
  Proteins ال��وت��ات               

ل�ل خل�ة ح�ة وت��ع�ل في ت���� وت��ی� االجه�ة ال��ة ال���لفة ، ��ا ان ل�ع� ال��وت���ات و�ائف  تع��� م� ال���نات االساس�ة  

����ة على ب���ا للق�� االخ� و�ائف مه�ة في ال  antibodiesم����ة ج�ا �االن���ات والق�� االخ� �ع�ل �اج�ام م�ادة 

  ال���اب�ل�م (ال����ل ) .

ت���� ال��اتات م� ت�ل�� ال��وت�� م� م�ادر ال ع���ة �ال���وج�� وال�اء وثاني او���� ال����ن ، ب���ا تع��� ال���انات واالن�ان    

  االساس�ة .على ال��ادر ال��ات�ة او ال��وت�� ال���اني في غ�ائه� ل��ه��ه� ب�ع� ال���نات ، �االح�اض االم���ة 

م� ال���وج�� وال����ن واله��روج�� واالو����� ، وت���� �ع� ال��وت��ات على ال����� وال�ع� م�ها ����� �ن ال��وت�� ی��   

 %50ن��وج�� و %16على الف�ف�ر وفي حاالت اخ�� قل�لة ت���� على �ع� ال�ن� وال��ی� وال��اس . وت���ن مع�� ال��وت��ات م� 

  ����� . %0.5-3او����� و  %22روج�� و ه�� %7كار��ن و

ذات وزن ج���ي عالي ولها ���عة غ�و�ة وال ت�ف� خالل االغ��ة ش�ه ال�فاذة .  (polymers)ال��وت��ات ع�ارة ع� م�اد م��ل��ة 

عامة الى اح�اض ولل��وت��ات صفات امف�ت���ة ا� انها ت���ف في ال��ال�ل �اح�اض وق�اع� في آن واح�.وت��لل ال��وت��ات ���رة 

  ام���ة .

  االح�اض االم���ة واالواص� ال������ة                    

) ال�ي ت���ن ب�� م���عة amide bondsت��� االح�اض االم���ة مع �ع�ها في ت���� ال��وت��ات م� خالل اواص� امای��ة (

  (peptide linkage)������ة ال�ار�����ل (الفا) وال����عة االم���ة وت��ى ه�ه االواص� �االواص� ال

  



  

م� حام��� ام����� �ال�����ة ال��ائ�ة  ت���� االواص� ال������ة �ال�����ات . و��ل� على ال�����ة ال����نةت��ى ال��اد ال�ات�ة م�     

)dipeptide) وال�ي ت���� على ع�ة اح�اض ام���ة �ال�����ة ال��ع�دة ، (polypeptide.(  

  

  

  

) الى ال��ار ب���ا ت�ضع ال����عة N-terminusالفا ( –���� ال����� ال����او� عادة لل�����ات ب�ضع ال����عة االم���ة ال��ف�ة 

�ج�دة في ال��وت��ات مقاومة ن�عا ما لل��لل ) الى ال����. وت��ن االواص� ال������ة ال�C terminusالفا (–ال�ار�����ل�ة ال��ف�ة 

�ات ال�����ة ب��ل�ل ال��وت��ات على ���ا تق�م �ع� االن�  وت��ع�ل ال��ام� او الق�اع� الق��ة ولف��ات ���لة الك�ال ال��لل.

 proteolyticت��ات (درجات ح�ار�ة مع��لة و��ق� ق��� مقارنة �ال��ام� والق�اع�، وغال�ا ما ت��ع�ل االن���ات ال��للة لل��و 

enzymes  ل��ل�ل ال��وت��ات وتق�� الى ن�ع�� رئ����� ه�ا (:  

 وه� ��لل االواص� ال�اخل�ة لل��وت��ات  endopeptidasesال�����ی�ات ال�اخل�ة  -1



و  carboxypeptidasesوه� ��لل االواص� ال�ارج�ة و���ل ن�ع��  exopeptidasesال�����ی�ات ال�ارج�ة  -2

aminopeptidases  وه�ا �ق�مان ب��ل�ل وازالة االح�اض االم���ة ���رة م�عاق�ة م� نهای�ي ال�ل�لة ال������ة ال��ع�دة ح��

 ت���� هاتان ال�های�ان على ذرة ال�ار��ن ال��ف�ة وذرة ال���وج�� ال��ف�ة على ال��الي .

  

 

  االح�اض االم���ة صفات               

ی���� على االقل ، واح�ة تع�ي ال��وت�ن واالخ�� تاخ� أ����� �ل حام� ام��ي على م���ع��� م�لالح�اض االم���ة صفات ای�ن�ة و 

      ) .zwitter ionزو��� ای�ن (ال��وت�ن وه�ا ال����ع�ان ال�ار�����ل�ة واالم���ة و��ل� على ال�ام� االم��ي في وضعه ال��ای� 

ف���ن pH اما على ق�� عال�ة م� الـ  ، �Cationج� ال���ة و���ى �ات��ن ���ن ال�ام� االم��ي مpH وعلى ق��ة وا��ة م� الـ 

                                          .Anionال�ام� االم��ي سال� ال���ة و���ى ان��ن 

                                                                                                                   

          

  

في ال��ال ال�ه��ائي ل�عادل ال���ات ب�� ثاب� ال��لل لل�ات��ن واالن��ن ال یهاج� ال�ام� االم��ي  pHوعلى ق�� وس��ة م� الـ 

  .  isoelectric pointوت��ى ه�ه ال�ق�ة ب�ق�ة ال�عادل ال�ه��ائي  ���لها ال�ال�ة وال��ج�ة ال�ي

  

  

  

  



  ت���ف االح�اض االم���ة       

1- Aliphatic amino acids  

A) Monoamino – mono carboxylic acid 

1)glycine    (Gly)                                                     8) Cysteine (Cys)       (S) 

2)alanine    (Ala)                                                     9)Cystine   (Cys – Cys)     (S) 

3)Valine      (Val)                                                   10) Methionine  (Met)        (S) 

4) Leucine   (Leu) 

5)Isoleucine  (Ile) 

6) Serine  (Ser)    (OH) 

7)Threonine     (Thr)   (OH) 

 

B) Monoamino – dicarboxylic acid 

1)Aspartic      (Asp)      (COOH) 

2)Asparagine  (Asn)     (COOH) (NH2) 

3)Glutamic      (Glu)      (COOH) 

4) Glutamin     (Gln)      (COOH)    (NH2) 

 

C) Diamino- monocarboxylic acid 

1) Arginine   (Arg)      (NH2) (NH2) 

2) Lycine   (Lys)        (NH2)  

3) Hydroxylycine   (Hyl)    (NH2)  

2) Aromatic amino acid 

Mono amino – monocarboxylic acid 

1)Phenylalanine    (Phe)     ( phenol)    

2) Tyrosine   (Tyr)    (phynolic hydroxyl) 

3) Tryptophane   (Trp) 

3) Heterocyclic aliphatic amino acid 

A) Monoamino monocarboxylic acid  

1) Histidin   (His)     (imidazol) 

B) Imino acid 



1) Proline   (Pro) 

2)Hydroxy proline     (Hyp)  

�� ، الال���� وتع� �ع� ه�ه االح�اض اساس�ة وال�ع� االخ� غ�� اساس�ة وت��ل االساس�ة ( اال���ل��س�� ، الل��س

 ، ال����ن�� ،ف��ل ال���، ث���ن�� ، فال�� وت����فان )

 

     ت���ف ال��وت��ات          

�ة اما على ال�فات ال����ائ�ة او الف���ائ�ة ، ف���� ت���ف الع�ی� م� ال��ق ال���ع�لة في ت���ف ال��وت��ات مع�� ه�ال�

  -ال��وت��ات الى :

 وهي ال�ي تع�ي اح�اض ام���ة فق� ع�� ت�للها وت��ل :   ال��وت��ات ال����ة :  -أ

 : ی�وب في ال�اء وال��ال�ل ال�ل��ة و����� �ال��ارة م�ل ال��م�� ال��� .  Albuminاالل��م��  -1

: ی�وب في ال��ال�ل ال�ل��ة ال��عادلة لالح�اض والق�اع� الق��ة ، قل�ل ال�و�ان في ال�اء م�ل   globulinال�ل����ل��  -2

 كل����ل�� س��م ال�م وال�ای�س�� ال��ج�د في الع�الت .

: ی�وب في ال��ام� والق�اع� ال��ففة ج�ا وال ی�وب في ال��ی�ات ال��عادلة وت�ج� ه�ه   glutelinال�ل�تل��ات  -3

 في ال�ز.  oryzeninت في ال��اتات فق� م�ل �ل�ت�� ال���ة والـال��وت��ا

���ل وال ی�وب في ال�اء او ال���ل ال��ل� . وت�ج� في ال��اتات  %90 -50: ی�وب في   prolaminsال��والم��ات  -4

 في ال�ع�� . hordinفي ال�رة واله�ردی�  zeinفي ال���ة وال�ز وال���   gliadinفق� م�ل ال�ل�ادی� 

: ال ت�وب في ال��ال�ل ال��عادلة وت�ج� في ال���انات فق� م�ل ال��الج�� وال���ات��   ��scleroproteinل��و��وت�� ال -5

 لالن��ة ال�ا��ة والع�ام والق�ون .

: ت���� على اح�اض ام���ة قاع��ة ����ات ����ة وت�ج� في ال���انات وت�وب في ال�اء  histonesاله���نات  -6

 م�ل اله���نات ال��ج�دة في ال�����اس .� ال��ففة وال��ام� والق�اع

: وهي م� ال��وت��ات القاع��ة الق��ة ولها اوزان ج����ة اقل م� اله���نات ، ت�وب في   protaminesال��وتام��ات  -7

 ال�اء وال ت���� �ال��ارة وت��ن غ��ة �ال�ام� االم��ي االرج��� .

 �ا ال��ع على ج�ء غ�� ب�وت��ي في ت����ه و���ل :ال��وت��ات ال�ق��نة (ال��ت��ة) : ���� ه -ب

 ) وت���ن م� ات�اد ال��وت��ات مع االح�اض ال��و�ة وهي ت�ج� في ال���ة .nucleoproteinال��وت��ات ال��و�ة ( -1

م ) ع�ارة ع� ات�اد ال��وت��ات مع ال�ه�ن م�ل ال��ل����ول والل���� وت�ج� في ال� lipoproteinال��وت��ات ال�ه��ة ( -2

 وال��� وال�ل�� وال�ماغ واالن��ة الع���ة وغ��ها.

 وال�ل�روف�ل واله��  flavoprotein) م�ل الفالف���وت��   (chromoproteinال��وت��ات ال�ل�نة  -3

) ت���ن م� ات�اد ال��وت��ات مع ال����ات وت���� في ال���عة ان��ارا واسعا م�ل  glycoproteinال��وت��ات ال����ة ( -4

 �ل�� وال��م�� ال��� وغ��ها .كاماكل���



ال��وت��ات ال���قة : وت��ل ن�اتج ت�لل ال��وت��ات ال��ج�دة في ال���عة و���� ال���ل عل�ها ���ق ����ائ�ة او ف���ائ�ة وتق��  -ج

  ح�� درجة ت�للها الى :

 ) و���ل ال��وت�ان primary derivativesال���قات االول�ة ( -1

 ) و���ل ال��وت��زات وال����نات وال�����ات .secondary derivativesال�ان��ة (ال���قات  -2

على ال��وت��ات ال�ي ت��رت قل�ال �فعل ال�اء او ال��ام� والق�اع� ال��ففة او االن���ات وهي ال   ��proteanل� اس� ال��وت�ان 

  .ت�وب في ال�اء م�ل الفای���� (ال�م ال�����) وال�از�� (ال�ل�� ال�����) 

وت��زات فهي ت�وب في ال�اء وال ت���� �فعل ال��ارة وتع� ال����نات م� ال����ات ا����ة ال�ات�ة م� ت�لل ال��وت�� وت�وب اما ال�� 

  �ال�اء وال ت���� �ال��ارة ا��ا .

  

  ت���� ال��وت��ات  

  

  primarystructureال����� االولي 

ة االواص� ال������ة ل���ن سل�لة ���لة غ�� م��ع�ة ت���� على ���ل ه�ا ال����� ات�ال االح�اض االم���ة مع �ع�ها ب�اس�

  ع�ة م�ات م� االح�اض االم���ة .

 ع�ة سالسل جان��ة ق���ة ، ����� اح� ��في ال�ل�لة ال���لة على ال����عة االم���ة ال��ة الفاو��ت�� به�ه ال�ل�لة ال���لة 

N-terminal amino acid   ����� على م���عة ال�ار�����ل ال��ة الفا  وال��ف االخ� لل�ل�لةC-terminal amino acid   .

 تع��� ال�فات الف���ائ�ة وال����ائ�ة لل��وت�� على االواص� ال������ة وعلى ال�السل ال�ان��ة الق���ة وله�ه االخ��ة تاث�� ���� على

  .تفاعالت ال��وت�� 

  

   Secondary structureال����� ال�ان�� 

 

 C=Oو  N-Hلل�السل ال������ة ال��ع�دة وال�ی����ن ب�اس�ة االواص� اله��روج���ةب�� م�ام�ع   ���helicalل ال��ل ال�ل�وني 

� ت���ن االواص� اله��روج���ة ض�� ال�ل�لة ال������ة ال�اح�ة او ب�� سل�ل��� ب����ی��� م��اورت�� . وتع��� ال�فات الف���ائ�ة ، وق

وال����ائ�ة لل��وت�� على ش�ل ج���ة ال��وت�� ال����ة ذات ال�ع� ال�الثي ا� على ب��ة ال��وت�� و��ل� على تعاق� االح�اض االم���ة 

  ال�ل�لة . ال���لفة في

  



  

  

  

  

 Tertiary structureال����� ال�الثي 

  

  وه�ال� ع�ة ق�� ت�اع� على ث�ات�ة ه�ا ال��ع م� ال�����   ����folding ه�ا ال���لح الى قابل�ة ال�ل�لة ال������ة لالن��اء 

a( (ب�� االح�اض االم���ة ال�ام��ة والقاع��ة) ت�اذب ال��ل�وس�ات��ي 

b(  اواص� ه��روج���ة ب�� ال�ای�وس�� وم���عة �ار�����ل�ة ل�ام� اخ� 

c( ئ�ة ال�����اص�ة ث�ا 

d(  ت�اذب ال��ام�ع غ�� ال���ة لل�اء مع �ع�ها  



  

  

� ال�ي ت�اه� في ال������� ال�ان�� وال�الثي ل����ة ال��وت�� ذات اه��ة ����ة في اع�ائها ال��ات�ة الق��� ، اضافة ان الق�� واالواص

) خاصة �ال���ة لالن���ات ح�� native stateالى انها ت�اع� على ت�اس� ج���ة ال��وت�� وجعلها في ان ت��ن في ال�ضع ال���عي (

 activeن��� ه� ن���ة الفعل ال����ك لل������� ال�ان�� وال�الثي ���� ���ن ال��قع الفعال لالن��� (ان ال����� ال�هائي ل����ة اال 

site. في وضع ��هل ت�اسه مع ال�ادة ال�ي �ع�ل عل�ها االن��� (  

  

   Quaternary structureال����� ال��اعي 

ا ل���ن ال��ل الفعال لل��وت�� م� ال�اح�ة ال�ای�ل�ج�ة م�ال ی�ضح ه�ا ال����� ع�د وح�ات ال��وت�� ال�ي ��� ان ت�ت�� مع �ع�ه

على وح�ت�� م��ابه��� و�ل وح�ة م�ف�لة ع� االخ�� م� هات��   phosphorelaseت���� ال��غة الفعالة الن��� الف�سف�ر�ل�� 

  ال�ح�ت�� ال ت�ه� فعال�ة لالن��� .

�ان� ه�ه ال�ح�ات غ�� م��ابهة ف���ى �غ�� ال���ان� وم� ام�ل�ها ���ى ه�ا ال��ع م� ال����� ال��اعي �ال���ان� اما اذا 

  اله���غل���� وال�� ����� على ار�عة وح�ات اث��� م� ن�ع الفا واث��� م� ن�ع ب��ا .

 

 



 

  

   Denaturationتغ��� ال�فات ال���ع�ة لل��وت��              

  

ع��� على م��ل ال�غ��ات على ال��وت�� ب�ضعه ال���عي ن���ة معامل�ه �ال��ارة والق�اع� وال��ام� وال���ل او تع�ضه ��ل� ه�ا ال� 

  لالشعة ف�ق ال��ف���ة و��د� ذل� الى تغ��ات ����ة في ت����ه .

) . unfoldedا ت��ح غ�� م����ة (ا� انهت��ل ع�ل�ة تغ�� ال�فات ال���ع�ة لل��وت�� فق�ان قابل�ة ج���ة ال��وت�� على االن��اء 

  وال ی�د� تغ�� ال�فات ال���ع�ة لل��وت�� الى ت��� االواص� ال������ة وال ی�ث� على تعاق� االح�اض االم���ة في ج���ة ال��وت��.

على درجة ح�ارة  وفي �ع� ال�االت ��اه� تغ�� ال�فات ال���ع�ة لل��وت�� في اع�اء ال����ج ال��هة والق�ام . ف��ال ی���� ال�ل��

ثان�ة ل�فاد� تغ�� ال�فات ل��وت��ات ال��ش ، اذا ع�مل ال�ل�� على درجات ح�ار�ة اعلى ول�ف� الف��ة ف���د� ذل�  15م ل��ة 72

 في ال�ل�� و��ل� س�ف �قاوم ال���� �ان��� ال�ن�� و���ن ه�ا ال�غ�� م�غ��ا في حالة ان�اج ال�ل��الى �ه�ر ما ���ى �ال�ع� ال����خ 

  ال���ف ال���ع�ل في ال�ع��ات .

  

م ، 75-��57 ت�غ�� ���عة ب�وت��ات ال��� ع�� ت����ها او خفقها ، وت�غ�� ���عة ب�وت��ات الل�� على درجات ح�ار�ة ت��اوح ب

) ، ��ا ت�غ�� ���عة ال��وت��ات ���رة عامة water holding capacityو��ث� ذل� على الق�ام  وعلى قابل�ة الل�� على حف� ال�اء (

  ع�� ت����ها او خ�نها م���ة ح�� تقل ث�ات�ة الع�ی� م� ال��وت��ات ع�� ال����� ، وت�اث� ب�وت��ات االس�اك ���رة خاصة ب�ل�.

م 75-55) ب�� (��coagulationارة عادة على ال����� ال�الثي لل��وت�� وت�غ�� ���عة مع�� ال��وت��ات و���ل ف�ها ت��� ت�ث� ال

ح�� ���� غل�ه�ا ب�ون ح�وث تغ��ات في ���ع�ه�ا ، و����ع ال�از�� ب��ات�ة ، اال انه ه�ال� �ع� االس���اءات م�ل ال�از�� وال�الت�� 

  العال�ة ، ح�� �االم�ان غل�ه وتعق��ه وت����ه ب�ون ح��ل ت���. عال�ة ج�ا ت�اه ال��ارة



  ال��وت��            درجة ح�ارة ال����(م)          

  56ال��م�� ال���                          

  67ال��م�� ال���م                          

  72ال��م�� حل�� اال�قار                    

  75-70ل�� (اال�قار)        الك���ل���� -ب��ا

  200-160كاز��                             

�ه ب�اس�ة االن���ات الهاض�ة او ال��للة درجة ت�لله او ه�ان تغ�� ال�فات ال���ع�ة ل��وت�� ما ال �ع�ي �ال��ورة االقالل م� 

  �� ی��� م� س�عة ت�لله�ا ب�اس�ة ان��� ال������ .لل��وت�� ، ح�� وج� ان تغ�� ال�فات ال���ع�ة الل��م�� ال��� واله���غل��

  

  

  

  ال�غ��ات ال����ائ�ة         

ت ال����ائ�ة في ب�وت��ات االغ��ة خالل ع�ل�ة ال����ع وال��ن ، وان ق��ا م� ه�ه ال�غ��ات ���ن م�غ��ا ث ع�د م� ال�غ��ا�ت�

، ت�غ�� ���عة �ع� ال��وت��ات ���� ��ع� ت�للها م� ق�ل ان���ات ال�هاز اله��ي او ی�د� الى ت���� والق�� االخ� غ�� م�غ�ب 

�ل�لة م�ا ی�د� الى ع�م االس�فادة م� ه�ه االح�اض . ان ت���� ال��وت��ات على في �ع� االح�اض االم���ة ال��ج�دة في ��ف ال

درجات ح�ار�ة مع��لة ب�ج�د ال�اء ی�د� الى ت���� ق���ها الغ�ائ�ة ���رة مل���ة ف��ال ���� االس�فادة ���رة اح�� م� االح�اض 

  �ل� ا��ال ن�ا� م��� ال������ .االم���ة ال�����ة على ال����� ال��ج�د في ب�وت��ات ف�ل ال���ا و�

�ال�����فان واالرج��� وال����ن�� والال���� ، ت���� ال��وت�� لف��ات ���لة �ع�م وج�د ال�اء ی�د� الى تلف �ع� االح�اض االم���ة 

�ن�� وت��ن م���ات وم� ال�غ��ات االخ�� فق�ان ال�اء م� ال����� وال����ن�� وفق�ان ال����� م� ال�����، وتاك�� ال����� وال���



حلق�ة م� حام�ي االس�ارت� وال�ل�تام�� . وم� اه� ال�غ��ات ال�ي ت��ل على ال��وت��ات ن���ة ال�عاملة ال��ار�ة ه� ح�وث ال�فاعالت 

  ال���ة غ�� االن����ة ال���ة ب�ج�د ال����ات ال����لة .

  

  ال��ائ� ال���ف�ة لل��وت��           

  

، �ة لالغ��اعات الغ�ائ�ة في ال�ق� ال�اض� ه� ع�ل ال��وت��ات م� م�ادر م��لفة واس�ع�الها ����نات االت�اه ال��ی� في ال�

وتع�ي لل��ائ� ال���ف�ة لل��وت��ات ال�ع�ولة اه��ة ����ة في ه�ا ال��ال . وتع�ف ال�فات ال���ف�ة �انها تل� ال�فات ال�ي ت�عل 

وت���� ال��ل   foamingف��ة وال�� له اح� ال���ات ال�ال�ة : ث�ات�ة ال����ل� وال�غ�ة م� ال��وت�� ال�ع�ول اح� م��نات االغ��ة ال�

ل���� م�  او الهالم وسه�لة ال�و�ان ور�� ج���ات ال�اء و�ع�ي ل�وجة م�اس�ة لل����ج ، ف��ال ت�اف ال��وت��ات ال�ع�ولة الى ال�قان�

مه�ة في ع�ل ال����   emulsifying propertiesت�� االس��الب�ة ث�ات�ة ال����ل� في ال����ج ، ��ل� تع��� صفات ال��و 

  ال��ف�ق.




