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 Proteinsالبروتینات 

ھو مركبات عضویة ذات اوزان جزیئیة عالیة تتكون من عدد كبیر من البروتین 
، تتكون البروتینات  االحماض االمینیة التي ترتبط مع بعضھا بواسطة االواصر الببیتیدیة

من عناصر اساسیة ھي الكربون والنتروجین واالوكسجین والھیدروجین وعناصر اخرى 
مثل الكبریت والفسفور والحدید ، تشكل البروتینات المكون االساسي لالنسجة الحیوانیة 

تنظم  والنباتیة تركیباً ووظیفة فھي تقوم بتحفیز التفاعالت الكیمیائیة الحیاتیة كانزیمات كما
ھذه التفاعالت كھرمونات ، اضافة الى ذلك فھي توجد ضمن مكونات جدران الخالیا 

  ) .الخ.... النواة ، المایتوكندریا ( وكذلك اجزاء الخالیا 

االحماض االمینیة بكمیات متساویة في البروتینات و ال تحوي جمیع ال توجد 
  . لعشرین االبروتینات على جمیع االحماض االمینیة 

  

  

  

  

  

  : تصنف البروتینات حسب تركیبھا الكیمیائي او خواصھا الذوبانیة الى 

  . ـ البروتینات البسیطة 1

  . ـ البروتینات المقترنة 2

  . ـ البروتینات المشتقة 3

  

  : كما ان البروتینات تمتلك اربعة تراكیب بنائیة ھي 

  ـ : Primary Structureـ التركیب االولي 1

الببتیدیة و تكون المسؤولة عن االحماض االمینیة في السلسلةو یمثل عدد و تسلسل 
  . التركیب االواصر الببتیدیة فقط  ھذا
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  ـ :  Secondary Structureـ التركیب الثانوي 2

و ) بشكل حلزوني(على امتداد محور واحد  واء او انطواء السلسلة الببتیدیةو ھو الت
  . االواصر المسؤولة عن تثبیت ھذا التركیب ھي االواصر الھیدروجینیة بصورة رئیسیة 

  ـ : Tertiary structureـ التركیب الثالثي 3

و ھو الشكل الذي تكون فیھ سلسلة البروتین منطویة بشدة حیث تحصل فیھ التفافات 
البناء الثانوي على اكثر من محور السلسلة المكونة لجزء البروتین و التي تعطي للبروتین 

  . الشكل الذي یحدد وظیفتھ 

  ـ :  Quaternary structureـ التركیب الرباعي 4

ترتبط مع بعضھا لتكوین الصیغة الفعالة للبروتین  و ھو عدد وحدات البروتین التي
او ھو التركیب الذي تكون فیھ سالسل متعددة الببتید المنفردة لبروتین قلیل القطع مثل 

  . الھیموغلوبین متراصة سویة و ھذه السالسل قد تكون متشابھة او مختلفة 

  : اما اھم االواصر التي تشترك في تثبیت جزء البروتین فھي 

  . الواصر الببتیدیة ـ ا1

  . ـ االواصر الھیدروجینیة 2

  ) . ثنائیة الكبریت(ـ االواصر الكبریتیة 3

  . صر بین المجامیع الكارھة للماء تآـ ال4

  . ـ االواصر االیونیة 5

  . ـ قوى فاندرفال 6

  . ذوبانیة البروتینات 

لیل فھي بصورة عامة قلیلة اتختلف البروتینات من حیث قابلیة ذوبانھا في المح
الماء و المذیبات القطبیة ولكنھا تكون محلول غروي مع الماء الذي لھ لزوجة الذوبان في 

ھناك بعض البروتینات سھل الذوبان في الماء مثل االلبومین و البعض االخر ال (خاصة 
  ) . یذوب في الماء مثل الكیراتین
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امل رئیسیة تؤثر في تركیب البروتین على اربعة عوھ البروتینات یتعتمد ذوبان
  : و ھي 

  ـ:PHس الھیدروجیني ـ األ1

نظراً لسلوكھا االمفوتیري حیث  PHتتأثر درجة ذوبانھ البروتینات كثیراً بقیمة  
تكون درجة الذوبان على اقلھا عند نقطة التعادل الكھربائي وتزداد كلما كانت في حالة تغیر 

مضیة او بزیادة القاعدیة وتكون بھیئة ایونات سالبة او عن ھذه النقطة اما بزیادة الحا
مختلفة عن بعضھا  PIموجبة ویستفاد من ھذه الخاصیة كثیراً في فصل البروتینات التي لھا 

  . البعض 

  ـ :ـ الحرارة2

عملیة التسخین تؤدي الى تغییر في الشكل الرباعي و الثالثي و الثنائي للبروتین 
مما تسبب فقدانھ لفعالیة الحیویة و ھذا ما یسمى بالمسخ حیث بحث ) تركیب البروتین(

  . ترسیب للبروتین من محلول الذائب فیھ عند تعرضھ للتسخین الشدید 

  ـ:ـ التركیز االیوني3

من ملح الطعام فان ) %0.9(عند اضافة محلول متعادل و بتركیز واطئ مثل  
ي   ـــــح الداخلـى بالتملیـیدعر ـذا التأثیـزداد وھـان تـل الذوبـن قلیـان البروتیـة ذوبـقابلی

Sulting-in)   ( اما في حالة اضافة تراكیز عالیة من االمالح المتعادلة فأن البروتینات
  ) . Sulting – out(لھا المائیة و ھذه الحالة تدعى بالتملیح الخارجي تترسب من محالی

  ـ :شحنة المذیبـ 4

مذیبات ال قطبیة مع الماء مثل  بإضافةتترسب البروتینات من محالیلھا المانیة 
الكحول و االسیتون حیث یحدث في ھذه الحالة عملیة مسح البروتین مما یؤدي الى تكتلھ و 

  . ترسبھ 

  : الكشوفات العامة للبروتینات 

  : ـ كشف بایوریت 1

ھو كشف لجمیع البروتینات و الببتیدات التي تتألف من ثالث احماض امینیة او 
حیث یتكوم معقد تناسقي بنفسجي ) اي تحتوي اثنین او اكثر من االواصر الببتیدیة ( اكثر 

شف و بین ذرات اللون بین ایونات النحاس الموجودة ضمن محتویات محلول الكا
  . النیتروجین الموجودة في االواصر الببتیدیة للبروتین 
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ثم اشتقاق اسم الكشف من مركب البایرویت الذي یمكن الحصول علیھ من تسخین 
لھ القابلیة على تكوین معقد بنفسجي مع مكونات ) البایوریت(الیوریا حیث ان ھذا المركب 

  . لھذا سمي االختبار بكشف بایوریت ) ایونات النحاس(محلول الكاشف 

  

  

  

  

  

  

  :طریقةالعمل

) 0.5Ml( منمحلواللبروتینفیأنبوبةاختبارنظیفةثمیضافالیھ)  1ml( یوضع
  .یرجالمحلولجیداَویالحظاللونالمتكون, منمحلواللبایوریتالجاھز

غممنترتراتالصودیومالبوتا9غممنكبریتاتالنحاسالمائیةمع3یذاب:تحضیركاشفبایوریت
) 0.2N NaOH( ملمنمحلول 500سیومفي

  ).0.2N NaOH( غممنیودیدالبوتاسیومویكماللحجمالىواحدلتربواسطةمحلول5یضافبعدذلك

  :ـالترسیبباستخدامالحرارة2

, للبروتیناتخاصیةالترسیببالحرارةحیثیحصللھاعملیةمسخوتجلط
  .ذابةالراسبمرةاخرىبالتبریداوانھذاالنوعمنالترسیبھوغیررجوعیأیالیمكن
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  ـ:Denaturationالمسخ

ھیعملیةتغییربالشكاللثالثیللبروتینوالذییؤدیالىفقدانھلوظیفتھاألساسیةوتحدثعملیةالمسخبع
  .دةعواملمنھاالحرارةوالحوامضالقویةوالقواعدالقویة

  :طریقةالعمل

منمحلواللبروتینفیأنبوبةاختباروتسخنعلىالنارمباشرةالىیتكتاللبروتینویترس)ml2(یؤخذ
  .ب

  :الحوامضالمركزةـالترسیبباستخدام3

. أ
منمحلواللبروتینفیأنبوبةاختبا)ml1(ـحیثیؤخذ):حامضالنتریك(الترسیبباستعمالكاشفھلر  

ھذاالنوعمنالترسیبیكونغیررجو.رثمیضافلھببطءقطراتمنحامضالنتریكالمركزالىأنیتكونالراسب
  یؤثرعلىالشكاللثالثیللبروتینال ألنھعی

 HCLوحامضH2SO4الترسیبباستخدامحامض  . ب
ھناالترسیبیكونمنالنوعالHCLوحامضH2SO4فسالتجربةالسابقةولكنباستخدامحامضننكررـ:

  .   رجوعي

  ):األیوناتالموجبة( ـالترسیببواسطةأمالحالعناصرالثقیلة4

, أوأكثرمنذلكPH=/7البروتیناتعادةتكونمشحونةبشحنةسالبةعند
) العناصرالثقیلة(عملیةاضافةالفلزاتالتیتحملشحنةموجبة

انالترسببھذھالطر,ھذھالشحناتوبالتالیجلبالبروتیناتالىنقطةالتعاداللكھربائیوترسیبیایؤدیالىمعادلة
 یقةلھأھمیةممیزةأذأنھفیحالةالتسممبواسطةاحدىھذھاألمالحفیمكناستخدامالبیضأوالحلیبكتریاق

)antidotc (والذییرسبالفلزالثقیلویحولدونامتصاصھداخاللجسم.  

  طریقةالعمل

 ویضافلھقطراتمنمحلولتركیزهةلبروتینفیانبوبةاختبارنظیفمنمحلوال)  2ML( یؤخذ
)0.1m (منالعناصرالثقیلة  )كبریتاتالنحاس،كلوریدالحدیدیك،خالتالرصاص  (

 عللذلك(  الىانتكونالراسببفضلھبعدذلكزیادةمحلواللعناصرالثقیلةحیثیالحظذوبانالراسبمرھثانیة
 . (  
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  ):معقدةاألحماضال( یةالقلوـالترسیببواسطةالكواشف5

تعتبرحوامضالتانیكوالبكریكوالتنكستكوالسلفوسالیكھیمنأكثرالكواشفالقلویدیةالتیتستطیعت
, رسیبالبروتیناتمنمحالیلھا

ھذھالحوامضتحملشحناتسالبةكبیرةوالتیلھاالقابلیةعلىمعادلةالشحناتالموجبةللبروتیناتوتكوینامال
,  حغیرذائبة

 والذیتكونفیھالبروتیناتمشحونةبشحنةموجبةحامضیpHلھذافأنھذھالكواشفتعملبصورةكبیرةعند
.  

  : طریقةالعمل

 منالكواشفالقلویةالى%)20(تضافقطراتمنمحلولتركیزه
)ml2(یضافبعدذلكزیادةمنمحلواللكواش,منمحلواللبروتینفیأنبوبةاختبارنظیفةالىأنیتكونالراسب
  .یةوتتممالحظةماذایحدثللراسبالقلوف

  :ـالترسیبباستخدامالمذیباتالعضویة6

 الى)لاالیثانو( تضافعدةقطراتمنالكحول
)ml2(منمحلواللبروتینفیأنبوبةاختبارنظیفةالىأنیتكونالراسب )الترسیبھناغیررجوعي(  

  ):Salting –outالتملیحالخارجي( ـالترسیببواسطةاألمالحالمتعادلة7

 ھالھمزاحمتباستخدامتراكیزعالیةمناالمالحالمتعادلةتحدثعملیةترسیبللبروتینبسبب
) البروتینأی(

ھذ,قابلیةالترسیبباألمالحالمتعادلةتعتمدعلىنوعالملحوتركیزالملحونوعالبروتین,علىجزیئاتالماء
  .ھالطریقةفیترسیبالبروتینلھاأھمیةكبیرةخصوصاَفیفصاللبروتیناتفیالتطبیقاتالبیولوجیة

  :طریقةالعمل

نظیفةتعادالتمنمحلواللبروتینفیأنبوبةاختبار)ml1(منیومالىلمنكبریتاتاأل)ml1(یضاف
جربةمرةثانیةباستخدامكلوریدالصودیوموثالثةباستخدامكبریتاتالمغنسیوموتسجاللنتائجالتییتما

  .لحصولعلیھا

 


