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  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  
  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  ی  وردگارا، خارج  ا م ی  و  ور    دار  
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
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اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي
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ؤف ن  ه    :ط
  

بيوشيمي را به سرانجام  IQBشكرگذار خداي متعال هستيم كه توفيق عطا فرمود تا چاپ چهارم كتاب 
  .مقاطع مختلف و در موضوعات متنوعتست بيوشيمي در  4000كتابي با حدود  .برسانيم
جلد از اين كتاب به چاپ رسيده و به  هزار به ده گذرد، چيزي قريب  چاپ كتاب ميسالي كه از  سهدر اين 

دست داوطلبان عزيز رسيده است كه قسمت بزرگي از اين عزيزان بر سر بنده و گروه تأليفي دكتر خليلي 
منت گذاشته و ايرادات و پيشنهادات خود را به گوش مؤلف و انتشارات رسانده و ما هم به پاس اين محبت، 

امل طور ك بهپيش رو كتاب  بنابراين. ا اثري درخور شأن عزيزان آماده چاپ كنيممان را كرديم ت تمام سعي
  :به موارد ذيل دقت شاياني شده است بازخواني شد و در اين مسير

  .سعي شد در حد امكان تمام ايرادات اماليي، نگارشي و تايپي برطرف شود. 1
 10تا  5خود به  ،وري كه بعضي از فصولط بندي شده درآمد، به طور ميكروطبقه كليه فصول كتاب به. 2

  .تبديل شدند مبحث
با پاسخ تشريحي كامل داخل  ،ها از زمان آخرين چاپ كتاب، كليه سواالت جديد آورده شده در آزمون. 3

  .كتاب گنجانده شد
  .سازي شد از كليه فصول كتاب پاك استفاده سواالت تكراري و بي. 4
  .طوري كه به اصل موضوع آسيبي نرسد صالح شد، بههاي حاوي اطالعات اضافي ا پاسخ. 5
  .تر داشت، مورد ويرايش قرار گرفت پاسخ سواالتي كه نياز به توضيح بيش. 6
  .متري بهره بگيري تمامي اشكال و جداول كتاب مورد بازبيني قرار گرفت و سعي كرديم از اشكال با كيفيت. 7

كتاب و قيمت مناسب آن نيز اشاره كرد كه همه و همه  توان به كيفيت چاپ مناسب در كنار موارد فوق مي
، درس وجودكتاب پيش رواميدواريم با . براي كسب رضايت شما دوست و همكار عزيز فراهم شده است

  .يافتني شود بيوشيمي در امتحان ورودي دوره كارشناسي ارشد و دكتري هدفي آسان و دست
رات دكتر خليلي مخصوصا جناب آقاي شرقي و سركار خانم رفيعي در ادامه سپاسگزاريم از مسئولين محترم انتشا

هاي دلسوزانه و  جموعه كه اگر راهنماييو شخص جناب آقاي دكتر احمد خليلي مديريت محترم م
  . رسيد دريغ ايشان نبود قطعا اين كتاب به مرحله چاپ نمي هاي بي حمايت

در خاتمه بايد گفت تنها نامه نانوشته غلط ندارد و ما اين اثر را مستثني از ايراد ندانسته و مشتاقانه چشم 
  . را اصالح كنيم  هاي بعدي آن انتظار نقدهاي پرمهر شما اساتيد و دانشجويان گرامي هستيم تا در چاپ

  
  
  

  با احترام
  علي شريعتي

  

Alishariati66@gmail.com 
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سواالت فصل دوم

هاساختمان اسیدهاي آمینه، پپتیدها و پروتئین



دومالت فصل سوا

)/80T/b(آید؟میدستبهکدام ترکیب از دکربوکسیالسیون اسیدهاي آمینه بازي 

پوتریسین )4گابا)3

)/80MHc/b(:جزبه،کنندپذیرنده فسفات عمل میعنوانبه

هیستیدین)2

تیروزین)4

)/81T/b(کدام اسید آمینه در شرایط فیزیولوژیک خاصیت بافري دارد؟

هیستیدین)2

گلوتامین)4

)/81MHc/b(گردد؟در بدن از کدام اسیدآمینه مشتق می

هیستیدین)4آالنین)3

)/81MHc/b(شود؟هاي زیر دیده می

گوانین و پرولین )2

هیستیدین و آدنین)4

)82T/b/(

2 2 2
HS CH CH CH(NH ) COOH− − − −

متیونین)2

سیستئین)4

)/82T/i(رود؟ها به کار نمیاز اسیدهاي آمینه زیر در ساختمان پروتئین

ترئونین)4پرولین)3

)/82MHc/b(از اسیدهاي آمینه زیر یک ایمینو اسید است؟

لوتامینگ)4پرولین)3

)/82MHc/b(ها بدهد؟فیزیولوژیک خاصیت تامپونی به پروتئین

اسیدآسپارتیک)2

آرژنین)4

)/82Ph.D/pha(شود؟از اسیدهاي آمینه زیر دیده مییک

تریپتوفان و آرژنین)2

لیزین و فنیل آالنین)4

)/84T/b(ي به شرکت در ساختار مارپیچ آلفا دارد؟تربیش

آرژنین)4ایزولوسین)3

)/84MHc/b(باشد؟میوشیمیایی از مشتقات کدام اسیدآمینه

فنیل آالنین)4متیل دوپا)3

)/84MHc/b(نور ماوراء بنفش را دارد؟تربیش

اسیدي)4آروماتیک)3

)/84MHc/b(وجود دارد؟دوستآبهاي کروي هاي داخلی پروتئین

گلوتامیک اسید)4والین)3

سوا 28

آمینههاي اسید-1

کدام ترکیب از دکربوکسیالسیون اسیدهاي آمینه بازي .1

مالنین)2سروتونین)1

بهتمام اسیدهاي آمینه زیر در ساختمان پروتئین .2

ونین ئتر)1

سرین)3

کدام اسید آمینه در شرایط فیزیولوژیک خاصیت بافري دارد؟.3

سیستئین)1

متیونین)3

در بدن از کدام اسیدآمینه مشتق می(NO)نیتریک اکسید .4

لیزین)2نینآرژ)1

هاي زیر دیده میاز مولکولیککدامحلقه ایمیدازول در .5

هیستیدین -آرژنین)1

آالنین و گوانین )3

نام ساختمان زیر چیست؟.6

2 2 2
HS CH CH CH(NH ) COOH− − − −

ینهوموسیستئ)1

سیستین)3

از اسیدهاي آمینه زیر در ساختمان پروتئینیککدام.7

هیسیتدین)2سیترولین)1

از اسیدهاي آمینه زیر یک ایمینو اسید است؟یککدام.8

آرژنین)2هیستیدین)1

فیزیولوژیک خاصیت تامپونی به پروتئینpHتواند در از اسیدهاي آمینه مییککدام.9

هیستیدین)1

اسید گلوتامیک)3

یککدامگروه ایندول و گروه گوانیدو به ترتیب در .10

آسپاراژین و آرژنین)1

تیروزین و هیستیدین)3

بیشها، تمایل کدام اسیدآمینه در ساختار پروتئین.11

آالنین)2پرولین)1

وشیمیایی از مشتقات کدام اسیدآمینهگروه متیل جهت سنتز مواد بی.12

متیونین )2آالنین )1

بیشکدام گروه از اسیدهاي آمینه زیر قابلیت جذب .13

بازي)2آمیدي)1

هاي داخلی پروتئینتدر قسمتربیشاسیدآمینه کدام .14

آرژنین )2لیزین)1
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)/84Ph.D/b(:جزبه

فنیل آالنین اکسیژناز)

(Deiodinase)زدیدینا)

:جزبهتوانند در معرض تغییر کوواالنسی قابل برگشت قرار گیرند، 

)84Ph.D/b/(

ترئونین)4پرولین)

)85BSc/ve/(

(Leucine

(Histidine

)/85BSc/ve(ي بنزن است؟

النینآفنیل )4تریپتوفان)

)/86MSc/paiam(گردد؟میباعث تغییر فعالیت آنزیم

سرین)

امیکتاسید گلو)

)/86Ph.D/b(:جزبهد زیر دید،رتوان در تشکیل تمامی موا

تورین)

فسفوسولفات-5فسفوآدنوزین -3)

)/86Ph.D/b(توان دید؟ها میدر قسمت داخلی پروتئین

لیزین)

آرژنین)

)/87T/i(از اسیدهاي آمینه زیر در اتصال فلز به پروتئین نقش اصلی را دارد؟

(Pro4(Met

)/88T/b,n(ي است؟ فرفیزیولوژیک داراي باالترین ظرفیت با

(Asp4(Val

88MSc/agri(شود؟می eng/bio agri/(

آرژنین)

گلوتامین )

88MSc/agri(باشد؟میآمینو آن در ساختمان فضایی پروتئین مؤثر eng/bio agri/(

آسپارتیک)

سیستئین)

)/88MSc/bio(باشد؟ 

تریپتوفان)

گلوتامین)

Post Translational modification88(شود؟میهمتیلMHc/b/(

ایزولوسین)

پرولین)

ساختمان اسیدهاي آمینه، پپتیدها و پروتئین

بههاي زیر دخالت دارد، سلنوسیستئین در فعالیت همه آنزیم.15

)2تیوردوکسین ردوکتاز)1

)4گلوتاتیون پراکسیداز)3

توانند در معرض تغییر کوواالنسی قابل برگشت قرار گیرند، هاي تمامی اسیدهاي آمینه زیر میریشه.16

)3تیروزین)2سرین)1

باشد؟میکدام اسید آمینه آروماتیک.17

1(Glutamine2(

3(Tyrosine4(

ي بنزن است؟کدام اسید آمینه در ساختمان بیوشیمیایی خود فاقد حلقه.18

)3تیروزین)2آرژنین)1

باعث تغییر فعالیت آنزیمهاآنزیمشدن کدام اسید آمینه در ساختار فسفریله.19

)2آالنین)1

)4پارتیکاسید آس)3

توان در تشکیل تمامی موادر انسان گروه گوگرد سیستئین را می.20

)2تیوسولفات)1

)4متیونین)3

در قسمت داخلی پروتئینرااز اسیدهاي آمینه زیر یککدام.21

)2لوسین)1

)4اسید گلوتامیک)3

از اسیدهاي آمینه زیر در اتصال فلز به پروتئین نقش اصلی را دارد؟یککدام.22

1(Cys , His2(Ala3(

فیزیولوژیک داراي باالترین ظرفیت باpHاز اسیدهاي آمینه زیر در یککدام.23

1(His2(Lys3(

میخونpHکدام یک از اسیدهاي آمینه زیر باعث تنظیم .24

)2آسپارتیک اسید)1

)4هیستیدین)3

آمینو آن در ساختمان فضایی پروتئین مؤثرαتنها آمینواسیدي که گروه.25

)2آالنین)1

)4پرولین)3

باشد؟ میکدام اسیدآمینه بر روي کربن بتاي خود داراي انشعاب.26

)2ایزولوسین)1

)4تیروزین)3

modificationاز اسیدهاي آمینه زیر طی فرآیندیککدام.27

)2آرژنین)1

)4هیستیدین)3
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)/88MHc/b(شود؟ حل میتر

لیزین )4تریپتوفان)3

)/88MHc/b(است؟ )Φ(از اسیدهاي آمینه زیر فاقد چرخش فاي 

والین)4تریپتوفان )3

)/88Ph.D/b(آلفا دارند؟-راي مشارکت در ساختار دوم مارپیچي بتر

گلوتامیک اسید و متیونین)2

پرولین و متیونین)4

)/89MHc/nut(:جزبهیدهاي آمینه زیر در ساختمان پروتئین شرکت دارند، 

اورنیتین)4ترئونین)3

)/89Ph.D/b(تر است؟کدام اسیدآمینه بیش

3(Tyr4(Ala

)/90MSc/bio(تر است؟تر از بقیه بیشنانوم280

تریپتوفان)4آالنینفنیل)3

)/90Ph.D/b(تر است؟هاي زیر بیشاز ردیف اسیدآمینهیککدامدر مورد 

2(Asp-His-Gly-Tyr-Val-Ala

4(Pro-Val-Leu-Phe-Cys-Ala

)/90Ph.D/b(شود؟ ترین تعداد اتم ازت مشاهده می

هیستیدین )2

تریپتوفان )4

)/91MHc/nut(باشد؟خود داراي گروه گوانیدین می

آرژنین)4تریپتوفان)3

)/91MHc/gen(گیرد؟پپتیدي قرار میاز مراحل زیر در ساختار زنجیره پلی

هنگام ورود به شبکه آندوپالسمی)2

شح پروتئین به خارج از سلولدر زمان تر)4

)Ph.D/nut/91(شود؟دیده می

3(Glu4(Leu

)/92MHc/gen(در ساختمان کدام اسیدآمینه زیر وجود دارد؟

ترئونین)4والین)3

)Ph.D/b/92(تر است؟احتمال حضور کدام یک از اسیدهاي آمینه زیر در مارپیچ آلفاي پروتئین، بیش

3(Gly4(Pro

تواند ضروري باشد؟ی کبدي کدام گروه از اسیدهاي آمینه زیر می

)92/Ph.D/b(

اسید گلوتامیک، گالیسین و آرژنین)2

اسید گلوتامیک، آالنین و پرولین)4

سوا 30

تربیشغیرقطبیهاي کدام اسید آمینه در حالل.28

پرولین )2آالنین)1

از اسیدهاي آمینه زیر فاقد چرخش فاي یککدام.29

پرولین )2گلیسین)1

تربیشکدام دسته از اسیدهاي آمینه زیر تمایل .30

گالیسین و پرولین)1

گالیسین و گلوتامیک اسید)3

یدهاي آمینه زیر در ساختمان پروتئین شرکت دارند، تمام اس.31

والین)2تیروزین)1

Hydropathy)اندیس هیدروپاتی .32 Index)کدام اسیدآمینه بیش

1(Arg2(Asn

280ضریب جذب کدام اسیدآمینه در طول موج .33

تیروزین)2هیستیدین)1

hydropathy)شاخص هیدروپاتی .34 index) در مورد

1(Asn-Gly-Ala-Tyr-Trp-Pro

3(Glu-Asp-Ser-His-Trp-Gly

ترین تعداد اتم ازت مشاهده میدر ساختمان کدام اسیدآمینه زیر بیش.35

لیزین )1

آرژنین )3

خود داراي گروه گوانیدین میRاز اسیدهاي آمینه زیر در گروه یککدام.36

هیستیدین)2لیزین)1

از مراحل زیر در ساختار زنجیره پلییککدامسلنوسیستئین در .37

برپیامRNAيهمزمان با ترجمه)1

هنگام انتقال از شبکه آندوپالسمی به گلژي)3

دیده میترکمαکدام اسیدآمینه در ساختمان مارپیچ.38

1(Lys2(Gly

در ساختمان کدام اسیدآمینه زیر وجود دارد؟)(Rگروه .39

زولوسینای)2آالنین)1

احتمال حضور کدام یک از اسیدهاي آمینه زیر در مارپیچ آلفاي پروتئین، بیش.40

1(Ala2(Trp

ی کبدي کدام گروه از اسیدهاي آمینه زیر مییدر نوزادان نارس و افراد مبتال به نارسا.41

سیتئین، تیروزین و آرژنین)1

تیروزین، گالیسین و اسید آسپارتیک)3

CH

3
CH

3
CH
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ازیککداماگر هیدروفوبیسیته گلیسین صفر در نظر گرفته شود، باالترین هیدروفوبیسیته و هیدروفیلیسیته به ترتیب به 

)93MHc/bio/(

آرژینین-تریپتوفان)

گلوتامات-لیزین)

)/93MSc/bio(تري در قرارگیري در ساختمان صفحات بتا را دارد؟

متیونین)4گلیسین)

و...............ترتیب گروه کربوکسیل و گروه آمین موجود در شاخه جانبی اسیدهاي آمینه را به

)94Ph.D/b/(

افزایش -کاهش)

کاهش-کاهش)

باشد، کدام است؟می)ناقرینه(داراي دو کربن کایرال آلفا آمینواسیدي که در ساختمان پروتئین شرکت دارد و 

)94Ph.D/b/(

(Pro4(Trp

)/95MSc/bio(در درون ساختار مارپیچ آلفا باشد؟

.زنجیره جانبی آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را با زنجیره اصلی دارد

.ن به دلیل کوچک بودن، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با زنجیره اصلی را ندارد

.دهدهاي مجاور در مارپیچ آلفا، پیوند هیدروژنی می

.شودپذیري باال، موجب برهم زدن نظم ساختاري در مارپیچ آلفا می

)/95LS1A(:جزبهآلفا آمینواسید آالنین، تمام عبارات زیر صحیح است، 

.شودآمیناسیون به آلفاکتوپروپیونیک اسید تبدیل می

)95LS1A/(

ونینیمت)4آالنین)

)/95LS1A(:جزبهشوند، فسفوگلیسرات مشتق می

گالیسین)4سیستئین)

:جزبهها شرکت دارند، زیر در تشکیل اتصاالت گلیکوزیدي گلیکوپروتئین

)95/Ph.D/b(

ترئونین)4سرین)

)/96LS1A(:جزبههاي زیر صحیح است، 

.زنجیره جانبی در یکی از اسیدهاي آمینه، گروه ایمیدازول است

ساختمان اسیدهاي آمینه، پپتیدها و پروتئین

اگر هیدروفوبیسیته گلیسین صفر در نظر گرفته شود، باالترین هیدروفوبیسیته و هیدروفیلیسیته به ترتیب به .42

زیر تعلق دارد؟اسیدهاي آمینه

)2لیزین-فنیل آالنین)1

)4آسپارتات-فنیل آالنین)3

تري در قرارگیري در ساختمان صفحات بتا را دارد؟کدام اسیدآمینه تمایل بیش.43

)3ایزولوسین)2آالنین)1

گروه کربوکسیل و گروه آمین موجود در شاخه جانبی اسیدهاي آمینه را بهpKaقطبی، محیط غیر.44

.دهدمی...............

)2کاهش -افزایش)1

)4افزایش -افزایش)3

آلفا آمینواسیدي که در ساختمان پروتئین شرکت دارد و .45

1(Leu2(Thr3(

در درون ساختار مارپیچ آلفا باشد؟تواندنمیبه چه دلیل، سرین .46

زنجیره جانبی آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را با زنجیره اصلی دارد)1

ن به دلیل کوچک بودن، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با زنجیره اصلی را نداردزنجیره جانبی آ)2

هاي مجاور در مارپیچ آلفا، پیوند هیدروژنی میماندهزنجیره جانبی آن با زنجیره جانبی باقی)3

پذیري باال، موجب برهم زدن نظم ساختاري در مارپیچ آلفا میعلت انعطافبه)4

آلفا آمینواسید آالنین، تمام عبارات زیر صحیح است، در مورد .47

.شوداز بتا دکربوکسیالسیون آسپارتیک اسید تولید می)1

.در ساختمان پانتوتنیک اسید شرکت دارد)2

.باشدیک اسیدآمینه غیرضروري می)3

آمیناسیون به آلفاکتوپروپیونیک اسید تبدیل میدر اثر ترانس)4

هاي زیر داراي گروه ایزوبوتیل است؟از اسیدآمینهیککدام.48

)3والین)2لوسین)1

فسفوگلیسرات مشتق می-3تمام اسیدهاي آمینه زیر از ترکیب .49

)3سرین)2والین)1

زیر در تشکیل اتصاالت گلیکوزیدي گلیکوپروتئینهاي اسیدهاي آمینهماندهتمام باقی.50

)3تیروزین)2آسپاراژین)1

هاي زیر صحیح است، تمام گزینهGlu-Ile-Trp-Glyدر الیگوپپتید .51

.جذب دارد(UV)در ناحیه ماوراء بنفش )1

.دو کربن کایرال شرکت دارداسید آمینه با )2

.اسید آمینه بدون کربن کایرال وجود دارد)3

زنجیره جانبی در یکی از اسیدهاي آمینه، گروه ایمیدازول است)4
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)Ph.D/b/96(یک از جمالت زیر در مورد اسیدهاي آمینه صحیح است؟

.داننوع اسید آمینه ساخته شده

.فیزیولوژیک برآیند بار الکتریکی یک اسید آمینه صفر است

.گیرداگر گروه کربوکسیل پروتون بگیرد، گروه آمینه هم حتماً پروتون می

.هم هستندDهاي بدن انسان از نوع 

؟تري استنومتر داراي جذب نوري بیشنا290تا 250

)/Ph.D/B/V/I/Phy/nuبیوتک/96(

گلیسین)4تریپتوفان)3

ها به چه شکلی این ریشهRهاي گروه.کنندبراي تشکیل دسموزین در ساختمان االستین چهار ریشه لیزین شرکت می

)96/Ph.D/b(

آمینو

آمینو

آمینو

)T/b/82(؟نمی کند

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

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

.کربونیل و آمین قرار داردهاي پیوند پپتیدي در صفحه تشکیل شده از گروه

دارد±180 .را

)/84T/b(باشد؟

.تشکیل یافته است

.کند

.است50قرمز برابر با هاي نسبت فرم احیاي آن به فرم اکسید آن در گلبول

.کندمیعملها یک بافر سولفیدریل در حفظ رزیدوي پروتئین

)86MSc/paiam/(

2(Gly + Cys + Glu

4(Glu + Arg + Cys

)/87MHc/b(باشند؟نانومتر داراي جذب می

2(Ala-Arg-Ser

4(Asn-Glu-Leu

)/93MHc/bio(هاي زیر در ارتباط با پیوند پپتیدي صحیح است؟

.یک چرخش آزاد بین گروه نیتروژن و کربونیل آن وجود دارد

سوا 32

یک از جمالت زیر در مورد اسیدهاي آمینه صحیح است؟کدام.52

نوع اسید آمینه ساخته شده20هاي بدن انسان از همه پروتئین)1

فیزیولوژیک برآیند بار الکتریکی یک اسید آمینه صفر استpHدر)2

اگر گروه کربوکسیل پروتون بگیرد، گروه آمینه هم حتماً پروتون می)3

هاي بدن انسان از نوع اسیدهاي آمینه موجود در پروتئین)4

250از اسیدهاي آمینه زیر در محدوده یککدام.53

فنیل آالنین)2تیروزین)1

براي تشکیل دسموزین در ساختمان االستین چهار ریشه لیزین شرکت می.54

وجود دارند؟

آمینوε−آلدئیدي و سه گروه δ−سه گروه)1

آمینوε−آلدئیدي و یک گروه δ−یک گروه)2

آمینوε−آلدئیدي و دو گروه δ−دو گروه)3

آمینوε−صورتبهچهار گروه هر )4

پپتیدها-2

نمی کندکدام عبارت در رابطه با پیوند پپتیدي صدق .55

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

پیوند پپتیدي در صفحه تشکیل شده از گروه)3

±پیوند پپتیدي آزادي چرخش بین صفر تا)4 180

باشد؟میصحیحدر مورد گلوتاتیون احیاءیککدام.56

تشکیل یافته استGlnوGly،Cysاز اسیدهاي آمینه )1

کندمیعملNADHدر انتقال عوامل احیایی )2

نسبت فرم احیاي آن به فرم اکسید آن در گلبول)3

یک بافر سولفیدریل در حفظ رزیدوي پروتئینعنوانبه)4

گلوتاتیون از چه واحدهایی تشکیل شده است؟.57

1(Gly + Cys + Gln

3(His + Arg + Glu

نانومتر داراي جذب می280از پپتیدهاي زیر در طول موج یککدام.58

1(Ala-Lys-His

3(Val-Trp-Gly

هاي زیر در ارتباط با پیوند پپتیدي صحیح است؟از گزینهیککدام.59

.مسطح نیست)1

.قادر به ایجاد پیوند هیدروژنی است)2

.آرایش فضایی سیس استصورتبهتر بیش)3

یک چرخش آزاد بین گروه نیتروژن و کربونیل آن وجود دارد)4
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)/94Ph.D/b(:جزبهتمام عبارات زیر صحیح است، 

.نمایداسید آمینه لوسین از طریق هیدروژن عامل آمینی در پیوند پپتیدي با تیروزین شرکت می

.کربوکسیل گلوتامین در ایجاد پیوند پپتیدي شرکت دارد

.باشدمی

)95/Ph.D/b(

هاي تلومرازایزوآنزیم)

پپتیدهاي انتهاي انسولین)

:)95/Ph.D/b(

.کندهاي آلفاي دو اسید آمینه مجاور را به هم وصل می

)Ph.D/b/96(هاي زیر جذب نوري دارد؟از طول موج

(2804(340

)/80MHc/b(چقدر است؟

Phe – Arg – Gly

-2)4صفر)

pK،3COOHpK pKو=
R

= :باشد برابر است با11

)80T/b/(

(94(10

)/81BSc/ob(:برابر است باpHشود در این صورت 

(pK4(pK2

10و2امل آلفا کربوکسیل، آلفا آمین و حلقه ایمیدازول در مولکول هیستیدین به ترتیب 

)/81Ph.D/b(کدام است؟

یک بار مثبت)

یک بار منفی)

)/82Ph.D/i(:جزبهند، نقطه ایزوالکتریک تمام اسیدهاي آمینه زیر نزدیک به همدیگر

سینیگال)4والین)

4/9=pKNH3،48/12=pKR17/2و=pKCOO ،باشــدpH

)82MHc/b/(

(5/74(9/10

)83Ph.D/b/(

(Cys4(Ala

ساختمان اسیدهاي آمینه، پپتیدها و پروتئین

تمام عبارات زیر صحیح است، Lys-Leu-Tyr-Glnدر تتراپپتید .60

.دارد+1بار خالص فیزیولوژیکpHدر)1

اسید آمینه لوسین از طریق هیدروژن عامل آمینی در پیوند پپتیدي با تیروزین شرکت می)2

کربوکسیل گلوتامین در ایجاد پیوند پپتیدي شرکت داردα−گروه)3

می(UV)این الیگو پپتید قادر به جذب نور ماورا بنفش )4

شود؟از موارد زیر تلوپپتید نامیده مییکمکدا.61

)2هاي تلومرازایزوفرم)1

)4پپتیدهاي انتهاي کالژن)3

:جزبههمه عبارات زیر در مورد پیوند پپتیدي صحیح است، .62

.کانفیگوراسیون از نوع ترانس دارد)1

.قطبی اما بدون بار است)2

هاي آلفاي دو اسید آمینه مجاور را به هم وصل میمستقیماً کربن)3

.دهدگونه چرخشی حول پیوند نشان نمیهیچ)4

از طول موجیککدامها در پیوند پپتیدي در ساختمان پروتئین.63

1(1902(2603(

3-PIو بار الکتریکی

چقدر است؟pH=7بري بارهاي الکتریکی پپتید مقابل در ججمع .64

Gly – Leu - Asp

1(2+2(1+3(

نقطه ایزوالکتریک اسید آمینه لیزین وقتی که.65
3

6
NH

pK =

1(72(5/83(

شود در این صورت )یونیزه(آن تیتر %50اگر در تیتراسیون یک اسید ضعیف .66

1(pK
1

4
2(pK

1

2
3(

امل آلفا کربوکسیل، آلفا آمین و حلقه ایمیدازول در مولکول هیستیدین به ترتیب تقریبی عوpKدر صورتی که .67

کدام است؟6برابر pHباشد، وضعیت باري مولکول در 12و

)2دو بار مثبت)1

)4خنثی)3

نقطه ایزوالکتریک تمام اسیدهاي آمینه زیر نزدیک به همدیگر.68

)3لیزین)2سرین)1

ــین برابــر گــروهpKچنانچــه .69 ــونیزه شــونده آرژن 4هــاي ی

از مقادیر زیر است؟یککدامایزوالکتریک آن برابر 

1(6/52(83(

70.pK1 عاملCOOH–αاست؟ترکمدام ترکیب ک

1(Thr2(Met3(



دومالت فصل سوا

=pHــرار داده ــمقـ ــول.ایـ ــت؟  فرمـ ــدام اسـ ــولی آن کـ ــاي مولکـ هـ

)83MHc/b/(

H3N

H3N

H3N

H3N

Glu-His-Trp-Ser-Glyزنید که بار خالص آن حدس می.موجود است

)83MHc/b/(

دو بار مثبت)2

بتسه بار مث)4

)/83MSc/bio(مربوط به کدام اسید آمینه است؟

)/84MHc/b(ها کدام مورد صحیح است؟

.باشندفیزیولوژیک داراي حداکثر حاللیت می

.محلول بستگی ندارد

91/8گـروه آمـین آن   pKو96/3گروه کربوکسیل انتهایی pKو09/2

)85MHc/b/(

3(54(5/7

است؟تر فیزیولوژیک نزدیکpHاز اسیدهاي آمینه زیر به یککدام

)85T/b/(

3(Lys4(His

سوا 34

ــا   .71 ــولی بـ ــین را در محلـ ــیدآمینه آالنـ =8اسـ

2 19 9 2 4(pK / , pK / )= =

1(N
H
C COOH

CH3

, H3N
H
C COO

CH3

2(N
H
C COO

CH3

, H2N
H
C COOH

CH3

3(N
H
C COO

CH3

, H2N
H
C COO

CH3

4(N
H
C COOH

CH3

, H2N
H
C COO

CH3

Gly-Leu-Arg-Pro-Gly:پپتیدي با ساختمان.72

چند باشد؟pH=2در

دو بار منفی )1

خنثی)3

مربوط به کدام اسید آمینه است؟)شکل مقابل(منحنی تیتراسیون .73

1(Arg

2(Asp

3(His

4(Lys

ها کدام مورد صحیح است؟در ارتباط با حاللیت پروتئین.74

.رسدلکتریک به حداکثر میدر نقطه ایزوا)1

.رسددر نقطه ایزوالکتریک به حداقل می)2

فیزیولوژیک داراي حداکثر حاللیت میpHدر)3

محلول بستگی نداردpHها به حاللیت پروتئین)4

09اسید آسپارتیک αگروه کربوکسیل pKاگر .75

این اسیدآمینه کدام است؟pIباشد، 

1(02/32(5/5

76.pK کدامگروه یونیزه شونده در زنجیره جانبی

1(Cys2(Tyr
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)87MHc/b/(

Phe-Lys-Lys-Leu-Lys-Thr-Glu-Ala

یک بار مثبت)

چهار بار مثبت)

)/88MHc/b(:جزبهدر شرایط طبیعی، تمام اسیدهاي آمینه در آلبومین خون باردار هستند، 

(Gln4(Asp

ن پروتئین در این مرحله درست است؟ایم، کدام گزینه در مورد ای

)88MHc/b/(

.کند

شود؟ کامل یونیزه میطوربهگروه کربوکسیل ايقطهدر چه ن

)88/MSc/agri eng/bio(

(VaL – Trp – Glu     در شـرایط فیزیولوژیـک داراي کـدام بـار

)88/Ph.D/nut(

+1)4صفر)

)/90MSc/bio(سلولی برابر چیست؟

(14(1-

رزیدو، توالی 6درجزبهانسولین از انسان و مرغابی .تشکیل شده است

این دو پروتئین )ایزوالکتریکpI)pHمقدار .ایش داده شده است

)91MSc/bio/(

9A8Aرزیدوهاي آمینواسیدي

انسانترئونینسرین

مرغابیگلوتامیک اسیدآسپاراژین

.هر دو انسولین قابل تغییر است

ساختمان اسیدهاي آمینه، پپتیدها و پروتئین

چگونه است؟pH=7بار کلی پپتید زیر در .77

Ala-Glu-Met-Lys-Ala-Ser-Glu-Asp

)2)صفر(بار بدون )1

)4سه بار منفی)3

در شرایط طبیعی، تمام اسیدهاي آمینه در آلبومین خون باردار هستند، .78

1(Arg2(Cys3(

ایم، کدام گزینه در مورد ایحل کردهpH=2/7را در بافري با 2/5برابر PIپروتئینی با .79

.مجموع بارهاي آن منفی است)1

.باشدمی+2داراي بار )2

کنددر میدان الکتریکی به سمت قطب منفی حرکت می)3

.باشندهاي آمینی پروتئین بدون بار میهمه گروه)4

در چه ننماییدمشخص .باشدمیمنحنی زیر تیتراسیون گلیسین.80

1(II

2(III

3(V

4(IV

Gluپپتیدي با ساختمان .81 – Asp – Lys – Leu – Met)

الکتریک است؟

1(2-2(1-3(

Net)لص بار خا.82 charge) فسفاتیدیل اتانول آمین درpH

)3صفر)22)1

تشکیل شده استBوAپپتید به نام پروتئین انسولین از دو پلی.83

ایش داده شده استرزیدو در زیر نم6آمینواسیدي مشابهی دارند که این 

نسبت به هم چگونه است؟

27B2B1B10A9A

سرینایزولوسینفنیل آالنینوالینترئونین

آسپاراژینپرولینآالنینآالنینسرین

1(pI انسولین مرغابی باالتر ازpIانسولین انسانی است.

2(pIباشدانسولین انسانی باالتر از انسولین مرغابی می.

3(pIباشدو برابر میهر د.

هر دو انسولین قابل تغییر استpIبنا به شرایط موجود در محیط، )4



دومالت فصل سوا

و ،
3

NH +α 7/9و2/2،3/4در اسیدهاي گلوتامیک به ترتیب برابر با −

PH92(:جزبهها درست است، هاي مختلف همه گزینه/Ph.D/b(

/در)2 PH /2 2 2 4 3+ < <

PHدر)4 /2 9 7− >

این اسیدآمینه چقدر است؟)ایزوالکتریک(pHi.باشد

)92MHc/gen/(

COOH NH / R
pK / , pK , pK /

10 283
1 96 8 18

=
= =

3(23/94(21/10

)از یکترکم )/93Ph.D/b(باشد؟>1(

2(( Gln Asn) / ( Lys Arg)∑ ∑ ∑ ∑+ +

4(( Lys Arg) / ( Glu Asp)∑ ∑ ∑ ∑+ +

pHهاي والین، گلوتامات و گالیسین در شرایط 8  در الکتروفورز به سمت چـه

)94MSc/bio/(

.نمایدچون بار خالص آن صفر است به سمت هیچ قطبی حرکت نمی

pka است4/2گروه کربوکسیل آن برابر.pkaگروه آمین برابر است با:

)94MHC/nu/(

3(2/44(6/9

pH 94(ایزوالکتریک است؟MHC/bc/t/ch/(

آالنین )4آژرنین )3

)/94MHC/b/bio/g(ترین گروه داراي نقش بافري کدام است؟ 

لوفن)4گواندینیوم )3

)/94MHC/b/bio/g(فیزیولوزیک کدام است؟ 

Phe-Met-Glu

3(1+4(2+

pH94(ایزوالکتریک است؟MHC/i/n/m/p/v/(

آالنین)4آرژنین )3

درpIباشد، 6و8/1،3/9ترتیب برابر با  فیزیولوژیک برابر چنـد  pHآن

)94Ph.D/b/(

3(55/54(9/3

،داشته باشند11و3،4،9،10برابر pKaهاي اسیدي و بازي موجود به ترتیب 

)95/Ph.D/b(

3(5/94(5/10

سوا 36

84.pKaهايگروهCOOHα −،COOHγ و− ،
3
+

PHکی خالص آن در در مورد بار الکتری.شدابمی

PHدر)1 /1 2 2+ <

/در)3 PH /1 4 3 9 7− < <

باشدهاي زیر میpKاسیدآمینه سیستئین داراي .85

1(07/52(12/6

کمدر مورد یک پروتئین اسیدي، کدام نسبت باید .86

1(( Arg His) / ( Gln Asn)∑ ∑ ∑ ∑+ +

3(( Lys His) / ( Glu Asp)∑ ∑ ∑ ∑+ +

هاي والین، گلوتامات و گالیسین در شرایطپپتید متشکل از اسیدآمینهیک تري.87

نماید؟قطبی حرکت می

قطب مثبت)1

قطب منفی)2

.ریان داردبستگی به شدت ج)3

چون بار خالص آن صفر است به سمت هیچ قطبی حرکت نمی)4

88.pH و6ایزوالکتریک ایزولوسین تقریباً برابرpka

1(6/32(4/8

pHین ترکمهاي زیر داراياز اسیدآمینهیککدام.89

آسپارتات )2آسپاراژین )1

ترین گروه داراي نقش بافري کدام است؟ فیزیولوژیک، مهمpHدر محدوده .90

ایمیدازول )2ایندول )1

فیزیولوزیک کدام است؟ pHرپپتید زیر دبار الکتریکی تري.91

1(2-2(1-

pHنیترکماز اسیدهاي آمینه زیر داراي یککدام.92

آسپارتات )2آسپاراژین )1

2اگر در هیستیدین.93 1pK ,pK3وpKترتیب برابر با به

خواهد بود؟

1(65/72(7/5

هاي اسیدي و بازي موجود به ترتیب در صورتی که در یک تتراپپتید گروه.94

PIاین تتراپپتید برابر است با:

1(5/32(4/7
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)Ph.D/b/95(از ترکیبات زیر در شرایط فیزیولوژیک صفر است؟

کاردیولیپین)

اسفنگومیلین)

:ایزوالکتریک آن برابر است باpHباشد، 9و2،3کربوکسی و آمین یک اسید آمینه برابر با 

)96/Ph.D/nu(

(64(7

)/81MHc/b(شکند؟از مواد زیر پروتئین را از طرف گروه کربوکسیل متیونین در میان زنجیره پروتئین می

بروموسیانوژن)

ترومبین)

)T/b/82(.است...............

)/83MSc/bio(شود؟میانتهایی پپتید از کدام ترکیب استفاده

انسیل کلرایدد)

فلوئورو دي نیتروبنزن)

)/83MHc/b(رود؟اي آمینه در یک پپتید به کار نمی

دي نیتروبنزن4و2فلوئورو -1)

فنیل ایزوتیوسیانید)

)84MHc/b/(

Val – Phe – Asp – Lys – Gly

یک دي پپتید، یک تري پپتید و یک تتراپپتید)

یک تري پپتید و یک پنتا پپتید و یک اسیدآمینه آزاد)

)/84Ph.D/b(شکند؟

سیدهاي آمینه اسیدي

)T/b/85(.است...............

.استGly-Asnپیوند )

.استCysآمینی ریشه )

)/86MHc/b(شکند؟

اسیدهاي آمینه آبگریز)

Asn-Glyپیوند بین )

ساختمان اسیدهاي آمینه، پپتیدها و پروتئین

Net)بار خالص .95 charge)از ترکیبات زیر در شرایط فیزیولوژیک صفر است؟یککدام

)2فسفاتیدیل سرین)1

)4فسفاتیدیل گلیسرول)3

کربوکسی و آمین یک اسید آمینه برابر با هاي گروهpKaکه درصورتی.96

1(5/22(5/53(

ها و شناساگرهامعرف-4

از مواد زیر پروتئین را از طرف گروه کربوکسیل متیونین در میان زنجیره پروتئین مییککدام.97

)2تاز االس)1

)4هیدرازین)3

...............ناشی از برش از...............قطعه قطعه شدن پپتیدها توسط.98

تریپسین، جهت آمینی لیزین)1

کیموتریپسین، جهت آمینی آرژینین)2

آروماتیکهاي پاپائین، جهت آمینی اسید آمینه)3

ماید، جهت کربوکسی متیونین سیانوژن بر)4

انتهایی پپتید از کدام ترکیب استفاده-Nدر روش ادمن براي تشخیص آمینواسید در.99

)2بسیل کلرایداد)1

)4فنیل ایزوتیوسیانات)3

اي آمینه در یک پپتید به کار نمیهاي زیر در تعیین آمین انتهایی اسیدهاز معرفیککدام.100

)2دانسیل کلراید)1

)4انولتکاپتوارم)3

حاصل تأثیر کیموتریپسین روي پپتید زیر کدام است؟.101

Gly – Phe – Val – Glu – Arg

)2دي پپتید و یک هپتاپپتیدیک )1

)4یک تترا پپتید و یک پنتا پپتید)3

شکند؟از پیوندهاي زیر را مییککدامکیموتریپسین ترجیحاً .102

سیدهاي آمینه اسیديانتهایی باقیمانده ا-COOHاز طرف )1

باقیمانده اسیدهاي آمینه غیرقطبی-COOHاز طرف )2

باقیمانده اسیدآمینه متیونین-COOHاز طرف )3

باقیمانده اسیدهاي آمینه بازي-2NHاز طرف)4

...............ها توسط سیانوژن بروماید از ناحیه برش پروتئینلمح.103

)2.ربوکسی ریشه تریپتوفان استک)1

)4.کربوکسی ریشه متیونین است)3

شکند؟سیانوژن بروماید زنجیره پروتئین را از کدام محل می.104

)2متیونین)1

)4آرژنین)3



آمینههاي اسید-1

»4«گزینه .1

محصول دکربوکسیالسیون اسید آمینهنوع اسید آمینهنام اسید آمینه

)گابا(GABAاسیدي گلوتامات

پوتریسینبازيتیناورنی

سروتونینحلقويتریپتوفان

هیستامینبازي هیستیدین

آگماتینبازي آرژنین

کاداورینبازيلیزین

»2«گزینه .2

,Tyrهاي الکلی شامل اسید آمینه Thr, Ser       داراي گروه هیدروکسیل در ساختمان خـود هسـتند و بـه همـین علـت بـه

.)همین فصل مراجعه کنید)19(به پاسخ سوال (کنندها عمل میعنوان پذیرنده فسفات در پروتئین

»2«گزینه .3

میـزان زیـرا  .هیستیدین در شرایط فیزیولوژیک داراي خاصیت بافري است
R

PK    بـوده کـه   6زنجیـره جـانبی آن برابـر

.باشدفیزیولوژیک میPHنزدیک 

»1«گزینه .4

.شودمشتق میArgنیتریک اکسید در بدن از اسید آمینه 

پاسخنامه فصل دوم
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 » 4«گزينه  .5
  .بينيم جا مي 2حلقه ايميدازول را 

  

  تركيبات داراي حلقه ايميدازول

His 

  

 بازآدنين

  
  

 » 1«نه گزي .6
يك متيـل از   Hcy. هاي گوگرد دار غير استاندارد است باشد كه جزء اسيدآمينه شكل مقابل مربوط به هموسيستئين مي

  .دقت كنيد) 12(دارد به پاسخ سوال  تر كممتيونين 
 » 1«گزينه  .7

  . باشد هاي غيرپروتئيني مي سيترولين جزء اسيد آمينه
  

  آمينواسيدهاي پروتئيني

  تا 20 ←تعداد) الف

  آمينواسيدهاي استاندارد 
  .كنند ها شركت مي در تشكيل داربست پروتئين

 tRNA لو حامـ  RNA mحرفـي روي   3داراي كد ژنتيكـي  
  .باشند مياختصاصي 

  مشتق شدهآمينواسيدهاي ) ب

  .كنند به طور مستقيم در سنتز پروتئين شركت نمي
. دحاصل تغييرات پس از ترجمه در ساختمان اسيد آمينه هستن

  ) متيل هيستيدين - هيدروكسي ليزين - هيدروكسي پرولين(
  .اند فاقد كد ژنتيكي

در (آمينواسيدهاي غيرپروتئيني يا آزاد 
  )كنند ساختار هيچ پروتئين شركت نمي

آمينو اسيدهاي موجـود  ) الف
  آرژنينوسوكسينات -سيترولين -تين اورني  در چرخه اوره

  .كند شركت مي Cysو  Metايي مثل ه در سنتز اسيد آمينه  هموسيستئين) ب
    هموسرين) ج
ــل   دي) د ــي فنيـ هيدروكسـ

  .هاست ساز كاتكول آمين پيش  )دوپا(آالنين 
 

 » 3«گزينه  .8
  .واقع يك ايمينواسيد بوده اي است كه در هاي پرولين، پرولين تنها اسيد آمينه با توجه به ويژگي

  »1«گزينه  .9
  .باشد فيزيولوژيك مي pHداراي نقش بافري در  Hisاسيدآمينه 
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»2«گزینه .10

.لطفاً به جدول زیر دقت فرمایید

گروه موجود در ریشه جانبینام اسید آمینه

گروه آمیدوآسپارژین

ایندولتریپتوفان

فنولتیروزین

بنزنیفنیل آالنین

وینگوانیدآرژنین

»2«گزینه .11

باشـد  بـه شـکل زیـر مـی    αقمند به شرکت در ساختمان مارپیچ هاي عالتمایل اسید آمینه)145(با توجه به پاسخ سوال 

Glu > Ala > Met

»2«گزینه .12

.کندهاي بیوشیمیایی عمل میمتیونین به عنوان دهنده گروه متیل در واکنشمطالب ذیلبا توجه به 

ویژگی ریشه جانبیشکلریشه جانبیهاي مختلفنام

MetMمتیونین
غیرقطبی و 

گریزآب
C-S-Cحاوي تیواتر 

CysCسیستئین
قطبی و 

دوستآب

SHحاوي تیول 

)سولفوریدیل(

Met کندهاي بیوشیمایی شرکت مینده متیل در واکنشدهعنوانبه.

سیستین:نام

:ویژگی

اسید آمینه مشتق شده گوگردي-1

2گروه کربوکسیل و 2داراي-2

گروه آمین

بیماران مبتال به سیستینوري در -3

شوند و از دهند و خود اکسید میهیدروژن خود را به یک اکسیدکننده می2سیستئین 2شودادرارشان دفع می

.شوندسولفیدي به یکدیگر متصل میطریق گوگردها و پیوند دي

گوگرديهايآمینهاسید 4

مشتق شده

استاندارد

سیستین

هموسیستئین

Met

Cys
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د آمینه است که عبارتند ازاسی4ناقلی داریم که مسئول بار جذب هاي کلیه پروتئین در غشاء توبول:

3شـود از ایـن بـین    اسـیدآمینه مـی  4تین نقص در دفع این پـروتئین مـانع دفـع ایـن     اورنی-Arg،3-Lys،4-2سیستئین، -1

.شوداند ولی حاللیت سیستین در آب کم است باعث ایجاد سنگ سیستین میاسیدآمینه قلیایی بسیار محلول

هموسیستئین

وگرددار مشتق شدهآمینه گاسید

افزایش هموسیستئین یک 

هاي قلبی و فاکتور براي بیماريریسک

عروقی است

Hcy
متیالزترانس

هموسیستئین 
CH 3

Met →


 ترکیبات آلی که اختالفشان تنها در یکCH2اند مثل باشد نسبت به هم همولوگHcy , Cys

»3«گزینه .13

.را دارند)nm280طول موج (نور ماوراء بنفش تربیشهاي آروماتیک قابلیت جذب د آمینهاسی

»3«گزینه .14

غیرقطبـی  هـاي باشد که از جمله ایـن اسـید آمینـه   میگریزآبهاي از اسید آمینهغنیهاي کروي سطح داخلی پروتئین

.والین استآالنین و لوسین، ایزولوسین، فنیل

»2«گزینه .15

وسیستئینسلن

.)مخصوص به خود استtRNAداراي کد ژنتیکی اختصاصی و (است اسید آمینه α-Lجزء 

.ستاداراي کد ژنتیکی

.باشدمیمخصوص به خود RNAtداراي

.شوداز سرین سنتز می

.دز و تیوردوکسین ردوکتاز وجود دارهاي گلوتاتیون پراکسیداز، دیدینادر جایگاه فعال آنزیم

»3«گزینه .16

.باشدهاي الکلی برگشت پذیر میفسفریالسیون در اسید آمینه
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»3«گزینه .17

هاي آروماتیـک  شود به نکاتی چند در مورد اسید آمینههاي آروماتیک دسته بندي میتیروزین جزو اسیدآمینه

.توجه کنید

نه
می

ي آ
ها

ید
س

ا
ک

تی
ما

رو
آ

PheFآالنینفنیل
:ویژگی زنجیره جانبی

گریزآبغیرقطبی و 

در آالنین حلقه فنیل گذاشته شده با Hبه جاي -

هیدروکسیله شدن توسط آنزیم فنیل آالنین 

.شودمیTyrهیدروکسیالز تبدیل به 

TyrYتیروزین
:ویژگی زنجیره جانبی

دوستآبقطبی و 

.آیدمیبه حلقه فنیل به وجودOHبا اتصال -

-OHتواندفنول خاصیت اسیدي دارد و میH+از را

.دست بدهد

-07/10PKR=

.اسید ضعیف است ولی باز مزدوجش قوي است-

مالنین و /دوپامین/هاکاتکول آمین:پیش ساز-

هاي تیروئیدي استهورمون

فنول

TrpWتریپتوفان
:ویژگی زنجیره جانبی

و غیرقطبیگریزآب

قه ایندول داراي حل-

سازپیش-

)نوروترانسمیتر(سروتونین 

)روزيکننده ریتم شبانهتنظیم(مالتونین 

PPویتامین ضدپالگر یا (B3)نیاسین 

nm280Trpجداراي جذب در طول مو > Tyr > Phe

.شودبندي میهاي آروماتیک دستههم جزو اسید آمینهHisدر برخی منابع 

»1«گزینه .18

.باشدداراي گروه گوانیدو میدآرژنین در ساختمان خو

نه
می

د آ
سی

ا
نو

می
ي آ

 د
ي

ها
نو

مو
ید

س
ک ا

لی
سی

وک
رب

ک

P
o

se
ti

ve
C

h
a

rg
ed

R
G

ro
u

p
s

LysKلیزین

3
NH +

ویژگی زنجیره جانبی قطبی 

و یونی)دوستآب(

)آمینε(داراي اپسیلون آمین -

-53/10=PKR

به شکل هیدروکسی لیزین در -

ساختمان کالژن است

فیزیولوژیکpHدر+داراي بار -

قلیایی-

3
NH +
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نه
می

د آ
سی

ا
نو

می
ي آ

 د
ي

ها
نو

مو
ید

س
ک ا

لی
سی

وک
رب

ک

P
o

se
ti

ve
C

h
a

rg
ed

R
G

ro
u

p
s

ArgRآرژنین
قطبی :زنجیره جانبیویژگی 

و یونی)دوستآب(

)گوانیدو(داراي گروه گوانیدین -

قلیایی ترین اسیدآمینه-

سازپیش-

اوره

هاآمینپلی

No

فیزیولوژیکpHدر+داراي بار -

HisHهیستیدین
ویژگی زنجیره جانبی قطبی 

و یونی)دوستآب(

ایمیدازولداراي حلقه-

0داراي بار <6pHدر-

+داراي بار >6pHدر-

فیزیولوژیک داراي خاصیت بافريpHدر-

شودیافت میHbدر ساختمان -

پیش ساز هیستامین-

-6/7=PI-قلیایی

»2«گزینه .19

.توجه کنیدبه جدول زیر تربیششود براي مطالعه ها میفسفریالسیون سرین باعث تغییر فعالیت آنزیم

توضیحاتتغییر شیمیایی

هیدروکسیالسیون-1

توسـط آنـزیم پرولیـل    هـا  آنو تبـدیل شـدن  Lys/Proيهـا مانند هیدروکسیله شدن برخی از ریشـه −

Vitهیدروکسیالز و در حضور  C به هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین در ساختمان کالژن

.تحلیل بافت استخوانی استافزایش دفع ادراري هیدروکسی پرولین شاخص−

.)پیوندهاي هیدروژنی(تایی کالژن است3هیدروکسی پرولین یکی از عوامل مهم در پایداري مارپیچ −

استیالسیون-2

در ساختمان پروتئین هیستون که ایـن تغییـرات موجـب کـاهش     Lysيهااستیله شدن برخی از ریشه−

.)باشدکوآ میاستیلدهنده استیل ترکیب (شودفشردگی کروماتینی می

.شودباعث افزایش طول عمر پروتئین می)آمین انتهایی(ترمینال -Nاستیله شدن اسید آمینه در −

فسفریالسیون-3

.گیـرد صـورت مـی  Tyr-Thr-Serنظیر )دارOH(فسفریله شدن فقط از طریق آمینواسیدهاي الکل دار −

.پذیر استاین فسفریالسیون برگشت

.یر یک فسفوپروتئین استپروتئین کازئین ش−

متیالسیون-4

وو تولید هیستیدین متیله و لیزین متیله در میوزین عضـالت  LysوHisهاي متیله شدن برخی ریشه−

هاي هیستونیپروتئین

.افزایش دفع ادراري هیستیدین متیله شاخص تحلیل بافت عضالنی است−

کربوکسیالسیون-5

و همچنـین  2،7،9،10تامیک اسید در برخی فاکتورهاي انعقادي ي گلوهاکربوکسیله شدن برخی ریشه−

هاي استخوانی نظیر استئوکلسینبرخی پروتئین

−Ca++ها نقش دارددر انعقاد خون و ساختمان استخوان.

گلوتامیـک اسـید   کربوکسیالسـیون هاي کربوکسیالسـیون بیـوتین اسـت امـا در واکـنش      کوآنزیم تمام واکنش−

(VitK)شدباکوآنزیم می.
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توضیحاتتغییر شیمیایی

گلیکوزیالسیون-6

Thrبخش گلیکوزیل یا کربوهیدراتی فقط به کمک آمینواسیدهاي − , Ser, Asnشودها وصل میبه پروتئین.

بـر  ((O-linked)جایگاه عمل گلیکوزیالسیون در دستگاه گلژي و شبکه آندوپالسـمی اسـت و بـه دو فـرم     −

ThrازOHروي گـروه   , Ser(وN-Link)  بـر رويAsnيهـا تیـف در مو(Asn-x-Ser)و(Asn-x-Thr)

.شودانجام می

.ها نقش داردگلیکوزیالسیون اهمیت فیزیولوژیکی زیادي دارد و در پایداري پروتئین−

»3«گزینه .20

»1«گزینه .21

.درنوجود دااز جمله لوسینگریزآبهاي غیرقطبی و هاي کروي اسیدآمینهدر قسمت داخلی پروتئین

»1«گزینه .22

ي 
ت رو

ش
انگ

Z
in

c
F

in
ger

یک یون )تا سیستئین2تا هیستیدین و 2تا سیستئین یا 4(ریشه آن 4اسید آمینه تکراري تشکیل شده که 30ازZn2+را

.گیرندمیدر بر

هاي خاصی در شیار بزرگ اتصال به توالیDNAگیردانجام می.

 اتصال انگشت روي باDNAر شاخص ضعیف استبه طو.

 انگشت روي به عنوان موتیف اتصال بهRNAدر ترجمه استسرکوبگرشود و هم مطرح می.

یی از انگشت رويهامثال

TF III A(2 Cys , 2 His)

SPI

Gal در مخمر 14

4)ها هورمون استروئیدي فاکتور رونویسی گیرنده Cys) اتصال به صورت دایمر بهDNA

»1«گزینه .23

Hisاست کهايتنها اسید آمینهRPK آن نزدیک بهPH فیزیولوژیک است و درPHفیزیولوژیک داراي ماهیت بافري است.

»3«گزینه .24

خـون  PHفیزیولوژیـک داراي خاصـیت بـافري اسـت و باعـث تنظـیم       PHهیستیدین داراي حلقه ایمیدازول است و در 

.شودمی

»3«ه گزین.25

.باشدانتخاب مناسبی می3، گزینه )8(با توجه به پاسخ سوال 

»1«گزینه .26

شوند در زنجیره جـانبی خـود داراي انشـعابات هیـدروکربنی    دار محسوب میهاي شاخهوالین، لوسین، ایزولوسیون جزء اسید آمینه

.دقت کنیدجدول ذیلبه تربیشانشعاب است براي مطالعه خود دارايβالبته ایزولوسین روي کربن .باشندمی

Aکوآنزیم 

در سنتزتورین

Ab

انسولین

)سولفیدي فراواناتصاالت ديداراي(هاي ترشحی پروتئین
Alb

تیوسولفات

تورین

فسفوسولفات5-فسفوآدنوزین3

آنCysترکیباتی که  ها وجود دارددر
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  . باشد مي Valفرمول مقابل مربوط به اسيد آمينه 

 

  

  

  Branched Chain aaهاي شاخه دار  اسيد آمينه
  فيزيولوژيك PHهاي آليفاتيك و بي بار در  اسيد آمينه

  Val (V) Leu (L)  Ilu (I)  
 ايزولوسين لوسين والين  نام
  βبا انشعاب در كربن  ايزوبوتيل  γدر كربن  شعابانبا  ايزوبوتيل  پروپيلايزوگروه هيدروكربني،  جانبيريشه 

  اسيد آمينه شيرين   ويژگي خاص
 غير قطبي ترين اسيد آمينه

 كربن نامتقارن 2داراي 
  βداراي شاخه جانبي روي كربن 

ويژگي ريشه 
  گريز آبغير قطبي و   جانبي

  +  +  +  ضروري
  خارج از كبد و عمدتاً در عضلهتنمحل سوخ

  شكل

 
اختالل در 
   MSUDبيماري شربت افرا   كاتابوليسم

  

 » 1«گزينه  .27
  . قسمت متيالسيون پاسخ دهيد) 19(با توجه به جدول سوال 

  . شود يو توليد هيستدين متيله و ليزين متيله در ميوزين عضالت م Lys , Hisهاي  متيالسيون باعث متيل شدن برخي ريشه
 »3«گزينه  .28

) 42(بـه پاسـخ سـوال     تـر  بيشبراي توضيحات  .باشد تر مي بوده كه از سايرين غيرقطبي Trpها اين  در بين گزينه :توجه
  .مراجعه فرماييد

 »2«گزينه  .29
خـاطر اتصـال    باشد كه در پرولين به و گروه آمين يك اسيد آمينه مي Cαفاي مربوط به زاويه چرخش بين   زاويه چرخش

  .اين زاويه وجود ندارد αكربن  Rمل آمينه به گروه عا
 »2«گزينه  .30

اي كه باشند عامل بـر هـم زدن سـاختمان     در هر گزينه) كوچك Rگروه (گليسين ) شركت عامل آمين در پيوند(پرولين 
  .باشند مي αمنظم مارپيچ 

  »4«گزينه  .31
  .باشد ركت در چرخه اوره ميها شركت نكرده و نقش بيوشيميايي آن ش اورنيتين در ساختمان پروتئين
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»4«گزینه .32

.در جدول ذیل پاسخ صحیح را مشاهده فرمایید

در واقع ایندکس هیدروپاتی میزان تغییر انرژي آزاد زمانی بـوده کـه زنجیـره جـانبی یـک اسـید آمینـه از محـیط         :نکته

به سمت مقادیر مثبـت بـوده و بـراي    یزگرآباین میزان براي اسیدهاي آمینه .غیرقطبی به محیط قطبی انتقال پیدا کند

.باشدمیبه سمت مقادیر منفی دوستآباسیدهاي آمینه 

»4«گزینه .33

.باشدصحیح می4همین فصل گزینه )13(با توجه به پاسخ سوال 

»4«گزینه .34

.دهدایم که بسیاري از خصوصیات اسیدهاي آمینه را پوشش میبرایتان جدولی آورده)32(سوالدر پاسخ 

»3«ینه گز.35

.باشداتم ازت در ساختار خود درصدر جدول می4اسید آمینه آرژنین با 

.باشدو میینداراي گروه گوانیددآرژنین در ساختمان خو
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LysKلیزین

:ویژگی زنجیره جانبی

)دوستآب(قطبی 

و یونی

)آمینε(اراي اپسیلون آمین د-

-53/10=PKR

به شکل هیدروکسی لیزین در -

ساختمان کالژن است

فیزیولوژیکpHدر+داراي بار -

قلیایی-

ArgRآرژنین

:ویژگی زنجیره جانبی

)دوستآب(قطبی 

و یونی

)وینگوانید(داراي گروه گوانیدین -

اسیدآمینهقلیایی ترین-

سازپیش-

اوره

هاآمینپلی

NO

فیزیولوژیکpHدر+داراي بار -

HisHهیستیدین

:ویژگی زنجیره جانبی

)دوستآب(قطبی 

و یونی

داراي حلقه ایمیدازول-

0بار داراي<6pHدر-

+داراي بار >6pHدر-

فیزیولوژیک دارايpHدر-

خاصیت بافري

شودیافت میHbدر ساختمان -

پیش ساز هیستامین-

-6/7=PI-قلیایی

»4«گزینه .36

.)پاسخ سوال قبل(باشددر اسیدآمینه آرژنین گروه گوانیدین میRگروه 

»1«گزینه .37

ید آمینـه  در ترجمه عالوه بر نقش معمول خود یک عملکرد اضافی نیـز دارد کـه آن کـد کـردن اسـ     UGAکدون خاتمه 

:کهبه شرط آن.شودtRNA-Secتواند تبدیل به یک میtRNA-Ser.باشدسلنوسیستئین می

.رو شودحلقه اختصاصی روبه-متشکل از یک ساختار ساقهSecو یک توالی دخول UGAبا یک کدون -1

Sec(eEFسازي اختصاصی یک فاکتور طویل-2 Sec)حضور داشته باشد.

.حضور داشته باشد(SBP)وروديSecشونده به صلیک پروتئین مت-3
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