
 الكيمياء الحيوية / الجزء العملي 

 كشوفات الكاربوهيدرات

 المحاضرة االولى

 م.م. عمر صالح المحارب     

 Molish ,s  testاوالً / كشف مولش   

 الغرض من االختبار / كشف عام عن جميع المواد الكاربوهيدراتية

 أساس االختبار

والسكر يتفاعل حمض الكبريتيك المركز مع السكر الخماسي 

جزيئات الماء وينتج الفورفورال من السكر  السداسي ويزيل بعض

السكر السداسي ويمكن  الخماسي وهيدروکسي ميثيل فورفورال من

بنفسجي  نفثول حيث يتكون مركب -لكل منهما أن يتفاعل مع الفا

 يظهر كحلقة بين سطحي االنفصال.

 

احياناً تظهر حلقة خضراء تحت الحلقة البنفسجية سببها  -: معلومة

 مايلي :



عدم امتزاج السكر مع الكاشف بسبب عدم الرج الكافي  -1

ألنبوبة االختبار وبالتالي يتحد الحامض مع الكاشف بدون 

 سكر فتظهر الحلقة الخضراء .

زيادة تركيز كاشف االلفا نفثول عن  الحد الطبيعي وبالتالي  -2

ء منه غير مرتبطة مع السكر فتتحد مع الحامض تتبقى اجزا

 لحظة تواجده في االنبوبة .

 

 م.م. عمر صالح المحاربكشف الكاربوهيدرات         

 

  tBenedict's tes                   ثانياً / اختبار بندكت

 -هو عبارة عن اختبار للتمييز بين السكريات المختزلة )الجلوكوز

االرابينوز( وغير المختزلة -الريبوز -الالكتوز -المالتوز -الفركتوز

 كالسكروز والرافينوز والنشا 

  :أساس االختبار -

يتكون محلول بندكت من كبريتات النحاس وقلوي ضعيف هو 

كــــربونات الصوديوم حيث يتكون راسب أزرق من هيدروكسيد 

النحاس، لذلك يضاف محلول ســترات الصوديوم التي تذيب 

لراسب ويتكــون محلول رائق هو متــــراكب سترائي النحاس ا

 الثنائـــي

ويختزل هذا المتراكب في وجود سكر مختزل إلى أكسيد 

الـــــــنحاسوز األحمر حيث يظهر بشكل راسب أحمر أو برتقالي. 

والسكريات المختزلة هي تلك التي تحتوي على مجموعة حرة من 

وتوجد هاتان المجموعتان في   C=Oأو الكربونيل CHO االلدهيد



الصيغ ذات السلسلة المفتوحة أما في الصيغ الحلقية فإن هذه 

المجموعات المختزلة تظهر بتحول التركيب الحلقي إلى التركيب 

  .ذات السلسلة المفتوحة أثناء التفاعل

  :طريقة العمل

نقاط من محلول  8 مل من كاشف بندكت 5أضيف إلى حوالي 

 .السكر ورج المزيج

سخن حتى درجة الغليان لمدة دقيقتين )أو ضع األنبوبة في حمام 

أترك األنبوبة لتبرد ببطء )تجنب ..   دقائق 3مائي مغلي لمدة 

التبريد بماء الصنبور(. الحظ تكون راسب أحمر أو برتقالي أو 

 .أخضر وذلك حسب كمية السكرالمختزل

ود سكر مختزل يبقى المحلول بلونه األزرق وفي حالة عدم وج

 . الرائق
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 Barfoed testاختبار بارفويد                                     



 ويعتمد. األحادية  السكريات وجود عن للكشف يجرى كيميائي اختبار هو

 زاهي أحمر راسب إلى الثنائي النحاس خالت اختزال على بارافويد اختبار

 (.Cu2O) األحادي النحاس أوكسيد من

 بطيء يكون التفاعل ولكن الكاشف هذا مع أيضاً  تتفاعل الثنائية السكريات

جداً ويحتاج الى حرارة  ووقت اطول لذلك يجب االلتزام بالوقت المحدد 

 .دقائق  3والذي اليتجاوز ال

كربوكسيل لتنتج  مجموعة إلى تتأكسد األحادي السكر في األلدهيد مجموعة

 مركب الكلوكونيك اسيد .

 الغرض من االختبار 

دراسة القوة االختزالية للسكريات المختزلة ويستخدم للكشف عنها 

 وتمييزها عن السكريات غير المختزلة .

 

-طريقة العمل :  

مل من كاشف بارفويد + رج المحلول    1مل من المحلول السكري +  1

قائق فقط ) االلتزام بالوقت ( .د 3تسخين لمدة  ----  

  -: النتيجة

في قعر انبوبة االختبار بشكل راسب للسكريات  احمر زاهيظهور لون  

المختزلة القوية وعدم ظهور اللون االحمر ) يبقى ازرق ( مع السكريات 

 غير المختزلة ) نتيجة سالبة (



    

  -المناقشة :

هو عبارة عن خالت النحاس المذابة في محيط حامضي ،  كاشف بارفويد

حامض الخليك الثلجي مع ايونات الحديديك كعامل مساعد .. حيث تتأين 

  -CH3COOوأيونات الخالت   ++Cuخالت النحاس الى ايونات النحاسيك  

 غم من خالت النحاس  13.3بإذابة  يتم تحضير كاشف بارفويد

مل من الماء المقطر ، يرشح المحلول بعد ذلك  200البلورية في 

مل من حامض الخليك الثلجي ثم يكمل الحجم  1.9ويضاف اليه 

 بالماء المقطر وصوال الى اللتر .

-مالحظات :  

إن عملية االختزال تكون صعبة في هذا الكشف والسكريات المختزلة    -1

ة فقط هي التي تستطيع ان تختزل الكاشف وتعطي راسب احمر القوي

زاهي والذي هو عبارة عن اوكسيد النحاسوز . اما السكريات االخرى ) 



الضغيفة االختزال ( التستطيع اختزال الكاشف وال يوحد هنالك محيط 

 قاعدي يساعدها على االختزال . لذلك التعطي اللون االحمر .

مييييعها مختزلة وذلك الحتواءها على مجموعة السكريات االحادية ج -2

 كاربونيل حرة .

الوزن الجزيئي لجزيئة السكر يتناسب عكسياً مع القوة االختزالية . -3  

 

 

 

كشف الكاربوهيدراتالمحاضرة الثانية /   

             م.م. عمر صالح المحارب

 Bial,s test     اختبار بيال                                               

الكشف عن السكريات االحادية خماسية الكاربون   الغرض من االختبار /

 ) البنتوزات ( وتمييزها عن السداسية الكاربون  .

 

-طريقة العمل :  

مل من حامض الهيدروكلوريك المركز  2مل من المحلول السكري +  1

 5مدة مل من كاشف بيال + رج المحلول جيدا ً ___ تسخين ل 0.5+ 

 دقائق .

-النتيجة :  

ظهور راسب بلون اخضر مزرق مع السكريات الخماسية الكاربون ) 

الرايبوز مثالً ( وعدم ظهوره مع السكريات االخرى ) السداسية ومثالها 

 الكلوكوز  ( .



 

 مّم يتكون كاشف بيال او كيف يمكن تحضيره ؟

 الهيدروكلوريك حمض من مل 200 اورسينول مع غم 0.4 من بيال كاشف يتكون

 %.10 تركيز  FeCl3الثالثي  الحديديك كلوريد محلول من مل 0.5و  المركز

 

-المناقشة :  

السكر الخماسي يتفاعل مع حامض الهايدروكلوريك المركز ليعطي مركب 

الفورفورال والذي بدوره يتفاعل مع االورسينول الموجودة في كاشف بيال 

 لتعطي اللون االخضر المزرق .

 

 

 



 

اما بالنسبة للسكر السداسي فيتفاعل مع حامض الهيدروكلوريك المركز 

ايضا لكنه يعطي مركب الهايدروكسي مثيل الفورفورال والذي اليستطيع 

 التفاعل مع االورسينول وبالتالي اليتكون اللون االخضر المزرق .

 

 

/ هنالك بعض المركبات السكرية وغير السكرية قد تتعارض مع  معلومة

ئج هذا االختبار وتؤثر على الدقة النهائية للناتج ولتالفي هذه المشكلة يتم نتا

 اللجوء الى التالي :

مل من الماء  10نخفف المحلول الناتج ) المشكوك بنتيجته (  باضافة 

مل من الكحول االميلي حيث يالحظ تكون  5المقطر ثم يضاف بعد ذلك 

السكر الخماسي فإن طبقة  طبقتان .. يتم المزج قليالً وفي حالة وجود

الكحول ) العلوية ( سوف تتلون باللون االخضر كدليل على وجود السكر 

 الخماسي .
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 الجزء العملي –الكيمياء الحيوية  -المحاضرة الرابعة 
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 The Lipidsالدهون  

. الكليسريدات باسم وتعرف الكليسرول مع الدهنية األحماض بعض من استرات هي

 نأكلها التي الدهون تتكون أن ويغلب مشبعة، غير أو مشبعة تكون قد األحماض هذه

 على ذرة عشرين على أو منها ذرات أربع على تحتوي الكربون من سالسل من

 أو مشبعة غير دهنية أحماض اتحاد من الناتجة الجليسريدات تكون ما وعادة. األكثر

.  االعتيادية الحرارة درجات في زيوت هيئة على الكربون، ذرات من قليل عدد بها

اما اذا كانت االحماض الدهنية مشبعة فسيوف تغلب صفة الصالبة عليها في 

 درجات الحرارة االعتيادية .

 

 Classification of lipids الليبيدات تقسيم

 -:التالية االقسام الى مكونات من لمحتواها تبعا الليبيدات تقسم

 -:الى البسيطة الليبيدات وتنقسم Simple lipids البسيطة الليبيدات - 1



 . Oils الزيوت -أ

 Fats الدهون -ب

 Waxes الشموع -ج

 Compound Lipids المركبة الليبيدات- 2

 -: مثل مركبات عدة يتبعها وهذه

 . Phospholipids الفوسفاتية الدهنيات -أ

 :- Cerebrosides سربروسيد -ب

 Other Compound Lipids اخرى مركبة ليبيدات – ج

  Derived Lipids مشتقة دهنيات - 3

 Fatty Acids الدهنية االحماض

 شيوعا واكثرها:  Saturated fatty acids مشبعة دهنية احماض - أ

 .الليبيدات فى

 وهى:  Unsaturated fatty acids مشبعة غير دهنية احماض -ب

 اكثر او زوجية رابطة على تحتوى دهنية احماض

 

 تكوينه الجسم يستطيع حيث ضرورى غير بعضها الدهنية واالحماض

 الجسم يستطيع وال الغذاء في عنه غني ال ضرورى االخر والبعض

 ولينولينك لينوليك حمض ومنها له الالزم بالقدر االقل على تكوينه

 وأراشيدونك



 



 

 اختبارات الدهون

 االستحالب

عند وضع قطرة من الدهن في الماء فسوف نالحظ انها تنفصل عن الماء بشكل 

تنافري .. لكن عند رجها بقوة ولفترة من الزمن فسوف نالحظ ان قطرة الدهن 

الى  تجزئت الى دقائق صغيرة منتشرة بين جزيئات الماء لكن سرعان ماتعود

طبيعتها بعد تركها لفترة قصيرة لتتجمع جزيئات القطرة الدهنية من جديدة وتعود 

 لالنفصال عن الماء واالتجاه الى سطح السائل استناداً الى الفرق بالكثافة .

هنالك مواد لها القابلية على جعل جزيئات الدهن متباعدة عن بعضها البعض لفترة 

مع بعضها مرة اخرى .. هذه المواد تسمى بالمواد طويلة نسبياً وتمنعها من التجمع 

امالح الصفراء  ... الخ (  –الصابون  –االستحالبية ومثال عليها : ) االلبومين 

 وهذه العملية تسمى باالستحالب

: هي تجزئة او تفتيت كتلة الدهن بسبب  عملية االستحالبمن هنا يمكن تعريف 

 ويلة .مؤثر خارجي وابقاءها على وضعها لفترة ط



: فهي المواد التي لها القابلية على ابقاء جزيئات الدهن  المواد االستحالبيةاما 

 متباعدة عن بعضها .

 عمل المواد االستحالبية يتلخص بـ :

 تقليل الشد السطحي للوسط المائي -1

ادمصاصها على سطوح الدقائق الدهنية مكونة غشاء حولها يمنع أو يؤخر  -2

 ة اخرى .عودتها الى سابق عهدها مر

 اختبار االستحالب :

هو لدراسة القوة االستحالبية لعدد من المواد ومثال عليها       الغرض من االختبار

 االلبومين ) زالل البيض ( ومقارنة هذه المواد مع الماء -%  10القاعدة بتركيز 

 طريقة العمل :

 انابيب اختبار  3نأخذ 

 مل من الماء فقط 3في االنبوب االول نضع 

 مل من القاعدة 3في االنبوب الثاني نضع 

 مل من زالل البيض  3في االنبوب الثالث نضع 

 قطرات من الزيت في كل انبوبة 5بعدها نضيف 

 نرج االنابيب الثالثة بنفس الوقت وبنفس السرعة والقوة ...

نوقف الرج ونحسب الوقت الالزم لعودة جزئيات الدهن الى وضعها السابق .. 

 ائجوتسجيل النت

 النتائج :

في انبوبة االختبار االولى ) الماء ( نالحظ عودة الدهن الى وضعه الطبيعي لمجرد 

 ايقاف الرج

في انبوبة االختبار الثانية ) القاعدة ( نالحظ بقاء جزيئات الدهن متباعدة عن بعضها 

 لفترة اطول من الماء

ئات الدهن متباعدة عن في انبوبة االختبار الثالثة ) االلبومين ( نالحظ بقاء جزي

 بعضها لفترة اطول من الماء والقاعدة .



 برأيك / أي المواد االستحالبية السابقة هي اكثر كفاءة ؟ مع ذكر السبب !

 

 اختبار التصبن

 الغرض من هذا االختبار 

 تحضير الصابون ودراسة خواصه

 طريقة العمل :

مل من الزيت ونضيف اليه  2استخدام انبوبة االختبار (  نضع في بيكر ) لماذا اليتم

مل هيدروكسيد الصوديوم الكحولي ... نرج المحلول بقوة للحصول على كتلة  20

ْم لمدة  70متجانسة .. نضع البيكر في حمام مائي او على الصفيح الساخن بدرجة 

بيضاء ... سجل دقيقة او لحين اكمال عملية تبخر الكحول وتكون الكتلة ال 15 – 10

 النتائج

 النتيجة / تّكون مادة صلبة بيضاء اللون هي عبارة عن الصابون الصوديومي .

 المناقشة /

عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم الكحولي الى الزيت وتسخينه فإن القاعدة 

والحرارة سوف تحلل جزيئات الدهن الى كليسرول وأحماض دهنية حرة ... 

ة مع القاعدة المتبقية وتكّون ملح غير ذائب ) ملح فتتفاعل االحماض الدهني

 الصوديوم  لألحماض الدهنية ( وهو عبارة عن الصابون الصوديومي 

 تفسير ذلك حسب المعادلة :

 

وإذا اردت دراسة خواص الصابون الصوديومي الذي قمت بتصنيعه من حيث 

 قابليته على الذوبان وتكوين الرغوة فقم بالتالي :



مل من الماء  واعمل  25الكتلة الصلبة المتكونة لديك وأضف اليها خذ جزء من 

على تحريكها ومزجها فستالحظ كيفية ذوبانية الكتلة وتكوين الرغوة كلما سّرعت 

 من عملية الرج .

مل من محلول  5وإذا أردت فصل االحماض الدهنية من الصابون المكتون لديك خذ 

ة بالماء (( وأَضف اليه حامض الصابون الصوديومي ))بعذ اذابة الكتل

 تدريجياً فستالحظ انفصال االحماض الدهنية من الصابون .  HClالهايدروكلوريك 

 وتفسير ذلك حسب المعادلة التالية :

 

 ويمكنك تحضير الصابون الكالسيومي وذلك بإتباع التالي :

المتكون لديك وأضف اليه محلول كلوريد  مل من الصابون الصوديومي 5خذ 

الكالسيوم فستالحظ تكون راسب أبيض هو عبارة عن الصابون الكالسيومي والذي 

 اليذوب بالماء واليكّون رغوة .. 

 وتفسير ذلك حسب المعادلة التالية :
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 الجزء العملي –كيمياء حيوية  –المحاضرة الخامسة 
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 اختبارات الدهون

 Rancidity testاختبار التزنخ 

إن الدهون والزيوت تتأثر بعوامل عديدة تؤدي الى تزنخها وتحللها وبالنهاية حدوث 

 تغييرات في صفاتها كالطعم والرائحة والتركيب .

 وهنالك انواع عديدة من التزنخ :

 التزنخ التحللي : -1

وهو تحلل جزء من الدهن تحلالً مائياً الى احماض دهنية حرة وكليسرول 

،ويتم ذلك بفعل االحياء المجهرية الموجودة بالطبيعة بعد تلويثها للدهن . هذه 

الذي يعمل على تحليل الدهن  Lipaseاالحياء تقون بافراز انزيم الاليبيز 

 ائياً لتصبح الكتلة الدهنية حامضية .م

http://www.healthline.com/


 
 التزنخ التأكسدي : -2

وهو قيام اوكسجين الهواء بأكسدة الدهون والزيوت في موقع األصرة 

المزدوجة فتتكون البيروكسيدات التي تتحول بمرور الوقت الى الديهايدات 

والتي تعتبر مركبات غريبة بالنسبة للدهون والزيوت وتسبب روائح غير 

 الدهن المتزنخ باالضافة الى الطعم غير المرغوب . مستحبة ب

 : كما في المعادلة التالية

 
 

 التزنخ الكيتوني : -3

وهو قيام االوكسجين بأكسدة جميع االحماض الدهنية ) المشبعة وغير 

 المشبعة ( في ذرة الكاربون بيتا وتحويلها الى مجموعة كيتونية .

 تفسير ذلك حسب المعادلة التالية :

 

 
 

في هذا الدرس العملي سوف نقوم بالكشف عن التزنخ التحللي للتمييز بين 

 الدهن الصالح لالستهالك والدهن غير الصالح :

 

 طريقة العمل :

 نأخذ انبوبتي اختبار :

 مل من الدهن الطازج 5في االولى ضع 



 مل دهن متزنخ ) او يبدو عليه االختالف ( 5في الثانية ضع 

 المواد التالية :نضف لكال االنبوبتين 

 مل كلوروفورم  2

 مل كحول اثيلي 2

 قطرات من دليل الفينولفثالين 3

 نرج االنبوبتين بنفس القوة والسرعة والوقت للحصول على محلول متجانس

 عياري بشكل قطرات . 0.5نبدأ بإضافة هيدروكسيد الصوديوم المخفف 

 ظهور اللون االحمر . نحسب عدد القطرات النازلة من القاعدة لكل انبوبة لحين

 

 النتيجة :

ظهور اللون االحمر في انوبنة االختبار االولى مباشرة بعد اضافة اول قطرة من 

   NaOHالقاعدة 

اما في انبوبة االختبار الثانية فإن اللون االحمر سوف يظهر بعد اضافة عدة 

 قطرات من القاعدة .

 

 

 المناقشة :

االحماض الدهنية مرتبطة مع الكليسرول عن  إن الزيت الطازج متعادل إلن

طريق المجموعة الكاربوكسيلية لذلك فإن اضافة القطرات االولى من 

هيدروكسيد الصوديوم سوف تجعل المحيط حامضي فيظهر اللون االحمر بشكل 

 مباشر ) باالعتماد على الدليل (

ند اضافة القاعدة اما في انبوبة االختبار الثانية الحاوية على الزيت المتزنخ فع

فإنها سوف ُتستهلك في معادلة المحيط الحامضي الناتج عن االحماض الدهنية 

المتحررة نتيجة النفصالها عن الكليسرول .. ومع االستمرار بإضافة القاعدة 

 وتحول المحيط الى قاعدي فسوف يظهر اللون االحمر .

كسيد الصوديوم كلما من هنا نستنتج أنه كلما تمت اضافة قطرات اكثر من هيدرو

ارتفاع نسبة االحماض  دّل ذلك على 

الدهنية المتحررة  وبالتالي زيادة التزنخ .

 



 

 اختبار اليود الخاص بعدم التشبع

 الغرض من االختبار :

 تمييز االحماض الدهنية المشبعة عن غير المشبعة .

 

 طريقة العمل :

 نأخذ انبوبتي اختبار 

 مل من الحامض الدهني المشبع ... البالمتيك مثالً  2في االولى تضع 

 مل من الحامض الدهني غير المشبع .. االوليك مثالً  2في الثانية تضع 

 نضيف لكال االنبوبتين محلول اليود الكحولي قطرة قطرة وبشكل تدريجي .

 

 النتيجة :

 في االنبوبة االولى يظهر لون اليود مباشرة بالمحلول

 في االنبوبة الثانية سوف يظهر اللون بعد اضافة عدة قطرات من محلول اليود .

 

 المناقشة :

إن الحامض الدهني المشبع تكون ذرات الكاربون في سلسلته الكاربونية مشبعة 

بالهيدروجين لذلك فهي التتفاعل مع اليود فيؤدي ذلك الى ظهور اللون مباشرة 

 في المحلول .

غير المشبع فإنه يحتوي على اواصر غير مشبعة            اما الحامض الدهني 

) مزدوجة ( فعند اضافة قطرات اليود فإنها سُتستهلك في اشباع االواصر 

المزدوجة حيث يختفي اللون بعد رج االنبوبة ولكنه يظهر بعد االستمرار 

 بإضافة القطرات ) بعد تشبع االواصر المزدوجة باليود (

 

 ادلة التالية :تفسير ذلك حسب المع

 
 



 

 

 

 المصادر :
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 الجزء العملي –كيمياء حيوية  –المحاضرة السادسة 

 م.م. عمر صالح المحارب 

 Proteinsالبروتينات 

البروتينات هي مركبات عضوية تتكون من ارتباط االحماض االمينية مع بعضها 

البعض بواسطة االواصر الببتيدية مكونة السلسلة الببتيدية والتي تنتظم بنظام معين 

 لتشّكل البروتين .

تعتبر البروتينات المادة االساسية في تركيب جميع الخاليا الحيوانية والنباتية النها 

 المهم من الخلية وهو البروتوبالزم . تكون الجزء

البروتينات تختلف عن الكاربوهيدرات بإحتواءها على النيتروجين والفسفور 

 والكبريت .

 األحماض األمينية  :

حمض  150000 – 50هي  الوحدات البنائية األساسية في بروتينات الجسم ) 

البروتينات عن بعضها حامضاً امينياً . تختلف  22أميني ( ، ويقدر عددها بحوالي 



البعض من حيث النوعية والقيمة الغذائية وذلك باختالف أنواع األحماض األمينية 

 وكمياتها التي تحتويها هذه البروتينات .  

أالنين  –األحماض األمينية عبارة عن بلورات بيضاء ذات طعم حلو ) جاليسين 

ليوسين ( وتشتق بعض  –ن وسيرين ( أو ُمر ) أرجنين ( أو عديمة الطعم ) تربتوفا

 األحماض األمينية نتيجة التحلل المائي للبروتينات بمساعدة اإلنزيمات .

 

 التركيب العام لألحماض االمينية ) المادة االساس لتكوين البروتين ( هو :

 

 تقسيم األحماض األمينية :.

 -اوالً : تقسيم األحماض األمينية تبعاً لتركيبها الكيميائي   :

وهي أحماض متعادلة تحتوي األحماض األمينية المستقيمة ) األليفاتية ( :.  -1

على مجموعة كاربوكسيل واحدة ومجموعة أمين واحدة ، ومثالها الكاليسين 

 واألالنين والليوسين واأليزوليوسين والفالين والثريونين والسيرين .

كسيل وهي تحتوي على مجموعتي كاربواألحماض األمينية الحامضية :.  -2

 ومثالها األسبارتيك والجلوتاميك . ومجموعة أمين واحدة ،

تحتوي على مجموعة كاربوكسيل واحدة ومجموعتي األحماض القاعدية :.  -3

 أمين ، ومثالها األرجنين والاليسين وهيدروكسي اليسين .

تحتوي سالسلها الجانبية على األحماض األمينية المحتوية على الكبريت :.  -4

 ومثالها السيستين والميثيونين . عنصر الكبريت ،

وهي أحماض متعادلة تحتوي على مجموعة األحماض األمينية العطرية :.  -5

كاربوكسيل واحدة ومجموعة أمين واحدة ، باإلضافة إلى سلسلة جانبية 

 عطرية ومثالها  الفينيل أالنين والتايروسين .



وهي أحماض  األحماض األمينية الحلقية المختلفة ) غير المتجانسة ( :. -6

أمينية متعادلة تحتوي على مجموعة كاربوكسيل واحدة ومجموعة أمين 

 واحدة ، ومثالها البرولين والهيدروكسي برولين والتربتوفان .

 

 



 

 

 

 ثانياً : تقسيم األحماض األمينية تبعاً ألهميتها الغذائية لجسم اإلنسان :

وهي األحماض األمينية التي اليستطيع األحماض األمينية األساسية :.   -1

جسم اإلنسان تصنيعها بكميات تكفي لنمو الجسم وإصالح األنسجة التالفة 

وغيرها ، لهذا يلزم وجودها في الوجبة الغذائية التي يتناولها اإلنسان 

بالكميات المناسبة . ويبلغ عدد األحماض األمينية األساسية تسعة فقط وهي 

الفينيل  –التربتوفان  –الميثونين  –األيزوليوسين  – الليوسين –الاليسين 

 والهستدين لالطفال دون سن العاشرة الثريونين . –الفالين  –أالنين 

وهي األحماض األمينية التي يستطيع جسم األحماض األمينية غير األساسية :. 

 اإلنسان تصنيعها بكميات كافية لتأمين احتياجاته منها

 

 المينية لتكوين الجزيئة البروتينية ؟كيف ترتبط االحماض ا



ترتبط االحماض االمينية مع بعضها بواسطة االواصر الببتيدية حيث يرتبط الطرف 

الكاربوكسيلي للحامض االميني االول مع الطرف االميني للحامض االميني الثاني 

 وهكذا لغاية تكوين السلسلة .

 كما في الشكل ادناه :

 

 

 

 

 

 : اختبارات البروتينات

 Biuret reagentاختبار بيوريت   

 الغرض من االختبار : 

كشف عام عن البروتينات والمركبات التي تحتوي على آصرتين ببتيديتين أو اكثر 

.. فهو كشف عام عن البروتينات ونواتج تحللها لغاية الوصول للببتيدات اكثر من 

 الثنائية .

 : معلومة 

نتيجة موجبة في هذا االختبار لعدم احتواءها االّ  االحماض االمينية التعطي -1

 على آصرة ببتيدية واحدة .

االحامضين االمينيين المرتبطين اليعطيان نتيجة موجبة في هذا االختبار  -2

 النهما يحتويان على اصرة ببتيدية واحدة فقط .



 طريقة العمل :

خفف + رج + مل من هيدروكسيد الصوديوم الم 1مل من المحلول البروتيني +  1

 % .. الحظ النتيجة .1قطرة واحدة من كبريتات النحاس بتركيز 

 النتيجة :

ظهور لون بنفسجي أو وردي مع جميع البروتينات . وبقاء اللون ازرق مع المواد 

 االخرى .

 

 

 المناقشة :

أو أكثر .. لذلك جميع البروتينات  يعتمد هذا الكشف على وجود آصرتين ببتيدية

تعطي نتيجة موجبة في هذا الكشف ألنها بطبيعة الحال تحتوي على عدد كبير من 

 االواصر .

 تفسير النتيجة في المعادلة التالية :

 



مالحظة : التقم بإضافة المزيد من كبريتات النحاس ألنها سوف تتفاعل مع 

نحاسيك ) االزرق( الذي يتداخل باللون هيدروكسيد الصوديوم مكونة هيدروكسيد ال

 مع البنفسجي وبالتالي يؤثر على دقة النتائج .

 

 اختبار الننهيدرين

 الغرض من االختبار :

 كشف عام عن جميع البروتينات واالحماض االمينية 

 طريقة العمل :

% + رج + 1بتركيز  مل من محلول الننهيدرين 0.5مل من محلول البروتين +  1

 دقيقة ( ... الحظ النتيجة . 5-3حمام مائي مغلي ) 

 النتيجة :

 ظهور لون بنفسجي مائل لألزرق مع البروتينات واالحماض االمينية .

 

 المناقشة :

يعتمد هذا االختبار على وجود مجموعة امينية حرة ومجموعة كاربوكسيلية حرة 

االمينية تحتوي على هاتين المجموعتين  .. وبما إن جميع البروتينات واالحماض

 لذا يعطي هذا االختبار النتيجة الموجبة ألي حامض اميني او جزيئة بروتينية .

 تفسير ذلك في المعادلة التالية :



 

 معلومة : 

 

يعتبر اختبار الننهيدرين أكثر شمولية من البيوريت وذلك ألن االساس فيه هو 

والكاربوكسيلية والتي تعتبر موجود في كل االحماض االمينية المجاميع االمينية 

 والبروتينات .
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 المحاضرة السابعة / حيوية عملي /

 م.م. عمر صالح المحارب

 البروتينية للمواد اللونية االختبارت

 وجود أو الببتيدية األواصر وجود على البروتينية للمواد اللونية رت ا االختبا تعتمد

 مجاميع

 .البروتينية للسلسلة المكونة االمينية األحماض تركيب في مميزة كيمياوية

Buret Test -1 بيوريت اختبار 

 المركبات جميع مع موجب يكون لذا البروتينية المواد جميع عن عام كشف يعتبر

 يعطي كما األقل على الببتيدية األواصر من اصرتين على تحتوي التي البروتينية

 نتيجة

Tripeptides الببتيدات مرحلة حتى للبروتينات المائي التحلل نواتج مع موجبة 

 الثالثية

 األحماض لكون االختبار هذا تعطي فال االمينية واألحماض الثنائية الببتيدات أما



 ببتيدية آصرة على تحتوي الثنائية والببتيدات ببتيدية آصرة على تحتوي ال االمينية

 واحدة

 يسمى معقد مركب تكون هي بيوريت الختبار الموجبة النتيجة

Copper- Potasium (or sodium) - Complex 

 . اللون بنفسجي يكون الذي

OH OH 

CO – NH2 – Cu – NH2 - CO 

NH NH 

CO – NH2 –K K- NH2 - CO 

OH OH 

Copper- Potasium (or sodium) - Complex 

6 

Ninhydrine 2 - الننهيدرين اختبار 

 مركب يتفاعل حيث االمينية واألحماض لبروتيناتا لجميع عام االختبار هذا يعتبر

 2 غاز فيتصاعد بالتسخين االمينية األحماض مع الننهيدرين CO المحلول ويتلون

 . بنفسجي أو ازرق بلون

O 

C OH 

C OH Ninhydrin ل البنائية الصيغة 

O 

 زنثوبروتين ا ال اختبار - 3

 كشف فهو االميني الحامض تركيب في البنزين حلقة وجود على االختبار هذا يعتمد



 ، التربتوفان، النين فينيل، التايروسين مثل االوروماتية االمينية باألحماض خاص

 2 النترو مجموعة إدخال( البنزين حلقة نيترة على االختبار هذا يعتمد حيث NO في

 نتيجة االختبار يعطي كما،  االمينية األحماض هذه في الموجودة)  البنزين حلقة

 . االروماتية المركبات جميع مع موجبة

 النتريك حامض مع البروتين غلي عند األصفر اللون تكون هي الموجبة النتيجة

 الذي

 .الصوديوم هيدروكسيد إضافة عند البرتقالي اللون إلى يتحول

 مع لتفاعله النتريك لحامض مالمسته عند األصفر باللون الجلد تلون يفسر ما وهذا

 ،الجلد تكوين في الداخلة االروماتية االمينية األحماض

 البروتين محلول إلى النتريك حامض إضافة عند ابيض رسب ا يظهر -:مالحظة

 يعطي ال الجيالتين بأن يالحظ كما. األلبومين حالة في الميتابروتين لترسيب نتيجة

 . االروماتية االمينية األحماض على احتوائه لعدم الكشف مع موجبة نتيجة

 

 

 المحاضرة الثامنة والتاسعة / حيوية عملي

 م.م. عمر صالح المحارب

 Millons Test  ميلون اختبار-

 الحامض لكونة التايروسين االميني الحامض وجود عن للكشف االختبار هذا يستخدم

 موجبة نتيجة االختبار يعطي كما الفينول مجموعة على يحتوي الذي الوحيد االميني

 مع

 عام كشف االختبار هذا يعتبر كما االميني الحامض هذا على الحاوية البروتينات

 عن

 . السالسليك حامض مثل الفينوالت جميع



 .األحمر رسب ا ال أو األحمر اللون تكون هو لالختبار الموجبة النتيجة

 االميني الحامض على احتوائه لعدم االختبار مع موجبة نتيجة الجيالتين يعطي ال

 . الفايروسين

 األحمر اللون اختفاء إلى يؤدي النه ميلون محلول من زئدة ا كمية إضافة عدم

 .بالغليان

 كول هوبكنز اختبار - 5

 لكونه التربتوفان االميني الحامض وجود على للتعرف االختبار هذا يستخدم

 الحامض

 .تركيبة في االندول حلقة على يحتوي الذي االميني

 ربتوفان الت على احتوائه لعدم االختبار مع موجبة نتيجة الجيالتين يعطي ال

 والنتيجة

 .والحامض البروتين طبقتي بين بنفسجية حلقة تكون هي الموجبة
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 )الرصاص خالت( الكبريت اختبار – 6

 الكبريت على الحاوية االمينية األحماض وجود على للتعرف االختبار هذا يستخدم

 مثل

 -: كاآلتي التفاعل وطريقة.  السستئين و السستين االميني الحامض

 البروتين يتفاعل NaOH) -1، ( يتفاعل االمينية األحماض في الموجود الكبريت إن

 مع

 . الصوديوم كبريتيد مكونا القاعدة مع

S S 

CH2 CH2 + NaOH ROH +Na2S +H2O 

CHNH2 CHNH 2 الصوديوم كبريتيد 

COOH COOH 



R-SH +NaOH ROH + Na2S +H2O 

 الرصاص كبريتيد مكونا الرصاص خالت مع الصوديوم دكبريتي يتفاعل – 2

 اللون األسود

Na2S + (CH3COOH)2Pb PbS + 2CH3COONa 

 الرصاص خالت رمادي أو أسود رسب ا الرصاص كبريتيد

 يدل الذي رمادي أو اسود رسب ا ظهور هو الكبريت لكشف الموجبة النتيجة إذن

 وجود على

 .الكبريت
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 اختبار مع موجبة نتيجة يعطي ال انه إال الكبريت على يحتوي الميثيونين -: مالحظة

 . االميني الحامض هذا في طرفي غير الكبريت لكون الكازين في كما الكبريت

CH2 – CH2 – CH – COOH 

S – CH3 NH2 Methaionine ل البنائية الصيغة 

 مجموعة وجود حالة في موجبة نتيجة يعطي الكبريت اختبار إذن

-  (S – S -  (المجموعة أو  )SH  ) .- 

 -)  جاولي( باولي اختبار 6

 الحامض أو التايروسين االميني الحامض ود وج على للتعرف االختبار هذا يستخدم

 على يحتوي والثاني الفينول مجموعة على يحتوي األول إن حيث الهستدين االميني

 أو المكتوم األحمر اللون ظهور هو للكشف الموجبة والنتيجة االميدازول مجموعة

 الغامق

 .االمينية األحماض هذه وجود على يدل الذي

 المصادر
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