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   ):proteins(البروتینات 
ة ،  ما بینها بروا  بیبتید ة ترت ف ة تتألف من سالسل من األحماض األمین ة حیو ات عضو ارة عن مر عندما  البروتینات ع

ة  سمى بروتین  100یتجاوز عدد األحماض األمین سمى الجزئ بیبتید  100في حالة أقل من .حامضا  ا    ).Peptide(حامضا امین
االعتماد على  ائيتصنف البروتینات  م یبها الك   :إلى تر

طة  - 1 س ونةتعطي عند الحلمهة :  Simple proteinsالبروتینات ال ة الم   :لها مثل فق الحموض األمین
یراتین    .یوجد في الشعر ، األظافر ، حوافر وقرون الحیوانات :  Keratinـ 

والجین    . یوجد في العظام :  Collagenـ 
طة والمفاصل :  Elastinـ االستین    .یوجد في األنسجة الرا

مواد غیر بروتی: Conjugate proteinsالبروتینات المقترنة  - 2 طة  رات والدهون والمعادن وهي البروتینات المرت الس ة  . ن
ة  طة بها وتشمل األنواع اآلت ة المرت   :وتصنف أنواعها على أساس نوع المجموعات غیر البروتین

روتینات الـ  الفوسفور ، Phosphoproteinsفوسفو   .وجد في الحلیبی Casinمثل الكازئین ترت 
روتینات الغلو ـ  ارة عن بر :  Glycoproteinsو الكروهیدرات وتیناوهي ع طة  رات(ت مرت   . مثل األلبومین و المیوسین )الس
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روتینات الـ  عطي البروتین لوناً  خاصاً  ، ومن :  Chromoproteinsكرومو طة بجزء غیر بروتیني  ارة عن بروتینات مرت وهي ع
  :األمثلة علیها 

حتو على الحدید أحمر اللون *  ین ، و موغلو   .اله
سیوم أخضر اللون الكلوروفی*  حتو على المغن   .ل ، و
روتینات الـ  عض الفیروسات ومصل : Lipoproteinsلیبو ة ،  ة الخلو اللیبیدات ، وتوجد في األغش طة  ارة عن بروتینات مرت وهي ع

  .الدم 
ة الـ  ة مثل اله:  Nucleoproteinsبروتینات النوو الحوامض النوو طة  ارة عن بروتینات مرت   .ستون وهي ع

ال جزئاتها الضخمةتصنف البروتینات اعتمادا على    :إلى أش
ة - 1 رو ونة  :بروتینات  ثرة التفافها م سهولة في الماء وتمتاز  االً تذوب  یولین والبروتامین أش ة مثل االلبومین والكلو   .رو
ة  - 2 ف لة : بروتینات ل ان في الماء وتقاوم عمل االنزمات التي تحلل البروتینات  أووهي بروتینات طو مة الذو ل وهي عد ابرة الش

  .الستینأنواع الكیراتین والكوالجین واوهي على ثالثة 

فتهاتصنف البروتینات    :إلى حسب وظ

ض  Casinبروتینات لها وظائف خزن فهي مصدر غذائي مثل الكازئین  - اض الب  بروتین الحلیب واأللبومین بروتین ب
ین  - موغلو  بروتینات ناقلة مثل اله
طة والجلد والشعر مثل  - ة توجد في العظام واألنسجة الرا   .والكوالجین واالستینكیراتین البروتینات بنائ
وز  - ة مثل هرمون النمو واألنسولین الذ ینظم استقالب الغلو ة هرمون م ر الدمبروتینات تنظ  .س
ة  - ل األجسام المضادة للفیروسات بروتینات مناع  .تش

 

  القسم العملي

  

ن    ) : (Ninhydrin testتفاعل النینهایدر
ة ع ة الطب في العام من أجل الكشف عن الحموض األمین ات تتفاعل مع الننهیدرن عبر مراحل . وهو التفاعل الك ع هذه المر فجم

ة  ة معط ًا متعاق   .لونه أزرق بنفسجي معقدًا مر

قة العمل قتین عندها  الحمض األمیني من محلول 2mlإلى % 0.2قطرات من محلول النینهایدرن  5ضاف   :طر غلى لمدة دق و

ظهر اللون األزرق أو البنفسجي داال ة"س  .على وجود البروتینات والببتیدات والحموض األمین

ت   )اشف البروتینات( تفاعل البیور
یز ) برتات النحاس في وس قلو (النحاس  أیوناتتعطي البروتینات مع   معقدات ملونة بلون بنفسجي تزداد شدته مع درجة تر

    .المحلول
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قة العمل ارأنبوب  فينأخذ  :طر ضاف  2ml اخت سید الصودیوم  1ml إلیهامن محلول البروتین ثم   1ml+ 10%من محلول هیدرو

برتات النحاس  یز ) اشف بیورت(من محلول    .حتى ظهور اللون البنفسجي"ثم یخض األنبوب جیدا 1%تر

ك  روت   :Xanthoproteicتفاعل الكسانتو
ة العطرة یبها .مثل التیروسین والفینیل آالنین و التربتوفان  هو تفاعل الكشف عن الحموض األمین أو البروتینات التي یدخل في تر

ة العطرة الحمو    .ض األمین

قة العمل ار بوضع  :طر ضاف  من محلول الحمض األمیني أو المحلول البروتیني 3mlیتم هذا االخت ار ثم  من  1mlفي أنبوب اخت

الح تلون المحلول قة،  ز وتغلى لمدة دق سید اللون  حمض اآلزوت المر األصفر وعند التبرد وٕاضافة ضعف الحجم من هیدرو

ح الوس قلو فیتحول اللون إلى% 20الصودیوم  ص   =Xanthos أصفر .عطر على وجود الحمض األمیني ال لبرتقالي داالً ا ل

   Millon test:تفاعل میلون  
ة ات الفینول ء یتوقف هذا التفاعل على وجود الحمض االمیني تیروسین أو أ من المر ظهر معقد أو راسب  .البروتین في جز حیث 

  .بلون أحمر

اشف میلون  ضع قطرات من  ار بإضافة  تم االخت الماء(و عد ذلك  ز والممدد   3mlإلى ) محلول الزئب في حمض اآلزوت المر

اللون األحمر اآلجر  تل تتلون  ل  التسخین على ش ض یتجمع  ظهر راسب أب سخن الخل ف   .محلول البروتین و

ول  ینس   Hopkins-cole test:تفاعل هوب 

حو حلقة متغایرة(الترتوفان   یتكاثف ب عطر و اشف الفورمالین(مع زمرة األلدهید ) مر بوجود حمض الكبرت ) الموجودة في 

ز یلي ذلك أكسدة بوجود أكسجین الهواء ارة عن، المر ب النتاتج ع ون المر ة و   .حلقة بنفسج

برتات الزئب(من هذا الكاشف 2mlضاف  ضاف  2mlإلى ) الفورمالین و ز 5mlمن محلول البروتین ثم  من حمض الكبرت المر

ة ارحتى تظهر الحلقة البنفسج   .حیث ینزل على الجدار الداخلي ألنبوب االخت

ش    :تفاعل مول

اً  تعطي البروتینات ارًا إیجاب الكروهیدرات اخت طة  ش مثل المیوسین واأللبومین المرت اشف مول   .مع 

قة العمل ة في أنبوبتوضع الما: طر ار ثم یوضع  دة البروتین ز 2mlاخت على  من الفا النفتول تلیها قطرات من حمض الكبرت المر

ة......جدار األنبوب فتظهر ة حلقة بنفسج قة المائ قة الحمض والط   .على السطح الفاصل بین ط

  :تفاعل خالت الرصاص 

ة على عنصر الكبرت  ستین أو المیتیونینلوجود  (تعطي البروتینات الحاو اشف خالت الرصاص حیث ) .الس ًا مع  ارًا ایجاب اخت

برت الرصاص ل راسب أسود من    . یتش

قة العمل سید الصودیوم  1mlمن الحمض األمیني ثم  1mlأضف : طر قة،  (5-3)وسخن على حمام مائي مدة % 10من هدرو دق

حمض  ضع قطرات من خالت الرصاص  لور الماءعدها برد المحلول وَحِمْض  ل راسب أسود الممدد ثم أضف     .فیتش

  

 


