
 

 

  



 

  

    .رادنی اف بویر،  : سرشناسھ

Boyer, Rodney F.   
عنوان و نام  

 پدیدآور
ی بویر ؛ مترجمین ھیمن نویسنده رودن)/ھای مدرن تئوری و تکنیک(آزمایشگاه بیوشیمی  :

 .؛ زیر نظر محمدتقی گودرزی] و دیگران...[سردره مرادی
    .١٣٩۵ انتشارات علمی سنا، : تھران : مشخصات نشر 
مشخصات  

 ظاھری
    .مصور،جدول:  .ص۵٢٠  :

      ٨-١٤-٨٤٥٦-٦٠٠-٩٧٨: لایر ٣۵٠٠٠٠  : شابک 
وضعیت فھرست  

 نویسی
 فیپا :

 Biochemistry laboratory : modern theory and:اصلی عنوان  : یادداشت 

techniques,٢nd ed,٢٠١٢.     
میالنی،فرید  سردره،مھشید محمدیان،اتابک طوفانی مترجمین ھیمن مرادی : یادداشت 

 .نیا ،اشکان کرباسی جواندوست،مھدثھ نعمتی،لیال مصطفوی
 ھای آزمایشگاھی دستنامھ -- شیمی  زیست : موضوع 
 Biochemistry -- Laboratory manuals : ضوعمو 
       ، مترجم  -  ١٣۶۶ ،  ھیمن  ،  مرادی سردره   : شناسھ افزوده 
    ]دکتر[ ،  ی ق دت م ح ، م ودرزی گ : شناسھ افزوده 
        ١٣٩۵ ۴آ٨٧ب/QD۴١۵/۵   : رده بندی کنگره 
     ۵٧٢/٠٧٨   : رده بندی دیویی 

  هاي مدرنتئوري و تکنیک: بیوشیمی ازمایشگاه: نام کتاب
      رودنی بویر  فروم، : مؤلفین

فرید ، اتابک طوفانی میالنی، مهشید محمدیانسردره،  هیمن مرادي: مترجمین
   لیال مصطفوي نیا ، اشکان کرباسی، یمهدثه نعمت، جواندوست

  علمی سنا: ناشر
  اول: چاپ
  1395: سال
  جلد 500: تیراژ

  تومان 35000: قیمت
  978- 600-8456-14-8: شابک

  



 

  

  آزمایشگاه بیوشیمی
  )هاي مدرن تئوري و تکنیک(

  

  نویسنده
  رودنی بویر

  مترجمین
اتابک ، شید محمدیانمهسردره،  هیمن مرادي

  ،لیال مصطفوي نیا، مهدثه نعمتی، میالنی طوفانی
  فرید جواندوست اشکان کرباسی،

  زیر نظر
  پروفسور محمدتقی گودرزي

  



 

  سخن مترجمین

هاي مهم، گسترده و ضروري آزمایشگاه بالینی، بخش قسمت یکی از
هاي آزمایشگاهی بر در واقع بیش از نیمی از تست. باشدبیوشیمی می

عهده بخش بیوشیمی است، به همین دلیل، فراگیري اصول و مبانی این 
شاخه علمی نقش بسیار مثبتی در ارائه خدمات بهینه تشخیصی و 

هاي که در دست دارید، شامل تمام بخش این کتاب. آزمایشگاهی دارد
پایه آزمایشگاه بیوشیمی مانند اشنایی با ازمایشگاه، ایمنی، الکتروفورز، 

هاي مرتبط با بیوشیمی  همچنین سایر تکنیک. باشد می.... سانتریفوژ و 
به . نیز در این کتاب پوشش داده شده است... و  PCRشامل کلونینگ، 

که براي دانشجویان علوم ازمایشگاهی و  شود می همین دلیل پیشنهاد
هاي اساتید قرار  هاي داراي واحد ازمایشگاهی این کتاب در سرفصلرشته

ها این کتاب نیز مانند سایر ترجمه .گرفته و از نکات آن استفاده گردد
باشد، اشکاالت را با دیده اغماض نگریسته و نقطه خالی از اشکال نمی

تاده تا در ویرایشهاي بعدي مورد توجه قرار نظرات خود را براي ما فرس
  .گیرد

  هیمن مرادي سردره
  دکتراي تخصصی بیوشیمی بالینی
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
E.mail: hemen.moradi@yahoo.com 



 

 

  :فهرست مطالب
 1 ...........................................................یمیوشیب شگاهیآزما با ییآشنا :اول فصل

 2 .................................................................................. شگاهیآزما در یمنیا- 1.1

 7 ................................... ها شیآزما جینتا گذاشتن اشتراك به و آمده بدست يها داده ثبت - 1.2

 15 ...................................................... ییایمیوشیب يها محلول و معرفها از استفاده - 1.3

 19 ............................................................................... عاتیما یکم تقالان - 1.4

 26 .................................................................. ها شیآزما يدادهها يآمار زیآنال - 1.5

 34 ............................ یمیوشیب قاتیتحق در نترنتیا و وتریکامپ از استفاده :دوم فصل

 35 ............................................ رد؟یگ یم صورت یمیوشیب در چگونه و ستیچ قیتحق: 2.1

 39 ...................................................................... یمیوشیب در وتریکامپ کاربرد - 2.2

 40 ................................................................. یمیوشیب در دیمف يها تیسا وب - 2.3

 50 ........................................... شگاهیآزما در یعموم يندهایفرا و کارها :سوم فصل

3.1 - pH، ،51 ............................................................. سنسورها ویب و الکترودها بافرها 

 66 ................................................................. ها محلول در نیپروتئ يریگ اندازه - 3.2

 91 .............................................. بیوشیمی در سانتریفیوژ هاي تکنیک :چهارم فصل

 92 ................................................................................. وژیفیسانتر اساس - 4.1

 97 ............................................................ سانتریفیوژ از استفاده هاي دستورالعمل - 4.2

 105 .......................................................................... وژیفیسانتر يهاکاربرد - 4.3

 114 .............................کروماتوگرافی توسط ها ومولکولیب زیآنال و صیتخل :پنجم فصل

 115 ...................................................................... برکروماتوگرافی اي مقدمه - 5.1

 118 .................................... )نازك الیه و يکاغذ کروماتوگرافی( سطحی کروماتوگرافی - 5.2

 123 ............................................................................ ستونی کروماتوگرافی- 5.3

 128 ....................................................................... یونی تبادل کروماتوگرافی - 5.4

 Gel-Exclusion ............................................................... 135 کروماتوگرافی - 5.5

 HPLC( .................................................... 144( باال عملکرد با مایع کروماتوگرافی - 5.6

 157 ...................................................... یمنیا جذب و یبیترک لیم یکروماتوگراف - 5.7

 167 .................................................................... غشاء بر یمبتن کروماتوگرافی- 5.8

 171 ............ الکتروفورز با کینوکلئ يدهایاس و نهایپروتئ صیتشخ و نییتع :ششم فصل

 172 ............................................................................... الکتروفورز يتئور - 6.1

 174 ............................................................................. الکتروفورز يروشها - 6.2

 198 ..................................................................... الکتروفورز یعمل يها جنبه - 6.3

 213 ......................... )کیاسپکتروسکوپ( هاومولکولیب یسنج فیط زیآنال :هفتم فصل



  

 

 215 .......................................................... یمرئ -بنفش ماورا یجذب یسنج فیط - 7.1

 235 ......................................................................... فلورسانس یسنج فیط - 7.2

 242 ..................................................... يا هسته یسیمغناط رزونانس یسنج فیط - 7.3

  247 .............................................................................. یرمج یسنج فیط - 7.4
 X ......................................................................... 250 اشعه یستالوگرافیکر - 7.5

 254 ............ آنزیمی هاي واکنش و لیگاند اتصال :بیومولکولی هاي نشانکیم :هشتم فصل

 255 ............................................................. ماکرومولکول-گاندیل يها انکنشیم - 8.1

 267 ................................................................. )ها میآنز( زیستی کاتالیزورهاي - 8.2

 286 .................... )نوکلئیک اسیدهاي آنالیز و ساختمان( I مولکولی بیولوژي :نهم فصل

 287 ................................................................. نوکلئیک اسیدهاي بر يامقدمه - 9.1

 DNA ............................................ 295 و RNA بررسی براي آزمایشگاهی هاي روش- 9.2

 II .................................................................... 309 مولکولی يولوژیب :دهم فصل

 310 ..................................................................نوترکیب DNA بیوتکنولوژي - 10.1

 319 .................................... بیوتکنولوژي و مولکولی شناسی زیست در مهم هاي آنزیم - 10.2

 327 .......................................................... )نگیبالت( اسید نوکلئیک گذاري لکه - 10.3

 329 ..................................... هاپروتئین یژگیو نییتع و تخلیص تولید، :ازدهمی فصل

 330 ................................................................. ها پروتئین تخلیص هاي روش - 11.1

 341 ....................................................... یخارج يها ژن بیان با ها پروتئین تولید - 11.2

 347 ....................................................................... ها پروتئین یژگیو نییتع - 11.3

 348 .............................................................................اولیه ساختار تعیین - 11.4



 

1  

 مایشگاه بیوشیمی آشنایی با آز: فصل اول

  
  
  
  
  

  

  :فصل اول
  آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی 
 



 

2 

 آزمایشگاه بیوشیمی 

  ایمنی در آزمایشگاه  -1.1
  هاي بدست آمده و به اشتراك گذاشتن نتایج آزمایشات ثبت داده -1.2
  یمیایی بیوش هاي محلول ها واستفاده از معرف -1.3
  انتقال کمی مایعات -1.4
  ها هاي آزمایشآنالیز آماري داده -1.5

  
ها و وسایل موجود در آزمایشگاه بیوشیمی را به شما معرفی  در این کتاب قصد داریم برخی مفاهیم، روش

. مبیوشیمی براي شما چه آشنا یا چه غریبه باشد، ما قصد داریم که این حیطه را براي شما جذاب کنی. کنیم
پس از مطالعه این کتاب، . تحقیق و پژوهش به طور ساده به معنی تالش و جستجو براي یافتن حقیقت است

اگر اطالعات خود را با تجربیات آزمایشگاهی قبلی خود مقایسه کنید، تفاوت چشمگیري را درك خواهید کرد، 
ر آزمایشگاه شیمی آلی شما آزمایشی مثال د. شناسی دارد هاي شیمی و زیست هایی با آزمایشگاه چرا که تفاوت

بدست آورید، و سپس ) یا گرم(گرم  کنید تا مقداري در حدود چند میلی اي را خالص می دهید، مادهرا انجام می
و  گازي هایی مانند اسپکتروسکوپی مادون قرمز، کروماتوگرافی هاي آن ماده را با تکنیک ویژگی

در . کنیدها تعیین میو اسپکترومتري جرمی و سایر تکنیک ايمغناطیسی هسته اسپکتروسکوپی رزونانس
ها را از منابع آزمایشگاه بیوشیمی، شما با مقادیر میلی گرم و میکروگرم سروکار دارید، غالبا بیومولکول

کنید، و عمال شما هرگز مواد مورد مطالعه را  کنید و در یک حالل حل میها استخراج میبیولوژیکی و محلول
  . ها را درك خواهید کردنید اما شما تغییرات شیمیایی و بیولوژیکی مداوم بیومولکولبی نمی

هاي شوید که براي صحت و موفقیت در پروژههایی آشنا میها و توصیهدر این فصل شما با دستورالعمل
  .طالعه کنیدقبل از شروع به کار در آزمایشگاه، این فصل را حتماً م شود می پیشنهاد. بیوشیمی مهم هستند

  :ایدشما این کتاب را به دالیل زیر انتخاب نموده
و دانشگاهی  هاي آکادمیکدر آزمایشگاهها  تواند به عنوان راهنمایی براي انجام آرمایشاین کتاب می -1
  باشد
هاي مورد ها و تکنیکبراي شروع یک کار پژوهشی و تحقیقاتی در بیوشیمی و اطالع از نظریه -2 

  .ر آزمایشگاه، مناسب استاستفاده د
  .ها است که براي شروع به کار ضروري استها و تکنیکحاوي اطالعات اجمالی و کلی از نظریه -3 

  ایمنی در آزمایشگاه -1.1
  اول ایمنی

شاید براي بسیاري از دانشجویان و دانش . گیري نیست تاکید بر ایمنی در آزمایشگاه، هرگز به منزله سخت
اي در حین کار رخ نداده است، ولی هاي آزمایشگاه بیوشیمی بودند هیچ حادثهیر فعالیتها درگآموزان که سال
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همیشه در ذهن داشته باشید که مواد شیمیایی موجود . همیشه اولین اصل، احتیاط است و نباید بی دقتی کرد
رآفرین هستند که چنین موادي زمانی خط. توانند سمی، تحریک کننده و قابل اشتعال باشند در آزمایشگاه می

  . ها به روش نادرست انجام شود استفاده یا دور ریختن آن
ایشگاه وارد شود، تجربه ثابت کرده است اگر فرد با آمادگی ذهنی و درك کاملی از مراحل کار به آزم

  .رخ خواهد داد  کمترین حادثه
ارهاي ایمنی و واکنش و دهند، شما باید به هشداز آنجایی که حوادث خطرناك و غیر مترقبه خبر نمی

هاي آزمایشگاه کنیم باید به ایمنی سرنگزمانی که ما در آزمایشگاه کار می. هاي اورژانسی آشنا باشیدکمک
  .تواند به سادگی به سایر افراد آسیب برساندبی دقتی یک فرد در آزمایشگاه می. توجه ویژه داشته باشیم

  
  1اطالعات ایمنی مواد

در مورد  البته هر چه. اند حی و توصیف شدهب بر اساس تاکید بر مسائل ایمنی طرااین کتاهاي  کلپروت
. تواند جاگزینی براي درك کردن، تجربه کردن و درگیر شدن خود دانشجو باشد ایمنی توضیح داده شود، نمی

هاي آزمایشگاه تمام. شود، باید با احتیاط به کار گرفته شوند ها اشاره می تمام موادي که در این کتاب به آن
ایمنی کار و ( OSHA2دانشگاهی یا تحقیقاتی، از دستور کار  –هاي آموزشی، شامل آزمایشگاهU.Sفعال

ها باید شرایط زیر را تمام آزمایشگاه OSHAبر طبق قوانین استاندارد . کنندپیروي می) مدیریت سالمت
  :رعایت کنند

بر روي ) MSDS(هاي اطالعات ایمنی مواد ایلحفظ ف -2توسعه برنامه نوشتن هشدارها و خطرات -1
عالمت گذاري و برچسب زنی کلیه مواد شیمیایی  -3تمام وسایل و مواد شیمیایی به کار رفته در آزمایشگاه 

آموزش کارکنان  -4ها  هاي الزامی در زمان کار با آنآفرین و احتیاطهاي خطرهمراه با درج خواص و ویژگی
توضیح کاملی است در خصوص یک ماده ) MSDS(فرم واقعی قوانین . این موادبراي استفاده درست از 

 MSDSفرم . شیمیایی، خطرات بالقوه آن بر سالمت انسان، و نکات ایمنی الزم حین استفاده از این ماده
. تهیه کنید) aldrich.com-www.sigmaمثال سایت (مدیر آزمایشگاه یا از اینترنت از توانید  یک ماده را می

- 1شکل . ثابت هستند براي یک ماده شیمیایی ممکن است متفاوت باشد، ولی اطالعات خاص MSDSفرم 
هاي حاوي مواد ها و بطريتمام شیشه. دهداسید استیک گالسیال را نشان می) MSDS(قسمتی از  1

وند و مواد شیمیایی خطرناك موجود و احتیاط الزم جهت کار با شیمیایی در آزمایشگاه باید برچسب گذاري ش
است که در شکل  HMIS3هاي استاندارد بین المللی براي این منظور سیستم یکی از سیستم. آن ذکر شود

   .نشان داده شده است 2-1

                                                             
1Material Saty Data Sheets (MSDS)  
2Occupational safty and Health Administration 
3Hazardous Materials Identification  
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هاي پذیري، خطرات فیزیکی و کد حفاظتی مخصوص معرف براي آگاهی سریع از سالمتی، اشتعال
  .اندها ثبت شدهیایی، بطور خالصه بر روي شیشهشیم

  
  سیالیاستیک گال اسیدبراي  MSDSاز  قسمتی: 1-1شکل 

  
 عملکرد ایمن در آزمایشگاه بیوشیمی

به دلیل تماس کمتر با کنند  می دانشجویان تصور. انگاري خاصی در آزمایشگاه بیوشیمی رایج است سهل
اما در حقیقت بسیاري از مواد، . هاي طبیعی، نیازي به احتیاط نیستکولمواد شیمیایی و مواجه بیشتر با بیومول

هاي یکبار  مانند پیپت(اي شکستنی  به عالوه، وسایلی مانند وسایل شیشه. قابل اشتعال و سمی هستند
باید با ) خون، باکتري و ویروس(زا مواد بیولوژیکی عفونت، )سوزن و لبه قیچی(اشیاي تیز و برنده ، )مصرف

توانند  برخی وسایل الکتریکی پرکاربرد نیز وجود دارند که می. حتیاط استفاده شده و دور ریخته شوندا
  .ها، و منبع برق الکتروفورزhot plate ،stirrerهاي  باشند؛ ازجمله دستگاه آفرینخطر

ی محل کار زا نه تنها براي حفظ ایمنهاي شیمیایی، اشیاي برنده و عوامل عفونتدفع مناسب تمام زباله
بعضی از مواد شیمیایی حاصل از . هاي عمومی و محیط زیست، الزامی است بلکه براي حفاظت از محیط

، بدون اینکه دفع نمود ها را از طرق سیستم فاضالب آزمایشگاهتوان آنخطر هستند و می ها نسبتاً بی آزمایش
ید طبق اصول و دستورالعمل خاصی دفع ولی بعضی از مواد تولید شده با. آسیبی به محیط زیست وارد شود

  .شوند


