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Мавзуъи №1 

Мазмун ва мундаричаи фанни боихимия. Сафедахо сохт ва 

роли биологии онхо. 

1.Мазмун ва мундаричаи фанни биохимия. 

2.Сохт ва вазифаи сафедахо. 

3. Хосияти химиявии сафдахо. 

4.Аминокислотахо, сохт, хосият ва классификатсияи онхо 

 Дар солҳои охир фанни биохимия бо суръат инкишоф ёфт. Илми 
мазкур аз як тараф тасаввуроти моро дар бораи асосҳои молекулавии 
ҳаёт вусъат дода, аз тарафи дигар, инкишофи соҳаҳои нави тараќќиётро 
тезонид. 

Муайян намудани сохти фазоии сафедаҳо, кислотаҳои нуклеат ва 
дигар молекулаҳои биологї, таҳќиќи пайдарпаи нуклеотидҳои кислотаи 
дезоксирибонуклеинат (КДН), ташаккули намудҳои нави генҳо, 
фаҳмиши роҳҳои танзими љараёнҳои мубодилавї, омўзиши интиќоли 
мембранавии ҳуљайра ва табдили неру (энергия) ба муҳимтарин самтҳои 
биохимияи  ҳозира дахл доранд. Бояд ќайд кард, ки як ќатор сабабҳои 
гуногун мављуданд, ки биохимия диќќатро ба худ љалб менамояд. Пеш аз 
ҳама, олимони соҳаи биохимия  асосҳои химиявии як ќатор љараёнҳои 
муҳими биологиро муайян намуданд. Дуюм, роҳҳои умумии табадуллоти 
молекула ва ќонунҳои умумие ошкор шуданд, ки асоси зуҳуроти 
гуногуни ҳаётро ташкил медиҳанд. Сеюм биохимия  ба олимон имкон 
дод, ки ба омўзиши масъалаҳои муҳими биология ва тибб оѓоз намоянд. 

МАВЗЎЪ ВА МАСЪАЛАЊОИ БИОХИМИЯ 

Биохимия  илмест, ки сохт ва вазифаи моддаҳои химиявии 
мављудоти зинда табдилёби ва хусусияти физикию химиявии моддаҳои 
химиявиро, ки асоси фаъолияти ҳаётгузарониро ташкил медиҳанд, 
меомўзад. Биохимия як љузъи биология буда, соҳаҳоеро дар бар мегирад, 
ки барои омўзиши рафт, восита ва усулҳои физикавию химияви ва 
химиявии фаъолияти ҳаётї лозиманд. Таърихан химияи органикї бо 
химияи  физиологї зич алоќаманд аст, ки хусусияти химиявии моддаҳои 
мављудоти зинда ва вазифаҳои онро меомўзад. 

Бо  мурури замон химияи  органикї ҳамчун химияи пайвастагиҳои 
тибби аҳамияти худро гум кард. Аниќтар химияи органикиро химияи 
пайвастагиҳои карбон ном додан мумкин аст. 



Азбас, ки моддаҳои химиявї ва љараёнҳои химиявии мављудоти 
зинда бисёр вазифаҳои организмро муайян мекунанд, дар аввал химияи 
органикї як боби физиологиро ташкил мекард. Бояд ќайд намуд, ки 
физиологияи ҳуљайра асосан бо тасвир намудани вазифаи ҳуљайра (аз 
нуќтаи назари химияи физикавї) машѓул буда, бо биохимия  наздик 
мешавад. Тасодуф нест, ки ибораҳои «химияи физиологї» ва «биохимия» 
ҳамчун мафҳум истифода мешаванд. Биохимия  дар асоси илмҳои ба ҳам 
наздик пайдо шуда, ба як илми ѓайриамиќи мобайнии химияю 
физиология табдил наёфт. Бешубҳа ба химия органикї ва химияи 
физикавї бисёр монанди дошта, биохимия  бо муайян намудани 
вазифаҳои биологии тамоми моддаҳои химиявии љараёни физикавию 
химиявии мављудоти зинда, инчунин бо омўхтани ин вазифаҳо ҳангоми 
бемориҳои гуногун машѓул аст.  

Биохимия  дар омўзиши табиати зинда бо илмҳои бо ҳам наздик 
пайваст буда, дар айни ҳол илми мустаќил низ мебошад, ки масъалаҳои 
гуногун, аз љумла, алоќамандии сохт ва вазифаи моддаҳои органикї, 
табаддулоти пайвастаҳои химиявї  ва неруи мављудоти зинда, рафти 
танзими табаддулоти физикавию химиявии ҳуљайраҳо, бофтаҳо, узвҳо ва 
хусусияти гузаронидани ахбороти генетикї мављудоти зиндаро 
меомўзад.  

ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ИНКИШОФИ БИОХИМИЯ 

Дар таърихи инкишофи биохимия  се марҳилаи тадќиќотро: 
статистикї, динамикї ва физиологиро ќайд мекунанд. биохимия  
статистикї асосан таркиби химиявии мављудоти зинда, биохимия 
динамикї ва  маљмўъи  табдилёбии моддањо ва энергияро дар организм 
сохт ва биохимия  функсионалї проссесњои химиявї,  ки асоси 
фаъолияти гуногунии њаётиро ташкил медињанд мавриди омўзиш ќарор 
додаст.  

Биохимия  илми нисбатан љавон буда, дар асри XIX пайдо шудааст. 
Вале дар асл илми мазкур аз замонҳои хеле ќадимтарин ибтидо 
гирифтааст. Саъю кушиши инсон барои фаҳмидани сабабҳои бемори ва 
дарёфти давои бемори шавќу завќро нисбат ба омўзиши љараёнҳое, ки 
дар мављудоти зинда мегузаранд бедор намуданд. Олим ва духтури 
барљастаи асри миёна Абўалї ибни Сино (980 - 1037) дар бузургтарин 
асари худ «Алќонун-фит-тибб» моддаҳои химиявиро, ки дар тибби 
онваќта истифода мебурданд, тасниф намуда, дар бораи моддаҳое, ки 
дар «шираҳои организм» ва пешоб мушоҳида мешаванд, фикрҳои 
љолибро  ќайд мекунад. 

Вале ваќтҳои тўлони инкишофи биохимияро  таълимоти 
идеалистии виталистї боз медошт. Мувофиќи фикру аќидаи виталистҳо 
тафовути табиати зинда ва ѓайризинда дар он мебошад, ки дар табиати 



зинда «ќувваи ҳаётбахш» мављуд аст. Бо сабаби ин онҳоро мегуфтанд, ки 
моддаҳои мављудоти зинда дар шароити озмоишгоњї (лабораторї) ҳосил 
(синтез) шуда наметавонанд. Дар асри XVIII як ќатор кашфиёти муҳим 
гузаронида шуданд М.В. Ломоносов ќонуни нигоҳ доштани мода ва 
ҳаракатро кашф намуда, нишон дод, ки ин ќонун дар таабиати зинда низ 
истифода мешавад. Дар асри XVIII оксиген кашф шуда, муайян гардид, 
ки он барои нафаскашии одаму ҳайвонот зарур аст (Пристли, Лавузье).     

Муќаррар гардид, ки растаниҳо гази карбонатро фурў бурда, 
оксиген хориљ мекунанд, яъне љараёни фотосинтез кашф шуд. Инкишофи 
усулҳои кимиёи органикї дар асри XIX тараќќиёти илми биохимияроро 
тезонид. Дар солҳои 1828 химики олмонї Вёлер дар таљрибаҳои худ аз 
кислотаи сианид ва аммиак карбамид ҳосил намуд. Нахустин бор исбот 
карда шуд, ки моддаҳои кимиёвии мављудоти зинда дар таљрибаҳо низ 
ҳосил шуда метавонанд ва аз моддаҳои организм фарќ надоранд. Вёлер 
тавассути таљрибаҳои худ ба тасаввуроти иштибоҳии виталистон зарбаи 
сахт расонид. Аз ин љињат соли 1828 соли таъсиси биокимиё ҳамчун илм 
ба шумор меравад. Биохимия  ё тибби ҳамчун илми мустаќил баъдтар ба 
таври расми шинохта шуд. Сабабгори асосии таъсиси ин илм олимони 
рус мебошанд (баъдтар аз эътирофи фаъолияти онҳо дар дунё). 

 Аллакай дар соли 1863 дар Россия ба донишљуён аз илми химияи  
тибби дарс мегуфтанд. Нахустин кафедраҳои химияи  тибби дар 
факультаҳои тиббии Донишгоҳи Маскав, Ќазон, Харков ва Киев таъсис 
дода шуданд. Дар хориља аввалин кафедраи химияи  тибби дар Олмон 
(1866) таъсис дода шуд. Кафедраро олими барљастаи онваќта Хоппе-
Зайлер роҳбари мекард. Нахустин китобҳои дарси ва дастурҳоро аз илми 
биохимия  дар Олмон- Зимон ва дар Россия - А. И. Хонднев (1847) тайёр 
намуданд. Дар асри XIX самтҳои асосии биохимия, гурўҳҳои асосии 
пайвастаҳои мављудоти зинда кашф шуданд. Махсусан омўзиши кимиёи 
сафедаҳо хеле пеш рафт. Сафедаҳои гуногун људо карда шуданд. 
Омўзиши маҳсули гидролизи сафедаҳо боиси ошкоршавии 
аминокислотаҳо шуд.  

Дар асри XIX таълимот дар бораи витаминҳо, ки љузъҳои 
ивазнашавандаи хўрок мебошанд пайдо мешавад. Таълимоти мазкурро 
аввалин бор олими рус Н.И. Лунин пешниҳод кард. Фаъолияти 
тадќиќотии Н. Лунинро Н.И. Сосин, Эйкман, Функ, Гопкинс давом 
доданд. Бо кўшишҳои олимони франсави Бернар, Бертолс, Броун-Секар 
дар биокимиё равияи нав – биохимия  гормонҳо оѓоз меёбад. 

Омўзиши сирри табаддулоти кимиёвии мављудоти зинда боиси 
тараќќии тадќиќоти ферментҳо мешаванд. Фаъолияти олимони рус А. Я. 
Данилевский, М.М. Манасеин, И. П.Павлов ва олимони олмон  
Э.Бухнер ва Либих боиси пайдо шудани самти нави биохимия  гашт, ки 



энзимология аст. Шумораи зиёди ферментҳоро чудо карда, сохти 
ферментҳо, рафти љараёни ферментативї ва танзими онҳоро муайян 
намуданд. (А.Е.Браунштейн, С.Е.Северин, В.Н.Орехович ва дигарон). 

Дар асри ХIХ биохимия хеле тараќќї кард ва самти нави 
биохимияи биоэнергетика пайдо шуд. Рафти аз моддаҳои ѓизои хориљ 
шудани неруро бо оксидшавии биологї алоќаманд медонистанд. Њатто 
дар соли 1897 олими барљастаи рус, яке аз асосгузори биохимики  советї 
А.Н.Бах назарияи аз оксигени молекулявї таљзия шудани пероксидро 
пешниҳод кард. 

 Дигар биохимики машҳури советї В.И. Палладин аҳамияти 
дегидриронии субстратҳоро дар нафаскашии бофта собит намуд. Дар 
соли 1931 олими барљастаи советї В.А. Энгелгардт ҳодисаи табдил 
ёфтани фосфори  ѓайриорганикиро ба фосфори органики кашф намуд. 
Дар фаҳмидани тарзу роҳҳои нафаскашї ва ҳосилшавии неру тадќиќоти 
гуногуни В.А.Белитсер, Энглер, Варбург,Кребс, Чанс ва ҳамсоли онҳо 
мавќеи калонро иљро намуданд. Дар соли 1961 олими машҳури англис 
П.Митчел фарзияи химико – осмотикиро дар биоэнергетика пешниҳод 
кард, ки онро таљрибаҳои олими советї В.П.Скулачёв асоснок намуданд. 
Дар ибтидои асри ХХ академик А. М. Опарин заминаи биохимияи  
эволютсиониро гузошт ва назарияи пайдошавии ҳаётро дар рўи  Замин 
пешниҳод кард. Мавќеи муҳимро дар ошкор намудани мављудоти зинда 
омўзиши роҳҳои таъсири гормонҳо (танзимкунандаҳои махсуси 
мубодилаи моддаҳо) ишѓол намуданд, ки онҳо ба тадќиќоти Н.А.Юдаев, 
В.С.Илин, Я.Х.Тураќулов ва амсоли онҳо тааллуќ доранд. Дар соли 1953 
дар инкишофи биокимиё саҳифаҳои нав кушода мешавд. Дар ин сол Ф. 
Крик ва Д.Уотсон сохти дуюмини КДН-ро кашф намуданд. Кашфиёти 
мазкур ба фаҳмидани роҳҳои гузаронидани хабари ирси имкон дод. Ѓайр 
аз ин муайянкунии сохти фазоии КДН боиси дар биология пайдошавии 
соњаи нави илм биологияи молекулавї гардид. Дар инкишофи илми 
мазкур корҳои илмии А.Н.Белозерский, А.С. Спирин (роҳҳои биосинтези 
сафедаҳо), А.А.Баев (сохти яке аз КРН наќлиёти, ки дар синтези сафеда 
иштирок мекунад, муайян намуд) мавќеи калон дорад. 

Дар соли 1961 Ниренберг ва Маттен рамзи генетикиро, Жакоб ва 
Моно роҳҳои танзим сафедаҳо дар бактерияҳоро кашф намуданд. Дар 
соли 1967 Крюберг нахустин бор КДН-ро  дар пробирка ва дар солҳои 
70-ум  самти нави биологияи молекулави инженерияи гени пайдо 
мешавад. Илми нав ба интиќоли генҳо ба ҳуљайраҳо ва ислоҳи генетики 
машѓул аст. 

Муваффаќиятҳои  биохимия ба таври васеъ дар соҳаҳои гуногуни 
хољагии халќ, тиб ва дорусози (фарматсия) истифода мешава  



Ќайд кардан зарур аст,  ки дар таърихи тараќќиёти химияи 
органикї химияи карбогидратњо љои намоёнро ишѓол менамояд. Ќанди 
найшакар,  пайвастаи органикие мебошад, ки  якумин маротиба дар 
намуди химиявии тоза људо карда шудааст. Дар соли 1927 олими рус 
А.М.Бутлеров якумин маротиба бо роњи синтетикї берун аз организм 
дар шароити озмоишгоњ аз формалдегид намояндаи карбогидратњоро 
синтез намуд, ки ин ба яке аз намояндањои  се синфи  пайвастагињои 
органикї асосии (сафеда, чарб ва карбогидрат) мебошад, ки ба таркиби 
организми зинда дохил мешаванд.   

Сафедаҳо пайвастагиҳои калонмолекулаи нитрогендори                                                                                     

органикие мебошанд, ки аз боқимондаи аминокислотаҳо    таркиб 
ёфтаанд. Номи протеинҳо аз юнони  рrotos –     
якумин,(муҳимтарин)мебошад. Яъне вазифаи якуминдараљаи биологи ин 
синфро нисбатан бузург инкос менамояд. Қабул кардани номи сафедаҳо 

ва модаҳои сафедавї дар адабиётҳо бо он алокаманд аст, ки  модаҳое ки 
аз бофтаҳои организми растанї ва ҳайвонот пайдо кардаанд ба сафедаи 
тухми мурғ монандї доштаанд. Ф.Энгелс гуфтааст: “Ҳаёт ин тарзи 
мављудияти танаи сафедагї аст. Дар ҳақиқат  дар замони мо вақте ,ки бо 

эҳтимолияти мутлақ муқарар кардаанд ,ки хабари ирсї ба молекулаи 
КДН таьлуқ дорад бе ягон шубҳа гуфта мешавад ,ки танҳо сафеда 
аломати молекулави аст бо ёрии он хабари генетикї  мегузарад. 
Фарқияте, ки дар байни табиати зинда ва ғайри зинда  вуљуд дорад, ба 
сафедаҳо вобастагї доранд. Пеш аз ҳама барои организми зинда 
структураҳои гунонгуни сафедавї ва ба дараљаи баланди ботартиб 

љрйгиршуда хос аст. Дар охир ҳаёти зинда бе мубодилаи модаҳо ва аз 
нав созии кисмҳои таркиби организми зинда  яъне бе љараёнҳои  
анабализм ва катаболизм маъне надорад. Асоси ҳамаи љараёнҳоро 
фаолияти каталитикии сафедаҳо муаян мекунад. Сафедаҳо вазифахои 
каталитикї, наклиётї, мухофизатї, кашишхурї, структурї, хормонї, 
онкотикї ва энергетикиро иљро мекунанд. 
1.Вазифаҳои каталитикии сафедаҳо. 
   Ҳамаи катализаторҳои биологи ферментҳо-сафедаҳо             

мебошад.Шумораи ферментҳо то соли 1978 ба 2000  номгуй расида аст.         
2.Вазифаҳои   нақлиётии сафедаҳо. 
  Функсияи нафаскашии хун ,кисман кашондани О2  ба воситаи 
сафедаи гемоглобин  ба амал меояд. Дар кашондани равғанҳо албумини 
зардоби хун иштирок мекунад. Як қатор сафедаҳои дигари зардоби хун 
бо равганҳо,Mg,Fe тироксин, ҳормонҳо ,витаминҳо ,ва комплексҳоро 

ҳосил намуда онҳоро ба узвҳои мувофиқашон бурда мерасонад. 
3.Вазифаҳои муҳофизатии сафедаҳо. Вазифаи асосии муҳофизатии 
организмҳоро системаи имунологї ичро мекунад. Системаи имунологи 
синтези  сафедаҳо махсуси муҳофизатии организмро антителаҳоро 
љавоб ба бактерияҳо ,вирусҳои ба организм дохил шуда таъмин 



менамояд. Лахташави сафедаи таркиби плазмаи хун фибриноген ба 
ғафсшудан табдил меёбад,ки организмро аз гум кардани хун дар вакти 

зарардидан  нигоҳ медорад. 
4. Вазифаи кашишхурии сафедаҳо. Дар вакти кашишхури ва мондашави  
кори мушакҳо модаҳои сафедавии зиёд иштирок мекунанд,ки роли 
асосиро сафедаи актин миозин (сафедаи махсуси бофтаи мушак)иљро 
мекунанд. 
5. Вазифаи структуравии сафедаҳо .Сафедаҳо вазифаи структуриро иљро 
кунанда дар байни сафедаҳои таркиби организми одам љой аввалинро 
ишғол мекунад  Ба онҳо таълуқ дорад. Каллогени бофтаи 

пайваскунанда ,кератини муй,нохун ва пуст ,эластики девораи рагҳои 
хунгард,дар якљояги ба карбогидратҳо  барои ҳосилшавии мутсин 
иштирок мекунанд,боз дар маљмуи сафедагию равған сохтмони асосии 
мембранаи биологии ҳуљайраро ташкил медиҳанд.  

6.Вазифаҳои ҳормонии сафедаҳо. Мубодилаи  модаҳоро дар организми 
зинда ҳормонҳо идора мекунанд,ки кисми асосии инҳоро сафедаҳо 
ташкил мекунанд. Сафедаҳо дар нигоҳдории фишори онкотикии 
ҳуљайра ва хун иштирок намуда  рН-и муҳити дохили организмро идора 
мекунад. 
 
  Адабиётхо: 
1.Биологическая химия Т.Т.Березов, 
  Б.Ф. Коровкин. Москва “Медицина” 1990 
2.Биохимия А.Ленинджер Москва 1974 
3.Биохимия Строев А.И., 1986 
4.Биохимия Северин Е.С., 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


