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  پروتئین ها و اسیدهاي آمینه: فصل اول
 .پروتئینها دومین ذخیره بزرگ انرژي بعد از ذخایر بافت چربی در بدن می باشند - 1

 .کیلوگرم می باشد 6میزان ذخیره پروتئین در بدن  - 2

  :ترکیبات تشکیل دهنده انرژيترکیب بدن در یک فرد نرمال بر اساس  -3
  )روز(میزان دسترسی   (kcal)انرژي  )kg(توده  ترکیب بدن

  0  0  49  آب بدن و مواد معدنی
  13  24000  6  پروتئین
  4/0  800  2/0  گلیکوژن

  78  140000  15  چربی
 )82ارشد تغذیه (کیوگرمی چند کیلوگرم پروتئین دارد؟ 70بدن یک شخص          

 20)د  15)ج  11)ب  7)الف   

  )گزینه الف: پاسخ    
درصد از پروتئین بدن می تواند موجب کاهش در قدرت ماهیچه ها براي تنفس، کارکرد  30از دست دادن بیش از تقریبا  - 4

 . ایمنی، کارکرد اندام ها و در نتیجه مرگ می شود

 ): ی شوندیعنی توسط متابولیسم درونی بدن انسان تولید نم جبران ناپذیر(اسیدهاي آمینه ضروري  - 5

  ایزولوسین، لیزین، متیونین، فنیل آالنین، ترئونین، تریپتوفان، والین، هیستیدین
 ):یعنی بدن انسان قادر به تولید آنها می باشد جبران پذیر(اسیدهاي آمینه غیر ضروري 

  آالنین، آرژنین، آسپارتیک اسید، آسپارژین، گلوتامیک اسید، گلوتامین، گلیسین، پرولین، سرین
 ):یعنی در برخی از شرایط در بدن تولید نمی شود یا میزان تولید آن کافی نمی باشد( اسیدهاي آمینه ضروري مشروط

 .سیستئین، تیروزین

در اسید آمینه پرولین یک گروه آمین به گروه عملکردي متصل بوده، بنابراین یک حلقه پنج عضوي را می سازد که متفاوت  -6
 . در واقع پرولین یک ایمینو اسید است نه یک آمینو اسید به دلیل وجود حلقه. می باشد

اسید آمینه هاي سولفور دار شامل متیونین و سیستئین می باشند که سیستئین در بدن غالبا به صورت اسید آمینه دیمر  - 7
آمینواتان  2(تورین نیز یک شبه اسید آمینه است. سیستین وجود دارد که گروه هاي تیول به باند دي سولفید متصل است

 .که از متیونین و سیستئین تشکیل شده است) سولفونات

 (Legumes)بیشتر از پروتئین هاي حبوبات  (Cereals)اسید هاي آمینه گوگردي در منابع حیوانی و پروتئین هاي غالت - 8
یونین که اسید مت. همچنین نسبت متیونین به سیستئین در پروتئین هاي حیوانی باالتر از پروتئین هاي گیاهی است. است

 .آمینه محدود کننده در حبوبات است، در غالت به اندازه کافی وجود دارد
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 )81دکتري تغذیه (میزان اسیدهاي آمینه گوگرد دار  در کدام ماده غذایی بیشتر است؟

  حبوبات) د  غالت) ج  میوه ها) ب  سبزي ها) الف
  )گزینه ج: پاسخ

 . از نظر اندازه مولکولی گلیسین کوچکترین و تریپتوفان بزرگترین اسید آمینه می باشد - 9

در حالیکه اسید آمینه هاي دیگر با اندازه کوچکتر و قطبیت . تریپتوفان در بسیاري از پروتئینها به میزان کمتري وجود دارد - 10
 ).درصد هر اسید آمینه 10تا  8(فراوان تر می باشندمحدود تر مانند آالنین، لوسین، سرین و والین نسبتا در پروتئینها 

پروتئینهاي مختلف در بدن با توجه به کارکردي که دارند برخی از اسیدهاي آمینه را به میزان بیشتري در خود دارند به عنوان  - 11
ت وجود داشته و مثال کالژن پروتئین فیبري است که به میزان باالیی در بافتهاي همبند تاندون ها، استخوان ها و عضال

تقریبا یک سوم کالژن گلیسین بوده و . ترتیب فیبریل هاي آن با توجه به نوع کارکرد آن در مسیرهاي مختلفی قرار می گیرند
گلیسن و پرولین به چرخش و در هم پیچیدن زنجیره هاي کالژن کمک (مقدار فراوانی پرولین و هیدروکسی پرولین دارد 

 ).پیوندهاي هیدروژنی را میسر می سازند cross linkingکرده و هیدروکسی پرولین 

 .غلظت اسیدهاي آمینه آزاد در درون سلول ها بیشتر می باشد - 12

غلظت گلوتامات در .غلظت پالسمایی آسپارتیک اسید و متیونین از همه کمتر و گلوتامین از همه اسیدهاي آمینه بیشتر است  - 13
 .داخل سلول مانند عضال بسیار باال می باشد

 .برابر خارج سلول است 15در یک فرد نرمال میزان اسیدهاي آمینه آزاد در داخل سلول تقریبا    - 14

درصد باقیمانده اسیدهاي آمینه  99درصد کل اسیدهاي آمینه بدن را تشکیل می دهند و  1اسید امینه هاي آزاد تقریبا   - 15
 . پروتئین ها می باشند

خارج سلولی کمتري نسبت به انواع غیر ضروري داشته و بوسیله حامل هاي /اسیدهاي آمینه ضروري گرادیان داخل سلولی   - 16
 . مختلفی انتقال پیدا می کنند

 :غلظت اسید هاي آمینه در داخل سلول و در پالسما  - 17

  )میکرومول(غلظت   اسید آمینه
درون سلولی   پالسما

  عضالت
  -   2/0  اسید آسپارتیک

  07/0  05/0  فنیل آالنین
  10/0  05/0  تیروزین
  11/0  02/0  متیونین

  11/0  06/0  ایزولوسین
  15/0  12/0  لوسین

  18/0  11/0  سیستئین
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  26/0  22/0  والین
  30/0  06/0  اورنی تین

  37/0  08/0  هیستیدین
  47/0  05/0  آسپاراژین

  51/0  08/0  آرژنین
  83/0  17/0  پرولین
  98/0  12/0  سرین

  03/1  15/0  ترئونین
  15/1  18/0  لیزین

  33/1  21/0  گلیسین
  34/2  33/0  آالنین

  38/4  06/0  اسید گلوتامیک
  45/19  57/0  گلوتامین

  44/15  07/0  تورین
 

 است میکرومول بر گرمبهترین واحد براي بیان میزان اسیدهاي آمینه 

 )82دکتري تغذیه (براي بیان میزان اسیدهاي آمینه پروتئین ها کدام واحد مناسب تر است؟

  میلی گرم بر گرم)د  میکرو گرم بر گرم)ج  میکرو مول بر گرم)ب  میلی گرممیلی مول بر )الف
  )86ارشد تغذیه (غلظت داخل سلول عضالنی کدام اسید آمینه بسیار بیشتر از غلظت پالسمایی آن است؟

  اسید گلوتامیک ) د   والین  ) ج    ایزولوسین) ب    تیروزین ) الف 
 20اما غلظت اسید آمینه هاي پالسما از . برابر خارج سلول است 15والً در داخل سلول اسیدهاي آمینه ي آزاد معم) گزینه د: پاسخ

غلظت اسید آمینه هاي اسیدي، .میکرومول براي گلوتامین متفاوت می باشد 500میکرومول براي آسپارتات و متیونین تا باالي 
 .امات در سلول عضله اسکلتی بسیار باالستآسپارتات و گلوتامات در پالسما بسیار پایین است و در مقابل غلظت گلوت

اسید آمینه هاي خنثی و حجیم مانند اسید آمینه هاي شاخه دار، فنیل آالنین، متیونین، تیروزین، تریپتوفان و هیستیدین   - 18
ه از استفاد( ASCو  Aاز حامل هاي دیگر مانند سیستمهاي . انتقال می یابند) سیستم غیر وابسته به سدیم( Lبوسیله سیستم 

براي انتقال اسید آمینه هایی مانند گلیسین، آالنین، ترئونین، سرین و پرولین استفاده ) یون - انرژي موجود در گرادیان سدیم
براي گلوتامین، آسپاراژین و  Nmو  Nبراي انتقال گلوتامات و آسپارتات، سیستم ) -XAG(حامل هاي آنیونی . می شود

 . نیز براي اسید آمینه هاي بازي استفاده می شود +yهیستیدین و سیستم 

 .اسید آمینه هاي شاخه دار تنها اسید آمینه هاي ضروري هستند که فرایند ترانس آمیناسیون بر روي آنها انجام می شود  - 19
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 . اسید هاي آمینه گلوتامین، آسپاراژین و گلیسین می توانند به صورت مستقیم آمونیاك را آزاد کنند  - 20

اسید آمینه هاي غیر ضروري سیستئین و تیروزین براي سنتز در بدن به حضور اسید آمینه هاي ضروري متیونین و فنیل   - 21
 .  آالنین وابسته می باشند

از اسید آمینه سیستئین ساخته می شود و غلظت بسیار باالیی نسبت به هر اسید آمینه ) آمینو اتان سولفونات -2(تورین   - 22
میکرومول در لیتر و میزان تورین کل خون بین  116تا  39میزان تورین پالسماي افراد بین . سکلتی دارددیگري در عضالت ا

غلظت تورین پالسما سریعتر از سایر متغیر ها نسبت به دریافت تورین عکس العمل . میکرومول در لیتر است 220تا  160
تبط نیست بجز در مواردي که تخلیه شدید یا افزایش غلظت تورین خون کامل با غلظت تورین پالسما مر. نشان می دهد

میزان تورین پالسما در گیاهخواران کمتر از همه چیز خواران است و در زنان کمتر از مردان می . دریافت رژیمی رخ دهد
ا یا خون کامل قابل ذکر است که براي ارزیابی دریافت مناسب تورین از میزان تورین ادرار بیشتر از میزان تورین پالسم .باشد

 .استفاده می کنند

 )81دکتري تغذیه (تغییر مقدار تورین در رژیم غذایی در کدام یک بیشترین تاثیر را دارد؟

  مدفوع) د  مایع نخاعی) ج  خون) ب  پالسما) الف
 )گزینه الف: پاسخ

تورین سبب کاهش مکمل . تنها عملکرد تورین که به خوبی شناخته شده است نقش آن در ساخت اسیدهاي صفراوي است - 23
گرم در روز تورین در افرادي که رژیم حاوي کلسترول باال  6مصرف . کلسترول خون و ساخت اسیدهاي صفراوي می شود

میزان تورین در غذاهاي حیوانی باالتر از . احتماال تورین نقش آنتی اکسیدانی نیز دارد. دارند سبب کاهش کلسترول می شود
غلظت . میلی گرم تورین در هر قوطی می باشند 1600تا  1000حاوي  Red Bullها مانند  برخی نوشیدنی. گیاهی می باشد

 :تورین در برخی از مواد غذایی

  میزان تورین  ماده غذایی

گرم گوشت  100در هر  µmol 2245  ماکیان
  سفید

  گرم گوشت  100در هر  µmol 489  گوشت گاو و گوشت خوك
  گرم گوشت  100در هر  µmol 981  گوشت فرآوري شده

  گرم گوشت  100در هر  µmol 6614  غذاهاي دریایی
  میلی لیتر شیر 100در هر  µmol 20  شیرگاو

  میلی لیتر شیر 100در هر  µmol 62  ماست، بستنی

لوبیاي سویا، نخود، برخی از 
  مغزها

µmol 4  گرم 100در هر  

  گرم 100در هر  µmol 100  جلبک دریایی
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  )86ارشد تغذیه (تورین در کدام است؟ بیشترین مقدار

  لوبیاي سویا ) د   میوه    ) ج   گوشت مرغ    ) ب   شیر گاو ) الف 
 )گزینه ب: پاسخ

سیستئین موجود در گلوتاتیون نقش . گلوتاتیون یک تري پپتید است که از گلیسین، سیستئین وگلوتامات تشکیل شده است  - 24
 .مهمی در انهدام پراکسیدهاي آلی دارد

کند؟ کدام اسیدآمینه موجود در ساختمان گلوتاتیون در انهدام هیدروژن پراکسید پراکسیدهاي آلی دخالت می
 )80دکتري تغذیه (

  گلیسین) د  سیستئین    ) ج  اسیدگلوتامیک  ) ب  متیونین      ) الف
 )گزینه ج) پاسخ

تري متیل لیزین یا از شکسته شدن پروتئینها در بدن و یا از طریق دریافت . تري متیل لیزین در ساخت کارنیتین نقش دارد  - 25
گوشت بوجود می آید و بر خالف تري متیل هیستیدین عالوه بر پروتئین هاي عضالت در ارگان هاي دیگر مانند کبد نیز 

 . وجود دارد

وترانسمیترها بوده و هم خود یک نروترانسمیتر است و در بیماري هاي نرودژنراتیو متعددي گلوتامات هم پیش ساز ساخت نر  - 26
 . از اسکلروز جانبی آمیوترفیک تا آلزایمر مهم می باشد

 . کراتین در بدن از اسید آمینه هاي آرژنین، گلیسین، اورنیتین و متیونین ساخته می شود  - 27

اولین مرحله در کلیه و با انتقال گروه گوانیدوي آرژنین . دو مرحله اي ساخته می شود کراتین در خارج از عضله اسکلتی طی فرآیند
به آمینوي گلیسین و تشکیل اورنیتین و گوانیدو استات انجام می شود و سپس این ترکیب در کبد با استفاده از آدنوزیل متیونین 

یدرولیز شده و کراتین تشکیل می شود، مقدار زیادي از آن وقتی کراتین فسفات در عضله ه. متیله شده و کراتین بوجود می آید
- گردد و مقداري از آن نیز با فرآیند غیرآنزیمی به کراتینین تبدیل میشود و به شکل کراتین فسفات ذخیره میمجدداً فسفریله می

و به ) صد کل ذخیره کراتین بدندر 7/1حدود (میزان تولید روزانه کراتینین ثابت است. گرددها دفع میکراتینین از کلیه.شود
 .میزان دفع کراتینین براي اندازه گیري توده عضالنی بدن استفاده می شود. میزان ذخیره کراتین وکراتین فسفات بستگی دارد

گرم آن از طریق دریافت غذایی می  90گرم اسید آمینه وارد ذخایر آزاد می شود که از این مقدار تنها  340روزانه تقریبا   - 28
 .گرم پروتئین در بدن سنتز می شود 250روزانه . شدبا

 )82ارشد تغذیه(شود؟روزانه چند گرم پروتئین در بدن ساخته می

 350)د    250)ج    150)ب   70)الف

درصد  20و .... در بافت هاي احشایی مانند مغز، روده،) گرم 127(درصد  50سنتز پروتئین در عضالت، ) گرم 75(درصد  30  - 29
 می باشد )گرم گلبول قرمز 8گرم گلبول سفید،  20گرم آلبومین،  12(پروتئینهاي پالسما) گرم 48(

گرم نیز از راه هاي دیگر  15گرم و  75گرم، از ادرار  10مدفوع دفع روزانه پروتئین از . پروتئین از طرق مختلفی دفع می شود - 30
 .گرم پروتئین از طریق مدفوع از بدن دفع می شود 10گرم پروتئین دریافتی  100بازاء . می باشد

  )86ارشد تغذیه (گرم پروتئین دریافتی حدوداً چند گرم پروتئین در مدفوع دفع می شود؟ 100به ازاء 
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  15) د        10) ج           5) ب        2) الف 
 )گزینه ج: پاسخ

روش تعادل نیتروژن یکی از . پروتئین در بدن هم سنتز می شود و هم تجزیه و میزان بازگردش آن محدوده وسیعی دارد  - 31
این روش رایج ترین و قدیمی ترین روش اندازه گیري تغییرات نیتروژن بدن . روش هاي اندازه گیري بازگردش پروتئین است

بدلیل سادگی این روش بعنوان استاندارد مرجع براي اندازه گیري حداقل سطح پروتئین رژیمی و دریافت اسیدهاي . ستا
در این روش افراد براي چندین روز میزان معینی اسید آمینه دریافت می . آمینه ضروري در سنین مختلف محسوب می شود

یک هفته یا بیشتر طول می کشد تا بدن با . ساعت اندازه گیري می شود 24اري و مدفوعی پروتئین در رکنند و میزان دفع اد
روز اول بسیار کاهش می یابد و تا روز  3مقدار نیتروژن دفعی در پاسخ به کمبود پروتئین رژیمی در . رژیم غذایی تطابق یابد

 .هشتم در سطح جدیدي از دفع نیتروژن تثبیت می شود

  ترکیبات نیتروژن دار در ادرار

رژیم سرشار از   Nکیبات محتوي تر
  پروتئین

  )روز 2(روزه داري   رژیم فقیر از پروتئین

  )٪75( 6/6  )٪61( 2/2  )٪87( 7/14  اوره
  )٪12( 1  )٪11( 4/0  )٪3( 5/0  آمونیاك

  )٪2( 2/0  )٪3( 1/0  )٪1( 2/0  اسید اوریک
  )٪5( 4/0  )٪17( 6/0  )٪4( ٪6  کراتینین
  )٪6( 5/0  )٪8( 3/0  )٪5( ٪8  نا مشخص

  
 )89ارشد تغذیه (چند روز طول می کشد تا در یک رژیم غذایی کم پروتئین، دفع ادراري نیتروژن به حداقل برسد؟

  روز 30) د  روز 24) ج  روز 8) ب  روز  2) الف
 گزینه ب: پاسخ

 61کم پروتئین درصد، رژیم  87بیشترین میزان دفع نیتروژن از بدن به صورت اوره می باشد که در پس از رژیم پرپروتئین  - 32
در رژیم پر پروتئین و کم پروتئین پس از اوره دفع . درصد کل نیتروژن دفعی می باشد 75درصد و پس از دو روز ناشتا 

بیشترین میزان دفع نیتروژن نیز به . کراتینین بیشترین میزان و پس از دو روز ناشتا دفع آمونیاك بیشترین میزان را دارد
 وع و پوست می باشدترتیب از طریق ادرار، مدف

 
  دفع اجباري نیتروژن در یک رژیم بدون پروتئین

  )گرم(دفع نیتروژن  مسیرهاي دفعی
  37  ادرار
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  12  مدفوع
  3  پوستی

  2  راههاي دیگر
  54  مقدار کل

 
روش تعادل ازته یک روش ساده و مفید می باشد اما این روش اطالعاتی در مورد اینکه چه اتفاقاتی درون سیستم می افتد    - 33

 . را به ما نمی دهد) چگونگی تغییرات در سنتز و تجزیه کل پروتئین بدن(

و پروتئین ها وجود دارد شامل این محدودیت هایی که در ارتباط با استفاده از ردیاب ها براي متابولیسم اسیدهاي آمینه   - 34
ساده ترین آن تجویز خواراکی بوده اما از . است که چگونه این تجویز صورت می گیرد و از کجا نمونه برداري انجام می شود

طریق وریدي به دلیل اینکه می تواند به صورت سیستمیک به وارد ذخایر اسید آمینه هاي آزاد در کل بدن شود قابل ترجیح 
 . ساده ترین مکان براي نمونه برداري نیز از ذخایر اسید آمینه هاي آزاد خون است .است

نوري غیرفعال از نظر  α -اولین اسید آمینه اي که به عنوان ردیاب استفاده شد گلیسین بود زیرا تنها اسید آمینه بدون کربن  - 35
 . آسان بود 15Nبوده و بنابراین براي سنتز با لیبل 

36 -  Net protein balance به صورت تفاوت بین میزان سنتز و تجزیه پروتئین اندازه گیري شده تعریف می شود . 

این است که براي کینتیک هاي اسید هاي آمینه تک به صورت اختصاصی عمل  end – productیکی از مزیت هاي روش    - 37
 ژن به صورت مستقیمنسبت به اندازه گیري نیترو) میکرومول اسید آمینه بر هر واحد از زمان(می کند 

معادله کینتیک اسید آمینه ي ضروري . می توان با بررسی اسید آمینه ي نشاندار، کینتیک اسیدآمینه را اندازه گیري کرد .39
  Qaa = Iaa + Baa = Caa + Saa: بصورت زیر است

Qaa:  ،میزان باز گردش اسید آمینه ضروريIacاسید آمینه  ، میزان دریافت رژیمی  
 Baa:اسید آمینه ناشی از تجزیه پروتئین میزان  

Caa: میزان اکسیداسیون اسید آمینه  
 Saa:میزان برداشت اسید آمینه براي سنتز پروتئین است.  

رایج ترین روش براي تعیین کینتیک اسید آمینه این است که اسید آمینه نشاندار مصرف شود سپس صبر کنیم تا 
  .ی برسد و بعد اندازه گیري شودسطح نشانگر ایزوتوپ در خون به مقدار ثابت

 )81دکتري تغذیه (شوند؟در اندازه گیري سینتیک اسیدهاي آمینه کدام عوامل در فرمول منظور می*

  اسید آمینه دریافتی، تجزیه پروتئین هاي درونی، میزان برداشت اسیدهاي آمینه براي سنتز پروتئین)الف
  پروتئین، میزان اسیدهاي آمینه دریافتی، سنتز پروتئین هاي درونیمیزان برداشت اسید هاي آمینه براي سنتز )ب
  میزان اسید آمینه دفعی، سنتز پروتئین هاي درونی، اسید آمینه دریافتی)ج
  میزان برداشت اسید آمینه براي سنتز  پروتئین، میزان اسیدهاي آمینه دفعی، تجزیه پروتئین هاي دریافتی)د

  )گزینه الف: پاسخ
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نتایج براي متابولیت ها به صورت اختصاصی می باشد ) 1ه گیري کینتیک هاي متابولیت ها به صورت تکی شامل فواید انداز  .40
اندازه گیري ها می تواند سریعتر انجام گیرد زیرا که زمان بازگردش مخزن ) 2که اطمینان از اندازه گیري را بهبود می بخشد 

ردیاب ) 1و معایب این روش نیز شامل ) ساعت با استفاده از دوز اولیه  4 به صورت کلی کمتر از(هاي آزاد معموال سریع است 
هاي نشان دار شده ممکن است که به صورت مناسبی براي دنبال کردن مسیر اسید آمینه مورد مطالعه دردسترس نباشند به 

جام می گیرد اما ردیاب ها  متابولیسم اسیدهاي آمینه در درون سلول ان) 2خصوص با مطاحظه اکسیداسیون اسیدهاي آمینه 
  . به طور معمول به داخل توزیع شده و نمونه ها از خارج سلول جمع آوري می شوند

  )81دکتري تغذیه (اندازه گیري کینتیک اسیدهاي آمینه چه محدودیتی دارد؟
    .متابولیسم اسید آمینه درون سلول را اندازه نمی گیرد) الف
  .پالسما را اندازه گیري نمی گیردمتابولیسم اسید آمینه در ) ب
      .فقط براي اسیدهاي آمینه غیر الزم مناسب است) ج
  .فقط براي اسیدهاي آمینه محدودي مناسب است) د

 
41.  α –  کتو ایزو کاپروت(KIC) این ترکیب از لوسین در داخل سلول . براي اندازه گیري انتقال سلولی لوسین استفاده می شود

 . طی فرایند ترانس آمیناسیون تشکیل می شود

 . درصد از بازگردش اسیدهاي آمینه ضروري وارد مرحله اکسیداسیون می شوند 20تا  10در مرحله پس از جذب،   .42

به عنوان مثال تولید توسط عضالت و رهاسازي براي استفاده ( ال درون ارگانی است نقش برجسته گلوتامین در بدن انتق  .43
 ) بوسیله دیگر بافت ها

درصد از اسید آمینه هاي ضروري لوسین، فنیل آالنین و لیزین بوسیله بستر احشایی برداشته می  50تا  20به طور کلی   .44
نین، آرژنین و گلوتامین در عبور اول توسط بستر احشایی برداشته بیش از نیمی از اسیدهاي آمینه غیر ضروري شامل آال. شود

 .شده و بستر احشایی تقریبا تمامی گلوتامات روده اي را برداشت می کند

پروتئین هایی که بازگردش کندي دارند مانند پروتئین عضالت و آلبومین تنها مقدار کمی از ردیاب هاي نشان دار را   .45
 . می دهنددرهنگام تزریق در خود جا 

در مورد . انجام می گیرد (precursor – product)محصول  –تعیین نسبت سنتز کسري پروتئین بوسیله روش پیش ساز   .46
غنی شده پالسما براي تعیین مقدار لوسین غنی شده داخل  KIC 13Cبه عنوان ردیاب و  L-[I -13C]leucineعضالت غالبا 

 . سلولی عضالت استفاده می شود

متابولیسم اسید هاي آمینه از روش هاي مختلفی استفاده می شود که در این روش ها هر دو اسید هاي آمینه درمطالعه  .47
 :روش هاي اندازه گیري متابولیسم پروتئین در انسان. رادیواکتیو و غیر رادیواکتیو بکار می روند

  
  روش تعادل نیتروژن

نشانگرها در وریدي اسید هاي آمینه یا - اندازه گیري شریانی
  بستر بافتی
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  روش محصول نهایی
شاخص تجزیه (اسید هاي امینه ضروري:بازگردش اجزاء

  )پروتئین
  )سنتزدنوو و گلوکونئوژنز(اسید هاي آمینه غیر ضروري

  )اکسیداسیون اسید هاي آمینه(اوره
  استفاده از نشانگر براي اندازه گیري سنتز پروتئین

  اندازه گیري تجزیه پروتئیناستفاده از نشانگر براي 
 

برداشت پروتئین پالسمایی، پی گیري بوسیله یددار کردن با ید ) 1: سه روش براي بررسی تجزیه پروتئین ها وجود دارد  .48
تجویز اسید آمینه نشان دار براي ) 2رادیواکتیو و تزریق دوباره به بدن براي پی گیري ناپدید شدن پروتئین هاي نشاندار 

نشان دار از طریق سنتز پروتئین، پی گیري بوسیله بررسی اسید آمینه هاي نشان  پروتئین نشان دار بوسیله قراردادن ردیاب
 . متیل هیستیدین – 3استفاده از اسید هاي آمینه پس از ترجمه مانند ) 3دار شده حاصل از تجزیه پروتئین ها 

 )82دکتري تغذیه (نمونه بارزي از اسیدهاي آمینه که ساختمان آن بعد از سنتز می تواند تغییر کند کدام است؟

  لوسین)د  آرژنین)ج  هیستیدین)ب  والین)الف
 )82دکتري تغذیه (نمونه بارزي از اسیدهاي آمینه که ساختمان آن بعد از سنتز می تواند تغییر کند کدام است؟

  لوسین)د  آرژنین)ج  هیستیدین)ب  والین)الف
  )گزینه ج: پاسخ

 
روزانه حدود . گرم از آن مربوط به پروتئین عضالت می باشد 75گرم است که  250بازگردش پروتئین در طول روز تقریبا    .49

اگر سنتز پروتئین هاي . است gr/day 62گرم پروتئین در بدن باز گردش می شود، باز گردش پروتئین احشایی  250
گرم پروتئین روزانه از  90تقریباً . است gr/day 75اي غیر عضالنی باشد، باز گردش پروتئین در ارگانه gr/day 48ترشحی 

 . گرم در روز خواهد بود 80گرم در مدفوع دفع می شود و جذب خالص  10طریق غذا مصرف می شود که از این مقدار 

 )82دکتري تغذیه (پروتئین آندوژنی که وارد روده شخص بزرگسال سالم می شود چند درصد پروتئین مصرفی است؟

  70)د  50)ج  30)ب  10)الف
گرم  340گرم از غذا بدست می آید که در مجموع  90شود و گرم پروتئین اندوژن سنتر می 250در فرد بزرگسال ) گزینه د: پاسخ

 .درصد می باشد 70حدوداٌ معادل  340تقسیم بر  250. می شود

گرم می  340گرم از غذا بدست می آید که در مجموع  90شود و گرم پروتئین اندوژن سنتر می 250بنابراین در فرد بزرگسال  .50
 .درصد می باشد 70حدوداٌ معادل  340تقسیم بر  250. شود

. عضالت اسکلتی یک سوم پروتئین در بدن را تشکیل می دهند و یک چهارم بازگردش پروتئین ها را شامل می شوند  .51
گرم پروتئین در روز و  28سنتز سلول هاي سفید و قرمز تقریبا گرم در روز،  127بازگردش پروتئین در احشا و دیگر ارگان ها 

 . گرم در روز را شامل می شود 20پروتئین سنتز و ترشح شده بوسیله کبد به درون پالسما نیز تقریبا 
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در زمانی که دریافت پروتئین محدود می شود بدن در یک حالت تطبیقی دفع نیتروژن کاهش می یابد و اکسیدایون پروتئین   .52
 . ها سهم بسیار کمتري از بازگردش را تشکیل می دهد

نیاز به . درصد از نیاز به انرژي را نیز به خود اختصاص می دهد 20درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد در حلیکه  2مغز   .53
 . درصد کل می باشد 21درصد و براي کبد 22انرژي براي عضالت 

در مرحله پس از جذب انرژي اولیه براي مغز از گلوکز ابتدا بوسیله گلوکوژنولیز کبدي و سپس بوسیله گلوکونئوژنز اسیدهاي   .54
 .آمینه تامین می شود

براي سنتز پروتئین هاي جدید مورد استفاده قرار می  یا بیشتر اسیدهاي آمینه حاصل از تجزیه پروتئین ها مجدداً 80٪ .55
 .درصد از پروتئین بدن می تواند به گلوکز تبدیل شود 58گیرند، همچنین 

  
 )82دکتري تغذیه (چند درصد از پروتئین ها در بدن می تواند تبدیل به گلوکز شود؟

 78)د  58)ج  48)ب  28)الف

عمدتاً از اسیدهاي (شودگلوکز در شرایط گرسنگی تماماً از گلوکونئوژنز تأمین میسازش بدن در شرایط گرسنگی و نیاز مغز به  .56
در شرایط . دهدسپس مغز براي کاهش تجزیه پروتئین سوخت خود را از گلوکز به کتون تغییر می). آمینه آالنین و گلوتامین

اما عضالت مستقیماً از اسیدهاي چرب آزاد گرسنگی مطلق مغز از گلوکز و اجسام کتونی براي تأمین انرژي استفاده می کند 
 .استفاده می کنند

 
 )80دکتري تغذیه (در گرسنگی بلندمدت کدام دو  اسیدآمینه منشا گلوکز است؟

  هیستیدین و تریپتوفان) د  تورین و سرین) ج  اورنیتین و لوسین    ) ب  آالنین و گلوتامین    ) الف
 . کلیه ها نیز مصرف کننده گلوکز می باشند. گلوکونئوژنز در کلیه ها نیز انجام می گیرد  .57

درصد  20درصد از اسید آمینه هاي رها شده از عضالت اسکلتی آالنین و گلوتامین هستند، درحالیکه کمتر از  50بیش از   .58
رداشت نیتروژن از اندام هاي بدن و کمک به دفع آن این دو اسید آمینه وظیفه ب. اسید آمینه در پروتئین را تشکیل می دهند

 . و گلوتامین دو نیتروژن را بر می دارد 1آالنین . را بر عهده دارند

اسید آمینه هاي شاخه دار برخالف اسید آمینه هاي ضروري دیگر که فقط در کبد متابولیزه می شوند در بافت هاي دیگر   .59
 . مانند عضالت نیز متابولیزه می گردند

 در گرسنگی بافت هایی مانند عضالت از اسید هاي چرب آزاد به صورت مستقیم براي انرژي استفاده می کنند   .60

این . برخی گیاهان مانند لوبیاي سویا حاوي پرونئین هاي مهارکننده هاي آنزیم هاي پروتئولیتیک مانند تریپسین هستند  .61
 . رونداز بین می ) مانند پختن غذا(پروتئین ها بوسیله گرما 

 . یک چهارم از پروتئین هاي غذایی به صورت دي پپتید و تري پپتید جذب می شود  .62

افراد مبتال به بیماري ژنتیکی هارت ناپ به دلیل نقص در انتقال روده اي و کلیوي نمی توانند تریپتوفان را جذب کنند اما می   .63
 .  توانند آن را به صورت دي پپتید جذب نمایند
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هاي غیرضروري سریعتر از زمانی که براي سنتز نیاز دارند در بدن مصرف شوند، براي آن شرایط اسید آمینه  اگر اسید آمینه  .64
اگر . به عنوان مثال تیروزین و سیستئین به ترتیب از فنیل آالنین و متیونین در بدن ساخته می شوند. هاي ضروري می باشند

 . با کمبود تیروزین و سیستئین مواجه شده و آنها ضروري می شوند فنیل آالنین و متیونین به مقدار کافی مصرف نشوند،

 . هیستیدین در نوزادان ضروري است اما در کودکان سالم و بزرگساالن ضروري نمی باشد  .65

، رژیم غذایی، )نوزادي، کودك درحال رشد و بزرگسالی(تفسیم بندي ضروري و غیر ضروري به گونه ها، دوره هاي زندگی   .66
 . ه اي و شرایط پاتوفیزیولوژیک بستگی داردوضعیت تغذی

این روش تمامی ازدست دهی احتمالی روزانه یک . براي اندازه گیري نیاز به پروتئین استفاده می شود) عاملی(روش فاکتوریال  .67
فرد بزرگسال را در یک رژیم بدون نیتروژن بررسی می کند و حداقل نیاز روزانه پروتئین معادل با مجموع از دست دادن 

  :دفع اجباري نیتروژن شامل مقادیر زیر است. اجباري نیتروژن در نظر گرفته می شود
      38mg/kg/dنیتروژن اداري  ) الف
     12mg/kg/d: نیتروژن دفع شده در مدفوع ناشی از آنزیمها و ریزش سولهاي روده) ب
  نیتروژن دفع شده از عرق ، پوست ، مو ، ناخن ، خونریزي ماهیانه در زنان، مایع منی در مردان ) ج
   3mg/k/day-2نیتروژن دفعی در یک رژیم بدون پروتئین ) د
   8mg/k/d-5نیتروژن دفعی در یک رژیم کافی از پروتئین ) ه

  است mg/kg/d/54جمع کلی دفع اجباري نیتروژن 
  )87ارشد تغذیه (در روش فاکتوریال براي تعیین نیاز به پروتئین چه چیزي اندازه گیري می شود؟

 دفع اختیاري ازت با رژیم بدون پروتئین)ب  ا رژیم بدون پروتئین دفع اجباري ازت ب)الف

  دفع اختیاري ازت با رژیم کم پروتئین)د  دفع اجباري ازت با رژیم پروتئین         )ج 
 

براي تعیین دریافت نیتروژن در نوزادي، کودکی و دوران بارداري که تعادل ازته مثبت  (Balance Method)روش تعادلی   .68
همچنین این روش براي اعتبارسنجی . ي افزایش مناسب بافت هاي جدید وجود دارد مورد استفاده قرار می گیردکافی برا

  ).92ارشد (روش فاکتوریال نیز مناسب می باشد

اشکال روش تعادلی این است که در این روش جمع آوري اوره به تخمین کمتر ازدست دهی نیتروژن و تخمین بیشتر در   .69
 . دریافت گرایش دارد

70.  EAR  می باشد 66/0دریافت پروتئین با تعادل ازته صفر را در نیمی از جمعیت نشان می دهد که در مورد پروتئین .RDA 
 . گرم بر کیلوگرم در روز است 8/0سال  18باالتر از نیز براي پروتئین در افراد 

مقدار پروتئین مورد نیاز اضافی در دو سه ماه آخر بارداري براي جبران شرایط غیر معمول مانند انباشت و نگهداري بافت ها   .71
یز این مقدار و در مورد زنان شیرده ن. پرتئین در روز باشد RDA+25gپروتئین در روز یا  EAR+21gتخمین زده شده که 

RDA+25g پرتئین در روز در ماه اول شیردهی است . 

 24نیاز به اسید هاي آمینه با روش هاي اکسیداسیون مستقیم اسید آمینه و اکسیداسیون اسید آمینه شاخص و روش تعادل  .72
 ساعته انرژي برآورد می شود
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 )9 0ارشد تغذیه(نیاز بدن به اسیدهاي آمینه با چه روشی تعیین می شود؟

    سنجش آلبومین سرم) ب  اکسیداسیون مستقیم اسیدهاي آمینه) الف
  سنجش کراتین سرم) د    سنجش کراتینین ادرار) ج

  گزینه الف: پاسخ
روشی براي بررسی نیاز روزانه به  اسیدهاي ( (IAAO)اشکال و نگرانی در مورد روش شاخص اکسیداسیون اسیدهاي آمینه   .73

. براي دریافت هاي غذایی مختلف مورد استفاده قرار گرفت) براي مثال سه روزه(این است که دورهاي تطبیقی کوتاهی ) آمینه
 . اثر این دوره کوتاه بر نتایج هنوز به صورت کامل مشخص نشده است

رم وزن بدن در نوزادي در باالترین سطح قرار دارد و با افزایش سن به تدریج نیاز به اسیدهاي آمینه ضروري به ازاي کیلوگ .74
بیشترین نیاز به اسیدهاي آمینه در کلیه سنین به ترتیب مربوط به لوسین و لیزین است و کمترین نیاز به . کاهش می یابد

 .ترتیب مربوط به ترپتوفان و هیستیدین

ارشد تغذیه (؟به ازاء کیلوگرم وزن بدن درکلیه مقاطع سنی باالترین است نیاز روزانه کدامیک از اسیدهاي آمینه زیر
91(  

  تریپتوفان) د   والین     ) ج   ترئونین         ) ب   لوسین    ) الف 
 گزینه الف: پاسح

داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز به : نکته مهم
براي اطالع از نحوه . نخواهید داشتخرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري 
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