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 یةولحیایة ولعضت اكبارلما                                                           

 البروتينات

  :البروتين تركيب

 نبترتیب معیمرتبطة معا ض امنینیة حماأمن ن تتكوات عضوية بولیمرهي تعریف البروتينات:  

 )علل( لیعملد ألبعاا ثالثيفي تركیب معین  مطوياتین ولبرا -

  لحمضیةا ةالكربوكسیلی مجموعةو االمین توجد فیھا مجموعةعضوية ت جزيئا هي :األمينية األحماض

 ت: بع مجموعارة بأطمركزية محان كربوذرة میني ايوجد في كل حمض  تركيبها العام

 ( -NH2-امین )مجموعة ـ  1

  ( --COOHكبروكسیل ) مجموعة ـ  2

  ( Hـ ذرة هیدروجین ) 3

 لى تركیب معقد إجین رویدذرة همن وت ( تتفاRة )سلسلة جانبیة متغیرـ 4

الفیزيائیة  اصلخوافي ع تنو( الى R) تنوع السالسل الجانیبةيؤدي مالحظة: 

 مختلفةالوالعديدة  الكیمیائیة الوظائفو

 االمید(مجموعة ) :الببتيدیة الرابطةتعریف 

   صیغتھا مینیینأ حمضین تجمع بینرابطة  يه

 لببتیدایفیة في ظلوااالمید مجموعة أيضا تسمى و

 امینینتفاعل حمضین  تكثیف()بتفاعل  طریقة تكونها

ن لثاني لتتكواألمیني الحمض افي األمین مجموعة  معول ألا ألمینيالحمض افي الكربوكسیل  تتحد مجموعة حمض 

   (O2H ئ)جز ينطلقو   یفیةظلوالببتید( )ااألمید  مجموعة

  مثال

 

 

 

 

 ببتیدية  بطوامرتبطة معا برأكثر  أومینیین ألمكونة من حمضین اسلسلة  الببتيدتعریف  -

 ببتیدية  بطةامینیین مرتبطین معا برأمن حمضین ن لمكوا ثنائي الببتيدتعریف  -

 ثنائي الببتيدمثال عن 

 ( Phe – Gly (جاليسینو أللنین ا) فینیل   Gly – Phe( أللنینافینیل وجاليسین )  

 

 

 

 

 

 

 أللنین.افینیل وألمینیین نفسھماجاليسین الحمضین المركبین مكونین من ا

 ن كل حمض يساهم بمجموعة وظیفیة مختلفة ألمینییالحمضین ااالرتباط بین  ترتیب مختلفین فيف الختالا
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 لببتیدية   ابط والرا لمزيد مناخر مكونة آمیني أحمض مع ط تبارالا يستطیعلببتید ا : ثنائيمالحظة

 في األطرافه توجد مجموعتین حرألنه            

   الكربوكسيليف لطرالى إ امینیة ضحماأبإضافة ات لببتیدء ائما ببنادا :عند الخالیا الحية

 

 ا.هغیرولببتید اثالثي أو لببتید اببتید مثل ثنائي  ( يسمى9ـ  2) مالحظة

 ببتید.عديد  ( يسمى49ـ  10)          

 تین.وبريسمى  (1000ـ  50)         

 ببتیدية بط وامتصلة معا برأكثر  أومینیة أ ضحماأعشرة مكونة من  سلسلة :الببتيد عدیدتعریف 

 البروتین  مینیا فقط تستطیع تكوينأحمضا 20ك نان هألت تيناولبراكيب افقط من ترود محدد عدد جوو )علل(

 )ترتیب( تسلسلأي میني مرتبة في أحمض  1000الى 50على ي يحتوأن يمكن  تينولبرا

 n 20 ألمینیة  ض األحماا هلممكنة لھذا سلسالت لتد اعدب لحسا

(n) الموجودة  مینیاأحمضا 20 -المطلوبة     ألمینیة ض األحماا عدد 

  مثال

 محتمل تسلسل 400  أو 220 مینیین فقط يمكن لهأمن حمضین ن يتكوي لذالببتید اثنائي 

  حتماال اكثر أو أ 5020 لديهومینیا أحمضا  50ي يحوت تیناولبراصغر أمثال 

 فقطمختلف  تینوبر100000   و  80000 ما بین تصنعلكن خاليا االنسان 

 

 :األبعاد الثيثال البروتين تركيب

 ألمینیة.ا ضألحماابین  التفاعلريق طعن د ألبعاالثالثي الشكل د ايتحد

 اشكال أجزاء عديد الببتید ثالثیة االبعاد 

 لھاتفاحبل ت يشبه لفاحلزوني شكل رة صو فيـ  1

 ت یاة طعد مطویةصحيفة يئة ھـ  2

  تلفاوصحائف و حلزونات ةعدـ  3

 غير منتظمكروي شكل ت تیناولبراللعديد من ـ  4

 .ویلط ليفي شكلـ 5

 لعمله  تین مھمولبرا شكل علل()

 بعلمه داخل الخلیة  ميقوأن  تین فقد ال يستطیعولبراتغیر شكل إذا ألنه 

 بینھا ان انتظام السالسل في اماكنھا بسبب وجود الروابط الھیدروجینیة مالحظة

 

 تتلفه.أو اوتمزقه تین ولبراتركیب تشوه  لتيالعملیة ا ھي )التمسخ (تعریف 

 ىألخرامل العوـ ا PH    4لرقم اـ  3االيونیة  بطةالرة اقوـ  2الحرارة    جةـ در 1في :ات لتغیراينتج عن 

 لولبهوتین ولبرا تؤدي انفكاك طیات كلھا

 )علل( صلبه فعند سلق بیضة تصبح: لطبخا

   اصلخوانتیجة تغیر  يتصلبتین ولغني بالبرالبیضة ل االن زأل

صھا احصل لھا تحويل في خو إذاتصبح غیر فعالة مطوية و نصحیحة فقط عندما تكورة تعمل بصوت تیناولبرا مالحظة

 لطبیعیة.ا

 :المتعددة البروتينات وظائف

 م :لحیة فھي تقوالخاليا افي ة كثیرت أدوارا تیناولبردي اتؤ

 اد.لموا نقلـ  2لكیمیائیة.              ت التفاعالاتسريع ـ 1

 للخاليا. لھیكلياالدعم ـ  4لخلوية.                  ا تلعملیاا ـ. تنظیم3

 لخاليا.ا حركةتسرع ـ  6  فیما بینھا.     ولخاليا اخل دا االتصاالتـ 5

 ى.  ألخردر المصااعند شح  طاقةرلمصداتعمل عمل ـ 7
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 التفاعالت تسریع-1

 انزيمات )عوامل محفزة( ت تیناولبرامن كثیر 

  االنزیماتتعریف 

تسريع  تعمل على حیويةمحفزة مل اعوهي 

حیث يستھلك  دون أنالكیمیائیة  تلتفاعالا

 لتفاعل ااقة تنشیط طتخفض 

 

 ةدما هيالمادة الخاضعة لفعل االنزیم تعریف  

عمل  االنزيم في تفاعل يعمل فیهمتفاعلة 

 المحفز  عامل

ضع االنزيم بموالخاضعة لفعل اد المواترتبط 

 شقوقأوجیبوب  عنرة عبا النزيما معینة على

 النزيم.الفعل  الخاضعة ادلموا بھا ترتبطلتي االنقطة  هيالموقع النشط لالنزیم 

 التالؤم المستحث

 احكاماكثر رة أبصو قلیل لیحیط بھا لموضع شكلهالنشط يغیر الخاضعة بالموضع دة الماابعدما ترتبط 

  االنزیم والمادة الخاضعة  مركب معقد

 الخاضعة عند االرتباطدة لماوااالنزيم  منن لمتكوالتركیب اهو

 لالنزیم لجانبيةالكبير للسالسل ع التنواوالحجم الكبير ما تاثير 

 الخاضعة ادلموامع دة متعد روابطإلنزيم يمكنھا من تكوين ت الكبیر لجزيئاالحجم ا -

الجزيئیة مع المادة  بینالقوى  مند بتكوين عداالنزيم  ألمینیة فيض ايسمح لألحماالتنوع الكبیر للسالسل الجانبیة  -

 نواتجل تتحوولخاضعة دة الماابط وارتتكسرو للتفاعل مةزلالاالتنشیط اقة ى طلقوتخفض هذه االخاصعة 

 انظر الرسمة أعاله 

 انزيم البابايین :يكسر جزيئات البروتین الى احماض امینیة )مطري اللحم ( مثال

 

 الجسم ءجاأرفي  ت أصغر منھاجسیماتنقل  تتیناوبر بروتينات النقل ھي-2

 بروتين كروي من اربع سالسل من عدید الببتيد تحتوي مجموعة تسمى ھيم) م لدا فياالكسیجین  ينقل يلذالھیموجلوبین ا تینوبرـ 1

 (یرتبط بها االكسجين

 الدم ىمجرل لتنقلھا خال لبیدات حیوية تسمىت بجزيئا تتتحد ىخرأ تتیناوبرـ 2

 

 ليالهيك  الدعم-3

 ت الحیةللمخلوقاحیوية كیب اعلى تكوين ترة لوحیدا وظیفتھات تیناوبر هي

 تین.الكیروامثال الكوالجین 

 والعظام بطة رألوار تاوألواالجلد من ء و جزالحیوانات  في معظما فراتو االكثرلبنائياتین ولبرا الكوالجين

 ت والشعر)بروتین لیفي (لشرنقاوافر الحووا االظفارو ولفرواالريش في البروتبنات البنائیة يوجد الكيریاتين 

 خر.آء جز لىإالجسم اءجزأحد أمن إشارات  تحملجزيئات  الهرمونات: االتصاالت-4

 بروتینات ت لھرموناابعض 

 البنكرياسمینیا تنتجه أحمضا  51من ن يتكو صغیرتیني وبرن رموه االنسولین:

 تخزينهيجب ة وفر بكثرامتوالسكر إشارات لخاليا الجسم أنألنسولین يعطي اعندما يطلق 

  السكر  ضمريؤدي الى  النسولینانقصان 

 تینیة ولبرت الھرموناا صناعة بعضتم  المختبرفي 

 النمو( ترموناوه- الدرقیةة لغدا ترموناوه-ألنسولین اكادوية )تستعمل 

 الصحیةوالتجمیلیة  ةلمساعداسائل و منتجات محالیل التنظیف فيت تیناولبرا تستعمل-5

 

 

 مستحثتالؤم 
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 ة تدریبية أسئل

 .................................... هي األمیني الحمض في األساسیة العناصر .1

 ................... موعةجم في بینھا فیما األمینیة الحموض تختلف .2

 ...................................... الحمض في الوظیفیة المجموعات : أكمل .3

 : البنائیة صیغته كتابة مع يلي مما لكل مثاالا  اكتب .4

 

 مختلفة...............................     البروتین يساعد : األمیني الحمض في الجانبیة السالسل تنوععلل  .5

 .................... تفاعل هو آخر أمیني وحمض أمیني حمض بین التفاعل .6

 األمینیة لألحماض  ......................................مجموعتي طريق عن األمینیة األحماض ربط يتم - أ .7

 ............................................................... : البروتین أشكال من .8

 . تتلفه أو فتمزقه األبعاد ثالثي الطبیعي البروتین تركیب تشوه عملیة : التمسخ صف .9

  ...........تكون عندما فقط صحیحة بصورة تعمل ألنھا الطبیعیة خواصھا تحولت إذا فعالة غیر البروتینات تصبح  علل .10

 الدرس أسئلةحل 

 

 قسم البروتينات أسئلة  الوحدة محلولة

 ببتيد؟ ما المصطلح الذي يشير إلى سلسلة مكونة من ثمانية أحماض أمينية -1

 بروتين؟     حمض أميني 200وذاك الذي يشير إلى سلسلة مكونة 

 H عن عبارة فیه R - مجموعة تكون أمیني حمض

 
 
 
 

 S ذرة على تحتوي R - مجموعة تكون أمیني حمض

 

 بنزين تحتوي R - مجموعة تكون أمیني حمض

 

 

 

ي مجموعة تحتو R - مجموعة تكون أمیني حمض

 كربوكسیل

 

 مجموعةامید تحتوي R - مجموعة تكون أمیني حمض

 

 

 

مجموعة   تحتوي R - مجموعة تكون أمیني حمض

 هیدروكسیل
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 : مجموعتا أمين وكربوكسيل   .اذكر نوعي المجموعات الوظيفية التي تتفاعل معا لتكون رابطة ببتيدية -2

 , مجموعة األميد.       واذكر اسم المجموعة الوظيفية في الرابطة الببتيدية نفسها

وذلك باستخدام الرموز الواردة أدناه  أحماض أمينية في ترتيبات مختلفةارسم تراكيب أربعة ببتيدات ممكنة يتكون كل منها من أربعة  -3

 لتمثل أربعة أحماض أمينية.

 : 3الحمض األميني                                                   : 1الحمض األميني 

 : 4:                                                       الحمض األميني 2األميني الحمض 

                            /                      / الجواب: 

 

 من الجسم تحتوي بروتينات بنائية. ذكر خمسة أجزاءاتشريح اإلنسان  -4

 الجواب: جلد وأربطة وأوتار وعظام وشعر

 أربع وظائف رئيسة للبروتينات. واذكر مثاال على البروتين الذي يؤدي كل هذه الوظائف. اذكر -5

 يين /  بروتينات نقل: هيموجلوبين / دعم بنائي: الكوالجين / اتصال: هرمونات الغدة الدرقية.باأنزيمات: البا

 صف شكلين شائعين موجودين في البروتين ثالثي األبعاد. -6

 ملتف من سلسلة بروتين.  صحيفة حيث تنطوي سلسلة إلى الخلف و األمام الجواب: لولب هو جزء

 اذكر أسماء المجموعات الوظيفية العضوية في السالسل الجانبية لألحماض األمينية التالية: -7

 مجموعة كربوكسيلحمض الجلوتاميك            -2                     مجموعة أميدالجلوتامين          -1

 مجموعة أمينالاليسين                       -4              مجموعة هيدروكسيل            السيرين-3

 اشرح كيف يعمل الموقع النشط لألنزيم. -8

 يرتبط الموقع النشط مع المواد. ويحدث تفاعل بين المواد التي تخضع لفعل األنويم النها تبقى قريبة من بعضها وتقل طاقة التنشيط

 فينيل األلنين  .أميني له حلقة أروماتية في سلسلته الجنابيةثاال على حمض اذكر م -9

اذكر حمضين أمينيين يحتويان على سالسل جانبية غير قطبية و حمضين أمينيين يحتويان على سالسل جانبية  -10

 قطبية.

 .طبي: سيرين,جلوتامين,اليسينق                    .جاليسين,فينيل أاللنينغير قطبي: 

 تريبتوفان. صف بعض الخواص التي تتوقع أن يتسم بها  31يسمى التركيب المبين في الشكل  -11

 أروماتي ال يذوب في الماء   التريبتوفان هو حمض أميني كبير غير قطبي لوجود حلقات اروماتية

 نفسه ؟ فسر إجابتك اليسين –فالين هو ثنائي الببتيد فالين  –هل ثنائي الببتيد اليسين  -12

 ال, كل حمض أميني له مجموعة مختلفة مساهمة في تكوين الرابطة الببتيدية.

 اإلنزيمات كيف تخفض اإلنزيمات من طاقة تنشيط التفاعل؟ -13

 تكون اإلنزيمات روابط عديدة مع المواد الخاضعة لفعل األنزيم, فتنخفض طاقتها التنشيطية.

كروية الشكل بطريقة تجعل معظم األحماض األمينية ذات السالسل الجانبية غير القطبية تتجه مغظم البروتينات ال -14

موجودة في الداخل، واألحماض األمينية ذات السالسل الجانبية القطبية موجودة على السطح الخارجي. هل يبدو هذا منطقيا من حيث طبيعة 

 مائيمحيط الخاليا   الوسط الخلوي مائيالن , نعمبيئة الخلية؟ 

 320ثالثة=  كم عدد الطرق المختلفة التي يمكنك بها ترتيب ثالثة أحماض أمينية مختلفة في الببتيد؟ -51

 520خمسة=خمسة أحماض أمينية؟  420اربعة=أربعة أحماض أمينية؟  

كم عدد الروابط الببتيدية الموجودة في الببتيد الذي يحتوي على  -16

   4خمسة أحماض أمينية؟

البروتينات يبلغ متوسط الكتلة الجزيئية لحمض أميني في عديد الببتيد  -17

110 amu  :ما الكتلة الجزيئية التقريبية للبروتينات التالية 

          5600=     110ضرب بحمض أميني(   ن 51اإلنسولين) .1

 190،000 =     110ضرب بن حمض أميني(  1750. الميوسين)2   

 احماض امينية وثالث روابط ببتيدية 4مينية والروابط الببتيدية الموجودة في الببتيد المبين في الشكل حدد عدد األحماض األ -18

 g/mol 36,500كتلته  لألحماض األمينية في بروتين . احسب العدد التقريبيg/mol 110يبلغ متوسط الكتلة المولية للحمض األميني  -19

 36,500÷110حمض      = 332 الجواب     .

  / 


