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 الفصل اخلامس
 الحموض األمينية والبروتينات

Amino acids and proteins 
 مقدمة -4-1 

Introduction 

ُعرفت البروتينات منذ منتصف القرن التاسع عشر كأحد المكونات الخموّية األساسية. ُاشنّقت     
من اليونانية وتعني األىمية األولى، ىي أكثر الجزيئات العضوية غزارة في الخمية،  Proteinكممة 

حيث تمثل أكثر من نصف الوزن الجاف لمخاليا. وتمتمك من وجية النظر النوعية أدوارًا رئيسية 
 ىامة من أىميا4

 تمعب دورًا تركيبيًا ىامًا. .1
م )مولد الميفين، الترومبين ومضادات األجسام تقوم بعممية الدفاع المناعي والحماية في الجس .2

 و......(.
 تساىم في تنظيم عمميات االستقالب المختمفة )ىرمونات وأنزيمات(. .3
تقوم بعمميات النقل المختمفة )الييموغموبين و الميوغموبين التي تحمل األكسجين، ألبومين  .4

حمل شوارد الحديد في الدم الغموبولين الذي ي المصل الذي ينقل الحموض الدسمة في الدم، و
 و غيرىا(.

 تممك دورًا تخزينّيًا )البروتينات التي ُتخزن الحديد في الطحال .....(. .5
 تمعب دورًا ىامًا في عممية االعالم الوراثي. .6
 تحافظ عمى الضغط الحمولي في الدم. .7
 تحقق النفوذّية االنتقائّية لمغشاء الخموي.  .8
، يشكل Cu, Zn, Fe, P, S, N, O, H, Cىي4  البروتينيةأهم العناصر المؤلفة لمجزيئات     

 %. 61اآلزوت حوالي 
إلى عدة  05مة من تكاثف عدد كبير من الوحدات من تعتبر البروتينات جزيئات ضخمة مشكّ     

 آالف من الحموض األمينّية. تقسم البروتينات إلى مجموعتين كبيرتين4
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 من ارتباط حموض أمينّية فقط. مكونة Homo Proteinsالبروتينات المتجانسة  .1
تحتوي إضافًة لمحموض األمينية  Hetero Proteinsالبروتينات المتغايرة )المتزاوجة(  .2

 عمى زمر بروستيستية من طبيعة إما لبيديو، نووّية أو سكرية وغيرىا.
األكثر د، ثالثي األبعاد )قابل في عبارة عن بناء متماسك ذو تركيب محدّ الجزيء البروتيني إن     

 بيذا التنظيم ونوعّيتو لتغّيرات محدودة(، ويممك وظيفة محددة أيضًا، ويتعمق الدور البيولوجي
 .الموصوف البنيوي
  لدراسة البروتينات البد من دراسة الحموض األمينية التي تدخل في تركيبيا.    

 الحموض األمينية -5-2
Amino Acids 

أحدث و  اليسين وعزل من بروتين الجيالتين،الغ وىو 6275اكتشف أول حمض أميني عام     
 من حممية الفيبرين. 6380حمض أميني ىو التريونين عام 

حمض  75حمض أميني إال أن أقل من عشر ىذه الكمية ) 855يوجد في الطبيعة حوالي     
 أميني( تصادف في تركيب البروتينات في جميع أشكال الحياة.

يحيط بيا أربع مستبدالت  α كربون تركيبيا العام جزيئات ذات ذرةحيث من  الحموض األمينيةإن 
عنيا  ( يشذّ Rمختمقة )وظيفة كربوكسيمية حرة، وظيفة أمينية ابتدائية حرة، ىيدروجين، وجذر 

 البرولين وىيدروكسي البرولين المذان يحويان زمرة أمينية ثانوية. 

 
عبارة عن ىيدروجين كما في  R إذا كان غير متناظرة بشكل عام إال αتكون ذرة الكربون     
نة برمز ذي ثالثة أحرف وىي األحرف األولى من اسم غاليسين. تكون الحموض األمينية معيّ ال

الحمض األميني غالبًا، وتستخدم حديثًا رموزًا ذات حرف واحد لتسييل مقارنة متتاليات الحموض 
 األمينية في البروتينات المتماثمة.

 التي تدخل في تركيب البروتينات الحموض األمينيةتصنيف  -5-2-1

 إلىR 4بحسب طبيعة الزمرة الجانبية  تصنف الحموض األمينية عادةً     
 وتضم: ةالحموض األمينية الخطي   - أ
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 الحموض األمينية ذات سمسمة جانبية أليفاتية وتشمل4 .1
  الغاليسينGlycine (Gly)  الجيالتين ينتشر بشكل كبير في البروتينات وخاصًة في

ض الصفراوية، كما أنو يشارك في اوفيبروئين الحرير، وكذلك في تركيب األحم
 عمميات إزالة السمية في مستوى الكبد.  

 
 النين اآلAlanine (Ala)  ىو كثير االنتشار، ُتشتق بنية الحوض األمينية األخرى من

الميتيمي. يصادف بنيتو عن طريق إحالل زمر متنوعة محل ذرة ىيدروجين الجذر 
 (.Co-Enzyme. Aآالنين كما في تركيب )-bأحيانًا 

 
  الفالينValine (Val)  

 
  الموسينLeucine (Leu) 

 
  إيزو لوسينIsoleucine (Ile) 

 
 روكربونية غير قطبية، وىي من الحموض دتممك الحموض الثالثة السابقة سمسمة ىي         
  مناالنسان اصطناعيا وتحصل عمييا )األساسية( ال تستطيع الحيوانات و  الضرورية         
 خالل الغذاء.         
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 الحموض األمينية الييدروكسيمية تشمل4  .2
  السيرينSerine (Ser) أن يكون  ليوجد في أغمب البروتينات، ويمكن لمييدروكسي

صفار البيض(.  (Vitelinز لمفوسفوبروتينات مؤسترًا ليعطي فوسفو السيرين المميّ 
، Azaserine ،Cycloserineوتكّون مشتقاتو بعض المضادات الحيوية4 

Chloramphenicol  . 

 
  التريونينThreonine (Thr)   من األحماض الضرورية لإلنسان 

 
 الكبريتية تضم4  ةالحموض األميني .3

  السيستئينCysteine (Cys)  يحوي عمى زمرة ىيدروكبريتية والتي تممك دورًا ىامًا
في بعض األنزيمات التي تفقد فعاليتيا عندما تكون ىذه الزمرة مكبحو أو عندما تكون 

( دورًا ىامًا في تركيب الحموض الصفراوية. Taurinمشتقاتو ) أحدممك يمؤكسدة. 
كّون الجزء الفعال ( الذي يُ Cysteamineويعطي نزع الزمرة الكربوكسيمية منو )

جزيئتين منو بواسطة الزمرتين  . يتشكل نتيجة ارتباطCo-Enzyme. Aلجزيئة 
 .Cystine (Cys-Cys)الييدروكبريتيتين الحمض األميني السيستين 

             
  الميثيونينMethionine (Met)  حمض أمبيني ضروري لإلنسان يوجد بكميات قميمة

في كثير من البروتينات، ويعتبر ىذا الحمض مانحًا لمزمرة الميتيمية في العديد من 
 التفاعالت االصطناعية.
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 الحموض األمينية ثنائية الكربوكسيل و أميداتيا4 .4

  حمض األسبارتيكAspartic. A (Asp). 
  األسباراجينAsparagine (Asn)و أميد حمض األسبارتيك.. ى 

                                         
  حمض الغموتاميكGlutamic. A (Glu). 
  الغموتامينGlutamine (Gln).ىو أميد حمض الغموتاميك . 

                                     
ينتشر حمضا األسبارتيك و الغموتاميك بشكل كبير في البروتينات، ويمعبان دورًا ىامًا في نقل     

 الزمرة األمينية. 
 الحموض األمينية القاعدية4 .5

  الميزينLysine (Lys)ىو من الحموض الضرورية لإلنسان، ويوجد عمى شكل . 
 الجيالتين. ىيدروكسي الميزين خاصة في تركيب الكوالجين و            
  األرجينينArginine (Arg).  يوجد في البروتينات القموية لمنوى الخموية )اليستونات

Histones وكذلك في البروتامينات ،)Protamine's      يمعب دورًا في حمقة .
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يعتبر األرجينين فوسفات ممول لمطاقة عند عديمات الفقار، ويشبو دوره دور اليوريا. 
 عند الفقاريات. فوسفات –الكرياتين 

  اليستيدينHistidine (His) ّي لكنو قموي الحتوائو عمى نواة . ىو حمض غير خط
الذي  Histamine ي نزع زمرتو الكربوكسيمية إلى إعطاء اليستامينإيميدآزول. يؤدّ 

ط إفراز حمض كمور الماء من ينشّ  ،ةالة العصبيّ يممك عدة أدوار4 يساىم في نقل السيّ 
 ع لألوعية الدموية.موسّ ىو و غدد جدار المعدة 

 

 
Histidine                         Histamine                           

 ض األمينية الحمقية وتضم:و الحم - ب
 الحموض األمينية العطرية تشمل4 .1

  الفينيل آالنينPhenylalanine (Phe).من الحموض الضرورية لإلنسان . 
  التيروزينTyrosine (Tyr) 4يقود استقالبو إلى عدة مركبات ىامة مثل .

Thyroxin, Adrenaline, Melamine's. 
  التريبتوفانTryptophan (Trp).من الحموض الضرورية لإلنسان . 
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 الحموض األمينية المتغايرة الحمقات تضم4 .2

  البرولينProline (Pro). 

  ىيدروكسي البرولينHydroxyproline (Hpr). 

                    

O

N
OH

H
proline

                    

O

N
OH

OH

H

Hydroxyproline
 

ة بل وظيفة ثانوية، ينتشر البرولين ابتدائيّ  أمينّية ال يمتمك ىذان الحمضان وظيفة             
 بشكل أكبر 

 من مشتقو.             
 4  ني ة السابقةلمحموض األمي القطبيـة الكهربائيـة

 Polarتيا الكيربائية، وذلك حسب حالة التأين، إلى قطبية طبيّ تقسم األحماض األمينية حسب قُ     
ة يّ د ىذه الخاصّ )عديمة الشحنة(. تحدّ  Nonpolar)سالبة أو موجبة الشحنة( أو غير قطبية 

 قطبي(، فتكون األحماضلميمة قابمية األحماض األمينية لالنحالل في الماء )و الماء ىو محمول ا
، وىي عادة ما تكون Hydrophilicاألمينية ذات المجموعات الجانبية  القطبية متجاذبة مع الماء 

األحماض األمينية ذات السالسل الجانبية غير  تميل عمى الجزء الخارجي لمبروتينات. بينما
 .ع لمداخل، إلى التجمّ Hydrophobicغير المتجاذبة مع الماء و القطبية، 
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 ومي زاتها التي تدخل في تركيب البروتينات األمينية الحموض

 الحمض األميني

 
 الرمز

الرمز 

 الحذيث

 الصيغة
 الكيميائية

الوزن 
 الجزيئي

g/mol 

قطبية 

 السلسلة

 الجانبية

حمضية أو 

 قاعذية

السلسلة 

 الجانبية

 األهمية

 الغذائية

Alanine Ala A 

O

NH
2

CH
3 OH

 

 متعـادل غير قطبي 89,1

 غير

 أساسي

Arginine Arg R NH

O

NH

NH
2

NH
2

OH

 

 قطبي 174,20
قاعـذي 

 قوي

 شبه

 أساسي

Asparagine Asn N 

O

O

NH
2

NH
2

OH

 

 متعـادل قطبي 132,12

 غير

 أساسي

Aspartic acid Asp D OH
OH

NH
2

O

O

 

 حمضـي قطبي 133,10

 غير

 أساسي

Cysteine Cys C 

O

NH
2

SH OH

 

 متعـادل قطبي 121,16

 غير

 أساسي

Glutamine Gln Q 

O

O

NH
2

NH
2

OH

 

 متعـادل قطبي 146,15

 غير

 أساسي

Glutamic acid Glu E 

O O

OHOH

NH
2  

 حمضـي قطبي 147,13

 غير

 أساسي

Glycine Gly G 

O

NH
2 OH 

 متعـادل غير قطبي 75,07

 غير

 أساسي

Histidine His H 

O

NH
2

N

N
H

OH

 

 قطبي 155,16
 قاعـذي

 ضعيف

 شبه

 أساسي

Isoleucine Ile I 

O

NH
2

CH
3

CH
3 OH

 

 أساسـي متعـادل غير قطبي 131,17
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Leucine Leu L 

O

NH
2

CH
3

CH
3

OH

 

 أساسـي متعـادل غير قطبي 131,17

Lysine Lys K 

O

NH
2

NH
2 OH

 

 أساسـي قاعـذي قطبي 146,19

Methionine Met M 

O

NH
2

S
CH

3
OH

 

 أساسـي متعـادل غير قطبي 149,21

Phenylalanine Phe F 

O

NH
2

OH

 

 أساسـي متعـادل غير قطبي 165,19

Proline Pro P 

O

N
H

OH

 

 متعـادل غير قطبي 115,13

 غير

 أساسي

Serine Ser S 

O

NH
2

OH OH

 

 متعـادل قطبي 105,09

 غير

 أساسي

Threonine Thr T 

O

NH
2

OH

CH
3

OH

 

 أساسـي متعـادل قطبي 119,12

Tryptophan Trp W 

O

NH
2NH

OH

 

 أساسـي متعـادل قطبي 204,23

Tyrosine Tyr Y 

O

NH
2

OH

CH
3

OH

 

 متعـادل قطبي 181,19

 غير

 أساسي

Valine Val V 

O

NH
2

CH
3

CH
3

OH

 

 أساسـي متعـادل غير قطبي 117,15

 النادرة التي تدخل في تركيب البروتينات الحموض األمينية -5-2-2

 ىيدروكسي -3)التي مرت سابقًا( مثل  ةىي عبارة عن مشتقات لمحموض األمينية العاديّ     
ىناك كذلك مشتقات ميتيمية لمحموض و الميزين ىو مشتق الميزين ويدخل في تركيب الكوالجين. 

يل اليستيدين ُوجدت في بعض البروتينات األمينية مثل ميتيل الميزين وثالثي ميتيل الميزين وميت
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تممك الحموض النادرة شيفرة وراثية، وتنشأ من تعديل حمض أميني نموذجي بعد أن  العضمية. ال
 يكون ىذا الحمض قد دخل بشكل فعمي في السمسمة الببتيدية المتعددة.

  الحموض األمينية التي ال تدخل في تركيب البروتينات -5-2-3

حمض أميني في الخاليا واألنسجة الحية المختمفة بشكل حر أو مرتبط،  031من ىناك أكثر     
( الحموض األمينية. تكون بعض Dو  δو  ɣو bولكنيا ال توجد مطمقًا في البروتينات مثل )

آالنين، )أورنتين، سيترولين، مركبان  -bالحموض نذائرًا أو مركبات انتقالية استقالبية مثل 
 األرجينين(. انتقاليان في اصطناع

 األمينيةالخواص العامة لمحموض  -5-3
General properties of amino acids 

درجة  011مركبات صمبة ُتشبو األمالح )ثنائية القطب( ليا درجات انصيار مرتفعة أكثر من     
 مئوية وتتفحم بشكل عام قبل أن تتحول إلى الحالة السائمة. تذوب بسيولة في الماء وال تذوب في

 .أغمب المحالت العضوية
  ّنظرًا ألن جميع الحموض األمينية تحوي عمى األقل زمرتين أمينية وأخرى  4دالتشر

ثنائية القطب كونيا  Aكربوكسيمية متشردتين فيي مركبات قطبية. تكون الجزيئة 
تحمل شحنتين متعاكستين ويمكنيا أن تتفاعل مع الحموض والقمويات. ففي الدم حيث  

pH=7.4  وفي المجال الخمويpH=7.1  توجد جميع الزمر الكربوكسيمية و األمينية
في الوسط الحامضي ترتبط الحموض األمينية بالبروتون وفي الوسط بشكل شاردي. 

 القموي تمنح البروتون.

 
 pHىي قيمة  PIلمحمض األميني)و الببتيد و البروتين(  نقطة التعادل الكهربائي

     أي أن مجموع الشحن  ،ةة شحنة كيربائيّ يممك فييا الحمض األميني أيّ  الوسط التي ال         
        يتحرك الحمض األميني الموجود  الموجبة يساوي مجموع الشحن السالبة، وبالتالي ال         
  يترسب ق عمى محمولو حقل كيربائي.ا ما طبّ إذ طبينقفي ىذه النقطة نحو أي من ال         
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  المحمول. pH=PIا تكون عندم         

 
 لمحموض  Rإضاقة لمزمرتين الكربوكسيمية واألمينية توجد زمر أخرى في الجذور             
  αاألمينية قابمة ألن تكون متشردة. في البروتينات ماعدا كل نياية تكون جميع الزمر             
 في د وابط الببتيدية، لذا فالزمر القابمة لمتشرّ الكربوكسيمية مشتركة في الر  αاألمينية و             
  لسالسل الجانبية ىي التي تساىم بشكل أساسي في إضفاء الشحنة عمى الجزيئةا           
 مرة األمين القموية والثنائية الكربوكيسل. الضخمة البروتينية إضافًة لز             
  يجري قياس طيف االمتصاص لمحموض األمينية العادية في المجال فوق البنفسجي

 . 280nmويجري قياس االمتصاص لمبروتينات عند  220nm<البعيد 
  إن الكيمياء الفراغية لألحماض األمينية المعزولة كيمياء الحموض األمينية الفراغية

بل تيتم بالوضع الفراغي لمزمر من البروتينات ال تيتم بمعرفة جية تدوير الضوء ليا 
المرتبطة بذرة الكربون غير المتناظرة. تممك جميع الحموض األمينية ذرة كربون واحدة 

لدراسة المماكبات الفراغية لمحموض األمينية  عمى األقل ال متناظرة )عدا الغميسين(.
الحمض من  يقارن بينيا وبين الغميسرألدىيد في كيمياء السكريات لمعرفة فيما إذا كان

تكون جميع الحموض األمينية التي تدخل في تركيب البروتينات من  .Dأو  Lالنوع 
 .Lالنوع 



Dr. Gousoon  السنة الثانية -كلية الصيذلة -جامعة الشام الخاصة  

92 

 

 
 الخواص الكيميائية لمحموض األمينية -5-4

Chemical properties of amino acids 

ة بزمرىا الوظيفّية التفاعالت الكيميائية المميزة لمحموض األمينية ىي التفاعالت الخاصّ         
 (.R)الكربوكسيمية، األمينية والزمر الوظيفية المختمفة في الجذر 

 أهم تفاعالت الحموض األمينية -5-4-1

 تكون الزمرة الكربوكسيمية أقل نشاطًا من الزمر األمينية وخاصًة ضمن الماء4    

 ض األمينية.الحمو سترات إ تفاعل الحموض األمينية مع األغوال إلعطاء ىواألسترة:  .1

من تفاعالت االستقالب، حيث تخضع جميع الحموض األمينية  نزع الزمرة الكربوكسيمية: .2
لتفاعالت نزع الكربوكسيل في الجسم الحي دون المرور عمى تفاعالت نزع الزمرة األمينية 
مسبقًا. تنتج عن ىذه التفاعالت األمينات الحيوية ) ذات الوظائف الفيزيولوجية المميزة 

اليستامين والسيروتونين و.......(. تقوم بيذه التفاعالت أنزيمات نازعة الكربوكسيل مثل 
Decarboxylases  مشتق فيتامين( ويرافقيا البيريدوكسال فوسفاتB64) 

 

من تفاعالت االستقالب وىو غير عكوس ويتم عمى عدة مراحل  الزمرة األمينية:نزع  .3
 FMNأو  FADمع مرافقو الفالفو بروتيني  Aminooxydaseيحفز ىذا التفاعل أنزيم 
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حيث يتم نزع الييدروجين من الحمض األميني وتحويمو إلى إيمينو الحمض بينما ُيرجع 
. يتحممو في المرحمة التالية في المرحمة األولى FMNH2أو  FADH2المرافق إلى 

 كيتو الحمض و أمونياα 4إيمينو الحمض تمقائيًا إلى 

 
ز ىذا التفاعل أنزيمات ناقالت األمين من تفاعالت االستقالب ُتحفّ نقل الزمرة األمينية:  .4

Transaminases ( ومرافقيا البيريدوكسال فوسفاتVit, B6 Phosphate ىو انتقال .)
 من ألفا حمض أميني إلى ألفا كيتو حمض وال يتم تحرير أمونيا4 لمزمرة األمينّية عكوسي

 
يعتبر من التفاعالت الممونة النوعية، وتشترك بيذا التفاعل يدرين: التفاعل مع الننه .5

الزمرتان األمينية والكربوكسيمية، ويسمح ىذا التفاعل بتحديد الحمض األميني عن طريق 
تعيين األلدىيد الناتج، والذي تنقص عدد ذرات كربونو عن الحمض األميني ذرة واحدة. 

يتم ىذا التفاعل عمى المنطمق.  2COقياس كذلك ُتعاير الحموض األمينية الحرة ب
حمض أميني لتتشكل جزيئة  αمرحمتين في المرحمة األولى تتفاعل جزيئة ننييدرين مع 
يمينو الحمض، ثم بوجود الماء يتحرر ا لنشادر ويتم الحصول عمى ألفا ننييدرين ُمرَجعة وا 

الحمض الموافق الذي تُنزع منو الزمرة الكربوكسيمية ليتحول إلى ألدىيد. في المرحمة  كيتو
الثانية تنضم جزيئة ننييدرين ثانية لتتفاعل مع الننييدرين الُمرَجعة والنشادر ليتم الحصول 
عمى معقد )بنفسجي رومان(. ُيستعمل التمّون من أجل التحري عن الحموض األمينية 

ا أو الرحالن الكيربائي، تعطي جمع الحموض األمينية ىذا التفاعل عدا بالكروماتوغرافي
  البرولين الذي ُيعطي لونًا أصفر.  
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تنشأ الرابطة الببتيدية من تكاثف حمضين أمينيين، حيث يشترك يل الرابطة الببتيدية: تشك .6

و ألفا الحمض األميني األول بزمرتو ألفا الكربوكسيمية )يشترك كحمض(، والثاني بزمرت
 األمينية )يشترك كأمين( بعد خروج جزيئة ماء4  

 
 وحماية لبقية الزمر  ايتطمب ىذا التفاعل مخبريًا تييئو لمزمر الوظيفية المتفاعمة من تنشيط لي       
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 .ATP لالوظيفية، أما خموّيًا فيتم التنشيط عن طريق ا      

 البنيوية لمببتيداتاستعمال الرمز المختصر في كتابة الصيغ  -5-5
Using the short code to write the structural formulas of peptides 

اليسار لمحمض األميني األول،  ةمن جي N–عمى صورة مسننة توضع النياية  ُتكتب الصيغة    
والروابط الببتيدية، ثم ُيضاف لذرة  αلمحمض األميني األخير. تكتب ذرات الكربون  C–والنياية 
  .المناسبة وذرات الييدروجين Rالزمر  αالكربون 

 
 يحتوي ثنائي الببتيد عمى رابطة ببتيدية واحدة والثالثي عمى رابطتين وىكذا.    
 Nُتعّين بداية السمسمة بالحمض األميني الموجود في النياية تسمى الببتيدات كما يمي:     

ألنيا دائمًا  ylفيو ودائمًا مع الالحقة  الطرفية ثم الحموض األخرى ضمن الترتيب الذي تتابع
 تشترك كحمض، أما الحمض األخير فتُترك تسميتو كما ىي. مثال4  

GlycineIsoleucylValylAlanyl

minGlyIslValAlamin



 CusTerNusTer
 

 رباعي ببتيد

 الببتيدات -5-6
Peptides 

إن البنية األولّية لمببتيدات ىي تسمسل خطي لثماالت الحموض األمينية الُمكونة ليذا الببتيد     
 والمرتبطة مع بعضيا بروابط ببتيدية وتُقسم إلى4

حموض أمينية وىناك عدة  01-0تضم من : Oligopeptidesقميالت الببتيد  .1
 ببتيدات ذات فاعمّية حيوّية وفيزيولوجّية.
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حمضًا أمينيًا و تشمل عددًا  031-01تضم من  :Poly peptidesد عديدات الببتي .2
 من اليرمونات ذات األىمّية الحيوّية.

 من أهم األمثمة عمى الببتيدات:     
 اإلنسولين Insulin:  أول بنية ببتيدية ُعرفت من قبل العالمSanger 0531 .

النغرىانس في المعثكمة يعمل وىو ىرمون تُفرزه جزر ، الببتيدات العالية ُيعتبر من
 عمى تخفيض نسبة السكر في الدم وتنظيميا.

 والثانية اً أمينيّ  اً حمض 00األولى  تحويسمسمتين ببتيدّيتين  من اإلنسولين يتكون
حمض أميني يربط بينيما جسران من الروابط ثنائية الكبريت،  11من  مكّونة

 ين.وىناك جسر داخمي ثنائي الكبريت في إحدى السمسمت

 
 موكاغون الغGlucagon:  05ىرمون الخاليا األلفية في المعثكمة يتكون من 

حمض أميني يعاكس تأثره الفيزيولوجي اإلنسولين، حيث يرفع نسبة سكر الدم 
 بزيادة تحمل مولد السكر الموجود في الكبد.

 موتاتيون الغGlutathione : يصادف في كل أنسجة الجسم وفي كل خمية يممك
ىامًا في تفاعالت األكسدة و االرجاع، وُيظير فعالية كثير من األنزيمات دورًا 

 .وىرمون اإلنسولين. ىو ثالثي ببتيد

C

O

OH

C N CH2

O

CHC CH CH2 CH2 C

O

OH

NH2

O

N

H CH2

SH

H

Glu Cys Gly
 

وىناك مجموعة أخرى من الببتيدات مثل ىرمونات الغدة النخامّية والمضادات الحيوّية     
ات الببتيد ىذه عمى الجسيمات الريبية وال تؤثر المصطنعة من قبل بعض الفطور. ال ُتصطنع عديد

 . Lو  αعمييا األنزيمات الُمحممية لمبروتينات والمتخصصة فقط باألحماض من النوع 
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  البروتينات -5-7
Proteines 

ىي عديدات ببتيد ذات وزن جزيئي مرتفع، و يحتوي بعضيا عمى مركبات إضافية غير     
  الحموض األمينّية.

 ة بنيات مسؤولة عن تشكل البنية البروتينّية ذات الفاعمّية البيولوجّية4 عدّ جد و يُ     
ة مرتبطة ىي سمسمة أو أكثر من سالسل خطية ال متفرعة لحموض أمينيّ البنية األولي ة:  .1

 مع بعضيا بروابط ببتيدّية4

 
 جة األفعال صفات الرابطة المضاعفة وصفات الرابطة األحادّية نتي الرابطة الببتيدية تممك    
 الطنينّية بين الروابط )يتم ىجرة زوج من االلكترونات الحرة من ذرة اآلزوت باتجاه ذرة     
 األكسجين عن طريق المرور بالكربون(، وىي مستوية تمامًا وتقع في مستوي واحد في     
 ن المتحدة الفراغ، وىي بشكل مفروق. الصفة الممّيزة ليذه الرابطة ىو وجود ذرة الييدروجي    
 مع ذرة اآلزوت والتي تضمن تشكيل روابط ىيدروجينّية مع أكسجين زمرة الكربونيل لجذر     
 الحمض األميني الثالث في سمسمة الببتيد.     
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4 ُيحدد ىذا المستوى درجة انحناء و انثناء و التفاف البنية الثانوي ة )المستوى الثاني( .2
بعض أجزاء السمسمة الببتيدية نتيجة قوى جذب ال تكافؤّية )روابط غير مشتركة( بين 
أجزاء السمسمة الببتيدية، وىذه القوى ىي الروابط الييدروجينّية، التي حددتيا معمومات 

وجود النماذج التالية التي ُتمخص . وقد ثُبت 0523من قبل باولينغ وكوري عام  Xأشعة 
 المعمومات حول التركيب الثانوي لمبروتينات4

  الحمزونα α-Helix  في كثير من البروتينات، فيو تتخذ ىو تركيب واسع االنتشار
السمسمة الببتيدّية شكل النابض أو الحمزون نتيجة لمدوران الحر حول رابطتي ذرة 

وتمتد جميع السالسل الجانبّية خارج الحمزون. وىو عبارة عن لولب يميني  αالكربون 
تتماسك حمقات الحمزون فيما بينيا بواسطة الروابط الييدروجينية فقط بنزول الحمزون 

حمض  1.4يتألف ىذا الحمزون من خمس لّفات تحتوي كل لّفة  والتي مّر ذكرىا سابقًا.
بمجموعيا قوى  لكن تشكل ،أميني. ُتعتبر الروابط الييدروجينية قوى جذب ضعيفة

 R. تكون الجذور αُتمسك وُتغمق قطعًا من جزيئة البروتين عمى شكل الحمزون 
موّجية نحو الخارج ويمكنيا أن تتفاعل فيما بينيا أو مع الوسط، وىذا ما يؤدي إلى 
إنقاص الخواص المحبة لمماء ويزيد من الخواص الكارىة لمماء في األقسام المشكمة 

 .αلمحمزون 

 

  البنيةb-  ُتتألف جزيئات بعض البروتينات مثل فيبروئين الحرير بشكل  فيحّيةالص
%(. تصطف السالسل في ىذه البنية 011أساسي من الصفائح المنثنية )يصل حتى 

، Zig – Zagإلى جانب بعضيا لتعطي ثنيات عمى شكل صفائح مرتبة تظير بشكل 
البنية غالبًا ممتدة  تتماسك بواسطة روابط ىيدروجينية بشكل عرضاني. تكون ىذه
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بصورة تامة وليا شكالن4 متعاكسة التوازي تنشأ عندما تتوضع السالسل بشكل 
. أما البنية الثانية فيي البنية المتوازية Cمتقابمة مع النياية  Nمتعاكس أي النياية 

متقابمة مع  Nتمتد السالسل في ىذه البنية بجانب بعضيا وباتجاه واحد أي النياية 
 N4النياية 

 
  الحمزون الثالثي يقتصر وجوده عمى بروتين الكوالجين حيث تتألف ليّيفاتو من تحت

وحدات عديدة الببتيد )موجودة عمى شكل حمزون يساري( متواترة تدعى بالتروبو 
كوالجين، وىذه التحت وحدات مكونة من ثالث سالسل عديدة الببتيد ممتفة عمى 

الخيط. يوجد في تركيب ىذه البنية أحماض  بعضيا بصورة متينة لتشكل حباًل ثالثي
الغاليسين والبرولين والييدروكسي البرولين وىيدروكسي الميزين ويعتقد بأنيا مرتبة 

تُثبت ىذه البنية الروابط بشكل دوري، وتمنح الجزيء القساوة و الييئة الفراغّية النوعّية. 
 لتكافؤّية.الييدروجينّية إضافة لوجود نمط من الروابط العرضانّية ا
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ىو التفاف وانثناء السمسمة أو السالسل الببتيدية  البنية الثالثي ة )المستوى الثالث(: .3
تين بنية ثالثّية محددة بروتين حيث أن لكل برو ن لموترابطيا حتى تكتسب التركيب المعيّ 

وأىم الروابط التي تُثبت ىذه  ،أو كرات اً قد تكون أليافًا أو طبقات أو أقراص ،خاصة بو
 البنية ىي4 

بين الحمزونات المتجاورة أو بين المجموعات الجانبية لألحماض  الروابط الييدروجينية - أ
 األمينية أو مع الماء.

 .بين الجذور الالقطبّية لألحماض األمينية (مسيمة)التجمعات غير المحبة لمماء - ب

 ارتباط جزيئتي سستيئين.الروابط ثنائية الكبريت ناتجة عن  - ت

الروابط األيونية بين المجموعات المشحونة إيجابيًا والمشحونة سمبيًا في جذور  - ث
موتاميك مع ين مجموعة الكربوكسيل الثانية لمغاألحماض األمينية )تجاذب كيروساكن ب

نتيجة ليذه التجاذبات تقترب بقايا الحموض البعيدة مجموعة األمينو الثانية لّميزين(. 
لواحدة من األخرى لتتشكل مناطق ضرورية لسير عمل البروتين )المراكز الوسائطية ا

 لألنزيمات(. 
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ىي التوّضع الفراغي لجزيئة البروتين الحاوية عمى  البنية الرابعي ة )المستوى الرابع(: .4

عدة سالسل بولي ببتيدية، تتثبت في الفراغ وتُبدي فعالية بيولوجّية. تتكون جزيئات كثير 
ويعطي اتحادىا  Monomerمن البروتينات من عدة وحدات ندعى كل منيا 

Moltmerلمجزيء. تُثبت  ، وتظير الفعالية البيولوجّية من اجتماع كل وحداتو المكونة
ىذه التجمعات الروابط الييدروجينية والكيربائية الساكنة وروابط ثنائية الكبريت..... مثل 
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أنزيم فوسفور يالز مؤلف من سمسمتين و الييموغموبين المكون من أربع تحت وحدات 
  وترتبط كل منيا بجزيئة ىيم. b2 b1, α2 α1نوعية 

 

 
 خواص البروتينات -5-8

Properties of proteins 

  :تتحممو جزيئات البروتين الضخمة أثناء مراحل اليضم إلى الوحداتالحممهة والهضم 
 . Peptidasesو  Proteasesالمكونة ليا بواسطة مجموعة من انزيمات 

  عممية التمس خ( فقدان البنية الطبيعيةDenaturation) 4 يمتمك البروتين شكاًل ثالثّي
نظامو دون تحطيم ألي رابطة ببتيدية، وذلك من خالل  أن يختلّ  األبعاد، ويمكن ليذا الشكل

انفصام الروابط التي تحافظ عمى ىيكل البروتين داخل الفراغ. توجد مجموعة كبيرة من 
4 الحرارة، محمول البولة، األشعة فوق العوامل الفيزيائية و الكيميائية التي تسبب ىذا التخريب

حموض واألسس القوية، المنظفات، التحريك والخفق الشديد البنفسجّية، المحالت العضوية، ال
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التي تعتبر سامة جدًا ألن شواردىا المعدنية ترتبط مع زمر فعالة  و أمالح المعادن الثقيمة
موجودة عمى سطح البروتين مسببًة بذلك تخريبًا لمبروتينات واألنزيمات وىذا التخريب غير 

 عكوسي.

  تأثيرpH مرت سابقا. 4بروتينالوسط عمى ذوبانية ال 

 يذوب بعض البروتينات في الماء النقي مثل األلبومينات، وبعضيا اآلخر يذوب  4الذوبانية
في محاليل األمالح المعتدلة، أو عندما يكون الوسط حمضيًا أو قمويًا بشكل ضعيف مثل 

  الغموبولينات وبعضيا غير ذّواب ضمن ىذه الشروط المختمفة. 

 اتتصنيف البروتين -9 -5
Calcification of Proteins 

 ُاقترحت عدة نماذج لتصنيف البروتينات نذكر منيا4    
التصنيف بداللة شكل الجزيئات4 يعتمد عمى النسب المحورية لمجزيء ثالثي األبعاد وتقسم  .1

 إلى4

بة مكونة من ألياف أو ليّيفات ابة، وتسمى بالمتصمّ يفّية4 وىي غير ذوّ البروتينات المّ  - أ
 فيبروئين الحرير، الكوالجين، اإليالستين، الكيراتين، الميوزين والميفين.مثل4 

يا كروي أو بيضوي ذوابة في الماء بسيولة مثل4 البروتينات الكروية4 شكم - ب
 األلبومينات والغموبولينات. 

 التصنيف بداللة تركيبيا الكيميائي4 تقسم إلى4 .2

فقط حموضًا أمينية منيا4 األلبومين،  البروتينات المتجانسة4 يكون ناتج حمميتيا - أ
 البروتامين ، الييسونات، الكوالجين والكيراتين.

البروتينات غير المتجانسة4 تشتمل عمى سمسمة أو عدة سالسل ببتيدية متعددة  - ب
إضافًة إلى جزء غير بروتيني ُيطمق عميو اسم الزمرة البروستيتية، التي تكون مرتبطة 

4 البروتينات السكرّية، البروتينات الصباغّية الممّونة، بروابط مشتركة شاردّية مثل
 البروتينات الشحمية، البروتينات المعدنية، البروتينات النووية والبروتينات الفوسفورّية.  

التصنيف باالعتماد عمى وظيفة البروتينات4 ال يوجد تصنيف يوّضح أىمية البروتينات  .3
 الضخمة4

  ّالتي ُتحّفز التفاعالت الحيوّية المختمفة.دة ىي األنزيمات4 بسيطة أو معق 

 .اليرمونات4 ىي العوامل المنظمة لمختمف التفاعالت الحيوّية 
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 ناقل لمحموض  لبروتينات النقل4 مثل الييموغموبين ناقل لألكسجين، ألبومين المص
 الدسمة في الدم.

 .بروتينات األنسجة4 مثل الكوالجين، الكيراتين، وبروتينات أغشية الخاليا 

  بروتينات التخزين4 مثل بروتينات الحبوب، كازائين الحميب، ألبومين بياض البيض
 والبروتينات التي ُتخزن الحديد في الطحال. 

  ّان في تشكيل د الميفين والترومبين اليامّ ، مولّ ات األجسامبروتينات الحماية4 مثل مضاد
 وتينات الغريبة.خثرة الدم وبروتينات تشترك مع مضادات األجسام في تناول البر 

   ......الّسموم4 مثل بروتينات ُسّم األفعى، ُسّم الدفتريا  

 


