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 Amino acidsالحوامض االمينية 

جسم الكائن ات نٌتروجٌنٌة معقدة تخلق داخل عن مركب هً عبارة :Proteinsالبروتٌنات 

عن بعضها  البروتٌناتتختلف و الحً من )قرابة( عشرٌن نوعا من الحوامض االمٌنٌة .

 .ابعدد ونوع وتعاقب )تسلسل( الحوامض االمٌنٌة الداخلة فً تركٌبه البعض

والتً تعنً االول  Ptrotiosمشتقة من الكلمة الالتٌنٌة  Proteinsتسمٌة البروتٌنات  -

الحٌة حٌث تشكل البروتٌنات حوالً نصف الوزن وذلك الهمٌتها فً تركٌب جمٌع الخالٌا 

 هً أنواعها أصل عن النظر بغض البروتٌنات جمٌع لبناء األولٌة اللبنةو الجاف للخالٌا.

 هً ألنها البروتٌنٌة األمٌنٌة باألحماض وتسمى أمٌنً حامض20  من متكونة مجموعة

 .البروتٌن تركٌب فً تدخل فقط

اي ان الوحدات البنائٌة كما مر اعاله فان البروتٌنات تتالف من الحوامض االمٌنٌة  -

للبروتٌنات هً الحوامض االمٌنٌة لذلك تتطلب دراسة البروتٌنات معرفه شاملة عن 

 االمٌنٌة. مكوناتها من االحماض

  :Amino acidsالحوامض االمٌنٌة 

         

المكونة لالنسجة الحٌة او الموجودة فً وهً الوحدات البنائٌة لجزٌئات البروتٌنات  -

 االنسجة الحٌة

 من أكثر هً المصنعة األمٌنٌة األحماض و الطبٌعة فً الموجودة األمٌنٌة األحماض -

تدخل فً تركٌب البروتٌنات هو عدد الحوامض االمٌنٌة التً ولكن  .أمٌنً حمض300

 حامض امٌنً (20)

تحتوي الحوامض االمٌنٌة بصورة عامة على مجموعة  تركٌب الحوامض االمٌنٌة :

مرتبطة وذرة كاربون نوع  Rومجموعة  NH2-_ومجموعة امٌن  (COOH-)كاربوكسٌل 

 الفا وكما ٌلً
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 مرتبطة ألفا الكربون ذرة من تتكون الٌسٌنالك عدا ما البروتٌنٌة األمٌنٌة األحماض جمٌع

 ذرة -و  الكربوكسٌل مجموعة - و األمٌن مجموعة -وهً  مختلفة مجموعات بأربع

  .R الطرفٌة السلسة - و الهٌدروجٌن

اذا لدٌنا ذرة كاربون مرتبطة باربعة مجامٌع مختلفة وٌجب ان ٌكون لدٌنا اٌزومرٌن انداد 

D وL 

 

ه ن,مع العلم ا (L)جمٌع الحوامض االمٌنٌة البروتٌنٌة تكون من نوع الفا ومن نوع ولكن 

 .Bوبشكل  Dٌوجد بعض الكائنات المجهرٌة انواع من الحوامض االمٌنٌة بشكل 

ٌالحظ من بنٌة االحماض االمٌنٌة ان هناك اجزاء موجودة فً جمٌع هذه االحماض وهً -

ولكن تختلف عن بعضها  الهٌدروجٌن ذرةو الكربوكسٌل مجموعةو األمٌن مجموعة

تمٌزها عن بعضها  Rلكل حامض امٌنً سلسلة جانبٌة  حٌث ان Rبمجموعة البعض 

او  مستقٌمة او متفرعة او حلقات بنزٌنقد تكون سلسلة جانبٌة  Rحٌث ان  البعض .

  غٌرها من التراكٌب الحلقٌة او غٌر الحلقٌة االخرى .
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ٌرمز لكل حامض امٌنً بشكل مختصر بثالثة حروف من اسمائها . وفٌما ٌلً اسماء  -

 :ومختصرات وتراكٌب الحوامض االمٌنٌة العشرٌن 

 فانٌةااللٌ-أ

  "Glycine "Glyكالٌسٌن  -1

       
R=H 

 "Alanine "Alaااللنٌن  -2

                         
R=CH3 

 "Valine "Valفالٌن   -3

               
R= CH3-CH-CH3 

 "Leucine "Leuلٌوسٌن  -4

    R= ? 



4 
 

 "Isoleucine "Ioاٌزولٌوسٌن  -5

 R= 

  OH–فانٌة حاوٌة على مجموعة هٌدروكسٌل الٌ Rذات مجموعة   -ب

 "Serine "Serسٌرٌن  -6

           R=? 

 "Threonine "Thrثٌرٌونٌن  -7

 

 الٌفانٌة حاوٌة على كبرٌت Rالحوامض ذات  -ج

 "Cysteine "Cysسستائٌن   -8
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وٌرمز  Cystineتٌة( ٌسمى سستٌن )باصرة كبرٌ s-s*عندما ترتبط جزٌئتٌن منه باصر 

 Cys-Cysله 

 

 او ٌكتب

 

 "Methionine "Metمٌٌثونٌن  -9

   

 

 )حوامض امٌنٌة حامضٌة( حاوٌة على مجموعة كاربوكسٌل حامضٌة Rذات -ء

 "Aspartic acid "Aspحامض االسبارتٌك -10
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 Aspartateوٌكتب بصورة متاٌنة وٌسمى اسبارتٌت 

 

 "Glutamic acid "Gluكلوتامٌك حامض ال-11

       
 Glutamateوتكتب بصورة متاٌنة وٌسمى كلوتامٌت 
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تسمى الحوامض و NH2–حاوٌة على مجموعة  Rالحوامض االمٌنٌة ذات مجموعة -د

 االمٌنٌة القاعدٌة.

 

 "Lysine "Lysالٌسٌن  -12

        

  
 "Arginine"Argاالرجنٌن  -13

  
 

 وهو ٌحتوي على حلقة االمٌدازول "Histidine "Hisهستٌدٌن  -14
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 تحتوي على مجموعة امٌد Rذات  -و

 

 "Asparagine "Aspاسبارجٌن -15

              

 "Glutamine "Glnكلوتامٌن -16

            
 تحتوي على حلقة اروماتٌة R -ز

 "Phenylalanine "Pheفنٌل االنٌن   -17

 
 "Tyrosine "Tyrتاٌروسٌن  -18
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 حاوٌة على حلقة غٌر متجانسة  Rتكون مجموعة -ع

 

 "Tryptophan "TrPتربتوفان -19

 

 "Proline "Proبرولٌن -20
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 هٌدروجٌن ذرة عن عبارةR group الـ ألن متناظرة كربون األلفا ذرة الٌسٌنالك فً*

 

 :Essential amino acidsالحوامض االمٌنٌة االساسٌة 

اغلب الحوامض االمٌنٌة تخلق داخل الجسم من مواد نٌتروجٌنٌة وغٌر نٌتروجٌنٌة 

 .Nonessential  أساسٌة غٌر أمٌنٌة أحماضوتسمى وبكمٌات كافٌة لسد حاجة الجسم 
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ولكن بعض االحماض االمٌنٌة الٌمكن للجسم ان ٌخلقها لذلك ٌجب ان ٌحصل علٌها من 

الغذاء )او االدوٌة( لذلك تسمى الحوامض االمٌنٌة االساسٌة وهً ثمانٌة حوامض بالنسبة 

 للشخص البالغ 

Valine Val , Leucine Lue , Isoleucine ILe , Methionine Met , Lysine 

Lys , Phenylalanine Phe , Threonine The , Tryptophan Tre.  

ٌعتبر اساسٌا لنمو الطفل لذلك ٌجب ان ٌتوفر  Histidineاما فً االطفال فان الهستٌدٌن 

  فً غذائه النه الٌستطٌق تخلٌقه بكمٌات كافٌة.

 الحوامض االمٌنٌة النادرة فً البروتٌنات:

الرئٌسٌة السابقة ٌوجد بعض الحوامض االمٌنٌة ضافة الى العشرٌن حامض امٌنً باال

بصورة نادرة فً تراكٌب بعض البروتٌنات المتخصصة وتوجد بصورة ثانوٌة فً تركٌب 

 هذه البروتٌنات المتخصصة.
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  نوع الفا وهً غٌر بروتٌنٌة ولكنها مهمة فً الجسم واهمها: احماض امٌنٌةهناك 

 

كون مرتبطة الى ذرة الفا )اي مجموعة االمٌن تٌست نوع *هناك احماض امٌنٌة اخرى ل

كاربون غٌر ذرة التً ترتبط بمجموعة الكاربوكسٌل( وال تدخل هذه االحماض فً بناء 

 اخرى بشكل منفرد او مرتبطة مع مركبات االخرى. مصادرالبروتٌنات بل ٌوجد فً 

  

 

 العامة للحوامض االمٌنٌة : فاتالص

 قابلٌة الذوبان : -1

الحوامض االمٌنٌة تذوب فً الماء )ما عدا السستٌن والتاٌروسٌن الذي ٌذوب قلٌال جمٌع -

 فً الماء البارد وٌذوب اكثر فً الماء الساخن(.

ولٌن( )وكذلك ستثناء الٌرولٌن )والهٌدروكسً برجمٌع االمنٌة ال تذوب فً الكحول با-

 االٌثر(.

 م.200انصهار عالٌة اكثر من  مواد بلورٌة صلبة ذات درجة درجة االنصهار : تكون -2

الطعم )المذاق(: تختلف الحوامض االمٌنٌة عن بعضها من ناحٌة الطعم حٌث تقسم -3

 الحوامض االمٌنٌة حسب مذاقها الى 

 ستٌدٌنهالحوامض االمٌنٌة حلوة الطعم : مثل الكالٌسٌن , االالنٌن, الفالٌن و ال-أ

 .والبرولٌن والسٌرٌن والتربٌتوفان
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 ٌنٌة عدٌم الطعم: مثل اللٌوسٌنحوامض ام-ب

 نٌن .ٌمرة المذاق مثل االرج-ح

 وتكون االحماض االمٌنٌة النقٌة عبارة عن بلورات ممٌزة عدٌمة اللون.

 الفعالٌة البصرٌة )النشاط الضوئً( لالحماض االمٌنٌة :-4

ان لجمٌع االحماض االمٌنٌة فعالٌة بصرٌة باستثناء الكالٌسٌن وذلك لوجود ذرة كاربون 

الفا التً تكون غٌر متماثلة )ترتبط باربعة مجامٌع مختلفة( بٌنما ال ٌملك الكالٌسٌن ذرة 

الكاربون غٌر متماثلة الن ذرة كاربون الفا فٌه تكون مرتبطة الى ذرتٌن متماثلتٌن )وهما 

2H). 

 

 . (L). والطبٌعٌة توجد بشكل ( L وD بشكلٌن )االحماض االمٌنٌة جد اوتٌه ٌمكن ان تعل

 . -L-االمٌنٌة البروتٌنٌة توجد بشكل *جمٌع الحوامض 

 .D و L*اما الحوامض التً تحضر بطرق كٌمٌائٌة فهً مزٌج من 

ضعٌة المطلقة التً ٌملكها الحامض تملك جمٌع االحماض االمٌنٌة البروتٌنٌة نفس الو

             -Lنوع ( والمشابه للكلٌسٌرالدٌهاٌد L-Serine) -Lنوع  سٌرٌناالمٌنً ال

L-Glyceraldehyde. وكما مبٌن ادناه 
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  الشكل الثنائً االقطاب :-5

الشكل الالٌونً للحوامض االمٌنٌة الٌوجد بكمٌات محسوسة  فً المحلول المائً ,والشكل 

 المتعادل. pHالزوٌتراٌونً هو المتغلب فً ال

  

عند وضع )اذابة( الحوامض االمٌنٌة فً الماء .وجد انه ٌكون فً المحلول بصٌغة اٌون 

 وكما ٌلً: Zwitterionن والذي ٌسمى زوٌترأٌو dipolar ionثنائً القطب 

 

 صفر.مع صافً شحنة ٌساوي حٌث ان الجزٌئة ثئائٌة القطب 

 الزوٌتراٌون ان ٌعمل كحامض )واهب للبروتون(وٌمكن لهذا 

 

 او ٌعمل كقاعدة )تستقبل البروتون(
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اذا ٌمكن ان ٌتفاعل مع القواعد وٌمكن ان تتفاعل مع الحامض اي انها امفوٌترٌة 

Amphotric . 

 الخواص الحامضٌة والقاعدٌة)االمفوتٌرٌة( للحوامض االمٌنٌة: -6

تسلك الحوامض االمٌنٌة سلوك حامض ضعٌف الحتوائها على مجموعة كاربوكسٌل 

COOH  وتسلك سلوك قاعدة ضعٌفة الحتوائها على مجموعة امٌن–NH2  حٌث ٌمكن ان

+Hمجموعة الكاربوكسٌل بفقدان اٌون الهٌدروجٌن  تتاٌن
)حامض برونشتد( وبذلك  

  -COO–تتحول الى اٌون الكاربوكسٌل السالب 
ا مجموعة االمٌن فهً قاعدة برونشتد . ام

NH3–ٌمكنها ان تتقبل البروتون وتتحول الى اٌون االمونٌوم الموجب 
+

. فهً بذلك تسلك 

الذي توجد فٌه  pHك امفوتٌري وهذا السلوك ٌعتمد على االس الهٌدروجٌنً سلو

 .االحماض االمٌنٌة 

 

بذلك كل حامض امٌنً ٌمكن ان ٌظهر باشكال متعددة اعتمادا على االس الهٌدروجٌنً  

(pH) ثة اشكال للحوامض االمٌنٌة:الذي هو فٌه ,وبصورة عامة هناك ثال 

)فً  الوسط القاعديوهو الذي ٌحدث فً  Anionic form :ٌونً )السالب( نالشكل اال -1

 (.العالً pHال

: وهو الذي ٌظهر به )او ٌحدث( فً  Cationic formونً )الموجب( الشكل الكتٌ -2

 (.واطًء pHالوسط الحامضً )

: وٌظهر فً درجة االس  Zwitterionic formالشكل ثنائً القطب )الزوٌتراونً(  -3

 الهٌدروجٌنً المتعادل .
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,وسالبة فً الوسط القاعدي , اما فً االس فتكون الشحنة موجبة فً السط الحامضً 

 متعادل فتتساوى عدد الشحنات )ٌولد شحنات متعادلة( الهٌدروجٌنً ال

الموجبة مع  الذي ٌولد شحنات متعادلة )تتساوى فٌه عدد الشحنات pHٌسمى ال-

وهً قٌمة ثابتة لكل حامض  PI (Isoelectric point)( بنقطة التعادل االٌونً السالبة

 امٌنً.

 

وبذلك الحوامض االمٌنٌة تسلك سلوك  حامض )واهب بروتون(او سلوك قاعدة )مستقبل 

فً الدم وسوائل الجسم  (Buffer solutions)بروتون( لذلك فهً تعمل كمحالٌل منظمة 

عند تفاعلها مع عند تفاعلها مع الحامض و pKولها نوعان على االقل من ثوابت التاٌن 

 القاعدة .

,الذي ٌوجد عنده تركٌز الملح =تركٌز الحامض للمحلول  pHٌمثل ال pKان ثابت التاٌن -

ٌعنً او ٌساوي  PK. وبعبارة اخرى فان ال هاسٌلباخ–المنظم حسب معادلة هندرسون 

 عندما ٌكون التاٌن لنصف الحامض . pHال

 

 فان [AH]=[-A]وعندما 

pH= pKa + log1           pH= pKa  

فعند تسحٌح الحامض االالنٌن مثال مع حامض او قاعدة فان الحامض ٌبدا بالتغٌر من 

 )الملح(.ثنائٌة القطب الى احادٌة القطب  (Zwitterion)الحالة االٌونٌة المتعادلة 

ٌتكون مزٌج من  (HCL)ففً حالة  اضافة اضافه نصف مكافى من حامض معدنً 

 كمٌات متساوٌة.محلول بفر وباي الحامض االمٌنً وملحه 

وهً حالة مطابقة لمنتصف نقطة  pK=2.34اي  pH=2.34وتكون هذه الحالة عند 

  COOH– التعادل لمجموعة الكاربوكسٌل
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سوف ٌتكون مزٌج من الحامض وملحه  (NaOH)اما عند اضافة نصف مكافى من قاعدة 

 القاعدي     )محلول بفر(

 

 .PK2=9.69اي  PH=9.69التعادل هذه عند  وتكون نقطة

 دل الكهربائً لالالنٌن من نصف مجموع ثابتً التاٌن اوٌمكن حساب نقطة التع

            PI= 2.34+9.69/2= 6.01 

 وهذا الكالم ٌنطبق على جمٌع الحوامض االمٌنٌة المتعادلة. 

 

 منحنى االتسحٌح لالالنٌن
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 منحنى التسحٌح للكالٌسٌن

 .PKاما الحوامض االمٌنٌة الحامضٌة والقاعدٌة فلها ثالث انواع من 

 

لوجود مجموعتً كاربوكسٌل  PK*الحوامض االمٌنٌة الحامضٌة ٌكون لها ثالث قٌم ل

وتكون  pK3ولها مجموعة امٌن واحدة لها  7تكون قٌمتها تحت و pK2و pK1فتكون لها 

 كما فً حامض االسبارتٌك ادناه .7فوق 



19 
 

 

Pi =0.5(pK1+PK2)+pK3/2 

 

واحدة تعود لمجموعة  PK*الحوامض االمٌنٌة القاعدٌة فٌكون لها اٌضا ثالث قٌم 

. pK3و pK2واثنان تعودان لمجموعتً االمٌن   7وتكون قٌمتها تحت pK1  الكاربوكسٌل 

كما مبٌن فً منحنى تسحٌح الحامض االمٌنً القاعدي  .7فوق تكوون  pK3و pK2و

 الالٌسٌن

 

pI=pK1+0.5(pK2+pK3)/2 



21 
 

 تفاعالت الحوامض االمٌنٌة :

تعتمد تفاعالت الحوامض االمٌنٌة على مجموعة الكاربوكسٌل ومجموعة االمٌن باالضافة 

لوجود المجامٌع االخرى والتً تعطً الصفات الخاصة لالحماض الحاملة لها مثل الثاٌول 

(-SH) . االمٌدازول , ومجموعة الكوانٌدٌن , 

 مجموعة الكاربوكسٌل :تفاعالت  - أ

                                                                         مع القواعد : -1

R-CH-COOH + NaOH                 R-CH-COONa                R-CH-COO- + Na+  

    NH2                              H2O         NH2                                 NH2  

وٌتحول  CO2ٌفقد مجموعة الكاربوكسٌل على شكل  Ba(OH)2عند التسخٌن بوجود -2

 الى امٌن اولً ٌقل بذرة كاربون عن الحامض االصلً.

R-CH-COOH + Ba(OH)2                     R-CH2-NH2                 

    NH2                                      CO2                                       

 تكوٌن االسترات: -3

R-CH-COOH + R'OH       HCl         R-CH-COOR'   NaOH   R-CH2-COOR'          

    NH2                                   H2O       NH3Cl                              NH2 

R-CH-COOH + CH3OH    HCl        R-CH-COOCH3   NaOH   R-CH2-COOR'          

    NH2                                   H2O       NH3Cl                                 NH2 

 +H*يضاف ال
 الكحول ويسخن)يصعد( المحلولالى الحامض االميني اوال ثم يضاف 

 المذاب باالثٌر: وٌتكون الكحوالت االمٌنٌة. LiAlH4االختزال -4

R-CH-COOH + CH3OH    LiAlH4/dry ether      R-CH-CH2OH             

    NH2                                                                       NH2                                  

 الحوامض :تكوين كلوريدات -5

بعد حماية  PCL5تنتج من تفاعل مجموعة الكاربوكسيل مع خامس اوكسيد الفوسفات 

  مجموعة االمين باالستلة
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1- R-CH-COOH + (CH3CO)2O             R-CH-COOCH3   +   CH3COOH          

          NH2                                                 HNCOCH3    

2-   R-CH-COOH      PCl5       R-CH-COCl  + HCl + POCl3        

            HNCOCH3                        HNCOCH3 

R-CH-COOH      H+/H2O       R-CH-COCl  + CH3COOH  

      HNCOCH3                                 NH2 

 تفاعل االحماض االمٌنٌة مع االمونٌا:-6

 تتفاعل االحماض االمٌنٌة مع االمونٌا مكونة االمٌدات

R-CH-COOH + NH3                     R-CH-CONH2  +  H2O  

   NH2                                                NH2 

 تتكون االمٌدات من تفاعل استرات الحوامض مع االمونٌا الجافة.وٌمكن ان 

 تفاعالت مجموعة االمٌن: - ب

تكون ملح  HCLمع االحماض المعدنٌة :وتكون امالح تلك الحوامض فمثال مع -1

 الهٌدروكلوراٌد

R-CH-COOH + HCl                     R-CH-COOH  

   NH2                                                NH3
+

 Cl- 

 اسٌلة الحوامض االمٌنٌة :ومن تفاعالت االسٌلة ما ٌلً-2

  االستلة: -اوال

R-CH-COOH + (CH3CO)2O             R-CH-COOCH3   +   CH3COOH          

          NH2                                                 HNCOCH3    

 االحماض االمٌنٌة:بنزلة  -ثانٌا

R-CH-COOH + Cl-C-                        R-CH-COOH   +   HCl          

          NH2                   O                          HN-COC6H5    
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فً حامض الكبرٌتٌك  (N-acylamino acid)*وعند اذابة اسٌالت الحوامض االمٌنٌة 

او الالكتونات النٌتروجٌنٌة  Oxazolonesتتكون المركبات الحلقٌة االوكازلونات 

Azalactones  

R2-CH-COOH                   

       HN-COR1         H2SO4                    

                                                             

 االحماض االمٌنٌة :مثٌلٌة  -3

R-CH-COOH + CH3I(or(CH3)2SO4)   NaOH     R-CH-COONa 

    NH2                                                                       N(CH3)2 

R-CH-COONa + CH3I                R-CH-COO- Na+            R-CH-COO- + NaI 

    N(CH3)2                                        N+(CH3)3 I
-                     N+(CH3)3

 

 

 :"FDNB"(Fluorodinitrobenzene)التفاعل مع فلورو ثنائً ناٌتروبنزٌن  -4

 

 وٌستعمل هذا التفاعل لمعرفة الحامض االمٌنً فً النهاٌة النتروجٌنٌة )االمٌنٌة( 

 Phenylisothiocynate: وهو تفاعل الفنٌل ثاٌوسٌانٌت Edman reacتفاعل ادمان -5

مكونة الفنٌل ثاٌوهاٌدانتوبن  α (α-NH2)مع مجموعة االمٌن  مع مجموعة االمٌن 

Phenyl thiohydantoin 
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 :وزالتفاعل مع حامض النتر

R-CH-COOH + HNO2(HONO)                    R-CH-COOH + N2  + H2O 

   NH2                                                               OH 

والذي ٌتكون على اثره حامض هٌدروكسٌلً مع  (Vanslyke)وٌسمى تفاعل فان سالٌك 

 ة(مجامٌع االمٌن فً المركب.قٌاس النٌتروجٌن لمعرفه عدد )نسبوٌمكن  N2تحرٌر 

 التفاعل مع الننهاٌدرٌن:-7

 

ا التفاعل لتعٌٌن كمٌات االحماض االمٌنٌة وبتراكٌز واطئة حٌث ان جمٌع وٌستعمل هذ

 لتها مع الننهاٌدرٌن.لبروتٌنات(تكون لون ازرق عند معاماالحماض االمٌنٌة )وبالتالً ا
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وهذا التفاعل هو اساس الطرٌقة اللونٌة المستعملة فً التقدٌر الكمً للحوامض االمٌنٌة. 

 المتحررة لتقدٌر كمٌة الحام االمٌنً. CO2وكذلك ٌمكن استخدام كمٌة 

 

  (Dansyl chloride)التفاعل مع كلورٌد الدانسٌل  -8

 

 حٌث ٌمكن تقدٌر كمٌات قلٌلة جدا منه. (Fluorescent)مركب متالق 
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 CO2دٌهاٌد او قواعد شٌف والتفاعل مع الفورمال وهناك تفاعالت كثٌرة اخرى مثل تكوٌن

تستخدم ونٌة للاتفاعالت ال وهذهوغٌرها وهناك تفاعالت لونٌة كثٌرة لالحماض االمٌنٌة 

 واهم هذه التفاعالت:لتشخٌص حوامض امٌنٌة معٌنة بعٌنها.

والذي ٌستخدم المركبات الحاوٌة على Xanthoproteic test)  )انثوبروتٌك كشف الز -1

 حلقة البنزٌن)االروماتٌة(

 لتشخٌص التاٌروسٌن الحاوي على الفٌنول (Millon test)كشف مٌلون  -2

  cysteineللكشف عن ال  (Nitroprusside test)كشف الناٌتروبروساٌد  -3

 للستائٌن اٌضا (Sulivan)كشف سولٌفان  -4

 للكشف عن التربتوفان وغٌرها من الكشوفات. (Cole test)كشف كول  -5

 فصل وتشخٌص االحماض االمٌنٌة :

اذا كان لدٌنا مزٌج من احماض امٌنٌة ضمن محلول اتٌة من اي مصدر وٌراد فصل تلك 

االحماض عن بعضها والتعرف علٌها فهناك عدة طرق للفصل والتعرف على مكونات هذا 

 االمٌنٌة ومن هذه الطرق: المزٌج من االحماض

 Methods of chromatographyتوغرافٌا : اطرق الكروم -1

هناك عدة طرق للكروموتوغرافٌا تستخدم لفصل وتشخٌص المركبات العضوٌة وتعتمد طرق 

 الكروما توغرافٌا على وجود طورٌن هما  

 الطورالمتحرك.-2الطور الثابت    -1

الكروماتوتوغرافٌا على قابلٌة تلك المواد للتحرك مع الطور بطرق وتعتمد قابلٌة فصل المواد 

 المتحرك او البقاء مع الطور الثابت ومن طرق الكروماتوغرافٌا ما ٌلً :

 :Paper chromatographyكروماتوغرافٌا الورقٌة  - أ

وفٌها ٌكون الورق السلٌلوزي هو الطور الثابت والتً توضع قطرة من مزٌج المواد المراد 

د مواد ستاندراٌضا على الورقة وتوضع ٌرسم توضع تلك القطرة عند خط معٌن فصلها .)

 المواد المراد التعرف علٌها فً المزٌج (. نفس من معلومة

والطور المتحرك هو المذٌب الموضوع فً وعاء خاص لهذه العملٌة والذي ٌغطس فٌه 

المراد فصلها مع الطور الثابت وهو طور الورق السلٌلوزي  لغاٌة خط وضع قطرة المزٌج 

على خط الشروع . ٌبدا المذٌب بالتحرك داخل االلٌاف السلٌلوزٌة للورقة  دالستاندر تقطرا

ٌبدا بتحرٌك مكونات قطرة المزٌج المراد فصل مكوناتها حسب الخاصٌة الشعرٌة و

فاالحماض االمٌنٌة التً تذوب فً المذٌب بسرعة وتتحرك معه بسرعة تتحرك اسرع من 
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التً تذوب اقل وتكون اثقل فً الحركة معه لكبر حجمها او لقابلٌتها على تكوٌن تجاذبات مع 

 الطور الثابت.

)مثل هرذلك ترش الورقة بمحلول ُمظ بعد قت.حٌث ان مدة الفصل تكون محدودة الو

وٌتم التعرف على مكونات  دحٌث تظهر البقع للمجهول وتقارن مع الستاندر الننهاٌدرٌن(

 المزٌج.
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 وٌوجد نوعٌن من طرق الكروماتوغرافٌا الورقٌة 

 النازلة -2الصاعدة   -1
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المسافة التً قطعها المذاب ٌساوي الذي وٌتم التعرف علٌها من خالل عامل االعاقة و

 مقسومة على المسافة التً قطعها المذٌب 

 

 

 Rوتقارن قٌم مكونات مزٌج مجهول مع الستاندر )المعلوم القٌاسً( ز فالذي لدٌه نفس قٌم 

 او متقاربة هما هما نفس المادة وهكذا.

  Thin layer chromatography (TLC)*هناك كروماتوغرافٌا الطبقة الرقٌقة 

قٌقة من الطور الثابت على صفٌحة زجاجٌة )او بالستٌكٌة( بابعاد والتً فٌها ترسب طبقة ر

موجود فً حوض مثل مذٌب كروماتوغرافٌا الورق وتسٌر بقٌة والطور المتحرك معٌنة 

 العملٌة بنفس الطرٌقة السابقة.

 :Column chromatography كروماتوغرافٌا االعمدة

ٌكون مغطى وفٌها ٌعبا الطور الثابت فً العمود بعد تنقٌعه بالمذٌب المناسب وعندما ٌعبا 

  المذٌب الى اعاله.ب

 *عادة المذٌب محلول مائً عند اس هٌدروجٌنً معٌن .
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والذي ٌسمى المتدفق  المذٌب د فصله فٌوضع فً الطور المتحركول المرااما مزٌج المجه

Eluent  على او محلول الشطف وٌمرر على العمود وتعتمد قدرة فصل مكونات المزٌج

 .اقة او التجاذب مع الطور الثابتقابلٌة سرعة تحركها مع الطور المتحرك او البقاء او االع

 ثم ٌتم تعٌٌن هذه الحوامض المنفصلة عن بعضها.

 

 :Electrophoresisالترحٌل الكهربائً -2

االمٌنٌة من مزٌجها باالعتماد على صافً شحنتها وتعتمد عملٌة  وهو عملٌة فصل االحماض

حركتها المختلفة فً المجال الكهربائً , وان حركة االحماض )حركة الترحٌل الفصل على 

بالنسبة  (كتلة\شحنة)الكهربائً او الهجرة الكهربائٌة ( تعتمد عل نسبة الشحنة الى الكتلة 

 الى كل حامض والتً ٌعبر عنها بالعالقة الرٌاضٌة التالٌة
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Movment = -K   P/m.wt = -K(pH-pI)/m.wt 

Kوتكون قٌمة الحركة موجبة تمثل االتجاه نحو القطب الموجب وتكون سالبة معناه اتجاه = ثابت ٌتعلق بالفولتٌة والوسط .

 الحركة نحو القطب السالب

 للمعادلة تشٌر الى حركة الحامض باتجاه القطب المعاكس لقٌم صافً الشحنة على الكتلةاالشارة السالبة 

ذات قٌمة سالبة اكبر سوف ٌتحرك الحامض اسرع  = m.wt/(pH-pI) فكلما كانت قٌمة

 نحو القطب الموجب.

ذات قٌمة موجبة اكبر معناه ان الحامض سوف ٌتحرك  = m.wt/(pH-pI) وكلما كانت قٌمة

 القطب السالب.اسرع نحو 

معٌن الى الكتلة فالحوامض التً  pH*اي ان عملٌة الفصل تعتمد على صافً الشحنة فً 

تحمل صافً شحنة موجبة سوف تتحرك نحو القطب السالب وكلما زادت قٌمة صافً الشحنة 

الى الكتلة سوف ٌتحرك الحامض اسرع الى القطب السالب .وبالعكس بالنسبة لالحماض 

ظهٌرها بواسطة مظهر تحرك االحماض المتاٌنة وانفصالها عن بعضها ٌتم توبعد  السالبة.

وهذه التقنٌة مهمة فً  )قٌاسً معلوم(. Standard دوالتعرف الٌها بمقارنتها مع ستاندر

 ذات انواع اٌضا . فصل وتشخٌص االحماض االمٌنٌة وهً

 العام للترحٌل الكهربائً أالمبد
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الحوامض فً المزٌج المجهول والقٌاسً المعلوم والحركة تعتمد وعند امرار التٌار تتحرك 

 على صافً الشحنة الى الحجم .

بعد فترة زمنٌة ٌوقف امرار التٌار وتقارن مكونات المزٌج المجهول مع القٌاسً المعلوم 

 للتعرف على الحوامض. 

  


