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 الثامنةالمحاضرة 



 حموض األمينية االهمية الطبية لل

  امينواألساسيةألفا طعام البشر يجب أن يحوي كميات كافية من الحموض األمينية ،

 .التي ال نستطيع اصطناعها بكميات كافية لنمو الطفل أو الحفاظ على صحة البالغ 

  بنيوية ، هرمونية، تحفيزية )ن الحموض األمينية بروتينات تقوم بوظائف متعددة تكو

 .وهي أدوار أساسية في البدن  ( 

 توجد  عيوب وراثية في استقالب الحموض األمينية تؤدي إلى أمراض شديدة ،وهي

كأمراض وراثية نادرة ،تتعلق    كيتون،تعطي الفينيلالحموض األمينية مثل بيلة  بتدر 

بعض انواع الحموض االمينية  إلى داخل الخاليا، وهي اضطرابات نقل  اضطرابات في

 بيالتالمعني في البول، ولذلًك تسمى  ألمينياوراثية ، تنعكس في طرح الحمض 

 .  amino acid urias    الحموض األمينية

 في وظائف داخل باإلضافة إلى دخولها في البروتينات تشارك الحموض األمينية

النقل العصبي، تنظيم نمو الخاليا، التركيب الحيوي لكل  من :وهي الخلية 

 .، البولةالبريميدينات، البورينات، البورفرينات

 التي تعطيها بعض الحموض االمينية  المستقلباتالشريحة التالية توضح 
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Amino  Acid  Metabolites 
 

Amino Acid   Metabolites  Function 

                                                                                     

Histidine      Histamine Vasodilation                                                      

 

Tyrosine  )(T4,T3 )Thyroxine Iodine carrier  حامل لليود 

   Nor/Epinephrine Hormone(s) هرمون 

   DOPA     ناقل عصبي 

  Dopamine      Neurotransmitter 

 ناقل عصبي                                                                                               

Tryptophan  Serotonin  Neurotransmitter 

   Melatonin  Pigment 

  فيتامين                                                 نياسين   

 بعض الحموض االمينية ومستقلباتها 

 لمستقلباتا الحموض االمينية 

 أوعية توسيع 

 األدوار الحيوية 

 تايروزين

 تربتوفان

 هيستيدين

 ابينيفرين/نور

 تايروكسين

 دوبا 

 دوبأمين

 سيروتونين

 ميالتونين

         هيستامين

     

 صبغة



دوبأمين 
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بعض الحموض االمينية 

التي تلعب دورا  ومستقلباتها

 .نشيطا في الخلية 
 

 A=R الجزء المشترك للحموض االمينية 

 دوبأمين

 نورابينيفرين

 كرياتين  
حمض جاما 

 امينوبيوتريك 

ن تورين
ستئي

سي
هومو

 

 اورنيثين 



تساهم الحموض االمينية في اصطناع الكثير 

 من المركبات الحيوية 
   الحمض االميني                          المركب الحيوي 

الكرياتين                                        ارجينين 

 ، بيريميدينغليسين                                    هيم، بورين   

 شحوم فوسفورية   بيريميدين، سيرين                                     بورين ، 

                                               سفينكونين 

 ميتيلميثيونين                                   معطي لزمرة  

                   

Dr.Ghiath Sumainah 5 



 تلخيص لوظائف الحموض االمينية 
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 جزيء ناقل
 لزمر 

NH2  

L ـ حمض أميني 

 غلوتامات

 أسبارتات
  غاليسين

 ببتيدات
 بروتينات
  فوسفوليبيدات

 حموض كيتو

 األمينات الحيوية

 غلوكوز

 نوكليوتيدات
كرياتينهيم،    

 ناقالت عصبية

 أسالف مكونات



ولها دور مهم  αبعض أنواع الحموض األمينية التي ليست من النمط 

 في االستقالب

. 

β -االنزيمي  التميمجزءاً من هذا بدوره و، بانتوثينيكمن حمض  ، وهو جزء آالنين  A(مثال  :

 (A  التميمأستيل 

 NH2-CH2-- CH2 – C OOH          

يوجد في الصفراء ويقترن مع الحموض الصفراوية  تورين ، 

            CH2 – CH2 – SO3H- NH2 

γ-( الزبدة) بيوتيريكحمض  أمينوGABA 

النسيج الدماغي         بعملية نزع الكربوكسيل وذلك في  غلوتاميكيتشكل هذا الحمض من حمض         

 .العصبية السيالةبنقل ويقوم 
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 :1-خصائص صيغة الحمض األميني 

COOH  ــCH  ــR 

NH2             

1    α2 
يلةةةي  (α)توجةةةد دائمةةةا ً فةةةي الموقةةةع : مجموعةةةة أمينةةةو  -1

 .مجموعة الكربوكسيل ، وهي موجودة في جميع البروتينات

جميةةع الحمةةوض االمينيةةة الداخلةةة فةةي تركيةةب  -2

، ذرة الكربةةةون الثانيةةةة -Lالبروتينةةةات مةةةن نةةةوع 

 المتناظرة ، وفعالة ضوئيا 

 COOH 

H  ــC  ــH2N 

    R  

تعطيهةةا صةةفة ف ،تجمعهةةا بعةةض النباتةةات. سةةامة ، نةةادرة ، شةةاذة Dالحمةةوض األمينيةةة 

 .السمية

بينمةا عةدد الحمةوض األمينيةة . عشرون حمضا أمينيا  تةدخل فةي تركيةب البروتينةات  -3

 .حمض أميني200 يزيد علىالمنتشرة 

 اليسار
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أيون  زويترالفيزيولوجي تحمل الحموض االمينية شحنتان ، لذلك تسمى   pHفي-4

    . 

Dr.Ghiath Sumainah 9 

تصنف الحموض االمينية العشرين التي توجد في البروتينات وفق الطبيعة الكيمائية  

R تلك التي تضم السلسلة المفتوحة ، والتي تحوي الكبريت، : الى سبع مجموعات هي

 . والحلقة العطرية ، والمتعادلة ،والحلقية ،و الحمضية ، والقلوية 

 2-خصائص صيغة الحمض األميني 



 (.غاليسين ، آالنين ، فالين ، لوسين ، إيزولوسين ،)
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 تحتوي على كبريت

 (ونينيسيستيين، ميث)

تحتوي الشرائح الثالثة التالية على أسماء الحموض االمينية البروتينية ومختصر اسمها 

بثالثة حروف وبحرف واحد باإلضافة إلى  وجود نجمه بجانب اسم الحمض االميني  

 األساسي 

 سلسلة مفتوحة 



 (فينيل آالنين ، تايروزين ، تربتوفان) 
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 (سيرين، ثريونين)   برولين

 عطرية حلقية متعادلة
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 ( اليسين ، أرجينين، هيستيدين ) ا  (غلوتاميك، اسبارتيك)  أسبارجين ، غلوتأمين )  

 متعادلة حمضية  القلوية



 :الحموض األمينية األساسية 

  – ثريونين – تربتوفان – آالنين فينيل – ميثيونين – إيزولوسين – لوسين – فالين 

 . النامي الجسم يحتاجهما  األخيران الحمضان . هيستيدين - آرجينين – اليسين

 

  :خواص الحموض األمينية األساسية 

 جانبية مجموعة أو متجانسة غير حلقة أو عطرية حلقة وجود من ناتجة خواصها

 تعد ولذلك تصنيعها اإلنسان جسم خاليا تستطيع ال السابقة المالمح وجميع ، متشعبة

  .تناولهن الذي الغذاء من عليها لوحصال ويجب ، أساسية

 

 :الحموض األمينية الالبروتينية 
 

 

 وتقوم .البروتينات تركيب في تدخل التي العشرين األمينية الحموض من تشتق

 .بها خاصة بوظائف
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 : البروتينية األمينية للحموض العامة الخواص

 : الفيزيائية الخواص
 موجبة واحدة : لشحنتين حاملة توجد بل المعتدلة بالصيغة األمينية الحموض توجد ال

 الوظيفة على موجودة السالبة الشحنة ، كهربائيا متعادل   فالجزيء ، سالبة وأخرى

 الشحنة ثنائي شكل الطبيعي والشكل, .األمينية  الوظيفة على والموجبة الحمضية

  .الشكل بهذا توجد األمينية الحموض وجميع أيون زويتر اسم عليه يطلق . .كهربائيا  متعادل

  آالنين حمض
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+  H2O 



   pH = 6.1الشكل السابق يوضح صيغة اآلالنين وهو في نقطة تعادله الكهربائية في 

يحمل اآلالنين شحنة موجبة في الوسط . وصيغتي ه في الوسط الحمضي والوسط القلوي 

ايون في نقطة تعادله  الزويترالحمضي وشحنة سالبة في الوسط القلوي ويكون في حالة 

 .الكهربائية  
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وسط حمضي تكون موجبة الشحنة الحموض األمينية إذا وضعت في : انوالقاعدة العامة هي 

السالبة إلى الموقع الموجب  -OHتنجذب وسط قلوي ، وإذا وضعت في وبالتالي البروتين 

(NH3+ )  فتعدل الشحنة وتفقد ،(NH3 ) ذرة هيدروجين وينطلق الماء فيصبح الحمض

 أي يصبح البروتين سالب الشحنة،  -COOسالب الشحنة على  األميني

نحصل على نقطة التعادل على الجزيء عندما تكون الشحن السالبة مساوية للشحن 

النقطة التي يوجد فيها على الجزيء : وهي  PIنقطة التعادل الكهربائية الموجبة وتسمى 

 PI  =6.1 لآلالنينعدد الشحنات السالبة، بالنسبة ل عدد من الشحنات الموجبة مساو ٍ

 الشحنات من متساو عدد يكتسب بحيث األميني الحمض فيها يوجد التي pH رقم : هي أو

 .الصفر  مساو للشحنات الجبري المجموع أي والسالبة الموجبة

 . PI الـ من االقل  pH الـ رقم : الحمضي الوسط

  PI الـ من علىاال  pH الـ رقم : القلوي الوسط



   . PI الـ من أكبر رقمه وسط أي في سالبة شحنة األميني الحمض يكتسب

 . PI الـ من أقل رقمه وسط أي في موجبة شحنة األميني الحمض يكتسب

   

 تعادلها نقطة في األدنى حده في ذوبانها ألن  كتلتها بفعل PI في البروتينات ترسب

  الكهربائية

   : فيزيائية صفات االمينية الحموض  يعطي الشحن هذه وجود

 حيث ة،مغناطيسيكهر حقول لوجود م   (200) عالية انصهارها درجات ، صلبة 1.

 .الحرارة درجات تقاوم شبكة الشحن تشكل كما ، داخلي ماء بال تعتبر

 .الشحن بسبب ، الماء في ذوابة2.
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  PIالشحنات متعادل (األمينيالحمض )

 متعادل البروتين

 PI في الشحنات



 : الكيميائية الخواص

 .واألمينات الحموض بوظيفتي تقوم لذلك كربوكسيل ومجموعة أمينو مجموعة تحوي

 : المجموعة هذه بوظائف تقوم الجانبية المجموعة حسب

 :األسترة بالكحول  -1
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 :جميع الحموض األمينية تتفاعل وتشكل الرابطة الببتيدية  -2

 .ماء إلى يحتاج البروتينات هضم

 :تفاعل األمينو  -3

 كمية فتحسب حجمه ويقاس الماء في ذواب غير ألنه الماء فوق يجمع خامل غاز وهو

 .األمينية الحموض لتقدير دومس طريقة وهي األميني الحمض
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+  H2O 



 :تفاعل النينهايدرين  -4

 وتقاس .احاديتين رابطتين كل بين مضاعفة رابطة أي (المشبعة الروابط بين ترافق)

 كمية ازدادت قتامة اللون ازداد وكلما. الضوئي  المطياف جهاز على اللون شدة

   . مغ حتى  حساسة طريقة وهي األميني الحمض

 .مترافقة  وأحادية مزدوجة روابط على دائما تحتوي  الملونة المركبات
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 (:ثنائي نترو بنزن -4،  2-فلورو -1)التفاعل مع  -5

 في األمينية النهاية معرفة في وتستخدم المتفاعل األميني الحمض يعرف ومنها تعزل

 .الببتيدات سلسلة

الحمةوض األمينيةة  عيةينتيمكةن بهةا  مفلةورةإلعطةاء نةواتج  دانسيلالتفاعل مع كلور  -6

 :بتراكيز ضئيلة 
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 استقالب الحموض االمينية

 الهيكل الكربوني

 الحموض االمينية

 البولة

 االجسام الكيتونية   التميماستيل  غلوكوز 


