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 Proteinsالبروتينات
اضافة   C,O,Hمػاد عزػية معقجة التخكيب ذات أوزان جديئية عالية تحتػي عمى         

 S,Fe,P,I)وىػ ما يسيدىا عغ باقي السخكبات العزػية( وفي بعس األحيان يجخل   Nالى  
في السػاد البخوتيشية السشتذخة في الصبيعة عمى العسػم ما بيغ  Nفي تخكيبيا .تذكل ندبة الـ

% ويدتفاد مغ ىحة الشدبة في تقجيخ محتػى السادة الغحائية مغ 61% وبسعجل  14- 19
البخوتيغ الخام حيث يتع تقجيخ ندبة الشيتخوجيغ السػجػد في السادة الغحائية مختبخيًا ثع 

 . 16عمى  100دسة ( والتي ىي حاصل ق6,25) xيزخب الشاتج 
 53تتألف جديئة البخوتيغ مغ مخكبات أقل تعقيجًا تدسى األحساض األميشية وقج تع اكتذاف 

حامس أميشي يجخل في  02نػعا مشيا وىي ضخورية لمفعاليات الحيػية لمجدع . ىشاك 
تخكيب البخوتيشات ويختمف كل بخوتيغ عغ اآلخخ في نػع وعجد وتختيب األحساض األميشية 

 622تجخل في تخكيبو . ويتخاوح عجد األحساض األميشية السكػنة لمبخوتيغ ما بيغ  التي
حامس أميشي الى عجة اآلف وىي ذات أوزان جديئية عالية . تختمف البخوتيشات في السحاليل 
التي تحوب فييا بدبب األختالف في تخكيبيا مغ األحساض األميشية والتخكيب الشيائي 



 

 

كسا تستاز البخوتيشات بكػنيا نذصة ضػئيًا وذلظ ألحتػائيا عمى ذرات كاربػن غيخ  لمبخوتيغ .
السػجػدة في األحساض األميشية الجاخمة في تخكيبيا  )تستمظ اربعة مجاميع مختمفة( متشاضخة

حتػائيا عمى ذرات كاربػن غيخ متشاضخة . ومعطع لعجم اا الكاليديغ نذصة ضػئيًا جفجسيعيا ع
 كذ الزػء السدتقصب الى اليدار ولكل بخوتيغ أنحخاف نػعي خاص بو .البخوتيشات تع

 أشتقاق كمسة بخوتيغ :
أول مغ أشمق مرصمح بخوتيغ عمى السخكبات العزػية التي تحتػي عمى الشتخوجيغ في 

( أصل كمسة بخوتيشات مغ Brezelins( في حيغ يعتقج العالع )Mulderتخكيبيا ىػ العالع )
( وىحا االعتقاد يتشاسب مع تخكيب First( والتي ىي األول )Proteiosالكمسة اليػنانية )
 ووضيفة البخوتيغ .
 : ترشيف البخوتيشات

 -ترشف البخوتيشات مغ قبل التغحوييغ اعتسادًا عمى:
درجة ذوبان البخوتيشات في الساء أو السحاليل السمحية او االحساض او السحيبات  .6

 االخخى.
 والتخكيب الكيسيائي وأوجو التذابو البشائي .االخح بشطخ االعتبار الذكل  .0
 تعاقب األحساض االميشية في الدالسل الببتيجية . .5

 
 

 الترشيف األكثخ اعتسادا بيغ السختريغ في التغحية والكيسياء الحيػية :
 : Simple or Globular Proالبخوتيشات البديصة او الكخوية  .6
: تتسيد بحوبانيا في الساء وتجمصيا بالحخارة مثل البػميغ البيس والبػميغ  الدالليات - أ

 مرل الجم 
الكمػبيػليشات : تتسيد بانيا قميمة الحوبان في الساء ولكشيا تحوب في السحاليل  - ب

 السمحية الخفيفة وانيا تتجمط بالحخارة مثل كمػبيػليغ مرل الجم والفايبخيشػجيغ .



 

 

شات غيخ ذائبة في الساء وكافة السحاليل الصبيعية ولكشيا الكمػتيميشات : ىي بخوتي - ت
 تحوب في االحساض والقػاعج السخففة مثل كمػتيغ الحشصة وكمػتيغ الحرة .

البخوالميشات أو الكاليجيشات : تتسيد بانيا تحوب في محمػل األيثانػل ولكشيا ال تحوب  - ث
 كاليجيغ الحشصة والذعيخ .في الساء وال في الكحػل الشقي مثل زاييغ الحرة والحشصة و 

اليدتػنات : ىي بخوتيشات قاعجية تحوب في الساء وال تحوب في محمػل األمػنيا  - ج
 السخفف مثل كمػبيغ والييسػكمػبيغ .

البخوتاميشات : تذابو في تخكيبيا اليدتػنات بأحتػائيا عمى عجد كبيخ مغ األحساض  - ح
لكشيا ال تتخثخ بالحخارة وتكػن األميشية القاعجية وتستاز بأنيا ال تحوب في الساء و 

 أمالح ثابتة مع الحػامس السعجنية القػية مثل )الدتػريغ والكمػبيغ( .
 : Fibrous Proالبخوتيشات الميفية  .0

الكػالجيشات : غيخ ذائبة بالساء ومقاومو لألنديسات الياضسة لكشيا تتحػل اى  - أ
بػاسصة الساء السغمي والحػامس  ذائبة وتربح بييئة جيالتيغ قابل لميطع

 والقػاعج . وىي تذكل الجدء األعطع مغ األندجة الخابصة في جدع الحيػان .
االيالستيشات : تذابو الكػالجيشات في تخكيبيا ولكشيا ال تتحػل الى جيالتيغ  - ب

بػجػدالساء السغمي مثل بخوتيشات األندجة السصاشية لمسفاصل والذخاييغ واألوتار 
. 

الكيخاتيشات : بخوتيشات غيخ سيمة الحوبان واليطع ووزنيا الجديئي مجيػل تحتػي  - ت
ع ما يسيدىا انيا ى% مغ تخكيبيا عمى الحامس االميشي الددتئيغ وأ63عمى 

 تكػن الذعخ والخير والقخون واالضالف .يتحتػي عمى الكبخيت, ومشيا 
عمى جدء غيخ الحامس : بخوتيشات تحتػي  Conjugated Proالبخوتيشات السختبصة  .5

 -األميشي في تخكيبيا :
الشيػكميػبخوتيغ : جدء واحج او اكثخ مغ جديئات البخوتيغ متحج مع االحساض  - أ

 . DNA, RNAالشػوية ومشتذخة في الخاليا عمى شكل 



 

 

% كاربػىيجرات كسا في حالو 4الكاليكػبخوتيغ : بخوتيشات تحتػي عمى اقل مغ  - ب
 %( .6.1بػميغ البيس( بشدبة )وجػد السانػز مع االلبػميغ )ال

الاليبػبخوتيغ : بخوتيشات ذائبة في الساء ولكشيا مختبصة مع الجىػن اما مع  - ت
 المديثيغ او الكػليدتخول او الفػسفػلبيجات األخخى .

الكخومػ بخوتيغ : ىي بخوتيشات بديصة + مجاميع ممػنو مثل الييسػغمػبيغ  - ث
 والدايتػكخومات الفالفػبخوتيشات .

بخوتيغ : ىي بخوتيشات بديصة + مجسػعة اضافية مكػنة مغ حامس الفػسفػ  - ج
 مثل كازيغ الحميب.الفػسفػريظ 

 
 
 

 : أنػاع البخوتيشات
: ىي بخوتيشات يحرل عمييا مغ الشباتات  Plant Proteinالبخوتيشات الشباتية  .6

 ومشتجاتيا .
: ىي بخوتيشات يحرل عمييا مغ الحيػان  Animal Proteinالبخوتيشات الحيػانية  .0

ومشتجاتو . أن البخوتيغ الشباتي األصل يترف بأنو أقل جػدة مغ البخوتيغ الحيػاني 
 -وذلظ لالسباب التاليو :

 قمة التيدخ الفيدياوي لمبخوتيشات الشباتية األصل لمججاج . - أ
 التػزيع الكسي الغيخ جيج لمحػامس األميشية التي يحتاجيا الججاج . - ب
 . B12ان البخوتيشات الشباتية فقيخة ببعس الفيتاميشات الزخورية خرػصًا  - ت
أنخفاض محتػاىا مغ األحساض االميشية االساسية التي يحتاجيا الصائخ في  - ث

 يػنيغ  واليديغ( . اثيالعميقة مثل )سدتئيغ , وم
اال ان البخوتيشات الشباتية وبعج تحديغ قيستيا الغحائية )بأتباع شخق التحديغ السعتسجة 
بتجعيسيا باألحساض األميشية والفيتاميشات والسعادن( أعصت نتائج مداوية وأحيانًا متفػقة 



 

 

عمى السدتحرل عمييا مغ البخوتيشات الحيػانية مغ جانب آخخ تعتبخ البخوتيشات الحيػانية 
مباشخًا لشقل األمخاض الى األندان مثل جشػن البقخ والدالسػنيال فزاًل عغ تمػثيا مرجرًا 

بالفصخيات والسشتجات الدامة . جسيع ىحه األسباب دعت التغحوييغ الى العدوف عغ أستخجام 
 البخوتيغ الحيػاني في تحزيخ عالئق الججاج والتػجو الى الشباتي كبجيل كفػء وأميغ .

 
 

  :  Biological Value of  Proteinمبخوتيغ الكيسة الحيػية ل
يترف كل بخوتيغ بانو يتكػن مغ مجسػعو مغ االحساض االميشيو تختمف كسا ونػعا مغ 
بخوتيغ الخخ وتعصي البخوتيغ صفتو التخرريو كان يكػن لبشاء نديج معيغ او يديع في 

نفدو بالزبط في االبشاء تخكيب انديع او ىخمػن معيغ وقج وجج ان ىحا البشاء البخوتيشي يشتج 
عبخ االباء  اما ما نقرجه بالكيسو الحيػيو ىػ تػاجج تمظ االحساض االميشيو بالكع والشػع 
والتػزيع الحي يكفل اعصاء الكيسو الحيػيو لحلظ البخوتيغ . وعمى ىحا االساس فان بعس 

عس االخخ مشيا البخوتيشات تكػن مرجرا جيجًا لكافة االحساض االميشية االساسية بيشسا الب
يكػن مرجرا فقيخا بيا نتيجة لشقز حامس او اكثخ مغ االحساض االميشية السػجػدة فييا . 
تعج الكيسة الحيػية لمبخوتيغ عالية فيسا اذا احتػي عمى كافة االحساض االميشية بالشدب 
السصمػبة والسالئسة لحاجة الصائخ . ولكغ اذا فقج واحج مغ االحساض االميشية في ذلظ 
البخوتيغ فأن قيستة الحيػية تشخفس وعمى ىحا االساس يعبخ عغ الكيسة الحيػية لمبخوتيغ 
مغ الشاحية الغحائية عمى انيا الشدبة السئػية مغ البخوتيغ السيزػم او السستز والتي يخدىا 

 الجدع وال تصخح في اليػريا او حامس اليػريظ :
 الكيسة الحيػية % مرجر البخوتيغ
 % 622 بخوتيغ البيزة
 % 17  - 10 بخوتيغ المحع

 % 10 – 32 بخوتيغ الحبػب
 % 60 – 62 بخوتيغ الجيالتيغ



 

 

 
تعتسج الكيسة الحيػية الى حج كبيخ عمى مدتػى البخوتيغ في العميقة . فإذا كانت ندبة 

الصائخ تكػن الكيسة الحيػية في أعمى  البخوتيغ في الغحاء عشج الحج األدنى لألحتياجات
مدتػى ليا  . ولكغ عشج رفع مدتػى البخوتيغ الى الحجود التي يحتاجيا الصائخ لجعع اعمى 

 مدتػى لمشسػ فان الكيسة الحيػية لحلظ البخوتيغ تبجأ باألنخفاض .
ان وتاتي : يمعب البخوتيغ دورًا أساسيا في تغحية الحيػ  أىسية البخوتيشات في تغحية الصيػر

 ىحه االىسية مغ خالل وضائف الستعجدة في جدع الحيػان وىي :
البخوتيغ مغ السقػمات التي ال يسكغ االستغشاء عشيا في جسيع الخاليا واندجة الجدع  .6

الحية في الجم والعزالت والجمج الخ ... كحلظ تجخل في تخكيب االنديسات واليخمػنات 
. 

البخوتيغ مرجر لمصاقة : عشجما يدتيمظ الحيػان كسيات كبيخة مغ البخوتيغ اكبخ مغ  .0
احتياجاتو فانو يدتخجم الفائس مشو كسرجر لمصاقة عمسًا ان ىحا الصخيق لمحرػل 

 عمى الصاقة غيخ محبح تغحويًا وال يشرح بو التغحوييغ .
برػرة رئيدة مغ أذا مشع الصائخ مغ األكل فأنو سيدتخجم اندجتة التي تتكػن  .5

 البخوتيغ كسرجر لمصاقة ولكغ لفتخة محجودة فقط .
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