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. کند یمعلم شیمی بررسی  یھا روشتی را با اصول و است که فرآیندھای زیس ای رشته ینببیوشیمی دانش 
که عبارتند از بیوشیمی ساختار و عمل،  باشند یم یبند دستهقابل  گروهمطالعاتی بیوشیمی در سه  یھا حوزه

بر علوم شیمی و فیزیک و از سویی دیگر بر علم بیولوژی  سو یکبیوشیمی از . بیوشیمی اطالعات و بیوانرژتیک
مرو مطالعات ساختاری بیوشیمیایی کربوھیدرات، لیپید، نوکلئیک اسید، ویتامین و پروتئین را شامل قل. استوار است

تفاوت بیوشیمی و . به ویژه آنزیمھا متمرکز است ھا ینپروتئبر عمل  ای رشته ینبو مطالعات عمل این دانش  شود یم
بودن سلول، عصاره سلولی  نخورده دستبه  بدون توجه توانند یمبیولوژی مولکولی در این است که بیوشیمیست ھا 

را  ھا یدهپد عمدتًادر حالیست که بیولوژی مولکولی  ینا .بپردازند  تھیه نموده و بررسی ساختار بیومولکولھا  را
 یھا روشاز اصول یا  عمدتًابیولوژی مولکولی . شود یممطالعات در درون سلول زنده انجام  معموًالو  کند یمبررسی 
دیگر از قبیل ژنتیک، بیوشیمی، میکروب، بیوفیزیک و سلولی استفاده نموده تا به ھدف خود برسد و فاقد  یھا رشته

در حوزه سنجش آنزیمی مشخص است و دارای  مثًالاین درحالیست که اصول بیوشیمی . روش و اصول خاص است
از  بوده است و  ١٩٦٥تا  ١٩٣٨الھای محدوده مطالعات بیولوژی مولکولی از نظر تاریخی در فاصله س. باشد یماصول 

در مقابل حوزه مطالعاتی بیوشیمی . یا ھمان بیوسنتز پروتئین استRER   پروتئین به درون  ترجمه  کدون ژنتیکی تا
ھمچنین، بیوشیمی با . استبوده ) ھا یمآنز( ھا ینپروتئو مطالعات عمل  تمامی بیومولکولھاساختار  مطالعات

به  سلولی ژنتیک، بیوفیزیک، میکروبیولوژی وفیزیولوژی از علوم آناتومی، بیوشیمی، . ی داردفیزیولوژی تفاوت اساس
مطالعات . صورت کلی و نه مفصل و با جزئیات استفاده نموده تا عمل سلول، بافت، اندام و جاندار را بررسی کند

یرا فیزیو به معنای جسم ز شود ینمانجام  شده یبتخرفیزلوژیکی در محیط خارج سلول یا در عصاره سلول 
فیزیولوژی در مقایسه با بیوشیمی مطالعات ماکروسکوپی و بیوشیمی نسبت به . استو سالم  نخورده دست

   ورود به سطح مولکول به معنای ورود به ساختار، اتم، پیوند و. دھد یمفیزیولوژی مطالعات میکروسکوپی انجام 
مرزھای  اگرچه. است) بیوشیمی( علوم فیزیکی در حوزه  موارداین  تمامی است و برھم کنشھا است والکترون 

 شده یفتعرشده است ولی واقعیت این است که مطالعات در سطح مولکولی جزو وظایف  شکسته درھمعلم 
تخصصی بیوشیمی  قلمرو  فیزیولوژی نیست و در مورد بیولوژی مولکولی ھم جزء مولکولی واژه بیولوژی مولکولی در 

به ھمین دلیل از نظر تاریخی واژه بیولوژی مولکولی مورد اعتراض شدید . استدر حوزه ژنتیک  آنژی و جزء بیولو
  .بیوشیمیست ھا قرار گرفته است
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  مقدمه

هدف بیوشیمی توصیف فرآیندهاي . مطالعه حیات در سطح مولکولی است وظیفه آن است و اي رشته ینب دانشبیوشیمی یک 
شیمی علم و مبانی  ها روشبه بیانی دیگر بیوشیمی از . دهد یماست و جزئیات را تا سطح اتم توضیح  ها مولکولزیستی از زبان 

 .شود یم یرپذ امکاندرك عمل بیومولکول  ،استفاده نموده تا ساختارهاي بیو مولکولها را شناسایی نموده و پس از شناسایی ساختار
براي مثال سوختن گلوکز در مسیر . شوند یمبه صورت یکسان انجام  ها یپرسلولو  ها یسلول تکبیوشیمی  يها واکنش اغلب

 .کنند یماستفاده  RNAو  DNAهمه موجودات جهت انتقال اطالعات ژنتیکی از  گلیکولیز در باکتري و انسان یکسان است و
یندهاي بیوشیمیایی در سه فرآ. تعمیم به جاندارن پرسلولی استقابل  یسلول تکیک  يها مولکولمطالعات بیوشیمیایی در سطح 

  :باشند یم يبند دستهحوزه زیر قابل 

جهت درك . گیرد یمبیومولکول مورد مطالعه قرار  يبعد سهساختار شیمیایی و آرایش  :مطالعات ساختار و عملبیوشیمی  - 1
براي مثال  .ها پی بردبیومولکول را شناخت تا به عمل دقیق آن بیومولکول دهنده یلتشک يها اتم بایست یمرخدادهاي زیستی 

بیومولکولها  به ساخت و تجزیه این ساختار آنزیمها، قندها، لیپیدها، نوکلئیک اسیدها و ویتامینها و نیز مکانیسم واکنش هاي منجر
زبان ذخیره و انتقال اطالعات زیستی نوکلئوتیدها  :بیوشیمی اطالعات -2 .تا عمل آنها بهتر درك شود مورد مطالعه قرار گرفته

، پیوندها و نیروهاي دخیل در تشکیل ساختارهاي ها کنش برهمدر بیوشیمی فرموالسیون، . اند شدهژنها از نوکلئوتید ساخته . هستند
آنزیمهاي دخیل در ساخت و تجزیه نوکلئیک اسیدها و نیز ساختارهاي  يها واکنشئیک اسیدي بررسی شده و مکانیسم لنوک

 :بیوانرژتیک-3.قرار می گیردمطالعه مورد انتقال پیام درون سلولی نیز  يها واکنشمکانیسم  افزون بر این، .شود یمحاصله بررسی 
بدون شک . گیرند یمجفت شده مورد مطالعه قرار  يها واکنشو نیز  زا يانرژانرژي خواه و  يها واکنشجریان انرژي سلول، 

 مدتی طوالنی ت درك بیوانرژتیک بیوشیمیست می بایستجه. مطالعاتی بیوشیمی است هاي ینهزم ینتر مشکلبیوانرژتیک یکی از 
  .بیوشیمی فیزیک بپردازدو به طور کلی  به مطالعه مفاهیمی از قبیل ترمودینامیک، سینتیک، انرژي آزاد گیبس

ها از علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از ظهور بیوشیمی طی شده است، هنوز هم در محافل علمی از تفاوت بیوشیمی با دیگر زمینه 
نگارنده در چند سال اخیر همواره با این پرسش مواجه شده است که . قبیل بیولوژي مولکولی و فیزیولوژي سوال پرسیده می شود
بیوشیمی  سرفصل هايبرخی پرسشگران اعتقاد داشتند که بسیاري از . تفاوت بیوشیمی با بیولوژي مولکولی و فیزیولوژي چیست؟

به نظر . زیر سوال قرار داردبیوشیمی  ضرورت وجودلوژي مورد بحث قرار می گیرد و در این میان در بیولوژي مولکولی و فیزیو
و نیز ) جانوري و گیاهی(می رسد که هنوز در ارتباط با اصول و روشهاي مطالعاتی بیوشیمی، بیولوژي مولکولی و فیزیولوژي 

بدیهی است که تمامی رشته هاي . ست که به این موارد پرداخته شودتفاوتهاي آنها ابهاماتی وجود دارد که در این مقاله سعی شده ا
با استفاده تحصیلی و زمینه هاي تحقیقاتی ارزشمند هستند و این مقاله سعی ندارد که برتري یک رشته را بر دیگري اثبات نماید و 

 .نوشته شده است صرفا با هدف تبیین افکار پرسشگراناز منابع معتبر با رویکرد جستجوي کتابخانه اي و 
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   ریشه و تاریخچه ظهور بیوشیمی 

وي از آمونیاك و  دهند یمنسبت  1828فردریش وهلر دانشمند آلمانی در  in vitroواکنش انجام تولد بیوشیمی مدرن را به زمان 
به کار برده  Carl Neuberg سال قبل به وسیله 100واژه بیوشیمی  ینا وجود با .سیانیک اسید استفاده نمود و اوره تولید کرد

تاریخ رخدادهاي مهم حیات . حاصل شد و بیولوژي) شامل شیمی و فیزیک(بیوشیمی از همگرایی و تلفیق علوم فیزیکی . شد
زیر نام برندگان جایزه  .در شکل زیر به تصویر کشیده شده استدر مسیر رسیدن به بیوشیمی و نیز برندگان جوایز نوبل  بیوشیمی

  :شده استنوبل خط کشیده 
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تشکیل دهنده بیوشیمی بر ساختار ) شیمی و فیزیک(شاخه علوم فیزیکی نشان داده شده است  1 همانگونه که در شکل
سنتز اوره . شود یمفیزیک و شیمی جهت مطالعه بیومولکولها استفاده بیومولکولها و فرموالسیون آنها تاکید دارد و از قوانین اصلی 

ط وهلر، شیمی کربوهیدراتها توسط پاستور، عمل آنزیم توسط فیشر، تخمیر توسط بوچنر، کریستاله کردن اوره آز توسط توس
همگی بر  ، چرخه کربس توسط کربس و تعیین ساختار پروتئین توسط پائولینگبیرهوف - سامنر و گلیکولیز توسط امبدن

اما شاخه علوم زیستی ؛ دانشمندان در حوزه علوم فیزیک و شیمی قرار داشتند تاکید دارند و اینبیومولکولها فرموالسیون و ساختار 
 در شاخه بیولوژیکی. تاکید داردبیولوژي  به وسیله بیولوژیست ها طی شده است و در این مسیر بیشتر بر تشکیل دهنده بیوشیمی

ول به وسیله شوان ارائه شد، قوانین ژنتیک به از زمانهاي دور تاکنون به ترتیب براون هسته سلول را کشف نمود، سپس تئوري سل
را کشف کرد، مطالعه ژنتیک دروزوفیال توسط مورگان انجام شد، روسکا  DNAفردریک میشر  وسیله مندل پایه گذاري شد،

انگونه که می بینیم مه. توسط هرشی و دیگر بیولوژیست ها مطالعه شد DNAمیکروسکوپ الکترونی را اختراع کرد، عملکرد 
  .اخه بیولوژیکی تشکیل دهنده بیوشیمی بیشتر حاوي رخدادهاي بیولوژیکی استش

قرار داشتند نه در شاخه بیولوژي ) شیمی و فیزیک(نخستین کسانی که خود را بیوشیمیست معرفی نمودند در شاخه علوم فیزیکی 
توسط واتسون  DNAپس از کشف ساختار  1 با توجه به شکل. شیمیست بودندبیولوژیست نبودند بلکه آنان  و در واقع این افراد

در تعیین ساختار  .زمینه علمی جدید تلفیقی بیوشیمی بود. و کریک دو شاخه بیولوژي و علوم فیزیک همگرا شده و تلفیق شدند
DNA مبانی و روشهاي فیزیکی شامل کریستالوگرافی اشعه ،X اصول  نیز از قبیل پیوندها و فرموالسیون و شیمی، مبانی

 DNAبغرنج ترین مشکل زیستی آن زمان یعنی ساختار لوژیکی از قبیل اطالعات ژنتیکی وراثت همزمان به کار گرفته شدند تا بیو
  .به بعد بیوشیمی رشدي انفجاري و سریع داشته است 1952از  .بیوشیمی متولد شودشناسایی و 

  رابطه بیوشیمی و بیولوژي مولکولی

ظاهر فیزیکی جاندار . ظهور بیولوژي مولکولی می پردازیم علتبه  بیولوژي مولکولی ابتدا به منظور بررسی رابطه بیوشیمی و 
مشخص نمود که انتقال فنوتیپ از یک نسل به نسل  19ژنتیک در قرن . فنوتیپ نامیده می شود.. شامل رنگ، اندازه و استعداد و 

در بروز فنوتیپ اثبات نمودند که پروتئین  19ن میست ها نیز در قربیوشیدر همان سالها،  . انجام می شوددیگر به دلیل انتقال ژنها 
به صورت راز باقی مانده ) بیوسنتز پروتئین(تبدیل کدهاي ژنتیکی به پروتئین  چگونگیسال  یناما به مدت چند؛ خاص تاثیر دارد

انرژي الزم و  tRNAوجود  1940توانستند در   Paul Zamecnikو Mahlon Hoaglandدو بیوشیمیست بنامهاي  .بود
را انجام می  in vitroبا مشارکت بیوشیمیست ها که مطالعات  1965تا  1953از  اثبات نمایند به آن رااتصال آمینو اسیدها جهت 

را انجام می دادند اسرار  )موجود زنده(بیولوژیکی که مطالعات   )عمدتا ژنتیک دان بودند( دادند و بیولوژیست هاي مولکولی
نوع آمینو اسید را کشف کردند، وجود پیوند پپتیدي بین آمینو  20در این مدت بیوشیمیست ها . روتئین کشف شدبیوسنتز پ

. کشف نمودند را tRNAآنهم قبل از اتصال به  ATPفعال شدن آمینو اسید از طریق اسیدهاي پروتئین ها را اثبات نمودند، 
Zamecnik  کاشفtRNA جهت کشف اسرار بیوسنتز طی آن سالها در  ست هاي مولکولیهمکاري بیوشیمیست ها و بیولوژی

او می گوید بیولوژیست هاي مولکولی از یک سمت از علم ژنتیک استفاده نموده . پروتئین به حفر تونل از دو سمت تشبیه می کند
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و پروتئین را بررسی  DNA ارتباط مباحث وراثت، ژن، انتقال ژن از طریق ترانسفورماسیون، ماده ژنتیکی ویروس و باکتریوفاژ و
جهت  ATPاسید از طریق  و چگونگی فعالسازي آمینو tRNAپروتئین ،  نموده و از سمت دیگر نیز بیوشیمیست ها ساختار 

تا در میانه تونل به هم رسیده و  ي دخیل در این فرآیندها پی بردندفعالیت آنزیم هابه  و را کشف نموده   RNAاتصال به این 
 و در یک کالم به به پروتئین  شروع شده و  ن نوکلئیک اسیديوبیولوژي مولکولی از کدمطالعاتی حوزه  .رسید انجامکار به 

واژه . بیوشیمی با بیولوژي مولکولی پیوندي ناگسستنی پیدا کرد ،DNA ساختار از کشفپس  .ختم می شودبیوسنتز پروتئین 
جهت توصیف یک برنامه حمایت مالی جهت به کار  1938در سال  Rockefellerبیولوژي مولکولی نخستین بار توسط بنیاد 
 دربیوشیمی و بیولوژي مولکولی  هايبا وجود اینکه رویکرد .مورد استفاده قرار گرفتبردن ابزارهاي علوم فیزیکی در بیولوژي 

 DNA(مطالعه نوکلئیک اسید بر بیولوژیست هاي مولکولی  .اند داشتهمشابه ولی اهداف  اند بودهگذشته جهت حل مسائل متفاوت 
از ژنتیک مولکولی به عنوان ابزار  یدستگاه هاي یکتکنو ضمن استفاده از برخی  عنوان ماده ژنتیکی تمرکز دارندبه ) RNAو 

و عمل  هابیومولکول ساختار مطالعهبیوشیمیست ها بر  .نوترکیب تولید کنند DNA بیولوژیکی تجربی استفاده نموده تا براي مثال
ولی  نمودند یماستفاده فیزیکی و شیمیایی  یريگ اندازهبیوشیمیست ها قبال بیشتر از ابزارهاي  .تمرکز دارندتارها ط با آن ساخمرتب

اده نموده تا به اهداف خود برسند به همین دلیل مرز بین نوترکیب استف DNAامروزه از ابزارهاي بیولوژي مولکولی همانند 
 جزئیات هم جزئیات چرخه سلول و هم بیوشیمیست ها بایستیامروزه  .ال ناپدید شده استو بیوشیمی عمبیولوژي مولکولی 

بیولوژیست هاي مولکولی نیز بایستی از ساختارهاي شیمیایی از سویی دیگر  .را بدانند چرخه کربس، مسیر گلیگولیز و چرخه اوره
  . لکولها اطالعات کافی داشته باشندبیومو

  

  

  

  

  

  

 و جهت مطالعه جنبه ساختار بیومولکول از علم بیوشیمی علم ژنتیکجنبه عملکرد بیومولکول از  هت مطالعهبیولوژي مولکولی ج
ویتامین ها،  لیپیدها، ،ساختاري بیوشیمی حوزه مطالعات. عملکرد نوکلئیک اسیدها استژنتیک حوزه مطالعات  .استفاده می کند

همانگونه که در دیاگرام فوق می بینیم در حوزه نوکلئیک   .مل می شودکربوهیدرات ها، پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها را شا
ساختار و عمل نوکلئیک اسیدها هر دو جهت درك بیومولکول  .اسیدها بین ژنتیک مولکولی و بیوشیمی همپوشانی وجود دارد

و رخدادهاي مولکولی از و  محسوب شده و ژنتیکبیوشیمی  حلقه واسطبیولوژي مولکولی  .رورت دارند و انکار ناپذیر هستندض
میان بیولوژي مولکولی، ژنتیک و بیوشیمی ایجاد شده پیوند ناگسستنی ژن تا پروتئین را به یکدیگر متصل نموده و بدین ترتیب 

  قلمرو بیوشیمی جهت مطالعات ساختاري 

 نوکلئیک اسیدها پروتئین ها کربوهیدرات ها ویتامین ها لیپیدها

  قلمرو ژنتیک مولکولی جهت مطالعات عملکردي 
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، ژل الکتروفورز، PCRکلونیگ،  از قبیلتکنیک هایی  ازاین زمینه علمی . بیولوژي مولکولی شامل تکنیک و ایده است  .است
با گذشت  مولکولی بیولوژي .استفاده می کند یژنتیکایده هاي و  اییبیوشیمی ایده ها و روشهاي از و نیزو میکرواَري  بالتینگ

علیرغم . زمان توانسته است ایده هاي مختلفی از ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژي و ایمنولوژي را در خود ادغام نماید
ولکولی ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که تفاوت بیوشیمی و بیولوژي مولکولی اهداف یکسان بیوشیمی و بیولوژي م

  چیست؟

 1950در . از نظر تاریخی بیوشیمیست ها بیشترین انتقاد و اعتراض را به واژه بیولوژي مولکولی داشته اند واقعیت این است که
از دانشگاه گالسکو و متخصص بیوشیمی نوکلئیک اسیدها اعالم کرد اساسا به چیزي به نام  Norman Davidsonپروفسور 

استاد سرشناس دانشگاه کلمبیا و  اما منتقد سرسخت دیگر بیولوژي مولکولی؛ بیولوژي مولکولی با هویتی مستقل اعتقاد ندارد
بیولوژي «: از بیولوژي مولکولی دارد و می گوید یزتامل برانگاو تعریفی . بود Erwin Chargaffپروفسور  بیوشیمیستی بنام

با توجه به قلمرو مطالعاتی بیوشیمی و ماهیت این رشته تفاوتهایی بین آن و . »بدون مجوز است مولکولی همان تمرین بیوشیمی
وشیمیست ها در مورد اما بهتر این است که از این مباحث جنجالی که بگذریم و به مباحث منطقی بی؛ بیولوژي مولکولی وجود دارد
می گوید بیوشیمیست  1959بیوشیمیست آمریکایی و برنده جایزه نوبل سال  Arthur Kornberg .بیولوژي مولکولی اشاره کنیم

 هاي در حالیکه بیولوژیست هاي مولکولی به پدیده انجام می دهندجداسازي و شناسایی مولکولهاي بیولوژیکی  ،ها به طور عملی
نظر او بیولوژیست هاي مولکولی عالقه مند هستند که رخداد ها را درون سلول دست نخورده  از .ند هستندبیولوژیکی عالقم

بررسی کنند و این بیوشیمیست ها هستند که بدون در نظر گرفتن سلول دست نخورده بیومولکولها را جداسازي نموده، قطعه قطعه 
وي بیوشیمیست ها روشهاي مشخصی براي انجام مطالعات خود دارند و براي  به اعتقاد .نموده و شناسایی آنها را انجام می دهند

ساختار را تعیین می کنند مناسب مثال ابتدا پروتئین را تخلیص نموده، در دماي کم کریستاله نموده و با استفاده از ابزارهاي فیزیکی 
فاقد لی او اعتقاد دارد که بیولوژیست هاي مولکولی بیولوژي مولکو در مورد در مقابل. و به نتیجه مشخص دستیابی پیدا می کنند

و براي حل یک مشکل به تکنیک ها و اصول رشته هاي دیگر متوسل شده و رویهمرفته با استفاده روش و اصول مشخص هستند 
را بر ) زیمهابه ویژه در مورد آن(معموال بیوشیمیست ها مطالعات ساختار و عمل . مخلوطی از تکنیک ها به نتیجه دست می یابند

بییولوژیست هاي . متمرکز هستند RNAو  DNAپروتئین ها متمرکز نموده و بیولوژیست هاي مولکولی بیشتر بر عملکرد 
براي مثال زمانی . مولکولی جریان انتقال اطالعات ژنتیکی را دنبال نموده و بیوشیمیست ها جریان انتقال انرژِي را بررسی می کنند

کولی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بودند که ترتیب نوکئوتید ها یا کدون هاي ژنتیکی سبب انتقال چه که بیولوژیست هاي مول
جهت ایجاد اتصال کواالن و تشکیل  ATPکشف نمودند که انرژي  هابیوشیمیست  نوع اطالعاتی به سطح پروتئین می شود

  :اشاره شده استولی بیولوژي مولک رخدادهاي برخی از در زیر به .پروتئین ضرورت دارد

 .آنها دریافتند که ترانسفورماسیون ماده ژنتیکی از یک با کتري به دیگري انجام می شود 1928در  -1

 .است DNAآنها دریافتند که ماده ژنتیکی انتقال یافته فوق  1944در  -2

 .فاقد اعتبار است DNA ساختار آنها دریافتند که فرضیه تترانوکلئوتیدي 1950در  -3

 .دو رشته اي و مارپیچی است DNA ساختار ا دریافتند کهآنه 1953در  -4
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  تفاوت بیوشیمی و فیزیولوژي

در فرهنگ لغات . به منظور بررسی رابطه بیوشیمی و فیزیولوژي ابتدا تعاریف فیزیولوژي را در فرهنگ لغات مرور می کنیم
American heritage  قبیل تغذیه، از  )گیاه یا جانور(زنده ات مختلف موجود يعملکردهافیزیولوژي به عنوان علم مطالعه

هدف فیزولوژي توصیف ": در مقدمه کتاب فیزیولوژي پروفسور گایتون آمده است . تعریف شده است یدمثلتولحرکت و 
این موجود زنده از باکتري تا درخت و . فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی موثر بر  ایجاد، تکوین و تداوم حیات موجود زنده است

شده  بندي یمتقسبه دلیل وسعت مباحث فیزیولوژي این علم به فیزیولوژي گیاهی، جانوري، سلولی و میکروبی  .ان متغییر استانس
  ."است

استفاده از (در ابتداي هر بحث یا فصلی در فیزیولوژي ابتدا آشنایی مختصر بر آناتومی دستگاه یا اندام مورد نظر وجود دارد 
ي  هر چند فیزیولوژي عملکرد طبیعی و نحوه. لی  ورود به جزئیات آناتومیکی صورت نخواهد گرفتو). آناتومی در فیزیولوژي

دهد، اما ناگزیر به ورود به مباحث اختاالت فیزیولوژیک نیز می  هاي گیاه یا جانور را مورد بحث قرار می ها و دستگاه تنظیم اندام
  .هاي مختلف نیز مورد بررسی قرار می گیرد  دستگاهدر علم فیزیولوژي اختالل عملکردي اندام ها و . باشد

، کند یمچگونه گیاه آب و امالح را منتقل ، قلب چگونه ضربان دارد، کشیم یمدر فیزیولوژي پاسخ به سواالتی از قبیل چگونه نفس 
ه عبارتی دیگر ب. مطرح است ،شود یمعضله چگونه منقبض  و کند یمچگونه گیاه فتوسنتز ، کند یمعصب چگونه به حس کمک 

نظر بیوشیمی پس از  از .کنند یمکه چگونه سلولها، اندامها و بافتها نقش خود را ایفا  دهد یمفیزیولوژي به این سواالت پاسخ 
اتم آهن مستقر در باالي مرکز هم شعاع اتم آهن کاهش یافته و بدین ترتیب اتم آهن به مرکز  dاتصال داتیو اکسیژن به اوربیتال 

هیستیدین پیوند داده است نیز به سمت  یدآمینهاسکه از طریق گروه ایمدیازول  ه و پروتئین گلوبین متصل به این آهنهم فرورفت
هم کشیده شده و مجموعه این عوامل سبب تغییر کنفورماسیون زیرواحدهاي اکسیژن شده و این تغییر کنفورماسیون به صورت 

این در حالیست که . بخشد یمصال آنها را به اکسیژن مولکولی چندین برابر سرعت و ات شده منتقلتعاونی به زیر واحدهاي مجاور 
لیزوزیم آنزیمی است که  .کند یمبه اکسیژن متصل شده و آن را در خون حمل  از نظر فیزیولوژي گلبول قرمز در فشاري خاص

 1استفاده از مولکول آب پیوند اتري بتا  ت که بااز نظر بیوشیمی لیزوزیم نوعی هیدروالز اس کند یمدیواره سلول باکتري را تجزیه 
را هیدرولیز  C-Oو یا آنزیمی است که پیوند  نماید یمآمین را تجزیه  گاالکتوزاستیل  - Nاستیل گلوکز آمین و  - Nمربوط به  4 به
مرگ  فشار اسمزي سبب ملعدم تح، از نظر فیزیولوژي لیزوزیم آنزیمی است که دیواره سلولی را متالشی نموده و به دلیل کند یم

بدیهی است که نوع نگاه  .و از نظر بیولوژي سلولی لیزوزیم آنزیمی است که در دفاع سلولی نقش دارد شود یمباکتري 
در فیزیولوژي از علومی از قبیل ژنتیک، بیوشیمی، . بیوشیمیست و فیزیولوژیست به رخدادهاي سلول زنده یکسان نیست

اما ؛ ولی مولکولی و بیوفیزیک استفاده شده تا اعمال سلول، بافت، اندام و جاندار توضیح داده شودمیکروبیولوژي و بیولوژي سل
 .شود یمبا جزئیات کامل و موشکافانه نیست بلکه به صورت کلی و تا حدي سطحی از این علوم استفاده  مورداستفادهاین موارد 

. امیک، سینتیک و شیمی فیزیک در کنار بیولوژي مولکولی استالزمه درك عمیق بیوشیمی مطالعه وسیع شیمی آلی، ترمودین
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 مرحله به مرحلهزیستی از قبیل ثابت تعادل، ثابت سرعت، انرژي آزاد گیبس، انرژي فعالسازي، پیشرفت  يها واکنشجزئیات 
 سنجش فعالیت آنزیمی، و نقش هرکدام از آنها در مکانیسم عمل آنزیم، هاي عاملی فعال مولکولهاه واکنش هاي بیولوژیکی، گرو

مباحث فیزیولوژي ... و ، نشر فلورسانس، نوع ساختارهاي دوم پروتئینی تثبیت آنزیم، پایدارسازي آنزیم ،)آنزیم(تخلیص پروتئین 
 .تفاوتی بسیار زیاد با آن دارد ،)گیاهی و جانوري(و به همین دلیل بیوشیمی علیرغم شباهتی کم با فیزیولوژي  نیستند

 

  ي نتیجه گیر

جانوري، ( یزیولوژيف ین تصور کها .باشند یم انکار یرقابلغ داراي اهمیت ي و بیوشیمیژفیزیولو هر کدام از علوم کهبا وجود این
، تصوري صحیح کند یمیک فیزیولوژیست مباحث بیوشیمی را کامال درك  یاو و بیوشیمی تقریبا یکسان هستند  )گیاهی، سلولی

در فیزیولوژي از مباحث  اگرچهبه عقیده نگارنده  .است آنها يها شباهتبیش از  این دو يها اوتتفواقعیت این است که  نیست و
به صورت آمیخته و .... ، سیگنالینگ هورمون و ، فتوسنتزبیوشیمیایی از قبیل متابولیسم، مسیرهاي آنزیمی دخیل در هضم و جذب

یا گیاه توجیه شود لیکن تمامی این مباحث و مسیرها بیوشیمیایی  تا عملکرد سلول، بافت، اندام و جانور شود یمسطحی استفاده 
اگر  .است یرپذ امکانبیوشیمی علم مطلب بیوشیمیایی نهفته است و تبیین ماهیت آنها فقط با  جلدآنها چندین  پشتهستند و در 

فیزیولوژي  ،کند یمبررسی  ...)عدي و ، سه ببار الکتریکی، اوربیتال، پیوند(را در سطح میکروسکوپی  بیوشیمی مطالعه بیومولکول
و نوع نگاه فیزیولوژي و بیوشیمی به رخدادهاي موجود زنده  دهد یمانجام  نسبت به بیوشیمی مطالعاتی در سطح ماکروسکوپی

فیزیو به منعاي جسم و موجود زنده است و تمام مطالعات فیزیولوژي در محدوده سلول زنده است تا جسم یا  .یکسان نیست
بیوشیمیست بیومولکول را جداسازي نموده، آن را . و معنا داشته باشد ولی بیوشیمی به سلول دست نخورده توجهی نمی کندفیزی

قطعه قطعه نموده، انواعی از مواد یا روشهاي شیمیایی یا فیزیکی را به کار برده تا اطالعات ساختاري بدست آید یا اطالعات 
زیولوژیست آزمایشها را خارج از سلول دست نخورده انجام دهد دیگر مطالعه او چنانچه فی. فعالیت آنزیم به دست آید

و بیومولکولها بافت، اندام  سازند یمواقعیت این است که اتمهاي شیمیایی بیومولکولها را  .فیزیولوژیکی نیست و بیوشیمیایی است
به است که دقت بیوشیمی به حدي . کند یمرا بررسی  کیبیولوژی يها واکنشبیوشیمی با جزئیات دقیق . کنند یمو جاندار را ایجاد 

 از دستنوع بار الکتریکی، حمالت نوکلئوفیلی و الکتروفیلی،  حتی که يا گونه به می پردازد،بیومولکولها   واکنشجزئیات تمامی 
و اندامهاي جانوران  ها سلولم که بدانی خواهیم یماگر . شود ینم نادیده گرفته نیز یا یک الکترون دادن و یا گرفتن یک اتم هیدروژن

به این سواالت پاسخ خواهد داد ولی بیوشیمی علم مطالعه بدن جاندار نیست بلکه علم  یزیولوژيف کنند یمیا گیاهان چگونه عمل 
 انتو یمارتباط بیوشیمی و بیولوژي مولکولی  مورددر . مطالعه رخدادهاي موجودات زنده در سطح مولکول، اتم و الکترون است

تمرکز نموده و مبتنی بر علم ژنتیک است این  RNAو  DNAبیولوژیکی بیومولکولهاي  يها جنبهبیولوژي مولکولی بر  گفت که
اما بیوشیمی و بیولوژي ؛ شیمیایی بیومولکولها توجه نموده و مبتنی بر شیمی و فیزیک است يها جنبهدر حالیست که بیوشیمی به 

 اهداف آنها این است که پی ببرند ماهیت حیات چیست؟. را به دنبال اهداف یکسان هستندمولکولی در حال ادغام هستند زی
واقعیت این است که بیولوژي مولکولی از ابزارها و ایده هاي رشته هاي مختلفی از قبیل ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، 

مطالعات مولکولی رشته هاي فوق را تحت  میکروبیولوژي و بیولوژي سلولی استفاده نموده و امروزه در یک دسته بندي کلی
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از انجایی که مطالعه در سطح مولکولی مستلزم ورود به حوزه مولکول، اتم و زیر اتم و . عنوان کلی بیولوژي مولکولی می شناسند
ولوژي مولکولی می باشد، زیرا جزء بیولوژي نام بیبیوشیمی ناگزیر به پیوند با   بیولوژي مولکولی است، ) حوزه بیوشیمی(پیوند 

ما امروزه   این بدان معناست که اگر. استکامال مبتنی بر ژنتیک و  جزء مولکولی نام بیولوژي مولکولی  کامال مبتنی بر بیوشیمی 
فعالتر مشاهده بیوشیمی را  ،در حوزه تخلیص ، تثبیت ، پایدارسازي و سنجش فعالیت آنزیمی و تعیین ساختار  پروتئین و آنزیم

می توانیم نتیجه گیري کنیم و بگوییم که بیوشیمی یعنی آنزیم یا بیوشیمی یعنی پروتئین، تعریف بیوشیمی تغییري می کنبم ن
نداشته است فقط بنا بر مقتضیات امروزه حجم  زیادي از مطالعات بر روي آنزیم و پروتئین در حال انجام است که شاید در آینده 

  .دیگر غیر از پروتئین شیفت پیدا کندو در شرایط دیگري به سمت بیومولکولهاي 
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