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 به نام خدا

  به نکات زير توجه داشته باشند:شگاه بيوشيمی يالزم است دانشجويان در آزما

 در هنگام ورود به آزمايشگاه هميشه روپوش سفيد مخصوص به همراه داشته باشيد. .1

 از قرار دادن کيف و وسايل خود روی ميز کار اجتناب نماييد. .2

 بايد پشت ميز کار خود قرار گيرد.در هنگام انجام کار عملی در آزمايشگاه، هر گروه  .3

پس از اتمام کار و اعالم نتيجه، هر گروه موظف است تا ظروف و وسايل مورد استفاده ی خود  .4

 را تميز با آب شسته و در محل ميز کار خود قرار دهد.
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 به نام خدا

 ی خوننمونه تهيه ی 

گهداري آن در شرايط مناسب است. كيفيت آزمايش و نمونه برداري و ن ،اولين مرحله در انجام هر آزمايش

ترين نمونه  يكي از مهم صحت نتايج آن تا حد زيادي به اتخاذ روش مناسبي جهت نمونه گيري بستگي دارد.

آن نقش مهمي دارد. نوع  یدر حفظ ساختار طبيعي اجزاگرفتن خون  ی . شيوهاست خون ،هاي آزمايشگاهي

  است:و به قرار زير بوده  نوع آزمايش متفاوتبر حسب  گيرينخومحل انتخاب عضو و  نمونه و

  (Arterial Blood) خون شرياني -1

 .دنمی رسان ي بدنبافت هاتمامي به اكسيژن را از ريه كسب كرده و توسط قلب شريان ها )سرخرگ ها(، 

ريوي -اي قلبيدر بيماراني كه ناراحتي ه ،اكسيژناسيون خون سطح ارزيابي شريانی به منظور گيریخون

 اندازه گيري فشار اكسيژن و دي اكسيد كربن . منظور از سطح اكسيژناسيون خون،صورت می گيرد دارند،

  .گفته می شودپارامتر، گازهای خون  3اصطالح، به اين که در  استخون  pHو تعيين 

 (Capillary Blood)  خون مويرگي -2

)شريان  شريانچه ها ،مويرگ ها ي آيد مخلوطي از خونخوني كه از سوراخ كردن پوست به دست م ی نمونه

 خون مويرگي ناميده مي شود. ،است كه به غلط کوچک(بسيار )وريدهای ، وريدچه ها کوچک(بسيار های 

خون شرياني و  ی تهيه يا وبه حجم كمي از خون نياز باشد كه  از خون مويرگي استفاده مي شود زماني

 باشد ن پذير وريدي امكان

 (Venous Blood) ون وريديخ -3

در مواردي كه نمونه معموالً را به قلب بازمی گردانند.  2COوريدها )سياهرگ ها(، خون حاوی مواد زايد و 

سادگي  از خون وريدي استفاده مي شود. ،سرم و پالسما ی جهت تهيههمچنين خوني بيشتري مورد نياز است و 

ً ب شده است كه جز در موارد ذكر شده در باال سبهاي ديگر  ت به روشبنس خون وريدي ی تهيه از وريد  ترجيحا

 شود. انجام خون گيري 

 مراحل خونگيري 

 ي جمع آوري نمونه، گارو )تورنيكت(، پنبه، الكل، سرنگ استريل. وسايل مورد نياز: لوله

- جمع آوري نمونه ثبت كنيد ی وي لولهمشخصات بيمار را ر . 

- ديينان حاصل نماياطم فرداز ناشتا بودن  ،ناشتا است ي نياز به نمونه اگر. 

- نكات بهداشتي را رعايت كرده،  ً  از دستكش استفاده كنيد. حتما

- وشيده با كاغذ يكبار يك صندلي راحت است كه داراي محلي براي قرار دادن دست و پ ،گيريمحل خون

  است.مصرف 
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- د آستينش را باال زده و دستش را مشت كند تا وريد ها ، از او بخواهيبيمار را بر روي صندلي نشانده

 .دنملموس تر شو

- ضد عفوني كنيد و اجازه دهيد تا خشک شود. %70 گيري را با الكلمحل خون .نيدوريد مناسب را انتخاب ك 

- ه دقت كنيد گارو بيش از يك دقيقه نبايد بست .گيري ببنديدي باالتر از محل خونتورنيكت يا گارو را كم

 باشد.

- با شمارهي قرار داده سپس سرنگ مناسب را )گيرياني را در باال و پايين محل خونم و تسدو انگشت ش 

رو به باالست در رگ  ،زنسو سر در حالي كه منفذ نسبت به بازو ودرجه  15 ی با زاويه( 20 باالتر از ی

 است. ورود سوزن به درون رگی نشانه  ،خون در سرنگ ارد شدنو .وارد كنيد

-  ،بالفاصله گارو را باز كرده و اجازه دهيد با مشاهده ی اولين قطره ی خون در محفظه ی سرنگ

 ها(. )براي جلوگيري از هموليز و روي هم خوابيدن رگگيري به آرامي ادامه پيدا كند ونخ

- ي الكل ی ند. پنبهاز بيمار بخواهيد مشتش را باز ك ،تهيه ی حجم خون مورد نياز و گيريپس از اتمام خون

گيري چسب پنبه را فشار دهيد و روي محل خون، ، سوزن را بيرون كشيدهگيري گذاشتهرا بر روي محل خون

 زخم بزنيد.

 گيري شود.است خوابيده خونبهتر ، در آنها وجود دارد يا سنكوب ال شوكماز بيماراني كه احت 

گيرد. در صورت ميخونگيری ساعت پس از  2تا  1در اكثر موارد  روی نمونه ی خون، انجام آزمايش

مواردي كه امكان انجام آزمايش در طي اين مدت وجود نداشته باشد، نگهداري محدود نمونه به صورت سرم 

 امكان پذير خواهد بود. ºC 4 دمايبسته و در  هاي در يا پالسما در ظرف

  يي استفاده مي شود.از سرم يا پالسماي بيمار جهت انجام آزمايش هاي بيوشيميامعموالً 
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 به نام خدا

 )maxλ(تعيين طول موج ماكزيمم 

 

 .ماكزيمم تركيب استمتري كه بايد بدانيم طول موج ااولين پار ،تعيين غلظت به روش اسپكتروفتومتري در

طول موجي كه بيش  طول موج هاي مختلفي را جذب مي كند. ،خود هر تركيب بر اساس ساختمان شيميايي

 بانامند و آن را مي  ماكزيممطول موج  اصطالحا طول موج ها توسط تركيب جذب مي شود راساير از 

maxλ  می دهند.نشان 

ه و جذب آن را در طول براي تعيين طول موج ماكزيمم از محلولي كه غلظت آن مشخص است استفاده كرد

موجي كه محلول در آن بيشترين جذب مقايسه كرده، طول موج هاي مختلف تعيين مي كنيم. سپس جذب ها را 

 تركيب در نظر مي گيريم. maxλرا داشته است به عنوان 

 روش كار 

 تهيه كنيد. 1 ی شماره را طبق جدول Bو  S، Tمحلول هاي  -1

 .1 ی جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقه در حرارت محيط انكوبه كنيد. 10محلول ها را به مدت  -2

 نماييد.تنظيم  nm 500 طول موج دستگاه را بر روي -3

 صفر كنيد. (B)دستگاه را با بالنك -4

 وارد كنيد. 2ی  هشماردر جدول  و را بخوانيد S ی نمونه جذب -5

 .نماييد تنظيم nm 510را بر روي  دستگاه طول موج -6

 دستگاه را با بالنك صفر كنيد. -7

  در جدول وارد كنيد. و خواندهرا  Sجذب  -8

 B   T   S    

 -   -   ml 1 آب مقطر

 -   ml 1 -    آلبومين با غلظت مجهول

 g/l 4    -   - ml 1آلبومين با غلظت معلوم )استاندارد( 

 ml 4 ml 4 ml 4 معرف بيوره
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 تكرار كنيد.  nm 600ی ال nm 520مراحل باال را براي طول موج هاي  -9

 را تكميل نماييد. 2 ی جدول شمارهاکنون 

 كنيد. انتخاب maxλدر آن بيشترين جذب را دارد به عنوان  S طول موجي كه -10

 تنظيم كنيد. maxλ روي دستگاه را بر -11

 .دستگاه را با بالنك صفر كنيد -12

 را بخوانيد. T ی هنمونجذب  -13

 محاسبه كنيد. طبق فرمول را Tغلظت  -14

maxλ  گزارش كنيد. را شده محاسبهغلظت آلبومين به دست آمده و        

 

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  λ  500        510        520         530       540        550        560       570       580      590   

   600 
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 به نام خدا

 اندازه گيري قند خون

اصلي انرژي  منشأ ،مين مي شود. گلوكزأت )قندها( بدن توسط كربوهيدرات ها ی انرژي روزانه %70تا  50

 ،مغز ،به ويژه بافت هابسياري از  فراهم مي شود.كربوهيدرات ها بدن است و توسط متابوليسم ي بافت ها

در كبد  و هستند. گلوكز به قند خون نيز معروف استبه وجود گلوكز وابسته  كامالً جهت تأمين انرژی خود، 

 لف مي شود. بر حسب نياز متابوليسمي بدن وارد مسيرهاي متابوليسمي مخت

ترشح  که مهار انسولين و افزايش، سطح گلوکز پالسما کاهش می يابد (Fasting)در موارد گرسنگی 

( و در صورت )گليکوژنوليزآزاد شده  ،کبد بافت ها به ويژه متعاقب آن، گلوکز ازرا در پی دارد. گلوکاگون 

ديل آنها به قند )گلوکونئوژنز( صورت و تباسيدهای چرب آزاد از ذخاير چربی بدن  رهايي تداوم گرسنگی،

 می گيرد. 

  مقادير طبيعی 

 است.  mg/dl 70-99 در حالت ناشتا افراد بالغ، گلوكز در سرم طبيعی  ی حيطه

 اهميت باليني 

اختالالت متابوليسمي اطالق مي شود به مجموعه ،  (Diabetes Mellitus) شيرين يا ديابت ِمليتوس ديابت

 در افراد ديابتی )پُلی اوری( افزايش حجم ادرار وكز سبب افزايش غلظت آن مي شود.كه كاهش مصرف گل

يك  ديابت شيرين، .گفته شوديماری ديابت، ديابت شيرين يا قندی ب سبب شده بهوجود قند در ادرار دليل به 

  است.انسولين  کرديا عمل سنتز و ترشحناشي از فقدان  ی اختالل پيچيده

 :عبارتند از قند خون متست هاي تشخيصي مه

 ( Fasting Blood Sugarيا  FBS) ناشتا خون قند -1

در اين . است 99تا  mg/dl 70 در حات ناشتا گلوكز سرمطبيعی طور كه در باال ذكر شد غلظت  همان

 تعيين مي شود.وی گيري به عمل آمده و سطح قند خون ، خونساعت ناشتا بودن 8از فرد پس از  ،آزمايش

تشخيص ديابت  ،باشد mg/dl 125از  بيشديابت، اگر قند ناشتا  معيار جديد انجمن بين الملليبر اساس 

  قطعي است.

  خوراكي گلوكزتحمل  تست -2
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پيش ديابت قرار محدوده ی در قند خون ناشتای آنها قطعی ديابت در افرادی که  راي تشخيصب ،اين تست

صورت به  (گرم 75-100 ) وز استاندارد گلوكزيك د فرد، بهدر اين تست، . ، صورت می گيرددارد

 .شودمی خوراكي داده 

 mg/dl 200 مساوی وراکی، قند خون بيمار، بزرگ تر يااگر دو ساعت بعد از انجام تست تحمل گلوکز خ

 قطعی می شود.  ،در اين فرد باشد، تشخيص ديابت

 اصول متد

ساير روش ها اختصاصي تر و كم هزينه تر كه نسبت به  گلوكز اكسيدازاندازه گيري قند خون به روش 

اسيد اكسيداز به  اكسيژن و توسط آنزيم گلوكزگلوكز، در مجاورت  ،. در اين روشدگير انجام مي ،است

)در مجاورت پراكسيداز(  2O2H اكسيژن حاصل از ،دوم ی تبديل مي شودكه در مرحله 2O2Hگلوكونيك و 

 كند. مي س رنگيكمپلكو توليد با مواد كروموژن واكنش داده

  روش كار 

 .را طبق جدول زير تهيه كنيد Bو  S ، Tمحلول هاي   -1

 

 

 انكوبه كنيد. ºC  37در دماي دقيقه 10به مدت محلول ها را  -2

 تنظيم كنيد. nm 500وي طول موج دستگاه را ر -3

      .صفر كنيد (B)با بالنك را دستگاه  -4

را  Tو Sجذب نمونه هاي  -5

غلظت  ،خوانده، با استفاده از فرمول

T نماييد را محاسبه. 

غلظت گلوكز محاسبه شده را 

 گزارش كنيد. 

 

 

 T  S   B  

 - - μl 10 سرم يا پالسما

 - mg/dl) 100) - μl 10استاندارد گلوكز 

 ml 1 ml 1 ml 1 معرف آنزيمي
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 ام خدان

 خون ی سرماوره ندازه گيري ا

محسوب ولي پروتئين  هستندتركيباتي هستند كه داراي نيتروژن  ،(NPNغير پروتئيني( تركيبات نيتروژن دار

آتينين و بيلي ، كرآمونياك، اسيد اوريك، اسيد آمينهاوره، می توان به  NPNتركيبات از جمله . نمی شوند

 %45دود كه ح استحاصل كاتابوليسم عامل آمين اسيدهاي آمينه و پروتئين ها  ،اورهاشاره کرد. روبين 

 ( را تشكيل مي دهد. NPNتركيبات )

 يگوارش مجاري از طريق %10 و)ادرار( آن از طريق كليه ها  %90د است كهيك ماده ی زاي ،اوره

گلومرولي فيلتر مي شود، در حالت شبکه ی اوره به سادگي از  .مي شوددفع )تعرق( و پوست  )مدفوع(

هاي كليوي به فضاي بينابيني و سپس خون باز جذب  صورت غير فعال از توبولآن به  %40-70طبيعی، 

 . مي شود

  مقادير طبيعی 

 است. mg/dl 20-6 خون در افراد بالغ، برابر سرمطبيعی ازت اوره ی غلظت 

 اهميت باليني 

از سوي  و دفع آن از كليه و دستگاه گوارش سو روتئين ها از يكغلظت اوره به غذاي مصرفي و متابوليسم پ

-postو پس کليوی )(، کليوی pre-renalبه علل پيش كليوي ) می تواند آن. افزايش داردگي بستديگر 

renal ) .اورميافزايش غلظت اوره را رخ دهد(Uremia) .مي نامند 

 اصول متد

 عبارتند از: روش هاي اندازه گيري اوره

 نو اكسيمروش دي استيل م -2               روش اوره آز    -1

 كروموژن بنا شده است. تغليظ اوره با گروه دي استيل و تشكيل مواد بر مبنای BUNنجش روش مستقيم س

 . يب شده و دي استيل توليد مي كنداكسيم در محيط اسيدي با آب ترك نويل مدي است

 روش كار 

1- B  وS  وT  تهيه کنيد. زيرطبق جدول را 
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  قرار دهيد. Cº 100دماي  بن ماري با دقيقه در 10به مدت ها را محلول  -2

 بخوانيد.  nm 520را در طول موج  Sو  Tجذب  محلول ها، پس از سرد شدنِ  -3

 .محاسبه كنيدبوطه با استفاده از فرمول مررا  Tغلظت  -4

 ، مقدار اوره را محاسبه كنيد. با استفاده از فرمولاکنون . است BUN همانمحاسبه شده T (TC )غلظت  -5

 گزارش كنيد.شده را محاسبه ی و اوره  BUNمقدار 

 

 

 

 T S B 

 - - lμ 20 سرم يا پالسما

 - lμ 20 - (mg/dl 16استاندارد )

 ml 2/1 ml 2/1 ml 2/1 معرف رنگزا

 ml 2/1 ml 2/1 ml 2/1 معرف اسيدي
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 به نام خدا

 آزمايش های تشخيص کيفی قندها

تشخيص کّمی، مقدار قند محاسبه می از طريق تشخيص کيفی، می توان نوع قند را تعيين کرده و با 

شود. قندها )کربوهيدرات ها(، پلی هيدروکسی آلدئيد يا پلی هيدروکسی کتون هستند. در واقع، دسته ای 

از اجسام آلی هستند که يا خود، يک قند ساده اند يا در اثر تجزيه، به يک قند ساده مثل گلوکز و 

 به سه دسته تقسيم بندی می شوند:فروکتوز تبديل می شوند. به طور کلی، قندها 

کربن دارند )تريوز تا هپتوز(. در ميان  7تا  3: اين دسته از قندها بين منوساکاريدها -1

منوساکاريدها پنتوزها )مانند ريبوز( و هگزوزها )گلوکز و فروکتوز( دارای بيشترين اهميت 

عامل آلدئيدی را آلدوز هستند. منوساکاريدی که عامل کتونی دارد را کتوز و منوساکاريد با 

 می نامند. 

 واحد قندی دارند. معروف ترين آنها دی ساکاريدها هستند.  10تا  2: اليگوساريدها -2

: در صورتی که تعداد زيادی واحدهای قندی توسط اتصاالت گليکوزيدی بهم پلی ساکاريدها -3

 متصل شوند، پلی ساکاريدها تشکيل می شوند 

 واکنش های رنگی قندها

 ست موليشت -ا

برای شناسايي تمام قندها به کار می رود يعنی به تمام قندها جواب مثبت می  اين تست،الف. ويژگی: 

 دهد و تست اختصاصی قندها محسوب می شود.

  اسيد سولفوريک غليظنفتول و -آلفاب. معرف: 

فورفورال و  به طور کلی، قندها در مجاورت اسيدهای غليظ، آبگيری می شوند و تبديل بهج. اساس: 

نفتول، ايجاد کمپلکس بنفش -αهای فنلی نظير مشتقات آن می شوند. فورفورال و مشتقات آن با رنگ 

 ارغوانی می کنند:

 

نفتول( -α)معرف موليش و محلول گلوکز را در يک لوله آزمايش ريخته  cc 1د. روش انجام آزمايش: 

اسيد سولفوريک غليظ به آرامی از جدار  و سپسبه آن اضافه می کنيم. اين مواد را با هم مخلوط کرده 

لوله آزمايش، وارد لوله آزمايش می کنيم. پس از چند ثانيه، پيدايش حلقه ی بنفش رنگ بين دو فاز، دليل 

 وجود قند در نمونه است. 

 تست بارفورد  -2

 اين تست برای شناسايي منوساکاريدها به کار می رود. الف. ويژگی: 
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 در اسيد استيک  IIستات مس محلول اب. معرف: 

منوساکاريدها به واسطه ی قدرت احياکنندگی بيشتر نسبت به دی ساکاريدها قادرند در محيط ج. اساس: 

تبديل نمايند و رسوب اکسيد مس را ايجاد کنند؛ ولی  1Cu+را احيا کرده و به  2Cu+اسيدی ضعيف نيز 

 ن عمل نيستند.ف قادر به انجام ايدی ساکاريدها در محيط اسيدی ضعي

محلول فروکتوز را در يک لوله آزمايش ريخته و سپس معرف بارفورد  cc 1د. روش انجام آزمايش: 

مام جوش کنيم. سپس لوله آزمايش را به مدت چند دقيقه در ح )محلول آبی رنگ( را به آن اضافه می

 وجود منوساکاريد است. دقيقه نشان دهنده ی 5)بن ماری( قرار می دهيم. پيدايش رسوب قرمز بعد از 

 تست بنديکت -3

اين تست برای شناسايي قندهای احياکننده به کار می رود؛ تمام منوساکاريدها و نيز دی الف. ويژگی: 

 ساکاريدهای احياکننده به اين تست، جواب مثبت می دهند.

 محلول قليايی سيترات مس ب. معرف: 

ک ظرفيتی( توسط قندی که خاصيت احياکنندگی )ي I)دو ظرفيتی( به مس  IIاحيای مس ج. اساس: 

 دارد. 

عرف بنديکت )محلول آبی رنگ( را مخلوط کرده و به ممحلول مالتوز +  cc 1د. روش انجام آزمايش: 

دقيقه در حمام بن ماری قرار می دهيم. پيدايش رسوب سبز تا قرمز آجری، نشان دهنده ی  چندمدت 

 وجود قند احياکننده است. 
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 ابه نام خد

 تشخيص کيفی ليپيدها آزمايش های

ليپيدها ترکيبات هيدروکربنی هستند که در آب نامحلولند ولی در حالل های آلی نظير اتر و کلروفرم حل 

 گروه تقسيم می شوند:  5می شوند. ليپيدها به 

 اسيدهای چرب  -1

اسيد چرب با  3چربی های خنثی )تری گليسريدها= تری آسيل گليسرول ها( : استر  -2

 ليسرول گ

 فسفوليپيدها )چربی های قطبی( -3

 موم ها )استر يک اسيد چرب با يک الکل تک عاملی( -4

 Dاستروييدها نظير کلسترول، هورمون های جنسی، ويتامين  -5

 کربن دارند.  30تا  4اسيدهای چرب از هيدروليز چربی ها حاصل می شوند و معموال بين 

است. بر اساس وجود پيوند دوگانه در ساختمان اسيد  COOH–n)2(CH –3CHفرمول عمومی آنها: 

 .تقسيم بندی می کنند غير اشباعو  اشباعچرب، آنها را به دو دسته ی 

 آزمايشات تشخيص کيفی ليپيدها

 3آزمايشات امروز روی روغن زيتون يا تری اولئين انجام می شوند؛ اين تری گليسريد از استری شدن 

 ر اشباع( و يک الکل گليسرول به وجود آمده است.اسيد اولئيک )اسيد چرب تک غي

 واکنش هيدروليز قليايی -1

 سود الکلیمعرف: 

در اين واکنش، تری اولئين در محيط قليايی تجزيه شده و اسيد چرب و گليسرول را ايجاد می کند که 

 ، ايجاد صابون سديمی می کند.NaOHاسيد چرب در حضور 

روغن زيتون + سود الکلی را به شدت با هم مخلوط نماييد،  cc 1در يک لوله آزمايش، روش کار: 

سپس لوله را در حمام جوش )بن ماری( قرار دهيد. بعد از خارج لوله آزمايش از بن ماری، چند قطره 

آب مقطر به لوله اضافه کرده و لوله را تکان دهيد، محتويات لوله کف کرده و نشان دهنده ی تشکيل 

 صابون است.

 سيون اسيدهای چرب غير اشباعهالوژنا -2

اسيدهای چرب غير اشباع در محل پيوند دوگانه با هالوژن هايی مانند برم و يد واکنش داده و به فرم 

 ( صورت می گيرد: )يد مولکولی 2Iاشباع در می آيند. در اينجا واکنش با 

. سپس کلريد نيمکلروفرم مخلوط می کقطره روغن زيتون را با  5در يک لوله آزمايش، روش کار: 

( را به لوله آزمايش اضافه کرده و سپس قطره قطره محلول يد به 2HgClمرکوريک يا کلريد جيوه )

 لوله اضافه می کنيم. 
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  اکسايش اسيدهای چرب غير اشباع -3

، محصوالت متفاوتی پيوند دوگانه در مجاورت با اکسيژن، شکسته می شود و بسته به فشار اکسيژن

 ايجاد می کند.

 بی کربنات سديم، پرمنگنات پتاسيممعرف: 

کربنات سديم بی  قطره روغن زيتون را درون لوله آزمايش ريخته و به آن 5روش انجام آزمايش: 

اضافه کرده و محکم مخلوط می کنيم. بی کربنات سديم، محيط را قليايي کرده و سبب حل کردن بهتر 

 را به لوله آزمايش اضافه می کنيم.  چربی ها می شود. سپس قطره قطره پرمنگنات پتاسيم
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 به نام خدا

 اسيدهای آمينه آزمايش های تشخيص کيفی

نوع اسيد آمينه در طبيعت  300واحدهای سازنده ی پروتئين ها را اسيد آمينه می گويند. به طور کلی، 

شرکت دارند. هر اسيد در ساختمان پروتئين ها  Lاسيد آمينه ی نوع  20وجود دارند که از اين تعداد تنها 

( است و به آن –COOHگروه کربوکسيل ) ، کربن بعد ازα(است. کربن αC) αيک کربن  آمينه دارای 

( نيز متصل است. به شرط اينکه Rيک گروه جانبی ) ،αيک گروه آمين متصل است. همچنين به کربن 

در پايين قرار بگيرد، اگر  Rو  در هنگام رسم ساختار اسيد آمينه، عامل کربوکسيل اسيد آمينه در باال

 است.    Lو اگر سمت چپ بود، به فرم  Dعامل آمين در سمت راست باشد اسيد آمينه به فرم 

( با يکديگر متفاوت هستند و خواص شيميايي Rاسيدهای آمينه به دليل تنوع در گروه جانبی شان )

( در OHدارای عامل هيدروکسيل )مختلفی را بروز می دهند؛ برای مثال، برخی از اسيدهای آمينه 

خود هستند مانند  Rخود هستند مانند سرين، ترئونين. برخی از آنها دارای گوگرد در گروه  Rگروه 

خود هستند مانند فنيل آالنين، تيروزين  Rسيستئين و متيونين. برخی دارای حلقه ی آروماتيک در گروه 

  پروتئين ها رانشان می دهد:ر ساختمان اسيد آمينه ی موجود د 20و تريپتوفان. شکل زير، 
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 تشخيص کيفی اسيدهای آمينه

 تست نين هيدرين -1

برای شناسايي اسيدهای آمينه ای به کار می رود که دارای عامل آمين آزاد هستند، ويژگی:  -الف

مثبت  بنابراين تمام اسيدهای آمينه به جز اسيد آمينه ی پرولين و هيدروکسی پرولين به اين تست جواب

 می دهند. 

 نين هيدرينمعرف:  -ب

داده و کمپلکس آبی تا بنفش اسيدهای آمينه ی دارای عامل آمين آزاد با نين هيدرين واکنش اساس:  -ج

آزاد می کند( شده و ِدکربوکسيله  3NHرا ايجاد می کنند. اسيد آمينه تحت تأثير نين هيدرين، ابتدا ِدآمينه )

(2CO  می شود و )در نهايت، يک آلدئيد باقی می ماند و مولکول نين هيدرين به هيدرين آزاد می کند

ی توليد شده در 3NHدانتين تبديل می شود. اين مولکول با يک مولکول نين هيدرين ديگر و مولکول 

 بنفش را ايجاد می کنند.  واکنش، کمپلکس آبی تا
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خوب مخلوط کرده، سپس در بن  محلول گليسين + نين هيدرين را در لوله آزمايش cc 1روش کار:  -د

ماری جوش قرار می دهيم. مشاهده ی کمپلکس آبی تا بنفش رنگ، نشانه ی مثبت بودن آزمايش و وجود 

 يک اسيد آمينه در نمونه است.

 تست گزانتوپروتئيک -2

 .برای تشخيص اسيدهای آمينه ای که حلقه ی آروماتيک دارند به استثنای تريپتوفانويژگی:  -لف

 اسيد نيتريک غليظ و سودف: معر -ب

حلقه ی بنزن موجود در اسيد آمينه، تحت تأثير حرارت با اسيد نيتريک واکنش داده و توليد اساس:  -ج

 نيترو بنزن می کند که يک ترکيب زرد رنگ است. 

اسيد نيتريک غليظ را مخلوط کرده و  محلول تيروزين + cc 1 در يک لوله آزمايش،روش کار:  -د

پس از بيرون آوردن از بن ماری، رنگ زرد  بن ماری جوش قرار می دهيم.آزمايش را در سپس لوله 

 .محلول درون لوله آزمايش، نشان دهنده ی توليد نيـترو بنزن است

 تست هاپکينزکول -3

شناسايي ترکيباتی که حلقه ی ايندول دارند؛ به عبارت ديگر، اين تست، تست اختصاصی ويژگی:  -الف

 اسيد آمينه ی تريپتوفان است.  برای شناسايي

 اسيد گلی اُگزاليک + اسيد سولفوريکمعرف:  -ب

محلول تريپتوفان + معرف هاپکينزکول را با هم مخلوط کرده  cc 1 در يک لوله آزمايش،روش کار:  -د

بنفش -و سپس اسيد سولفوريک را به آرامی از جداره ی لوله اضافه می کنيم. مشاهده ی حلقه ی قهوه ای

 ين دو فاز نشانه ی وجود تريپتوفان است.ب
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 به نام خدا

 فتومتري شعلهآزمايش های 

الكتروليت هاي پالسما داراي بار الكتريكي مثبت يا منفي هستند و شامل كاتيون ها و آنيون ها مي 

باشند. الكتروليت ها به دو دسته الكتروليت هاي اصلي و عناصر كمياب تقسيم مي شوند. غلظت و 

الكتروليت هاي اصلي در بدن زياد است و بيشتر به صورت يون آزاد وجود دارند، ولي مقدار 

عناصر كمياب به مقدار بسيار كم و به صورت تركيب با پروتئين ها يافت مي شوند. سديم )ناتريم( 

-كاتيون اصلي مايع خارج سلولي مي باشد. دفع سديم در توبول هاي انتهايي كليه توسط سيستم رنين

ميلي اکي واالن در  140 ± 5آلدوسترون تنظيم مي شود. غلظت نرمال سديم در پالسما -وتنسينآنژي

( 145( را هيپوناترمي و افزايش آن را )بيشتر از 135است. كاهش غلظت سديم )كمتر از  ليتر

هيپرناترمي مي نامند. غلظت سديم در سرم بيانگر موازنه سديم بدن نيست بلكه نشان دهنده موازنه 

ب و حالت هيدراتاسيون بدن مي باشد. به طوريكه هيپوناترمي بازتاب افزايش نسبي آب و آ

هيپرناترمي بيانگر كمبود نسبي آب است. پتاسيم يا كاليم كاتيون اصلي داخل سلولي است كه غلظت 

ميلي اکي واالن در ليتر است. كاهش غلظت پتاسيم را هيپوكالمي و افزايش آن  5/3-5/5آن در سرم 

ا هيپركالمي مي گويند. تنظيم هموستاز پتاسيم از طريق تنظيم موازنه داخلي و خارجي انجام مي ر

گيرد. موازنه داخلي پتاسيم اشاره به تنظيم توزيع پتاسيم بين اجزاء داخل و خارج سلولي دارد و 

 پالسما و مينرالوكورتيكوئيدها است. PHتحت تأثير 

 نورسنجي شعله

ح معدني روش هاي زيادي در دسترس است. به طور کلي فتومتري شعله براي اندازه گيري امال

براي اندازه گيري سديم، پتاسيم و گاهي ليتيم، اسپکتروفتومتري جذب اتمي براي ديگر فلزات به کار 

مي رود. براي برخي از فلزات که مقدارشان ناچيز است از روش هاي ايزوتوپ مثل فعال ساختن 

ستگاه فتو متري شعله، نورسنجي نشري نيز ناميده مي شود. دقت اين دستگاه استفاده مي شود. د يون

 بسيار زياد است و طرز کار با آن آسان است.

 اجزا دستگاه فتومتر شعله

آينه مقعر، مشعل، مکنده، عدسي، روزنه، مونوکروماتور)فيلتر(، سلول فتو الکتريک، تقويت 

 کننده)آمپلي فاير( و گالوانومتر.

شعل دستگاه، سوخت )گاز معمولي يا گاز شهري( همراه با فشار مناسب وارد مي شود و در قسمت م

نمونه مورد نظر)سرم خون( با کمک مکنده وارد قسمت مشعل مي شود. اتم ها در اثر شعله بر 

انگيخته شده و در هنگام بازگشت به حالت اوليه نوري حاصل مي شود که از فيلتر گذشته و پس از 

هاي مزاحم نور تک رنگ ايجاد شده وارد سلول فتو الکتريک شده و بنابراين  جذب طول موج
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انرژي نوراني به انرژي الکتريکي تبديل مي شود و سپس توسط تقويت کننده انرژي الکتريکي 

 تغيير عقربه گالوانومتر مي گردد تقويت مي شود و موجب

منبع انرژي بر انگيخته کننده است و شعله در دستگاه فتومتري شعله دو نقش دارد. يکي به عنوان 

ديگري تبديل عناصر از حالت يوني به حالت خنثي است. اين اتم هاي خنثي که در حالت برانگيخته 

مي باشند با انتشار نور به حالت اوليه بر مي گردند. اين کار به اين صورت انجام مي شود که در 

در قسمت پايين شعله انجام مي شود(، سپس در ابتدا آب موجود در نمونه تبخير مي شود )اين عمل 

قسمت هاي باالتر شعله، ماده جامد نمونه به صورت يون در آمده و يونهاي حاصل در اثر کسب 

 الکترون از شعله به حالت اتم در مي آيند و سپس اتم ها به حالت برانگيخته در مي آيند.

 طرز کار با دستگاه فتومتر شعله

مي كنيم. با روشن كردن دستگاه فندك به طور اتوماتيك جرقه زده و شعله  ابتدا دستگاه را روشن

روشن مي شود. شعله بايد كامالً آبي بسوزد. مي توان از پيچ گاز )پيچ كوچك پشت دستگاه( و پيچ 

هوا )پيچ بزرگ پشت دستگاه( براي تنظيم رنگ شعله استفاده كرد. الزم به ذكر است كه قبل از 

، لوله تخليه را پر از آب مي كنيم تا خأل ايجاد شود. دستگاه را با آب مقطر روشن كردن دستگاه

صفر كرده و استاندارد سديم را با آب مقطر رقيق مي كنيم. سپس دستگاه را براي استاندارد سديم 

رقيق شده تنظيم كرده و پس از آن نمونه سرم خون رقيق شده را به دستگاه داده و عدد نمايش داده 

  واالن در ليتر يادداشت مي كنيم. به عنوان مقدار سديم بر حسب ميلي اكي شده را 
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 به نام خدا

 نه هايد آميکروماتوگرافي کاغذي  اس

تكنيك كروماتوگرافي روشي مفيد و مؤثر براي جداسازي، تشخيص و تعيين حل شونده هاي مختلف 

از يكديگر جدا مي شوند. در  است. در اين تكنيك حل شونده ها براساس حالليت نسبي در حالل ها

اين روش يك فاز مايع يا گاز از روي ذرات يك محيط ثابت عبور مي كند. ذرات محيط ثابت و 

مي نامند. حل شونده ها  حالل همراه با آن را فاز ثابت و جريان حالل متحرك را فاز متحرك

ري كه همواره بين غلظت براساس حالليت نسبي و پديده تعادلي در دو فاز توزيع مي شوند، به طو

حل شونده در دو فاز رابطه تعادلي برقرار است. نسبت غلظت حل شونده در فاز ثابت به غلظت حل 

( مي نامند. هر چه نسبت حالليت حل شونده در Kd) شونده در فاز متحرك را ضريب ثابت توزيع

د كننده حركت بيشتر و بيشتر( نيرو و ميانكنش هاي كن Kdفاز ثابت به فاز متحرك بيشتر باشد )

 سرعت حركت حل شونده كمتر خواهد بود.

در انواع كروماتوگرافي، تفكيك مواد ممكن است بر اساس ميزان حالليت در فازهاي متحرك و 

ثابت، خاصيت اسيد و باز، اندازه ملكولي، خاصيت بيولوژيكي ويژه ماكرو ملكول صورت بگيرد. 

تفكيك بر اساس حالليت مواد در فازهاي ثابت و  سيميدر انواع مختلف كروماتوگرافي هاي تق

 باز است.   -متحرك است. در كروماتوگرافي تعويض يوني اساس جدا شدن متكي بر خاصيت اسيد 

تفكيك بر پايه اندازه ملكول ها مي باشد. باالخره در   Molecular Exclusionدر كروماتوگرافي

بر اساس خاصيت بيو لوژيكي ويژه جدا مي شوند. به ماکرو ملكول ها  كروماتوگرافي ميل تركيبي

دسته اصلي كروماتوگرافي وجود دارد كه عبارتند از:  4طور كلي بر اساس نوع فاز ثابت و متحرك 

گاز. اگر فاز ثابت جامد باشد در اين  -مايع و مايع -گاز، مايع -مايع، جامد -كروماتوگرافي جامد

ده مي شود و اگر فاز ثابت مايع باشد، كروماتوگرافي از صورت كرو ماتو گرافي جذب سطحي نامي

 نوع تقسيمي خواهد بود.كروماتوگرافي كاغذي نوعي كروماتوگرافي تقسيمي مي باشد.

 كرو ماتو گرافي كاغذي اسيد هاي آمينه

اين روش از راه هاي مهم تشخيص و جدا سازي اسيد هاي آمينه است. كرو ماتو گرافي كاغذي را 

و نزولي انجام داد. در روش صعودي، حالل به طرف باال و بر  دو صورت صعودي مي توان به

طبق خاصيت مو ئينگي حركت مي كند و در روش نزولي،  حركت حالل به طرف پايين و بر اثر 

 نيروي جاذبه است.

موجود  OHبا خلوص زياد است و عوامل  1در كرو ماتو گرافي كاغذي، جنس كاغذ واتمن شماره 

ز اليه نازكي از آب را در سطح كاغذ جذب مي كنند. بنا بر اين در اين نوع كرو ماتو در سلول

گرافي، آب فاز ثابت و حالل آلي فاز متحرك را تشكيل مي دهند. در روش صعودي چون فاز 

متحرك به علت خاصيت موئينگي از روي كاغذ حركت مي كند، مي تواند تركيبات مختلفي را كه به 
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اغذ قرار دارد با خود حركت دهد. حركت مواد بر حسب حالليت نسبي آنها در صورت لكه روي ك

فاز ثابت و متحرك داراي سرعت هاي مختلفي هستند، به اين ترتيب در زمان معين مواد مختلف 

نسبت به مبداء داراي فواصل مختلفي خواهند بود كه اين فواصل اندازه گيري شده و نسبت به فاصله 

 1Rfن مبداء سنجيده مي شوند. اين نسبت را با حركت حالل از هما

 نشان مي دهند كه براي هر ماده مقدار خاصي  مي باشد و مقدار آن هميشه كمتر از يك است.  

بنابراين هر جسمي كه در فاز متحرك بيش از فاز ثابت حل شود، مسافت بيشتري را روي كاغذ طي 

يت حل شونده )اسيدهاي آمينه( در حالل آلي آن بزرگتر خواهد شد. هرچه حالل Rfخواهد كرد و 

بيشتر باشد سرعت حركت اسيدهاي آمينه غيرقطبي بيشتر است. در پايان، نمونه كروماتوگرام خشك 

 مي شود و توسط نين هيدرين رنگ آميزي مي شود. 

 معرف هاي الزم:

ميلي ليتر آب مقطر  50ميلي ليتر اسيد استيك و  30ميلي ليتر بوتانول نرمال را با  120حالل: -1

 مخلوط كنيد.

 درصد در استون2/0محلول نين هيدرين  -2

 محلول اسيد آمينه -3

 روش آزمايش:

يك برگ كاغذ واتمن را بر داريد )مواظب باشيد كاغذ با انگشتان دست شما تماس پيدا نكند( و  -1

در عرض آن يك خط كم سانتي متر از لبه كاغذ و  2روي يك كاغذ تميز بگذاريد. با مداد به فاصله 

سانتي متر معين كنيد و دور اين نقطه ها را دايره  2رنگ رسم كنيد. روي اين خط نقاطي به فاصله 

ميلي متر بكشيد. روي دايره ها حروف اول اسامي اسيد هاي آمينه و شماره نمونه  5هايي به قطر 

 هاي مجهول مورد آزمايش را بنويسيد.

اي قرار دهيد به طوري كه لبه كاغذ خط كشي شده باالتر از سطح  در زير كاغذ يك لوله شيشه -2

ميز قرار گيرد. سپس محلول هر اسيد آمينه را در مركز دايره مربوط به آن قرار دهيد. بدين ترتيب 

كه ابتدا يك لوله موئين را در محلول اسيد آمينه فرو كنيد و سپس اين لوله را روي كاغذ در محل 

س با كاغذ قرار دهيد تا كاغذ با اسيد آمينه آغشته شود و مقداري از محلول را مربوط به آن در تما

جذب نمايد. توجه داشته باشيد كه براي هر اسيد آمينه يك لوله موئين تميز به كار ببريد و از آن براي 

 سانتي متر نشود. 5/0اسيد آمينه ديگر استفاده نكنيد. قطر هر لكه بيش از 

سيد هاي آمينه را روي كاغذ قرار داديد كاغذ را كامالً خشك كنيد. كاغذ را به هنگامي كه تمام ا -3

صورت استوانه اي در بياوريد و لبه آن را با منگنه به هم وصل كنيد و آن را در ظرف 

كروماتوگرافي قرار دهيد. دقت كنيد محل اسيد هاي آمينه به طرف پائين و سطح حالل در زير لكه 

                                                             
1Rate of flowing  
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رف كروماتو گرافي را ببنديد. حالل در كاغذ شروع به باال رفتن مي نمايد. ها قرارگيرد. درب ظ

تأمل كنيد تا حالل به دو سانتي متري لبه بااليي كاغذ برسد )اين كار ممكن است چند ساعت طول 

را روي كاغذ با مداد مشخص  بكشد(. كاغذ كروماتوگرافي را بيرون اورده و محل پيشرفت حالل

 ك نمائيد.كنيد و كاغذ را خش

دور لكه هاي به دست آمده را با مداد دايره بكشيد و فاصله مركز هر دايره تا مبدا حركت را با  -4

هر اسيد آمينه را با استفاده از رابطه فوق الذكر محاسبه كرده و رنگ هر لكه  Rfخط اندازه بگيريد. 

 را ياد داشت كنيد.

اسيد آمينه هاي معلوم، اسيد آمينه مجهول  Rfگ و اسيد آمينه مجهول با رن  Rfبا مقايسه رنگ و -6

 (.4را تشخيص دهيد)جدول 

 

 اسيدآمينه هاي مختلف در کروماتوگرافي کاغذي Rf: مقادير 4جدول 
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