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 بندی بر اساستقسیم  –ایزومری بحث  –ها در زنجیر ها یا باقی ماندهریشه –های آمینه )خصوصیات ساختمانی اسید :جلسه اول

 آمینه به عنوان اسید و بازاسیدهای عملکرد  – اسیدهای آمینه غیر استاندارد( -Rهای گروه

 –الکتریک )از منحنی تیتراسیون  محاسبه نقطه ایزو - )1pK ,2pK ,RpK ,IP(منحنی تیتراسیون اسیدهای آمینه  :جلسه دوم

غیر قابل یونیزه  Rگروه که  منحنی تیتراسیون اسیدهای آمینهیسه مقا –پلی مرهای اسید آمینه  اسیدهای آمینه با apKمقایسیه 

 (.اولیگو پپتید و پلی پپتید، خواص یونیزاسیون، الیگومر، پروتومرها )و پروتئینپپتیدها  –قابل یونیزه است  R هایی که گروهدارند با آن

ی هاهگرو ها)از اسید آمینه در زنجیر پروتئین های غیرگروه –توالی متفاوت اسیدهای آمینه در زنجیر پلی پپتیدها  جلسه سوم:

 ا.ههای اول تا چهارم در پروتئینساختار –ها( ها، متالو پروتئینها، گلیکو پروتینینئهای پروستاتیک، لیپو پروتکانجوگه، گروه

 HPLC ) (مایع با کارایی باال کروماتوگرافیستونی،  کروماتوگرافیای بر کروماتوگرافی ): مقدمههاینئپروتجداسازی  جلسه چهارم:

داسازی صافی )ژل فیلتراسیون( ج کروماتوگرافیآنیونی(،  تعویض یونی )تعویض کننده کاتیونی و تعویض کننده کروماتوگرافی،

  .الکتریک آنهااط ایزو ها بر اساس نقپروتئینجداسازی  –پروتئین ها به روش الکتروفورز 

در زنجیر  تعیین توالی اسیدهای آمینه -Cyt-Cبا توجه به  هاجلسه پنجم: تعیین مقدار پروتئین بعد از جداسازی، وابستگی همولوگ

تن شکس -یر آنها خیلی بلند استی که طول زنجهایپروتئینتوالی تعیین  – Sanger , Edman and Sequentorبه روش  پروتئین

های پپتیدی حاصل از قطعه قطعه کردن یک پروتئین بزرگ به کمک پپسین و تعیین توالی قطعهتعیین  –پیوندهای دی سولفیدی 

 ل دسترسی از توالی اسیدهای آمینه.ببه روس ادمن. اطالعات قااز قطعه ها توالی هر یک 

 

تر از می محکپپتیدپیوندهای  –ورماسیون و نیروهای تثبت کننده کانفسیون کانفورما –ها ساختار سه بعدی پروتئین جلسه ششم:

 .αاسیدهای آمینه روی مارپیچ توالی -یک ساختار دوم است αمارپیچ  –ها پیوندهاست. ساختمان دوم پروتئین سایر

 سوم و چهارمساختمان  – پروتئینهای پیچ –کند را به صورت صفحه سازماندهی می پروتئینزنجیر  βکنفورماسیون  جلسه هفتم:

 .اندعملکرد ساختاری تطبق داده شده با ریفیبهای پروتئین –ها پروتئین



میوگلوبین  –تنوع ساختمان و فعالیت پروتئین ارتباط  –ابریشم فیبروئین  –کالژن  -مهندسی مو -ساختمان یک مو جلسه هشتم:

 .یک پروتئین کروی

              و (Cytochrome–cو lysozyme، Ribonucleaseه ) مقایس های کرویساختار سوم متنوع در پروتئین جلسه نهم:

supersecondary structure or motif or fold -) گوشه ( α-α corner –  - )قوس (loopβ  -α-β – Domin  ،(لوله) Barrel- 

β 

ه به خوردن مرحلتا  –ها پروتئینتغییر ساختمان با عملکرد در رابطه  –ها پروتئینناتاراسیون در دناتاراسیون و ری جلسه یازدهم:

 .هابه کمک چپرون پروتئینخوردن تا  –ها پروتئینمرحله 

 

 –م هِ –جایگاه کاتالیتیکی  -سوبسترا –تیک به گروه پروست اتصال اکسیژن -ها ویژه استپروتئینعملکرد  جلسه دوازدهم:

 .گلوبینمو و میواکسیژن بر ساختمان هِتاثیر  –ها نتیک آنزیمیای به ساشاره –و یک جایگاه برای اکسیژن میوگلوبین 

 –عاونی تاتصال  –موگلوبین بعد از اتصال به اکسیژن ساختاری هِتغییرات  –موگلوبین تقال اکسیژن توسط هِنا :جلسه سیزدهم

 ئیدی )تعاونی(.وماتصال سیگمنحنی 

بر اتصال  Hpمنحنی اثر  ̶  2COو  H+حمل و  هموگلوبین – دو مدل یا مکانیسم اتصال اکسیژن به هموگلوبین جلسه چهاردهم:

 به اتصال اکسیژن به هموگلوبین.BPG اثر  –اکسیژن به هموگلوبین 

های سطح سلول ز خودی از غیر خودی توسط پروتئینتمایگلوبولین و گلبولهای سفید خون سیستم ایمنی و ایمینو جلسه پانزدهم:

ن سیو میواکتین  –آنتی بادی با آنتی ژن اتصال  –گلوبولین( ها ) ایمینوبادیآنتی  –های متقابل در سطح و پاسخ ایمنی و واکنش

 .در عضله های اصلی حرکتپروتئین

 

آنزیم و  لو، گروه پروستاتیک، هونزیمآکو  ،)Mg2+, Zn2+Fe,+2Mn ,2+(کوفاکتور مفهوم  –ها ای بر آنزیممقدمه جلسه شانزدهم:

)جایگاه فعال  اهنحوه عمل آنزیم -کنندهایی که کاتالیز میها بر اساس واکنشبندی بین الملی آنزیمطبقه  –آنزیم یا آپو پروتئین آپو 

 .پیشرفت واکنشنمودار  –ها بر سرعت واکنش اثر دارند نه تعادل واکنش و سوبسترا(. آنزیم



 –کاتالیتیکی و ویژگی آنزیم ها  قدرت -تعاریف سرعت و تعادل واکنش های آنزیمی و تعاریف ترمودینامیکی آنها جلسه هفدهم:

 نقش گروههای بستر جایگاه فعال در -انرژی اتصال در واکنش و کاتالیز کردننقش  –های ضعیف بین آنزیم ها و سوبسترا واکنش 

 کاتالیز یون فلزی. -کاتالیز کوواالن -کاتالیز

 – ادله میکالیسمعو )Mg2+, Zn2+Fe,+2Mn ,2+(مفهوم کوفاکتور -تیک آنزیمی جهت شناخت مکانیسم آنزیمکین جلسه هجدهم:

ر هایی که به دو یا بیشتکاتالیز آنزیم- سوبسترا -رابطه سرعت با غلظتی منحن –دله سرعت امع یا (Vmax-,maxV,mK 1/2 )منتون

 از دو سوبسترا نیاز دارند.

 آنزیمی بر فعالیت pHاثر  –مخلوط مهار  –کننده نارقابتی ر مها –مهار رقابتی  -قابل برگشتمهار  –ها مهار آنزیم جلسه نوزدهم:

آلوستریک  -(feedback inhibition)نسی با مکانیسم پس نوردی : غیر کواال(Regulatory)های تنظیمی مهار آنزیم جلسه بیستم:

(Other side) –  مکانیسم تنظیمی متعدد. –کوواالنسی 

 

فسفو های پیوند –نوکلئوتیدها  –نوکلئوزیدها  –فسفات  -قندها –آلی زهای با–اسیدهای نوکلئیک )مقدمه(  جلسه بیست و یکم:

 نوکلئوتید.پلی  –نوکلئوتید الیگو  –دی استر بین قند، باز آلی و فسفات 

و اطالعات  DNA–اسید نوکلئیک ساختمان  –پیوندهای هیدروژنه(  -خصوصیات بازهای آلی ) طیف جذبی دوم:جلسه بیست و 

 – شیار )دهانه( فرعی -)دهانه( اصلیشیار  –به صورت مارپیچ  DNA- DNAبازهای آلی مشخص در مولکولهای توالی  –ژنتیکی 

 .های موازی هم سو و یا ناهمسورشته

 و B ,Aهای DNA –بر اساس نظریه واتسون و کریک  DNAهمانند سازی  -DNAهای مکمل در رشته جلسه بیست و سوم:

Z  غیر معمول در ساختارهایDNA صلیب مانند و سنجاق توالی  –( مروهای )توالی پالیند-DNA ایسه یا چهار رشته  -              

H-DNA  و DNA ای.سه رشته 

دناتور  –اسیدهای نوکلئیک شیمی  – RNAساختارهای پیچیده  -m-RNAتوسط  DNAکد کردن  جلسه بیست و چهارم:

 شدن اسیدهای نوکلئیک.هیبرید  –دناتور کردن حرارتی  -ایدو رشته RNAو  DNA شدن



توالی رشته های طویل تعیین  – DNAشدن متیله  –شوند می DNAعوامل شیمیایی که سبب آسیب به  جلسه بیست و پنجم:

DNA- ند.توانند کوفاکتور یا کو آنزیم باشنوکلوئتیدهای آدنینی که می -نوکلئوتیدهای ناقل انرژی شیمیایی در داخل سلول ها 

 

 متابولیسم قندها جلسه بیست و ششم:

 متابولیسم قندها ادامهجلسه بیست و هفتم:

 هاها و پروتئینمتابولیسم چربی جلسه بیست و هشتم:

مقابل نور  در واکنش های-(synthesis)آنابولیزم  -(degradation)نتز و انتقال الکترون : کاتابولیزم فتوس جلسه بیست و نهم:

در فتوسنتز  –چربی و پروتئین(  -واکنش های در عدم نور)بیوسنتز قند( (II) ,(680nm) و فتوسیستم( 700nm), (I)فتوسیستم)

 ها.باکتری

مسیر فتوسنتز  -تانداردبحث انرژی در فتوسنتز با توجه به پتانسیل انرژی اس -Z-Scheme –ادامه فتوسنتز  جلسه سی ام:

 .ها(ها( و حلقوی )باکتریی )در باکتریغیرحلقوی )در گیاهان پیشرفته( ، غیرحلقو

 های حاوی یون فلزآنزیم جلسه سی و یکم:

 های حاوی یون فلزادامه آنزیم جلسه سی و دوم:


