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محتوى المحاضرة
تقسيم األحماض األمينية تبعاً لنشاطها الضوئي•
تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات أيضية •

مختلفة
أحماض أمينية كيتوجينية -1  
أحماض أمينية جلوكوجينية -2     

 خواص األحماض األمينية•
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية •
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محتوى المحاضرة

التفاعالت الكيميائية لألحماض األمينية •
. تفاعل النينهيدرن  - 1     
. تفاعل سانجر  -2      

األحماض األمينية النادرة في البروتينات•
 األحماض األمينية غير البروتينية•
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)(III تقسيم األحماض األمينية تبعاً لنشاطها
Optical Activityالضوئي 

 التحلل من الناتجة األمينية األحماض جميع تظهر•
 ضوئية فعالية ) الجاليسين ماعدا ( للبروتينات المائي

 الضوء تدوير تستطيع أنها أي ) ضوئي نشاط أو (
 ذرة تحمل ألنها وذلك لليسار أو لليمين إما المستقطب

   كيرالية كربون ذرة تسمى متناظرة غير كربون
.Chairl atom
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لنشاطها الضوئي 
Optical Activity

 المستقطب الضوء دوران تسبب التي األمينية األحماض•
 الدوران أيمن متناظر يسمى ) الساعة عقارب مع ( لليمين
  ) + ( بـ  له ويشار

(+) - α- Alanine
  لليسار المستقطب الضوء بتدوير األميني الحمض قام إذا أما•

  ) - ( بـ له يشار ) الساعة عقارب عكس(

(-) - α - Alanine5



تقسم األحماض األمينية تبعاً لنشاطها الضوئي 
Optical Activity

20) البروتينية األمينية األحماض جميع• a.a) ضوئيا فعالة  
 تحتوي 19 الـ األمينية األحماض هذه ألن ) الجاليسين ماعدا (

 غير كربون ذرة أي (chiral) كيرالية كربو ذرة على
مختلفة مجموعات 4 بـ مرتبطة ألنها متماثلة

 R ، COOH - ، NH2 - ، و H ، الجاليسين حالة في أما 
 تكون الكربون ذرة أن أي هيدروجين ذرة هي R تكون

 هذا يستطيع وال ) هيدروجين بذرتي مرتبطة ألنها ( متماثلة
. المستقطب الضوء تدوير األميني الحمض
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H C COOH

                                         NH2              

H

تركيب الجاليسين

تقسيم األحماض األمينية تبعاً لنشاطها الضوئي 
Optical Activity
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لتركيبها الفراغي

 الفراغي للتركيب تبعاً  األمينية األحماض تقسيم يمكن•
 . مجموعتين إلى األميني للحمض

 من أو D النوع من تكون أن يمكن األمينية األحماض•
 . الفراغي التركيب ناحية من L النوع
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 (α) الكربون ذرة يمين على األمين مجموعة كانت إذا•
يكون األميني الحمض فإن متناظرة الغير

D. النوع من 

  

α - D - Amino 
acid
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لتركيبها 
الفراغي

R

COOH

NH2CH



 (α)أما إذا كانت مجموعة األمين على يسار ذرة الكربون •
الغير متناظرة فإن الحمض األميني

L.  النوع من يكون

                                                 NH2 C H

                                         

α - L - Amino
acid

R

COOH
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لتركيبها 
الفراغي



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لتركيبها الفراغي

 نظائر هي البروتينات جزيئات في األمينية األحماض•
) فقط L النوع من L- stereoisomers) وليس 
 .D النوع من

 التفاعالت تحفز التي البروتينية المواد هذه األنزيمات•
فقط L النوع على تتعرف الجسم في الكيميائية

(L-stereoisomers) وال األمينية األحماض من 
D .  11 النوع على تتعرف أو مع تتعامل



 األمينية لألحماض الفراغي التركيب بين ارتباط يوجد ال *
 ، كيرالية ( متناظرة ألفا كربون ذرة على تحتوي وكونها
  . متماثلة غير أو  ، ) متماثلة
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لتركيبها 
الفراغي



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات 
أيضية مختلفة

أحماض أمينية كيتوجينية

 أيضية مسارات لدخولها تبعاً  األمينية األحماض تقسيم يمكن•
: مختلفة

كيتوجينية أمينية أحماض 1.
 
جلوكوجينية أمينية أحماض .2
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات 
أيضية مختلفة

أحماض أمينية كيتوجينية

: كيتوجينية أمينية أحماض .1

 تتكسر ، األمينية األحماض من 6 من الكربون ذرات بعض•

 CoAاألسيتايل و )CoA )AACoA أسيتايل أسيتو إلى

)(ACoA 
Acetyl CoA and / or acetoacetyl-CoA14



أحماض 
أمينية 

كيتوجينية

15



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات 
أيضية مختلفة

 أمينية أحماض )1( 
:كيتوجينية

تربتوفان1.

النين فينايل2.

تيروسين3.

أيزوليوسين4.

ليوسين5.

  .الاليسين6.
16

األمينية األحماض هذه 

 األجسام( كيتونات تعطي

 :الكبد في )الكيتونية

 األسيتوأسيتيت )1(

أسيتون )2(

.بيوتايريت هيدروكسي بيتا )3(



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات أيضية 
مختلفة

Ketogenic Amino Acids)( األحماض األمينية الكيتوجينية1.

  مجموعة أولى من األحماض األمينية الكيتوجينية تتحول
. مباشرة إلى أسيتوأسيتيت 

األحماض األمينية الكيتوجينية ممكن تتكسر مباشرة إلى •
بيتا و  أسيتونالذي بدوره يتحول إلى  األسيتوأسيتيت

.هيدروكسي بيوتايريت

   مجموعة ثانية من األحماض األمينية تتحول أوال إلى
الذي يتحول إلى أسيتوأسيتيت الذي بدوره  Co.Aاألسيتيل 

17.بيتا هيدروكسي بيوتايريتو  أسيتونبعد ذلك يعطي 
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Ketogenic

Glucogenic

أمينية كيتوجينية أحماض



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات أيضية 
مختلفة

أحماض أمينية كيتوجينية (1)
تستطيع تكوين الكيتونات إذا  amino acidsالكيتوجينك •

.  قلت مصادر الطاقة 
األسيتو أسيتيت ممكن أن يستخدم بواسطة الدماغ والعضالت •

. إذا نقص السكر في الدم 
األسيتو أسيتيت ال يستخدم في •

عملية تصنيع :  (Gluconeogenesisالجلوكونيوجينيسز
 Acetylألن ) الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية

CoA  ال يتحول مباشرة إلى  أوكسالوأسيتيت
Oxaloacetate   المركب اإلبتدائي األولي في عملية
Gluconeogenesis19.الجلوكونيوجينسز 
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Ketogenic

Glucogenic

أمينية كيتوجينية أحماض



األجسام
الكيتونية
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تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات أيضية 
مختلفة 

جلوكوجينية أمينية أحماض )2(
 إلى لتتحول القدرة لها التي األمينية األحماض:
(Pyruvate) بايروفيت 1.

.2α- كيتوجلوتاريت )α - Ketoglutarate(

 CoA  (Succinyl-CoA) سكسينايل 3.

 )(Fumarate فيوماريت4.

 (Oxaloacetate) األكزالوأسيتيت5.

 خاصة، مسارات طريق عن جليكوجين و جلوكوز إلى تتحول أن يمكن6.
  جلوكوجينية أمينية بأحماض تسمى األمينية األحماض هذه

).(Glucogenic amino acids22



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات أيضية 
مختلفة

جلوكوجينية أمينية أحماض )2(

 التي الحاالت في الجلوكوز تصنيع تستطيع ألنها جلوكوجينك بـ سميت•

 )Gluconeogenesis عملية ( قليل الجسم في الجلوكوز فيها يكون

 بايروفيت إلى تكسيرها يمكن الجلوكوجينية األمينية األحماض•
Pyruvateكربس دورة في وسطي مركب أي أو  

( Krebs Cycle   األوكزالوأسيتيت إلى يتحول ذلك بعد الذي(
Oxaloacetate )الجلوكونيوجينسز  عملية في األولي اإلبتدائي المركب 

.(Gluconeogenesis23



األحماض األمينية الجلوكوجينية
،  alaاأللنين •
،  cysالسيستائين •
، glyالجاليسين •
 serineالسيرين •
، thrالثريونين  •
، trpالتريبتوفان   •
، asnأسبارجين  •
،  aspأسبارتيت  •
، pheفينايل ألنين •

، Tyrتايروسين   •
،Isoأيزوليوسين   •
، metميثايونين   •
،  valفالين   •
،  Argأرجينين    •
gluجلوتاميك أسيد    •
، glnجلوتامين     •
،  hisهيستدين    •
proبرولين   •

18 
حمض 
أميني
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أحماض أمينية جلوكوجينية



تقسيم األحماض األمينية تبعاً لدخولها مسارات أيضية 
مختلفة 

 أحماض أمينية كيتوجينية و جلوكوجينية في آن واحد :

:  أربع أحماض أمينية•
تربتوفان1.
فينايل ألنين2.
, تيروسين3.
أيزوليوسين 4.

 كيتوجينكو  Glucogenic)(أحماض جلوكوجينك هي            
.(Ketogenic)
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أحماض 
أمينية 

كيتوجينية
و 

جلوكوجينية
معا
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α- أحماض أمينية

  األحماض األمينية من النوع ألفا
•-α أقسام 3األحماض األمينية تقسم إلى:

       COOH  and 1  -NH2 1-= متعادلة 1.
)(COOH and -NH3-:  تحتوي على مجموعتين وظيفيتين فقط( 

)سالبة الشحنة( COOH  and 1  -NH2-  2= حامضية 1.

موجبة COOH and  2 or more  -NH2- 1 (= قاعدية 2.
)الشحنة
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من المعلومات الشائعة أن األحماض األمينية تحتوي •
و مجموعة         NH2-على مجموعة أمين 

غيرمشحوناتان أو غير   COOH-كربوكسيل
H2NCHRCOOH.متأيناتان 

و لكن بعد دراسة الخصائص الفيزيائية و الكيميائية •
لألحماض األمينية لم تتوافق هذه الخصائص مع 

تركيب الحمض األميني المعروف بأنه غير متأين 
مجموعة األمين             : المجموعتين الوظيفيتين
29.و مجموعة الكربوكسيل

α- أحماض أمينية



كما يشير إسم األحماض األمينية فإنها تحتوي على •
قاعدية ومجموعة كربوكسيل(NH2-)مجموعة أمين 

(-CO2H)   في ( حامضية هذه المجموعات فعليا
):  الواقع 

(1)-NH2   توجد على الجزيء أو المجموعة القاعدية
NH3-).حمضها المقترن هيئة 

+)
)2 (-CO2H  الجزيء أو المجموعة الحامضية توجد

CO2-).على هيئة قاعدتها المقترنة
–) 
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α- أحماض أمينية توجد على هيئة زويتر أيون



خواص األحماض األمينية
وأخرى )  COOH-( نظراً لوجود مجموعة حامضية •

في جزيء الحمض األميني فهو حامضي )  NH2-(قاعدية 

.الخاصية األمفوتيرية وقاعدي في الوقت نفسه أي له 

وهاتان المجموعتان أكثر ميالً للتفاعل فيما بينهما ، لذلك •

توجد األحماض األمينية في حالتها النقية على هيئة زويتر 

أكثر من ) أيون ثنائي القطبية ، األيون المزدوج ( أيون 

31.كونها بحالتها الغير أيونية 



α- أحماض أمينية
.مواد صلبة•
هي مواد شبيهة باألمالح ألنها توجد على هيئة زويتر أيون        •

) .  األيون الثنائي ( 
بما أن هناك روابط إلكتروستاتيكية قوية بين المجموعتين •

المتأينتين في الزويتر أيون هذه الحقيقة جعلت درجة انصهار 
.م  5200بلورات الـحمض األميني عالية وهي تزيد عن 

.مرتفعة) على هيئة زويتر أيون(درجة غليان الحمض األميني •
هناك أيضا روابط قوية بين الزويتر أيون و جزيئات الماء •

القطبية لذلك هو عالي الذوبانية في الماء، و لكنه ال يذوب في 
32.  المذيبات الغير قطبية



Zwitterion
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34

R

Zwitterion

Conjugate 
Base of 
Acidic 
Group     

(-COOH)

Conjugate  
 Acid of 
Basic 
Group      
(-NH2) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Lysine-zwitterion-2D.png�


الاليسين  يوجد على هيئة حمضه  •
)  األس الهيروجيني( pHالمرافق عند الـ 

.البيولوجي
هيئة الحمض المرافق للحمض األميني  •

:الاليسين
(+)مشحون بشحنة  1.
يستطيع تكوين  روابط 2.

إلكتروستاتيكية  مع جزيئات أخرى 
.مشحونة بشحنة  سالبة
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Brønsted Basic Side Chains: e.g. Lysine
 .e.g)الاليسين: (قاعدة برونشتد في السلسلة الجانبية

Lysine



α- أحماض أمينية
 نقطة التعادل الكهربائي و اإللكتروفوريسز
األحماض األمينية على هيئة زويتر أيون فإنها تتصرف •

.كحمض و كقاعدة في المحاليل المائية
في المحلول المائي، فإن الزويتر أيون موجود في حالة •

إتزان مع صورته الكاتيونية و صورته األنيونية في نفس 
:الوقت
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CH3N COO

H

H

-+ CH3N COOH

H

H

+
CNH2 COO

H

H

- HOH- ++H+

-H+

الشحنة)  -( أيون الشحنة( + ) أيون  أيون ثنائي الشحنة



α- أحماض أمينية
 نقطة التعادل الكهربائي و اإللكتروفوريسز
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CH3N COO

H

H

-+ CH3N COOH

H

H

+
CNH2 COO

H

H

- HOH- ++H+

-H+

الشحنة( + ) أيون 
Protanated

الشحنة)  -( أيون 
Deprotonated

أيون ثنائي الشحنة
زويتر أيون 

صفر= صافي الشحنة 



 خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 
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OH- OH-

H+H+

COO-H3N+

Isoelectric
Point

ABOVE 
Isoelectric

Point

BELOW
Isoelectric

Point

                    بنائه حسب األميني الحامض عليها يوجد التي الصورة تختلف•
 (pH) الحموضة درجة وحسب ) R المجموعة طبيعة (

 : التالية الصور إحدى في يوجد أن يمكن ولذلك



  خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية –الخاصية الحامضية 

               منخفضة حموضة درجات عند )1( الصورة تغلب•
) pH 7 من أصغر ، قليلة ( .  

        مرتفعة حموضة درجات عند (3) الصورة تغلب بينما•
) pH 7 أكبرمن ، كبيرة (
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خواص األحماض األمينية األلفا
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

 المحلول وعرض الماء في أميني حامض أذيب فإذا•
 )-( الكاثود نحو تتجه (1) الصورة فإن كهربائي لجهد

  .(+) األنود نحو تتجه (3) والصورة
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

 لجهد المحلول وعرض الماء في أميني حامض أذيب فإذا•
 (3) والصورة الكاثود نحو تتجه (1) الصورة فإن كهربائي

 . األنود نحو تتجه
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H3N H

R

O O
C

H3N H

R

O OH
C

H2N H

R

O O
H OH

@ pH = pI@ pH < pI @ pH > pI

Cation Neutral                     Anion                        
Zwitterion (2)(1) (3)



خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

فال تتحرك نحو أي من  (2)أما الجزيئات الموجودة في الصورة •

بنقطة التعادل القطبين وعند درجة حموضة معينة تدعى 

يتصرف المحلول  )pIPoint, Isoelectric( الكهربائي

كما لو كان غير أيوني فال تتحرك جزيئات الحمض األميني نحو 

.  أي من األقطاب 
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

 (2) الصورة في موجودة الجزيئات جميع أن يعني ال هذا  •
 الصورتين بين البروتونات حركة معدل أن يعني ولكنه

 جزيئات أي تصل ال بحيث سريع الوسطى والصورة الطرفيتين
 حركتها يوقف مما بروتون تكسب أو تفقد أن قبل األقطاب إلى
 . يعكسها أو

  المتعادلة األمينية لألحماضpIقيم أن الواضح ومن•
  للماء الهيدروجيني األس من قريبة تكون )الغيرمشحونة(

 pH)7  تقريبا(. 
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فإذا أذيب حامض أميني في الماء وعرض المحلول لجهد •
كهربائي فإن حركة األيون المزدوج للكاثود أو األنود يعتمد 

.للمحلول  pHعلى الـ 
ففي الوسط القاعدي، فإن حالة اإلتزان للزويتر أيون مع •

صورته الكاتيونية و األيونية سوف تتزايد باتجاه تكوين 
.+Hالصورة األنيونية له و ذلك لفقدانه 
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 



في الوسط الحامضي، فإن حالة اإلتزان للزويتر أيون •
مع صورته الكاتيونية و األيونية سوف تتزايد باتجاه 

.+Hتكوين الصورة الكاتيونية له و ذلك الكتسابه 
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 
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Isoelectric Point 
pI Depends on Side Chain

• The 15 amino acids with thiol, hydroxyl groups or 
pure hydrocarbon side chains have pI = 5.0 to 6.5 
(average of the pKa’s)

• D and E have acidic side chains and a lower pI
• H, R, K have basic side chains and higher pI



خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

 pIأما قيم •
لألحماض األمينية 
الحامضية فإنها 

عند درجات 
حموضة منخفضة 

)(7 > pH  .
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

في  pIأما قيم •
األحماض األمينية 
القاعدية تكون عند 
درجات حموضة 

عالية
 )(7 < pH
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

فصل األحماض األمينية عن بعضها البعض وذلك الختالفهم في 
السلسلة الجانبية
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خواص األحماض األمينية
القاعدية لألحماض األمينية–الخاصية الحامضية 

 أن إذ أيضاً، البروتينات في أهميته الكهربائي التعادل لنقطة•

 قيمة إلى يؤدي الجانبية المجموعات أنواع مختلف وجود

  . معين بروتين في التعادل لنقطة معينة
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 التفاعالت الكيميائية لألحماض األمينية

التفاعالت الكيميائية لألحماض األمينية •
. تفاعل النينهيدرن  -1
.  تفاعل سانجر  -2
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I .تفاعل النينهيدرن
 
 من صغيرة كميات لتقدير يستعمل النينهيدرن تفاعل •

 كمية مع األمينية األحماض تسخين إن . األمينية األحماض
 إلى يؤدي ) قوي مؤكسد عامل ( النينهيدرن مادة من كبيرة
 لها التي األمينية األحماض هذه جميع مع أزرق ناتج تكوين

 على يحتوي الذي البرولين حالة وفي طليقة أمين مجموعة
 أصفراللون الناتج يكون المستبدلة –ألفا –األمين مجموعة

.متميز
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I .تفاعل النينهيدرن

             o
(1CO2 +  R-C-H  نينهيدرن+ حمض أميني            +

NH3هيدرين دانتين                       +  

2 (NH3  +هيدرين دانتين+   نينهيدرين
H2O+  متراكب بنفسجي أزرق اللون  

  ألدهيد
أمونيا
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II .   تفاعل سانجــر

 األمينية األحماض من أكثر أو واحد لنوع محلول لدينا كان إذا  
).(A.A نلجأ فإننا األمينية، األحماض هذه هوية معرفة أردنا و 

 األمينية األحماض هذه معرفة من يمكننا الذي سانجر تفاعل إلى
.المجهولة

مادة تفاعل على التفاعل هذا يعتمد
(FDNB) 1-Fluoro – 2,4 – dinitro benzene

 األمين مجموعة مع ) reagent Sanger  ,سانجر كاشف (
.أمينية أحماض لأللفا الطرفية
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كاشف سانجر



II .   تفاعل سانجــر

 
  أميني لحمض األمين مجموعة (α) مع سانجر  كاشف تفاعل-

  هو أصفر مشتق يعطيني طرفي
-A.A  2,4 - Dinitrophenyl ) A.A– DNP (  
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Sanger’s Reagent: N-terminal Amino 
Acid Analysis

S G MVFA

Sanger's Reagent
(2,4-dinitrofluorobenzene)
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Sanger’s Reagent, cont’d

S

H3O, heat
(total hydrolysis)
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+
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II .   تفاعل سانجــر
 
 األميني الحمض هذا على نتعرف و نستخلص أن يمكن-

DNP)هيئة على الموجود ( DNPب المرتبط – AAعن 
   المحلول في حرة  الموجودة األخرى األمينية األحماض بقية

 الكروماتوجرافي بواسطة  DNP)بالـ مرتبطة الغير(
Chromatographyذوبانية إختالف بسبب ذلك و 

 بقية ذوبانية  عنDNPبالـ المرتبط األميني الحمض هذا
.المحلول في الموجودة األخرى األمينية األحماض
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تفاعل سانجر
– DNP فصل AA عن األحماض األمينية األخرى



األحماض األمينية النادرة في البروتينات

 في الشائعة العشرين األمينية األحماض إلى باإلضافة  •
 ثانوية كعناصر توجد أخرى قليلة أنواع هناك البروتينات

 هذه من وكال ، المتخصصة البروتينات أنواع لبعض بسيطة
20.الـ األمينية األحماض أحدى من مشتقة األمينية األحماض

-4- األمينية األحماض هذه ومن • برولين هيدروكسي:
4-hydroxy proline هيدروكسي -5 و ,البرولين من المشتق 

hydroxy-5 اليسين lysine موجودين  الاليسين من المشتق 
.الكوالجين في

N-methylاليسين ميثيل N– هو اآلخر والحامض • lysine 
. المايوسين في الموجود
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 األحماض األمينية غير البروتينية

 : البروتينية غير األمينية األحماض•
  طليقة بصورة إما موجودة حيوية أمينية أحماض هناك 

 . البروتينات في مطلقاً  توجد ال ولكنها مرتبطة أو
  . وسيترولين األورنيثين :مثال
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