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األمينيةاألحماض 

 حامض أميني20خل في تكوين البروتين   يد.1
مواد صلبة تذوب في الماء بدرجات متفاوتة وال تذوب في .2

المذيبات العضوية
L-amino acids عبارة عن   األمينيةجميع األحماض .3
يوجد بكل حامض أميني مجموعتين وظيفيتين علي األقل    .4
مجموعة األمين مرتبطة بذرة الكربون الفا    .5
الجاليسين  جميعها نشط ضوئيًا عدا  .6
تنصهر في درجات حرارة عالية نظرًا لقوة الترابط بين مكوناتها   .7
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أمفوتيرية  األحماض األمينية لها خاصية      
) تتفاعل آمحض أو آقلوي حسب الوسط     (

CH

NH3
+

R COO
-

أيون ثنائي القطبية  

CH

NH2

R COO
-

+OH-

أيون سالب

CH

NH3
+

R COOH

+H+

أيون موجب

Zwitterion

نقطة العادل الكهربي



متأين  عندما يكون الحمض نصف     
:  يكون ) يتساوى ترآيز الحمض مع ترآيز قاعدته المرافقة      (
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األمينيةاألحماض 
) غير محبة للماء  ( غير قطبية  ذات جذور أمينية   أحماض -1
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Methionine ميثيونين
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) محبة للماء  ( ذات جذور قطبية     أمينية   أحماض -2
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Asparagine أسباراجين 
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 ذات جذور سالبة الشحنة    أمينية   أحماض -3
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 ذات جذور موجبة الشحنة     أمينية   أحماض -4
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الببتدية و الروابط الببتيداتتعريف 

 مع بعضها  األمينيةيمكن ان ترتبط األحماض �
 أو الببتيديةبواسطة رابطة تسمى الرابطة 

.األميدية

 قليلببتيد=   حمض أميني �3-10
الببتيدعديد =  حمض أميني �10-100
بروتين=  حمض أميني 100أآثر من �



الببتيد وتكوين عديدات الببتيديةالرابطة 
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الببتيدات   تسمية 

 األحماض ترتيب   و  نوع حسب الببتيدات  تسمى�
 : األمينية

 الذي يقع بالطرف    األميني بالحمض   التسمية  أتبد�
.للببتيد   اليسرى  بالجهة    تظهر  لتياألميني وا 

 حمض آل  اسم  بنهاية  ) yl , يل  (المقطع يضاف و �
  يحتوي  الذي  االخير األميني الحمض   ماعدا اميني
. الكربوآسيل    مجموعة على

) (Gly-Tyr-Cys سيستايين    تايروزيل     جالسيل  مثل�



الببتيداتتسمية 
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الببتيداتتسمية 



CH - CH2 - CH2 - C - NH - CH - C - NH - CH2 - COO-
COO-

O ONH3+

CH2

SH

α γ

الجلوتاثيون
 جاليسين    سيستاينيل  �  جلوتاميل �  جاما

γ- Glu � Cys � Gly

سلفهيدريل 
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األمينية   واألحماض   للببتيدات  األهمية البيولوجية    

) والكالسيتونين     اإلنسولين   (هورمونات   .1
أجراميسيدين    و فالينوميسين   (مضادات حيوية   .2

valinomycin & gramicidin A(
)bleomycinبليوميسين    (مضاد لألورام  .3
فاآسينات  .4
(G, E) العصبية    السياالت  ينقل  األمينية   بعض األحماض  .5
 محور تايروسين   هو عبارة عن   الثيروآسين  .6



تصنيف البروتينات 

) ليفية ومكورة   (بروتينات بسيطة    �

 �  فوسفوبروتينات    (بروتينات مرتبطة أو مرآبة     �
 ........)-  اليبوبروتينات    �  جليكوبروتينات   

بروتينات مشتقة    �



 Simple proteinsالبروتينات البسيطة     Simple proteinsالبروتينات البسيطة    

Fibrous Proteinsالبروتينات الليفية      �

 والكوالجين   آيراتين  مثل الفا وبيتا    

Globular Proteinsالبروتينات المكورة أو المطوية      •

  والبروتامينات     والجلوبيولين    مثل األلبومين    
والبروالمينات     الجلوتيلينات   



α-keratin آيراتينالفا  �
السيستينمن %  20-10يحتوي علي 

توجد في األلياف التي تتمدد بالحرارة مثل الشعر والصوف

Β-keratin آيراتينبيتا �
 قليلة فليس بها روابط ثنائية الكبريتالسيستيننسبة 

 ذات سلسلة طرفية قصيرةأمينيةتحتوي علي أحماض 
ال تتمدد بالتسخين 

  البروتينات الليفية�البروتينات البسيطة 
الكيراتينات 
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رابطة ثنائية الكبريت



  البروتينات الليفية�البروتينات البسيطة 
Collagens  الكوالجينات 

تمثل ثلث وزن الجسم    �
 والغضاريف  connective tissuesموجودة في األنسجة الرابطة    �
  برولين  والهيدروآسي   البرولين  تحتوي علي نسبة عالية من      �

الجاليسين  
السيستايين     وذلك لغياب  سيستين   ال تحتوي علي  �
 بالغليان   جيالتين   ال تذوب في الماء البارد ولكن تتكسر إلي     �



 البروتينات المكورة�البروتينات البسيطة  
Albumins األلبومينات -1

تذوب في الماء وتتجلط بالحرارة العالية ومنها نباتي وحيواني

Globulins الجلوبيولينات -2
ال تذوب في الماء ولكن في المحاليل الملحية المخففة

وجامامنها نباتي وحيواني وتقسم إلي الفا وبيتا 

 Basic proteins البروتينات القاعدية -3
تذوب في الماء

 األرجينين القاعدية مثل األمينيةتحتوي علي نسبة عالية من األحماض 
والهيستيدين والاليسين

والهيستونات البروتامينمنها 



البروتينات النباتية -4
ال تذوب في الماء ولكن في المحاليل Glutelins الجلوتيلينات -أ 

الحمضية أو القلوية المخففة
 القمح جلوتينيننباتية المصدر ومنها 

   Prolaminsالبروالمينات -ب
% ) 80-70 (الكحوالتال تذوب في الماء وال االحماض ولكن تذوب في 

والهوردينين الجلياديننباتية المصدر ومنها الزايين و 

 البروتينات المكورة�البروتينات البسيطة  



 Conjugated proteinsالبروتينات المرآبة    

تدخل في ترآيب األغشية الخلوية        : الجليكوبروتينات    -1
 وآذلك في الدم  الغشاء البالزمي توجد في  :  الليبوبروتينات     -2
)  الحليب  آازينمثل    (الفوسفوبروتينات     -3
 البروتينات النووية      -4
 والبروتينات ملونة       فالفوبروتينات   -5
 بروتينات محتوية على فلزات     -6



  والببتونات    البروتيوزات    هي البروتينات المتحللة جزئيًا مثل       �
. الببتيد  وعديدات  

 Derived proteinsالبروتينات المشتقة  



خواص البروتينات

من الوزن الجاف  %  50 مواد ذات وزن جزيئي آبير وتمثل أآثر من .1
. للخلية الحية 

ذوب في الماء والمحاليل الملحية المخففة بدرجات مختلفة    يالمكور  .2
. المكونة لهااألمينية تحدد خواصها الكيميائية والفيزيائية األحماض  .3
 تعتمد خواصها البيولوجية علي شكلها في الفراغ   .4
أمفوتيرية مواد .5
 وعند نقطة التعادل الكهربيوالكحوالت   تترسب بالحرارة .6
 بروابط آارهه للماءآالفوسفوليبيدات  ترتبط مع مواد أخري .7



األهمية البيولوجية للبروتينات 
) األجسام المضادة و عوامل التجلط    ( وظيفة وقائية دفاعية    -1
) واإلالستين    والكوالجين   الكيراتينات   ( وظيفة بنائية    -2
) الترانسفريين    الهيموجلوبين و األلبومين و        ( وظيفة نقل   -3
) اإلنزيمات  ( وظائف تنشيطية تحفيزية     -4
) والمايوسين     األآتين-األلياف العضلية    ( وظائف حرآية انقباضية    -5
) البروتينات المثبطة     -  الهيستون  ( تنظيم عمل المورثات     -6
)  GHالسوماتوتروبين     ( وظائف هرمونية    -7
وتوآسينات     سموم -8
)  وزالل البيض    مح( مخزن للغذاء  -9



 تشخيص األمراض   -1
 تصنيع آيماويات التحاليل الطبية        -2
 .....) الجيالتين   ( الصناعات الغذائية    -3
 النمو  وهرمونات    اإلنسولين   الصناعات الدوائية مثل إنتاج       -4
) الليبيز إنزيم  ( صناعة المنظفات    -5
 المشروبات   -6

 للبروتينات   الطبية والصناعيةاألهمية 



مستويات ترآيب البروتينات
 الترآيب األولي-أ

 في السلسلة  او    األمينية  تسلسل األحماض   : الترآيب االولي  �
.  المكونة للبروتين    الببتدية  السالسل  

مثال االنسولين    �
 تحتوي  ببتيدية  سالسل  4(مثال الهيموجلوبين    �

)574على 
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مستويات ترآيب البروتينات
 الترآيب الثانوي-ب

 وآيفية   الببتدية   يبين هذا الترآيب الشكل الفراغي للسلسة        �
. التوائها و التفافها    

 فأين جزيء البروتين      الهيدروجينبة  ونظرًا لوجود الروابط   �
: يأخذ االشكال التالية   

  بإسم  الشكل اللولبي او الحلزوني المعروف          -أ�
) . هيلكسالفا  (

بيتا  ( شكل الصحيفة المستوية او ترآيب       -ب �
). شيت

 ويقتصر وجوده     الكوالجيني الحلزوني الثالثي      -ج�
الكوالجين بروتين على



Secondary Structure الشكل اللولبي او الحلزوني   
) هيلكس الفا (



 شكل الصحيفة المستوية -ب
) بيتا شيت(او ترآيب 



الكوالجيني  الحلزوني الثالثي  -ج



 و ترابطها    الببتدية  وهو التفاف و انثناء السلسلة      �
. حتى تكتسب الترآيب المعين للبروتين    

: ويثبت هذا الترآيب القوى و الروابط التالية       �
. الروابط الهيدروجينية    -أ�
.  التجمعات غير المحبة للماء او الكارهة للماء       -ب�
. الروابط ثنائية الكبريت     -ج�
.  الروابط األيونية    -د�

مستويات ترآيب البروتينات    
 الترآيب الثالثي  -ج



Tertiary Structure

� non-linear
� 3 dimensional
� global but restricted to the 

amino acid polymer
� formed and stabilized by 

hydrogen bonding, covalent 
(e.g. disulfide) bonding, 
hydrophobic packing toward 
core and hydrophilic 
exposure to solvent

� A globular amino acid 
polymer folded and 
compacted is somewhat 
functional (catalytic) and 
energetically favorable !
interaction! المايوجلوبين   



Tertiary structure



 مع الببتدية ارتباط السالسل      : الترآيب الرباعي   �
بعضها لتكون الشكل النهائي للبروتين في حالة         

. ان لبروتين يتكون من اآثر من سلسلة      

مستويات ترآيب البروتينات
 الترآيب الرباعي-د



Quaternary Structure

� non-linear
� 3 dimensional
� global, and across 

distinct amino acid 
polymers

� formed by hydrogen 
bonding, covalent 
bonding, hydrophobic 
packing and hydrophilic 
exposure

� favorable, functional 
structures occur 
frequently and have been 
categorized  



Quaternary structure

Hemoglobin - 4 chains. 
There are two identical "alpha" chains and two "beta" 
chains (α2β2). Here, alpha in gray and light blue:

Do all proteins have 4û structure? 



Elements of protein structure

2û1û 3û 4û



بعض التعريفات المهمة  

Amphotericاألمفوتيرية   الخاصية • property 
 المرآب الكيميائي علي شحنتين إحداهما سالبة         إحتواء  هي   

 موجبة واألخري

Isoelectricنقطة التعادل الكهربي   • point 
  ات الشحن  مجموع كون فيها  يهي درجة األس الهيدروجيني التي    

 وبذلك تكون الشحنة الكلية       يالسالبة والموجبة للبروتين متساو      
لموجب   اوعندها ال يتحرك البروتين للقطب السالب وال         .  متعادلة

  .ويكون معدل الذوبان أقل ما يمكن    . إذا ما تعرض لمجال آهربي   



Denaturationتغير الترآيب الطبيعي للبروتين 
   

هو تغير شكل البروتين الفراغي نتيجة تعرضه
لظروف قاسية مثل الحرارة العالية أو الفرق الكبير
بين ترآيز األس الهيدروجيني للوسط والدرجة المثلي

وينتج عن  ذلك فقدان. للنشاط الحيوي للبروتين  
البروتين لخصائصه الفيزيقية وبالتالي لوظيفته

الحيوية 
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الليبيدات  
 جزيء  مع دهنية  أحماض   إسترات  هي  

.آحول  
 بعدم قابليتها للذوبان      الليبيدات وتتميز 

فى الماء ألنها مرآبات غير قطبية و     
لكن تذوب فى المذيبات الغير قطبية        

 و البنزين  الكلوروفورم و اإلثيرمثل



+ H3C(CH 2)nCOOH 

حامض دهني 

CH2OH
CHOH  
CH2OH

جليسيرول

CH2-OC=O -(CH 2)nCH3

CHOH
CH2OH

جليسيرولأحادى أسيل 



لليبيدات  األهمية البيولوجية 
الدهون الموجودة فى الغذاء 

 الليبيداتمصدر للطاقة حيث أن واحد جرام من        1.
 سعر حراري 9.3يعطى  

مصدر للفيتامينات التي ال تذوب إال في الدهون مثل       2.
K,E,D,A      وبالتالي تساعد على امتصاصها

واالستفادة منها  
 الضرورية التي ال   الدهنيةتذود اإلنسان باألحماض    3.

يستطيع الجسم تكوينها   



الدهون المختزنة فى الجسم    
مخزن للطاقة  1.
تدخل في ترآيب جدران الخاليا و في     2.

بالزما الدم و األنسجة العصبية 
 الحي لكائنل زل حراري اع3.
غشاء واقي يحمى األعضاء من الصدمات       4.
الهرموناتتدخل فى ترآيب بعض  5.



الليبيدات تصنيف 
 بسيطة  ليبيدات       -1

الزيوت   
الدهون   
الشموع    

 مرآبة  ليبيدات       -2
)فوسفوليبيدات  (فوسفورية ليبيدات
)جليكوليبيدات( سكرية   ليبيدات
) ليبوبروتينات ( بروتينية ليبيدات

 مشتقة ليبيدات       -3



الليبيدات     تسمية      
 االسم التجارى -1

إلستياريك    و االبالمايك     حمض 

 الكيميائي اإلسم  -2

 الرمز الرقمى  -3



 الكيميائي اإلسم  -2
المقطع +  الكربون ذراتعدد  

anoic في األحماض المشبعة              
enoic     مشبعة  في األحماض الغير  

مثال 
  البالمتيك    حامض 

Hexadec        ذرة آربون و مشبع 16 anoic

اإلستياريك       حامض 
Octadec         ذرة آربون و مشبع  18 anoic



يكلينولي الحامض   
 رابطة مزدوجة بين ذرتي    2ذرة آربون و   18   

13-12 و 10 -9الكربون 

enoic+ عدد الروابط المزدوجة     +  الكربون   ذرات  عدد + مكان الرابطة     

9,12 –octadeca di enoic

6,9,12 –octadeca tri enoic

يكلينولين الحامض   
-6 الكربون ذرات روابط مزدوجة بين   3ذرة آربون و  18
13-12 و 10 -9 و 7



الرمز الرقمي       -3
اماآن الروابط ∆عدد الروابط المزدوجة   :  الكربون    ذرات عدد 

مثال 
C16 : 0                                البالمتيك  حامض 
C18 : 0                              اإلستياريك          
 C18 : 2∆9,12                         يكلينوليال         
C18 : 3∆6,9,12                      يكلينولينال         



H3C (CH2)7        H 
 

10C      
  

9C      
 

HOOC (CH2)7        H 

H3C (CH2)7        H 
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9C                                
 

              H        (CH2)7COOH 

 )trans حمض اإللياديك (مقابل  )Cisحمض األولييك (مجاور



الدهنيةالشكل المتعرج لألحماض     ): 1-2( شكل   .

اإلستياريكحمض  :  1مثال 
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اإللياديك حمض  :  2مثال 



COOH

CH3

اآلراآيدونيكحمض   ): 2-2(شكل 



الدهنية خواص األحماض   
أوًال الخواص الفيزيقية  

اإلنصهار    •
 آلما    الدهنية األحماض   إنصهارتنخفض درجة   

   قل طول السلسلة الكربونية وزاد عدد الروابط المزدوجة   

الذوبان   •
 الغير قطبية مثل  ة تذوب في المذيبات العضوي 

والكلوروفورم   البنزين 



: ثانيًا الخواص الكيميائية
األسترة  •

+ H3C(CH 2)nCOOH 

حامض دهني 

CH2OH
CHOH  
CH2OH

جليسيرول

CH2-OC=O -(CH 2)nCH3

CHOH
CH2OH

جليسيرولأحادى أسيل 

التأين•
RCOOH ↔ RCOO- + H+



التصبن•
CH3(CH2)16COOH + NaOH →
CH3(CH2)16COONa + H20

التصبنتعريف 



COONa

COONa

COONa

COONa



) الرقم اليودي   (الهالوجيناتالتفاعل مع  •

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH 

CH3(CH2)7CH-CH(CH2)7 COOH

I      I

I2

CCl4



تعريف الرقم اليودي       

 جرام من  100عدد جرامات اليود التي تتفاعل مع   
  وتعبر عن درجة التشبع  الليبيدالحمض الدهني أو   



)الهدرجة  (اإلختزال•
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH + H2
  CH3(CH2)16COOHNi

160-200ºC



األآسدة   •
 األآسيدي   التزنختعريف 

 الغير مشبعة نتيجة تعرضها   الدهنية  تتأآسد األحماض   
للضوء أو الماء أو لبعض اإلنزيمات المؤآسدة، ويطرأ          

التأآسد على طرفي الرابطة المزدوجة فتتحول إلى         
.  أو أحماض عضوية آيتونات أو ألدهيدات     أو آحوالت

أما األآسجين الجوي فيساعد على تكوين     
تتحلل بعد ذلك إلى      ROOH هيدروبيروآسيدات  

وآيتونات الدهيدات   



Glycerides  الجليسيريدات  
 المتعادلة     الليبيدات   

+ H3C(CH 2)nCOOH 

حامض دهني 

CH2OH
CHOH  
CH2OH

جليسيرول

CH2-OC=O -(CH 2)nCH3

CHOH
CH2OH

جليسيرولأحادى أسيل 



الجليسيريدات   خواص  

الذوبان•

التحلل المائي •

التصبن•



Prostaglandins   البروستاجالندينات        

 مشتقة   ذرة آربون    20 تتكون من         آربوآسيلية     هي أحماض     •
أراآيدونيك     من حمض     

يوجد منها عدة أنواع تختلف في مواضع الرابطة المزدوجة                       •
ومجموعات الكربوآسيل والكربونيل                    

تشبه الهرمونات في العمليات الفسيولوجية                      •
تعمل على خفض ضغط الدم ولها دور في اإلخصاب والحمل                     •
تنشط حرآة العضالت الملساء            •
تثبط تحلل األنسجة الدهنية إلى أحماض دهنية وجليسرول                        •



Sterolsاالستيروالت   
Steroidsاالستيرويدات 

توجد في النباتات والحيوانات  •
االستيرول هو ستيرويدات آحولية ومنها الكولستيرول        •

والسايتوستيرول والصفراء وحمض الكوليك      
واالرجوستيرول   

الكولستيرول   •
اإلرجوستيرول    •



Biologicalاالغشية الحيوية     membranes   

 الليبيداتيتكون الغشاء البالزمي من طبقة مزدوجة من    
وجاليكوليبيدات  فوسفوليبيداتعبارة عن  

يغطيها ويتخللها طبقة من البروتينات  
 لها خواص مزدوجة     جزيأتها  بأنها الليبيدات تتميز طبقة 

الشحنة تحتوي على أجزاء قطبية وأجزاء غير قطبية 
المجموعات القطبية محبة للماء بينما الغير قطبية كارهة            

للماء   
بينما  ) محب للماء    (يكون السطح الخارجي للطبقة قطبي      

)  كاره للماء     (الجزاء الداخلي غير قطبي 



بروتين سطحي    
بروتين داخلي  


