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 د أسماء بكر نايف.............الكيمياء الطبية 
 

 مقدمة الى طرق التحميل الطيفي

ان التحميل الطيفي بانواعو المختمفة وخاصة في المنطقة المرئية  من الطيف الكيرو 
واحد من اوسع الطرق المستعممة في التحميل الكيميائي  والتي تستعمل خاصة  , مغناطيسي

في مختبرات الكيمياء السريرية والسبب يعود الى ان العديد من المواد االتي تتحول خاصة الى 
اذ تتفاعل المواد الكيمياوية كافة مع االشعة الكيرومغناطيسية  وبعمميا تقمل مشتقات ممونة 

كثافة الحزمة الشعاعيةاوشدتيا ومن المالئم تشخيص طرق االمتصاصية حسب نوع االشعاع 
االلكترومغناطيسي  المستعمل وتشمل االشعة الفوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء 

اديوي  وسنيتم بامتصاص االشعة فوق البنفسجية  واالشعة والموجات الدقيقةوالتردد الر
المرئية  

امتصاص وانبعاث االشعة الكيرومغناطيسية 
Absorption and Emission of Electromagnetic Spectrum  

عندما يمر شعاع خالل طبقة شفاشة من الصمب اوالسائل اوالغاز فان قسمامن الترددات قد 
متصاص تنتقل ىنا الطاقة الكيرومغناطيسية  الى ذرات اوجزيئات يزال انتقائيا بعممية اال

وتحول الجسيمات الماصة  من الحالة المستقرة او االعتيادية الى الحالة المثارة او 
وعندما تمتص ذرة اوجزيئة الطاقة تنتقل او تتحرك الذرة او الجزيئةا الى حالة ذات .المتييجة

ين من مستويات الطاقة وتكون المستويات المتعددة طاقة عالية ولكل حالة متييجة عدد مع
الممكنة من خصائص ذرة او جزيئة معينة  

 :Spectrophotometer Analysisالتحميل الطيفي الفوتومتري 
الطاقة االشعاعية ىو االساس الذي  (emission)وانبعاث  (absorption)أن امتصاص 

ه المعمومات التي نحصل عمييا من االجيزة اذ تفسر ىذ. يعتمد عميو كثير من الطريق الطيفية
والنتائج عمى اساس كمي ونوعي فمن الناحية النوعية تستخدم مواقع خطوط او حزم االمتصاص 

أما من  Electromagnetic Spectrumواالنبعاث التي تحدث عمى الطيف الكيرومغناطيسي 
خطوط امتصاص  Intensityالناحية الكمية فيمكن تقدير تركيز المجيول من قياس شدة 

وانبعاث المحمول وتقاس موقع االمتصاص او االنبعاث بوحدات الطاقة او وحدات طول الموجة 
wave length. 
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 :أنواع االطياف
ىذا الطيف يحدث نتيجة امتصاص او انبعاث لمضوء من الذرة وليذا يطمق : الطيف الخطي -1

 . عميو ايضًا الطيف الذري

لمجزيئة خاص لمجزيئة ىذا عندما تكون الجزيئة في مسار  ىذا طيف خاص: الطيف الجزيئي -2
طريق ضوء معين وخاصة منطقة فوق البنفسجية والمنطقة المرئية يحدث انتقال الكتروني 
ويصاحبو انتقاالت أخرى تحتاج الى طاقة اوطئ فيصحب ذلك انتقال اىتزازي او انتقال 

 ا عدد من الحزمالكتروني وعمى ىذا االساس كل انتقال الكتروني يعطين

طيف )يحدث ىذا الطيف نتيجة ازالة االلكترون بشكل كامل لمذرة ويسمى : الطيف المستمر -3
 .وىي ىذه ال تعطي خطوط وال حزمة وانما يعطي ورقة شكل سواد (التأين المستمر

 

 Instrumentation: االجيزة اآللية -1

 Spectrophotometer: المطياف الفوتومتري

 :الفوتومتري الى قسمينيقسم المطياف 
 المطياف الفوتومتري ذو الحزمة الضوئية الواحدة -1

Single – beam spectrophotometer 

 

 

 

 المطياف الفوتومتري ذو الحزمتين الضوئيتين -2

Double – beam Spectrophotometer 
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 Single – beamالمطياف الفوتومتري ذو الحزمة الضوئية الواحدة  -1

spectrophotometer 
التصميم االساس ألجيزة الفوتومتري بشكل عام متشابية وأن اجيزة الفوتومتري تعمل في 

واالجزاء متشابية لكن االختالف البسيط حسب طبيعة المنطقة  (I.R.U.V. visible)مناطق 
 .الضوئية وطبيعة العينة او النموذج

 :أجزاء الجياز بشكل عام
 .Source of the lightمصدر ضوئي  -1

 .Monochromaticالمفرق  -2

 .Sample cellخمية النموذج  -3

 .Detectorالكاشف  -4

 .Recorderالقارئ  -5

 :مصادر االشعة الضوئية -1
في المنطقة المرئية ويعطي اشعاع عند اطوال موجية قصيرة في  يستخدم: مصباح تنكستن -1

 مبدأ العمل .(2,500nm ~ 350)ويعطي اشعاع في المدىلكنو يكون ضعيفا U.Vمنطقة 
لك التنكستن الدقيق كيربائيًا الى درجة الحرارة البيضاء ولكن مساوئ ىذا س خنليذا النوع يس
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 .المصباح ىو أنو عند االطوال الموجية القصيرة يكون ضعيفاً 

 

يتكون من غاز الييدروجيني تحت ضغط عالي نسبيًا يتم تفريغ : المصباح الييدروجيني -2
يدروجين كيربائيًا وتبعث اشعة في المنطقة فوق المصباح كيربائيًا تتييج جزيئات الو

بداًل من الييدروجين ويستخدم ىذا المصباح عندما نحتاج  D2يريوم تالبنفسجية يستخدم الدي
 .  420nm~190ويعطي اشعاع في المدى الى شدة عالية ولكن غالي الثمن

 

 

 nm 800- 190 المدىويعطي اشعاع في  .مصباح زينون-3
 
 :Monochromatorsالمفرقات  -2

يستخدم المفرق لتفريق او فصل االشعة الحاوية عمى أطوال موجية متعددة الى شكل مالئم 
 .(اشعاع احادي الموجة)يحتوي عمى طول موجي واحد 
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 :ىناك ثالثة أنواع من المفرقات
 Light Filterالمرشحات الضوئية  -1

 .المرشحات الزجاجية - أ

 .مرشحات رتن - ب

 .المرشحات التداخمية - ت

 prismsالمواشير  -2

يستخدم الموشور في تكوين اشعة ذات طول موجي احادي وذلك عن طريق قيام الموشور 
بتفريق الضوء االبيض الى مكوناتو عن طريق االنكسارات ويعتمد تفريق االطوال الموجية في 

الكوارتز ويصنع الموشور من مادة الزجاج او . الموشور عمى تغير معامل انكسار مادة الموشور
الزجاج يستخدم في المنطقة المرئية أما مواشير الكوارتز والسميكا تستخدم في منطقة . او السميكا

 .االشعة فوق البنفسجية
 Gratingالمحزز  -3

تستخدم  اداةاصبح ىذا النوع من المفرقات أكثر مالئمة من شيئين االخيرة وىو عبارة عن 
ح زجاجي او معدني مصقول يحفر عمى سطحو ويتكون المحزز من لو. لمحصول عمى االطياف

حرف او نط عمى كل جزء او اخدود ياقأن الضوء الس. ومتوازيةعدد كبير من اخاديد مستقيمة 
يتشتت بزوايا معينة كمما زاد عدد االخاديد زادت قدرة المحزز عمى تفريق االشعة واصبح قادرًا 

 .عمى تفريق اشعة ذات أطوال موجية قصيرة
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 Detectorsالكواشف  -4

 :ىناك ثالثة أنواع من الكواشف
 :Photo cellالخمية الكيروضوئية  -1

يكون حساسًا لمضوء مصنوعًا من سبيكة  كاثودتتكون الخمية من سطح فمزي قطب سالب 
تيمون وعند سقوط االشعة عمى السطح تتحرر ناال –البيميريوم او السيزيوم  –من النحاس 

قياسًا م الكاثودواالنودن بيالمتكون ويعتبر التيار  االنودقطب الموجب الكترونات وتتجمع عمى ال
 . لشدة الشعاع الساقط عمى الكاشف

 .Barrier Layer Cellخمية الطبقة الحاجزة -2

 .Photomultiplierخمية المضاعف الكيروضوئي -3

الكيروضوئي يعد ىذا الكاشف أكثر الكواشف استعمااًل وشيوعًا وتعمل خمية المضاعف 
 :كما يمي

تسقط االشعة عمى سطح فمزي وتحرر الكترونات بطريقة متشابية لمخمية الكيروضوئية 
وعند وصول ىذه . وتنجذب االلكترونات من قطب موجب يسمى الداينود يثبت عند جيد موجب

االلكترونات الى الداينود فأن كل الكترون سوف يضرب عمى سطح الداينود ويسبب انبعاث عدد 
أكثر من االلكترونات من السطح وىذه االلكترونات المنبعثة بدورىا تنجذب نحو داينود ثان 

االلكترونات ويكون عدد االلكترونات الساقطة عمى الجامع ويحدث انبعاث بطريقة متشابية 
في ىذه الحالة يمكن أن تحرر الكترونات عديدة من  .الكاشفقياسًا لشدة الشعاع الساقط عمى م

 .احدة ويؤدي ذلك الى اشارة عاليةفوتون و
 Sample Cellخاليا النموذج 

يجب أن تكون الخاليا المستخدمة المتصاص االشعة الفوق البنفسجية نفاذة لالشعة فوق 
ويجب أن . متوفرة النياالبنفسجية أن أكثر المواد شيوعًا في االستعمال ىي الكوارتز والسميكا 

تكون خمية المرجع مكافئة ومتشابية تمامًا لخمية النموذج اضافة الى ذلك يعد الكوارتز والسميكا 
وتستخدم الخاليا المصنوعة من ,اممة كيميائيًا وقويًا ويمكن االعتماد عمييا في االستعمالخمواد 

 .  الزجاج في المنطقة المرئية
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 Beer – Lambert Lawقانون بير المبرت 

عند مرور ضوء احادي الموجة خالل محمول في خمية ذات عرض ثابت فأن االمتصاص 
 .من قبل المحمول يتناسب طرديًا مع تركيز المحمول

A = log 
𝑰𝒐

𝑰
 = ε b c 

 

T = 
𝑰

𝑰𝒐
 

 

Io  =شدة الشعاع الساقط 
I  =شدة الشعاع النافذ 
b  =عرض خمية النموذج 
T  =النفاذية 
A  =االمتصاص 
c =لتر/ تركيز المحمول مول 
ε  =1-سم. 1-مول. ىو معامل االمتصاص الموالري ولو وحدة لتر. 

 مثال
سى  عند طىل . يىل/ نتر  3200يحهىل يائي يهىٌ ذو يعايم ايتصاص يىالري يساوي  

يتصاص نهًحهىل اذا احسب قيًة االسى 1باستخداو خهية سًكها نانىييتر 525يىجي 

 عهًت اٌ تركيزانًحهىل  x 10-4 3.4يىالري                              

 :                                                                                                       انحم

A =  C L 
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   3200  x 1 3.4 x 10-4  x1 =(A)االيتصاص  

                         = 1.09 

 

 
  صادر انحراف قانون بير المبرتم

يمكن مالحظة االنحرافات في قانون بير المبرت عندما يكون رسم التركيز مقابل االمتصاص 
 غير خطي وقد ينحرف شكل المنحني عن االستقامةانحراف موجب او سالب

 
 

 :برتممصادر االنحراف عن قانون بير ال
 .والمذيبل الحرارة والضغط مث:محيط التجربة  -1

تنشأ بسبب عيوب اآللة المستخدمة مثل ضياع االشعة, واستقرارية المصدر : االخطاء اآللية -2
 .الضوئي والخمية الكيروضوئية

ووجود كواشف معقدة  PHتتضمن التغيرات في التوزان الكيميائي و : االنحرافات الكيميائية -3
 .تخفيف النموذجاضافة الى ذلك يمكن أن تتغير طبيعة الجسيمات الممتصة عند 

يعتمد معامل االمتصاص الموالري عمى معامل انكسار النموذج : معامل انكسار النماذج -4
 .وىكذا فأن تغير التركيز بسبب تغير معامل انكسار المحمول ينتج عنو انحراف بير المبرت

 .عدم امكانية الحصول عمى اشعة ضوئية احادية الموجة -5

 :الفوتومتريصفات المحاليل المقاسة في المطياف 
 .يجب أن يكون لون المحمول ذا شدة عالية -1
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 .ودرجة الحرارة PHيجب أن ال يتأثر المون بتغير  -2

من المحبذ أن يمتص المحمول المون بقوة في المنطقة المرئية أفضل من امتصاصو في  -3
 .المنطقة فوق البنفسجية

 التحميل بواسطة المطياف الفوتومتري
 :التحميل النوعي -1

 
ويعتبر ىذا . أن احد تطبيقات المطياف الميمة ىو تشخيص المواد عن طريق االمتصاص

 . االمتصاص ميمًا وبخاصة في تشخيص المركبات العضوية
                                                                           :التحميل الكمي -2

كمي بسبب سيولتيا وحساسيتيا ودقتيا ورخص غالبا في التقدير الUV-Visتستخدم مطيافية
: االجيزه ورخص كمفة التحميل ويتم التحميل بطريقتين 

التقدير المباشر  -1
التقدير الغير مباشر -2
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 مقارنة بين المطياف الفوتومتري احادي وثنائي الحزمة

 المطياف الفوتومتري احادي الحزمة-ا
 يحتوي عمى خمية نموذج واحد-1

  واحد كاشفيحتوي عمى -2
يصفر الجياز بين كل قراءة بواسطة محمول بالنك -3
 اقل دقة الجياز اقل حساسية والنتائج-4
القياسات تحتاج وقت اطول -5
 المطياف الفوتومتري ثنائي الحزمة-2
 يحتوي عمى خميتين احدىما لمنموذج واالخر لمحمول بالنك-1

يحتوي عل كاشفين -2
جياز تشغيل الند يصفر الجياز فقط ع-3
الجياز اكثر حساسية والنتائج اكثر دقة  -4
القياسات تحتاج وقت اقصر -5
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 الضوئيةالمخطط السابق يوضح المطياف الفوتومتري احادي وثنائي الحزمة
 

 مقدمة في الطيف الذري
 وبمعنى آخر . عندما نتكمم عن الطيف الذري فإننا نتكمم عن اطياف الذرات ال الجزيئات

او االشعة المنبعثة من الذرات المارة وحيث ان . لألشعة الساقطة عميياامتصاص الذرات 
وال يوجد ليا  (ألنيا غير مرتبطة بذرات اخرى)الذرة ال يوجد بيا مستويات طاقة اىتزازية 

فأن ىذا يشير الى ان االنتقاالت االلكترونية . مستويات طاقة دورانية لنفس السبب السابق
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قال الكتروني يرتبط بفرق الطاقة بين المدار الموجود بو اي ان كل انت. ىي المتاحة
 .االلكترون والمدار الذي سينتقل اليو االلكترون

  وتبين لبنزن وكيرشوف ان كثيرًا من الفمزات عند اثارتيا في وسط حراري معين ستعطي
اشعاعات ذات اطوال موجية معتمدة عمى نوع الفمز ىذه الحقيقة استخدمت في الكشف عن 

 .ناصر القموية والقموية الترابية عند اثارتيا بالميب او غير الميبالع

 
 

  Atomic Emissionاالنبعاث الذري 
 :يقسم التحميل الطيفي لالنبعاث الى مجموعتين

 .باستخدام الميب كمصدر اثارة .1

 .بدون استخدام الميب .2

يعتبر الميب من اقدم وابسط مصادر الحصول عمى طيف االنبعاث الذري حيث ان  :الميب .1
لمعظم انواع الميب المستخدمة لكن  2000K -3000درجة حرارة الميب تصل الى حوالي 

 :ىناك بعض المساوئ لميب

ىذا يعني ان العناصر التي تحتاج الى 3000k ال يمكن رفع درجة حرارة الميب اكثر من  .1
 .اكثر من ىذا المقدار ال يمكن تذريتيا بالميبدرجة حرارة 

محيط الميب فعال جدًا بحيث ان ىناك بعض العناصر الفعالة ان تواجدت في الميب فإنيا  .2
 .تتحول الى اكاسيد ال تتفكك

 المشاعل المستخدمة في الميب نوعين ىما 
 .مشعل ذو الخمط المسبق .1

 .مشعل ذو االستيالك الكمي .2

 الطريقة الغير ليبية
 .Ac- Arcالقوس الكيربائي لمتيار المتناوب  .1

 .Dc- Arcالقوس الكيربائي لمتيار المستمر  .2

 .Ac- sparkاالثارة بالشرارة لمتيار الكيربائي  .3

 .Leaserاإلثارة بالميزر  .4

 .Plasmaمشعل البالزما  .5

1. Ac- Arc 
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فولت او اكثر وبوضع  1000يتم الحصول عمى قوس ذو تيار متناوب وذلك بحدود 
ولمحصول عمى نتائج دقيقة . مميمتر 0.5-3تكون المسافة بين القطبين في حدود , مقاومة صغيرة

وان القوس ذو التيار . ومتطابقة يجب تثبيت المسافة بين القطبين والفولتية والتيار بشكل صحيح
 .المتناوب يكون اكثر ثباتًا وتطابقًا من القوس ذي التيار المستمر

2. Dc- Arc 

يستخدم القوس بكثرة في عممية االثارة وذلك لحساسيتو الشديدة وخاصة في التحميل 
ان مصدر التيار يأتي . الوصفي وعند تثبيت التيار بشكل جيد يمكن استخدامو في التحميل الكمي

امبير توضع  3-30فولت و  10 -220من مولد قوي ومنظم يتمكن من تزويد القوس بتيار ذي 
. ي فجوة القطب السالب ولما كانت قابمية التسامي ىي ظاىرة انتقالية بالنسبة لمعناصرالعينة ف

 .فال تظير كافة الخطوط في آن واحد
3. AC- spark 

مع . تعطي ىذه الشرارة في عممية االثارة طاقة اعمى من القوس ذي التيار المتناوب
بإيصال القطبين بمحول ذي فولتية  يتم الحصول عمى الشرارة. االحتفاظ بدرجة حرارة واطئة نسبياً 

ويربط عادة مكثف بصورة متوازية مع فسحة الشرارة لكي يزداد . (كيمو فولت 10-50)عالية 
 .التيار

4. Leaser 

ان الحرارة المتولدة تبخر المادة المعرضة لألشعة كميًا وتزود البخار بالطاقة الالزمة وىذا 
عمى العينة المراد دراستيا ىذه االشعة تسمط من يحدث بعد ان تسمط حزمة مركزة من اشعة ليزر 

عدسة لمايكروسكوب وبعد تبخر المادة ويصعد البخار يولد توصياًل كيربائيًا بين القطبين وتتم 
 .الحصول عمى االنبعاث الطيفي

 :Plasma torchمشعل البالزما  .5

كون الغاز عندما يسمط حث تردد الراديوي عمى غاز مثل االركون فأنو يتأين جزيئًا وي
ىذا النوع كثر استعمالو حديثًا في دراسة انبعاث . °المنبعث عمى شكل ليب بدرجة حرارة عالية 

طيف العناصر لتوفيره درجة حرارة عالية تساعد عمى اثارة العناصر الصعبة وخموه من تداخل 
 .االطياف التي ترافق الميب االعتيادي

 مكونات جياز االنبعاث بالميب
 .مصدر الميب  .1

 .غرفة الخمط والمرذاذ .2

 .النظام البصري او الفمتر البصري يتكون اما من الفمتر او المحزز .3

 .الكاشف .4
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ذلك ألن الحرارة تستخدم . ضح ان دراسة االنبعاث الذري تتطمب درجات حرارة عاليةامن الو*. 
مستوى الطاقة وثانييما اثارة تمك الذرات ونقميا من . اوليما تحويل العينة الى ذرات: لألمرين

 .االرضي الى مستوى طاقة اعمى
عبر . ان اكثر طرق تقديم العينة بشكل مستمر انما تتم عن طريق ضخيا عمى صورة رذاذ*. 

وىي تتم من خالل استخدام غاز مضغوط يحول . التذرية nebulizationعممية تسمى 
التي تستخدم ضخ ويعتبر الميب والبالزما من الطرق  (spray)محمول العينة الى رذاذ 

 .العينة بشكل مستمر
فان عدة عمميات تحدث  atomizerمن الجدير بالذكر انو بمجرد ضخ العينة من خالل *. 

 :داخل مصدر الحرارة
فأن تمك القطرات تفقد المذيب في  (رذاذ)فبعد ان تحول العينة الى قطرات صغيرة جدًا 

ونتيجة لمحرارة . ت صمبة معمقةوبالتالي تتحول الى جسيما desolvationعممية تسمى 
فان لم تكن . vaporisationالعالية تتحول تمك الجسيمات الصمبة الى جزيئات غازية 

فإننا نشاىد طيفًا جزيئيا امااذا كانت الحرارة . الحرارة كافية لتكسير تمك الجزيئات الغازية
 كافية لتكسيرالجزيئات وتحويمياالى ذرات فاننا نشاىد طيفا ذريا 
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 الفمورة
 

عمى الجزيئة  (u.v)عند سقوط االشعة الفوق البنفسجية تحدث الفمورة
وتثار االلكترونات وتنتقل الى  (الفوتونات)تمتص الجزيئة ىذه االشعة 

مستوى الكتروني اعمى ولكي تعود الى حالتيا المستقرة تفقد الطاقة 
اشعاعية او غير  (انبعاث طيف)المكتسبة او الفائضة بعممية اشعاعية 

 واحدة او اكثر ومنيا ارتخاء اىتزازي ضمن المستوى االلكتروني الواحد

 
الطول الموجي بين منحني /الفرق بين الطاقة:ازاحة ستوك
 emission maxومنحني االنبعاث  absorption maxاالمتصاص

 :جياز الفمورومتري
 ىو جياز يقيس الفمورينسيس  في المركبات التي تمتص االشعة الفوق

 البنفسجية المسمطة عمييا والتي تسبب انبعاث االشعة في المنطقة المرئية
 ماىي طبيعة المركبات التي تعطي ظاىرة التفمور/ س
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 المركبات العضوية والحمقية غير المتجانسة  .1

 المركبات العضوية التي تحوي اواصر ثنائية مقترنة  .2

المركبات العضوية التي تحوي مجاميع معوضة دافعة لأللكترونات مثل  .3
OCH3, NH2, OH. 

 Kالمركبات المتعددة الحمقات مثل فيتامين .4
 مكونات الجياز

 .(U.Vبق لمنطقة ئاو مصباح الز, الزينونمصباح )مصدر االضاءة  .1

 الموادارة ثارة او الفمتر االولي لعزل طول موجي محدد إلثفمتر اال .2

 .خمية النموذج مصنوعة من الزجاج او الكوارتز .3

فمتر االنبعاث او الفمتر الثانوي يقوم بعزل شعاع التفمور عند طول  .4
 .موجي محدد والتخمص من االشعة الغير مرغوبة

 .الكاشف من نوع خمية المضاعف الضوئي .5

 التطبيقات
 .الطب الحيوي, المجال الطبي, في مجال الكيمياء الحياتية .1

 ىازمحاسن الج
 نوعي, حساس, بسيط, سريع

 انواع الفموروميتر
 الفمترميتر .1

 السبيركتروفمورميتر .2
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                        filtermeterلفمترميتر ا

 يستخدم الفمتر .1
 واطئ الكمفة .2
 حساسية قميمة .3

 المصباح الزئبقي .4

 حزمة وحزمتين ضوئية .5

  
 السبيكترو فموروميتر

 يستخدم المفرق.1
 عالي الكمفة.2
 حساسية عالية.3
 مصباح زينون.4
 حزمتين ضوئيتين.5

 
 الشكل االتي يمثل مخطط السبيكتروفموروميتر
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 البروتينات

اليةوتتكون  عىي مواد عضوية  بوليمرية معقدة التركيب ذات  اوزان جزيئية   
 كما واالوكسجين والنتروجين من عناصر اساسية ىي الييدروجين والكاربون

وتعدالمكون االساسي .يوجد الكبريت  والحديد والزنك والفسفور في بعض منيا
لالنسجة والخاليا النباتية والحيوانية من ناحية التركيب والوظيفة وتتكون من 

. وحدات مونمرية تدعى االحماض االمينية
لمبروتينات  (التركيبية والديناميكية )الوظائف االساسية 

 الكوالجين الذي يدخل في تركيب االنسجة الرابطةوظائف بنائية  تمثل -1 

وظائف النقل مثل الييموكموبين  الذي ينقل االوكسجين من الرئتين الى -2
. االنسجة وكذلك االلبومين الذي يقوم بنقل وربط الحوامض الدىنية

وبياض البيض التي تعتبر مصدرا (الكازائين )وظائف الخزن مثل بروتين -3
غذائيا 

مثل الكموبينات المناعية والتي تسمى االجسام المضادة : فاعيةوظائف د -4
والتي ترتبط مع البروتينات التي تدخل الجسم 

مثل االنزيمات والتي تتميز بقابميتيا عمى تحفييز التفاعالت :وظائف التحفيز-5
 الحيوية

تعمل بعض البروتينات كعناصر في االجيزة الحركية مثل : وظائف التقمص -6
الالكتين والمايوسين  لالعضالت الييكمية مث بروتينات
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وظائف التنظيم مثل اليرمونات مثل ىرمون االنسولين المسؤول عن  تنظيم  -7
مستوى السكر في الدم 

أنواع البروتينات تقسم البروتينات إلى صنفين رئيسينً  استنادا إلى تركيبيا  
نتج عن التحمل مواد بسيطة  ينتج عن تحمميا المائي احماض امينية فقط والي-1

. C  50%,N,23%O,7%H 16%عضويةاوغير عضوية حيث تحتوي عمى
مقترنة ينتج عن تحمميا المائي احماض امينية ومواد اخرى عضوية مثل -2

الدىون والعضوية مثل الحديد يسمى الجزء الذي اليحوي عمى حامض اميني  
بالمجموعة المترابطة 

معدنية,مفسفرة,ىيمية ,سكرية,نوويةوالمجموعة المترابطة تقسم الى 
 Peptidesالببتيدات 

ىي عبارة عن مركبات عضوية تتشكل من اتحاد حامضين أمينيين أو أكثر 
وتتكون الروابط  ,(Peptide bonds)بروابط أميدية تسمى بالروابط الببتيدية 

الكربوكيسل ألحد األحماض األمينية مع  –الببتيدية من تفاعل مجموعة ألفا 
 .األمين لحامض أميني آخر –وعة ألفا مجم

 ,(Dipeptide)ثنائي الببتيد : فالببتيد المتكون من حامضيين أمينيين يسمى 
 ,(Tripeptide))والمتكون من ثالثة أحماض أمينية يسمى ثالثي الببتيد 

 ,((Tetra Peptide)والمتكون من أربعة أحماض امينية يسمى رباعي الببتيد 
التركيب العام لمجزيئات الببتيدية ان المركب الببتيدي نالحظ من . وىكذا

دائمًا من جزء يتكرر بانتظام في جميع المركبات الببتيدية والجزيئات يتكون 
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او العمود الفقري لمييكل البنائي لمببتيد )البروتينية ويسمى بالسمسمة الرئيسية 
والتي تحدد وجزء آخر متغير ممثال بالسالسل الجانبية المتميزة  (المتعدد

الصفات الفيزيائية والكيميائية العامة لمجزيئات البروتينية المختمفة والموجودة في 
الكائنات الحية من حيوان ونبات وكائنات مجيرية, تقسم البروتينات نسبة إلى 

 خصائصيا الفيزيائية إلى مجموعتين كبيرتين

  Globuler البروتينات الكروية
ة تذوب في المحااليل المائي-1
ليا قابمية إنتشار سريعــــــة  -2 
تمتاز سمسمتيا أو سالسميا الببتيدية بكثرة إلتفافيا مكونة أشكال كروية أو  -3 

دائرية متراصةً  
 Fibrousالبروتينات الميفيـــة البروتينات الميفيـــة 

ال تذوب في الماء  -1
قواميــا كثيــــــف   -2
الحي  عناصر تركيبية أو واقية لمكائن  -3
تتكون من ألياف ممتدة  -4
أنواع ىيكل البروتين  

تتميز مستويات البروتين األربعة عن بعضيا البعض بدرجة درجة التعقيد في 
قد يحتوي جزيء بروتين واحد عمى واحد أو أكثر من أنواع . سمسمة البولي ببتيد

يصف الترتيب الفريد الذي ترتبط فيو  -الييكل األساسي .بنية البروتين
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يتم إنشاء البروتينات من مجموعة من .األحماض األمينية مًعا لتشكيل البروتين
بشكل عام , تحتوي األحماض األمينية عمى . من األحماض األمينية 20

 :الخصائص الييكمية التالية

  :المرتبط بالمجموعات األربع أدناه (الكربون ألفا)الكربون 
  Hذرة الييدروجين 

  Carboxyl (-COOH)مجموعة 
  NH2مجموعة أمينو 

 الشكل االتي يوضح تركيب حامض اميني  تكون متغيرةRمجموعة 

 
جميع األحماض األمينية ليا كربون ألفا مرتبط بمجموعة ذرة الييدروجين 

االحماض بين  Rمجموعةتختمف . ومجموعة الكربوكسيل ومجموعة األمينو
يتم تحديد تسمسل . ىذهوتحدد االختالفات بين مونومرات البروتين االمينية 

. الخمويةالشفرة الحامض األميني لمبروتين من خالل المعمومات الموجودة في 
. ترتيب األحماض األمينية في سمسمة بولي ببتيد فريدة ومحددة لبروتين معين

, والتي غالبا ما تؤدي إلى بروتين طفرة جينية تغيير حامض أميني واحد يسبب 
  .ال يعمل
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وتين عمى أربعة مستويات من التراكيب التي تعطي البروتين يعتمد شكل البر
 شكمو النيائي

 يمكن أن يكون لمبروتين أربعة مستويات من
 التركيب

– Primary structure التركيب االولي 
– Secondary structure التركيب الثانوي 

– Tertiary structure التركيب الثالثي 
Quaternary structure- الرباعيالتركيب  

 البنية التركيبية لمجزئيات البروتينية
 التركيب األولي لمبروتينات
 التركيب األولي لمبروتينات

عبارة عن تسمسل األحماض األمينية في سمسمة مرتبة خطيا و مرتبطة مع • 
 بعضيا البعض بروابط بيتيدية

 الشكل التالي يوضح تكوين االصرة الببتيدية
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التركيب األولي لمبروتينات تكوين الروابط البيبتيدية بين األحماض األمينية 

 . لتكون سمسمة متعددة البيبتيد

 :الروابط المسؤلة عن تكوين التركيب األولي لمبروتينات ىي
 الروابط الببتيدية. 1
 روابط ثنائي الكبريتيد. 2

 و ىي روابط تساىمية قوية ال تتأثر بالتسخين

 
الموجودة في السمسمة  .التيثنائي الكبريتيد روابط ألولي يتضمن أيضا التركيب ا

  سيستائينالجانبية لكل 
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•Protein1-CH2-S –S-CH2–protein1+ H2O  
  .التركيب الثانوي 

. ينتج التركيب الثانوي لمبروتين من إلتفاف أو طي السمسمة متعددة البيبتيد
لمسمسمة البيبتيدية عندىايكون التركيب الثانوي قد ينتج عن عممية إلتفاف 

. البروتين ذو تركيب حمزوني يسمى بحمزون ألفا
التركيب الثانوي قد يينتج من طي في السمسمة البيبتيدية مما يؤدي الى تركيب 

. يسمى بالصفيحة المطوية
ينتج اإللتفاف أو الطي من تكون روابط ىيدروجينية بين مناطق محددة في 

يد السمسمة المتعددة البيبت
ىو التركيب اليندسي النوعي لسمسمة • التركيب الثانوي لبناء البروتينات 

. امتداد محور واحد متعددة البيبتيد عمى
 لتركيب الثانوي لبناء البروتيناتا 

  αالموجود في الكيراتين  α المنحنى الحمزوني

β الموجودة  في بروتين الحريرأو الصفائح المطوية أشكال. 
 الحمزوني الكوالجيني الموجود في الكوالجينالمنحنى . 3

 :البروتينات التي تحتوي عمى التراكيب الثانويو التالية
 و المنحني الحمزوني الكوالجيني (α المنحنى الحمزوني)والصفائح المطوية
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بروتينات الميفية تتكون من سالسل متعددة البيبتيد ممتدة .ىي بروتينات ليفية 
مكونة  (α-Helix)ازي و تمتف حول محور واحدطويمة و مرتبة بشكل متو

 (الصحائف المطوية)أو صحائف كبيرة  ألياف طويمة من المنحنى الحمزوني
البروتينات الميفية ىي بروتينات تركيبية كل بروتين مكون من تركيب ثانوي 

تركيبيا الثانوي ىو نوع واحد فقط من التراكيب . واحد فقط متكرر عدة مرات
  :التالية

 α – Helixالمنحنى الحمزوني ألفا 1-
  β-PleatedSheet β الصحائف المطوية -2
  المنحنى الحمزوني الكوالجيني. 3

 
 ? α-Helixما الذي يعمل عمى استقرارالمنحنى الحمزوني ألفا

في ىذا البناء الممتف نرى أن مجموعات الكربونيل ومجموعات األمين المرتبطة 
عمى طول السمسمة البيبتيدية تأخذ اتجاىات محددةفي  (أميدية )بروابط بيبتيدية 

المنحنى الحمزوني بحيث تتيح لمروابط الييدروجينية أن تتكون و تصل ذرات 
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بعضيا ببعض, وبذلك يكون المنحنى ثابت (لمسمسمة البيبتيدية)العمود الفقري 
. الشكل ومستقر 

  βالصفيحة المطوية شكل 
تين الميفي بروتين الحرير بأبعاد متعرجة تأخذ تمتد سالسل متعددة البيبتيد لمبرو

 .βالسمسمة بشكل  ويسمى شكل Zig Zagشكل ال 

تترتب مثل ىذه السالسل ممتدة و بعضيا جنب بعض لتشكل مركبات تشبو  .
سمسمة من الصفائح لذلك سمي ىذا الشكل بشكل الصفائح المطوية الروابط 

وتكوين الصفائح   قرار الشكلتعمل عمى است (الخطوط المنقطة)الييدروجينية 
 . المطوية

 
 االصفائح المتوازية تكون.الصفائح المطوية أما تكون متوازية أو غير متوازية

بنفس االتجاه اما الصفائح المطوية الغير متوازية يكون ترتيب السالسل بشكل  
 .متعاكس اومقموب

  Collagen - Helixالمنحني الحمزوني الكوالجيني 

الكوالجين بروتين ليفي تمتف فيو ثالث وحدات من سالسل متعددة البيبتيد حول  
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 الروابط الييدروجينيةبين ىذه السالسل ىذه الوحدةالحمزونية الثالثية تجعل الياف
كل منيا  ىذه السالسل الثالث تتخذ)الكوالجين الطويمة في غايةالقوة 

بين ىذه السالسل الثالث  تعمل الروابط الييدروجينية .الفا يئة الحمزونه
. تقرارالشكل الحمزوني الثالثي لمكوالجيناسعمى  

  Collagen - Helixالمنحني الحمزوني الكوالجيني 

الكوالجين بروتين ليفي تمتف فيو ثالث وحدات من سالسل متعددة البيبتيد حول  
 تجعل اليافالروابط الييدروجينيةبين ىذه السالسل ىذه الوحدةالحمزونية الثالثية 

كل منياىيئة  ىذه السالسل الثالث تتخذ)الكوالجين الطويمة في غايةالقوة 
ىذه السالسل الثالث عمى  تعمل الروابط الييدروجينية بين .الفا الحمزون

. استقرارالشكل الحمزوني الثالثي لمكوالجين
 

 للبروتينات الثانوي و األولي التركيب

 الثانوي التركيب

  
 يتضمن التركيب الثالثي البعد لمبروتين 

فيما بينيا وتقميص المسافات  (Rgroup)تداخل المجاميع الجانبية ت -1
 فيما بينيا 
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تفاعميا كيميائيا مع بعضيا بحيث تجعل سمسمة الببتيدمطوية بشدة  -2
ي التركيب الثالثي ف وبصورة مكثفة ومرصوصة عل ىيئة صوف

البروتين في مرحمة البروتين يتكون من سمسمة واحدة فقط اي يكون 
 (وحيد القطعة)الثالثي احادي القطعة 

انواع من الروابط  بين السالسل الجانبية لالحماض االمينية  4ىناك 
 المكونة لمسالسل ممايعطي البروتين شكل كروي او مطوي مستقر

 ىذه الروابط ىي
 الروابط االيونية-1

 روابط ثنائية الكبريتيد -2 

 دروجينيةالروابط اليي-3
 قوى فاندرفال-4
 الروابط اليايدرو فوبية -5
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 التركيب الرباعي لمبروتينات

تكون  500000معظم البروتينات الكروية التي تزيد اوزانيا الجزيئية عن 
 قميمة القطع اي تتكون من سمسمتين اواكثر من سالسل متعددة الببتيد

نفسيا التي تسبب الروابط التي تسبب استقرار التركيب الثالثي ىي 
استقرار التركيب الرباعي لمبروتين ىي روابط ضعيفة غير تساىمية 
 وروابط تساىمية يوجد نوعين من البروتينات ذات التركيب الرباعي

 بروتينات كروية-2بروتينات ليفية -1
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الرباعي لمبروتينات  (التركيب )الروابط التي تعمل عمى استقرار البناء 
تساىمية  من االمثمة عمى التركيب الرباعي  ىو  الميفية معظمياروابط

 الييموكموبين وىرمون االنسولين                  
 

 
                  الميبيدات                        

الكاربون والييدروجين ىي مركبات عضوية تتكون من ذرات الميبيدات 
والكبريت   جينوكسجين والبعض منيا يحتوي عمى الفسفور والنتروالوا

يثر الاتذوب في الماء لكنيا تذوب في المركبات العضوية كالالتي 
 .جزيئات بيولوجية كبيرة واالسيتون  وىي

 وظائف الدىون الرئيسية
سعرات 9 يعطي   من الدىون غم1كل  حيث يتاكسد(مصدر لمطاقة )-1

 اساسية الزمة لمنموحرارية 
 وزمو لمنمةالالساسيالا ةحماض الدىنيالزود الجسم بات-2
حماية اعضاء الجسم كالقمب والكبد والكمى والطحال فيحفظيا من -3

الصدمات 
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تعتبر عوازل حرارية لمكائن الحي بسبب الطقس وذلك لوجودىا   -4
 تحت الجمد 

 K,E,D,A مصدر لمفيتامينات الذائبة في الدىون--5
  يا وخاصة الغشاء الخموييدخل في تركيب الخال -6
 

 كيمياوي لمبيداتالتركيب ال
احماض دىنية مع الكميسيرول وىو  3ىي استرات متكونة من اتحاد 

 ((OHمجاميع ىيدروكسيل  3عبارة عن كحول بو  
 الى ستراتالعمى اساس مكوناتيا من ا تصنيف المبيدات

  المبيدات البسيطة1- 
وىــي أســترات األحمــاض الدىنيــة مــع كحــوالت مختمفــة, فــاذا كــان 
الكحــول كميــسرول عرفــت تمــك الميبيدات دىن او زيت اما اذا كان 

.  الكحول ثقيل عرفت شمع
عمى الميبيدات البسيطة ألن كـل  وتطمق تسمية الميبيدات المتعادلة

ي جزيئـة الكميـسرول سـترتبط بيـا الثالثـة فـ OH مجموعـة مـن مجـاميع
 الكميـسريدات الثالثيـة)جزيئـة حـامض دىنـي وان المركـب النـاتج 

triglyceride ( وتتكون من الزيوت .شحونميكـون متعـادل او غيـر
 والدىون والشموع

مع  الزيوت دىون سائمة تتكون من تفاعل احماض دىنية غير مشبعة
الثالثية  رول وتسمى الكمسريدات يالكمس
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مع مشبعة  مواد صمبة تتكون من تفاعل احماض دىنية مشبعةلدىون ا 
سريدات يسرول وتسمى ايضا كليالكل

تتكون من تفاعل احماض دىنية ذات اوزان جزيئية عالية مع الشمع   
 .ت احاديةالكحو

   conjugated lipids المركبة الميبيدات-2
وىي أسترات األحمـاض الدىنيـة التـي تحتـوي عمـى مجـاميع أخـرى  

 1 :باإلضـافة الـى الكحـول واألحمـاض الدىنية وتشمل ما يمي
  phospholipids الفوسفوليبيداتالدىون  المفسفرة -1

التركيــب األساســي لمفوســفوليبيدات يــشبو تركيــب الكميــسريدات الثالثيــة 
مــن ارتبــاط جزيئــة كميسرول بحامضين دىنيـين وتـرتبط فيــي تتكــون 

مجموعـة الييدروكـسيل الثالثـة فـي الكميـسرول بمجموعـة فوسـفات تتـصل 
 من اىم الفوسفوليبيدات الميسيثين. بيا جزيئة من مجموعة اخرى

lecithin العصبي  والسيفالين الموجودفي البيض  cephalin  الموجود
 .بيالعصفي النسيج 

 glycolipids الكاليكوليبيدات الدىون السكرية -2

باألضــافة الــى األحمــاض الدىنيــة مجموعة سكرية تحتــوي عمــى 
والكميــسرول ولكنيا ال تحتوي عمـى حـامض الفوسـفوريك مثـل 

االغمفة التـي توجـد بـصورة رئيـسية في  cerebresides الـسيربروسيدات
سداسي اوالكموكوز  سكر  تتكون منوشوكي الدماغية والنخاع ال

الكالكتوز  
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وىي مركبات معقدة تتكون من  :- Lipoprotein الدىون البروتينية-
  المبيدات والبروتينات تتكون من جزء دىني مرتبط مع جزء بروتيني

 المبيدات المشتقة-2

وىي المبيدات التي تنتج من التحمل المائي لمبيدات البسيطة والمركبة ,  
وىي مواد توجد ذائبة في الدىون وبالرغم من ان العديد منيا ليست 
استرات ولكن حيث إنيا توجد ذائبة في الدىون او اشتقت من تحمل 

الدىون مائيا فتعتبر جوازا انيا دىون , ىي مركبات حمقية تحتوي عمى 
واحدة وتــضم األحمــاض الدىنيــة ث حمقات سداسية وحمقة خماسية الث

ة وغيــر المشبعة والكحوالت والستيرويدات والبروتينات الدىنية المــشبع
 .واأللدييايدات الدىنية واألجسام الكيتونية

لدىون تعـرف الـدىون كيميائيـا بأنيـا أسـترات تكونـت مـن ارتبـاط كحـول ا
مـع ثالث جزيئات من األحماض الدىنية  (كميـسرول)ثالثـي الييدروكـسيل 
الثة جزيئات ماء ويتم ذلك بإزاحة ث

: Glycerol + 3 fatty acids → fat  (triglyceride) + 3 H2O 

وقد تكون األحماض الدىنية متشابيو فيكون الدىن النـاتج مـن اتحادىـا 
,وقـد  triglyceride simpleمـع الكميـسرول كميـسريد ثالثـي بـسيط 

 triglyceride mixed تكـون مختمفـة فيكـون النـاتج كميـسريد مخـتمط

,ويكـون ارتبـاط األحمـاض الدىنيـة مـع الكميـسرول لتكـوين الـدىون تفـاعال 
عكـسيا حيـث يمكـن ان تتجـزأ الـدىون ثانيـة الى األحماض الدىنية 

والكميسرول بوجود األحماض المعدنية المخففـة واألنزيمـات والبخـار, 
التحمل األنزيمي خالل  وىـذه العمميـة مـا ىي إال تحمل مائي فيما يحدث

 .اليضم
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 التقسيم التغذوي 

وىي ناتجة من الزيوت النباتية الزيتية : Plant Fatsدىون نباتية  -1
زيت الزيتون, زيت بذور القطن وفول الصويا والفول السوداني )

  .(والمكسرات والسمسم
مثل الشحوم الحيوانية ودىن البيض : Animal Fatsدىون حيوانية 

.  واأللبان
 

 المحاضرة الثامنة
 االنزيمات

ىي محفزات بروتينية لمتفاعالت الحيوية وتتالف من االحماض االمينية  
وتستطيع ان تعمل   الموجودة  في البروتين تتكون بواسطة الخاليا الحية

تعمل االنزيمات بتخصص عال .   خارج الخاليا الحية بصورة  مستقمة
او عمى صنف الجزيئات  (substrateالمادة االساس )عمى جزيء معين 

. المعينة وىذا مايجعميا تعمل بكفاءة عالية 
من االنزيمات المختمفة وىذا 1000تحوي الخمية الحية الواحدة  مايقارب    

في  مايجعميا تعمل   بكفاءة واالنزيمات تشبو  المحفزات الغير عضوية
غير انيا تختمف عن .  كونيا التستنفذ والتتغير بعد تحفيزىا لمتفاعل المعين

المحفزات  الغير عضوية في كونيا تعمل بدرجة عالية من التخصص عل 
تمتازاالنزيمات بقدرتيا عمى التحفيز تحت ظروف معتدلة من   .جزىءمعين

 .حيث درجة الحرارة وتركيز ايون الييدر وجين  الموجود في الخمية الحية
     



 
35 

 

لذي يستخدم لمتعبير عن ىو المصطمح ا Substrateالمادة االساس  
 .المادة الخاصة التي يعمل عمييا األنزيم ويرتبط معيا و يسرع تفاعميا

ىي مواد كيميائية يحتاجيا االنزيم لفعاليتيا  (المساعدة)العوامل المرافقة   
وتكون اما عضوية معقدة تسمى بمرافقات االنزيم اوالعضوية مثل 

لييا عل المرافقة بقوة مع االنزيم يطمق المغنيسيوم اوالحديدوعند ارتباط العوام
المجموعة المترابطة 

تصنيف االنزيمات   
 شمل جميع االنزيمات التي تعمل فيالمختزلة ت–االنزيمات المؤكسدة -1

 ة تفاعالت االكسد
االنزيمات الناقمة تشمل جميع االنزيمات التي تعمل عمى نقل مجموعة -2

مجاميع االمين  كيمياوية من مادة اساس الخرى مثل نقل
اإلنزيمات المميئة تشمل اإلنزيمات التي تعمل في تفاعالت  -3 �

االنزيمات الفاصمة بدون تميؤتشمل جميع �لمث لمائياتحمل 
االنزيمات التي تعمل عمى حذف مجاميع الكيمياوية بدون 

 من مادة اساس لتكوين اصرة ثنائية بحيث تزيح مجموعة,تميؤ

تميؤتشمل جميع االنزيمات التي تعمل االنزيمات الفاصمة بدون -4 �
بحيث تزيح مجموعةمن ,عمى حذف مجاميع الكيمياوية بدون تميؤ

 مادة اساس لتكوين اصرة ثنائية

المماثمة تشمل جميع االنزيمات التي تعمل  (المناظرة)االنزيمات-5 �
عمى تغيراحد متناظرات مركب ما الى متناظر اخر 
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التي تعمل  عمى ربط تكوين االنزيمات المكونة ىي االنزيمات -6 �
صرة بين جزيئتين معا  ا

العوامل المؤثرة عمى فعالية االنزيم  �

تتتأثر سرعة : تأثير االس الييدروجيني عمى فعالية االنزيم -1 �
لوسط التفاعل,  النشاط والتفاعل االنزيمي بتركيز ايون الييدروجين

المثالي لكل انزيم رقم ىيدروجيني معين  يدعى بالرقم الييدروجيني 
الذي يعطي اقصى نشاط انزيمي اي يكون االنزيم بفعاليتو (االقصى)

 لالقصوى او المثمى قيمتيا مقاربة pHوغالبا ماتكون  القصوى
pH لمنسيج الذي يحوي ذلك االنزيم مثل انزيم الببسين الذي يفرز في

  .2المثمى لو  pHالمعدة قيمة 

تزداد سرعة التفاعل :تركيزالمادة االساس  عمى فعالية االنزيم-2 �
بازدياد تركيزالمادة االساس وتحدث السرعة القصوى لمتفاعل عندما 

 .يتشبع االنزيم  بالمادة االساس

ان سرعة التفاعل تتناسب  طرديا  تاثير  كميةاالنزيم عمى الفعالية-3 �
 .مع تركيز االنزيم مع تركيزثابت من المادة االساس

ىي موادكيمياوية تثبط فعالية االنزيم  وتكون عمى  :المثبطات-4 �
المثبطات الغير تنافسية ىي مثبطات فعالة تقترن مع -1:نوعين 
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االنزيم عند موقع اخر غير الموقع الفعال لالنزيم واليمكن  ازاحتو 
 .باضافة كمية من المادة االساس

ساس  المثبطات تنافسية ىي مركبات تتنافس  مباشرة مع المادة اال -2  �
–انزيم )الحتالل الموقع الفعال  عمى سطح االنزيم  وتكوين المعقد

في ىذا النوع من التثبيط تركيب المثبط يشبو تركيب  (مادة اساس
المادة االساس, لذا فإنو يتنافس مع المادة االساس ليرتبط باإلنزيم 

. نطقة الموقع النشطً  مانعا بذلك ارتباط المادة االساس باإلنزيممفي 

ويعتمد التثبيط التنافسي  عمى تركيزالمثبط و المادة االساس  �
كمماازدادت نسبة تركيز المثبط الى تركيز المادة االساس  كمما 

ازدادالتثبيط وبالعكس   

 قد يكون تاثير المثبط عكسي اوالعكسي �

يعرف بأنو المادة التي تتحد مع االنزيم مثبطة : المثبط العكسي-1 �
فان , أو ازالة المثبط , عد حدوث التثبيط وب. لمتفاعل االنزيمي 

. التفاعل يعود الى نشاطو

فيو المادة التي تتحد مع االنزيم بصورة غير : المثبط الالعكسي -2 �
عكسية , والتي قد تؤدي الى الزيادة في درجة التثبيط مع مرور 

 الزمن ,معطية في النياية مايسمي بالتثبيط المعقد

�  
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درجة الحرارة -5 �

درجة الحرارة يزيد من فعالية االنزيم  بشرط ان اليصل ىذا ان زيادة  �
االرتفاع الى الحد الذي يؤدي الى مسخ االنزيم ,زيادة درجة الحرارة 
تؤدي الى زيادة سرعة التفاعل االنزيمي لحدود معينة وقد وجد ان 

درجات مئوية تزيد معدل التفاعل االنزيمي  10زيادة درجة الحرارة 
تسبب زيادة الحرارة زيادة في الطاقة الحركية لكل  25مرة لغـاية  2.5

من مادة التفاعل وجزيئات االنزيم وزيادة في فرصة االصطدام بين 
االنزيم وجزيئات مادة التفاعل ان  مدى الفعالية  لمعظم االنزيمات 

وعندما تزيد درجة الحرارة اكثرفان االنزيم يفقد  م50-10يقع بين 
 .خواصو الطبيعية  ويترسب

 (الموستيرية)االنزيمات المنظمة  �

االخر وليذه االنزيمات طرف  (الطرف )تعني كممة الموسترية  الموقع �
وموقع منظم يختمف  عن الطرف المحفز الذي ترتبط بو المواد 
المؤثرة وتتكون اصرة تساىمية بين المادةالمؤثرة  واالنزيم وىذه 

المؤثر الموجب  االنزيمات تتالف من عدة وحدات لسالسل ببتيدية ان
يعزز اقتران المادة االساس  باالنزيم بينما المؤثر السالب  ىو مركب 

يقمل اقتران المادة االساس باالنزيم 

االنزيمات المتماثمة االصل   �
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ىي االنزيمات التي تحتوي عمى عدد من الوحدات لسالسل بيبتيدية   �
 باكثر من شكل  جزئي من نوعين اواكثر  وىي يمكن ان تتواجد

واحد  

ىناك عوامل تفقد االنزيمات بعض نشاطيا  العوامل  التي تثبط فعالية االنزيم �
:  أو كمو مثل

رفع درجة الحرارة -1 �

 pHتغيير -2 �

اضافة مرسبات -3 �

اضافة مثبطات كيمياوية معينة -4 �

. رج االنزيمات ييدميا -5 �

تعرض االنزيمات لالشعة الفوق بنفسجية,االشعة السينية واشعة  -6  �
كاما  

 . التعرض لالىتزازات الصوتية وفوق الصوتية -7 �

 الية عمل االنزيم                   �

الذي يعمل عميو  (S)بالجزيء اوالمادةاالساس( E)في اي تفاعل انزيمي يقترن االنزيم 
و يتم ىذا  (ES complex) اثناء عممية التحفيز ليكون معقد االنزيم والمادة االساس

الخطوة Active Siteاإلرتباط في موقع معين في تركيب اإلنزيم يسمى بالموقع النشط 
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أما الخطوة EP).)التي تمي ارتباط األنزيم بالمادة االساس ىي تحول المعقدإلى ناتج 
الية عمل االنزيم حسب نظرية .) E)عن اإلنزيم  P))األخيرة فيي تفكك ناتج التفاعل 

 حالقفل والمفتا
 
 

 ممخص لمطرق التقنية المستخدمة لفصل أنواع بروتينات مصل الدم
 Salt of Solvent fractionationالتجزئة بالمذيبات او بالممح . 1

وتعتمد ىذه الطريقة عمى االختالف في قابمية ذوبان كل نوع من 
البروتين في المحمول المذيب فالمعروف عن االلبومين انو قابل لمذوبان في 

 كبريتيت الصوديوم محمول 
Sod. Sulphite  بينما يترسب الكموبيولين لعدم ذوبانو في المحمول

 .الممحي
 

 :Electrophoresisطريقة اليجرة الكيربائية  (2)
وىي من اكثر الطرق شيوعا في الوقت الحاضر لفصل أنواع بروتينات 

مصل الدم وتستند عمى اختالف كثافة الشحنة الكيربائية عمى سطح 
البروتين مما يؤدي الى اختالف سرعة مساره في المجال الكيربائي فينفصل 

 .                                                كل نوع عمى انفراد

 Ultracentrifugation :النبذ الفائق السرعة -3   
وتعتمد ىذه الطريقة عمى االختالف في األوزان الجزئية واالشكال 
 .الجزئية لمبروتينات ففي تدورييا بسرعة فائقة تنعزل كل منيا عمى انفراد
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 :Chromatographyالتحميل الكروموتوغرافي  -4
والشكل والشحنة وتعتمد ىذه الطريقة عمى االختالف في الحجم 

لمبروتين في الوسط  (Rate of Flow)الكيربائية ونسبة االنسياب 
 .الكروماتوغرافي

 :Gel Filration (اليالم)طريقة التشريح بالجيل  -5
وتعتمد ىذه الطريقة عمى اختالف كل نوع من البروتين في قابمية 

نظرًا الختالف احجام الكتل الجزيئية  Gelترشيحو بواسطة الجيل 
(Molecular Mass). 

 
 Separations byالفصل بوساطة الكروموتوغرافيًا 

Chromatography 
تحاط الكروماتوغرافيًا بمجموعة متنوعة لطرق الفصل وليا أىمية 

عظيمة بالنسبة لمميتمين بالتحميل والتي تجعمو قادرًا من أن يفصل ويعزل 
اذا لم يكن من  ويشخص مكونات الخالئط والتي ربما تتحمل بصعوبة كبيرة

 .المتعذر تحمميا
من الصعب أن يعرف بسبب نوع " كروماتوغرافياً "أن المصطمح 

وعمى أية حالة بمعناه فأن . االنظمة والتقنيات التي يطبق عمييا
الكروتوغرافيا تشير الى العمميات التي تعتمد عمى االختالف في المعدالت 

Rates لخميط خالل وسط مستقر التي تنتقل فييا المكونات االنفرادية ل
 .                                                               تحت تأثير الطور المتحرك

                               Type of Chromatography 
 أنواع الكروماتوغرافيا
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تتضمن الطرق الكروماتوغرافية العديد من العمميات التي تعتمد عمى  
إختالف توزيع مكونات المادة المراد فصميا بين طورين احدىما ثابت 

وىو اما ان يكون صمب او سائل مثبت عمى دعامة  ويسمى بالطور الثابت
صمبة ويوضع عادة في عمود يطمى عمى لوح من البالستيك او الزجاج او 

من الورق والطور الثاني يسمى بالطور المتحرك وىو اما سائل او قطعة 
غاز يمر خالل الطور الثابت وعادة ينقل مكونات المادة المراد تحميميا 

ويمكن تقسيم الكروماتوغرافي حسب نوع القوى المسؤولة عن الفصل الى ما 
فيا كروماتوغرافياالتوزيع , كروماتوغرا, كروماتوغرافيا االمتزاز : يأتي 

                                                                                      التبادل االيوني كروماتوغرافيا االستثناء او
Chromatography exclusion S االستبعاد 

 Separations by Chromatography كروماتوغرافيا االمتزاز
ات االلوان المختمفة وعمميات اعتمدت ىذه التقنية لفصل المكونات ذ

 .الفصل البايوليجية االخرى
ان الفصل الذي يعتمد عمى كروماتوغرافيا االمتزاز شكل عمى 
التوازنات التي تحكم توزيع مختمف فصائل المذاب بين المذيب وسطح 

ومثال , وىناك اختالفات في ميل المركبات عمى االمتزاز. المادة الصمبة
ة موجبة بين خصائص االمتزاز وعدد مجاميع يمكن تمييز عالق, ذلك

ان . وتوجد عالقة مشابية لالواصر الثنائية, الييدروكسيل في الجزيئة
المركبات التي تحتوي عمى عدد من المجاميع الفعالة تكون اكثر قابمية 

ان قابمية االمتزاز تقل بالترتيب التالي . عمى البقاء في العمود من غيرىا
تؤثر كذلك . الييدروكاربون< االستر< لكاربونيلا< الكحول< الحامضي

طبيعة المادة المدمصة في تعيين مرتبة االمتزاز ان كثير من المعمومات 
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فأن اختيار المادة الممتزة والمذيب , والمعرفة في ىذا المجال ىي تجريبية
. لعممية فصل معمومات ويجب غالبًا ان تتم عمى اساس  التجربة والخطأ

توغرافيا االمتزاز بشكل اولي لغرض فصل المركبات استعممت كروما
      .                                                                         العضوية

                                              كروماتوغرافيا التبادل االيوني            
  

ا تبادل االيونات ذات االشارات ان التبادل االيوني ىو عممية يتم بو
المتشابية بين الحمول والمادة الصمبة غير الذائبة التي تكون بتماس مع 

ان عددًا من المواد الطبيعية والمحضرة تعمل بوصفيا مبادالت . المحمول
ولقد تم , ومن بين ىذه المواد الشائعة الذكر ىي الطين والزيولين. ايونية

ل االيوني ليذه المواد منذ مدة طويمة من معرفة دراسة خصائص التباد
ومنذ  1935ولقد تم انتاج راتنجات التبادل االيوني المحضر عام . الزمن

ذلك الوقت فقد وجدت تطبيقات مختبرية وصناعية واسعة جدًا الزالة عسرة 
 .وتنقية المحمول والفصل االيوني,  ولتخميص الماء من االيونات, الماء

, ل االيوني المحضرة ذات اوزان جزيئية عاليةتكون راتنجات التباد
مواد بولمرية تحتوي عمى عدد كبير من المجاميع الفعالة االيونية لكل 

الراتنجات ذات الحامضية القوية , ولمتبادل الكاتيوني يوجد اختياران. جزيئة
اوراتنجات ذات  (RSOO3H)التي تحتوي عمى مجاميع حامض السمفونيك 

ان . (RCOOH)عمى حامض الكاربوكسيل  حامضية ضعيفة تحتوي
تحتوي راتنجات التبادل االيوني عمى . الراتنجات االخيرة ليا تطبيقات اوسع

ان المبادالت . المجاميع الفعالة االمينية المتصمة مع جزيئة البوليمر
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ان االنواع  (RN(CH3)3+OH)القاعدية القوية ىي رباعية االمينات 
 .االمينات الثنائية والثالثية الضعيفة القاعدية تحتوي عمى

  
 :االساس في الترحيل الكيربائي

يستخدم الترحيل الكيربائي في الكيمياء السريرية لغرض فصل االجزاء 
 :البروتينية المكونة لمبروتين الكمي في مصل الدم

Separation of Protein fractions composing total protein in 

serum 

وتستند الفكرة االساسية في عممية الفصل عمى اعتبار البروتينات 
جزيئات كبيرة تحمل شحنات كيربائية سالبة اذا ماوضعت في محمول 

 قاعدي                                                                                  

            
 
 
 
 
 

 
بروتينية عمى اختالف مكوناتيا وعمى ىذا االساس فان االجزاء ال

وانواعيا سوف تتصرف كأيونات سالبة اذا ما أمرر التيار الكيربائي فييا 
وان  (ANODE)ولذلك فيي تنجذب وترحل نحو القطب الكيربائي الموجب
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سرعتيا الحركية تعتمد عمى كثافة الشحنة الكيربائية عمى سطح الجزيئة 
اخرى منيا شدة التيار الكيربائي البروتينية بصورة رئيسية وعمى عوامل 

المار والتركيز الييدروجيني لممحمول الدارئ اضافة الى الوزن الجزيئي 
 (Supporting Medium)لمجزء البروتيني المنفصل والوسط الداعم 

 .المستخدم في عممية الفصل
 :ىناك عدة انواع من الوسط الداعم المستخدم في ىذه العممية

 STARCH-gel........ اليالم النشوي (1)

 POLYACRYLAMIDE-GEL......... اليالم االكريالميد (2)

 AGAR-GEL..........اليالم االكار (3)

 CELLULOSE ACETATE         ....ورق خالت السميموز (4)

PAPER                    

ويستخدم الترحيل الورقي السميموزي اكثر من غيره في مختبرات 
رية في الوقت الحاضر نظرا لسيولة توفره والحصول عميو الكيمياء السري

بشكل صفائح مستطيمة بالستيكية ذات مسامات منتظمة تصمح لسير 
الجزيئات البروتينية الكبيرة الحجم مثل االنزيمات والبروتينات الشحمية 

 .والييوكموبين
ان االختالف في الكثافة السالبة عمى االجزاء البروتينية في مصل 

يعمل عمى اختالف انجذابيا وسرعتيا في الحركة نحو القطب الدم 
واستنادا عمى ىذه الطريقة يمكن فصل بروتينات مصل الدم الى , الموجب

 :االجزاء التالية
L..............االلبومين

GLOBULIN FRACTIONاالجزاء الكموبيولين 
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()  ..................LP     

()  .................LP      

()  .................

()   .................G

الحركة ومين اسرع االجزاء البروتينية فيويبدو من ىذا التسمسل ان االلب
التي التكاد تتحرك نظرا  γواخيرا�1α,2α,βالموجب ويميو نحو القطب

                                                         النخفاض كثافتيا السالبة

 
 
 
 


