gmail.com 
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:جزبه،باشندمیهمه موارد زیر در مورد خصوصیات مولکولی آب صحیح.1

.  باشندقطبی میآن هاي مولکول) 1

.  ساختمان چهار وجهی نامتقارن دارند) 2

.  پیوند هیدروژنی دارند4در حالت جامد و مایع توانایی تشکیل ) 3

.  باشندمیداراي حرارت تبخیر باال) 4

باشند؟ک چگونه ترکیباتی میپاتیترکیبات آمفی.2

. آبدوست هستند) 1

. آبگریز هستند) 2

.  داراي یک بخش آبدوست و یک بخش آبگریزاند) 3

.  باشدهیچکدام از موارد فوق صحیح نمی) 4

. ...............گریز (هیدروفوب) نتیجهآبهاي برهم کنش.3

.  تاسها غیر قطبی مولکولهاي نیروي جاذبه ذاتی بین قسمت) 1

.  آب استهاي نیروهاي وارد شده از طرف مولکول) 2

.  آب به تشکیل پیوند هیدروژنی استهاي تمایل مولکول) 3

.  نظمی در حالل استبیپایداري ترمودینامیک حاصل از افزایش) 4

کدام گزینه در مورد ساختمان میسل صحیح است؟.4

تک الیه، به صورت یک الیه مسطح در سطح آب) 1

یه، به صورت یک الیه مسطح در سطح آبدو ال) 2

کروي،دوالیه) 3

کروي،تک الیه) 4

- pH-هاآب و الکترولیت:اولسواالت فصل 

تعادل اسید و باز



»3«گزینه .1

خصوصیات مولکولی آب:

مولکولی قطبی و داراي تمایل به تشکیل پیوند هیدروژنی-

درجه5/104ساختمان چهاروجهی نامتقارن با زاویه -

دهد.پیوند تشکیل می4/3در حالت مایع طور میانگین بهپیوند هیدروژنی و 4در حالت یخ حداکثر -

بـین  (پیونـدهاي هیـدروژنی)   علت نیروهاي جاذبه فراوان بهطحی و حرارت تبخیر باالنقطه ذوب، نقطه جوش، کشش س-

دارد.هاي آنمولکول

»3«گزینه.2

بندي مواد براساس انحالل در آب:دسته

از جملـه ایـن   شوند.نام در آب حل میآبدوست شامل انواع ترکیبات قطبی که از طریق تعامل بارهاي ناهم. هیدروفیل:1

اشاره نمود.N-Hها وترکیبات داراي گروه الکلی، کتونی و ترکیبات حاوي توان به قندها، یونمیترکیبات 

آبگریز شامل انواع ترکیبات غیرقطبی که توانایی تشکیل پیوند هیـدروژنی بـا آب را نداشـته و در آب حـل     . هیدروفوب:2

تـرین نیـروي   باشـد. مهـم  کربن، اکسیژن و نیتروژن میاکسیدها شامل ترکیباتی نظیر لیپیدها، ديترین آنمهمشوند.نمی

هـا در مرکـز   و قـرار گـرفتن آن  از محـیط آبـی  ها تمایل به فرار آمینواسیدهاي آبگریزایجادکننده ساختمان سوم پروتئین

باشد.میپروتئین

اي یط آبـی بـه گونـه   دوست شامل انواع ترکیبات داراي هر دوبخش قطبی و غیرقطبی که در محـ دوگانه . آمفی پاتیک:3

گیرند که بخش قطبی در معرض آب و بخش غیرقطبی در داخل و به دور از آب باشد.قرار می

- pH- هاپاسخنامه فصل اول: آب و الکترولیت

تعادل اسید و باز



باشد؟می...............در آمینواسیدها کربن شماره کربن.1

1 (22 (33 (44 (1

آمینواسیدها گروه آمین روي کربن شماره ...... قرار دارد؟در.2

1(32 (23 (44 (1

؟باشدیایزومر فضایی ماسیدآمینه مقابل داراي کدام.3

1 (α-L

2 (α-D

3 (β-L

4 (β-D

باشد؟کدام اسیدآمینه زیر داراي دو کربن غیرمتقارن می.4

ونینئتر) 4پرولین) 3) سرین2) لیزین1

است؟UVیک داراي خاصیت جذب آمینه فاقد فعالیت نوري و کدامهاي به ترتیب کدام اسید.5

) گلیسین و سیستئین2) گلیسین و تریپتوفان1

گلوتامات و فنیل آالنین) 4رین و تیروزینس) 3

باشند؟میزیراز اسیدهاي آمینهیککداماسیدآمینه موجود در جایگاه فعال سرین پروتئاز و اسیدآمینه فاقد کربن نامتقارن به ترتیب .6

گلیسین، هیستیدین)2، ترئونینهیستیدین)1

گلیسینترئونین، ) 4ترئونین، سرین) 3

باشد؟میفضاییرایزوم...............زولوسین داراي ...... عدد کربن نامتقارن و اسیدآمینه ای.7

چهار ایزومر فضایی-) یک کربن نامتقارن2دو ایزومر فضایی-) یک کربن نامتقارن1

چهار ایزومر فضایی-دو کربن نامتقارن) 4دو ایزومر فضایی-دو کربن نامتقارن) 3

ساختمان اسیدهاي آمینه:دومسواالت فصل 



»1«گزینه .1

کنـیم  مـی حرکت زنجیرجانبی اسیدهاي آمینه از سمت کربن کربوکسیل شروع و به سمت انتهايهاي گذاري کربندر نام

به تصویر زیر توجه فرمایید:. باشدمی(دو) 2کربن شماره αو کربن (یک)1در این نامگذاري کربن کربوکسیل کربن شماره 

»1«گزینه .2

اسـاس بـه انـواع   بسـتگی دارد کـه بـر ایـن     اسـیدآمینه گیري گـروه آمـین در آن   آمینه به محل قرارهاي گذاري اسیدنام

α-آمینواسید ،β-در نوع . شوندتقسیم می... آمینواسید وβ- آمینواسید گروه آمین بر روي کربنβ  که همان کربن شـماره

. شودمیمتصل است،3

سیار مهم در سلول عبارتند از:آمینواسید بدو 

1 .:آالنین

شود.هیدرویوراسیل و سیتوزین حاصل میاز کاتابولیسم دي-

در ساختمان اسید پانتوتنیک (ویتامین-
5

B .شرکت دارد (

آالنـین و  پپتیـد آنسـرین (حاصـل از   آالنـین و هیسـتیدین) و دي  پپتید کارنوزین (حاصـل از در ساختمان دي-

هیستیدین) شرکت دارد.متیل

ساختمان اسیدهاي آمینه: دومپاسخنامه فصل 



29ینهساختمان اسیدهاي آم

2 .:آمینوایزوبوتریک اسید

شود.از کاتابولیسم تیمین حاصل می-

متصل است.  4شماره گروه آمین به کربن(GABA)در گاما آمینوبوتریک اسید -

-GABAسمیتر مهاري در مغز است.  نیک نوروترا

»2«گزینه .3

:کنیمبه صورت زیر عمل میDو Lنوعبراي تعیین باشند.میDو Lنوع کانفیگوراسیون ینه داراي دوماسیدهاي آ

گیـریم. در  یین باشد درنظر مـی به سمت پازنجیرجانبیساختار اسیدآمینه را به صورتی که گروه کربوکسیل به سمت باال و

است.Dو اگر به سمت راست باشد از نوع Lاین حالت اگر گروه آمین به سمت چپ باشد ایزومر از نوع 

چنـین گـروه آمـین بـه     است. همDدر ساختار داده شده گروه آمین در سمت راست قرار گرفته و ایزومر مورد نظر از نوع 

باشد.میα-Dر مورد نظر داراي ایزومري متصل است بنابراین ساختاαکربن 

.باشندمیα-Lها از نوع هاي موجود در ساختمان پروتئیناسیدآمینه

»4«گزینه .4

آمینـه  هـاي  در اسـید . چهار گروه مختلف متصـل شـده باشـد   هکربنی است که چهار ظرفیت اتصالی آن ب،کربن نامتقارن

ي دو ادو اسیدآمینه ترئـونین و ایزولوسـین در سـاختار خـود دار    . یسین)جز در گلباشد (بهمییک کربن نامتقارنαکربن 

.  باشندمیکربن نامتقارن

» 1«گزینه .5

یـک اتـم هیـدروژن   زنجیرجـانبی  گلیسین چوناسیدآمینهدر . ارن در ساختار نیازمندیمقبراي فعالیت نوري به کربن نامت

.  عالیت نوري استآن نامتقارن نبوده و فاقد فαباشد بنابراین کربن می

هستند.UVنانومتر داراي جذب 280در طول موج آروماتیک هاي اسیدآمینه



:جزبه،استحیصحيدیپپتوندیدر مورد پریموارد زیتمام.1

) طول پیوند پپتیدي مقداري بین طول پیوند تکی و پیوند دوگانه است.1

) زاویه پیوند در پیوند پپتیدي مقداري بین پیوند تکی و پیوند دوگانه است.2

ن قرار دارد.کربونیل و آمیهاي ) پیوند پپتیدي در صفحه تشکیل شده از گروه3

را دارد.180) پیوند پپتیدي آزادي چرخش بین صفر تا4

است؟حیصحيدیپپتوندیپباارتباطدرریزيهانهیگزازیککدام.2

.ستینمسطح) 1

.استیدروژنیهوندیپجادیابهقادر) 2

.استسیسییفضاشیآراصورتبهتربیش) 3

.داردوجودآنلیکربونوتروژنینروهگنیبآزادچرخشکی) 4

کدامست؟ونیگلوتات.3

دیهگزاپپت) 4دیپپتيد) 3دیپپتيتر) 2دیپپتپلی)1

باشد؟میصحیحکدام یک در مورد گلوتاتیون احیاء.4

است.شدهتشکیل Glnو Gly ،Cys) از اسیدهاي آمینه 1

.نقش داردNADH) در انتقال عوامل احیایی 2

است.50قرمز برابر با هاي یاي آن به فرم اکسید آن در گلبول) نسبت فرم اح3

کند.میعملها ) به عنوان یک بافر سولفیدریل در حفظ رزیدوي پروتئین4

:جزبههاي زیر دخالت دارد، در همه واکنشگلوتاتیون.5

.هابافتبرخیدرسلولدرونبهآمینهاسیدهايانتقال) 1

.گوگرديهايژوگهکنصورتبهسمومبرخیدفع) 2

.هموگلوبینمتبههموگلوبینتبدیل) 3

.شوندتولید میهاسلولدرکهآزادهايرادیکالنمودنخنثی) 4

ساختمان پپتید و پروتئین: سومسواالت فصل 
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چگونه است؟pH=7کلی پپتید زیر در بار.6

Phe-Lys-Lys-Leu-Lys-Thr-Glu-Ala-Glu-Met-Lys-Ala-Ser-Glu-Asp

مثبتباریک) 2) بدون بار (صفر)  1

مثبتبارچهار) 4نفیمبارسه) 3

چند باشد؟pH=2زنید که بار خالص آن در موجود است. حدس میGlu-Leu-Arg-Pro-Glyبا ساختمان پپتیدي.7

مثبتباردو) 2) دو بار منفی 1

مثبتبارسه) 4خنثی) 3

پروتئین در این مرحله درست است؟ایم، کدام گزینه در مورد این حل کردهpH=2/7را در بافري با 2/5برابر pIبا پروتئینی.8

.استمنفیآنبارهايمجموع) 1

باشد.  + می2) داراي بار 2

کند. ) در میدان الکتریکی به سمت قطب منفی حرکت می3

.باشندمیپروتونهصورتبهینیآميهاگروه) 4

:جزبه،استحیصحریزمواردهمهنیپروتئهاي ساختمانمورددر.9

.باشدمیيدیپپتوندیپ،اولساختماندریاصلوندیپ) 1

.میداریونیوندیپدومساختماندر) 2

.باشدمیدروفوبیهيروهاینسومساختمانيریگشکلیاصلعامل) 3

.  استشدهلیتشکرشتهکیازشیبازچهارمساختمانويدیپپتیپلرشتهکیازسومساختمان) 4

دارد؟دخالتتربیشپیوندينوعچهپپتیديندهايپیوبرعالوههاپروتئیندومساختاردر.10

هیدروژنی) 2یونی  ) 1

هیدروفوبی) 4واندروالسی) 3

؟ باشدینمساختمان چهارم يدارانیپروتئکدام.11

نیهموگلوب) 2نیانسول) 1

3و 1گزینه ) 4پیروات دهیدروژناز) 3

............... است.ی ئدر محیط ماها گیري ساختار سوم پروتئینعامل اصلی شکل.12

تشکیل پیوندهاي هیدروژنی بین آب و اسیدهاي آمینه ) 1

آب گریز به تجمع  هاي تمایل ریشه) 2

با بار مخالف  هاي برقراري پیوندهاي یونی بین گروه) 3

تیول هاي بین گروهيسولفیدپیوندهاي دي) 4

: جزهبشود، شدن پروتئین سبب تخریب تمام موارد زیر میدناتوره.13

سومساختمان) 2پپتیديپیوندهاي) 1

طبیعیفضاییشکل) 4بیولوژیکفعالیت) 3

دارند؟آلفا-چیمارپدومساختاردرمشارکتيبرايتربیشلیتماریزنهیآميدهایاسازدستهکدام.14

نیونیو متدیاسکیگلوتام) 2نیو پرولنیسیگال) 1

نیونیمتونیلروپ) 4دیاسکیو گلوتامنیسیگال) 3

turn(گاماچیپ.15  (؟شودمیجادیانهیآمدیتوسط چند اسها نیدر پروتئ

1 (62(5

3(44(3



»4«گزینه .1

که همراه با تولید استبعدياسیدآمینهآمین-αاسیدآمینه با گروه ککربوکسیل ی-αپیوند پپتیدي حاصل اتصال گروه 

بـا پیونـد پپتیـدي بـه هـم یـک       اسـیدآمینه در اثـر اتصـال دو  . باشدمییک مولکول آب به ازاي ایجاد هر پیوند پپتیدي

.  شودتولید میینه یک تري پپتیدپپتید و در اثر اتصال سه اسیدآمدي

ین براي مثال پـرول کند.تغییر می»یل«ها به در نام آن»ین«یا »ات«شوند پسوند که وارد پپتید میها زمانیاسیدآمینه-

کند.به آسپارتیل تغییر میتو آسپارتالبه پرولی

تشکیل پیوند پپتیدي بـا آزادسـازي یـک مولکـول آب     .باشدمیدالتون 128وزن مولکولی میانگین براي هر اسیدآمینه -

110بنابراین وزن مولکولی میانگین به ازاي هر اسـیدآمینه در پپتیـد برابـر    باشد، می18همراه است که وزن مولکولی آن 

شود.در نظر گرفته میدالتون

چرخش حول این پیوند را غیـرممکن باشد که این خاصیت آزاديطول پیوند پپتیدي حدواسط پیوند یگانه و دوگانه می-

.)4(گزینه کندمی

ساختمان پپتید و پروتئین: پاسخنامه فصل سوم

پیوندپپتیدي
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.  باشدمیUVداراي جذب نور نانومتر180-230پیوند پپتیدي در ناحیه -

درصد موارد پیوندهاي پپتیدي مربـوط بـه اسـیدآمینه    6باشد و فقط در ي در غالب موارد به فرم ترانس میپیوند پپتید-

باشند. به فرم سیس میپرولین

شود.مصرف میATP 4ه ازاي سنتز هر پیوند پپتیدي ب-

:که عبارتند ازوجود داردپپتیدي آزادي چرخش حول پیوندهاي یگانه پلیزنجیر در یک-

کربوکسیل-α(آلفا) و کربن گروه αپیوند بین کربن :(ساي)ψپیوند.1

آمین-α(آلفا) و نیتروژن گروه αپیوند بین کربن :(فی)ϕپیوند.2

.  باشند180د هر مقداري بین صفر تانتوانمیϕو ψمقادیر از نظر تئوري -

.  باشدمیآمینههاي تعداد اسیدnپیوند پپتیدي داریم که در آن n-1در هر پپتید به تعداد -

»2«گزینه .2

. یل پیوند هیدروژنی وجود دارداکسیژن کربوکسیل و هیدروژن گروه آمین امکان تشکدر پیوند پپتیدي میان

»2«گزینه .3

گلوتامـات، سیسـتئین و   هـاي یک تري پپتید است کـه از اسـیدآمینه  گلیسین)-سیستئینیل-گلوتامیل(گلوتاتیون

کربوکسیل با گروه کربوکسـیل  ترمینال آن، اسیدآمینه گلوتامات به جاي-Nدر سمت ساخته شده است که گلیسین 

.  پیوند پپتیدي شرکت نموده استدر)موجود در زنجیرجانبی خود (مستقر بر کربن

باشـد  اکسـیدانی مـی  هاي احیاکنندگی و آنتیحیایی در واکنشاگروه سولفیدریل سیستئین داراي نقش علت بهگلوتاتیون

گلوتـاتیون احیـا در کنـار هـم)     عدد(دوGSH.GSHبه این صورت که فرم احیا آن به شکل ل است). (یک بافر سولفیدری

سـولفیدي بـه هـم متصـل     (دو عدد گلوتاتیون که بـا پیونـد دي  GSSGموجب احیا یک ترکیب اکسیدان شده و خود به 

.)a(شکل شودمیاند) تبدیلشده

و تـداوم  GSH.GSHبه GSSGموجب احیا +NADPو تبدیل آن به NADPHآنزیم گلوتاتیون ردوکتاز با استفاده از-

.)b(شکل شودمیاحیا کنندگیهاي واکنش
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. شودعوامل اکسیدان میدلیل بهکمبود گلوتاتیون احیا موجب لیز گلبول قرمز-

.  باشدمیبرابر گلوتاتیون اکسیدRBC ،500گلوتاتیون احیا درون -

. به داخل سلول نقش داردها در انتقال اسیدآمینه-

هموکلوبین (هموگلوبین اکسید شده) به هموگلوبین نقش دارد.در تبدیل مت-

نمایید:  ترین پپتیدهاي فعال بیولوژیکی را مشاهده میدر جدول زیر برخی از مهم

عملکرداياسیدآمینهتوالینام

کننده تیروتروپینهورمون آزاد
a

2
PyroGlu His Pr o(NH ) 

ــر    ــده، ب ــح ش ــاالموس ترش ــط هیپوت توس

هیپوفیز قدامی اثر کرده و باعث آزاد شدن 

شود.می) TSH(تروپیکوهورمون تیر

دیورتیک) هورمون آنتیوازوپرسین (
| |

b,a
2

H Cys Tyr Phe Gln Asn Cys

S S

Pr o Arg Gly(NH )

     

  

توسط هیپوفیز خلفی ترشـح شـده، بـر    

کلیه اثر کرده و باعث بـاز جـذب آب از   

شود.میادرار

آنکفالینمتیونین 
H Tyr Gly Gly Phe Met OH     

ردپپتید شبه اپیاتی که در مغز وجود دا

کند.میو حس درد را مهار

)گاسترین کوچک (انسانی

|
SO3

c,d
2

pyroGlu- Gly- Pro- Trp- Leu- Glu-

Glu- Glu- Glu- Ala-Tyr - Gly-

Trp- Met- Asp- Phe(NH )

موکوزي هاي هورمونی که توسط سلول

هـاي  معده تولید شده و با اثر بر سـلول 

شود.میکناري معده باعث ترشح اسید

1)وکاگون (گاويگل

10

20

H- His-Ser- Gln- Gly- Thr- Phe- Thr-

Ser- Asp- Tyr-Ser- Lys- Tyr- Leu- Asp

Ser- Arg- Arg- Ala- Gln- Asp- Phe- Val-

Gln- Trp- Leu- Met- Asn- Thr- OH

هورمـــون پـــانکراس کـــه در تنظـــیم 

متابولیسم گلوکز نقش دارد.

(اسبی)IIآنژیوتانسین 
H Asp Arg Val Tyr Ile

His Pro Phe OH

     

  

پپتید افزاینده فشار خـون، ایـن پپتیـد    

همچنین ترشح آلدوسترون از غده فوق 

کند.میکلیوي را تحریک

Hایی (گاوي)کینین پالسمبرادي Arg Pr o Pr o Gly Phe

Ser Pr o Phe Arg OH

     

   

عروقنده کنطمنبسپپتید 

P(Substance P)ماده

a
2

H Arg Pr o Lys Pr o G ln

Phe Phe Gly Leu Met(NH )

     

   

ناقل عصبی

.a انتهاي آمین در فرم پیرو(pyro)باشد که در آن میγ-COOH  به صورت کوواالن از طریق پیوند آمیدي بـهα-NH2

باشد.آمیده شده و بنابراین آزاد نمیCOOHي اسیدآمینه انتها،متصل شده است

.bُاي ه اسیدآمینهدر ساختمان پپتید ن(nonapeptide) سولفیدي تشکیل شده است.یک پیوند دي6و 1بین سیستئین

.c در محل هیدروکسیل 12تیروزین(-OH)جانبی خود سولفونه شده است.فنل زنجیر

.d گروهCOOHشده است.انتهایی اسیدآمینه آمیده

»4«گزینه .4

3بـه پاسـخ سـوال    تـر بـیش بـراي اطالعـات   . باشـند مـی Glyو Glu, Cysتشـکیل دهنـده گلوتـاتیون    هـاي  اسیدآمینه

مراجعه نمایید.
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»3«گزینه .5

.  باشدمیاز وظایف گلوتاتیون احیا تبدیل مت هموگلوبین به هموگلوبین

»1«گزینه .6

داراي Gluو Aspهـاي  (مثبت یک) و اسـیدآمینه +1داراي بارLysو Argهاي فیزیولوژیک) اسیدآمینهpH=7)pHدر 

. فاقد بار الکتریکی هستندpHآمینه در این هاي سایر اسید. باشندمی(منفی یک)-1بار 

Sec درpH دارد.-1فیزیولوژیک بار

»2«گزینه .7

NH3فرمو گروه آمین یه COOHفرمبوکسیل به گروه کرpH=2در 
بنـابراین در پپتیـد داده شـده گـروه آمـین      . دباشمی+

N -باشدمیآرژنین داراي بار مثبت بوده و بار پپتید دو بار مثبتزنجیرجانبی اسیدآمینهترمینال پپتید و گروه آمین  .

»1«گزینه .8

ی پـروتئین منفـی   باشند و بار الکتریکمیپروتونهآمین و کربوکسیل به صورت دهاي گروه،باشدpHاز ترکمpIزمانی که 

.  نمایدپروتئین در الکتروفورز به سمت قطب مثبت حرکت میدر نتیجهاست

»2«گزینه .9

سطوح ساختمانی پروتئین:

در )ترکمسولفیدي (اهمیت ديو )تربیشپیوند پپتیدي (اهمیت که توسط توالی اسیدهاي آمینهساختمان اول. 1

.  اندگرفتهکنار هم قرار 

ساختارهاي دوم داراي انـواع مختلفـی بـه    . باشدمیپپتیديپلیاي زنجیرحاصل تاخوردگی موضعیساختمان دوم. 2

د:نباشمیصورت زیر

ساختارهاي دوم
منظم 

تکرارپذیر

Helix

(مارپیچ)

3.10

Ribbon





Parallel
Sheet

Anti Parallel


 



تکرارناپذیر

Loopنامنظم
Random Coil

.  باشدمیαایی شد مارپیچ اولین ساختار دوم منظمی که شناس-

.  اي در این ساختار نداریمو هیچ پیوند یونی شرکت کنندهاستهیدروژنیپیوند ،در ساختمان دومکننده پیوند اصلی شرکت-

سـاختمانی را  تـر  گیرنـد و سـطوح بـاال   مـی منظم در کنار هم قراردوم ناهاي هاي دوم منظم توسط ساختمانساختمان-

.مراجعه نمایید)24به پاسخ سوال تربیش(براي اطالعات آورندمیبوجود

هـاي دوم  انـواع سـاختمان  زدارد و ترکیبـی ا پپتیـدي اشاره به ساختمان سه بعدي یک زنجیر پلیساختمان سوم. 3

نیروهـاي وانـدروالس) و پیونـدهاي    نیروهاي آبگریـز و ، پیوند یونی، ضعیف (پیوند هیدروژنیهاي که توسط پیوندباشدمی

.  گیرندسولفیدي) در کنار یکدیگر قرار میکوواالنسی (دي

. باشندمیهیدروفوب (آبگریز)در تشکیل ساختمان سوم نیروهاي کننده نیروهاي اصلی شرکت-

بـه صـورت مجـزا از هـم    هـا  زنجیـر ود کـه ایـن  شدیده میزنجیر هاي با بیش از یکدر پروتئینساختمان چهارم. 4

. گیرنددر کنار هم قرار میغیرکوواالنهاي شده و از طریق پیوندتا



شماره تماس با نمایندگى هاى فعال و رسمى
گـــروه تألیـــفى دکتـــر خـــلیـــلى

شماره تماسنمایندگىشماره تماسنمایندگى

09101711872سبزوار (خانم نیک سپهر)09913713750اراك (آقاى حسینى)

09198827881سمنان (آقاى خادمیان)09199101248اردبیل (خانم عاصمى زاده)

09913713741شاهرود (آقاى سلمانى)09199101241ارومیه (آقاى آرمیون)

09199101249شهرکرد (خانم تقى پور)09196321852اسفراین (خانم اسماعیل زاده)

09195730152شیراز (آقاى فروردین/ خانم هوشمندى)09195730150اصفهان (آقاى کیانى)

09193713742فسا (خانم شعبانى)09195730154اهواز (آقاى دکتر رضازاده)

09195730149قزوین (خانم فخار)09195733177ایالم (خانم ادیب نژاد)

09197781945قم (آقاى نورى)09196853116بروجرد (آقاى احمدى صدر)

09215310591کاشان (آقاى رسمى)09913713749بم (خانم  سرحدى نژاد)

09197781947کرج (آقاى دکتر علیرضاپور)09195907203بیرجند (آقاى دکتر بهروان)

09195730151کرمان (آقاى اکبرى)09195730147تبریز (خانم  عاصمى زاده)

09195730148کرمانشاه (آقاى ابراهیمى)09197781944تنکابن (آقاى دکتر اکبرى)

09195371890کوهدشت (خانم یاریان)09013737896جهرم (آقاى یاعلى جهرمى)

09199101247گرگان (آقاى شاه على)09199101240جیرفت (خانم دکتر محمدى)

09195733179مراغه (آقاى صمدى)09192705878خرم آباد (خانم میر)

09913713744مشهد (خانم دکتر شجاعى)09196287168دزفول (آقاى اسالم پور)

09195733179میاندوآب (آقاى صمدى)09197281952دورود (خانم گرمه اى)

09196350768نیشابور (آقاى موسوى)09195730153رشت (آقاى دانیالى)

09195733284هرمزگان (آقاى زارعى)09196829280رفسنجان (آقاى یوسفى)

09195730155همدان (آقاى سورى)09199101245زاهدان (آقاى مهمان دوست)

09199101243یزد (خانم آزاد)09192705871زنجان (خانم دکتر هوشیار)

09197781944سارى (آقاى دکتر اکبرى)
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