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 رشته علوم تغذیه
 با پاسخ تشریحی 59-59تا  18-18سواالت آزمون های

 
 (دانشگاه مدرسدکترای بیوشیمی و رضا سنبلی)

 بنت الهدی شفیعی)کارشناسی ارشد بیوشیمی(

 گروه آموزشی نخبگان

 

 

 

 

 

  

به تفکیک مبحث و با پاسخ طالیی مجموعه سواالت از سری کتب 

 تشریحی



ها و تعادل اسید و باز الکترولیت -اول: آب فصل  گروه علوم پزشکی نخبگان 

 

  ب      
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزشی نخبگان          
 بیوشیمیکارشناسی ارشد و دکترای مجموعه سواالت کتاب عنوان:               

 الهدی شفیعی رضا سنبلی، بنتمولف :    

 اولچاپ  :    
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مجموعه سواالت طالیی بیوشیمی: ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکترای  : عنوان و نام پديدآور

 تغذیه/تالیف و گردآوری رضاسنبلی، بنت الهدی شفیعی

 : مشخصات نشر
 .۱۳۹۳، تهران: فرهنگ گستر نخبگان

  .: مصور، جدول، نمودار.ص۳2۹ : مشخصات ظاهری

 به تفکیک مبحث و با پاسخ تشریحی. مجموعه سواالت ... سری کتب طالیی : فروست

 : شابک
 6-7-۹4884-600-۹78:ریال۳60000

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 بنت الهدی شفیعیرضاسنبلی،  : يادداشت

 هاآزمون --ایران  --ها و مدارس عالی دانشگاه : موضوع

 ها)عالی(آزمون ها و تمرین –زیست شیمی  : موضوع

 ایران --های تحصیالت تکمیلی آزمون دوره : موضوع

 ایران --های تحصیالت تکمیلی آزمون دوره : موضوع

 - ۱۳65شفیعی، بنت الهدی،  : شناسه افزوده

 : رده بندی کنگره
 2۳5۳LB/س855۳6ت5 ۱۳۹۳

 : رده بندی دیویی
۳78/۱۶۶۴ 

 ۳657۹۳7 : شماره کتابشناسی ملی

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای مرکز خدمات آموزشی فرهنگ گستر نخبگان محفوظ 
 جزوه ،مجله ،کتاب،است لذا هر گونه تکثیر و بازنویسی مطالب به هر نحو ممکن در هر گونه رسانه

شود می پیگرد قانونیاست و موجب  شرعاً حرامبدون اجازه کتبی این مرکز  و ... لوح فشرده ، 
. 

 

 

 پخش :کزامر
مرکز خدمات  – 4واحد  -4ساختمان  -کوچه مهرناز)روبروی ایستگاه مترو(-میدان انقالب -. تهران1 

 shop.nokhbegaan.ir  فروشگاهاینترنتی   00030306-00030301-آموزشی نخبگان
  65732227390شمارهتماسفروشگاه:

  -نخبگانپزشکی گروهآموزشیخدماتتخصصیمرکز، کوچه شهید گلبندی -خیابان شریعتی.  0
00006330-310 

 مرکز فنی دیتا -جنب دانشکده پزشکی -علوم پزشکی اصفهاندانشگاه  -. اصفهان: خیابان هزار جریب0
 310-40040340طبقه آخر   -پاساژ خیرخواه-. الهیجان: میدان شهدا4

http://www.shop.nokhbegaan.ir/index.php


 

 

 
 

 مقدمه مولفین

تغذیهدرمقطعكارشناسیارشدودكتريكتابحاضرتخصصیترینمنبعسواالتبيوشيمیمربوطبهرشتهعلوم

ازآنجایيكهبرايرشتهیادشدهكتابیانحصاريبهشكلپاسختشریحیبرايداوطلبانمقاطعذكرشدهمی باشد.

وجودنداشتبرآنشدیمكهاینخالرادرزمانحاضرپوششدهيم.

سببراساسمنابعجدیدومعتبربرايدرسدرنگارشاینكتابسعیوتالشفراوانیشدهاستكهفصلبنديمنا

بيوشيمیرعایتگردد.بهعنوانمثالباتوجهبهپيشرفتهايانجامشدهدرزمينهسرطانوهمچنينطرحسواالت

عنوانبيوشيمی یكفصلمستقلبا متعدددراینزمينهدرسالهاياخيركهنشانازاهميتاینمبحثدارد،

هادرنظرگرفتهشدهاست.سرطانوتومورماركر

آگاهیازویژگی داوطلببا هاياینكتابارائهپاسخهايكامالتشریحیونيزذكرمنبعپاسخهرسوالاستتا

بيشتردرجهتدركسواالتخودبرآید.

انتقاداتوبهطورحتمبهمانندهراثرومجموعهاياینكتابنيزخالیازنقصنبودهوشایستهاستمولفانرابا

پيشنهاداتسازندهخوددرجهترفعكمیوكاستیهاآنیاريفرمایيد.

درتمامی شخصدكتردعاییكهمارا درانتهاجاداردتاازهمهعزیزانمجموعهبزرگآموزشینخبگانخصوصاً

اندكمالتشكروقدردانیراداشتهباشيم.مراحلآمادهسازيایناثریارينموده
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بازواسيدتعادلوهاالكتروليت–آب:1فصل

بازواسيدتعادلوهاالكتروليت–آبفصلپاسخنامه

هاپروتئينوآمينهاسيدهايساختمان:2فصل

هاپروتئينوآمينهاسيدهايساختمانفصلپاسخنامه

پالسماهايپروتئين:7فصل

پالسماهايپروتئينفصلپاسخنامه

آمينهاسيدهايمتابوليسم:4فصل

آمينهاسيدهايمتابوليسمفصلپاسخنامه

هِممتابوليسموساختمان:9فصل

هِممتابوليسموساختمانفصلپاسخنامه

هاآنزیم:0فصل

هامیآنزفصلپاسخنامه

بالينیشناسیآنزیم:3فصل

بالينیشناسیآنزیمفصلپاسخنامه

معدنیامالحوهاویتامينساختمان:8فصل

معدنیامالحوهاویتامينساختمانفصلپاسخنامه

هاكربوهيدراتساختمان:5فصل

هاكربوهيدراتساختمانفصلپاسخنامه

هاكربوهيدراتمتابوليسم:16فصل

هاكربوهيدراتسميمتابولفصلپاسخنامه

بيولوژیكاكسيداسيونوبيوانرژیتيك:11فصل

بيولوژیكاكسيداسيونوبيوانرژیتيكفصلپاسخنامه
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زیستیغشاهايوليپيدهاساختمان:12فصل

زیستیغشاهايوليپيدهاساختمانفصلپاسخنامه

ليپيدهاسميمتابول:17فصل

ليپيدهاسميمتابولفصلپاسخنامه

پيامانتقالمسيرهايوهاهورمون:14فصل

پيامانتقالمسيرهايوهاهورمونفصلپاسخنامه

نوكلئيكاسيدهايساختمان:19فصل

نوكلئيكاسيدهايساختمانفصلپاسخنامه

نوكلئيكاسيدهايسميمتابول:10فصل

نوكلئيكاسيدهايسميمتابولفصلپاسخنامه

یمولكوليولوژيب:13فصل

یمولكوليولوژيبفصلپاسخنامه

ماركرهاتوموروسرطانیميبيوش:18فصل

ماركرهاتوموروسرطانیميوشيبفصلپاسخنامه

مولكولیبيولوژيوبيوشيمیهايروش:15فصل

مولكولیبيولوژيوبيوشيمیهايروشفصلپاسخنامه
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ها و تعادل اسید و باز الکترولیت -: آب1فصل  پزشکی نخبگانگروه علوم    

 

 

 الکترولیت ها و تعادل اسید و باز –فصل اول: آب 

 (38کدام یک از عناصر زیر یک کاتیون اصلی خارج سلولی است؟)ارشد -1

د(كلسيم    ج(پتاسيمب(منيزیمالف(سدیم

 (38باشد؟)ارشد میاسمواللیته مایع خارج سلولی مربوط به کدام یک از عناصر زیر  -2

د(آهنج(كلسيمب(سدیمالف(منيزیم

 (38شود؟)دکتری  دفع یون های هیدروژن در لوله های ادراری باز جذب کدام مورد را سبب می -8

د(كلسيموفسفرج(بیكربناتب(اورهالف(آب

 (38کند؟)دکتری  سید و باز شرکت میکلیه به وسیله کدام مورد در تعادل ا -4
ب(جذبمجدداسيدآمينه                     الف(ترشحآمونياك

CO2د(كاهشبرداشتج(افزایشكتوژنز

 (34اگر در یک محلول تامپون غلظت نمک صد برابر غلظت اسید باشد:)دکتری -5
است.pkدوواحدبيشترازpHب(برابراست.pk باpHالف(

است.pKدوبرابرpHد(است.pKدوواحدكمترازpHج(

 (35افتد؟)دکتری  کدام یک از موارد زیر اتفاق می Hypoventilationدر حالت  -6
اسيدوزتنفسید(آلكالوزمتابوليكالف(اسيدوزمتابوليكب(الكالوزتنفسیج(

تامپون کدام گزینه  pHبرابر غلظت اسید باشد در مورد  11اگر در یک محلول تامپون غلظت نمک  -7

 (36درست است ؟)ارشد

برابراستpKب(بااستpKالف(یكواحدكمتراز

استpK/.واحدبيشتراز1د(  استpKج(یكواحدبيشتراز

 (36یابد؟)دکتری در اسیدوز تنفسی کدام ماده زیر افزیش می -3

HCO7ب(Pco2(الف
د(اسيدالكتيكpHج(-

9- pH  111/1موالر و غلظت اسید  1/1محلول تامپونی با غلظت نمک (9/4موالر چقدر است؟=pk) 

 (36)دکتری 
5/9د(5/2ج(5/3ب(5/0(الف

)ارشد  (؟NaOH=41) مورد نیاز استNaOH  نرمال چند گرم 8/1میلی لیتر سود  11برای ساختن  -11

37) 

4د(7ج(1/2ب(12/6الف(

 (33)دکتری بجز:یابد،  در تمام موارد زیر پتاسیم خون افزایش می -11

 د(آلكالوزج(نارسائیكليويب(اسيدوز(تخریبسلولیالف

، چه مقدار اسید استیک و استات سدیم نیاز 7/4برابر  pHموالر  2/1برای تهیه نیم لیتر بافر استات  -12

 )32 =و وزن مولکولی استات سدیم  61 =اسید، وزن مولکولی اسید استیک  =7/4pKaاست؟)

 (91)دکتری 

گرمنمك1/4گرماسيد1/4ب(گرمنمك7گرماسيد7الف(
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گرمنمك2/8گرماسيد0د(   گرمنمك1/4گرماسيد7ج(

    نسبت غلظت  -18
        

 (pKa=6.7)باشد؟ کدام مورد زیر می pH=7.7در بافری با   

 (91)ارشد

 166د(26ج(16ب(2الف(

 (91محدود نرمال اسموالیته پالسما چند میلی اسمول در کیلوگرم است؟)دکتری  -14
239-766د(266-226ج(139-266ب(166-126الف(

 411سرم این بیمار  TIBC میکروگرم در لیتر ومیزان  611چنانچه غلظت آهن  سرم خون بیماری  -15

میکرو گرم درصد باشد، درصد اشباع و غلظت ترانسفرین )میلی گرم درصد( به ترتیب چقدر 

 (92است؟)ارشد
18و46د(8/2و26ج(286و19ب(28و166الف(

شود؟)دکتری  اعظم گلوکز و اسیدهای آمینه پس از ورود به نفرون در کدام قسمت بازجذب میبخش  -16

92) 
د(لولههايجمعكنندهج(لوپهنلهب(پروكسيمالالف(دیستال

( و دی      Naموالر سدیم دی هیدروژن فسفات ) 1/1چنانچه مقدار مساوی از محلول های  -17

 محلول حاصل چقدر است؟ pH ( را با یکدیگر مخلوط کنیم،       یدروژن فسفات)سدیم ه

(pKa  98()ارشد 12و  3/6، 2اسید فسفریک عبارتند از) 

4/5د(8/0ج(4/4ب(2الف(

میلی گرم درصد میلی لیتر می باشد.مقدار آن بر حسب میلی اکی  5/888غلظت سدیم سرم بیماری  -18

(98( )ارشد Na= 28واالن در لیتر چقدر است؟)

199د(149ج(179ب(129الف(

 (98: )ارشد بجززیر اتفاق می افتد،  در افزایش اسمواللیته خون همه موارد -19
د(افزایشاسموالليتهادرارج(توليدمقدارزیادادرارب(تشنگیالف(آزادشدنوازوپرسين

 (94)ارشد  )تامپونی( کدام عامل کمترین نقش را در ظرفیت بافری دارد؟ در یک سیستم بافری -21
د(غلظتاسيدج(ظرفيتاسيداسيدpKب(محيطpHالف(

21- pH  و  6ایزو الکتریک ایزولوسین تقریباً برابرpka  است.  4/2گروه کربوکسیل آن برابرpka  گروه

 (94)ارشد آمین برابر است با:

0/5د(2/4ج(4/8ب(0/7الف(
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 الکترولیت ها و تعادل اسید و باز –پاسخنامه فصل آب 

 است. گزینه الف صحیح -1

هامیباشند.هاوآنيونالكتروليتهايمایعاتبدنشاملكاتيون

Naهاشامل:كاتيون
+،K

+،Ca
Mgو+2

Clهاشامل:وآنيون+2
-،HCO7

-،HPO4
-،SO4

هااوآنياون،پروتئين-

Naهايآلیاست.كاتيونعمدهخارجسلولی
meqLباغلظتتقریبی+

Kو1146-
یاككااتيونعمادهداخال+

meqLسلولیباغلظتتقریبی
Clآنيونعمدهخارجسلولیمیباشد.14-

 است)دولين(.-

 گزینه ب صحیح است. -2

واحدفشاراسمزياستكهیكاسمولبرابربایكمولازذراتمادهمحلولاست.(osm)اسمول

n×مول=اسمول

درهارليتارNaClماول1ومحلولحااويosm/lit1يترمعادلمولگلوكزدرهرل1برايمثالمحلولحاوي

درواقعحاصلضربغلظتمولیماادهدراست.اسموالریتهتعداداسمولدریكليترمیباشد.osm/lit2معادل

تعدادذراتقابلتفكيك)یاهمانضریبوانتهوف(است.

n×موالریته=اسموالریته

661/6كاه(mosm)براينشاندادنفعاليتاسمزيتركيباتحلشدهدرمایعااتبادنازواحادميلایاسامول

ميلیاسمولدرليتراست.اگربياانغلظات766اسمولاستاستفادهمیشود.اسموالليتهطبيعیپالسمادرحدود

عاملایجاداساموالليتهخاارجوداخالمهمترینباشدبهآناسموالليتهگویند.(osm/Kg)براساسكيلوگرمآب

 سلولیبهترتيببهوسيلهیونهايسدیموپتاسيمایجادمیگردد.

 گزینه ج صحیح است. -8

كليههاازسهطریقبهتعادلاسيدوبازمیپردازند:

Hازطریقبازجذببیكربنات:بازجذببیكربناتنيازمندترشح-الف
طریاقهايتوباولیاساتكاهازازسلول+

Naجابهجایی
+
/H

Hگيرد.انجاممی+
گردد.بیكربناتهايتوبولیواردمیهاخارجوسدیمبهسلولازاینسلول+

شوند.هايتوبولیخارجوبهخونواردمیحاصلازاینطریقبههمراهسدیمازسلول
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Hترشحیون-ب
Hهابادریافت:تامپونفسفاتدرتوبول+

وتبدیلفسفاتديسدیكبهمنوسدیكنقاشدارد.+

H2PO4هاازطریقادراردفعمیشود.بهدليلعدمجذبتوسطكليه



هاازطریقتبدیلآمونياكحاصلازتجزیهگلوتامينبهیونآمونيومودفعآنازطرقكليههادفعآمونياك:كليه-ج

خونمیپردازند.pHبهتنظيم


 

 صحیح است. گزینه الف -4

 شود.رجوعدرهمينفصل7بهپاسخسوال

 گزینه ب صحیح است. -5

اگریكواكنشاسيديرابهصورتزیردرنظربگيریم:

HA ⇌ H
+
 + A

−
 

ثابتتجزیهبرايایناسيدبرابراستبا:

][

]][[

HA

AH
Ka
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 ازآنجایيكه:

− log [H
+
] = pH  و       − log Ka= pKa

HA ⇌ Hباشدپسدرمعادلهمی
+
 + A

 میتوانداشت:−

− log [H
+
] = − log Ka - log ( [A

−
] ⁄ [HA] )

پس:

 
][

log
HA

A
pKpH a



 

معروفاست.بافرهاایااتاامپونهاا(Henderson – Hasselbalch)هندرسونوهاسلباخاینمعادلهبهمعادله

H)درهنگاماضافهشدنمقادیركاماسايدpHهايآبیهستندكهتمایلدارنددربرابرتغييراتسيستم
+
یاابااز(

(OH
-
،مقاومتنمایند.یكسيستمبافريازیكاسيدضعيف)دهندهپروتون(وبازكونژوگهآن)گيرندهپروتون((

شود.تشكيلمی

A]درسيستمبافريموردسوالغلظتنمكیعنی
−
براباراساتپاس166[HA]سبتبهغلظتاسايدیعناین[

خواهيمداشت:

2

100log





a

a

pKpH

pKpH
 

 گزینه ج صحیح است. -6

خونبهباالترازحدطبيعیراآلكالوزمایگویناد.pHخونبهكمترازحدطبيعیرااسيدوزوافزایشpHكاهش

 هايزیرباشد:تواندبهصورتاسيدوزوآلكالوزمی

متابوليكیاسيدوز-1

آلكالوزمتابوليكی-2

اسيدوزتنفسی-7

آلكالوزتنفسی-4

سيستمبافريبيكربنات
 
 32

3

COH

HCO


مایباشاد.اگارنسابتpHمهمترینسيستمبافريخوندربرابرتغييرات

 
 32

3

COH

HCO


دهد.برايكوچكشادنكساریاابایادميازانبایكربنااتكمترازحدطبيعیباشداسيدوزرخمی

[HCO7
-
 افزایشیابد)اسيدوزتنفسی(.CO2كمشود)اسيدوزمتابوليكی(یابایدميزانفشار[

واگرنسبت
 
 32

3

COH

HCO


دهد.برايبزرگشدنكسریاابایادميازانبایبيشترازحدطبيعیباشدآلكالوزرخمی

HCO7]كربنات
-
كااهشیاباد)آلكالوزتنفسای(.تغيياراتCO2زیادشود)آلكالوزمتابوليكی(یابایدميزانفشاار[
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بهصورتاوليهبودهوبرايحفظحالتطبيعیتغييراتایندوجزءدرخالفجهتمنجرCO2ميزانبیكربناتو

بهجبرانحالتاوليهوطبيعیشدن
 
 32

3

COH

HCO


 میشود.

تغييراتدرجدولزیرآمدهاست.این

pH [HCO8 نوع اختالل
-] CO2 مسیر جبران 

 CO2↓-↓↓اسيدوزمتابوليكی

 CO2 ↑-↑↑آلكالوزمتابوليكی

HCO7]↑↑-↓اسيدوزتنفسی
-]

HCO7]↓↓-↑آلكالوزتنفسی
-]

دهادوتغيياراتفشاارآرامودقيقانجاممیكربناتبهعهدهكليههاستكهاینكاررابهصورتتغييراتغلظتبی

CO2گيردكهبهصورتسریعونهچنداندقيقصورتمیپذیرد.بهوسيلهریهانجاممی 

مهمتریندالیلاسيدوزمتابوليكی:

افزایشتوليداسيدالكتيك-1

افزایشتوليداجسامكتونی-2

كربناتدراسهالافزایشدفعبی-7

1دیابتنوع-4

COمسموميتشدیدبا-9

Hكاهشدفع-0
دراسيدوزتوبولیكليوي+

هايالكلیمسموميت-3

مصرفداروهاياسيديمثلآسپرین-8

 مهمترین دالیل آلکالوز متابولیکی:
كربناتسدیممصرفداروهايقلياییمثلبی-1

افزایشآلدوسترون-2

مصرفطوالنیداروهايدیورتيك-7

خونریزيشدید-4

هيپوكالمی-9

استفراغ-0

انسدادروده-3

 مهمترین دالیل اسیدوز تنفسی:
ذاتالریه-1

هايریوي،آسم،انسدادمزمنریويوادمحادریويبيماري-2

هامصرفمورفين،الكلوباربيتورات-7
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كمكاريشدیدتيروئيد-4

چاقیمفرط-9

 مهمترین دالیل آلکالوز تنفسی: 
بدنافزایشدماي-1

مصرفداروهایینظيرساليسيالتها-2

هيپوكسی-7

استرس-4

CNSعفونت-9

یابادكاهمنجارباهافازایشمایCO2(PCO2)هيپوونتيالسيونبهمعنیكاهشفعاليتریهاستدرنتيجهفشار

 گردد.شود.هيپرونتيالسيونعكسهيپوونتيالسيوناستكهمنجربهآلكالوزتنفسیمیمیتنفسیاسيدوز

 گزینه ج صحیح است. -7

درهمينفصل9باتوجهبهتوضيحاتسوال

خواهيمداشت:
 

 گزینه الف صحیح است. -3

 درهمينفصلرجوعشود.0بهپاسخسوال

 گزینه الف صحیح است. -9

داریم:درهمينفصل9باتوجهبهتوضيحاتسوال

 

9.629.4

2

100log
001.0

1.0
log

][
log










pH

pKpH

pKpHpKpH

HA

A
pKpH

a

aa

a



 گزینه الف صحیح است. -11

هاییهستندكهدرهرليترآنهایكاكیواالنگرم)وزنمولكولیتقسايمبارظرفيات(ازهاينرمال،محلولمحلول

میباشادپاسیاكاكایواالنآنبراباربااوزنمولكاولی1برابرNaOHجسمحلشوندهموجوداست.ظرفيت

NaOH.است

الزماست NaOHنرمالچهميزان1ميلیليتر16كنيمبرايابتدامحاسبهمی

گرمميلیليتر

166646

X=6.416X 

الزمداریم: NaOHنرمالچهميزان7/6كنيمكهبراياكنونمحاسبهمی

1

10log





a

a

pKpH

pKpH
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گرمنرمال

16.4 

X=6.126.7X 

 نرمالآنالزماست.1ميلیليترازمحلول16برايساختنNaOHگرماز12/6پس

 گزینه د صحیح است. -11

گویندكهپتاسيمبهعنوانمهمترینكاتيونداخلسلولیاستكهبهافزایشمقدارخارجسلولیآنهيپركالمیمی

يشدید،فعاليتعضالنیهادراثرعواملیمثلهموليز،هيپوكسی،اسيدوز،كمبودانسولين،نارساییكليه،سوختگی

 تواندایجادشود)تيتز(.شدیدمی

 گزینه ج صحیح است. -12

محلولمحلول ازجسمحلشوندهوجوددارد.هايموالر، هاییهستندكهدرهرليترآنهایكمولكولگرم)مول(

2/6بافرموردنظریكیاستپسميزاننمكواسيدبایدبرابرباشدلذابرايتهيهنيمليتربافرpKaوpHچون

موالرازاسيدونمكنيازاست.2/6ميلیليترمحلول296موالربه

مقداراسيدموردنيازبرابراستبا:
گرمميلیليتر

166606 

X=19296X 


گرمموالر

119 

X=76.2 X 

ومقدارموردنيازبراينمكبرابر:
گرمميلیليتر

166682 

X=26.9296X 

 
گرمموالر

126.9 

X=4.16.2 X 

 

 گرممادهالزماست.7موالر،2/6نمكوبراينيمليتراستات1/4موالر،2/6پسبراينيمليتراستاتسدیم

 گزینه ب صحیح است. -18
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هندرسونوهاسلباخ:معادله

 
][

log
HA

A
pKpH a





دربافرموردنظرطبقسوالداریم:

 
 42

2

4log7.67.7
POH

HPO





شودطبقمعادلهمقدار3اینبافربرابرباpHپسبراياینكه
 
 42

2

4log
POH

HPO


پساگرنسبتباشد.1بایدبرابر

 .میگرددlog16=1شود16كسربرابر

 گزینه د صحیح است. -14

درهمينفصلرجوعشود.2بهپاسخسوال

 گزینه ب صحیح است. -15

كهتعيينمقدارترانسفرینبراساسظرفيتتامشدهانجام(TRF)انتقالآهنبهشكلفریكبهوسيلهترانسفرین

پذیرد)تيتز(.صورتمیTIBCاتصالبهآهنترانسفرین

dl

g

L

g 
60600  

15100درصداشباع

400

60



dl

g
dl

g





 

براساسمعادلهTIBCسادهترینراهمحاسبهغيرمستقيمازرويمقدار(TRF)محاسبهغلظتترانسفرینبراي

زیراست:

TRF(mg/dl) = 6.3×TIBC(μg/dl)

یا

TIBC = 1.47× TRF

غلظتترانسفرینبرحسبميلیگرمدرصدمیشود:پس

6.3×466 =286

 گزینه ب صحیح است.  -16

درصد86تا06كليهدرقسمتتوبولپروكسيمالانجاممیگيردكهاینميزاندرحدبخشاعظمفيلتراسيوندر

درصدسدیم،كلروآبوگلوكزواسيدهايآمينهتقریباًبهطوركاملانجاممیشودكه39دراینبخشمیباشد.

فراین بهوسيله اسيدهايآمينه بهسدیمو طریقفرایندهايغيرفعالوابسته از دانتقالفعالبازجذبمیگلوكز

 شوند)تيتز(.

 گزینه ج صحیح است. -17
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 فسفات بافري سيستم
 
 



42

2

4

POH

HPO
 شامل :HPO4

-2 H2PO4و
- pK است. حدود بافري سيستم 8/0این

است.ازاهميتكمیبرخوردار،غلظتكمبهدليلولیبوده.اینسيستمبافري،بهترینبافرخونباشدمی

آنبهصورتزیراست:یونيزاسيون

H2PO4
-
↔ NaHPO4

-2
 +H

+             pK1=2 

NaH2PO4
-
↔Na2 HPO4

-2
 +H

+     pK2=0.8

Na2H2PO4
-
↔ Na7 PO4

-2
 +H

+       pk7=12

است.پسبراساسمعادلههندرسونوهاسلباخداریم:pk=0.8باتوجهبهحالتخواستهشده

 

8.6

08.6

1.0

1.0
log8.6

][
log










pH

pH

pH

HA

A
pKpH a

 

 است.گزینه ج صحیح  -13

ایندرحالیاستكهدراینمسالهمقدارسدیمبرحسبميلیاكیواالندرليترخواستهشدهاست)یعنینرماليته(

ضربشودپسداریم:16مقدارسدیمبرحسبميلیگرمدرصداست.پسكافيستاینمقداردر

N=777.9×16/27=149 

 گزینه ج صحیح است. -19

باافزایش(Distal tubule)اتاثيررويلولههايجمعكنندهادرارانتهاییكليههورمونضدادراريیاوازوپرسينب

(منجربهافزایشبازجذبآبمیگردد.افزایشاسموالریتهوكاهشفشاروحجامخاون2منافذغشایی)آكواپورین

افازایشمنجارباهكاهیافتاهشود.باافزایشاسموالليتهخاون،اساوالليتهادرارافازایشمیADHمنجربهافزایش

كاهافازایشایانشاده.مركزتشنگیتوسطعواملافزایشترشحوازوپرساينتنظايمگرددهورمونوازوپرسينمی

.هورمونباعثتشنگیمیشود)دولين(

 گزینه ج صحیح است. -21

درهنگاماضافهشادنمقاادیركامpHهايآبیهستندكهتمایلدارنددربرابرتغييراتسيستمهایاتامپونبافرها

H)اسيد
+
OH)یاباز(

-
د.یكسيستمبافريازیكاسيدضعيف)دهندهپروتون(وبازكونژوگاهآنن،مقاومتنمای(

استظرفيتبافريوجاوددارد.مهامتارینعامالدرظرفياتpH=pkجایيكهشود.)گيرندهپروتون(تشكيلمی

فيتاسيدنقشیدراینميانندارد.بافريمقداراسيدوبازاستوظر

 گزینه د صحیح است. -21

عاملآمينراباعاملكربوكسيلpKاسيدهايآمينهكهدارايزنجيرهجانبیغيریونیهستندpHiجهتمحاسبه

تقسيممیكنيم.2جمعوبر
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2

)( 321 NHpKCOOHpK
pH i







عاملكربوكسيلآوردهشدهاستكهواردكردنآندرفرمولخواهيمداشت.pKایزوالكتریكوpHدرسوال
 

 



6.9
2

)(4.2
6 2

32 


 pK
NHpK 



ها : ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین2فصل   گروه علوم پزشکی نخبگان 

 

 

 فصل دوم: ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها

 (38شود؟)ارشد فقدان کدام اسیدآمینه زیر در رژیم غذایی سبب توقف سنتز پروتئین می -1

د(پرولينج(ایزولوسينب(تيروزینالف(گليسين

 (38شود؟)ارشد می برای اندازه گیری کدام اسیدآمینه استفادهنانومتر  231جذب نوری در ناحیه  -2

د(آرژینينج(فنيلآالنينب(ایزولوسينالف(ترهاونين

 (38: )ارشدبجزهستند،  OHهمه اسیدهای آمینه زیر دارای گروه  -8

د(فنيلآالنينج(سرینب(تيروزینالف(ترهاونين

 (38مینه سبب تعادل منفی ازت خواهد شد؟)ارشدکاهش مصرف کدام یک از اسیدهای آ -4

د(آسپاراژینج(ترهاونينب(تيروزینالف(سيستئين

 (38این عنصر در ساختمان هموگلوبین قرار دارد؟)ارشد  -5

Cu(I)د(  Fe(III)ج(Cu(II)ب(Fe(II)الف(

به  تواند نمیباشد  آن به شکل فریک می Hemeهای زیر به سبب اینکه آهن  کدام یک از هموگلوبین -6

 (38اکسیژن وصل شود؟)دکتری

HbMد(HbFج(HbSب(BbCالف(

، pK8=11.3و  pK1=2.2 ،pK2=9.2های مسخص شده عبارتند از: pKدر تیتراسیون اسیدآمینه  -7

pH  (34ایزوالکتریک این اسیدآمینه کدام است؟)ارشد 

2/5د(16ج(2/3ب(8/0الف(

 (34کند کدام است؟)ارشد های اکسیداسیون و احیاء سلول شرکت می پپتید مهم که در واکنش -3

د(كاليدینپپتيدلوزالمعدهج(پلیب(گلوتاتيونالف(كارنوزین

 ( 34نانومتر دارای جذب نوری است؟)ارشد  231ول موج کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در ط -9

د(گلوتاميكاسيدج(آرژنينب(تریپتوفانالف(متيونين

 بار خنثی دارد؟)دکتری pH =8/11کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در کروماتوگرافی تعویض یون در  -11

34) 
Leuد(Metج(Lysب(Hisالف(

 (34باشد؟)دکتری کدام یک از ترکیبات زیر دارای ساختمان چهارم پروتئینی می -11
ج(الكتاتدهيدروژنازد(پروالكتينميوگلوبين ب(انسولين الف(

12- pH 8/2ای با ایزوالکتریک اسید آمینه=PK1  9/3و=PK2  5/11و=PK8 (35کدام است؟)ارشد 

3/8د(3/0ج(3/5ب( 3/3الف(

 (35شود؟)ارشددر ساختمان پپتید زیر کدام پیوند توسط کیموتریپسین شکسته می -18

Lys DAla  CPhe B Glu  ACys  

Dد(Cج(Bب(Aالف(

 (35کدام اسید آمینه نقش بیشتری در خاصیت تامپونی هموگلوبین دارد؟)ارشد -14

ميكاسيدد(گلوتاج(ليزینب(گلوتامينالف(هيستيدین
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 (35 های زیر درخون نوزاد هموگلوبین اصلی است؟)ارشددر موقع تولد کدام یک از هموگلوبین -15

 2  2 د(2 2 ج(2  2 ب(2  2 الف(

 ایزوالکتریک پروتئین باالتر باشد؟ pHشود تا  حضور کدام دسته از اسیدهای آمینه زیر باعث می -16

 (35)دکتری
1)Thr, Ile, Leu, Ala )بPhe, Trp, Gly, Pro

Gly, Tyr, Arg, Lysد(Gln, Cys, Glu, Aspج(

 (35فیزیولوژیک کدام اسید آمینه ظرفیت ماگزیمم دارد؟)دکتری pHدر  -17

د(اسيدگلوتاميكج(والينالف(آرژینينب(هيستيدین

13- DPG  8 (35گردد؟)ارشددر کدام بافت زیر تولید می 2و 

د(ریهج(كليهب(گلبولقرمزالف(كبد

 شکند؟)دکتری کدام اسید آمینه در زنجیرة پلی پپتیدی را می پیوند پپتیدی در محل CNBrترکیب  -19

36) 
Metد(Glyج(Valب(Asnالف(

 (37هموگلوبین در چه دوران از زندگانی یافت می شود؟)ارشد α2ε2ساختمان  -21

 ج(سهماهسومجنينید(بعدازتولدالف(سهماهاولجنينیب(سهماهدومجنينی

 (37ترکیب زیر وجود دارد؟)دکتریها در کدام  پروتامین -21

ج(نوكلئوپروتئيند(هيستونالف(اوالبومينب(گاماگلبولين

 (33 نانومتر به دلیل کدامیک از موارد زیر است:)ارشد 231جذب نوری یک پروتئین در طول موج  -22
ب(دارابودنتعدادزیادپيوندپپتيديالف(وجودگروههايكربوكسيل

د(وجوداسيدآمينهتيروزینج(وجوداسيدآمينهگوگرددار

 (33کدام زوج از اسیدهای آمینه در تولید گلوتانیون نقش دارند ؟)ارشد -28
رژینيند(آسپارتاتوليزینج(متيونينوآالف(گليسينوآسپارژینب(گلوتاماتوسيستئين

در شرایط فیزیولوژیک دارای کدام بار  Val-Trp-Glu-Asp-Lys-Leu-Metپپتیدی با ساختمان  -24

 (33الکتریکی است؟)دکتری
+1د(ج(صفر-1ب(-2الف(

 آلفا دارند؟ –زیر تمایل بیشتری برای مشارکت درساختار دوم مارپیچکدام دسته از اسیدهای آمینه  -25

 (33)دکتری

ب(گلوتاميكاسيدومتيونينالف(گالیسينوپرولين

د(پرولينوميتونينج(گالیسينوگلوتاميكاسيد

 (33باشد؟)دکتری آمینه میآلفا کراتین به چه دلیلی غنی از کدام گروه از اسیدهای  -26

اسيدآمينههايباردار–الف(ایجاداتصالیونیبينزنجيرههايپلیپپتيدي

اسيدآمينههايقطبی–ب(ایجاداتصالیونیبينزنجيرههايپلیپپتيدي

اسيدآمينههايآبگریز–ج(جفتشدننزدیكرشتههايپلیپپتيدي

اسيدامينههايآبگریز–پپتيديد(عدمایجاداتصالبينرشتههايپلی
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 (39یابد؟)دکتری  در میوزین در حضور کدام ترکیب مستقیماً افزایش می ATPaseفعالیت  -27

د(مروميوزینج(تروپوميوزینب(تروپونينالف(اكتين

 (39)ارشد باشد؟ می (Home)اتصال کدامیک از ترکیبات زیر به هموگلوبین از طریق حلقه هم  -23

 NO2د(DPGج(COب(CO2الف(

 (39: )ارشدبجزتمام اسیدهای آمینه زیر در ساختمان پروتئین شرکت دارند،  -29

د(اورنيتينج(ترئونينب(والينالف(تيروزین

 (39شود؟)دکتری ( در پروتئین ها توسط چند اسید آمینه ایجاد می𝜸 turnپیچ گاما)  -81

7د(4ج(9ب(0الف(

 ها نقش کمتری دارد؟ های زیر در اتصال اولیگوساکاریدها در گلیکوپروتئین کدامیک از اسید آمینه -81

 (39)دکتری

د(آسپارژینج(تيروزینب(ترئونينالف(سرین

حل می نماییم،   pH=6مخلوطی از اسیدهای آمینه آالنین، اسید گلوتامیک و لیزین را در بافر با  -82

 (91ترتیب حرکت آنها به طرف آند از راست به چپ چگونه است؟)ارشد 
گلوتامات-آالنين-ب(ليزینليزین-آالنين-الف(گلوتامات

آالنين-ليزین-د(گلوتاماتليزین-گلوتامات-ج(آالنين

 شود؟)ارشد های زیر دیده می هنگام تخریب سریع بافت عضالنی دفع ادراری کدام یک از پروتئین -88

91) 
د(هاپتوگلوبينج(هموگلوبينب(ميوگلوبينالف(ایمينوگلوبولينها

 (91ایزوالکتریک باالتری دارند؟)ارشد pH کدام یک از اسید های آمینه زیر  -84

Cysد(Serج(Gluب( Argالف(

یک از  کدام گیری جهت بررسی اثر درمانی داروهای پایین آورنده قند خون در بیماران دیابتی اندازه -85

 (91موارد زیر شاخص خوبی است؟)دکتری 

د(تستتحملگلوكزHbA1Cج(ب(قنددوساعتهالف(قندناشتا

 (91دارای گروه گوانیدین می باشد؟)ارشد  Rکدامیک از اسیدهای آمینه زیر در گروه  -86
د(آرژینينج(تریپتوفانب(هيستيدینالف(ليزین

 (91بر روی تمایل اکسیژن به هموگلوبین چگونه است؟)ارشد  pHتاثیر تغییر  -87
اثريبرآزادسازياكسيژنندارد. pHب(افزایشمنجربهآزادسازياكسيژنمیشود. pHالف(كاهش

شود.منجربهآزادسازياكسيژنمی pHد(افزایشاثريبرآزادسازياكسيژنندارد. pHج(كاهش

 (91سولفاته شدن جزء مهمی از سنتز کدام مورد می باشد؟)ارشد  -83
هاد(بيلیروبينكونژوگهج(گليكوپروتئينهاب(گانگليوزیدهاالف(پروتئوگليكان

( و محل انجام آن کدام HbAlcدر ارتباط با نحوه اتصال قند به پروتئین در هموگلوبین گلیکوزیله) -89

 (91است؟)ارشد گزینه صحیح 

گليكوزیديدرگلژيO-ب(باتشكيلپيوندگليكوزیديدرگلژيN-الف(باتشكيلپيوند

د(بااتصالغيرآنزیمیبهپروتئيندرسيتوزولج(همزمانباسنتزپروتئيندرشبكهآندوپالسمی
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صرل  مت 2وDPG8 بره   در زنجیرره       کدام یک از اسیدهای آمینه زیرر در حفرره مرکرزی     -41

 (91شود؟)ارشد  می
Ser B9د(Val N1ج(His F8ب(His E3الف(

با تیروزین جایگزین گردد، کدام  F3چنانچه در ساختمان هموگلوبین طبیعی، اسیدآمینه هیستیدین  -41

 (91شود؟)دکتری  نوع هموگلوبین ایجاد می
Cد(Fج(Mب(A2الف(

 (91: )دکتری بجزباشد،  فیالمان نازک فیبر عضالنی حاوی همه ترکیبات زیر می -42
د(اكتينج(ميوزینب(تروپونينالف(تروپوميوزین

 (91شود؟)دکتری  دیده می کمتر  𝛂کدام اسید آمینه در ساختمان مارپیچ  -48
Leuد(Gluج(Glyب(Lysالف(



 (92 )ارشد در ساختمان کدام اسید آمینه زیر وجود دارد؟(                                           ) R  گروه -44

د(ترئونينج(والينب(ایزولوسينالف(آالنين

 (92درصد پیوندهای دی سولفید در کدام پروتئین بیشتر است؟)ارشد -45

د(ترئونينج(كالژنب(كراتينالف(االستين

 (92 )ارشد کدام یک از اسیدهای آمینه تغییر شکل یافته زیر در ساختمان میوزین شرکت دارد؟ -46

هيدروكسیپرولين-4د(متيلليزین-N0ج(هيدروكسیليزین-9ب(گلوتاماتالف(گاماكربوكسی

 )ارشدآمینه زیر نقش زیادی در اتصال کوواالنسی پروتئین به کربوهیدرات دارد؟ کدام سه اسید -47

92) 
thr, Asp, Lysد( Arg, Glu, Cysج( Tyr, Ser, Aspب(Thr,Ser, Asnالف(

فرم مولکرولی آن در   قرار گرفته است.       آن برابر با   pHاسید آمینه آالنین در محلولی که  -43

 (92)ارشداین محلول کدام یک از موارد زیر است؟

7  الف(
     7   

7  و 
     7     

7  و    7    2  ب(
     7   

 

   7    2   ج(
7  و 

     7   
 

   7    2   د(
7  و 

     7    

 آمینه چقدر )ایزوالکتریک( این اسید pHi  باشد. های زیر می pkاسید آمینه سیستئین دارای -49

 (92()ارشد           و             و          است؟)

21/16د(27/5ج(12/0ب(63/9الف(

های پروتئین تخریب  ( توسط کدام یک از شاخصUbiquitinکیتین) ها توسط یوبی تخریب پروتئین -51

 (92دهد؟)دکتری شونده رخ می
ب(اسيدآمينهليزیندرساختمانپروتئينHelix-Turn-Helixالف(موتيف

                           

            

         CH                  
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هايآمينوترمينالد(توالیهايكربوكسیترمينالج(توالی

 (92: )دکتریبجزهای زیر در مورد کالژن صحیح است،  تمام گزینه -51
هاازنظرزنجيرهكربوهيدراتبایكدیگرمتفاوتند.الف(كالژن

اند.ب(گليكوپروتئينیاستكهقسمتقنديآنبهریشهاختصاصیهيدروكسیپرولينمتصلشده

درپایداريمارپيچسهتاییكالژنضرورياست.ج(وجودگليسيندرموقعيتسهدرميان

(گروههيدروكسيلدارد.)كربن4د(قسمتاعظمهيدروكسیپروليندركالژندرموقعيت

 (92)دکتریدر مورد تیوردوکسین کدام گزینه درست است؟ -52

است.-SHهايب(تركيبپروتئينیدارايگروهالف(كوآنزیمواكنشتشكيلریبونوكلئوتيداست.

د(درسنتزگلوتاتيوننقشدارد.گردد.ج(ازاحياءمتيونينحاصلمی

 (98همه موارد زیر دارای خاصیت جذب نور ماوراء بنفش می باشد، بجز:)ارشد -58
د(سيستئينج(فنيلآالنينالف(پيوندپپتيديب(تریپتوفان

 (98)دکتری شود؟ ماده زیر عمدتاً در گلبول قرمز و در ارتباط با مسیر گلیکولیز ساخته می کدام -54
NADHد(ديفسفوگليسرات-7و2ج(ديفسفوگليسرات-7و1ب(NADPHالف(

 ، کردام اسرت؟  (Unstructured proteins)هرای فاقرد سراختار    صحیح در مورد پروتئین گزینه -55

 (98)دکتری

اند.الف(پروتئينهاییهستندكهدراثرگرمادناتورهشده

كنند.ايپيدامیب(بااتصالبهبيومولكولهاساختارتعریفشده

ج(هيچعملكردزیستیندارند.

د(غنیازاسيدهايآمينهآروماتيكهستند.

56- Isohydric transport (98عبارت است از: )دکتری 
CLالف(انتقال

ازریهبهبافتهاO2ب(انتقالابهپالسمRBCاز-

HCO7د(انتقالازبافتهابهریهCO2ج(انتقال
RBCازپالسمابه-

 (98شود؟)دکتری کدامیک از موتیف های زیر در ساختمان بتای ناهمسو دیده می -57
helix-turn-helixب(strand-turn-strandالف(

helix-turn-strand-turn-helixد(strand-turn-helix-turn-strandج(

 (98)دکتریگیرد؟ در کجا و چه موقع صورت می HbAlcقند به هموگلوبین و تولید  اتصال -53
ب(پسازسنتزدرگویچههايقرمزالف(درهنگامسنتزدرشبكهآندوپالسمی

د(درهنگامسنتزدرسيتوزولج(پسازسنتزدردستگاهگلژي

( وجود Prothrombinاز اسیدهای آمینه تغییر یافته زیر در ساختمان پروترومبین) کدامیک -59

 (98دکتریدارد؟)

Carboxyglutamateب(                    Phosphoserineالف(

phosphotyrosineد(                      methyllysineج(

 (94)ارشد کند؟ متیونین قطع میکدام مورد، پیوند پپتیدی را در محل  -61

د(تریپسينج(كيموتریپسينب(پپسينالف(سيانوژنبرميد
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 (94( کدام ترکیب نقش دارد؟ )دکتری taurineدر ساختمان تورین) -    برای تشکیل گروه  -61

7   الف(
4  ب( 

 Cysteineد(                     ج( 2

 (94از ساختمان یک پروتئین دارای بیشترین مقدار گلیسین است؟)دکتری کدام بخش  -62

 βد(خميدگیβج(صفحاتغيرهمسويβب(صفحاتهمسويαالف(مارپيچ

 (94)دکتری چه خصوصیتی دارد؟ supersecondary structureها،  درساختار پروتئین -68

است.helix- loop-helixب(یكموتيفاست.domainالف(یك

βج(یك است.β      –helix-loopد(یكاست.     
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 ها فصل ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئینپاسخنامه 

 گزینه ج صحیح است. -1
نوع26هايساختمانینيازدارند.ازميانهادرروندپروتئينسازيبهاسيدهايآمينهبهعنوانبلوكسلول

شوندلاذااسايدهايآميناهباراسااسآمينهبهكاررفتهدرساختارپروتئينهمگیدربدنسنتزنمیاسيد

شوند:یسنتزشاندربدنبهدوگروهتقسيممیتوانای

:بدنتوانايسنتزآنهارانداشتهوبایدازطریقرژیمغذاییواردبدنشونداسیدهای آمینه ضروری-الف

باشند:لوسين،ایزولوساين،والاين،ترئاونين،متياونين،ليازین،فنيالآالناينواسيدآمينهمی8كهشامل

تریپتوفان.

باشند:اسيدآمينهزیرمی16:كهبدنتواناییسنتزآنهاراداردوشاملاسیدهای آمینه غیر ضروری-ب

آالنين،گالیسين،تيروزین،سرین،سيستئين،اسيدگلوتامياك،اسايدآساپارتيك،گلوتاامين،آساپارژینو

چوندردورانكودكیبهپرولين.اسيدهايآمينهآرژنينوهيستيدیناسيدهايآمينهنيمهضروريهستند

صورتیكاسيدآمينهضروريودردورانبزرگسالیبهصورتنيمهضرورياند)هارپر(.

 گزینه ج صحیح است. -2

تریپتوفان،تيروزینوبهميزانكمتريفنيالآالناينوهمچناينپيونادهايجانبیاسيدهايآمينهزنجيره

گيريجذبنوربهوسيلةدستگاهكنند.اندازهجذبمی(Ultra violet)پپتيدينوررادرمنطقةفرابنفش

اسپكتروفتومتر،روشیسریعبرايتخمينزدنمقدارپروتئينیكمحلولاسات.اسايدهايآميناهحلقاوي

ناانومتردارايجاذب286تریپتوفان،تيروزینوبهميزانكمتاريفنيالآالنايندرطاولماوجآروماتيك

كنند)دولين،لنينجر(.نانومتر(نورراجذبمی226فرابنفشدور)كمترازهستند.تماماسيدهايآمينهدر























 گزینه د صحیح است. -8

سرین،ترئونينوتيروزینبهدليلداشتنگروههيدروكسيلدرساختمانخودباهعناواناسايدهايآميناه

است)لنينجر(.شوند.فنيلآالنينفاقداینگروهدرساختارخودالكلینيزشناختهمی
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 گزینه ج صحیح است. -4

درحالتطبيعیبدنوروديوخروجینيتروژندرحالتعادلاسات.درشارایطیكاهخروجاینيتاروژن

كمترازميزانوروديآنباشدباعثتجمعنيتروژندربدنشدهكهبهآنتعادلمثبتنيتروژنگویند.اما

نباشدسطحنيتروژنكاهشپيداكردهیكتعادلمنفایدرشرایطیكهخروجینيتروژنبيشازوروديآ

ايتامينشودآمينهضرورياستوبایدازسيستمتغذیهاسيدیكشود.اسيدآمينهترئونينازتایجادمی

 شود)هارپر(.پسكاهشوروديآنمنجربهتعادلمنفیازتمی

 گزینه الف صحیح است. -5

یكپروتئينتترامرباچهارگروهپروستتيكهِمبودهكههركدامبهیاكزنجيارهپلای(Hb)هموگلوبين

 IX(Protoporphyrinپپتيديمتصلمیباشند.گروههِمازیكسيستمحلقويبهنامپروتوپاورفيرین

IX)تشكيلیافتهكهحاويیكاتمآهندوظرفيتی(Fe
 2+

درمركزخاوداسات.اتامآهانموجاوددر(

هاايدهدكهازاینتعداد،چهارپيوندباانيتاروژنحلقاهتمانهِم،تشكيلششپيوندكوواالنسیمیساخ

پيرولیپورفيرینكهدریكسطحقراردارندودوپيونددیگربهصورتكئوردینانسعمودبارایانصافحه

Hisمیباشدكهپنجميناتصالآهنباازتایميدازول
یااهيساتيدینHis F8موسومبهFدرمارپيچ57

بودهوششميناتصالآهنبااكسيژنمولكولیدرطرفدیگارصافحه(Proximal Histidine)نزدیك

Hisمیباشد.اكسيژندرموقعيتیاستكهیكپيوندهيدروژنیباا
04(His E3)درماارپيچEدارد.باه

His E3اصطالحاًهيستيدیندور(Distal Histidine)ينجر(.گویند)لننيزمی 
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 گزینه د صحیح است. -6

هاباناپایداركاردنسااختارنوعجهشدرهموگلوبينانسانمیتواندواقعشودكهاینجهش866بيشاز

هموگلوبينباعثافزایشیاكاهشميلتركيبیاكسيژنبهآهن،یایكافزایشدرسرعتاكسيداسيونآهن

Fe)فرو
2+

Fe)بهآهنفریك(
7+

یاهمانمِتهموگلاوبينیاكهموگلاوبينغيرعامالوHbMشوند.می(

 یااF8عملكنندهفریكاستكهتواناییاتصالبهاكسيژنراندارد.درایننوعهموگلاوبينهيساتيدین

E3درزنجيرههايآلفاوبتابهتيروزینتغييریافتهاست.دراینصورتFe
Feبه+2

شود.ميلتبدیلمی+7

تواندنبهاكسيژنكماستوبههمينعلتبيماركبودرنگاست.متهموگلوبينمیتركيبیاینهموگلوبي

،یاكاهشفعالياتآنازیمماتMناشیازعوارضجانبیداروهاییهمچونسولفاناميدها،هموگلوبينارثی

 هموگلوبينردوكتازباشد)دولين،هارپر(.

 گزینه ج صحیح است. -7

pHایزوالكتریك(pHi)بهآنpHمجماوعبارهاايمثباتگفتهمیشودكهدرآن،ي(NH7
+
ومنفای(

(COO
-
گروهقابلیونيزهشادندارناد2اسيدهايآمينهبرابرصفراست.درمورداسيدهايآمينهايكه(

pHایزوالكتریكازميانگينpkaايكاهدوگاروهباازيشود.اسيدهايآميناهگروهاولودومحاصلمی

 pHندوگروهبازيودرمورداسيدهايآمينهاسيدي،ميانگيندوگروهاسيديبهعنواندارند،ميانگينآ

ایزوالكتریكایناستكهدوعددنزدیكبههمpH)سادهترینراهبرايمحاسبه.ایزوالكتریكخواهدبود

pKRنيازكاهدارايكنيم.(برايدواسيدآمينهسيستئينوتيروزین2راباهمجمعكردهوبعدتقسيمبر

باهامNH2وCOOHهايمربوطبهگروهpKمیباشندبهاینصورتاستكهبرايتيروزینهماندو

رابااRوگروهCOOHهايمربوطبهگروهpKشودولیاستثنابرايسيستئينجمعوبردوتقسيممی
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بههمينعلاتاز است،NH2روهگ pKآنكمتراز RگروهpKكنيمچونهمجمعوبردوتقسيممی

برایناساسداریم:شود.استفادهمیCOOHوگروه Rميانگينایندواستفادهنشدهوازميانگينگروه

10
2

8.102.9



 

 گزینه ب صحیح است. -3

گلوتامات،سيستئينوگالیسيناست.اینپپتيادباهدوفارماكسايد-γگلوتاتيونیكتريپپتيديشامل

(GSSG)وفرماحيا(2GSH).وجوددارد



شاودتااآنهاارادرآبقابالحالكناد.گلوتاتيونیكتركيباحياكنندهبودهوباداروهانيزتركيبمای

باشد،هامیگلوتاتيوندرانتقالاسيدهايآمينهازغشاهايسلولیدخالتدارد،قسمتیازساختارلوكوترین

هاا،شاركتباودهودرباازآراییپيونادهايديساولفيديپاروتئينآنزیمایكوفاكتوربرخیواكانشهااي

باشاد.گاروهكند.گلوتاتيونبهعنواناحياكننادهدرحفاظپایاداريغشاااریتروسايتبسايارمهاممایمی

تواندجهتاحياپراكسيدهايتشكيلشدهدرطیانتقالاكسايژنباهكااررود.سولفيدریلاینمولكولمی

استكاهباهوسايلهیاكپيونادديساولفيديباههاممتصالGSHنشاملدومولكولشكلاكسيدآ

اند.گلوتاتيونیكآنتیاكسيدانتقوياستوباعثمحافظتاجزايمهامسالولیدربرابارواكانشبااشده

شود.درشرایطاسترساكسايداتيوكاههايآزادوپراكسيدهامیهايعاملیاكسيژندارمانندرادیكالگروه

گلوتااتيونیابدوآنزیمكاتاالزقادربهتجزیهایانمقادارآباكسايژنهنيساتتوليدآباكسيژنهافزایشمی

-GS)تبدیلوخودبهگلوتاتيوناكسايدH2Oاحياءبهكمكآنزیمگلوتاتيونپراكسيدازآباكسيژنهرابه

SG)ا،توسطگلوتاتيونردوكتازوبادخالتشود.گلوتاتيونفرماكسيدبرايتوليددوبارهفرماحيتبدیلمی

NADPH+Hكوآنزیم
دهد)لنينجر،دولين(.راشكلمیGSHشكل+



ها : ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین2فصل   گروه علوم پزشکی نخبگان 

 

      22  
  

 
 صحیح است. ب گزینه -9

 درهمينفصلرجوعشود.2بهپاسخسوال

 گزینه ب صحیح است.  -11

بازي(دارايبارمنفیبوده،بهسمتpHایزوالكتریكخود) pHهادربااليهمهاسيدهايآمينهوپروتئين

اسايدي(دارايباارمثباتهساتند.pHایزوالكتریكخاود)pHكنندودرپایينقطبمثبتحركتمی

فيزیولوژیكدارايبارمنفیواسيدهايآمينهباازيدارايباارمثباتمایpHاسيدهايآمينهاسيديدر

(واسايدهاي16ایزوالكتریك)حادودpHدارايباالترینباشند.اسيدهايآمينهبازيمثلليزینوآرژنين

دربيناسيدهايآمينه(4ایزوالكتریك)حدودpH آمينهاسيديمثلآسپارتاتوگلوتاماتدارايكمترین

هستند)لنينجر(.

 گزینه ج صحیح است.  -11

گرددنیایجادمیدراثركنارهمقرارگرفتنحداقلدوپلیپپتيدكهدارايساختمانسومهستند،ساختما

شاوند.گویند.دراینساختماننيزانواعپيوندهايقويوضعيفتشكيلمایكهبهآنساختمانچهارممی

هاییكهبايشازیاكزیارواحاددارناد(یافاتاینساختمانمنحصراًدرپروتئينهاياوليگومر)پروتئين

شاوددردراینصورتگفتهمیدانكند،پيشود)یكپلیپپتيدممكناستهرگزساختمانمنظمدومیمی

ساختماناولباقیماندهاستمانندانسولين.یاممكناستدرساختماندومباقیبماند،مانندكالژنویا

هاايكارويتاكزیرواحادي،درنهایاتتنهااآناینكهتنهابهساختمانسومبرسدماننداكثارپاروتئين

ساختمانهايقبلیراتكميلكردهباشاند(ومعماوالًرسندكهتمامیهاییبهساختمانچهارممیپروتئين

هاییاستكهبيشازیكزیرواحددارندمثالًهموگلوبينوالكتاتدهيدروژنازكهدارايمربوطبهپروتئين

 باشند)لنينجر(.زیرواحدمی4

 گزینه ب صحیح است.  -12

همينفصلداریم:در3باتوجهبهتوضيحاتسوال
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7.9
2

5.109.8



 

 گزینه ج صحیح است.  -18

روشهايمرسومآنزیمیدرهيدروليزپپتيدهاشاملمواردذكرشدهدرجدولمیباشد:

 آنزیم

 

 تریپسین اسيدي آمينو هاي باقيمانده كربوكسيل ازسمت پپتيدي Lysپيوند درصورتيكهArgو

 نباشد.Pro(Rn)باقيماندهبعدي

 کیموتریپسین اسيدي آمينو هاي باقيمانده كربوكسيل ازسمت پپتيدي Pheپيوند ،Tyr ،Trp Leuو

 نباشد.Pro(Rn)درصورتيكهباقيماندهبعدي

درصورتيكهLeuوTyr،TrpوPheپيوندپپتيديازسمتآمينباقيماندههايآمينواسيدي پپسین

 نباشد.Pro(Rn-1)باقيماندهقبلی

 Argپيوندپپتيديازسمتكربوكسيلباقيماندهآمينواسيدي ترومبین

 GluوAspپيوندپپتيديازسمتكربوكسيلباقيماندههايآمينواسيدي  V3پروتئاز 

 االستاز اسيدي آمينو هاي باقيمانده كربوكسيل ازسمت پپتيدي Alaپيوند ،Gly ،Ser Valو

 .نباشدPro(Rn)درصورتيكهباقيماندهبعدي

 ترومولیزین اسيدي آمينو هاي باقيمانده آمين ازسمت پپتيدي Ile،Met،Phe،Trp،Tyrپيوند Valو

 نباشد.Pro(Rn-1)درصورتيكهباقيماندهقبلی

 بروموسيانوژنهايآنزیمیذكرشدهازعالوهبرروش (CNBr)بهعنوانیكروششيمياییكه

تواناستفادهشودنيزمیازسمتكربوكسيلآنمیMetباعثهيدروليزباقيماندهآمينواسيدي

نمود.

 شكند.همچنينهيدروكسيالميدپيوندآسپاراژینباگالیسينبعديرامی

 .اسيدرقيقباعثتخریبپيوندآسپارژینباپرولينبعدازآنمیشود

،Cتواننتيجهگرفتدرایانساوالآنازیمكيموتریپسايندرمحاللذاباتوجهبهمواردذكرشدهمی

دارايعملكرداست)لنينجر(.

 صحیح است.  الفگزینه  -14
فيزیولوژیكنقاشتاامپونیدارد.اتصاالاكسايژنباهآهانpHاياستكهدرآمينهيدینتنهااسيدتهيس

شودودرنتيجاهباعاثلوبينمیهموگلوبينموجبتغييراتكونفورماسيونیدرواحدهايهيستيدینهموگ
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گردد.بنابراینقسمتیازخاصيتبافريهموگلوبينبهعلتاسيدگرایشهموگلوبينبهاكسيژنمیافزایش

)لنينجر(.آمينههيستيدیناست

 گزینه ب صحیح است.  -15

تشكيلشدهاست.درماهβودوزنجيرهαهموگلوبيناصلیانسانبالغ،ازدونوعگلوبينشاملدوزنجيره

درخونجنينیα2 2درخونرویانیاستوسپستبدیلبهα2ε2 هاياولحاملگیهموگلوبينبهصورت

آنكاساتهوباه استكهبهمرورازميازانα2 2شود.پسدرهنگامتولدنوزادهموگلوبينبهصورتمی

تغييرشكلدهد.انواعدیگرهموگلوبيندرجدول HbA شودتابههموگلوبينبالغیعنیاضافهمی ميزان

زیرآمدهاست)دولين،هارپر(.

 توضیحات نوع گلوبین نوع هموگلوبین

HbA(HbA1)α2  2هموگلوبينطبيعیانساناست

HbA2 α2 2 زیاداستدرتاالسمی

HbFα2 2باشددرخونجنينزیادمی

HbE α2ε2 α2ε2میشودتشكيلدراولينماههايحاملگی

HbS α2S2 هموگلوبينسلولهايداسیشكلاست

 گزینه د صحیح است.  -16

 درهمينفصلرجوعشود.16بهپاسخسوال

 گزینه ب صحیح است.  -17
 درهمينفصلرجوعشود.14بهپاسخسوال

 گزینه ب صحیح است.  -13
هايشود.درگلبولمیهايقرمزتشكيلتركيبیاستكهدرگلبول(BPG)بيسفسفوگليسرات–7و2

شود،ازواكنشايكهبافسفوگليسراتكينازكاتاليزمیقرمز،گليكوليزممكناستبهجايعبورازمرحله

 بگذردكهمحصولآن بيسفسفوگليسرات-7و1بيسفسفوگليسراتاز-7و2بيسفسفوگليسراتموتاز

است.
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 هيچمولكول اینمسير حاصلنمیATPدر گليكوليز بافتاز اكسيژندر پایينبودنفشار هايشود.

تركيبحدواسط(BPG)بيسفسفوگليسرات–7و2محيطیباعثافزایشسنتز از اریتروسيتها در

 یعنی گليكوليز می-7و1مسير فسفوگليسرات تركيبیBPG گردد.بيس ميل شدید كاهش سبب

درBPGكند.ایجادمیBPGواتصالO2باطمعكوسبيناتصالهموگلوبينبهاكسيژنشدهویكارت

 جایگاهیدورازاكسيژنبههموگلوبينمتصلمیشود)لنينجر،هارپر(.

 گزینه د صحیح است.  -19

 درهمينفصلرجوعشود.17بهپاسخسوال

 گزینه الف صحیح است. -21

 درهمينفصلرجوعشود.19بهپاسخسوال

 گزینه ج صحیح است.  -21

هاينوكلئوپروتئينیوهمچناينبهعنوانپروتئين(Histones)هاوهيستون(Protamines)هاپروتامين

(9666تارینوسابكتارین)حادوداًپروتئينهايپایهتقریباًدرتمامیجانوارانوجودداشاتهوكوچاك

وندودرساختمانخودشهايدیگرباگرمامنعقدنمیهايمحلولدرآبهستند.برخالفپروتئينپروتئين

هااغالبااًدراساپرموجاودمیباشند.پروتامين(Lys,Arg)محتويتعدادزیاديازاسيدهايآمينهبازي

 دراسپرمماهیآزاد)لنينجر(.(Salmine)دارندمثلسالمين
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 گزینه د صحیح است.  -22

.درهمينفصلرجوعشود2بهپاسخسوال

 گزینه ب صحیح است.  -28

 درهمينفصلرجوعشود.8بهپاسخسوال

 

نکته مهم: داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه جزوات نخبگان دیگر نیاز 
به خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگری نخواهید داشت. برای اطالع از نحوه 

 دریافت جزوات و یا کتب تست با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
 

65732227390-00562676-00562606-626  

667-77776662)رشت(  

667-22722927)الهیجان(  
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