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مخاطبـان عزیـز و   .کنیم دفتر دیگري از دفترهاي علم زیبـاي بیوشـیمی را پـیش روي شـما    با نام و یاد خدا آغاز می

ـ      راي مـرور سـریع و کامـل داوطلبـان     گرامی، اثر پیش روي شما ویراست دوم از کتاب میـانبر بیوشـیمی بـوده کـه ب

گیـرد الزم بـه   باشد که درس بیوشیمی در آن آزمون مورد پرسش قرار مـی هاي کارشناسی ارشد و دکتري میآزمون

اذعان است براي خود پدیدآورده اثر نیز استقبال فراوانی که از ویراست اول این کتاب توسط جامعـه دانشـگاهی شـد    

آن داشت تا نواقص مربوط به ویراست اول که توسط خوانندگان گرامی بـه اینجانـب گوشـزد    قابل باور نبود و ما را بر 

تـري خـدمت شـما عزیـزان ارائـه گـردد تـا مسـیر         شده بود در کتاب اعمال گردد تا ویراست دوم کتاب با متن پخته

.تري طی کنیدموفقیت خود را با اطمینان خاطر بیش

دانـم از زحمـات و   خـود الزم مـی  جـا بـر  رسـد همـین  انه بـه سـرانجام نمـی   اي بدون یک مدیریت دلسـوز هیچ پروژه

محتـرم انتشـارات وزیـن    نهاي استاد فرزانه جناب آقاي دکتر احمد خلیلی تشکر و قدردانی نمایم مسـئولی راهنمایی

اینجانـب  جمله سرکار خانم رفیعی، جناب آقاي شرقی در امر تألیف این کتاب نهایت همکـاري را بـا   دکتر خلیلی من

داشته و از خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را خواستارم، این اثر نیز مانند سایر آثـار بشـري خـالی از ایـراد     

حـال مؤلـف و انتشـارات    نبوده البته مؤلف تمام سعی خود را بر آن داشته تا کتاب عاري از هرگونه غلط باشد بـا ایـن  

باشد که مخاطبـان اصـلی ایـن کتـاب     اساتید، همکاران و دانشجویان عزیز میمشتاقانه منتظر نقدهاي صمیمانه شما 

تـري را بـه شـما مخـاطبین عرضـه      هاي بعدي این تغییرات اعمال شده و کتاب پختـه ها و ویراستپهستند تا در چا

.نماییم

با آرزوي موفقیت

علی شریعتی
Alishariati66@ gmail.com
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نوکلئوتیدهاي چنین در متابولیسم ها همها بوده ولی این تنها نقش اسیدهاي آمینه نبوده آن

، یک گروه کربوکسیل و )αکربن(تمامی انواع اسیدهاي آمینه داراي یک بخش مشترك حاصل از یک کربن مرکزي 

.گویندمیRتفاوت میان اسیدهاي آمینه مربوط به ظرفیت چهارم این کربن بوده که اصطالحاً به آن زنجیره جانبی یا 
R
|

|
H

NH C CCO3
+ −

α
− −

کند پـس اسـیدهاي آمینـه از خـود     یل میگروه متفاوت پیوند دارد که این کربن را به کربن نامتقارن تبد

)نیست
گیري گـروه آمـین کـه    تبراساس جه(اسیدهاي آمینه رایج بوده 

.اي ضروري هستند

.اي غیرضروري هستند

هاي غیرضروري

هاي قابل سنتز در بدن

هادیگر اسیدآمینه

ها بوده ولی این تنها نقش اسیدهاي آمینه نبوده آناسیدهاي آمینه واحدهاي تشکیل دهنده پروتئین

.پیریمیدینی، هم و اوره نیز نقش دارند
تمامی انواع اسیدهاي آمینه داراي یک بخش مشترك حاصل از یک کربن مرکزي 

تفاوت میان اسیدهاي آمینه مربوط به ظرفیت چهارم این کربن بوده که اصطالحاً به آن زنجیره جانبی یا 

گروه متفاوت پیوند دارد که این کربن را به کربن نامتقارن تبد4با αبا توجه به شکل باال کربن

Cبوده بنابراینHیک Rگلیسین که در آن گروه :به جز
αنیستکایرال

اسیدهاي آمینه رایج بوده Lباشند که در طبیعت نوع میLوDترکیبات کایرال به صورت دوایزومر 

)پایین استسمتزنجیره جانبی در این وضعیت به (باشد 
.باشندایزومر می4مرکز نامتقارن و 2اسیدهاي آمینه ترئونین و ایزولوسین داراي 

n2باشد که میnدر آن تعداد کربن کایرال است.

:بندي اسیدهاي آمینه

اي ضروري هستندها نبوده و از لحاظ تغذیهبدن قادر به سنتز آن←

باشد اما به مقدار کمها میبدن قادر به سنتز آن←نمیه ضروري

اي غیرضروري هستندها بوده و از لحاظ تغذیهبدن قادر به سنتز آن←غیر ضروري

هاي غیرضرورياسیدآمینههاي ضرورياسید آمینه

هاي قابل سنتز در بدناسید آمینهبدنهاي غیر قابل سنتز دراسید آمینه

دارهاشاخه
Val

دیگر اسیدآمینه

Leu
Ile

هاقلیایی
Argنیمه ضروري

Lys
His

Pheهاآروماتیک
Trp

Metگوگردي

Thrالکلی

اسید آمینه

اسیدهاي آمینه واحدهاي تشکیل دهنده پروتئین

پیریمیدینی، هم و اوره نیز نقش دارند-پورینی

تمامی انواع اسیدهاي آمینه داراي یک بخش مشترك حاصل از یک کربن مرکزي :ساختمان اسیدهاي آمینه-

.باشندیک گروه آمین می
تفاوت میان اسیدهاي آمینه مربوط به ظرفیت چهارم این کربن بوده که اصطالحاً به آن زنجیره جانبی یا 

αبا توجه به شکل باال کربن:1نکته

(دهندفعالیت نوري نشان می به جز.

ترکیبات کایرال به صورت دوایزومر :2نکته

باشد (D)یا در طرف راست (L)چپ 

اسیدهاي آمینه ترئونین و ایزولوسین داراي :3نکته 

n2تعداد ایزومرها برابر با :4نکته 

بندي اسیدهاي آمینهطبقه

اسیدهاي آمینه -1

←ضروري-

نمیه ضروري-

غیر ضروري-

دومفصل 
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.شونداز تغییر اسیدهاي آمینه معمول بعد از قرارگیري در ساختمان پروتئین ساخته می

|

COO CH CH CH CH CH

NH

21 3 4 65

2 2 2 2

3

−

α εγβ δ

+

− − − − −

Val،Leu،Ile

Cys

)زندکند و ساختار کلی مارپیچ را بر هم می
)عنوان اسیدآمینه سوم

گلوتاتیون، هم، اسیدهاي صفراوي و در سم زدایی ترکیبات بیگانه و داروها نقش دارد

)متابولیت حاصل از کولین

گاما کربوکسی گلوتاماتهیدروکسی لیزین 

کالژن 

↓↓

هاي انعقادي پروتئین

اسیدآمینه 

.ها یک رمز سه حرفی مشخص وجود داردبراي آنDNAدر←
از تغییر اسیدهاي آمینه معمول بعد از قرارگیري در ساختمان پروتئین ساخته می←غیر معمول

هاي آسیدآمینه

COO CH CH CH CH CH2 2 2 2

بندي اسیدهاي آمینه براساس قطبیت

Ala،Gly،Met،pro،phe،Trp،Val:غیر قطبی

قطبی

Gln،Asn،Ser،Thr،Tyr،Cys:بدون بار

باردار 
) Arg،Lys،His):بازي+

Asp،Glu):اسیدي(-

و غیرقطبی)باربی(داراي گروه آلیفاتیک 

زنجیره جانبی آن هیدروژن است

)به علت کوچک بودن(پذیري زیاد 
فاقد کربن نامتقارن و فعالیت نوري

فراوان ترین اسید آمینه در ساختمان کالژن واالستین

کند و ساختار کلی مارپیچ را بر هم میخمیدگی تندي ایجاد می(

عنوان اسیدآمینه سومبه2نوع )−β)turnβدر پیج (ها وجود دارددر محل تاخوردگی پروتئین

گلوتاتیون، هم، اسیدهاي صفراوي و در سم زدایی ترکیبات بیگانه و داروها نقش داردها، در سنتز کراتین فسفات، پورین

.نوروترانسمیتر مهاري است
.به عنوان منبع متیل است

متابولیت حاصل از کولین()متیل گلیسین(سارکوزین حامل یک گروه متیل

)تري متیل گلیسین(تیامین گروه متیل 

هیدروکسی لیزین هیدروکسی پرولین سیترولین ←اسیدهاي آمینه غیرمعمول 

↓

کالژن چرخه اوره 

↓

کالژن 

↓

اسیدهاي آمینه -2
←معمول-

←غیر معمول-

هاي آسیدآمینهگذاري کربننام

بندي اسیدهاي آمینه براساس قطبیتدسته

انواع اسیدهاي آمینه -

) G(
G

ly
ن 

سی
گلی

)
ل

گلیکوکو
(

داراي گروه آلیفاتیک -1

زنجیره جانبی آن هیدروژن است-2

پذیري زیاد داراي انعطاف-3

فاقد کربن نامتقارن و فعالیت نوري-4

فراوان ترین اسید آمینه در ساختمان کالژن واالستین-5

αبرهم زننده مارپیچ -6

در محل تاخوردگی پروتئین-7

در سنتز کراتین فسفات، پورین-8

PHi=97/5داراي-9
نوروترانسمیتر مهاري است-10

به عنوان منبع متیل است-11

12-Glyحامل یک گروه متیل

13-Gly گروه متیل 3حاوي

اسیدهاي آمینه غیرمعمول :نکته



فیزیولوژیک

Ilu (I)

ایزولوسین

βایزوبوتیل با شاخه در کربن 

غیر قطبی ترین اسید آمینه

کربن نامتقارن2داراي

βداراي شاخه جانبی روي کربن 

+

ویژگی ریشه جانبیشکل

غیرقطبی و آب گریزC-S-Cحاوي تیواتر 

SHحاوي تیول 

قطبی و آب دوست)سولفیدریدیل(

.باشدهاي تیول خود به هم در هنگام سنتز پروتئین می

ویژگی ریشه جانبی

)آبدوست
Iالکل نوع 

)هیدروکسی متیل(

)آبدوست
IIالکل نوع 

دو کربن نامتقارن 

)آبدوست
H   ــیدي دارد و ــیت اسـ ــل خاصـ فنـ

.از دست برود+Hصورت تواند بهمی

دومفصل 

Branchedهاي شاخه دار اسید آمینه Chain aa

فیزیولوژیکPHهاي آلیفاتیک و بی بار در اسید آمینه

Leu (L)

لوسین

γبا شاخه در کربن ایزوبوتیلایزوپروپیل 

اسید آمینه شیرین

غیر قطبی و آب گریز

+
خارج از کبد و عمدتاً در عضله

MSUDبیماري شربت افرا 

ریشه جانبیهاي مختلف

غیرقطبی و آب گریز

قطبی و آب دوست

هاي تیول خود به هم در هنگام سنتز پروتئین میاز طریق گروهCysسیستین حاصل اتصال دو 

ویژگی ریشه جانبیجانبیدر شاخه(OH)داراي گروه هیدروکسیل 

آبدوست(قطبی 

آبدوست(قطبی 

فنلهیدروکسی

آبدوست(قطبی 

14
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Val (V)

والیننام

ایزوپروپیل ریشه جانبی

ویژگی خاص

غیر قطبی و آب گریزویژگی ریشه جانبی

+ضروري
خارج از کبد و عمدتاً در عضلهمحل سوختن

شکل

بیماري شربت افرا اختالل در کاتابولیسم

هاي مختلفنام

Metمتیونین (M)

Cysسیستئین (C)

سیستین حاصل اتصال دو :نکته

داراي گروه هیدروکسیل (هاي الکلی اسید آمینه

Ser(S)سرین 

Thr(T)ترئونین 

)هیدروکسیل فنیل آالنین(تیروزین 
(Y) Tyr
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پیوندهاي هیدروژنی بین اسید آمینه اول و سوم بعد از خودش

.داردها توانایی تشکیل این مارپیچ را نداشته و تشکیل این مارپیچ بستگی به آرایش اسیدهاي آمینه 

اسید آمینه در هر موج

.دهد فرصت مناسبی است تا اطالعات جدول را با شکل مقایسه کنید و یادگیري خود را عمق ببخشید

.شودپیوند هیدروژنی بین اکسیژن مربوط به گروه کربونیل پیوند پپتیدي و اتم هیدروژن مربوط به آمین پیوند پپتیدي دیگر تشکیل می

ها پروتئین

)ترمینال-C(است αبه صورت منفرد وجود ندارد بلکه انتهاي مارپیچ 
تا 3←تعداد اسید آمینه در هر دور 

پیوندهاي هیدروژنی بین اسید آمینه اول و سوم بعد از خودش←علت تشکیل این مارپیچ 

استαطول این مارپیچ کمتر از مارپیچ 

nوn+3←پیوند هیدروژنی بین 

ها توانایی تشکیل این مارپیچ را نداشته و تشکیل این مارپیچ بستگی به آرایش اسیدهاي آمینه همه اسیدآمینه

شوددر شرایط فیزیولوژیک مشاهده نمی

یا تغییر غلظت نمک در ساختار پروتئینPHتغییر ←نحوه القاء 

αقطورتر و کوتاه تر از مارپیچ 

ولی خیلی کوچکتر و کوتاه تر استβشبیه ساختارهاي 

یک یا دو دور مارپیچ هاي کوچک داراي

اسید آمینه در هر موج12وجود ←با مارپیچ ریبون βعلت شباهت صفحات 

دهد فرصت مناسبی است تا اطالعات جدول را با شکل مقایسه کنید و یادگیري خود را عمق ببخشیدآلفا را نشان می

.باشندمیβدارساختمان دوم مورد شناسایی قرار گرفته صفحات چین
ساختارهاي دوم پروتئین تکرارپذیر

هاي دور از همپیوندهاي هیدروژنی بین اسیدآمینه

داراي الگوهاي زیگزاگ

اسید آمینهβ2تعداد اسید آمینه در هر دور صفحات 

β15-2در یک صفحه 

.اندهاي جانبی یکی در میان باال و پایین صفحه
.استβجهت پیوندهاي هیدروژنی در ساختارهاي سوم عمود بر صفحات 

پیوند هیدروژنی بین اکسیژن مربوط به گروه کربونیل پیوند پپتیدي و اتم هیدروژن مربوط به آمین پیوند پپتیدي دیگر تشکیل می

.هاي باال سمت چپ نقشه راماچاندران قرار داردزاوایاي مربوط به آن به ترتیب درون مربع

اسید آمینه5-8←تعداد اسید آمینه در هر رشته 

.ترین تمایل را به قرارگیري در آن دارندهاي آبگریز و کوچک بیش

310helix

به صورت منفرد وجود ندارد بلکه انتهاي مارپیچ -

تعداد اسید آمینه در هر دور -

علت تشکیل این مارپیچ -

طول این مارپیچ کمتر از مارپیچ -

پیوند هیدروژنی بین -

همه اسیدآمینه-

II helix 4/216

در شرایط فیزیولوژیک مشاهده نمی-

←نحوه القاء -

قطورتر و کوتاه تر از مارپیچ -

ریبون

شبیه ساختارهاي -

مارپیچ هاي کوچک داراي-

علت شباهت صفحات -

آلفا را نشان میشکل زیر مارپیچ

ساختمان دوم مورد شناسایی قرار گرفته صفحات چیندومین نوع :3نکته 

ی
ویژگ

ي
ها

β
 sh

eet
)

ت بتا
حا

صف
(

ساختارهاي دوم پروتئین تکرارپذیر

پیوندهاي هیدروژنی بین اسیدآمینه:عامل ایجاد کننده

داراي الگوهاي زیگزاگ

تعداد اسید آمینه در هر دور صفحات 

در یک صفحه βstrandتعداد 

هاي جانبی یکی در میان باال و پایین صفحهزنجیره

جهت پیوندهاي هیدروژنی در ساختارهاي سوم عمود بر صفحات 

پیوند هیدروژنی بین اکسیژن مربوط به گروه کربونیل پیوند پپتیدي و اتم هیدروژن مربوط به آمین پیوند پپتیدي دیگر تشکیل میβدر صفحات 

زاوایاي مربوط به آن به ترتیب درون مربع

تعداد اسید آمینه در هر رشته 

هاي آبگریز و کوچک بیشاسیدآمینه



جدول اندها مشخص شدهما دو نوع ساختار از صفحات بتا داریم که همان بتا همسو و بتا ناهمسو هستند که در شکل باال نیز با توجه به جهت فلش

Mixed

ترکیبی از موازي همسو و ناهمسو

.پیوند بین اسیدآمینه اول و سوم قرار دارد–باشد ترین ساختار دوم می

.گیرندمجاز فضایی قرار می
α و کونفرماسیونβشودبینی شده متمرکز میپیش.

.هاي پایین سمت چپ و باال سمت چپ است
α-پایین چپ←گرد هلیکس راست

α-باال راست←گردهلیکس چپ

باال چپ←βصفحات 

باال چپ←ساختار دوم نامنظم 

سومفصل 

:در شکل زیر ساختار صفحات بتا آورده شده
همسو هر اسیدآمینه بـا  

دو اسیدآمینه از صفحه مقابل پیوند برقـرار کـرده   

β   ناهمسـو هـر

)صـورت عمـود  

ما دو نوع ساختار از صفحات بتا داریم که همان بتا همسو و بتا ناهمسو هستند که در شکل باال نیز با توجه به جهت فلش

:کندزیر این دو ساختار را با هم مقایسه می

نحوه قرارگیري زنجیره ها
آنتی پاراللپارالل

موازي ناهمسوسوموازي هم

+نوع معمول تر و پایدارتر
+کوتاه ترین و قوي ترین پیوند هیدروژنی

)فیبروئین ابریشم(بریشم تار ا
تار عنکبوت

از چهار اسیدآمینه تشکیل شده 

)n+3وn(اول و چهارم یک پیوند هیدروژنی دارد بین اسید آمینه
I:عنوان اسیدآمینه دوم پرولین به

II:عنوان اسید آمینه سوم گلیسین به

.شوددرجه استفاده می180براي تغییر جهت زنجیره پپتیدي به میزان 
ترین ساختار دوم میاسیدآمینه تشکیل شده است و کوچک3باشد که از 

.باشدعدد می4ها تعداد اسیدآمینه بیش تر از 
ψ,نمودار راما چاندران زوایاي φدهدهاي دوم را نشان میمساعد براي ساختمان:

.دهدساختمان دوم را نشان می
مجاز فضایی قرار میهايدر داخل یک دامنه بسیار محدودي از ساختمانβو کونفورماسیون 

αهاي شناخته شده پروتئین در نزدیکی مقادیر مارپیچ حاصل از ساختمان

Gly←تنها اسید آمینه موجوددر خارج این نواحی 

.توانندها نمیتواند در کونفرماسینون هایی شرکت کنند که سایر اسید آمینه

هاي پایین سمت چپ و باال سمت چپ استبه ترتیب درون مربعβو صفحات 

+180و-180داریم ψدر محور دیگر تغییرات 
.توانند داشته باشندرا نمیψوپپتید هر مقداري ازهاي پلی

P-35,-85پرولین دامنه بسیار محدودي دارد 

.برابر صفر باشد وجود نداردψوکونفورماسینونی که در آن

φ

φ
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در شکل زیر ساختار صفحات بتا آورده شده

همسو هر اسیدآمینه بـا  βدر صفحات :نکته

دو اسیدآمینه از صفحه مقابل پیوند برقـرار کـرده   

βو در صـفحات  )صورت مـورب به(

صـورت عمـود  بـه (اسیدآمینه با یک اسید آمینه 

.کندپیوند برقرار می

ما دو نوع ساختار از صفحات بتا داریم که همان بتا همسو و بتا ناهمسو هستند که در شکل باال نیز با توجه به جهت فلش

زیر این دو ساختار را با هم مقایسه می

نحوه قرارگیري زنجیره ها

نوع معمول تر و پایدارتر

کوتاه ترین و قوي ترین پیوند هیدروژنی

مثال 

β- Turn

از چهار اسیدآمینه تشکیل شده 

یک پیوند هیدروژنی دارد بین اسید آمینه

داراي دو نوع است

براي تغییر جهت زنجیره پپتیدي به میزان 

γ-Turnباشد که از نیز یک ساختار دوم می

ها تعداد اسیدآمینه بیش تر از در قوس*

نمودار راما چاندران زوایاي:5نکته 

ن
چاندارا

ت نمودار راما
ی نکا

خ
بر

ساختمان دوم را نشان میψوφمقادیر مجاز -

و کونفورماسیون αمارپیچ -

حاصل از ساختمانψوφبیشترین مقادیر-

تنها اسید آمینه موجوددر خارج این نواحی -

-Glyتواند در کونفرماسینون هایی شرکت کنند که سایر اسید آمینهمی

αزوایاي مربوط به مارپیچ -

تغییراتدر یک محور -

هاي پلیها در زنجیرهاسید آمینه-

پرولین دامنه بسیار محدودي دارد -

کونفورماسینونی که در آن-

φ



آنزیم یون 

Cuتیروزیناز، لیزیل اکسیداز، سیتوکروم اکسیداز

Mn آرژنیاز، ریبونوالئوتید ردوکتاز

Moنتروژناز و گزانتین اکسیداز دي

گلوتاتیون ردوکتاز، دیدیناز 

Mn2+ k+

Fe2+ Mg2+ Zn2+

Fe2+ Cu

NADP     این قابلیت را ندارنـد از ایـن موضـوع بـراي

TPP)تیامین پیروفسفات(
FADوFMN

NADوNADP

CoA) کوآنزیمA(
PLP)پیرودیوکسال فسفات(
THF)تتراهیدوفوالت(

آدنوزیل و متیل کوباالمین

Co2+, Na2+, Fe2+, Cu2+, Ca2+, Zn2+, mn

Vit H, B12, ACP, TPP, FAD, FMN, PLP

)کوسوبسترا

چهارمفصل 

:در جدول زیر برخی از فاکتورهاي آنزیمی ارائه شده است
یون 

+BCu2وAپلیمراز، کربوکسی پپتیداز RNAکربنیک انیدراز، الکل دهیدروژناز، 

Mnهگزوزکیناز، پیروات کیناز، گلوکز، فسفاتاز 2+

Moکاتاالز، پراکسیداز، سیتوکروم اکسیداز 

Se

هاي آنزیمی هاي فلزي در واکنش

+Na←تثبیت شکل فعال ساختمانی 

←کمک به اتصال سوبسترا 

Mn،Zn،Fe،Cu←اسیدلوئیس 

+Cu2←باز –هاي اسید شرکت در واکنش

.گویندکوآنزیم میهستندترکیبات آلی جزء 
+DPو+NADکنند ولی نانومتر نورمرئی را جذب می340در طول موج 

.توان استفاده کرد

.شوندصورت تغییر یافته خارج میدر پایان بدون تغییر اما کوسوبسترا به

هاي پروتئینیکوآنزیم

هاسیتوکروم

Fe-Sمراکز 

تیروکسین

گلوتاردوکسین

ACP)پروتئین حامل آسیل(

هاي متابولیتیکوآنزیم

S- آدنوزیل متیونین(SAM)

(PAPS)فسفوسولفات -5فسفوآدنوزین، -3

کویتینیوبی

لیپوامید

)4BH(تتراهیدروبیوپترین
گلوتاتیون

قندهاي نوکلئوتیدي 

ي
سیرها

تولید در م

ی
متابولیک

Bهاي گروه ویتامینهاي ویتامینیکوآنزیم

Cویتامین 

Kویتامین 

)رتینال(Aویتامین 
)بیوتین(Hویتامین 

هاي غذاییمشتق از ویتامین

B1TPP

B2FAD

B3NAD

B5CoA

B6PLP

B9THF

B12

)گروه پروستتیک
,)هامتالوآنزیم(یون فلزي  mn2+, Mg2+

,ترکیبات آلی ACP, TPP, FAD, FMN, PLP

)کوفاکتور
یون فلزي 

ترکیبات آلی

)آنزیم فعال شونده با فلز(

CoA, NADP, NAD)کوسوبسترا
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در جدول زیر برخی از فاکتورهاي آنزیمی ارائه شده است

آنزیمیون 

Zn کربنیک انیدراز، الکل دهیدروژناز، +2

mg هگزوزکیناز، پیروات کیناز، گلوکز، فسفاتاز+2

Fe2+ یاFe کاتاالز، پراکسیداز، سیتوکروم اکسیداز +3

Niآز اوره
K پروات کیناز +

هاي فلزي در واکنشنقش یون:توجه

جزء به کوفاکتورهایی که :نکته

*NADHوNADPH در طول موج

توان استفاده کردسنجش فعالیت آنزیم می

در پایان بدون تغییر اما کوسوبسترا بهپروستتیکگروه :نکته

کوفاکتورهاي آلی

)هاکوآنزیم(

کوآنزیم

کوآنزیم

ي
سیرها

تولید در م

کوآنزیم

مشتق از ویتامین

کوفاکتور
گروه پروستتیک(محکم اتصال 

کوفاکتور(اتصال سست 
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.انیدرازمانند کربنیک )E-M-S(و فلز یک اتصال مستقیم وجود دارد 
.هاي کینازبراي عملکرد وابسته به فلز هستند ولی اتصال محکم با فلز ندارند مانند آنزیم

NADP    این قابلیت را ندارند از ایـن موضـوع بـراي

:باشدهمراه مکانیسم عمل هر گروه و چند مثال که خیلی مورد توجه طراحان محترم می

، ردوکتازاکسیدازها، پراکسیدازها، اکسیژنازها، دهیدروژنازها

/کینازهـا /گلیکوزیـل ترانسـفراز  /متیل ترانسـفراز /سیل ترانسفراز
، تیوالزفسفوموتاز/ترانس کتوالز/ترانس آمینازها

/آمیـدازها /تیواسترازها/فسفاتازها/لیپازها/پروتئازها/گلیکوزیدازها
رسینتازها 

انوالز/فوماراز/کتوالزها/لدوالزآ/سنتازها/دکربوکسیالز

-Cis/اکسـیدوردوکتاز درون مولکـولی  /راسمازها/موتازها

ایزومرازها

تیوکینازها/کربوکسیالزها

مربوط به گـروه چهـار یعنـی    سنتازهاکه شوند در حالی

.داشته باشیم

B H O
BH / O2 2 2

1 2
→ +

+

B H O
BH O2 2 2 2→ +

+

AH H O A H O2 2 2 22+ → )کاتاالز(+
H O H O O H O2 2 2 2 2 22+ → )پراکسیداز(+

BH B-OH

O2

AH2 A

مونواکسیژناز

آنزیم

و فلز یک اتصال مستقیم وجود دارد آنزیمها اتصال با فلز یک اتصال سخت است و بین 

براي عملکرد وابسته به فلز هستند ولی اتصال محکم با فلز ندارند مانند آنزیمهاي فعال شونده با فلز 

+NADPو+NADکنند ولی نانومتر نور مرئی را جذب می340در طول موج 

.توان استفاده کرد

همراه مکانیسم عمل هر گروه و چند مثال که خیلی مورد توجه طراحان محترم میایم بهها را آوردهالمللی آنزیم

احیاء همراه با انتقال الکتـرون،  -شرکت در واکنش اکسیداسیون

H0، یون هیدرید هیدروژن
اکسیدازها، پراکسیدازها، اکسیژنازها، دهیدروژنازها−

آسیل، فسـفریل  /یک کربنه:هاي انتقال گروهشرکت در واکنش

/ گلیکوزیل)

سیل ترانسفرازآ

ترانس آمینازها

ــدروالزي  ــزودن آب(شــرکت در واکــنش هی ــا اف و شکســتن )ب

اسید انیدرید/گلیکوزیدي/پپتیدي/اتري/استري:پیوندهاي

گلیکوزیدازها

رسینتازها /د آمینازها

همـراه بـا   C-S/C-C/C-O/C-Nشرکت در شکست پیونـدهاي  

ایجاد پیوند دوگانه
دکربوکسیالز/دهیدراتاز

مولکولی دو ایزومریک ترکیب را بـه  با انتقال گروه بصورت درون 

هم تبدیل کرده

موتازها/مرازهااپی

transایزومرازها

شرکت در تشکیل پیوند بین دو ترکیب که همراه با هیدرولیز 

یا ترکیبات پر انرژي مشابه
کربوکسیالزها/سنتتازها

شوند در حالیبندي میهاي سنتتاز براي فعالیت خود نیاز به انرژي دارند و در گروه لیگازها دسته

.باشدجز فسفوموتاز که جزء ترانسفرازها میباشند بهموتازها جزء دسته ایزومرازها می
.کربوکسیالز از دسته لیگازها و دکربوکسیالزها از دسته لیازها هستند

داشته باشیم)اکسیدوردوکتازها(در جدول زیر سعی شده نگاهی کوتاه به خانواده اول آنزیمی 

فعالیت بیولوژیکی

.کنندمیعنوان گیرنده الکترون استفاده از اکسیژن به

هستنداغلب متالوفالوپروتئین 

اکسیداسیون یک ماده را با احیاء ماده دیگر انجام می دهند

BH B' B B 'H2 2+ → +

NADPکوآنزیم  ,NAD+ +
یا فالوینی

احیاء پراکسیدها را انجام داده

Vitc باشندمییا گلوتاتیون دهنده الکترون.H O H O O H O2 2 2 2 2 2
باشدمیها گروه پروستتیک پروتوهم بخش فعال آن

سوبسترا قراردادهمستقیماً اکسیژن را درون 

H2O A+O2 AO2

دي اکسیژناز

AO)دي اکسیژناز(O2+A

)2Ö(میزان سوپراکسید را احیا می کنند 
. .O O H H O O2 2 2 2 22− − ++ + → +

ها اتصال با فلز یک اتصال سخت است و بین در متالوآنزیم:نکته

هاي فعال شونده با فلز آنزیم:نکته

*NADHوNHDPH در طول موج

توان استفاده کردسنجش فعالیت آنزیمی می

ها بندي آنزیمطبقه-

المللی آنزیمبندي بیندر جدول ذیل تقسیم

و ردوکتازاکسید1
شرکت در واکنش اکسیداسیون

هیدروژن

ترانسفراز2
شرکت در واکنش

/کیناز( (

هیدروالز3
ــدروالزي  شــرکت در واکــنش هی

پیوندهاي

لیاز4
شرکت در شکست پیونـدهاي  

ایجاد پیوند دوگانه

با انتقال گروه بصورت درون زایزومرا5

هم تبدیل کرده

لیگاز6
شرکت در تشکیل پیوند بین دو ترکیب که همراه با هیدرولیز 

ATPیا ترکیبات پر انرژي مشابه

هاي سنتتاز براي فعالیت خود نیاز به انرژي دارند و در گروه لیگازها دستهآنزیم*

.باشندلیازها می
موتازها جزء دسته ایزومرازها می*

کربوکسیالز از دسته لیگازها و دکربوکسیالزها از دسته لیازها هستند*

در جدول زیر سعی شده نگاهی کوتاه به خانواده اول آنزیمی :نکته

فعالیت بیولوژیکیگروه

)دهیدروژناز هوازي(اکسیدازها
از اکسیژن به-

اغلب متالوفالوپروتئین -

)بی هوازي(دهیدروژنازها
اکسیداسیون یک ماده را با احیاء ماده دیگر انجام می دهند-

BH B' B B 'H2 2

کوآنزیم -

هیدروپراکسیدازها

احیاء پراکسیدها را انجام داده-

-Vitc

بخش فعال آن-

اکسیژنازها

مستقیماً اکسیژن را درون -

AO2

سوپراکسیددیسموتاز
T میزان سوپراکسید را احیا می کنند

O O H H O O2 2 2 2 2+ + → +



.زدایی داروها نقش دارد

گروه حول کربن نامتقارن

جابجایی گروههایی نظیر فسفات درون مولکول

به یکدیگر

(L , D)

.باشد

جایگاه فعال بخشی از ساختمان آنزیم است که محل اتصال سوبسترا و انجام فعالیت 

.ها و کوفاکتورها نیز بودهکوآنزیم

.کنار یکدیگر قرار بگیرند)ساختمان سوم(توانند در ساختمان اول کنار هم نبوده و در اثر تاخوردن پروتئین آنزیم 
.برندبهره می)الکترواستاتیک/هیدروفوبیک

.
.رودهم با انرژي کافی براي انجام واکنش باال می

.مري معموالً در حد واسط زیرواحدها بوده

.باشندگانه معروف می

سیتوکروم زنجیره تنفسی-گزانتین اکسیداز

سیتوکروم زنجیره تنفسی

دادن یک اتم اکسیژن به سوبسترا و احیاء دیگري به آب
هیدروکسیالز

اکسیداز با عمل مرکب

اکسیژن ترانسفراز

اکسیژناز واقعی

چهارمفصل 

زدایی داروها نقش داردباشد که در سممیP-450هاي مونواکسیژناز سیتوکروم 

:ایزومرازها آشنا شویدمختلف گروههايدر جدول زیباي زیر با زیرکالس
نحوه عملکردزیرخانواده

گروه حول کربن نامتقارنجابجایی یک مرازهااپی

جابجایی گروههایی نظیر فسفات درون مولکولموتازها

Cis-transتبدیل ایزومرهاي ایزومرازهاcisوTransبه یکدیگر

تبدیل آلدوز وکتوز به یکدیگراکسیدو ردوکتازها درون مولکولی

L)تبدیل انانتیومرها به یکدیگر راسمازها , D)

باشددوکتازهاي درون مولکولی همان ایزومراز گروه عاملی مینام دیگر زیرخانواده اکسیدو ر

جایگاه فعال بخشی از ساختمان آنزیم است که محل اتصال سوبسترا و انجام فعالیت .ها براي انجام کاتالیز باید به سوبستراي خود متصل شوند

:نمایمنظر شما را به نکاتی در مورد جایگاه فعال آنزیم جلب می
کوآنزیم)در صورت نیاز(هاي پروستتیک در جایگاه فعال عالوه بر سوبسترا جایگاه اتصال گروه

.باشدهاي آمینوآسیل مورد نیاز براي کاتالیز می
توانند در ساختمان اول کنار هم نبوده و در اثر تاخوردن پروتئین آنزیم آمینواسیدهاي موجود در آن می

هیدروفوبیک/واندروالس/هیدروژنی(هاي ضعیف این جایگاه در تعامل با سوبسترا از میانکنش

.کندجدا می)معموالً آب(کند که سوبسترا را از حالل محیطی فضاي سه بعدي ایجاد می
هم با انرژي کافی براي انجام واکنش باال میغلظت موضعی سوبسترا با اتصال به آن باال رفته بنابراین امکان برخورد صحیح آن

مري معموالً در حد واسط زیرواحدها بودههاي پلیپاکتی در سطح آنزیم بوده و در آنزیمهاي مونومریک حالت 

:شوندهاي قرار گرفته در جایگاه فعال به چند دسته تقسیم می
، ترومبین و اروکیناز، کالکرین پالسمین،االستازسرین پروتئازها، تریپسین، کیموتریپسین، 

)Caspase(ین، کاسپاز 
پروتئاز، کاتیسین لیزوزومی، رنینHIVآسپارتیل پروتئیناز، پیسین، 

گانه معروف میداریم که به کاتالیک سهSerوHis،Aspهاي سرین پروتئاز 

کینتیک واکنش آنزیمی 

منتن

معادلـه و  هـا کاتالیز شده توسط آنـزیم 

:هاي زیر استوار استنموداري طراحی شده که براساس فرض
ثابت [S]در باالترین حد ممکنه بوده بطوریکه 

.بوده و تغییرات آن اثري روي کاتالیز نداشته باشد
گیـري شـده کـه تجمـع     انـدازه )درجه صـفر 

.محصول در آن فاز ناچیز بوده و واکنش برگشت اهمیت چندانی ندارد

گزانتین اکسیداز-مونوآمین اکسیداز-سیتوکروم اکسیدازاکسیدازها

سیتوکروم زنجیره تنفسی-سوکسینات دهیدروژناز-الکتات دهیدروژنازهادهیدروژنازها

پراکسیداز-کاتاالزهیدروپراکسیداز

اکسیژناز

دادن یک اتم اکسیژن به سوبسترا و احیاء دیگري به آبمونواکسیژناز

دادن دو اکسیژن به سوبسترا اکسیژنازدي

46
گروه تألیفی دکتر خلیلی

هاي مونواکسیژناز سیتوکروم ترین آنزیمیکی از مهم*

در جدول زیباي زیر با زیرکالس:2نکته 

نام دیگر زیرخانواده اکسیدو ر:3نکته 

جایگاه فعال-

ها براي انجام کاتالیز باید به سوبستراي خود متصل شوندآنزیم

نظر شما را به نکاتی در مورد جایگاه فعال آنزیم جلب میکاتالیز بوده

در جایگاه فعال عالوه بر سوبسترا جایگاه اتصال گروه:1نکته 

هاي آمینوآسیل مورد نیاز براي کاتالیز میداراي ریشه:2نکته 

آمینواسیدهاي موجود در آن می:3نکته 

این جایگاه در تعامل با سوبسترا از میانکنش:4نکته 

فضاي سه بعدي ایجاد می:5نکته 

غلظت موضعی سوبسترا با اتصال به آن باال رفته بنابراین امکان برخورد صحیح آن:6نکته 

هاي مونومریک حالت در آنزیم:7نکته 

هاي قرار گرفته در جایگاه فعال به چند دسته تقسیم میها براساس اسیدآمینهآنزیم

سرین پروتئازها، تریپسین، کیموتریپسین، .1

ین، کاسپاز پاپائ:سیستئین پروتئازها.2

آسپارتیل پروتئیناز، پیسین، .3

هاي سرین پروتئاز در جایگاه فعال آنزیم:نکته

کینتیک واکنش آنزیمی -

منتن-میکائیلیسمعادله -1

کاتالیز شده توسط آنـزیم هايریاضی واکنشراه بررسی 

نموداري طراحی شده که براساس فرض

در باالترین حد ممکنه بوده بطوریکه [s]غلظت سوبسترا )1

بوده و تغییرات آن اثري روي کاتالیز نداشته باشد

درجه صـفر [s]فاز(سرعت اولیه )2

محصول در آن فاز ناچیز بوده و واکنش برگشت اهمیت چندانی ندارد

هایی از خانواده اول آنزیمی مثال
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