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 به نام خدا

 

 همت بلند دار که نزد خداوند و خلق
 وـاعتبار ت وـتدر همت ـه قـاشد بـب

 

است کـه یـادگیرد درآ  ن نیازمنـد امروزه بیوشیمی علمی پایه و در عین حال روبه گسترش 
 هاد جدید  موزشی است.تدبر و ایجاد روش

 کتابی که پیش رود شما است به همت واالد دوستان عزیز به سرپرستی جنـا   قـاد دکتـر
هیمن مـرادد سـردره نرـارش شـده اسـت. در ایـن کتـا  روشـی جدیـد بـراد  مـوزش و بـه 

هـاد کار گرفته شده که محتـود ایـن کتـا  را از سـایر کتا  تر مطالب بهخاطرسپارد  سان
 موجود متمایز می کند.

در ابتدا در پذیرفتن این پیشنهاد کمی تردید وجود داشت ولی پس از تکمیـ  نرـارش و انجـا  
توانـد یکـی از بهتـرین ر به این باور رسیدیم که کتا  صفر تا صد بیوشیمی پایه و بالینی میکا

 منابع دانشراهی و  مادگی کنکورهاد ارشد و دکترد قرار گیرد.
شناسی نیز براد دوستان عالقمنـد اـاش شـده شناسی و ایمنیهاد صفر تا صد زیستکتا 

 تود باکیفیتی هستند.است که مانند صفر تا صد بیوشیمی داراد مح
 رایی، ااش و پخش کمال تشکر هاد مختلف، صفحهدر پایان از کلیه همکاران خود در قسمت

 را داریم.

 

ی ناشرمقدمه  



 به نام خالق قلم

که بر  یاتیآ نیکتاب مقدس هم اول نیاکرم )ص( از نوع کتاب است و در ا امبریپ ۀاست که معجز یدر اسالم به قدر یکتابخوان تیاهم
خاص خود را  گاهیجا زین یمیوشیعلم ب انیم نی)ص( نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب، قلم، و علم توأم شده است. در ا امبریپ

 .به کار گرفته شود یماریفرد از ب ییدرمان و رها ،ییشناسا یبرا دیبا نکهیها دارد از منظر ارشته ریسا نیدر ب

وجود دارند که  یادیکتب ز رانای در حاضر حال در. است کم باز شود نوشته هم هااگر کتاب یمیوشیعلم ب تیارتباط با اهم در
 اتیکتاب اشاره به تمام جزئ نیا یورآو جمع فیپرداخت. هدف ما از تال یمیوشیب یآموزبه علم توانیها ماز آن یریگبا بهره

و  رانیدر ا یمیوشیکتاب ب نیاول یمیوشیمتفاوت است. کتاب صفر تا صد ب یو با سبک دیصورت کامال جدبه یمیوشیمباحث ب
 یبخش )الفبا 8را در  یمیوشیو کل ب ختهیفصول را بهم ر میو تقس یبندتوان گفت در جهان است که سبک دسته یجرات م

ها، میآنز یمیوشیها، بنیتامیو یمیوشیب ن،یوتئو پر نهیآم یدهایاس یمیوشیب د،یپیل یمیوشیب درات،یکربوه یمیوشیب ،یمیوشیب
از  یمیوشیب سمیساختار و متابول یهاکتاب بخش نیکرده است. در ا ی( گردآوریمولکول یمیوشیو ب هورمون ها یمیوشیب

 ییر محتواییتغ نیا یبرا یلی. دالدیآن بپرداز سمیمتابول یبه بررس دیتوانیجدا نشده است و پس از خواندن ساختار، م گریهمد
مورد  نیبه ا یمیوشیمطالب ب سیساله بنده در تدر 11بر حسب تجربه  (1اشاره کرد:  ریتوان به موارد زیوجود داشت که م

مطالب ساختار را فراموش  شتریب سمیسرفصل ساختار، و شروع متابول انیپس از پا انیبرخورد کرده بودم که دانشجو اریمهم بس
 یریادگی زانیدر م یمیوشیخواندن فصول مختلف در ب بیترت (2شد. یاحساس م یلیبه مطالب خ شتبه بازگ ازیکرده بودند و ن

 یبرا یترساده بیبار ترت نیاول یشده است که برا یکتاب سع نیبرخوردار است و در ا ییباال تیو درک مطالب، از اهم
نوشته  یبا زبان ،یو از سطوح مبتد هیپا صورتو آموزش مطالب به  سیکتاب عالوه بر تدر (3مطالب انتخاب شود.  یریاگی

به آنها اشاره  یکه در کمتر کتاب یاز نکات یاریکنکور آماده شوند، بس یهاآزمون یبرا خواهندیکه م یشده است که دوستان
از  رانیا برتر یدانشگاه ها دیبر اساس کسب اطالعات، اسات (4بع نداشته باشند. به مطالعه چند من یازیکنند و ن دایشده است، پ

باشد و  وستهیپ دیبا یمیوشیهر بخش ب سمیساختار و متابول سیتدر دیاند که بامورد اشاره داشته نیبه ا زیجمله تهران ن

 .گرددیدانشجوها م یریادگی( منجر به کاهش سطح سمیمتابول یمیوشیساختمان و ب یمیوشیدر دو ترم )ب یمیوشیجداکردن ب

 جادیدر ا ییفرار بودن، گنگ بودن، عدم تواناله از جم یمیوشیدرس ب عهاز مشکالت مطال یاریبس میسبک بتوان نیبا ا دوارمیام
کامل  یدهفصول مرتبط، و عدم پوشش نیب همطالع یزمان لهفاص لیدل همطالب ب یفراموش سم،یساختار و متابول نیارتباط ب

 .... مختلف، و یهاتهرش

 .میو .... را رفع کن ،یو هماتولوژ ،یمنیا ک،یژنت ،یمیوشیمختلف ب یهاتهرش نیداوطلب یبرا

ی مؤلفمقدمه  



در  لهکند از جم رییآن تغ یسبک نوشتار و محتوا تواندیم تهاست و بنا به هر رش عیوس اریبس یعلم یمیوشیب کهنیآخر ا تهنک
بخش  یمختلف، در هماتولوژ یرهایدر مس یکیژنت یهایماریبخش ب کیدارد، در ژنت تیاهم سمیبحث متابول یهتغذ تهرش

 .... ها، ونیپروتئ

 .شود ەطور کامل پوشش داد بهموارد  نیا مهه ەشد یکتاب سع نیا در

 .است دیمف یهتغذ یهاتهرش یبرا کهها و محصوالتشون میبا تمام آنز ەشد تههر بخش کامل هضم و جذب نوش سمیمتابول یابتدا در

 .قابل لمس شود ینیمشکالت بال کیدوستان ژنت هک تهنوش زیاست اسم ژن را ن ەشد یسع ینیبال یماریهر ب در

 نیاستخراج شده است. همه تالش ا دییمورد تا یهاتیمعتبر رفرنس و سا یمیوشیاز منابع ب اند تماماًشده هیکه ارا یمطالب 
از تمام خوانندگان خود تقاضا  نیب نیو ساده نوشته شوند. در ا وایش یبه روز باشند و به زبان گروه بر آن بوده که مطالب کامالً

از مطالب، آن را به ما اطالع داده تا در  یقسمت رییتغ ای حیتصح یبرا ایهر خواسته ایو  شنهادیدر صورت داشتن انتقاد، پ میدار

 .میاز آن استفاده کن یبعد هایشیرایو

 
 تشکر فراوان با

سردره یمراد منیه
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 الفبای بیوشیمی  1-1

 مقدمه

 آن بررسی به که در کتاب بیوشیمی صفر تا صد فصلی اولین
 باشد. هدفمی بیوشیمی علم الفبای و مقدمه پرداخت خواهیم

 و علم این ابتدایی اصول با شما آشنایی فصل این تبیین از
 بودید.  کرده حفظ قبالً، صرفاً شاید که مطالبی است یادگیری

 و انرژی تهیه چگونگی براساس را زنده موجودات توانمی
 کرد.  بندیطبقه خود نیاز مورد کربن

 انرژی منبع موجودات براساس بندی تقسیم

مورد نیاز  انرژی: گروهی از جانداران که هافتوتروف -1

 آوردند. دستخورشید  به نور خود را از

 که گروهی از جانداران فتوتروف الف. اتوتروف:

 کنند.سنتز می 2CO از مستقیم طورهای خود را بهبیومولکول

که  گروهی از جانداران فتوتروف ب. هتروتروف:

کنند. طور غیرمستقیم تهیه میبه های خود رابیومولکول
شده است،  ساخته موجودات سایر توسط که موادی از یعنی

 کنند.استفاده می

موردنیاز  گروهی از جانداران که انرژی :هاکموتروف -2

  آوردند. دستشیمیایی به یهاسوخت اکسیداسیون خود را از

 موجودی انسان .باشدمی تغذیه معنای به تروف واژه
 ها،بیومولکول تولید برای انرژی آن کموتروف است چون منبع

 منظوراین برای و استشیمیایی هایسوخت اکسیداسیون
  دارد.نیاز شده،ساخته دیگر موجودات سایر توسط کهموادیبه

توان به این اگر تعریفی ساده از علم بیوشیمی داشته باشیم می
 شیمی مطالعه یعنی چند واژه اشاره داشت: بیوشیمی

 از مختلف گروه دو فرایندها این در .حیاتی فرایندهای
 .دارند شرکتها بیومولکول

را درک کرد. بیومولکول،  بیومولکول معنای واژه بایستی ابتدا
 ساخته زنده سامانه یا ارگانیسم یک توسط که است مولکولی

 دارای که هستند هیدروکربنی مشتقات شیمی نظر از شود،می
 .باشندمی عاملیی هاگروه از انواعی با ییهااستخالف
 زیر هستند:  عمومی یهاویژگیدارای  هابیومولکول

 .هستند کربنی ترکیباتها بیومولکول تمامی -1

 ، زیراباشدمی کربنها بیومولکول ایجاد در اصلی عنصر -2
 متوسطی خواهی الکترون خاصیت و دارد کوچکی اندازه کربن
 دوگانه یگانه، نوع از کوواالن پیوند چهار است قادر کربن .دارد

 ساختارهای توانندمی کربن یهااتم .دهد تشکیل گانهسه و
 به .کنند ایجاد حلقوی و دارشاخه ایزنجیره جمله از متفاوتی

 هستند هیدروکربنی مشتقاتها بیومولکول اکثر دلیل همین

 اولبخش 

 الفبای بیوشیمی 
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 آروماتیک بصورت یا آلیفاتیک صورتبه یا است ممکن که
 .باشند

 آروماتیک که شودمی گفته ترکیباتی به آلیفاتیک ترکیبات
 یا ساده زنجیره) هستند خطی اکثرا ترکیبات این نیستند
 نکنند تبعیت هوکل قاعده از که یحلقو ترکیبات اما (دارشاخه

 آیند.می حسابه ب آلیفاتیک نیز

 د:باشن داشته ویژگی 4 که گویندمی ترکیباتی به آروماتیک ترکیبات

 .باشند داشته SP2 هیبرید هااتم تمام و مسطح -1
 .باشندی حلقو -2
 میان در یکها پیوند یعنی باشند مزدوج پیوندهای دارای -3

 (کونژوگه همان) باشد
 .کنند تبعیت 4n+2 قاعده از -4

 
 هاهای مونومری آنها و واحدماکرومولکول .1شکل 

 فرآیندهای که نیست لطف از خالی نیز کلی نکته این ذکر
 حتی. است مشابه موجودات از بسیاری در کلیدی متابولیکی

 سطح در باشند،می متمایز کامالً ظاهر در که فرآیندهایی
 طور کلیدارند. پس به مشترکی یهاویژگی بیوشیمیایی

 ساختار بررسی و بیوشیمی، مطالعه فعالیت و کسب علم هدف
 و همچنین ترکیبات این متابولیسم ، سپسهاماکرومولکول

 این شکل از حیات است. آب در نقش

 هابیومولکول کلی بندی قسیمت

بندی را در دو گروه بزرگ تقسیم هاکلی بیومولکول طوربه
 کنند.می

 (بزرگ یهامولکول) زیستی یهاماکرومولکول -1

 هاپروتئینالف. 
 نوکلئیک اسیدهایب. 
 هاکربوهیدراتج. 
 لیپیدهاد. 

 (ها)میکرومولکول هاماکرومولکول ساختمانی واحد -2

 هاآمینه اسیدالف. 
 هانوکلئوتیدب. 
 نوساکاریدهاج. م
 چرب اسیدد. 

 اشکال تمام در تنوع، اندکی باها مولکول از گروه دو هر اعضا
 ریبونوکلئیک داکسی مثال، عنوانبه .هستند مشترک حیات
 سلولی موجودات همه در را ژنتیکی اطالعات (DNA) اسید

 عنوانبهها پروتئین همچنین یا .کندمی ذخیره
 فرایندهای اغلب در کلیدی طوربه که ییهاماکرومولکول

اسید  2عالوه ه)ب 2۲ از موجودات همه در دارند شرکت زیستی
 ساخته یکسان ساختمانی واحد آمینه تازه کشف شده(

  .شوندمی

 ی عاملیهاگروه

 یکدیگر به کوواالن پیوند با که باشندمی ییهااتم از گروهی 
ها بیومولکول ای بهویژه فیزیکوشیمیایی خواص و شده متصل

بندی طور کلی به دو گروه دستههای عاملی بهدهند. گروهمی
 شوند: می

 شودمی بندیتقسیم گروه زیر دو به خود هیدروکربنی: -1

 سیکلوآلکان و الکین الکن، آلکان، مثل :آلیفاتیک الف.

 دوگانه پیوند و باشند حلقوی که ترکیباتی: آروماتیک ب.

 هوکل قاعده از و باشد(  کونژوگه اصالح به یا) مزدوج آنها
 فنیل. کنند مثل تبعیت

 از یکی شدن در اثر جایگزین :هیدروکربنی مشتقات -2

کربن در گروه هیدروکربنی  یا جای هیدروژنبه زیر یهامثال
 شوند: ایجاد می

 (اتر و )الکل ← اکسیژن 

 اسید،انیدرید، کربوکسیلک کتون، ) آلدهید، ← کربونیل 
 (آسیل و استر،آمید

 (، نیتریل، ایمینها)آمین ←  نیتروژن 

 (سولفید استر، دی تیو تیواتر، )تیول، ← سولفور 

 (استر فسفودی )فسفریل، فسفومونواستر، ← فسفر 

 شامل:  آلیفاتیک یهاهیدروکربن

 آلکان -1
 آلکن -2
 آلکین -3
 سیکلوآلکان -4



 الفبای بیوشیمی: 1 بخش
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 هاآن اهمیت و دهنده بدن. مهمترین عناصر تشکیل1جدول 

 اهمیت
درصد وزن 

 خشک
 عنصر

 کربن 0۲ نوکلئیکها، لیپیدها و اسیدهای ها، پروتئینآلی بدن نظیر کربوهیدراتاسکلت اصلی ترکیبات

 اکسیژن 2۲ آلی و در برخی ترکیبات معدنی بدنشرکت در ساختمان ترکیبات

 هیدروژن 1۲ آلی و معدنی بدنشرکت در ساختمان ترکیبات

 نیتروژن 0/8 آلی و همچنین برخی ترکیبات معدنیشرکت در ساختمان ترکیبات

بیوشیمیایی متعدد، نقش در انعقاد خون، نقش های جزئی از ساختمان استخوان و دندان، شرکت در واکنش
 در انقباضات عضالنی

 کلسیم 4

 فسفر 0/2 های بیوشیمیایی مختلف، نقش تامپونیشرکت در واکنش

 پتاسیم 1 نقش در ایجاد فشار اسموتیک و پتانسیل غشا، نقش در انتقال مواد

 سولفور 8/۲ احیا -اکسیداسیونهای مهمی نظیر شرکت در ساختمان ترکیبات آلی، نقش در واکنش

 سدیم 4/۲ نقش در ایجاد فشار اسموتیک و پتانسیل غشا

 کلر 4/۲ نقش در ایجاد فشار اسموتیک و پتانسیل غشا

 منیزیم ناچیز های کینازیخصوص واکنشهای آنزیمی، بهنقش در بسیاری از واکنش

 آهن ناچیز الحیا -سیونهای اکسیدانقش در انتقال اکسیژن، انتقال الکترون، واکنش

 منگنز ناچیز های بیوشیمیاییشرکت در برخی واکنش

 مس ناچیز های اکسیداسیون احیانقش در انتقال الکترون و واکنش

 روی ناچیز های آنزیمینقش در برخی واکنش

 ید ناچیز های تیروئیدنقش در سنتز هورمون
 

 
 عاملی یهاگروه از کلی . شمای2 شکل
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 آلیفاتیک یهاهیدروکربن .3شکل 

ی آلیفاتیک از این نظر دارای هاآشنایی با این هیدروکربن
 با متابولیسم و ساختار فصول از بسیاری دراهمیت است که 

 اسیدهای شاخص و بارز نمونه شد خواهید روبرو ترکیبات این
 شده اند بررسی کامالً لیپیدها ساختار فصل در که دهستن چرب

 مطالعه در قطعا باشید داشته کلی آشنایی االن از شما اگر اما
 .داشت خواهید راحتتری بسیار کار مربوطه ساختارهای

 
 حاویشده  سیر چرب باال: اسید چرب. شکل اسید یک .4شکل 

 آلکن. حاوی سیرنشده چرب پایین: اسید آلکان، شکل
 

 
 اکسیژن ساده حاوی ترکیبات .5شکل 

 آروماتیک یهاهیدروکربن

  ب  الف 

 آروماتیک الف. بنزن، ب. فنیل یهاهیدروکربن .6 شکل

شود. مینامیده  فنیل ،متصل شود بنزنبه  Rگروه  وقت هر
، آروماتیک یهاگروه دارای ترکیبات ساختار برای حفظ

آشنایی و حفظ نام و ساختار هیدروکربن بنزن و فنیل، شالوده 
 آمینه اسید ساختار فصل در مثال عنوانهب کار خواهد بود.

 عنوانهب اما داشت خواهیم کار و سر ترکیبات این با خیلی
 فنیل، آشنایی با ساختار آالنین فنیل آمینه اسید در مثال

ساختار اصلی این اسیدآمینه را درک باعث خواهد شد که فرد 
 فنیل + آالنین ماحصل آمینه اسید کند و پی ببرد که این

 تمامپی ببرید، فراگیری  بیوشیمی الفبایبه اهمیت  اگر ،است
 خواهد خوردن آب همانند بیوشیمی برای یک فرد مطالب

 که باشدمی ریمیدینییپ و پورینی بازهای در دیگر مثال. شد
 مولکولی به تفصیل روی آن بحث شده است.در بخش 

 ساده اکسیژن حاوی ترکیبات 

 اتر -2الکل  -1: شامل ساده اکسیژن حاوی ترکیبات

 ترکیبات حاوی اکسیژن ساده اهمیت فراگیری
 ترکیبات ساختار در رایج بسیار یهاگروه اتر و الکل 

 شماها کربوهیدرات ساختار فصل در مثال عنوانهب باشند،می
 .کرد خواهید برخورد عاملی یهاگروه این با کرات به

 کربونیل حاوی ترکیبات

 که باشندمی عاملی یهاگروه مهمترین از یکی گروه این
بگیرید. ترکیبات متعددی حاوی گروه کربونیل  یاد بایستی
 هستند:

 هاکربوهیدرات اصلی شاخصه ← یدئآلد -1
 هاکربوهیدرات اصلی شاخصه ← کتون -2
 چرب اسید اصلی شاخصه ← اسید کربوکسیلیک -3
 ATPپیوند پرانرژی موجود در  ←انیدرید -4

 ریدیگلیس تری موجود در ← استر -0
 پپتیدی پیوند موجود در ← آمید -6
 کوا استیل موجود در ← آسیل -7

 استیل و آسیل بینتفاوت 

 متیل است. یک فقط آن R که قسمت ی استآسیل ،استیل
 از بیش R اگر (.CH3-CO-SCOA) آ کوآنزیم استیل در مثالً
 آسیل آن به، پروپیل و یا بیشتر، اتیل یعنی باشد متیل یک
 گویند.می
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 استیل و آسیل . تفاوت بین7شکل 

  نیتروژن حاوی ترکیبات

 شودمی بندیطبقه نوع چهار به آمین: آمین -1

( کربنی) Rبه یک گروه  مستقیماًآمینی که : اول نوع آمینالف. 

 .جز پرولینهدر همه اسیدهای آمینه بموجود متصل است. 

 Rبه دو گروه  مستقیماًآمینی که  :دوم نوع آمینب. 

 .پرولین آمینه اسید در( متصل است کربنی)

 Rبه سه گروه  مستقیماً آمینی که :سوم نوع آمین ج.

 ( متصل است.کربنی)

 Rگروه  چهاربه  مستقیماً آمینی که د. آمین نوع چهارم:

 ( متصل است.کربنی)

است  یا ترکیب شیمیایی ایمین یک گروه عاملی ایمین: -2

تواند دارد. یک آمین می نیتروژن -کربن که یک پیوند دوگانه
 یا یک کتون یا آلدهید با آمونیاک دوستیاز راه افزایش هسته

  -C(OH)(NHR)- آمینالکه به تشکیل یک همی یک آمین 
آمینال با از دست دادن آب این همیانجامد، فرآوری شود. می

  .شودبه ایمین تبدیل می
 

 

 
 ترکیبات حاوی گروه کربونیل .8شکل 

 
 ترکیبات حاوی نیتروژن .9شکل 

 



  بیوشیمی بالینیصفر تا صد               

 

 

 
 
 

6 

 
 انواع آمین. 11شکل 

    
 آلدیمین نوع دوم آلدیمین نوع اول ایمین نوع دوم اولایمین نوع 

 تفاوت ایمین و آلدیمین. 11شکل 

 
 تفاوت چند پیوند معروف در بیوشیمی .12شکل  
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ایمین  همان بازشیف پیوند که نستیدادمی آیا

 است؟
گروه گروهی از ترکیبات آلی هستند که دارای باز شیف 

 .باشند  C=N-R عاملی

 ترکیبات حاوی سولفور

 کرات به و بارها رو سولفیدی دی پیوند ← سولفید دی -1
 کرد. خواهیدمشاهده  پروتئین و آمینه اسید ساختار در

 آمینه اسید در آن بارز و شاخص مثال ← تیول -2
 سیستئین

 R1-S-R2 ← تیواتر -3

  کوا استیل ساختار در ← تیواستر -4
 فسفر حاوی ترکیبات

ای برخوردار است زیرا در فسفر در بیوشیمی از اهمیت ویژه
وارد  هابسیاری از ترکیبات و همچنین در بسیاری از واکنش

کند. چند نمونه از شده و فعالیت ویژه ای را اعمال می
 ی فسفر در ترکیبات مختلف شامل:هاحالت

 فسفات -1

 فسفریل -2
 استر فسفومونو -3
 استر فسفودی -4

 
 . ترکیبات حاوی سولفور13شکل 

 حقلوی ترکیبات
 شامل: حقلوی ترکیبات مهمترین

 آالنین فنیل در ←فنیل -1

 هموگلوبین ساختار در ← پیرول -2

 در فنانترن سیکلوپنتانوپرهیدرو اصلی هسته ← فنانترن -3
 استروئیدها ساختار

 هیستیدین ساختار در ← ایمیدازول -4

 نوکلئوتیدها ساختار در ← پیریمیدین -0

 تریپتوفان ساختار در ← ایندول -6

 
 اشکال مختلف فسفر در ترکیبات بیوشیمایی .14شکل 

 
 فسفودی استرپیوند . 15شکل 

 ها بیومولکول درها پیوند

 دهند،می برهمکنش هم با شیمیایی پیوندهای طریق ازها اتم
 ساختار که باشندمی کوواالنسی پیوندهای شامل هم پیوندها این

 متنوع پیوندهای شامل هم و کنندمی تعیین راها مولکول
 دارند.  باالیی اهمیت بیوشیمی در که باشندمی غیرکوواالنی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C



