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 مينية:ألخواص األحماض ا

 الخواص الفيزيائية:  اولا 

 النشاط الضوئي: - أ

لكل األحماض االمٌنٌة ما عدا الجلٌسٌن نشاط ضوئً الحتوائها على ذرة كربون غٌر متناسقة تتمٌز األحماض االمٌنٌة 

 حسب وضع مجموعة األمٌن. D   ،Lبوجود صورتٌن 

       

 

 

      

 : مثل السكرٌات كما هو موضح فً المثال التالً 

 

 الخاصية المفوتيرية: -ب 

جمٌع األحماض االمٌنٌة تحتوى على مجموعتٌن قابلتٌن للتأٌن المجموعة الكربوكسٌلٌة والمجموعة  

ض على حمض أمٌنً أن تفقد بروتون وٌظهر بذلك الحملقاعدي ٌمكن للمجموعة الكربوكسٌلٌة ل pHفً وسط  .مٌنٌةألا

 شكل أنٌون:

R 

COOH 

NH2 – C – H  

COOH 

R 

H – C – NH2 

 Lحمض  أ مٌنً     D حمض أمٌنً 
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اكتساب بروتون وٌظهر بذلك الحمض على شكل لحمض أمٌنً  مٌنٌة األحامضً ٌمكن للمجموعة  PHفً وسط  - 

 كاتٌون:

 

 :بالخاصٌة األمفوتٌرٌةمٌنٌة ألاألحماض ا تمتازلذلك 

 

 

 :  Zwitterions)الملح الداخلى )الزويتر ايون 

كل جزىء حمض امٌنٌى له خاصٌة امفوتٌرٌة وعلٌه فان مجموعة الكربوكسٌل الحامضٌة تفقد بروتونها 

ومجموعة االمٌن القاعدٌة تكتسب هذا البروتون والناتج ٌسمى زوٌتر اٌون وٌعرف الزوٌتر اٌون بانه جزىء حمض 

تاٌنة وتحمل شحنة سالبة ومجموعة االمٌن امٌنى متاٌن ٌحمل شحنتٌن كهربٌتٌن متضادتٌن حٌث ان مجموعة الكروكسٌل م

 متاٌنة وتحمل شحنة موجبة. 

ا   الخواص الكيميائية: ثانيا

 : Decarboxylationتفاعل نزع مجموعة الكربوكسيل -أ 

 

 

  

 

NH2 

R – CH2  

 مينأ

+ R – CH – COOH 

NH2 

 حمض أميني

CO2 

H3N
+ – CH – COOH  

R 

H3N
+ – CH – COO -  

R 

H2N – CH – COO - 

R 

- H+ 

+ H+ 

- H+ 

+ H+ 
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 : Deamination نزع مجموعة األمين -ب 

 

 :  Peptidesانثثريذاخ

ٕٗٚ اىَشمجبد اىْبرجخ ػِ ارذبد ػذد ٍذذٗد ٍِ االدَبض االٍْٞٞخ ٍغ ثؼعٖب اىجؼط 

ثشٗاثػ ثجزٞذٝخ ٗرذز٘ٙ ػيٚ غشفِٞ غشف مشث٘مسٞيٚ )ٍجَ٘ػخ مشث٘مسٞو( ّبدٞخ اىَِٞٞ 

ٗغشف اٍْٞٚ )ٍجَ٘ػخ اٍِٞ( ّبدٞخ اىٞسبس ٗرخزيف اىججزٞذاد ػِ ثؼعٖب اىجؼط فٚ ػذد 

 ض االٍْٞٞخ اىَنّ٘خ ىٖب ٗرزبثغ االدَبض االٍْٞٞخ فٚ اىسيسيخ اىججزٞذٝخ. االدَب

 

 : Peptide bondانراتطح انثثريذيح 

رزنُ٘ اىشاثطخ اىججزٞذٝخ ثْضع جضٙء ٍبء ٍِ ٍجَ٘ػخ مشث٘مسٞو ٍِ دَط اٍْٞٞٚ 

 ٍٗجَ٘ػخ اٍِٞ ٍِ دَط اٍْٞٚ اخش. 
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 وانرواتط انثثريذيح وىعان هما 

 :ح انحقيقيح انراتطح انثثريذي -1

ٕٗٚ اىشاثطخ اىزٚ رزنُ٘ ثِٞ ٍجَ٘ػخ اىفب اٍِٞ ٍِ دَط اٍْٞٚ ٍٗجَ٘ػخ اىفب مشث٘مسٞو ٍِ 

 دَط اٍْٞٚ اخش. 

 :انراتطح انثثريذيح انغير حقيقح  -2

ٕٗٚ اىزٚ رزنُ٘ ثِٞ ٍجَ٘ػخ مشث٘مسٞو ٍِ دَط اٍْٞٚ ٍٗجَ٘ػخ اٍِٞ ٍِ جَط اٍْٞٚ 

 . اخش ثششغ اُ رنُ٘ ادذإَب غٞش اى٘ظغ اىفب

 :ذقسيم انثثريذاخ 

 مَب ٝيٚرقسٌ اىججزٞذاد 

 :ذثعا نطىل انسهسهح  أوال 

ادَبض  01اىٚ  2ٕٗٚ رذز٘ٙ ػيٚ ػذد ٝزشاٗح ٍِ  Small peptidesتثريذاخ صغيرج  -ا

 اٍْٞٞخ.

 

دبٍط  41اىٚ  01ٕٗٚ رذز٘ٙ ػيٚ ػذد ٝزشاٗح ٍِ   Poly peptidesتثريذاخ عذيذج  -ب 

 رؼزجش ثشٗرِٞ.  41اٍْٞٚ. ٗارا صاد ػذد االدَبض االٍْٞٞخ ػِ 
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 نىىع انراتطح انثثريذيح ذثعا   ثاويا 

 :تثريذاخ حقيقح وهً انثثريذاخ - أ

اىزٚ رذز٘ٙ ػيٚ ساثطخ ثجزٞذٝخ دقٞقخ ٗرذخو فٚ رشمٞت مضٞش ٍِ اىٖشٍّ٘بد ٍضو  ٕٚ

 ٕشٍُ٘ االّس٘ىِٞ ٕٗشٍُ٘ اىجي٘مبجُ٘. 

 :تثريذاخ غير حقيقيح -ب 

ٕٚ اىججزٞذاد اىزٚ رذز٘ٙ ػيٚ ساثطخ ثجزٞذٝخ غٞش دقٞقخ ٗرذخو فٚ رشمٞت اىفٞزبٍْٞبد 

 )دَط اىف٘ىٞل( ٗاىَعبداد اىذٞ٘ٝخ . 

 

 

 انرً ذذخم فً ذركية جزيء انثروذيه: األخري )تأسرثىاء انرواتط انثثريذيح( انرواتط

 :  Hydrogen bondانراتطح انهيذروجيىيح  -ا

ٕٗٚ اىشاثطخ اىزٚ رْشأ ّزٞجخ ٗق٘ع رسح ٕٞذسٗجِٞ ثِٞ رسرِٞ مٖشٗسبىجٞزَٖب ػبىٞخ ٍضو 

اٍِٞ ٍسبَٕخ فٚ االمسجِٞ ٗاىْٞزشٗجِٞ ٕٗٚ رْشأ ثِٞ رسح اىٖٞذسٗجِٞ اىخبصخ ثَجَ٘ػخ 

 ساثطخ ثجزٞذٝخ ٗثِٞ رسح امسجِٞ ٍسبَٕخ فٚ ساثطخ ثجزٞذٝخ اخشٙ ثؼٞذح ػْٖب. 

 : Electrostatic bondانراتطح االنكرروسراذيكيح  -ب 
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ٕٗٚ اىزٚ رْشب ّزٞجخ اىزجبرة اىنٖشثٚ ثِٞ ٍجَ٘ػٞزِ ٍزعبدرِٞ فٚ اىشذِ ٍ٘ج٘درِٞ 

 االّٝ٘ٞخ.  ػيٚ اىسيسيخ اىججزٞذٝخ ٗرسَٚ ادٞبّب ثبىشاثطخ

 :Disulfide bondراتطح ثىائً انكثريد  -ج 

 .SHٕٗٚ اىزٚ رْشأ ّزٞجخ اسرجبغ ٍجَ٘ػزِٞ سيفبٕٞذسٝو 

 :Van der waals bonراتطح فاوذرفانس  -د 

ٕٗٚ اىشاثطخ اىزٚ رْشأ ثِٞ ثؼط اىَجَ٘ػبد اىقطجٞخ )ٍجَ٘ػخ اىٖٞذسٗمسٞو( اٗ 

 اىَجَ٘ػبد اىغٞش قطجٞخ )ٍجَ٘ػبد االىنٞو اٗ اىذيقبد اىؼطشٝخ(. 

ٗجَٞغ اىشٗاثػ اىسبثقخ سٗاثػ ظؼٞفخ ٍب ػذا ساثطخ صْبئٚ اىنجشٝذ فٖٚ ساثطخ ق٘ٝخ الّٖب ساثطخ 

 رسبَٕٞخ. 

 

 مسرىياخ تىاء انثروذيه:

 يىجذ ارتع مسرىياخ تىاء مخرهفح نجزيء انثرويره 

 :  Primary structure ًونانثىاء األ -1
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ٕٗ٘ ػجبسح ػِ رزبثغ ىالدَبض االٍْٞٞخ فٚ اىسيسيخ اىججزٞذٝخ ٗاىشاثطخ اىَسؤىخ ٗاىََٞضح ىٖزا 

 اىجْبء ٕٚ اىشاثطخ اىججزٞذٝخ. 

 

 

 :  Secondary structure وًانثىاء انثا -2

ٕٗ٘ ػجبسح ػِ اىز٘اء اٗ اىزفبف اىسيسيخ اىججزٞذٝخ ػيٚ ثؼعٖب اىجؼط. ٗاىشاثطخ اىَسؤىخ ػِ 

 َّبرط.  3ٕزا اىجْبء ٗاىَسؤىخ ػِ رضجٞزٔ ٕٚ اىشاثطخ اىٖٞذسٗجْٞٞخ. ٗٝ٘جذ ٍِ ٕزا اىجْبء 

ٕٗ٘ ػجبسح ػِ اىزفبف اىسيسيخ اىججزٞذٝخ ػيٚ ثؼعٖب ٍزخزح اىشنو  :انثىاء انحهزووً انفا -ا

 ىذيضّٗٚ.ا

ٕٗ٘ اسرجبغ جضئِٞ ٍِ اىسيسيخ اىججزٞذٝخ اٗ امضش فٚ رشمٞت ٍيز٘ٙ ٍزخزح شنو  :انثىاء تيرا -ب 

 . β Sheetٗػبدح ٍب ٝطيق ػيٞٔ   sheetصفٞذخ 
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 ٕٗ٘ ػجبسح ػِ رشمٞت غٞش ٍْزظٌ ىيسيسيخ اىججزٞذٝخ )خيٞػ ٍِ اىفب ٗثٞزب(.  :انثىاء انعشىائً -ج 

 

 :   Tertiary structureانثىاء انثانث -3

ٕٗ٘ اىشنو ػبً اىَجسٌ صالصٚ االثؼبد اىزٙ رزخزح اىسيسيخ اىججزٞذٝخ ّزٞجخ دذٗس اىزفبفبد 

 -اظبفٞخ امضش ٍَب دذس فٚ اىجْبء اىضبّٚ. ٗاىشٗاثػ اىَسؤىخ ػْٔ ٕٚ اىشاثطخ االىٞنزشٗسزبرٞنٞخ 

 ساثطخ صْبئٚ اىنجشٝذ.  -ساثطخ فبّذسفبىس 

 

 

 



11 
 

 :  Quaternary structureانثىاء انراتع  -4

ٕٗ٘ ػجبسح ػِ اسرجبغ ٗدذاد ٍِ اىجْبء اىضبىش ٍغ ثؼعٖب اىجؼط ٕٗ٘ اىشنو اىؼبً اىْٖبئٚ 

 -اىشٗاثػ اىٖٞذسٗجْٞٞخ  -ىجضٙء اىجشٗرِٞ ٗاىشٗاثػ اىَسؤىخ ػْٔ اىشٗاثػ االىٞنزشٗسزبرٞنٞخ 

 ساثطخ صْبئٚ اىنجشٝذ. 
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  تعض انخىاص انكيميائيح نجزيء انثروذيه:

 : denturationانذوررج  -

ٕٜٗ ػجبسح ػِ رغٞش فٜ جضٛء اىجشٗرِٞ ػْذ رؼشظٔ ىذسجخ دشاسح ٍشرفؼخ فزذذس ىٔ رغٞشاد 

اىطجٞؼٞخ ٗرسَٚ ٕزٓ اىؼَيٞخ ثـ ) رغٞش اىزشمٞت اىطجٞؼٜ ىيجشٗرِٞ أٗ اىذّزشح ( ٗٝطيق رخبىف 

أّ٘اع ٍِ اىزغٞشاد رذذس  3ػيٚ اىجشٗرِٞ فٜ ٕزٓ اىذبىخ ثـ ) اىجشٗرِٞ اىغٞش غجٞؼٜ ( ْٕٗبك 

 ىجضٛء اىجشٗرِٞ ّزٞجخ ٕزٓ اىؼَيٞخ :

صُ اىجضٝئٜ ىيجشٗرِٞ ٗصٝبدح رغٞشاد غجٞؼٞخ : ٕٗزٓ اىزغٞشاد ػجبسح ػِ اّخفبض فٜ اى٘ -

 ىضٗجزٔ دٞش رزذ٘ه اىسالسو اىججزٞذٝخ إىٚ مزيخ غٞش رائجخ فٜ اىَبء.

رغٞشاد مَٞٞبئٞخ : ٕٗزٓ اىزغٞشاد ػجبسح ػِ ظٖ٘س مضٞش ٍِ اىَجبٍٞغ اىفؼبىخ ٍضو ٍجَ٘ػخ  -

 اىنشث٘مسٞو ٍٗجَ٘ػخ األٍِٞ ٍٗجَ٘ػخ اىنجشٝذ ٍَب ٝؤدٛ إلّزبط سٗائخ غٞش ٍشغ٘ثخ.

شاد دٞ٘ٝخ : ٕٗزٓ اىزغٞشاد ػجبسح ػِ اخزفبء اىخ٘اص اىذٞ٘ٝخ ىجضٛء اىجشٗرِٞ فؼْذٍب رغٞ -

 رزؼشض اىجشٗرْٞبد ىيذشاسح اىؼبىٞخ رفقذ ّشبغٖب ٗرصجخ ػذَٝخ اىفبػيٞخ.

 ذأثير أشعح جاما عهً جزٌء انثروذيه : -

 ػيٚ : رؤصش أشؼخ جبٍب ػيٚ اىَنُ٘ األسبسٜ ىيجشٗرِٞ ٕٗ٘ األدَبض األٍْٞٞخ دٞش رؼَو

 فقذ ٍجَ٘ػخ األٍِٞ ٗرخشط فٜ ص٘سح غبص اىْشبدس. -0

 فقذ ٍجَ٘ػخ اىنشث٘مسٞو ٗرخشط فٜ ص٘سح غبص صبّٜ أمسٞذ اىنشثُ٘. -2

فٜ دبىخ األدَبض األٍْٞٞخ اىنجشٝزٞخ ٝذذس فقذ ىَجَ٘ػخ اىنجشٝزٞذ ٗرخشط فٜ ص٘سح غبص  -3

 مجشٝزٞذ اىٖٞذسٗجِٞ اىَؼشٗف ثشائذزٔ اىنشٖٝخ.
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ذ رؼشض اىجشٗرْٞبد اىَذز٘ٝخ ػيٚ أدَبض أٍْٞٞخ ػبدٝخ أٗ مجشٝزٞخ ىجشػبد ٗػيٚ رىل ػْ

 ػبىٞخ ٍِ أشؼخ جبٍب ٝؤدٛ رىل إىٚ فقذ اىقَٞخ اىغزائٞخ ىجضٛء اىجشٗرِٞ.

 ذفاعم ميالرد :

وهو عبارة عن تفاعالت غٌر إنزٌمٌة حٌث ٌحدث تفاعل بٌن مجموعة األمٌن فً الحمض 

مختزلة مثل سكر الجلوكوز وٌتكون صبغات بنٌة ضارة األمٌنً اللٌسٌن مع السكرٌات ال

 صحٌا.. وهذا التفاعل أٌضا ٌسبب فقد لألحماض األمٌنٌة األساسٌة..


