
 

 

 طرق تحليل البروتينات

 

 ذات بنية معقدة. تتألف تعتبر البروتينات جزيئات عضوية كبيرة الحجم حاوية على اآلزوت وهي 

 .البروتينات من أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية تشاركية لتشكل سلسلة ببتيدية

 يعتبر  α amino acid. الوحدة األساسية المشكلة للبروتينات هي األحماض األمينية من نوع ألفا

 .  الوزن الجزيئي العالي هو الصفة المميزة للبروتينات 

 وتينات صفات البر

 :تمتلك البروتينات العديد من الصفات يمكن تلخيصها بما يلي

 الخواص الفيزيائية - 1

 التشرد   -

 الكتلة الجزيئية   -

 انحاللية  - 

 الخواص البيوكيميائية: -2

 حيث تلعب دورا هاما كبروتينات تغذية وكبروتينات بنيوية إضافة إلى دورها كإنزيمات وهرمونات 

 .وعوامل تخثر ودورها كبروتينات نقل الغازاتوأضداد 

 الخواص الوظيفية في األغذية - 3

 :يندرج ضمن صفات البروتينات أيضأ قدرتها على

 قدرتها على تشكيل الرغوة  -

 )يمكن أن يكون الهالم عكوس أو غير عكوس)قدرتها على تشكيل الهالم   -

 قدرتها على تشكيل المستحلبات  -

 البروتينات ذات الوزن الجزيئي المنخفض واالنحاللية بالماء هي األقدر على ذلك وبشكل عام فإن 
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 التغيرات التي تصيب البروتينات خالل المعالجة الحرارية لألغذية- 1

 البروتينات ) غير عكوس  خأو تمس  ( البروتينات الليفية)عكوس   خويمكن أن يكون تمس خالتمس  -

 )الكروية

وتتم بآليات وأشكال مختلفة  التغيرات التي تصيب البروتينات خالل تصنيع األغذية:  - 2

 :مثل

 التغيرات غير اإلنزيمية  - 

 األكسدة   -

 )بروتين -  تداخل بروتين)تصالب البروتينات   -

 دسم  -  تداخالت بروتين  -

 مواد فينولية  -  تداخالت بروتين  -

 تحليل البروتينات

 مختلفة لتحليل و تقدير البروتينات في األغذية : هناك طرق 

 )كلدالطريقة  ) تحديد المحتوى العام من اآلزوت    - 1

 :  الطرق اللونية  - 2

 طريقة البيوريت  -

 طريقة لوري  –

   طريقة برادفورد –

 280) امتصاص األشعة الفوق البنفسجية عند طول موجة  القياس في المجال فوق البنفسجي   - 3

 نانو متر ( 

 .  التألق   - 4

 

 Kjeldahal method طريقة كالدال

تحديد نسبة اآلزوت الكلي في المواد الغذائية  من خالل  تقدير محتوى البروتين في األطعمةتستخدم ل 

   .ي طريقة معتمدة دولياً  وه

 المبدأ



بحمض الكبريت و الحرارة و بوجود وسيط مناسب فيتحول   للمادة الغذائية  المواد العضوية هضم 

 .  اآلزوت إلى كبريتات النشادر ) كبريتات األمونيوم ( 

نجعل الوسط قلوياً (   الناتجة بإضافة الصود )  يحرر النشادر من كبريتات النشادر الهضمبعد انتهاء  

 . ثم يقطر ويعاير النشادر المتقطر بمحلول حمض معاير  ويأي ناتج الهضم يتم معادلته بالقل

  : تحذيرات األمان

 .إجراء عملية التهضيم تحت ساحبة للغازات تفادياً لألبخرة المنطلقة -

المخرشههههة لألجهزة  الحذر أثناء التعامل مع حمض الكبريت نظراً لخواصههههه الحمضههههية القوية و  -

 . التنفسية

 . لأليدي والمالبسعدم مالمسة الحمض  -

 :األجهزة والمواد

 كالدال جهاز،  جهاز التهضيم  :المستخدمةاألجهزة  -

  :المواد المستخدمة -

 .( نظامي 0,1حمض كلور الماء )،    %30 ماءات الصوديوم،     %  30حمض البوريك 

 

 خطوات التجربة :

 

 تحضير العينة : - 1

من حمض الكبريت المركز  3( سم10لدال ونضيف )اأنبوب ك( غرام من العينة في 1 –  0.5يؤخذ )

 ،  توضع كعامل مساعد للحصول على الهضم التام(  من أوكسيد الزئبق    )قطعة  عامل أكسدة مساعدو

يمكن أن تسههتخدم  كما،  ويمكن اسههتخدام عوامل مسههاعدة أخرى مثل ثاني أكسههيد التيتانيوم والنحاس  

 .الغليان لحمض الكبريت واإلسراع بعملية التهضيمكبريتات البوتاسيوم لزيادة نقطة 

 

 الهضم: - 2

في جهاز التهضهيم لمدة سهاعتين حتى يتم هضهم البروتين باسهتخدام الحرارة العالية و   األنبوبيوضهع 

 .األنبوب رائقة و شفافةحتى يصبح لون محتويات  مؤكسدالعامل الالحمض الكثيف وبوجود 

 آلزوت تتكون كبريتات النشادرنتيجة لتفاعل حمض الكبريت مع  ا

 



 التقطير: - 3

ويتم إضهافة هيدروكسهيد الصهوديوم مل(   40)يتم تخفيف ناتج الهضهم بالماء  بعد مرحلة هضهم العينة  

 (.الناتجة بإضافة الصود حرر النشادر من كبريتات النشادرتي)مل((70المركزة 

وضهههع أنبوب العينة في مكانه المخصهههص في الجهاز و إغالق باب األمان المحيط باالنبوب قبل   ثم

 بعملية المعايرة وعدم فتحه مطلقاالبدء 

 في محلول  دقائق ومن ثم يستقبل المقطر )األمونيا المتكونة ( 5تحدد المدة الزمنية للتقطير  

 .وتوضع في المكان المخصص  مل (60)من حمض البوريك المحضر سابقاُ في أرلينة استقبال 

 

 :المعايرة - 4

( 0,1و تعهاير بمحلول )الحهاوي على كهاشهههههف كهالهدال نهأخهذ األرلينهة الحهاويهة على حمض البوريهك 

 . نظامي  من حمض كلور الماء حتى انقالب اللون إلى الزهري وتحسب النتيجة

 

  :حساب النتيجة - 5

N                                                     %
=0.14× ح

و
 

 : أن حيث

  HCL = حجم المستهلك من ح

 = وزن العينة و

  = N  %X6,25  الحيواني البروتين

  N  %X5,7= النباتي البروتين

https://www.youtube.com/watch?v=l0WXTPp2dig  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0WXTPp2dig


  Biuret Method طريقة البيوريت

 

 من الطرق اللونية المستخدمة لتقدير البروتين في األغذية .

 المبدأ :   

الببتيدات الثالثية ) رابطتين ببتيديتين فما فوق ( مع تشهكيل معقدات بلون بنفسهجي ، ناتجة من تفاعل  

محتوى العينة طرداً مع تتناسهب  شهدة اللون   ، و  ) كاشهف البيوريت (  شهوارد النحاس في وسهط قلوي

 مقياسنانو متر بواسههههطة   540بطول موجة  البروتين ، امتصههههاص اللون المتكون يتم قراءته   من 

 الطيف الضوئي .

 

  خطوات التجربة : 

مهل من كهاشهههههف البيوريهت ) مهاءات الصهههههوديوم    5مهل من محلول البروتين    1يتم خلط   – 1

كبريتات النحاس   طرطرات البوتاسههيوم و الصههوديوم و التي تسههتخدم لتثبيت شههوارد النحاس في 

 المحلول القلوي ( .

-15ب بهدرجهة حرارة الغرفهة من يترك المزيج لفترة من الوقهت كهافيهة لحهدوث التفهاعهل المطلو  - 2

 نانو متر . 540دقيقة ، يتم قراءة االمتصاص عند طول موجة  30

 يجب إجراء الترشيح للعينة قبل قراءة االمتصاص إذا كانت العينة غير رائقة .  – 3

 

 المميزات :

    البروتين و أقل تكلفة من طريقة كالدال .  الكشف عنمن أبسط طرق  - 1

 أو األشعة الفوق بنفسجية .  Lowryالتغير في اللون أقل حدوثاً عما في طريقة  – 2

 العيوب :

 غرام بروتين . 4-2غير حساسة بالدرجة الكافية ، حيث تحتاج على األقل من  – 1

 باختالف نوع البروتين يختلف اللون الناتج ، فمثالً الجيالتين يعطي لون أرجواني قرمزي . – 2

يمكن أن يحهدث لمعهان في المحلول النههائي في حهالهة وجود تركيزات عهاليهة من الببتيهدات أو  – 3

 الكربوهيدرات .

 . اليمكننا معرفة نوع البروتين – 4

https://www.youtube.com/watch?v=yqFo0SfqUaY  

https://www.youtube.com/watch?v=yqFo0SfqUaY

