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اصطناع البروتينات في الجسم



اصطناع البروتينات في الجسم



وظائف البروتينات





(الحجم)الوزن الجزيئي للبروتين 

يقاس الورزن الجزيئي للبروتين بالدالتون•

ذات وزن جزيئي كبير•
محاليلها غروية•



الحموض األمينية

الوحدة األساسية لبناء البروتين•

«ثمالة»يطلق على كل حمض أميني •

يةترتبط الحموض األمينية مع بعضها بروابط ببتيدية لتشكل سالسل ببتيد•

تشتق الحموض األمينية من الحمض األميني غاليسين أو أالنين•

Lالحموض األمينية في الطبيعة من النوع •



تركيب الحموض األمينية1.

Residue
ثمالة

كربون ألفا

α



ترتيب السالسل الببتيدية

حمض أميني20•

بداية السلسلة 

الببتيدية 

«أمينية»

نهاية السلسلة الببتيدية 

«كربوكسيلية»

الحمض األميني األول
الحمض األميني الألخير



الرابطة الببتيدية



تخريب الرابطة الببتيدية

بالحرارة•

ةبإضافة تراكيز عاية للبول•

ال تتخرب الرابطة الببتيدية

أنزيميا•

حرارة+ حمض قوي •

حرارة+ أساس قوي •



وعات أمينيةتبعا لما تحويه من مجموعات كربوكسيلية ومجم: تصنيف الحموض األمينية2.

أحماض أميني متعادلة•

أحماض أمينية حمضية•

أحماض امينية قاعدية•





األحماض األمينية األليفاتية•

األحماض األمينية الهيدروكسيلية•

األحماض األمينية ثنائية الكربوكسيل ومشتقاتها األميدية•

األحماض األمينية القاعدية•

األحماض األمينية الحاوية على حلقة عطرية•

األحماض األمينية الحاوية على الكبريت•

األحماض األمينية الحاوية على مجموعة األيمين•

تبعا للتركيب الكيميائي وصفاته: تصنيف الحموض األمينية3.



األحماض األمينية الضرورية والغير ضرورية



حموض أمينية التدخل بتركيب البروتينات

توجد بكميات صغيرة•

لها وظائف مهمة•

:مثل•
ناقل عصبي مثبط: GABAحمض غاما أمينو بيوترك •

هوموسيستئين•

أورنيتين•

ساركوزين•



خواص األحماض األمينية 

الصفات الطبيعية•

الصفات الكيميائية•



تسمية الحموض األمينية



بعض التفاعالت الهامة لألحماض األمينية

تفاعل بيوريت•

تفاعل الننهيدرين•

ألفا الحرة–تفاعل كربونات النحاس للكشف عن األحماض األمينية •



عزل البروتينات

ضروري لدراسة بنية ووظيفة البروتين•



البنية األولية للبروتينات



البنية الثانوية للبروتينات



(البنية الوظيفية)البنية الثالثية للبروتينات 



البنية الرابعية للبروتينات

Hemoglobin collagen





المصادر الطبيعية للبروتينات



نواقل األكسجين



اصطناع الهيموغلوبين

 كيلو دالتون64الوزن الجزيئي

 هيموغلوبين= غلوبين + هيم

يتشكل الهيم في الميتوكندريا

يصطنع الغلوبين في الريبوزومات

 حلقات بيرول4+ حديد = الهيم

 حموض أمينية = بروتين = الغلوبين



تدرك الهيموغلوبين



وظائف الهيموغلوبين

4ط ترتب)نقل األكسجين من الرئتين لألنسجة •
(مع زمرة الهيمO2ذرات 

من األنسجة إلى الرئتين لطرحهCO2نقل •

يعطي اللون األحمر للدم•

مصدر لنواتج الهدم الفعالة الفيزيولوجية•



أنواع خضاب الدم عند اإلنسان

• HB A = 2α + 2β الخضاب السائد في دم اإلنسان البالغ →

• HB A2 = 2α + 2δ → 3%طبيعي يبدأ تشكله قبل الوالدة بقليل ويستمر بعد الوالدة 

• HB F = 2α + 2γ الخضاب السائد في المرحلة الجنينية ويستمرجزء بسيط منه بعد الوالدة →

• HB GowerII → 

الخضاب المضغي يتشكل في األسابيع األولى من حياة الجنين

اليعتمد عليه في تأمين األكسجين

اليوجد عند البالغين

• HBA1c = HB A + Glucose →

5%طبيعي عند البالغ 

ارتباط العكوس مع الغلوكوز

يعبر عن معدل تركيز الغلوكوز في الدم خالل الثالث أشهر السابقة



القيم الطبيعية لتراكيز خضاب الدم



وظائف الميوغلوبين

بروتين يحوي حديدا في عضلة القلب والعضالت الهيكلية: الميوغلوبين •

دالتون17سلسلة ببتيدية وحيدة وزنها الجزيئي •

حمضا أمينيا153تتألف من •

:يعمل الميوغلوبين كـ•

مخزن لألكسجين

حامل لألكسجين

يزيد من انحالل األكسجين

تركيز الميوغلوبين أكبر بعشر مرات عند الحوت والقفمة مقارنة مع الثديات التي تعيش عل اليابسة•









Hemoglobin CN



Carboxy hemoglobin



مورثات الخضاب

لصبغياتتوجد على زوج واحد من ا....المورثة المسؤولة عن إعطاء السلسلة الببتيدية بيتا •

بغياتالصمن زوجين توجد على ....ألفا المورثة المسؤولة عن إعطاء السلسلة الببتيدية •

لخضابوجود طفرة في إحدى جينات السلسلة ألفا ال يعتبر شرطا لظهور الشكل الشاذ ل•

ب الدماعتالالت لخضاشرطا لظهور بيتا يعتبر وجود طفرة في إحدى جينات السلسلة •





Sickle cell anemia HBS

من 6يحل الحمض األميني فالين عوضا عن حمض الغلوتاميك في الموقع •
βالسلسلة 

مين، فقر دم مزمن ، يرقان، آالم مفصلية وعضلية، تورم ظهر اليدين والقد•

ي التهاب عظم ونقي شائع، ألم بطني شديد أثناء الهجمة وطحال محسوس ف
.األطفال ضامر عند الكهول بسبب االحتشاءات المتكررة





الشكل متماثل اللواقح•

βيحصل فيها تثبيط كلي إلنتاج السالسل •

.فقر دم إنحاللي، يرقان، سحنة تالسيمية، ضخامة كبدية طحالية•

تراكم الحديد وترسبه في معظم الجسم •

Beta thalassemia major







Beta thalassemia minor

الشكل متخالف اللواقح•

.تتميز بفقر دم خفيف وتكون صحة المريض جيدة واليحتاج لمعالجة•



α thalassemiaألفا تاالسيميا 

HBA2, HBA, HBFمما يؤدي إلى نقص الخضابات αنقص إنتاج السالسل •


