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 المحاضرة التاسعة

 الطبيةالببتيدات ذات االهمية 
Peptides of Medical importance 

 الحموض االمينيةالببتيدات والبروتينات سالسل من 



في الجملة العصبية تعمل الببتيدات كنواقل أو معدالت عصبية. 

 ببتيداتوتعمل صادات حيوية، بعضها  (غراميسين A) 

 (بليوميسين)عوامل مضادة لألورام 

 واسمه(أسبارتام)عامل محلّي :L-اسبارتيل-L – استر ميتيل أالنينفينيل. 

 للحصول على هرمونات ( هندسة الوراثة(المأشوبأُستخدم الدنا

 ببتيداتتوجد في الجسم بكميات ضئيلة، وللحصول على  ببتيدية

 .  أخرى

 تعود خصائص الببتيدات الى الرابطة الببتيدية التي توجد بين كل

من الزمن تكون % 50في  النهاحمضين أمينين ، فهي رابطة صلبة 

 ، وتساهم في تشكيل الرابطة الهيدروجينية.بشكل رابطة مزدوجة 
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 للببتيداتاالهمية الطبية 

وتعزى اهميتها الطبية من االدوار الوظيفية التي تقوم بها هذه      

 .الببتيدات في جسم االنسان 

 



 :      Peptidesالببتيدات
 .البروتينات بين وما األمينية الحموض بين ما وسط مركبات

 . ماء جزىء + ثنائي ببتيد  ← أميني حمض + أميني حمض

  ماء جزيئين +. ثالثي ببتيد  ← أميني حمض + أميني حمض + أميني حمض

 . حمضا 20 – 2 بين األمينية الحموض عدد = ببتيد أوليغو

  من اعلي الي الجزيئي وزنه وصل واذا ، اأميني اضاحم 20 من أكثر يضم = ببتيد عديد = ببتيد بولي

 .بروتين يعد 10000

 .وحمضية أمينية : نهايتين يضم ببتيد كل
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 و النهاية األمينية هي نقطة االنطالق في تعداد الحموض االمينية

 بروتياز أنزيمات تسمى الرابطة هذه ههتحلم التي واألنزيمات ماء جزيئة خروج إلى يؤدي ببتيدية رابطة كل تشكيل

 . حلمهتها عند الببتيدية الرابطة الى ماء جزيئة وتضيف  ازنبروتي – ببتيداز –

      Protease, peptidase  , proteinase 



 الحظ الرابطة الببتيدية وخروج جزيئة ماء . ثنائي ببتيدتفاعل تشكل 

Dr.Ghiath Sumainah 4 



 المهمة حيويا  للببتيداتالتصنيف الوظيفي 

 الببتيدات الهرمونات 

β- كورتيكوتروبين (ACTH    ) 

β- MSH     Melanocyte-Stimulating Hormon 

   الميالنينيةهرمون منبه للخاليا 

كاسترين gastrin      

غلوكاكون   glucagon     

 سكريتينsecretin        
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 المهمة حيويا  للببتيداتالتصنيف الوظيفي 

اوكسي توسينoxytocin     

فاسوبرسين    vasopressin     

 الببتيدات الصادات الحيوية 

باسيتراسين         bacitracins     

 بنسيلين     penicillins           

بولي مكسينpolymyxins    

غراميسيدينgramicidin      
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 المهمة حيويا  للببتيداتالتصنيف الوظيفي 

الببتيدات المضادة للسرطان 

بلومايسين  bleomycin 

 الببتيدات مرخيات العضالت 

كاليدين Kallidin   

براديكينينbradykinin    

 االوعية مقبضاتالببتيدات 

أنجيوتنسينات   angiotensins     

فاسوبرسين    vasopressin 
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 المهمة حيويا  للببتيداتالتصنيف الوظيفي 

 الببتيدات معدالت عصبية 

اندورفين Endorphins 

انكيفالين Enkaphalin 

 الببتيدات السامة 

ميكروسيستينMicrocystin 

نودوالرين Nodularin   

 الببتيدات المرجعات الحيوية 

غلوتاتيون   
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 المهمة حيويا  للببتيداتالتصنيف الوظيفي 

 الببتيدات العضلية 

 كرياتينCreatine 

كارنوسين Carnosine 

انسيرين  Anserine 

ت المحلية الصناعية  الببتيدا 

اسبارتام Aspartame       
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 تحضير وتنقية الببتيدات 

 ، تفصل الببتيدات عن بقية مكونات الخلية بتقنيات متعددة

اي عندما تكون ) منها ترسيبها في نقطة تعادلها الكهربائية 

، او باستخدام طرق (  لزوبانيتهافي الحدود الدنيا 

ويستخدم في . الخ ....االستخالص التي تعتمد علي المذيبات 

في التيار المعاكس ، او  اوالتوزيعتنقيتها البلورة ، 

التجزئة، او  كروماتوغرافيااالمتزاز ، او  كروماتوغرافيا

االيوني ، او الرحالن الكهربائي  كروماتوغرافياالتبادل

 .الخ ....
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 1-ذات الفعالية الحيوية بتيداتبلا
 منها ،فيزيولوجية بالغة  -ذات أهمية حيوية  البيتداتيوجد عدد من : 

العضالت الملساء وخافضة للتوتر الشرياني  ترمركبات خافضة لتو:  الكاينينات

 :، وأهمها البالسماه بعض بروتينات هنتج من حلمتو، 

طبيعي مرخي للعضالت  ببتيد.أمينيةحموض  9نين مكون من يبراديك. 

 امينيةحموض  10كاليدين ، مكون من. 

في الكبد بتحريض من الهرمونات  اإلنجيوتنسينيتكون مولد :  سينتنألنجيوا

من الكلية في  المفرز الرينينيؤثر أنزيم .  واالستروجيناتالقشرية السكرية 

  إنجيوول بدوره إلى حيت،  1-انجيوتنسينمكوناً  هفيشطر اإلنجيوتنسينمولد 

 ACE= Angiotensin Converting)بتأثير اإلنزيم المحّول  2- تنسين

Enzyme). 

 اإلنجيوتنسينيعد II   إنجيوتنسينتنظم جملة  . الوعائية المقبضاتمن أقوى – 

هرمون قشري معدني ، )ألدوسترونوإفراز  الكهارل واستقالبضغط الدم  رينين

 (.للمزيد الستيرويديةالهرمونات : راجع فصل الشحوم
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 2-ذات الفعالية الحيوية  بتيداتبلا
 (النخامة الخلفيةمن )Oxytocin أوكسيتوسين

يسمى بالهرمون المسرع للوالدة، لدوره في تقلص 

على خروج الحليب الرحم،  يحرض العضالت الملساء في 

 ، هرمون العاطفة  مهدىء هرمون  ، .من الثدي
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مضاد حيوي :-S- غراميسيدين

  باسيلوستنتجه عصيات 

(  ,Bacillus brevis)برفيس

  له بنية.  الموجودة في التربة

حلقي مكون من عشرة  ببتيد

، بعضها من  أمينيةحموض 

من  االخري االنواع.  Dالنوع 

،   A,B,Dمن  غراميسيدين

.  مستقيمة وغير حلقية 

هو أحد مكونات  غراميسيدين

المستعمل كصاد  تيروثريسين

 االحياءحيوي موضعي ضد 

وهو سام للدم . الموجبة للغرام 

الجهاز  ووالكبد والكليتين 

، ويقوم بعمله   الشمي االنفي

من خالل تمزيق غشاء الخلية 

 البكتيرية 



 – 3-ذات الفعالية الحيوية بتيداتبلا
فازوبريسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

Vasopressin ( مييييييييييييييييين

   ADH(الخلفيةالنخامة 

 )هرمييون مضييياد ل باليية 
يسياعد ( ار البولرمضاد إلد

امتصاص المياء  عادةعلى ا

 لكلويييييةمنا نبيبيييياتميييين ال

 الخلوية  تغيرالنفوذيةخالل 
رافيييض لضيييغ   وهوهرميييون.

يزييييد المقاومييية  النيييهاليييدم 

 .الوعائية المحيطية 
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 4-ذات الفعالية الحيوية بتيداتبلا

 Glutathione  لغلوتاثيونا

 يرمز له  غاليسين – سيستينيل -غلوتاميل :ثالثي واسمه  بيتيديون ثتاغلو

GSH.. 

  . 
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  غاليسين – سيستينيل -غلوتاميل

 تتخلى مرجعة مجموعة

 الهيدروجين عن

 S كبريتي جسر وتشكل

   جسر S ــ

إلى ( الشكل المرجع) GSHقابلة لألكسدة حيث يتحول  سلفوهيدريليحوي وظيفة 

GSSG (الشكل المؤكسد) مما يؤهبه للقيام بتفاعالت أكسدة وإرجاع ، 



   5-الحيويةذات الفعالية  بتيداتبلا
   Glutathione  الغلوتاثيون

 
الغلوتاتيون    GSHفي ويدخل الخاليا جميع في موجود مرجعال 

 بيراوكسيداز غلوتاثيون انزيم بفضل ،واإلرجاع األكسدة تفاعالت

 لعمله السيلينيوم الى يحتاج الذي
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 بيراوكسيداز غلوتاثيونففي كريات الدم الحمراء والنسج األخرى يقوم إنزيم 

االخرى االتية من أكسدة الشحوم  وهيدروبيروكسيدات H2O2تدرك بتحفيز 

المرجع، حاميا بذلك غشاء الخلية والهيموغلوبين من  الغلوتاثيون،باستخدام 

 األكسدة بفوق االكاسيد السامة



   6-الحيويةذات الفعالية  بتيداتبلا
   Glutathione  الغلوتاثيون
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 الوظائف االخرى 

الكبد ، بآلية يكتنفها في (  تقويض األنسولين )الستقالبضروري 

، حيث يقوم هذا ترانسهيدروجينازأنسولين -غلوتاثيونانزيم 

السلسلتان ك درً يُ بإرجاع الروابط ثنائية الكبريت ، ثم بعدها  االنزيم 

 ، كل واحدة بمفردها وبسرعة


