
 البروتٌنات

 الحموض االمٌنٌة



 :الحموض األمٌنٌة 

 (المعٌارٌة...)تدخل فً تركٌب البروتٌنات         تسمى 20منها  300وهً 

 (:االساسٌة...)الٌصطنعها االنسان تسمى 20عشرة من الحموض االمٌنٌة الـ 

 ,هٌستٌدٌن, تاٌروزٌن, ارجٌنٌن, آالنٌن, فالٌن

 تربتوفان, مٌثٌونٌن, لٌزٌن, اٌزولوسٌن, لوسٌن



تصنٌف الحموض االمٌنٌة 

 تسمى بأخذ االحرف الثالث االولى األجنبٌة للحمض االمٌنً - 
 فٌما بعد اصطلح حرف واحد فقط  

 Rتصنف بحسب طبٌعة السالسل الجانبٌة  -
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 تسمٌة وتصنٌف الحموض األمٌنٌة
 :الحموض األمٌنٌة الالقطبٌة-1

 سلسلة ألٌفاتٌة  Rفٌها  -



 : األمٌنٌة العطرٌة الحموض-2

 حلقة عطرٌة  Rفٌها  -



الحموض األمٌنٌة القطبٌة وغٌر مشحونة -3  
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 تحتوي زمر وظٌفٌة تستطٌع تشكٌل روابط هٌدروجٌنٌة -  



الحموض األمٌنٌة القلوٌة-4  

تحمل سلسلتها الجانبٌة شحنة -
 متوضعة على االمٌن +Rموجبة 

 6= فٌها    Cنالحظ عدد ذرات  -



الحموض األمٌنٌة الحمضٌة-4  

 متوضعة على الكربوكسٌل -Rتحمل سلسلتها الجانبٌة شحنة سالبة  -



 مشتقات الحموض األمٌنٌة

γ  امٌنو حمض الزبدة ٌنقل السٌالة العصبٌة 

 ثالثً ٌود الثاٌرونٌن

 β- آالنٌن  وهو جزء من فٌتامٌنB3 
NH2- CH2CH2-COOH   

مشتقات الثاٌرونٌن 



 أهم خصائص الحموض األمٌنٌة

اإلنحاللٌة و اإلنصهار-1  

الخواص الضوئٌة-2  

 ,(ماء)تذوب بالمحالت القطبٌة -
  Rتنقص االنحاللٌة بزٌادة طول السلسلة -

 ترتفع درجة االنصهار بسبب القوى الشاردٌة-



حموض االمٌنٌةللالشاردٌة الخواص -3  

الحموض االمٌنٌة كهرلٌتات مذبذبة 

 فً الوسط المعتدل تكون شوارد ثنائٌة القطبZwitterion 

 

 

 

 

 

 تشرد الحمض ٌعتمد على الـPH 



 :  (PH = 1)فً الوسط الحمضً 

NH3وتبقى  COOHالبروتون لتصبح  -COOتكتسب  
 مبرتنة  +

 .  cationعندها ٌكون الحمض االمٌنً موجب الشحنة 

cation 





 ( zwit)مع تركٌز المذبذب  الكاتٌوناو  االنٌونعندما ٌتساوى  نستنتج

       [zwit] = [anion   or   cation] 

 فإن

pH = pKa     

 

 ـ للعند قٌمة معٌنةPH  فٌها  تتساوى: 

  [anion]     =   [cation] 

 . pHiبنقطة التعادل الكهربائً    PHنطلق على هذه الـ



 .من العالقات السابقة  pHiوٌمكن حساب 



 تصبح شحنة الحمض الكلٌة موجبة  pHi > pHعندما : نستنتج 

                   pHi <  pH    الشحنة سالبة 

                  pHi   = pH (معتدل)الشحنة صفر 



 :الخواص الكٌمٌائٌة 
 درٌنٌالتفاعل مع الننه          



 :الببتٌدات -2

 :عن تكاثف بٌنبطة االمٌدٌة الرابطة الببتٌدٌة  أو الرا تشكلت

 .ٌنأمٌنٌ ٌنلحمض الزمرة الكربوكسٌلٌةوالزمر األمٌنٌة  

 .حذف جزٌئة ماءبعد 



 خواص الببتٌدات
 الببتٌدات -2

 نفس المستويفف, مستوٌة فً الفراغ الببتٌدٌةالرابطة ً: 

 للحمض األمٌنً األول COذرة الكربون ألفا و الزمرة 

 للحمض األمٌنً الثانً NHذرة الكربون ألفا والزمرة 

 الدوران حول نفسهاال تستطٌع تؤدي إلى رابطة مضاعفة ممٌزة  طنٌنٌةببنٌة  الببتٌدٌةتتمٌز الرابطة  , 



 الببتٌدات -2

 خواص الببتٌدات

    غالبٌة الروابط الببتٌدٌة

(  عدا برولٌن)فً البروتٌنات 

 Transالمفروق ذات التكوٌن 



 الببتٌدات -2
 متعدد الببتٌدات

حرةالمٌن األزمرة ذو من الحمض األمٌنً  الٌسار من الببتٌدسلسلة متعدد  تبدأ  : 

 ,(Nالنهاٌة )بالنهاٌة األمٌنٌة تسمى      

 :  حرةال الكربوكسٌلزمرة ذو سلسلة بالحمض األمٌنً الوتنتهً  

 .  (Cالنهاٌة (  بالنهاٌة الكربوكسٌلٌة تسمى    

 ًٌسمى الحمض االمٌن

    COOالذي فقد زمرته 

 ( ٌل)بالنهاٌة 

 االمٌنً وٌحافظ الحمض

الذي حافظ ) األخٌر على اسمه

 .لوسٌن -فٌنٌل أالنٌل -غلٌسٌل -غلٌسٌل -تٌروزٌل (.COOعلى زمرته 



 بعض الببتٌدات ذات الفعالٌة الفٌزٌولوجٌة

 الببتٌدات -2

 Glutathioneالغلوتاتٌون 

δ-glutamyl-cysteinyl-glycine 

γ-  غلٌسٌن -سٌستئٌل –غلوتامٌل 

ٌنظم تفاعالت األكسدة و اإلرجاع وٌهدم الجذور 
 الحرة المخربة من خالل تفعٌل العوامل المؤكسدة

   Insulinاإلنسولٌن   

 ٌنظم استقالب السكرٌات        

 الكاٌنٌنات    
 خافضة لتوتر العضالت الملساء وخافضة للتوتر الشرٌانً    

 

 ٌتألف من تسع حموض أمٌنٌة       البرادٌكٌنٌن-

 Arg-Phe-Pro-Ser-Phe-Gly-Pro-Pro-Arg     
                                  

         Lys-Arg-Phe-Pro-Ser-Phe-Gly-Pro-Pro-Arg          الكالدٌن -



 البروتٌنات -3



 البروتٌنات -3
 تصنٌف البروتٌنات

 حسب الوظٌفة الحٌوٌة-3 حسب الشكل الفراغً-2 حسب التركٌب-1
 بروتٌنات بسٌطة 

 االلبومٌنمثال 

 

بروتٌنات معقدة 

 (ضمٌمجزء + بروتٌن ) 

 :مثال

,  بروتٌنات السكرٌة  

, بروتٌنات الشحمٌة
 ......,بروتٌنات المعدنٌة 

  اللٌفٌة بروتٌنات: 

   الالقطبٌةغنٌة بالحموض االمٌنٌة 

 الكوالجٌن-

 الكٌراتٌن -

 المٌوزٌن -

 

  بروتٌنات كروٌة: 

 (القمح والذرة)نات نباتٌة بروتٌ-

 االنزٌمات-

 غلوبولٌنات-
 

  بنٌوٌة هٌكٌلٌةبروتٌنات 

 بروتٌنات ناقلة 

 بروتٌنات مناعٌة 

 مستقبالت حٌوٌة 

  وساطٌةبروتٌنات 



 البروتٌنات

 بنٌة البروتٌن

 Primary Structure االوليتالبىيت 

ٌشكل شٌفرة وراثٌة تحدد هوٌة البروتٌن  تسلسل الحموض األمٌنٌة -  

 والجسور الكبرٌتٌة الببتٌدٌةالروابط : اعتمادا على 
   



   Secondary Structure البىيت الثاوىيت 

 

 .البتيديتوتيجت حسكت الدوزان الحسة للسوابط المحيطت بالسابطت بىيت فساغيت يأخر 

 :بىيتيهذلك يسهل اوطىاء البسوتيه مما يكسبه  

 .   β-sheet والصحيفت المطىيت, α α-Helixالحلزون 

 

بنٌة الحلزون  α ( α-Helix ) 

ٌستقر الشكل الحلزونً بواسطة  

بٌن الزمرتٌن الروابط الهٌدروجٌنٌة 

المشكلتٌن للرابطة  والكربونٌلٌةاالمٌنٌة 

 .الببتٌدٌة
الكارهة للماء  Rالسلسلة الجانبٌة  تتجة

 للخارج



  الصفٌحة المطوٌةβ-sheet 
  

تتكون من اتحاد سلسلتٌن ببتٌدٌتٌن 

 .او اكثر

 

:  واذا كانت باتجاهٌن متعاكسٌن 

بٌتا الغٌر متوازٌة تتشكل الصفٌحة 

 (او المتعاكسة)

 

:  اذا كانت السالسل باتجاة واحد 

 .بٌتا المتوازٌةتتشكل الصفٌحة 

 





 Tertiary Structure   الثالثيتالبىيت 

 :  للسالسل الببتٌدٌة تتثبت التوضع الفراغً هً 

 ,الهٌدروجٌنٌةالروابط , الكبرٌتٌةبالروابط  

 ...فاندرفالسقوى , الكارهة للماءالتداخالت  

 

 

 

 

 دور مهم فً تشكٌل البنٌة الثالثٌة تلعبه

 للحموض االمٌنٌة للبروتٌنالسالسل الجانبٌة زمر  



 Quaternary Structury السابعيتالبىيت 

    Subunitبتحت الوحدة البروتٌنٌة : تدعى كل سلسلة ببتٌدٌة  فً هذا النوع 

 :ٌملك اربعة وحدات الهٌموغلوبٌنمثال بنٌة بروتٌن 

 (αوحدتً :  )اثنٌن متناظرتان

 (βوحدتً : )واالثنٌن التالٌتٌن




