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САВОЛЊОИ  ИМТИЊОНЇ 

аз фанни биохимия  барои донишљўени курси 2-юми факултети НТЧ 

                                                                                                                                                                                                    
1. Сохт ва вазифаи сафедаҳо. 

2. Формулаи трипептиди фенилаланилтриптофанро нависед. 

3. Ба маҳлули сафедаи А хлориди натрийро илова намуданд. Вале ба маҳлули сафедаи Б 

нитрати нуқраро илова карданд. Дар кадоме аз маҳлули сафедаҳо денетуратсияи 

барнагаранда руй медиҳад? 

4. Дар хуни бемор миќдори умумии сафедањо ба 95г/л баробар. Оѐ ин ба меъѐр мувофиќ аст? 

Ин њолат чї ном дорад? 

5. Нуклеопротеидҳо, сохт, тасниф, вазифаи биологии онҳо. 

6. Асосҳои нитрогении пуринї ва пиримидинї, асосҳои минорї. 

7. Фосфопротеидҳо, сохт ва вазифаи биологии онҳо. 

8. Таснифи сафедањои мураккаб. Гурўњњои простетикии онњо. 

9. Хромопротеидҳо, тасниф, сохтвавазифаионҳо. 

10. Гемоглобин сохт, љузъи сафедагї ва бесафедагии он. 

11. Гемоглобинозҳо ва гемоглобинопатия. 

12. Маҷмааи карбогидрат –сафедагї сохт ва вазифаи  биологии онҳо 

13. Липопротеидҳо.Тавсифи љузъи чарбї ва вазифаи биологии онҳо  

14. Гемоглобинњои HbA, HbF, HbS аз њамдигар чи фарќ доранд? 

15. Сохти мембранаи биологї.   Хосиятҳои асоси ва вазифаҳои  мембрана. 

16. Мавқеи сафеда дар организм. Меъѐри сафеда дар хурок (ғизо).Ҳадди камтарини сафеда. 
Мувозинати нитрогенї.  

17. Ҳазмшавии сафедаҳо. Љабидашавии аминокислотаҳо. Тақдири аминокислотаҳои 
ҷабидашуда. 

18. Пӯсиши сафедаҳо дар рӯда. Безараркунии маҳсулотҳои заҳролуд дар ҷигар. 
19. Дезаминиронї, переаминиронї ва декарбоксилонидании аминокислотаҳо. 
20. Роли аминокислотаҳои глутамин ва аспарагин дар мубодилаи сафедаҳо. 
21. Роҳҳои безараргардонии аммиак дар организм. Биосинтези мочевина. 
22. Креатин, синтез ва таъҷзияи он. 
23. Мубодилаи нуклеопротеидҳо. Наќшаи гидролизи нуклеопротеидњоро нависед. 
24. Маҳсулоҳои охирини таҷзияи нуклеотидҳои пуринӣ ва пиримидинӣ. 
25. Коди генетикї ва хосиятҳои онҳо. 
26. Мавқеи ташхисии муайян кардани фаъолияти трансаминаза дар зардоби хун ва бофтаҳо. 

Маќсади кори муайян кардани трасаминазањо дар зардоби хун ва меъѐри онњо. 
27. Боқимондаи нитрогении хун. Моддаҳое, ки боқимондаи нитрогениро дар меъѐр ва 

патология ба вуҷуд меоранд. Мавқеи ташхисии муайянкунии боқимондаи нитрогенї. 
28. Мавқеи ташхисии муайянкунии мочевина дар хун ва дар пешоб. 
29. Мавқеи ташхисии муайян кардани креатинин дар хун ва дар пешоб. 
30. Ањамияти ташхисии муайян намудани кислотаи пешоб дар хун ва пешоб. 
31. Ҳангоми дар хун баланд шудани фаъолнокии кадом трансаминаза бемории сактаи дил 

мушоҳида карда мешавад? Меъѐри трансаминазаи мазкурро дар хун нишон диҳед. 
32. Реаксияи оксидшавии дезаминирониро нависед? 
33. Дар бемор миќдори билирубин аз 30 мкм/л зиѐд, реакция бо билирубин мусбат. Спектри 

сафедагии хун таѓир ѐфта миќдори албумин кам буда, глобулинњо хусусан β-глобулинњо 
зиѐд мебошад. Дар хун фаъолияти трансаминазањо баланд. Ба бемор ташхиси пешакї 
гузоред.Ба навзод “зарпарвини физиологї” ташхис гузоштанд. Ин чи маъно дорад? 
Сабабашро фањмонед? 

34. Миќдори билирубини умумиї дар зардоби хун ба чанд баробар аст? Чанд фоизи онро 
билирубини озод ва пайваст ташкил медихад? 

35. Дар шахси ба бемории љигар гирифтор шуда миќдори мочевина дар хун 12мг%(2ммол/л), 
бо пешоб 13г дар як шабонарўз хориљ мешавад? Кадом вазифаи љигар вайрон шудааст, 
кадом ферментњо инро муайян мекунанд?  

36. Дар бемор њазмшавии сафедањо вайрон шудааст: ахилия, панкретит, диспепсия. Кадом 
намуди мувозинати нитрогениро мушохида кардан лозим аст? 
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37. Кўдаки сесоларо дар беморхонаи кўдакона бо инкишофи сусти аќли ќабул намуданд. 
Њангоми ташхиси пешоб миќдори барзиѐди кислотаи фенилпировиноград мушоњида шуд. 
Кадом ѓизоро бояд кўдак истеъмол намояд? 

38. Гиповитаминози витамини С ба инкишофѐбии камхунии аз норасогии оњан вобаста аст, ба 
бемории диабети ќанд оварда мерасонад. Барои чї? 

39. Бемориеро номбар кунед, ки ба синтези глобин вобаста аст? Мисол биѐред. 

40. Маълумоти умумї дар бораи ферментҳо ва аҳамияти онҳо дар ҷараѐни фаъолияти  ҳаѐтии 

организмҳо. Проферментҳо. 

41. Хосияти  умумии ферментҳо ва таснифи онњо. 

42. Хусусияти нисбии ва мутлаќи фермент чист? Бо мисолњо фањмонед. 

43. Маркази фаъоли фермент чї гуна њосил мешавад ва аз чанд аминокислота  ташкил 

ѐфтааст? Хосиятњои асосии ферментњоро номбар кунед?   

44. Ферментњои мураккаб, сохт. 

45. Мањдудкунандањои ѓайрираќобатї кадомхоянд?  Мисол: 

46. Ферментњоро ба кадом синфњо таќсим мекунанд? Манбаъњои љойгиршавии онњо дар 

њуљайра. 

47. Мањдудкунандањои раќобатї кадомњоянд ва ба кадом ќисми  молекулаи  фермент пайваст 

мешаванд?   Ањамияти онњо дар тибб. 

48. Витаминњои дар  равѓанњалшаванда сохт, хосият, манбаъ, талаботи шабонарузї, вазифаи 

биохимиявї, норасогии онњо, ва истифодаи онњо дар тибб. 

49. Дар бемор њазмкунї ва мубодилаи чарбњо вайрон шудааст. Норасогии кадом витаминњо 

мушоњида карда мешавад? 

50. Њангоми гиперфунксияи ЊСТ чї мушоњида карда мешавад? 

51. Њормони инсулин ба миќдори  глюкозаи хун чї тавр таъсир мекунад ва он чї  хел амалї 

мешавад? Кадом њормон антагонисти ин њормон ба шумор меравад?   

52. Фањмонед барои чї инсулинро дар тавассути сузандорў ба бемор мегузаронанд, аммо 

тавассути ѓизо намедињанд? 

53. Оѐ гиперфунксияи ѓадуди сипаршакл метавонад ба баландшавии ќанд дар таркиби хун 

оварда расонад – шарњ дињед? 

54. Дар занњо дар давраи њомиладорї боз кадом ѓадудњои эндокринї пайдо мешаванд?  

Маълумот дар бораи ин гормонњо. 

55. Дар пиронсолон  миќдори чарбњо зиѐд мешавад ва мушакњо суст мешаванд. Шумо чї гуна 

андеша доред? 

56. Миќдори њормонњо дар хун чї тавр доимї нигоњ дошта мешавад? 

57. Кадом нишонањои умумии биологии њормонњоро медонед? 

58. Кадом глюкокортикоидњо ба метаболизми карбогидратњо таъсир мерасонад? 

59. Норасогии эстрогенњо ба чї оварда мерасонад? 

60. Кадом њуљайрањо барои алдостерон њуљайраи нишонавї ба њисоб мераванд? 

61. Фарќияти таъсири механизми мембранавию дохили њуљайравї аз механизми таъсири 

ситозолї дар чист? 

62. Ќобилияти таъсир расонидани глюкокортикоидњоро ба бофтаи чарбї дар куљо  истифода 

мебаранд? 

63. Дар бемор атрофияи мушакї, хасташавї, гипогликемия, инкишофи пурављи пигментї пўст, 

камшавии азнав љаббидашавии ионњои Na аз пешоб ба чашм мерасад. Оиди норасоии 

кадом њормон андеша кардан лозим аст? 

64. Тарњи таъсири ситозолии њормонњоро нависед. 

65. меѐбад, ки ба маќсади табобатї глюкокартикоидњоро мегузаронанд? Механизми он чи гуна 

аст? 

66. Оксидубарқароршавї ва ѐ редокс-потенциал, зоҳиршавии он. Ањамияти бузургии редокс-

потенсиал барои тавсифи оксидшавии биологї. 
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67. Фаҳмиш дар бораи нафасгирии бофтаҳо. Нақшаи муосири нафасгирии бофтаҳо. Сохти 

занљири нафасгирї. Таснифи кашонданҳо дар занљири нафасгирї. 

68. Мафҳум дар бораи оксидшавии фосфорї. Људошавии энергия дар занљири нафасгирї 

ҳангоми кашондани электронҳо ва протонҳо аз гидроген ба оксиген. Љойҳои гузаштани 

реаксияҳои фосфоронї. 

69. Дар организми бемор нокифоягии оҳан мушоҳида карда мешавад. Фаъолияти кадом 

оксидоредуктазаҳо вайрон мешавад ва барои чї? 

70. Одам дар шароитҳои баландкуҳї дучор мешавад. Дар ин вақт дар организм кадом ҳолатҳо 

руй медиҳанд? Шумо ба вай чї маслиҳат дода метавонед? 

71. Гликолиз ва гликогенолиз, ягонагї ва фарқияти онҳо. 

72. Гликолиз ва туршшавии спиртї, ягонагї ва фарқияти онҳо. 

73. Карбогидратњо дар системаи њозима бо кадом роњ таљзия мешаванд?  Талаботи 

шабонарўзии организм ба  карбогидратхо? 

74. Дар ѓизои кўдакон истифодаи маводњои истењсоли ќаноди ба ќайдкунї ва дарунравї 

оварда мерасонад. Вай чои ширинро хуб ќабул намекунад, њол он  ки шир реаксияи манфї 

намедињад. Шумо оиди норасоии кадом пайвастагї шубња доред.  Чї тавр њолати 

мазкурро тафтиш кард? 

75. Тарњи таљзияи гидролитикии крахмалро дар системаи  њозима нависед ва ферментњое, ки 

дар ин љараѐн иштирок мекунанд нишон дињед? 

76. Формулаи кислотаи ширро нависед ва нишон дињед, ки он дар чї хел шароит њосил 

мешавад? 

77. Истифодаи кислотаи шир дар организм. 

78. Формулаи умумии реаксияи гликолизи анаэробиро нависед: 

79. Одам дар  њолати њаяљони номусоид мебошад. Ин чи тавр ба мубодилаи   гликоген  

80. таъсир мерасонад? 

81. Роҳҳои метаболизми глюкоза - 6 -фосфат. Наќшаашро кашед. 

82. Оксидшавии декарбоксилиронии кислотаи пируват. Маљмааи мултиферментї. 

83. Оксидшавии атсетил-КоА дар ЊКС. Марњилањои оксидшавї ва ањамияти биологии он. 

84. Људошавии энергия њангоми  оксидшавии аэробии карбогидратҳо (гликоген) то  

85. њосилшавии СО2 ва Н2О. Реаксия умумии онро нависед. 

86. Роли витаминҳои гуруҳи В дар мубодилаи карбогидратҳо. 

87. Муайянкунии миқдори кислотаи пировиноград дар зардоби хун. 

88. Миќдори реаксияњои ѓайриоксидшавиро дар ЊКС муайян кунед ва онњоро номбар кунед.  

89. Њаноми бемории бери-бери чанд молекулаи АТФ-ро организм њангоми таљзияи як 

молекулаи глюкоза  намегирад. Кадом љараѐни мубодилаи карбогидратњо дар ин њолат 

вайрон мешавад? 

90. Таљзияи мустаќими глюкоза (оксидшавии пентозафосфатии глюкоза) 

91. Њалқаи уридинии оксидшавии глюкоза 

92. Глюконеогенез манбаи њосилшавии глюкоза. 

93. Танзими асабї ва хуморалии мубодилаи карбогидратҳо. 

94. Муайян кардани миқдори қанд дар хун бо роҳи колорметрї. 

95. Дар бемор эњтимолияти норасогии инсулин њис карда мешавад. Чї тавр ташхис 

гузаронидан лозим аст: миќдори ќандро дар хун ѐ пешоб муайян намудан зарур аст? 

96. Донишљў ба имтињон тайѐри дид ва дарњол 200 г ќандро истеъмол кард. Оѐ   ин ба 

манфиат аст? Глюкозурияро метавон мушоњида кард? 

97. Дар хуни одами бемор миќдори глюкоза ба 3 ммоль/л баробар аст.  Ин њолат чї ном дорад 

ва оќибатњои он барои организм. 

98. Монандї  ва фаркиятї таъсири  глюкагон ва адреналинро ба  мубодилаи карбогидратњо 

нишон дињед. 
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99. Дар як ќатор организмњои солим баъд аз истеъмоли  миќдори иловагии ќанд микдори 

глюкоза дар хун мумкин аст аз меъѐри аввала паст шавад, ин аз  таъсири кадом њормон 

вобаста аст? 

100. Модарзоди дар љигар мављуд набудани ферменти глюкозо-6-фосфатаза ба чї оварда 

мерасонад? Ин  чї гуна бемори аст?  

101. Химияи чарбҳо триасилглисеринҳои оддӣ. Кислотаҳои равғанин, ки ба 

триасиглисеринҳо хос мебошанд. Хосияти физико-химиявии чарбҳо. 

102. Фосфоглисеридҳо. Сфинголипидҳо. Стерин ва стеридҳо. Сохт, хосияти онҳо, паҳншавӣ 

ва вазифаи биологии онҳо. 

103. Ҳазмшавии чарбҳо ва равған дар системаи ҳозима. Вазифаи талха дар ҳазм ва ҷабидани 

чарбҳо. 

104. Нақлиѐти чарбҳо ва равғанҳо. Липопротеидҳои хун. Липопротеидлипаза. 

105. Катаболизми триасилглисеридҳо. Липазаи бофтаҳо Оскидшавии глисерин. 

106. Синтези биологии триасилглисеридҳо дар ҳуҷайраҳои руда, ҷигар ва бофтаҳои 

равғандор. 

107. Синтези биологии фосфолипидҳо. 

108. Синтез ва вайроншавии холестерин. 

109. Роҳҳои асосии ҳосилшавӣ ва истифодаи атсетил КоА дар организм. 

110. Пайдошавии моддаҳои асетонї. Захирашавии асетон дар вақти беморињои диабети канд. 

111. Вайроншавии мубодилаи чарбҳо дар вақти атеросклероз, беморињои сангҳои талхагӣ. 

112. Муайян кардани миқдори холестерин дар зардоби хун. 

113. Љисмњои атсетонї. Реаксияҳои сифатӣба љисмњои атсетонї. 

114. Талаботи шабонарўзии чарбњо. Барои чї дар пиронсолон дар маводи ѓизоияшон  

115. равѓани растанигиро тавсия медињанд? 

116. Ањамияти кислотањои талха дар њазми чарбњо. Таркиби химиявии талха. 

117. Кадом пайвастагињо ва чи ќадар дар таркиби хиломикронњо дохил мешаванд? 

118. Дар вакти оксидшавии тристеарат чанд молекулаи АТФ хосил мешавад? формулаи 

тристеаратро нависед. 

119. Дар бемор хангоми ташхиси рудаи дувоздањангушта муќаррар карда шуд, ки роњи 

талхагузар аз талхадон мањкам шудааст. Ин ба тачзияшавии чарбњо таъсир мерасонад? 

120. Кислотахои талха аз чи синтез мешаванд? Номи кислотањои талхаро  нависед. 
121. Чараѐне, ки кислотаи фосфатид синтез мешавад, нависед. 
122. ФЛ-ро номбаркунед, ки љузъи асосии синтези сурфактанти шуш ба њисоб меравад, ва 

роли ин фосфолипид дар њосилшавии сурфактанти шуш. 
123. Реаксияи гидролизи фосфатидилхолинро  нависед ва ферментњое, ки протсесњои 

зеринро катализ мекунанд нишон дињед.  
124. Реаксияи гидролизи фосфатидилсеринро  нависед ва ферментњое, ки протсесњои 

зеринро катализ мекунанд нишон дињед.  
125. Хосияти асосиии фосфолипидро шарҳ  диҳед ки вазифаи сохтории онро ифода мекунад. 
126. Њолати патологиро нишон дињед, ки сабаби зиѐдшавии миќдори ФЛ дар хун мешавад? 
127. Гуруњи асосии њормонњои стероидие, ки аз холестрол њосил мешаванд номбар кунед. 
128. Дислипопротеинемия чист? ЛП-ро нишон дињед, ки дар патогенези атеросклероз наќши 

асосиро иљро мекунад. 
129. Барои чи бемории санги талха дар занњо назар ба мардњо 3-4 маротиба зиѐд дида 

мешавад?  
130. Миќдори меъѐрии холестерин дар хуни одами болиѓ ба чанд баробар аст? 

Гиперхолестеролемия чист. 
131. Усули мукаммали муайян намудани холестеринро нишон дињед. Маќсади усули 

мазкурро фањмонед. 
132. Сабабњои асосии модификацияи ЛПЗП ва рецепторњои онро њангоми бемории диабети 

ќанд  муайян кунед. 
133. Глитсерин чи тавр љаббида мешавад? Љавобро шарњ дињед.  Мубодилаи глитсерин дар 

организм. 
134. Дар бемор роҳҳои талхаҷоришавӣмаҳкам шудааст. Кадом намуди вайроншавии ҳозимаи 

чарбҳо дида мешавад. 
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135. Дар хуни бемор миқдори β- липопротеидҳо зиѐданд: сабаб ва оқибати чунин ҳолатҳоро 
фаҳмонед. 

136. Миқдори холестерин дар хун 12 ммол. л-ро ташкил медиҳад. Оѐ ин ба меъѐр рост меояд: 
сабабҳо ва оқибати гирифтор шудан а чунин ҳолат дар чист? 

137. Гиповитаминози витамини С ба инкишофѐбии камхунии аз норасогии оњан  вобаста 
аст, ба бемории диабети ќанд оварда мерасонад. Барои чї? 

138. Гемохроматоз метавонад яке аз сабабњои инкишофѐбии бемории диабети ќанд шавад? 
Барои чи? 

139. Хангоми хунгузарони ҳолати  гемотрансфузионни хуруҷ кард (шок), сафедпардаи чашм  

ранги зардро гирифт. Ин кадом намуди зарпарвин аст? Сабаби пайдошавии онро 

фаҳмонед. 

140. Хосилшавии  биллирубинглюкуронидҳо аз фаълнокии кадом фермент вобастагї дорад? 
Механизми таъсири ин ферментро фаҳмонед. 

141. Маќсади кори таљрибаи тимоли ва ањамияти ташхисии он дар тибб.  
142. Дар хуни бемор миќдори мочевина аз меъѐр кам  аст. Дар натиљаи осебѐбии 

кадом бофта ин мушоњида карда мешавад. 

143. Дар натиљаи ташхиси хуни бемор муайян карда шуд, ки миќдори боќимондаи 

нитрогенї дар меъѐр, дар пешоб миќдори мочевина кам аст. Барои кадом њолати 

паталогї ин хос  аст?  

144. Фраксияи сафедавиро нишон дињед, ки дар он массаи асосии сафедахои «фазаи 

бемории шиддатнок» љамъ шудааст. 

145. Сафедањои хунро номбар кунед. 

146. Хусусиятхои асосии фарккунандаи шир ва фалларо нишон дихед: 

147. Шири фалсифисиронидашуда  чист? 

148. Барои кудакхои ширмак кадом витаминхоро иловаги тавсия дода мешавад. 

149. Дар пешоби бемор мављудияти ќанд (2%) ва моддањои кетонї мушохида карда 

шуд. Дар бораи кадом бемори метавон ташхиси пешакї гузошт. 
150. Дар бемор гипоалбуминемия, протеинурия, глюкозурия маълум карда шуд. Сабаби ба 

чунин њолат гирифтор шуданро муайян кунед.   

151. Дар пешоби беморе, ки гирифтори зарпарвин аст, билирубин зиѐд  маълум карда шуд. 

Нишондихандахои бокимонда пешоб мувофики меъѐр аст. Чиро метавон тахмин кард. 

152. Дар пешоби бемор гематурияи пуршиддат ва пиурия (микдори   зиѐди лейкоситхо) 

маълум карда шуд. Ташхиси (диагноз)  пешакиро муайян кунед. 

153. Дар шуъбаи кабул беморро дар холати бехуши кабул карданд. Анализи пешоб дарачаи 

зиѐди канд ва кетонхоро нишон дод. Дар кадом холат будани беморро метавон тахмин 

кард ва кадом  анализњоро бо зуди бояд гузаронид? 

154. Вазопрессин чї тавр таъсир мекунад ва онро дар тиб чи меноманд? 

155. Љузъњои патологии пешобро номбаркунед ва сабабашро шарх дињед? 

 

 
 


