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گروه آموزشی نخبگان
عنوان :کتاب مجموعه سواالت کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی
مولف  :رضا سنبلی ،بنت الهدی شفیعی

چاپ  :اول
قیمت  003333 :ریال
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای مرکز خدمات آموزشی فرهنگ گستر نخبگان محفوظ
است لذا هر گونه تکثیر و بازنویسی مطالب به هر نحو ممکن در هر گونه رسانه،کتاب ،مجله ،جزوه
 ،لوح فشرده و  ...بدون اجازه کتبی این مرکز شرعاً حرام است و موجب پیگرد قانونی میشود
.

مراکزپخش :

 .1تهران -میدان انقالب-کوچه مهرناز(روبروی ایستگاه مترو) -ساختمان  -4واحد  – 4مرکز خدمات
آموزشی نخبگان 00030306-00030301-فروشگاهاینترنتی  shop.nokhbegaan.ir
شمارهتماسفروشگاه65732227390:

 .0خیابان شریعتی -کوچه شهید گلبندی ،مرکزتخصصیخدماتآموزشیگروهپزشکی نخبگان-
310-00006330

 .0اصفهان :خیابان هزار جریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -جنب دانشکده پزشکی -مرکز فنی دیتا
 .4الهیجان :میدان شهدا-پاساژ خیرخواه -طبقه آخر 310-40040340

ب

مقدمه مولفین
كتابحاضرتخصصیترینمنبعسواالتبيوشيمیمربوطبهرشتهعلوم تغذیهدرمقطعكارشناسیارشدودكتري
می باشد.ازآنجایيكهبرايرشتهیادشدهكتابیانحصاريبهشكلپاسختشریحیبرايداوطلبانمقاطعذكرشده

وجودنداشتبرآنشدیمكهاینخالرادرزمانحاضرپوششدهيم .
درنگارشاینكتابسعیوتالشفراوانیشدهاستكهفصلبنديمناسببراساسمنابعجدیدومعتبربرايدرس
بيوشيمیرعایتگردد.بهعنوانمثالباتوجهبهپيشرفتهايانجامشدهدرزمينهسرطانوهمچنينطرحسواالت
متعدددراینزمينهدرسالهاياخيركهنشانازاهميتاینمبحثدارد،یكفصلمستقلباعنوانبيوشيمی
سرطانوتومورماركرهادرنظرگرفتهشدهاست .
ازویژگی هاياینكتابارائهپاسخهايكامالتشریحیونيزذكرمنبعپاسخهرسوالاستتاداوطلبباآگاهی

بيشتردرجهتدركسواالتخودبرآید .
بهطورحتمبهمانندهراثرومجموعهاياینكتابنيزخالیازنقصنبودهوشایستهاستمولفانراباانتقاداتو
پيشنهاداتسازندهخوددرجهترفعكمیوكاستیهاآنیاريفرمایيد .
درانتهاجاداردتاازهمهعزیزانمجموعهبزرگآموزشینخبگانخصوصاًشخصدكتردعاییكهمارادرتمامی
مراحلآمادهسازيایناثریارينمودهاندكمالتشكروقدردانیراداشتهباشيم .



 رضاسنبلی 
بنتالهديشفيعی 

فهرست مطالب:
فصل:1آب–الكتروليتهاوتعادلاسيدوباز 
پاسخنامهفصلآب–الكتروليتهاوتعادلاسيدوباز 
فصل:2ساختماناسيدهايآمينهوپروتئينها 
پاسخنامهفصلساختماناسيدهايآمينهوپروتئينها 
فصل:7پروتئينهايپالسما 
پاسخنامهفصلپروتئينهايپالسما 
فصل:4متابوليسماسيدهايآمينه 
پاسخنامهفصلمتابوليسماسيدهايآمينه 
فصل:9ساختمانومتابوليسمهِم 
پاسخنامهفصلساختمانومتابوليسمهِم 
فصل:0آنزیمها 
پاسخنامهفصلآنزیمها 
فصل:3آنزیمشناسیبالينی 
پاسخنامهفصلآنزیمشناسیبالينی 
فصل:8ساختمانویتامينهاوامالحمعدنی 
پاسخنامهفصلساختمانویتامينهاوامالحمعدنی 
فصل:5ساختمانكربوهيدراتها 
پاسخنامهفصلساختمانكربوهيدراتها 
فصل:16متابوليسمكربوهيدراتها 
پاسخنامهفصلمتابوليسمكربوهيدراتها 
فصل:11بيوانرژیتيكواكسيداسيونبيولوژیك 
پاسخنامهفصلبيوانرژیتيكواكسيداسيونبيولوژیك 

فهرست مطالب

گروه علوم پزشکی نخبگان
فصل:12ساختمانليپيدهاوغشاهايزیستی 
پاسخنامهفصلساختمانليپيدهاوغشاهايزیستی 
فصل:17متابوليسمليپيدها 
پاسخنامهفصلمتابوليسمليپيدها 
فصل:14هورمونهاومسيرهايانتقالپيام 
پاسخنامهفصلهورمونهاومسيرهايانتقالپيام 
فصل:19ساختماناسيدهاينوكلئيك 
پاسخنامهفصلساختماناسيدهاينوكلئيك 
فصل:10متابوليسماسيدهاينوكلئيك 
پاسخنامهفصلمتابوليسماسيدهاينوكلئيك 
فصل:13بيولوژيمولكولی 
پاسخنامهفصلبيولوژيمولكولی 
یسرطانوتومورماركرها 
فصل:18بيوشيم 
یسرطانوتومورماركرها 
پاسخنامهفصلبيوشيم 
فصل:15روشهايبيوشيمیوبيولوژيمولكولی 
پاسخنامهفصلروشهايبيوشيمیوبيولوژيمولكولی 

ه

فهرست مطالب

گروه علوم پزشکی نخبگان

و

گروه علوم پزشکی نخبگان

فصل  :1آب -الکترولیتها و تعادل اسید و باز

فصل اول :آب – الکترولیت ها و تعادل اسید و باز
 -1کدام یک از عناصر زیر یک کاتیون اصلی خارج سلولی است؟(ارشد)38
د)كلسيم 
ج)پتاسيم
ب)منيزیم
الف)سدیم
 -2اسمواللیته مایع خارج سلولی مربوط به کدام یک از عناصر زیر میباشد؟(ارشد)38
د)آهن 
ج)كلسيم
ب)سدیم
الف)منيزیم
 -8دفع یون های هیدروژن در لوله های ادراری باز جذب کدام مورد را سبب میشود؟(دکتری )38
الف)آب

ب)اوره

ج)بیكربناتد)كلسيموفسفر 

 -4کلیه به وسیله کدام مورد در تعادل اسید و باز شرکت میکند؟(دکتری )38
ب)جذبمجدداسيدآمينه 
الف)ترشحآمونياك
د)كاهشبرداشت CO2
ج)افزایشكتوژنز
 -5اگر در یک محلول تامپون غلظت نمک صد برابر غلظت اسید باشد(:دکتری)34
ب)pHدوواحدبيشترازpkاست .
الف)pHبا pkبرابراست.
د)pHدوبرابرpKاست .
ج)pHدوواحدكمترازpKاست.
 -6در حالت  Hypoventilationکدام یک از موارد زیر اتفاق میافتد؟(دکتری )35
الف)اسيدوزمتابوليكب)الكالوزتنفسیج)اسيدوزتنفسید)آلكالوزمتابوليك 
 -7اگر در یک محلول تامپون غلظت نمک  11برابر غلظت اسید باشد در مورد  pHتامپون کدام گزینه
درست است ؟(ارشد)36
الف)یكواحدكمترازpKاستب)باpKبرابراست 
ج)یكواحدبيشترازpKاست  د)./1واحدبيشترازpKاست 
 -3در اسیدوز تنفسی کدام ماده زیر افزیش مییابد؟(دکتری)36
الف)Pco2ب)HCO7-ج)pHد)اسيدالكتيك 
 pH -9محلول تامپونی با غلظت نمک  1/1موالر و غلظت اسید  1/111موالر چقدر است؟()pk=4/9
(دکتری )36
الف)0/5ب)3/5ج)2/5د) 9/5
 -11برای ساختن  11میلی لیتر سود  1/8نرمال چند گرم  NaOHمورد نیاز است ()NaOH=41؟ (ارشد
)37
الف)6/12ب)2/1ج)7د) 4
 -11در تمام موارد زیر پتاسیم خون افزایش مییابد ،بجز(:دکتری )33
الف)تخریبسلولیب)اسيدوزج)نارسائیكليويد)آلكالوز
 -12برای تهیه نیم لیتر بافر استات  1/2موالر  pHبرابر  ،4/7چه مقدار اسید استیک و استات سدیم نیاز
است؟( pKa=4/7اسید ،وزن مولکولی اسید استیک =  61و وزن مولکولی استات سدیم = (32
(دکتری )91
الف)7گرماسيد7گرمنمكب)4/1گرماسيد4/1گرمنمك 
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ج)7گرماسيد4/1گرمنمك د)0گرماسيد8/2گرمنمك 
در بافری با  pH=7.7کدام مورد زیر میباشد؟)(pKa=6.7

 -18نسبت غلظت
(ارشد)91
الف)2

ب)16

ج)26

د)166

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

ج)266-226

د) 239-766

 -15چنانچه غلظت آهن سرم خون بیماری  611میکروگرم در لیتر ومیزان  TIBCسرم این بیمار 411
میکرو گرم درصد باشد ،درصد اشباع و غلظت ترانسفرین (میلی گرم درصد) به ترتیب چقدر
است؟(ارشد)92
الف)166و 28ب)19و286

ج)26و2/8

د)46و 18

 -16بخش اعظم گلوکز و اسیدهای آمینه پس از ورود به نفرون در کدام قسمت بازجذب میشود؟(دکتری
)92
الف)دیستال

ب)پروكسيمال

ج)لوپهنله

د)لولههايجمعكننده 

 -17چنانچه مقدار مساوی از محلول های  1/1موالر سدیم دی هیدروژن فسفات (
سدیم هیدروژن فسفات(

 )Naو دی

) را با یکدیگر مخلوط کنیم pH ،محلول حاصل چقدر است؟

( pKaاسید فسفریک عبارتند از  6/3 ،2و ()12ارشد )98
الف)2

ب)4/4

ج)0/8

د) 5/4

 -18غلظت سدیم سرم بیماری  888/5میلی گرم درصد میلی لیتر می باشد.مقدار آن بر حسب میلی اکی
واالن در لیتر چقدر است؟(( )Na =28ارشد  )98
الف)129ب)179ج) 149د) 199
 -19در افزایش اسمواللیته خون همه موارد زیر اتفاق می افتد ،بجز( :ارشد )98
د)افزایشاسموالليتهادرار 
ج)توليدمقدارزیادادرار
الف)آزادشدنوازوپرسين ب)تشنگی
 -21در یک سیستم بافری (تامپونی) کدام عامل کمترین نقش را در ظرفیت بافری دارد؟ (ارشد )94
د)غلظتاسيد 
ج)ظرفيتاسيد
ب)pKاسيد
الف)pHمحيط
 pH -21ایزو الکتریک ایزولوسین تقریباً برابر  6و  pkaگروه کربوکسیل آن برابر  2/4است pka .گروه
آمین برابر است با(:ارشد )94
الف)7/0








ب)8/4

ج)4/2

2

د) 5/0

پاسخنامه فصل آب -الکترولیتها و تعادل اسید و باز

گروه علوم پزشکی نخبگان

پاسخنامه فصل آب – الکترولیت ها و تعادل اسید و باز
 -1گزینه الف صحیح است.
هاوآنيونهامیباشند .


الكتروليتهايمایعاتبدنشاملكاتيون
،پروتئينهااوآنياون

وآنيونهاشاملSO4 ،HPO4 ،HCO7 ،Cl :

كاتيونهاشاملCa2+،K+،Na+:وMg2+

 +
-1

+
هايآلیاست.كاتيونعمدهخارجسلولی  Naباغلظتتقریبی 146meqLو  Kیاككااتيونعمادهداخال
سلولیباغلظتتقریبی4meqL-1میباشد.آنيونعمدهخارجسلولیCl-است(دولين).
 -2گزینه ب صحیح است.
اسمول) (osmواحدفشاراسمزياستكهیكاسمولبرابربایكمولازذراتمادهمحلولاست .
×nمول=اسمول 
برايمثالمحلولحاوي1مولگلوكزدرهرليترمعادل1osm/litومحلولحااوي1ماولNaClدرهارليتار
معادل 2osm/litاست.اسموالریتهتعداداسمولدریكليترمیباشد.درواقعحاصلضربغلظتمولیماادهدر
تعدادذراتقابلتفكيك(یاهمانضریبوانتهوف)است .
×nموالریته=اسموالریته 
براينشاندادنفعاليتاسمزيتركيباتحلشدهدرمایعااتبادنازواحادميلایاسامول)(mosmكاه6/661
اسمولاستاستفادهمیشود.اسموالليتهطبيعیپالسمادرحدود766ميلیاسمولدرليتراست.اگربياانغلظات
براساسكيلوگرمآب)(osm/Kgباشدبهآناسموالليتهگویند.مهمترینعاملایجاداساموالليتهخاارجوداخال
سلولیبهترتيببهوسيلهیونهايسدیموپتاسيمایجادمیگردد.
 -8گزینه ج صحیح است.
كليههاازسهطریقبهتعادلاسيدوبازمیپردازند :
+
ازسلولهايتوباولیاساتكاهازطریاق

الف -ازطریقبازجذببیكربنات:بازجذببیكربناتنيازمندترشح H
هايتوبولیواردمیگردد.بیكربنات


هاخارجوسدیمبهسلول

ازاینسلول
انجاممیگيردH+.

جابهجاییNa+/H+
هايتوبولیخارجوبهخونواردمیشوند .


حاصلازاینطریقبههمراهسدیمازسلول
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:تامپونفسفاتدرتوبولهابادریافتH+وتبدیلفسفاتديسدیكبهمنوسدیكنقاشدارد.

ب-ترشحیونH+
بهدليلعدمجذبتوسطكليههاازطریقادراردفعمیشود .

H2PO4


دفعآمونياك:كليههاازطریقتبدیلآمونياكحاصلازتجزیهگلوتامينبهیونآمونيومودفعآنازطرقكليهها

ج-
بهتنظيمpHخونمیپردازند .


 -4گزینه الف صحیح است.
بهپاسخسوال7درهمينفصلرجوعشود.
 -5گزینه ب صحیح است.
اگریكواكنشاسيديرابهصورتزیردرنظربگيریم :

HA ⇌ H+ + A−

ثابتتجزیهبرايایناسيدبرابراستبا :

] [ H  ][ A 
][ HA
4

 Ka 
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ازآنجایيكه:
− log [H ] = pHو− log Ka= pKa
+



میباشدپسدرمعادلهHA ⇌ H+ + A−میتوانداشت:

) ] − log [H+] = − log Ka - log ( [A−] ⁄ [HA
پس :

A 


][ HA

pH  pK a  log

اینمعادلهبهمعادلههندرسونوهاسلباخ)(Henderson – Hasselbalchمعروفاست.بافرهاایااتاامپونهاا
سيستمهايآبیهستندكهتمایلدارنددربرابرتغييراتpHدرهنگاماضافهشدنمقادیركاماسايد)(H+یاابااز

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

−
درسيستمبافريموردسوالغلظتنمكیعنی] [Aنسبتبهغلظتاسايدیعنای]166[HAبراباراساتپاس
خواهيمداشت :

pH  pK a  log 100
pH  pK a  2

 -6گزینه ج صحیح است.
كاهش pHخونبهكمترازحدطبيعیرااسيدوزوافزایشpHخونبهباالترازحدطبيعیراآلكالوزمایگویناد.
تواندبهصورتهايزیرباشد:


اسيدوزوآلكالوزمی
-1اسيدوزمتابوليكی 
-2آلكالوزمتابوليكی 
-7اسيدوزتنفسی 
-4آلكالوزتنفسی 

سيستمبافريبيكربنات HCO 


3

HCO 

H 2 CO3 

مهمترینسيستمبافريخوندربرابرتغييراتpHمایباشاد.اگارنسابت



3

H 2 CO3 

كمترازحدطبيعیباشداسيدوزرخمی دهد.برايكوچكشادنكساریاابایادميازانبایكربناات


][HCO7-كمشود(اسيدوزمتابوليكی)یابایدميزانفشارCO2افزایشیابد(اسيدوزتنفسی).

واگرنسبت HCO 
بيشترازحدطبيعیباشدآلكالوزرخمیدهد.برايبزرگشدنكسریاابایادميازانبای



3

H 2CO3 

كربنات][HCO7-زیادشود(آلكالوزمتابوليكی)یابایدميزانفشاارCO2كااهشیاباد(آلكالوزتنفسای).تغييارات
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ميزانبیكربناتو CO2بهصورتاوليهبودهوبرايحفظحالتطبيعیتغييراتایندوجزءدرخالفجهتمنجر

بهجبرانحالتاوليهوطبيعیشدن HCO 
میشود.


3

H 2 CO3 

اینتغييراتدرجدولزیرآمدهاست .
نوع اختالل

pH

][HCO8-

CO2

مسیر جبران

اسيدوزمتابوليكی 

↓

↓

-

↓CO2

آلكالوزمتابوليكی 

↑

↑

-

↑CO2

اسيدوزتنفسی 

↓

-

↑

↑] [HCO7-

آلكالوزتنفسی 

↑

-

↓

↓] [HCO7-

آرامودقيقانجاممیدهادوتغيياراتفشاار

تغييراتغلظتبیكربناتبهعهدهكليههاستكهاینكاررابهصورت

بهوسيلهریهانجاممیگيردكهبهصورتسریعونهچنداندقيقصورتمیپذیرد.

CO2
مهمتریندالیلاسيدوزمتابوليكی :
-1افزایشتوليداسيدالكتيك 
-2افزایشتوليداجسامكتونی 
افزایشدفعبیكربناتدراسهال 

-7
-4دیابتنوع 1
-9مسموميتشدیدبا CO
-0كاهشدفعH+دراسيدوزتوبولیكليوي 
مسموميتهايالكلی 

-3
-8مصرفداروهاياسيديمثلآسپرین 
مهمترین دالیل آلکالوز متابولیکی:
مصرفداروهايقلياییمثلبیكربناتسدیم 

-1
-2افزایشآلدوسترون 
-7مصرفطوالنیداروهايدیورتيك 
-4خونریزيشدید 
-9هيپوكالمی 
-0استفراغ 
-3انسدادروده 
مهمترین دالیل اسیدوز تنفسی:
-1ذاتالریه 
بيماريهايریوي،آسم،انسدادمزمنریويوادمحادریوي 

-2
مصرفمورفين،الكلوباربيتوراتها 

-7

0
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-4كمكاريشدیدتيروئيد 
-9چاقیمفرط 
مهمترین دالیل آلکالوز تنفسی:
-1افزایشدمايبدن 
-2مصرفداروهایینظيرساليسيالتها 
-7هيپوكسی 
-4استرس 
-9عفونت CNS
هيپوونتيالسيونبهمعنیكاهشفعاليتریهاستدرنتيجهفشار(PCO2)CO2افازایشماییابادكاهمنجارباه
شود.هيپرونتيالسيونعكسهيپوونتيالسيوناستكهمنجربهآلكالوزتنفسیمیگردد.

اسيدوزتنفسی 
می
 -7گزینه ج صحیح است.
باتوجهبهتوضيحاتسوال9درهمينفصل
خواهيمداشت :
pH  pK a  log 10
 -3گزینه الف صحیح است.

pH  pK a  1

بهپاسخسوال0درهمينفصلرجوعشود.
 -9گزینه الف صحیح است.
باتوجهبهتوضيحاتسوال9درهمينفصلداریم :

A 


pH  pK a  log

][ HA
0.1
 pH  pK a  log
 pH  pK a  log 100
0.001
pH  pK a  2
pH  4.9  2  6.9
 -11گزینه الف صحیح است.
هاينرمال،محلول هاییهستندكهدرهرليترآنهایكاكیواالنگرم(وزنمولكولیتقسايمبارظرفيات)از


محلول
جسمحلشوندهموجوداست.ظرفيتNaOHبرابر 1میباشادپاسیاكاكایواالنآنبراباربااوزنمولكاولی
NaOHاست .
ابتدامحاسبهمیكنيمبراي16ميلیليتر1نرمالچهميزان NaOHالزماست 



 X=6.4

اكنونمحاسبهمیكنيمكهبراي6/7نرمالچهميزان NaOHالزمداریم :

3

ميلیليتر 

گرم 

 1666

 46

 16

X
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 X=6.12

گرم 

نرمال 
1

6.4

 6.7

X

پس6/12گرمازNaOHبرايساختن16ميلیليترازمحلول1نرمالآنالزماست.
 -11گزینه د صحیح است.
پتاسيمبهعنوانمهمترینكاتيونداخلسلولیاستكهبهافزایشمقدارخارجسلولیآنهيپركالمیمیگویندكه

دراثرعواملیمثلهموليز،هيپوكسی،اسيدوز،كمبودانسولين،نارساییكليه،سوختگیهايشدید،فعاليتعضالنی

شدیدمیتواندایجادشود(تيتز).

 -12گزینه ج صحیح است.
هايموالر،محلول هاییهستندكهدرهرليترآنهایكمولكولگرم(مول)ازجسمحلشوندهوجوددارد.


محلول
چون pHو  pKaبافرموردنظریكیاستپسميزاننمكواسيدبایدبرابرباشدلذابرايتهيهنيمليتربافر6/2
موالربه296ميلیليترمحلول6/2موالرازاسيدونمكنيازاست .
مقداراسيدموردنيازبرابراستبا :
ميلیليتر 

گرم 



 1666

06

 X=19

 296

X



موالر 

گرم 

1

19

6.2

X



 X=7

ومقدارموردنيازبراينمكبرابر :
ميلیليتر 

گرم 



 1666

82

 X=26.9

 296

X



موالر 

گرم 

1

26.9

6.2

X

 X=4.1

پسبراينيمليتراستاتسدیم6/2موالر4/1،نمكوبراينيمليتراستات6/2موالر7،گرممادهالزماست.
 -18گزینه ب صحیح است.
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معادلههندرسونوهاسلباخ :

A 


][ HA
دربافرموردنظرطبقسوالداریم :

 pH  pK a  log

HPO 
2

4

H 2 PO4 

7.7  6.7  log

پسبراياینكهpHاینبافربرابربا3شودطبقمعادلهمقدار HPO 



2

4

H 2 PO4 

 logبایدبرابر1باشد.پساگرنسبت

كسربرابر16شودlog16=1میگردد.
 -14گزینه د صحیح است.
بهپاسخسوال2درهمينفصلرجوعشود .
 -15گزینه ب صحیح است.
انتقالآهنبهشكلفریكبهوسيلهترانسفرین) (TRFانجامشده كهتعيينمقدارترانسفرینبراساسظرفيتتام
اتصالبهآهنترانسفرینTIBCصورتمیپذیرد(تيتز) .

g

g

dl

60

درصداشباع dl  100  15
g
400
dl

 60

g
L

600



برايمحاسبهغلظتترانسفرین) (TRFسادهترینراهمحاسبهغيرمستقيمازرويمقدار TIBCبراساسمعادله
زیراست :
) TRF(mg/dl) = 6.3×TIBC(μg/dl
یا 
 TIBC = 1.47× TRF
پسغلظتترانسفرینبرحسبميلیگرمدرصدمیشود :
 6.3×466 =286
 -16گزینه ب صحیح است.
بخشاعظمفيلتراسيوندركليهدرقسمتتوبولپروكسيمالانجاممیگيردكهاینميزاندرحد06تا86درصد
میباشد.دراینبخش 39درصدسدیم،كلروآبوگلوكزواسيدهايآمينهتقریباًبهطوركاملانجاممیشودكه
گلوكز از طریق فرایندهاي غيرفعالوابسته به سدیم و اسيدهاي آمينه به وسيله فرایند انتقال فعال بازجذب می
شوند(تيتز).
 -17گزینه ج صحیح است.
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سيستم بافري فسفات  HPO 
H PO 
2

4



4

 :شامل  HPO4-2و  H2PO4-استpK .

این سيستم بافري حدود 0/8

2

میباشد.اینسيستمبافري،بهترینبافرخونبودهولیبهدليلغلظتكم،ازاهميتكمیبرخورداراست .

یونيزاسيونآنبهصورتزیراست :
pK1=2H2PO4-↔ NaHPO4-2 +H+

pK2=0.8NaH2PO4-↔Na2 HPO4-2 +H+

pk7=12Na2H2PO4-↔ Na7 PO4-2 +H+
باتوجهبهحالتخواستهشدهpk=0.8است.پسبراساسمعادلههندرسونوهاسلباخداریم :

A 


pH  pK a  log

][ HA
0.1
pH  6.8  log
0.1
pH  6.8  0
pH  6.8

 -13گزینه ج صحیح است.
دراینمسالهمقدارسدیمبرحسبميلیاكیواالندرليترخواستهشدهاست(یعنینرماليته)ایندرحالیاستكه
مقدارسدیمبرحسبميلیگرمدرصداست.پسكافيستاینمقداردر16ضربشودپسداریم :
N=777.9×16/27=149
 -19گزینه ج صحیح است.
هورمونضدادراريیاوازوپرسينباتاثيررويلولههايجمعكنندهادرارانتهاییكليه)(Distal tubuleباافزایش
منافذغشایی(آكواپورین) 2منجربهافزایشبازجذبآبمیگردد.افزایشاسموالریتهوكاهشفشاروحجامخاون
می شود.باافزایشاسموالليتهخاون،اساوالليتهادرارافازایشیافتاهكاهمنجارباهافازایش
منجربهافزایش ADH
هورمونوازوپرسينمیگردد .مركزتشنگیتوسطعواملافزایشترشحوازوپرساينتنظايمشادهكاهافازایشایان
هورمونباعثتشنگیمیشود(دولين) .
 -21گزینه ج صحیح است.
سيستمهايآبیهستندكهتمایلدارنددربرابرتغييراتpHدرهنگاماضافهشادنمقاادیركام

یاتامپونها

بافرها
+
اسيد) (Hیاباز) ،(OHمقاومتنماین د.یكسيستمبافريازیكاسيدضعيف(دهندهپروتون)وبازكونژوگاهآن
(گيرندهپروتون)تشكيلمیشود.جایيكه pH=pkاستظرفيتبافريوجاوددارد.مهامتارینعامالدرظرفيات

بافريمقداراسيدوبازاستوظرفيتاسيدنقشیدراینميانندارد .
 -21گزینه د صحیح است.
جهتمحاسبهpHiاسيدهايآمينهكهدارايزنجيرهجانبیغيریونیهستندpKعاملآمينراباعاملكربوكسيل
جمعوبر2تقسيممیكنيم .

16
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) pK1   COOH   pK 2 (  NH 3
2

 pH i 

درسوالpHایزوالكتریكوpKعاملكربوكسيلآوردهشدهاستكهواردكردنآندرفرمولخواهيمداشت .

) 2.4  pK 2 (  NH 3
 pK 2  9.6
2


11

6
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فصل دوم :ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها
 -1فقدان کدام اسیدآمینه زیر در رژیم غذایی سبب توقف سنتز پروتئین میشود؟(ارشد)38
د)پرولين 
ج)ایزولوسين
ب)تيروزین
الف)گليسين
 -2جذب نوری در ناحیه  231نانومتر برای اندازه گیری کدام اسیدآمینه استفاده میشود؟(ارشد)38
د)آرژینين 
ج)فنيلآالنين
ب)ایزولوسين
الف)ترهاونين
 -8همه اسیدهای آمینه زیر دارای گروه  OHهستند ،بجز( :ارشد)38
الف)ترهاونين

ب)تيروزین

ج)سرین

د)فنيلآالنين 

 -4کاهش مصرف کدام یک از اسیدهای آمینه سبب تعادل منفی ازت خواهد شد؟(ارشد)38
د)آسپاراژین 
ج)ترهاونين
ب)تيروزین
الف)سيستئين
 -5این عنصر در ساختمان هموگلوبین قرار دارد؟(ارشد )38
الف))Fe(II

ب))Cu(II

ج))Fe(III

د)) Cu(I

 -6کدام یک از هموگلوبینهای زیر به سبب اینکه آهن  Hemeآن به شکل فریک میباشد نمیتواند به
اکسیژن وصل شود؟(دکتری)38
الف)BbC

ب)HbS

ج)HbF

د) HbM

 -7در تیتراسیون اسیدآمینه pKهای مسخص شده عبارتند از pK2=9.2 ،pK1=2.2 :و ،pK8=11.3
 pHایزوالکتریک این اسیدآمینه کدام است؟(ارشد )34
ج)16
ب)3/2
الف)0/8

د) 5/2

 -3پپتید مهم که در واکنشهای اکسیداسیون و احیاء سلول شرکت میکند کدام است؟(ارشد )34
د)كاليدین 
ج)پلیپپتيدلوزالمعده
ب)گلوتاتيون
الف)كارنوزین
 -9کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در طول موج  231نانومتر دارای جذب نوری است؟(ارشد )34
د)گلوتاميكاسيد 
ج)آرژنين
ب)تریپتوفان
الف)متيونين
 -11کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در کروماتوگرافی تعویض یون در  pH =11/8بار خنثی دارد؟(دکتری
)34
الف)His

ب)Lys

ج)Met

د) Leu

 -11کدام یک از ترکیبات زیر دارای ساختمان چهارم پروتئینی میباشد؟(دکتری)34
ج)الكتاتدهيدروژنازد)پروالكتين 
ب) ميوگلوبين
الف) انسولين
 pH -12ایزوالکتریک اسید آمینهای با  PK1=2/8و  PK2=3/9و  PK8=11/5کدام است؟(ارشد)35
الف)3/3

ب)5/3

ج)0/3

د) 8/3

 -18در ساختمان پپتید زیر کدام پیوند توسط کیموتریپسین شکسته میشود؟(ارشد)35
Cys A Glu B Phe C Ala D Lys
د) D
ج)C
ب)B
الف)A
 -14کدام اسید آمینه نقش بیشتری در خاصیت تامپونی هموگلوبین دارد؟(ارشد)35
د)گلوتاميكاسيد 
ج)ليزین
ب)گلوتامين
الف)هيستيدین
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 -15در موقع تولد کدام یک از هموگلوبینهای زیر درخون نوزاد هموگلوبین اصلی است؟(ارشد )35
الف)

2 2



ب)

2 2



ج) 2  2



د)

2 2

 -16حضور کدام دسته از اسیدهای آمینه زیر باعث میشود تا  pHایزوالکتریک پروتئین باالتر باشد؟
(دکتری)35
Thr, Ile, Leu, Ala )1
ج)Gln, Cys, Glu, Asp

ب) Phe, Trp, Gly, Pro
د) Gly, Tyr, Arg, Lys

 -17در  pHفیزیولوژیک کدام اسید آمینه ظرفیت ماگزیمم دارد؟(دکتری)35
الف)آرژینينب)هيستيدین ج)والين

د)اسيدگلوتاميك 

8 DPG -13و  2در کدام بافت زیر تولید میگردد؟(ارشد)35
ج)كليه
ب)گلبولقرمز
الف)كبد

د)ریه 

 -19ترکیب  CNBrپیوند پپتیدی در محل کدام اسید آمینه در زنجیرة پلی پپتیدی را میشکند؟(دکتری
)36
الف)Asnب) Valج)Gly

د) Met

 -21ساختمان  α2ε2هموگلوبین در چه دوران از زندگانی یافت می شود؟(ارشد)37
الف)سهماهاولجنينیب)سهماهدومجنينیج)سهماهسومجنينید)بعدازتولد
 -21پروتامینها در کدام ترکیب زیر وجود دارد؟(دکتری)37
الف)اوالبومينب)گاماگلبولين ج)نوكلئوپروتئيند)هيستون 
-22جذب نوری یک پروتئین در طول موج  231نانومتر به دلیل کدامیک از موارد زیر است(:ارشد )33
ب)دارابودنتعدادزیادپيوندپپتيدي 
الف)وجودگروههايكربوكسيل
د)وجوداسيدآمينهتيروزین 
ج)وجوداسيدآمينهگوگرددار
 -28کدام زوج از اسیدهای آمینه در تولید گلوتانیون نقش دارند ؟(ارشد)33
الف)گليسينوآسپارژینب)گلوتاماتوسيستئينج)متيونينوآرژینيند)آسپارتاتوليزین 
-24پپتیدی با ساختمان  Val-Trp-Glu-Asp-Lys-Leu-Metدر شرایط فیزیولوژیک دارای کدام بار
الکتریکی است؟(دکتری)33
الف) -2ب)-1

ج)صفر

د) +1

 -25کدام دسته از اسیدهای آمینه زیر تمایل بیشتری برای مشارکت درساختار دوم مارپیچ– آلفا دارند؟
(دکتری)33
الف)گالیسينوپرولين
ج)گالیسينوگلوتاميكاسيد

ب)گلوتاميكاسيدومتيونين 
د)پرولينوميتونين 

 -26آلفا کراتین به چه دلیلی غنی از کدام گروه از اسیدهای آمینه میباشد؟(دکتری)33
الف)ایجاداتصالیونیبينزنجيرههايپلیپپتيدي–اسيدآمينههايباردار 
ب)ایجاداتصالیونیبينزنجيرههايپلیپپتيدي–اسيدآمينههايقطبی 
ج)جفتشدننزدیكرشتههايپلیپپتيدي–اسيدآمينههايآبگریز 
د)عدمایجاداتصالبينرشتههايپلیپپتيدي–اسيدامينههايآبگریز 
17

فصل  :2ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئینها

گروه علوم پزشکی نخبگان

 -27فعالیت  ATPaseدر میوزین در حضور کدام ترکیب مستقیماً افزایش مییابد؟(دکتری )39
ب)تروپونين

الف)اكتين

ج)تروپوميوزین

د)مروميوزین 

 -23اتصال کدامیک از ترکیبات زیر به هموگلوبین از طریق حلقه هم ) (Homeمیباشد؟ (ارشد)39
الف)CO2



ب)CO

ج)DPG

د)NO2

 -29تمام اسیدهای آمینه زیر در ساختمان پروتئین شرکت دارند ،بجز( :ارشد)39
الف)تيروزین



ب)والين

ج)ترئونين

د)اورنيتين 

 -81پیچ گاما(  )𝜸 turnدر پروتئین ها توسط چند اسید آمینه ایجاد میشود؟(دکتری)39
الف)0

ب)9

ج)4

د) 7

 -81کدامیک از اسید آمینههای زیر در اتصال اولیگوساکاریدها در گلیکوپروتئینها نقش کمتری دارد؟
(دکتری)39
الف)سرین

ب)ترئونين

ج)تيروزین

د)آسپارژین 

 -82مخلوطی از اسیدهای آمینه آالنین ،اسید گلوتامیک و لیزین را در بافر با  pH=6حل می نماییم،
ترتیب حرکت آنها به طرف آند از راست به چپ چگونه است؟(ارشد )91
ب)ليزین-آالنين-گلوتامات 
الف)گلوتامات-آالنين-ليزین
د)گلوتامات-ليزین-آالنين 
ج)آالنين-گلوتامات-ليزین
 -88هنگام تخریب سریع بافت عضالنی دفع ادراری کدام یک از پروتئینهای زیر دیده میشود؟(ارشد
)91
الف)ایمينوگلوبولينهاب)ميوگلوبين ج)هموگلوبين

د)هاپتوگلوبين 

 -84کدام یک از اسید های آمینه زیر  pHایزوالکتریک باالتری دارند؟(ارشد )91
الف) Argب)Glu

ج)Ser

د) Cys

 -85جهت بررسی اثر درمانی داروهای پایین آورنده قند خون در بیماران دیابتی اندازهگیری کدام یک از
موارد زیر شاخص خوبی است؟(دکتری )91
الف)قندناشتا ب)قنددوساعته

ج)HbA1Cد)تستتحملگلوكز 

 -86کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در گروه  Rدارای گروه گوانیدین می باشد؟(ارشد )91
الف)ليزین

ب)هيستيدین

ج)تریپتوفان

د)آرژینين 

 -87تاثیر تغییر  pHبر روی تمایل اکسیژن به هموگلوبین چگونه است؟(ارشد )91
الف)كاهش pHمنجربهآزادسازياكسيژنمیشود .ب)افزایش pHاثريبرآزادسازياكسيژنندارد .
د)افزایش pHمنجربهآزادسازياكسيژنمیشود .
ج)كاهش pHاثريبرآزادسازياكسيژنندارد.
 -83سولفاته شدن جزء مهمی از سنتز کدام مورد می باشد؟(ارشد )91
الف)پروتئوگليكانهاب)گانگليوزیدها

ج)گليكوپروتئينهاد)بيلیروبينكونژوگه 

 -89در ارتباط با نحوه اتصال قند به پروتئین در هموگلوبین گلیکوزیله( )HbAlcو محل انجام آن کدام
گزینه صحیح است؟(ارشد )91
الف)باتشكيلپيوند-Nگليكوزیديدرگلژي
ج)همزمانباسنتزپروتئيندرشبكهآندوپالسمی

ب)باتشكيلپيوند-Oگليكوزیديدرگلژي 
د)بااتصالغيرآنزیمیبهپروتئيندرسيتوزول 
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 -41کدام یک از اسیدهای آمینه زیرر در حفرره مرکرزی

در زنجیرره

بره 8 DPGو 2متصرل

میشود؟(ارشد )91
الف) His E3ب)His F8

د) Ser B9

ج)Val N1

 -41چنانچه در ساختمان هموگلوبین طبیعی ،اسیدآمینه هیستیدین  F3با تیروزین جایگزین گردد ،کدام
نوع هموگلوبین ایجاد میشود؟(دکتری )91
ج)F
الف)A2ب)M

د) C

-42فیالمان نازک فیبر عضالنی حاوی همه ترکیبات زیر میباشد ،بجز( :دکتری )91
د)اكتين 
ج)ميوزین
الف)تروپوميوزین ب)تروپونين
 -48کدام اسید آمینه در ساختمان مارپیچ 𝛂 کمتر دیده میشود؟(دکتری )91
د) Leu
ج)Glu
الف) Lysب)Gly

 -44گروه ( R

) در ساختمان کدام اسید آمینه زیر وجود دارد؟ (ارشد )92

CH

ب)ایزولوسين

الف)آالنين

د)ترئونين 

ج)والين

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

الف)االستين ب)كراتين

د)ترئونين 

-46کدام یک از اسیدهای آمینه تغییر شکل یافته زیر در ساختمان میوزین شرکت دارد؟ (ارشد )92
الف)گاماكربوكسیگلوتاماتب)-9هيدروكسیليزینج)-N0متيلليزیند)-4هيدروكسیپرولين 
 -47کدام سه اسید آمینه زیر نقش زیادی در اتصال کوواالنسی پروتئین به کربوهیدرات دارد؟(ارشد
)92
الف)Thr,Ser, Asnب) Tyr, Ser, Aspج) Arg, Glu, Cysد) thr, Asp, Lys
 -43اسید آمینه آالنین در محلولی که  pHآن برابر با

قرار گرفته است .فرم مولکرولی آن در

این محلول کدام یک از موارد زیر است؟(ارشد)92
الف)
ب)
ج)
د)

7

7
7

2

7

2

7

2

و

7

و
و
و

7

7

7

7

7

7

7





-49اسید آمینه سیستئین دارای pkهای زیر میباشد( pHi .ایزوالکتریک) این اسید آمینه چقدر
است؟(
الف)9/63

و
ب)0/12

و
ج)5/27

)(ارشد)92
د) 16/21

 -51تخریب پروتئینها توسط یوبی کیتین( )Ubiquitinتوسط کدام یک از شاخصهای پروتئین تخریب
شونده رخ میدهد؟(دکتری)92
الف)موتيفHelix-Turn-Helix

ب)اسيدآمينهليزیندرساختمانپروتئين 
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ج)توالیهايكربوكسیترمينال


فصل  :2ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئینها

د)توالیهايآمينوترمينال 



 -51تمام گزینههای زیر در مورد کالژن صحیح است ،بجز( :دکتری)92
الف)كالژنهاازنظرزنجيرهكربوهيدراتبایكدیگرمتفاوتند .

ب)گليكوپروتئينیاستكهقسمتقنديآنبهریشهاختصاصیهيدروكسیپرولينمتصلشدهاند .

ج)وجودگليسيندرموقعيتسهدرمياندرپایداريمارپيچسهتاییكالژنضرورياست .
د)قسمتاعظمهيدروكسیپروليندركالژندرموقعيت(4كربن )گروههيدروكسيلدارد .
 -52در مورد تیوردوکسین کدام گزینه درست است؟(دکتری)92
الف)كوآنزیمواكنشتشكيلریبونوكلئوتيداست.
ج)ازاحياءمتيونينحاصلمیگردد.


ب)تركيبپروتئينیدارايگروههاي-SHاست .


د)درسنتزگلوتاتيوننقشدارد .

 -58همه موارد زیر دارای خاصیت جذب نور ماوراء بنفش می باشد ،بجز(:ارشد)98
الف)پيوندپپتيديب)تریپتوفان ج)فنيلآالنين د)سيستئين 
 -54کدام ماده زیر عمدتاً در گلبول قرمز و در ارتباط با مسیر گلیکولیز ساخته میشود؟ (دکتری)98
ب)1و-7ديفسفوگليسراتج)2و-7ديفسفوگليسراتد) NADH
الف)NADPH
 -55گزینه صحیح در مورد پروتئینهرای فاقرد سراختار) ،(Unstructured proteinsکردام اسرت؟
(دکتری)98
الف)پروتئينهاییهستندكهدراثرگرمادناتورهشدهاند .

ايپيدامیكنند .


ب)بااتصالبهبيومولكولهاساختارتعریفشده
ج)هيچعملكردزیستیندارند .
د)غنیازاسيدهايآمينهآروماتيكهستند .
 Isohydric transport -56عبارت است از( :دکتری)98
ب)انتقالO2ازریهبهبافتها 
الف)انتقالCL-ازRBCبهپالسما
د)انتقالHCO7-ازپالسمابه RBC
ج)انتقالCO2ازبافتهابهریه
 -57کدامیک از موتیف های زیر در ساختمان بتای ناهمسو دیده میشود؟(دکتری)98
ب) helix-turn-helix
الف)strand-turn-strand
د) helix-turn-strand-turn-helix
ج)strand-turn-helix-turn-strand
 -53اتصال قند به هموگلوبین و تولید  HbAlcدر کجا و چه موقع صورت میگیرد؟(دکتری)98
ب)پسازسنتزدرگویچههايقرمز 

الف)درهنگامسنتزدرشبكهآندوپالسمی
د)درهنگامسنتزدرسيتوزول 
ج)پسازسنتزدردستگاهگلژي
 -59کدامیک از اسیدهای آمینه تغییر یافته زیر در ساختمان پروترومبین( )Prothrombinوجود
دارد؟(دکتری)98
الف) Phosphoserine
ج)methyllysine

ب) Carboxyglutamate
د) phosphotyrosine

 -61کدام مورد ،پیوند پپتیدی را در محل متیونین قطع میکند؟(ارشد )94
الف)سيانوژنبرميد

ب)پپسين

ج)كيموتریپسين
10
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 -61برای تشکیل گروه
الف)

7

ب)

 در ساختمان تورین( )taurineکدام ترکیب نقش دارد؟ (دکتری )942
4

د)Cysteine

ج)

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

ب)صفحاتهمسويβ

ج)صفحاتغيرهمسويβد)خميدگیβ

 -68درساختار پروتئینها supersecondary structure ،چه خصوصیتی دارد؟(دکتری )94
الف)یكdomainاست .
ج)یك

βاست.

ب)یكموتيفhelix- loop-helixاست .
د)یك
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پاسخنامه فصل ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئینها
 -1گزینه ج صحیح است.
هادرروندپروتئينسازيبهاسيدهايآمينهبهعنوانبلوكهايساختمانینيازدارند.ازميان26نوع


سلول
آمينهبهكاررفتهدرساختارپروتئينهمگیدربدنسنتزنمیشوندلاذااسايدهايآميناهباراسااس

اسيد
یسنتزشاندربدنبهدوگروهتقسيممیشوند :

توانای
الف-اسیدهای آمینه ضروری :بدنتوانايسنتزآنهارانداشتهوبایدازطریقرژیمغذاییواردبدنشوند
كهشامل8اسيدآمينهمی باشند:لوسين،ایزولوساين،والاين،ترئاونين،متياونين،ليازین،فنيالآالناينو
تریپتوفان .
اسيدآمينهزیرمیباشند:

ب-اسیدهای آمینه غیر ضروری:كهبدنتواناییسنتزآنهاراداردوشامل16
آالنين،گالیسين،تيروزین،سرین،سيستئين،اسيدگلوتامياك،اسايدآساپارتيك،گلوتاامين،آساپارژینو
پرولين.اسيدهايآمينهآرژنينوهيستيدیناسيدهايآمينهنيمهضروريهستندچوندردورانكودكیبه
صورتیكاسيدآمينهضروريودردورانبزرگسالیبهصورتنيمهضرورياند(هارپر) .
 -2گزینه ج صحیح است.
زنجيرههايجانبیاسيدهايآمينهتریپتوفان،تيروزینوبهميزانكمتريفنيالآالناينوهمچناينپيوناد

كنند.اندازهگيريجذبنوربهوسيلةدستگاه


جذبمی
پپتيدينوررادرمنطقةفرابنفش)(Ultra violet
اسپكتروفتومتر،روشیسریعبرايتخمينزدنمقدارپروتئينیكمحلولاسات.اسايدهايآميناهحلقاوي
آروماتيك تریپتوفان،تيروزینوبهميزانكمتاريفنيالآالنايندرطاولماوج286ناانومتردارايجاذب
نانومتر)نورراجذبمیكنند(دولين،لنينجر) .

هستند.تماماسيدهايآمينهدرفرابنفشدور(كمتراز226











 -8گزینه د صحیح است.
سرین،ترئونينوتيروزینبهدليلداشتنگروههيدروكسيلدرساختمانخودباهعناواناسايدهايآميناه
الكلینيزشناختهمیشوند.فنيلآالنينفاقداینگروهدرساختارخوداست(لنينجر) .
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 -4گزینه ج صحیح است.

درحالتطبيعیبدنوروديوخروجینيتروژندرحالتعادلاسات.درشارایطیكاهخروجاینيتاروژن
كمترازميزانوروديآنباشدباعثتجمعنيتروژندربدنشدهكهبهآنتعادلمثبتنيتروژنگویند.اما
درشرایطیكهخروجینيتروژنبيشازوروديآنباشدسطحنيتروژنكاهشپيداكردهیكتعادلمنفای
آمينهضرورياستوبایدازسيستمتغذیهايتامينشود

ازتایجادمیشود.اسيدآمينهترئونينیكاسيد

پسكاهشوروديآنمنجربهتعادلمنفیازتمیشود(هارپر).

 -5گزینه الف صحیح است.
هموگلوبين) (Hbیكپروتئينتترامرباچهارگروهپروستتيكهِمبودهكههركدامبهیاكزنجيارهپلای
پپتيديمتصلمیباشند.گروههِمازیكسيستمحلقويبهنامپروتوپاورفيرین(Protoporphyrin IX
)IXتشكيلیافتهكهحاويیكاتمآهندوظرفيتی)(Fe 2+درمركزخاوداسات.اتامآهانموجاوددر
ساختمانهِم،تشكيلششپيوندكوواالنسیمیدهدكهازاینتعداد،چهارپيوندباانيتاروژنحلقاههااي
پيرولیپورفيرینكهدریكسطحقراردارندودوپيونددیگربهصورتكئوردینانسعمودبارایانصافحه
میباشدكهپنجميناتصالآهنباازتایميدازولHis57درمارپيچFموسومبهHis F8یااهيساتيدین
نزدیك)(Proximal Histidineبودهوششميناتصالآهنبااكسيژنمولكولیدرطرفدیگارصافحه
میباشد.اكسيژندرموقعيتیاستكهیكپيوندهيدروژنیباا(His E3)His04درماارپيچEدارد.باه
نيزمیگویند(لنينجر).

His E3اصطالحاًهيستيدیندور)(Distal Histidine
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 -6گزینه د صحیح است.
نوعجهشدرهموگلوبينانسانمیتواندواقعشودكهاینجهشهاباناپایداركاردنسااختار

بيشاز866
هموگلوبينباعثافزایشیاكاهشميلتركيبیاكسيژنبهآهن،یایكافزایشدرسرعتاكسيداسيونآهن
میشوندHbM.یاهمانمِتهموگلاوبينیاكهموگلاوبينغيرعامالو
فرو)(Fe2+بهآهنفریك) (Fe7+
عملكنندهفریكاستكهتواناییاتصالبهاكسيژنراندارد.درایننوعهموگلاوبينهيساتيدینF8یاا
 E3درزنجيرههايآلفاوبتابهتيروزینتغييریافتهاست.دراینصورتFe2+بهFe7+تبدیلمیشود.ميل
نبهاكسيژنكماستوبههمينعلتبيماركبودرنگاست.متهموگلوبينمیتواند

تركيبیاینهموگلوبي
ناشیازعوارضجانبیداروهاییهمچونسولفاناميدها،هموگلوبينارثی،Mیاكاهشفعالياتآنازیممات
هموگلوبينردوكتازباشد(دولين،هارپر).
 -7گزینه ج صحیح است.
pHایزوالكتریك)(pHiبهآنpHيگفتهمیشودكهدرآن،مجماوعبارهاايمثبات)(NH7+ومنفای
)  (COOاسيدهايآمينهبرابرصفراست.درمورداسيدهايآمينهايكه2گروهقابلیونيزهشادندارناد
pHایزوالكتریكازميانگينpkaگروهاولودومحاصلمیشود.اسيدهايآميناهايكاهدوگاروهباازي
دارند،ميانگينآ ندوگروهبازيودرمورداسيدهايآمينهاسيدي،ميانگيندوگروهاسيديبهعنوان pH
ایزوالكتریكخواهدبود(.سادهترینراهبرايمحاسبهpHایزوالكتریكایناستكهدوعددنزدیكبههم
راباهمجمعكردهوبعدتقسيمبر2كنيم).برايدواسيدآمينهسيستئينوتيروزیننيازكاهدارايpKR
میباشندبهاینصورتاستكهبرايتيروزینهماندوpKهايمربوطبهگروهCOOHوNH2باهام
جمعوبردوتقسيممیشودولیاستثنابرايسيستئينpKهايمربوطبهگروهCOOHوگروهRراباا
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همجمعوبردوتقسيممیكنيمچونpKگروه Rآنكمتراز pKگروهNH2است ،بههمينعلاتاز

استفادهمیشود.برایناساسداریم :

ميانگينایندواستفادهنشدهوازميانگينگروه RوگروهCOOH

9.2  10.8
 10
2

 -3گزینه ب صحیح است.
گلوتاتيونیكتريپپتيديشامل-γگلوتامات،سيستئينوگالیسيناست.اینپپتيادباهدوفارماكسايد
)(GSSGوفرماحيا)(2GSHوجوددارد .


گلوتاتيونیكتركيباحياكنندهبودهوباداروهانيزتركيبمایشاودتااآنهاارادرآبقابالحالكناد.
گلوتاتيوندرانتقالاسيدهايآمينهازغشاهايسلولیدخالتدارد،قسمتیازساختارلوكوترینهامیباشد،

كوفاكتوربرخیواكانشهاايآنزیمایباودهودرباازآراییپيونادهايديساولفيديپاروتئينهاا،شاركت
می كند.گلوتاتيونبهعنواناحياكننادهدرحفاظپایاداريغشاااریتروسايتبسايارمهاممایباشاد.گاروه
سولفيدریلاینمولكولمی تواندجهتاحياپراكسيدهايتشكيلشدهدرطیانتقالاكسايژنباهكااررود.
شكلاكسيدآنشاملدومولكول GSHاستكاهباهوسايلهیاكپيونادديساولفيديباههاممتصال
شده اند.گلوتاتيونیكآنتیاكسيدانتقوياستوباعثمحافظتاجزايمهامسالولیدربرابارواكانشباا

هايآزادوپراكسيدهامیشود.درشرایطاسترساكسايداتيوكاه


هايعاملیاكسيژندارمانندرادیكال

گروه
توليدآباكسيژنهافزایشمییابدوآنزیمكاتاالزقادربهتجزیهایانمقادارآباكسايژنهنيساتگلوتااتيون

احياءبهكمكآنزیمگلوتاتيونپراكسيدازآباكسيژنهرابهH2Oتبدیلوخودبهگلوتاتيوناكسايد(GS-
)SGتبدیلمیشود.گلوتاتيونفرماكسيدبرايتوليددوبارهفرماحيا،توسطگلوتاتيونردوكتازوبادخالت
راشكلمیدهد(لنينجر،دولين) .

كوآنزیمNADPH+H+شكلGSH
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 -9گزینه ب صحیح است.
بهپاسخسوال2درهمينفصلرجوعشود.
 -11گزینه ب صحیح است.
همهاسيدهايآمينهوپروتئينهادرباالي pHایزوالكتریكخود(pHبازي)دارايبارمنفیبوده،بهسمت

قطبمثبتحركتمیكنندودرپایينpHایزوالكتریكخاود(pHاسايدي)دارايباارمثباتهساتند.
اسيدهايآمينهاسيديدر pHفيزیولوژیكدارايبارمنفیواسيدهايآمينهباازيدارايباارمثباتمای
باشند.اسيدهايآمينهبازيمثلليزینوآرژنيندارايباالترینpHایزوالكتریك(حادود)16واسايدهاي
آمينهاسيديمثلآسپارتاتوگلوتاماتدارايكمترین pHایزوالكتریك(حدود)4دربيناسيدهايآمينه
هستند(لنينجر) .
 -11گزینه ج صحیح است.
نیایجادمیگردد

دراثركنارهمقرارگرفتنحداقلدوپلیپپتيدكهدارايساختمانسومهستند،ساختما
كهبهآنساختمانچهارممیگویند.دراینساختماننيزانواعپيوندهايقويوضعيفتشكيلمایشاوند.

اینساختمانمنحصراًدرپروتئينهاياوليگومر(پروتئينهاییكهبايشازیاكزیارواحاددارناد)یافات
می شود(یكپلیپپتيدممكناستهرگزساختمانمنظمدومیپيدانكند،دراینصورتگفتهمیشاوددر
ساختماناولباقیماندهاستمانندانسولين.یاممكناستدرساختماندومباقیبماند،مانندكالژنویا
اینكهتنهابهساختمانسومبرسدماننداكثارپاروتئينهاايكارويتاكزیرواحادي،درنهایاتتنهااآن
رسندكهتمامیساختمانهايقبلیراتكميلكردهباشاند)ومعماوالً


هاییبهساختمانچهارممی

پروتئين
مربوطبهپروتئين هاییاستكهبيشازیكزیرواحددارندمثالًهموگلوبينوالكتاتدهيدروژنازكهداراي

زیرواحدمیباشند(لنينجر).

4
 -12گزینه ب صحیح است.
باتوجهبهتوضيحاتسوال3درهمينفصلداریم :
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8.9  10.5
 9.7
2
 -18گزینه ج صحیح است.
روشهايمرسومآنزیمیدرهيدروليزپپتيدهاشاملمواردذكرشدهدرجدولمیباشد :
آنزیم

تریپسین

پيوند پپتيدي ازسمت كربوكسيل باقيمانده هاي آمينو اسيدي  Lysو   Argدرصورتيكه
باقيماندهبعدي)Pro(Rnنباشد.

کیموتریپسین

پيوند پپتيدي ازسمت كربوكسيل باقيمانده هاي آمينو اسيدي  Trp ،Tyr ،Pheو Leu
درصورتيكهباقيماندهبعدي)Pro(Rnنباشد.

پپسین

پيوندپپتيديازسمتآمينباقيماندههايآمينواسيديPheوTrp،TyrوLeuدرصورتيكه
باقيماندهقبلی)Pro(Rn-1نباشد.

ترومبین

پيوندپپتيديازسمتكربوكسيلباقيماندهآمينواسيديArg

پروتئاز V3

پيوندپپتيديازسمتكربوكسيلباقيماندههايآمينواسيديAspوGlu

االستاز

پيوند پپتيدي ازسمت كربوكسيل باقيمانده هاي آمينو اسيدي  Ser ،Gly ،Alaو Val
درصورتيكهباقيماندهبعدي)Pro(Rnنباشد.

ترومولیزین

پيوند پپتيدي ازسمت آمين باقيمانده هاي آمينو اسيدي  Tyr،Trp،Phe،Met،Ileو Val
درصورتيكهباقيماندهقبلی)Pro(Rn-1نباشد.





عالوهبرروشهايآنزیمیذكرشدهازبروموسيانوژن) (CNBrبهعنوانیكروششيمياییكه

شودنيزمیتواناستفاده


ازسمتكربوكسيلآنمی
باعثهيدروليزباقيماندهآمينواسيديMet
نمود .
همچنينهيدروكسيالميدپيوندآسپاراژینباگالیسينبعديرامیشكند .


 اسيدرقيقباعثتخریبپيوندآسپارژینباپرولينبعدازآنمیشود .
لذاباتوجهبهمواردذكرشدهمیتواننتيجهگرفتدرایانساوالآنازیمكيموتریپسايندرمحال،C

دارايعملكرداست(لنينجر) .
 -14گزینه الف صحیح است.
آمينهاياستكهدرpHفيزیولوژیكنقاشتاامپونیدارد.اتصاالاكسايژنباهآهان
هيستيدینتنهااسيد 
هموگلوبينموجبتغييراتكونفورماسيونیدرواحدهايهيستيدینهموگلوبينمیشودودرنتيجاهباعاث
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افزایشگرایشهموگلوبينبهاكسيژنمیگردد.بنابراینقسمتیازخاصيتبافريهموگلوبينبهعلتاسيد
آمينههيستيدیناست(لنينجر) .
 -15گزینه ب صحیح است.
هموگلوبيناصلیانسانبالغ،ازدونوعگلوبينشاملدوزنجيرهαودوزنجيرهβتشكيلشدهاست.درماه
هاياولحاملگیهموگلوبينبهصورت α2ε2درخونرویانیاستوسپستبدیلبهα2 2درخونجنينی
میشود.پسدرهنگامتولدنوزادهموگلوبينبهصورتα2 2استكهبهمرورازميازان آنكاساتهوباه
اضافهمیشودتابههموگلوبينبالغیعنی  HbAتغييرشكلدهد.انواعدیگرهموگلوبيندرجدول

ميزان 
زیرآمدهاست(دولين،هارپر) .
نوع هموگلوبین
) HbA(HbA1
HbA2

توضیحات

نوع گلوبین
2

 α2

2

α2

درتاالسمیزیاداست 


 α2

درخونجنينزیادمیباشد 


هموگلوبينطبيعیانساناست 

 HbF

2

HbE

α2ε2

α2ε2دراولينماههايحاملگیتشكيلمیشود 

HbS

α2S2

هموگلوبينسلولهايداسیشكلاست 

 -16گزینه د صحیح است.
بهپاسخسوال16درهمينفصلرجوعشود.
 -17گزینه ب صحیح است.
بهپاسخسوال14درهمينفصلرجوعشود.
 -13گزینه ب صحیح است.
شود.درگلبولهاي

تركيبیاستكهدرگلبولهايقرمزتشكيل 
می

2و–7بيسفسفوگليسرات)(BPG
ايكهبافسفوگليسراتكينازكاتاليزمیشود،ازواكنش


قرمز،گليكوليزممكناستبهجايعبورازمرحله
بيسفسفوگليسراتموتازبگذردكهمحصولآن2و-7بيسفسفوگليسراتاز1و-7بيسفسفوگليسرات
است .
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در این مسير هيچ مولكول  ATPاز گليكوليز حاصل نمیشود .پایين بودن فشار اكسيژن در بافتهاي
محيطیباعثافزایشسنتز2و – 7بيسفسفوگليسرات) (BPGدراریتروسيتهاازتركيبحدواسط
مسير گليكوليز یعنی 1و -7بيس فسفوگليسرات میگردد BPG .سبب كاهش شدید ميل تركيبی
ایجادمیكند BPG.در

هموگلوبينبهاكسيژنشدهویكارتباطمعكوسبيناتصال O2واتصال BPG
جایگاهیدورازاكسيژنبههموگلوبينمتصلمیشود(لنينجر،هارپر).
 -19گزینه د صحیح است.
بهپاسخسوال17درهمينفصلرجوعشود.
 -21گزینه الف صحیح است.
بهپاسخسوال19درهمينفصلرجوعشود.
 -21گزینه ج صحیح است.
بهعنوانپروتئينهاينوكلئوپروتئينیوهمچناين

وهيستونها)(Histones

پروتامينها)(Protamines

پروتئينهايپایهتقریباًدرتمامیجانوارانوجودداشاتهوكوچاكتارینوسابكتارین(حادوداً)9666
هايدیگرباگرمامنعقدنمیشوندودرساختمانخود


هايمحلولدرآبهستند.برخالفپروتئين

پروتئين
میباشند.پروتامينهااغالبااًدراساپرموجاود

محتويتعدادزیاديازاسيدهايآمينهبازي)(Lys,Arg
دارندمثلسالمين)(Salmineدراسپرمماهیآزاد(لنينجر).
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 -22گزینه د صحیح است.
بهپاسخسوال2درهمينفصلرجوعشود .
 -28گزینه ب صحیح است.
بهپاسخسوال8درهمينفصلرجوعشود.

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.
626-00562606-00562676-65732227390
(رشت)667-77776662
(الهیجان)667-22722927

فروشگاه اینترنتی

shop.nokhbegaan.ir
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