
 الكيمياء الحيىيت العامت 
 (١٠١كيح )

 (٣)انًعًم 
 Proteinsالبروتيناث 

-١- 



 ؟(Proteins)ما هً البروتٌنات 

 :التركٌب الكٌمٌائً للبروتٌن

 .(macromolecules)كبٌرة الحجم  البروتٌنات مركبات عضوٌة•

مجموعة ، و فٌها ترتبط بٌبتٌدٌةوهً عبارة عن سلسلة من األحماض األمٌنٌة المرتبطة مع بعضها بروابط •

 .فً حمض أمٌنً آخر مع إزالة جزئ ماءمجموعة األمٌن فً حمض أمٌنً مع  الكربوكسٌل

 .الكربوكسٌلًالحر البروتٌنات وتنتهً بالطرف األمٌنً المكونة للبروتٌنات بالطرف  الببتٌدٌةتبتدأ السلسلة •

 

 :وظائف البروتٌنات

 .تدخل فً تركٌب العدٌد من المواد البٌولوجٌة المتخصصة. ١

 .األجسام المضادة و اإلنزٌمات و بعض الهرمونات: مثل

 .تساعد فً نمل السٌاالت العصبٌة . ٢

 .التحكم فً التعبٌر الجٌنً .٣

 .المكون األساسً لألنسجة الحٌة .٤



 :Classifications of proteinsرصُٛفبد انجشٔرٍٛ 

 :تختلف البروتٌنات عن بعضها البعض تبعاً لعدة عوامل

 .الشكل البنائ١ً.
 البروتٌنات اللٌفٌةfibrous proteins).) 

 البروتٌنات الكروٌةglobular proteins).) 

 

 .التركٌب الكٌمٌائ٢ً.
 البروتٌنات البسٌطة(Simple proteins). 

 البروتٌنات المرتبطة(conjugated proteins). 

 

 .الوظٌفة الحٌوٌة٣.
 بروتٌنات بنائٌة(Structural proteins.) 

 بروتٌنات تنظٌمٌة(Regulatory proteins ) الهرمونات: مثال. 

 بروتٌنات محفزة(Catalytic proteins )اإلنزٌمات: مثال. 

 



 :األشكبل انجُبئٛخ نهجشٔرٍٛ

 :انًكَٕخ نهجشٔرٍٛ أشكبالً فشاغٛخ َبرجخ عٍ انزفبف رهك انسالسم يعطٛخً أسثعخ رشاكٛت ثُبئٛخ انججزٛذٚخرأخز انسالسم 

 :(Primary structure)التركيب البنائي األولي   -١

 .ثجزٛذٚخٚعجش عٍ رسهسم ٔرزبثع األدًبض األيُٛٛخ انًشرجطخ يع ثععٓب انجعط ثشٔاثػ  

 

 (:Secondary structure)التركيب البنائي الثانىي  -٢

يع ثععٓب انجعط يًب ٚزسجت فٙ  القريبتنألدًبض األيُٛٛخ ( R-group)ثٍٛ انًجًٕعبد انطشفٛخ سٔاثػ ْٛذسٔجُٛٛخ ُٚزج عٍ ركٍٕٚ 

 انزفبف ٔانزٕاء 

 (.alpha helix)أٔ انشكم انذهزَٔٙ ( (B-sheetيكَٕخ إيب شكم انصفٛذخ انًطٕٚخ  انججزٛذٚخانسهسهخ 

 

 (:Tertiary structure)التركيب البنائي الثالثي  -٣

عٍ ثععٓب يكَٕخ انشكم  البعيدةنألدًبض األيُٛٛخ ( R-group)ثٍٛ انًجًٕعبد انطشفٛخ سٔاثػ ْٛذسٔجُٛٛخ ٔ إَٔٚٛخ ُٚزج عٍ ركٍٕٚ 

 .األثعبد الثالثي

 

 (:Quaternary structure)التركيب البنائي الرباعي  -٤

ٔفّٛ رشرجػ يع ثععٓب انجعط نزكٌٕ  مختلفت أو متشابهت( polypeptides) انججزٛذٚخُٚزج عٍ ركٍٕٚ اثٍُٛ أٔ أكثش يٍ يٍ انسالسم 

 .األثعبد نهجشٔرٍٛ الرباعيانشكم 

ً : يثبل  .  جزا انًٕٓٛجهٕثٍٛ انًزكٌٕ يٍ أسثعخ ٔدذاد يشرجطخ يعب

 



 التركٌب البنائً األولً 
(Primary structure) 

 التركٌب البنائً الثانوي
(Secondary structure) 

 التركٌب البنائً الثالثً
(Tertiary structure ) 

 التركٌب البنائً الرباعً
(Quaternary structure ) 

 الشكل الحلزونً  الصفٌحة المطوٌة 



 :خٕاص انجشٔرُٛبد

 .المكونة لهااألحماض األمٌنٌة البروتٌنات فً خصائصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة تلن الخصائص التً تتمٌز بها  تشبه•

بٌنما مع المواعد نجد أنها  موجبةفً تفاعلها مع األحماض فتحمل شحنة  أمفوتٌرٌةخاصٌة وبالتالً فللبروتٌنات   •

 . pHحركتها فً المجال الكهربً تعتمد على قٌمة  ، ولذا فإنسالبة تكتسب شحنة

 

 ( :  isoelectric point (pI))نمطة التعادل الكهربً للبروتٌن 

نتٌجة لتساوي  صفرعلى الجزيء تساوي  محصلة الشحناتالتً ٌكون عندها  pHاألس الهٌدروجٌنً هً 

الشحنات الموجبة والسالبة على جزئ البروتٌن وعند هذه النمطة ٌصبح البروتٌن ألل ذوبانٌة فٌسهل ترسٌبه، 

 .  حسب األحماض األمٌنٌة المكونة لهوتختلف نمطة التعادل الكهربً من بروتٌن إلى آخر 
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 pHلرلم الهٌدروجٌنً ا



 الجزء العملً 
🧪  



 االختبارات الوصفٌة للبروتٌنات 

ذوبان 

 البروتٌنات

 اختبار

 بٌورٌت

أثر األمالح 

على ذوبانٌة 

 البروتٌن

الترسٌب 

باألحماض 

 الموٌة

ترسٌب البروتٌنات 

بأمالح المعادن 

 الثقٌلة



 (:Solubility of proteins)اخزجبس انزٔثبَٛخ : أوالً 

 .للذوبان فً الماء غٌر لابلةوالكوالجٌن  الكٌراتٌنمثل ( fibrous proteins)البروتٌنات اللٌفٌة  •

فً المذٌبات المطبٌة و األحماض و  لابلة للذوبانتمثل المسم األعظم و (  globular proteins)البروتٌنات الكروٌة •

 .  الملوٌات بدرجات مختلفة

 

 :المبدأ العلمً للتجربة

 نظراً لكبر حجم جزٌئات البروتٌن، ؛غروٌةتكون البروتٌنات مع الماء محالٌل 

 فتتنافر،الشحنة الموجبة بٌنما فً الوسط الحمضً فغالباً ما تكتسب الجزٌئات 

 الشحنة السالبة وفً الوسط الماعدي فتكتسب جزٌئات البروتٌن 

 .  قابلة للذوبانفتصبح أٌضاً 

 
  الكروٌة البروتٌنات البروتٌنات اللٌفٌة 



المناطك المطبٌة 

 (المحبة للماء)

 البروتٌن

المناطك الغٌر لطبٌة 

 (الكارهة للماء)

 البروتٌن فً الوسط المائً

البروتٌن 

 الكروي 

المناطك المطبٌة 

 (المحبة للماء)

المناطك الغٌر 

الكارهة )لطبٌة 

 (للماء

 ذوبانٌة البروتٌنات الكروٌة فً الماء



 :( Biuret reaction) ثٕٛسٚذاخزجبس : ثبًَٛب

 .هو اختبار عام للكشف عن البروتٌنات الذائبة و الصلبة بٌورٌتاختبار 

 :  الهدف

 .  ٌهدف هذا االختبار التعرف على البروتٌنات وتمٌٌزها عن بمٌة المواد كالكربوهٌدرات و الدهون 

 

 :النظرٌة العلمٌة لالختبار

 .فً وسط قاعدي بنفسجً اللونمكوناً معمًدا  الببتٌدٌةمع النتروجٌن الموجود فً الرابطة  النحاسٌنٌتفاعل أٌون 

 

 :  مالحظات

 (أزرق اللون. )محلول كبرٌتات النحاس فً وسط قاعديعبارة عن  بٌورٌتكاشف •

 .فً جزئ البروتٌنفأكثر  ببتٌدٌن رابطتٌنٌعطً االختبار  نتٌجة اٌجابٌة فمط عند وجود •

 .  هو المركب غٌر البروتٌنً الوحٌد الذي ٌعطً نتٌجة إٌجابٌة مع هذا االختبار بٌورٌت، ألن بٌورٌتتم تسمٌة هذا االختبار باسم •



.و الخاصٌة المطبٌة لجزٌئات البروتٌن األمفوتٌرياختبار السلون :  الهدف  

 

 :طرٌمة العمل
 

فً كل من الماء، حمض الهٌدروكلورٌن و هٌدروكسٌد الصودٌوم عن طرٌك ( كازٌن، البٌومٌن)اختبري ذوبان كل من البروتٌنات  -١

 +مل من البروتٌن ١إضافة 

  .مل من المذٌب٢ 

 .سجلً لابلٌة ذوبان كل من البروتٌنات فً جدول النتائج  -٢

 :النتائج 

 .اكتبً تعلٌمن على كل نتٌجة حصلتً علٌها مع ذكر السبب

 :المنالشة

قابلٌة الذوبان فً 

 الصودٌوم هٌدروكسٌد

قابلٌة الذوبان فً 

الهٌدروكلورٌك حمض  

قابلٌة الذوبان فً 

 الماء 

 البروتٌن نوع البروتٌن

 (albumin) األلبومٌن بسٌط

 (casein) كازٌن مرتبط



 النحاسٌنأٌون 

كاشف -

 -بٌورٌت

 (أزرق اللون) 

  بنفسجً اللونمعمًدا 

 البروتٌن

 

 

 :طرٌمة العمل
 

 .مل من محلول البروتٌن ٢ضعً فً كل أنبوبة  -١

 .مل من كاشف١أضٌفً  -٢

 

 :النتائج

 .اكتبً تعلٌمن على كل نتٌجة حصلتً علٌها مع ذكر السبب

 :المنالشة

 البروتٌن المالحظة االستنتاج

 (albumin) األلبومٌن

 (casein) كازٌن



 (:Precipitation of proteins by salts)أثش األيالح عهٗ رٔثبَٛخ انجشٔرٍٛ  :ثالثًا

عٍ  ٚزى رشسٛت انجشٔرُٛبد ثبسزخذاو انًذبنٛم انًشكزح نأليالح ٔ ٚزًٛز كم ثشٔرٍٛ ثزشكٛز يعٍٛ نهًهخ ٚزشست عُذِ فٛزى فصهّ

 .salting outانجشٔرُٛبد األخشٖ فٙ انًذهٕل ٔ رسًٗ ْزِ انعًهٛخ ثـ

 

 :النظريت العلميت لالختبار

  اسزقشاس عهٗ رسبعذ :(salting in) انًهخ يٍ انًُخفعخ انزشاكٛز -١

 انًجًٕعبد ٔ انًهخ إَٔٚبد ثٍٛ نهزجبرة َزٛجخ إراثزّ ٔ انجشٔرٍٛ  جزٚئبد

  .انجشٔرٍٛ فٙ انفعبنخ 

   انجشٔرٍٛ جزٚئبد انًهخ إَٔٚبد رُبفس :(salting out) انعبنٛخ انزشاكٛز -2

 .رشسٛجّ انٗ ٚؤد٘ يًب انجشٔرٍٛ اسزقشاس فٛقم انًبء ثجزٚئبد االسرجبغ عهٗ

 َٔشبغٓب خصبئصٓب عهٗ رذبفظ أَٓب إال انجشٔرُٛبد رشسٛت يٍ ٔثبنشغى

 .يذبنٛهٓب يٍ انجشٔرُٛبد نزُقٛخ رسزخذو انطشٚقخ ْزِ فئٌ ٔثبنزبنٙ إراثزٓب ثعذ
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 :الهدف
 .البروتٌن ترسٌبتسبب  العالٌةالبروتٌنات بٌنما التراكٌز ذوبان  من الملح لد تساعد على الملٌلةبٌان أن التراكٌز 

 

 :طرٌمة العمل
 .كبرٌتات االمونٌوم المشبعة على عٌنة البروتٌن الحظً التغٌر+ مل من البروتٌن  ٢أضٌفً  -١

 . NaCl 1%مل على نفس االنبوبة كلورٌد الصودٌوم ٢.٥ثم أضٌفً  -٢

 .دونً النتائج فً الجدول -٣

 :النتائج

 .اكتبً تعلٌمن على كل نتٌجة حصلتً علٌها مع ذكر السبب

 :المنالشة

 إضافة كلورٌد الصودٌوم

NaCl 1% 

 

األمونٌوم  إضافة محلول كبرٌتات

 المشبعة

 البروتٌن

 (albumin) األلبومٌن

 (casein) كازٌن

تكون راسب أبٌض 

بعد إضافة كبرٌتات 

 األمونٌا المشبعة

اختفاء الراسب بعد 

  NaClإضافة

 (زادت الذوبانٌة)



 (:Precipitation of proteins by salts of heavy metals)رشسٛت انجشٔرُٛبد ثأيالح انًعبدٌ انثقٛهخ : رابعًا

 .  دون النظر الى نشاطها الحٌويتستخدم هذه الطرٌمة لفصل البروتٌنات و تفتٌتها 

 

 :الهدف
 .  التعرف على تأثٌر أمالح الفضة على طبٌعة تركٌب البروتٌنات و نشاطها الحٌوي

 :التطبٌمات
 .كعالج فً حاالت التسمم بالزئبك و الرصاص (األلبٌومٌن)إٌضاح خطورة التسمم بالرصاص وإٌضاح إمكانٌة استخدام البروتٌنات 

 

 :النظرٌة العلمٌة للتجربة
بالشحات (  موجب الشحنة)بمعادلة شحنة البروتٌن وذلن عن طرٌك ارتباط أٌون المعدن ( لها اوزان جزٌئٌة ثمٌلةوالتً )تموم أمالح المعادن الثمٌلة 

 .السالبة على البروتٌن مما ٌؤدي إلى ترسٌب البروتٌن

 البروتٌن

 أٌون المعدن 

 راسب



 

 

 :غشٚقخ انعًم
 

 .يم يٍ يذهٕل انجشٔر١ٍٛظعٙ فٙ كم أَجٕة   -١

 .يم يٍ َزشاد انفعخ 0.5أظٛفٙ  -2

 

 :النتائج

 .اكتبً تعلٌمن على كل نتٌجة حصلتً علٌها مع ذكر السبب

المنالشة
: 

 االستنتاج

 

 األنبوبة المالحظة

 AgNO3+ األلبومٌن

 AgNO3+كازٌن

 كازٌن
 األلبومٌن



 : ( precipitation of proteins by strong acids)انزشسٛت ثبألدًبض انقٕٚخ : خامًسا

 :انٓذف

 .اخزجبس رأثٛش االدًبض انقٕٚخ عهٗ انجشٔرُٛبد 

 

 :انُظشٚخ انعهًٛخ نالخزجبس

 

رٕاجذ انجشٔرُٛبد فٙ ٔسػ دًعٙ ٚكسجٓب شذُخ يٕججخ فزجزة جزٚئبد انجشٔرٍٛ إنٗ إَٔٚبد انذًط انسبنجخ 

(NO3 )ٔرعًم عهٗ رشسجٛٓب. 

 

 :  رطجٛقبرٓب

 .انكشف عٍ انجشٔرٍٛ فٙ انجٕل ثٕاسطخ دًط انُٛزشٚك انًشكز •

 .فصم انجشٔرٍٛ فٙ يذهٕل يب •

 .اإلَزًٚٙإلٚقبف انُشبغ  •



 :طرٌمة العمل
 

 .مل من حمض النٌترٌن المركز فً أنبوب اختبار مع المحافظة على وضع األنبوبة بشكل مائل ٢ضعً فً األنبوبة األولى  -١

 .لطرة لطرة على جدار األنبوبة والحظ تكون الراسب األلبٌومٌنأضٌفً محلول   -٢

 .مع المحافظة على وضع األنبوبة بشكل مائل الخلٌنمل من ثالثً كلورٌد حمض  ٢أضٌفً فً األنبوبة الثانٌة   -٣

 .لطرة لطرة على جدار األنبوبة والحظً تكون الراسب األلبٌومٌنأضٌفً محلول  -٤

 :النتائج

 .اكتبً تعلٌمن على كل نتٌجة حصلتً علٌها مع ذكر السبب
 :المنالشة

 االستنتاج

 

 األنبوبة النتٌجة

 النٌترٌن حمض+األلبومٌن

ثالثً كلورٌد  +األلبومٌن

 TCA الخلٌنحمض 

TCA  حمض

 النٌترٌن



 :األسئهخ 

 :تجربة الذوبانٌة

 بٌنما ال تذوب البروتٌنات اللٌفٌة؟( مذٌب لطبً)لماذا تذوب البروتٌنات الكروٌة فً الماء  -١

 

 :بٌورٌتتجربة 

 ..................ٌتفاعل البروتٌن مع محلول كبرٌتات النحاس فً وسط  -١

 

 :تجربة أثر األمالح على ذوبانٌة البروتٌن

 كٌف تفسر أن البروتٌن ال ٌترسب عند تركٌزات للٌلة من الملح وٌزداد ترسبه كلما زاد تركٌز الملح؟ -١

 

 :تجربة ترسٌب البروتٌنات بأمالح المعادن الثمٌلة

 هل ٌمكن ترسٌب البروتٌنات بهذه الطرٌمة مع الحفاظ على نشاطها الحٌوي؟ -١

 

 :تجربة الترسٌب باألحماض الموٌة

 ........................  إلى محلول البروتٌن فإن البروتٌن  الخلٌنإضافة ثالثً كلورٌد حمض عند  -١

 



....تم بحمد هللا 

💙 


