
                     جامعة االنبارUniversity of Anbar 

كلية العلومof Science                        College 

 الكيمياء                       قسمChemistry Dept. 

                               الصف الرابعFourth Class 

الحياتيه الكيمياء:الماده Biochemistry                

وجيه يونس العاني . د.أProf. Dr.Wajeeh Y.Alani  

 2/                     البروتينات أيض:المحاضرهعنوان- 
 االمينيهاألحماض 

Protein Metabolism-2/ 

Amino acids  

                      

 





-(:Assential Amino Acids) االساسيه االمينية االحماض.1

 ال يستطيع الجسم تخليقها بل يحصل عليها من الغذاء

 



 Non Assential Amino) االساسيهغير  االمينية االحماض. 2

Acids:)- التي تخلق داخل جسم  االمينية االحماضوهي

 االنسان



 مثل اخرى

 



تستخدم في بناء البروتينات والمركبات  االمينية االحماض
  االحماضتخليق  اثناء( NH2) لوالحامل  النتروجينية

 Pyridoxal Phosphateغير األساسية هو المركب  االمينية

 (  Vit.B6)ومشتق من ( Coenzyme) انزيميهو مرافق 

Transaaminase:- الناقلة للمجموعة  االنزيماتهي
غير  االمينية االحماضفي تخليق ( -NH2) االمينية

تشخيصية  اهميةوتمتلك تلك اإلنزيمات الناقلة  االساسية
سريريه مهمة في تشخيص  موشرات اعطاءوسريريه في 

  االمراضبعض 

GOT=Glutamate Oxaloacetate Transaminase 

GPT=Glutamate Pyruvate Transaminase 

CK=Creatine kinase 

 

     



GOT,GPT  الىارتفاع مستوياتها في مصل الدم يشير 

وجود ضرر في القلب والكبد فمثال يسبب غلق الشريان 
 بانوكسياما يسمى  الى دهنيهبترسبات  االكليلي

(Anoxia )الىما يسمى بشحه األوكسجين مما يودي  او 

  الحالهاضمحالل جزء من عضلة القلب وتسمى تلك 
ما ( Myocardiae Infarction)العضالت القلبية  باحتشاء

تسرب هذه اإلنزيمات من خاليا القلب المتضرر  الىيودي 
 الدم الى

C.K  يظهر اإلنزيم بعد النوبة القلبية مباشره ثم يختفي
 (GPT)ويعقبه ( GOT) انزيمويظهر 



القاسم المشترك لجميع عمليات التخليق الحيوي  ان
 تتضمن مرحلتين االساسيةغير  االمينية لالحماض

في ذرة  كيتونيةتكوين حامض يحتوي على مجموعة .1
والذي يشتق عادة ( α-Keto acid)ويسمى ( α) الكاربون

 (TCA)من احد المركبات الوسطية في دورة 

α-Keto acid Formantion of α-Keto acid (From TCA  

(Cycle 

 Glutamic)من الحامض  (-NH2) امينانتقال مجموعة .2

acid )ال الى(α-Keto acid ) جديد  امينيلتكوين حامض

 االمينيةوتسمى عملية نقل المجموعة 
 (  Transamination)ب

Transfere of (-NH2) from Glutamic acid to α-Ketoacid 

to get anew Aminoacid (Transamination) 
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