
 محاضرات األحماض األمٌنٌة

 االمٌنٌة االحماض

 جمٌع لبناء االساسٌة اللبنة تعد إذ ، البروتٌن تركٌب فً بنائٌة وحدة اصغر بأنها االمٌنٌة حماضاأل االحماض تعرف
 نوع من االمٌنٌة االحماض عدد أن.  كاربوكسٌل و أمٌن مجموعة على تحتوي عضوٌة احماض وهً ، البروتٌنات

 عن أما االحماض هذه وتنتج أمٌنٌا   حامضا   عشرون هو الطبٌعة فً عامة بصورة البروتٌنات منها ٌبنى والتً ألفا
 . الكٌمٌائٌة بالطرق تصنع أو للبروتٌن نزٌمًاأل أو الكٌمٌائً التحلل

 االمٌنٌة لألحماض العامة الخواص

 واحدة مجموعة كاربوكسٌلٌة ارتباط وهً مشتركة صفة البروتٌنات فً الموجودة االمٌنٌة االحماض لدى 1- 

 طرفٌة مجموعة على أمٌنً باحتوائه حامض كل وٌتمٌز(. 5-1 الشكل) ألفا المسماة الكاربون بذرة أمٌنٌة ومجموعة

 R-GROUP الجاذبٌة المجموعة تدعى خاصة

     

 الصٌغة العامة للحامض االمٌنً

 . PROLINE  البرولٌنوتكون المجوعة االمٌنٌة ألفا حرة غٌر مرتبطة فً جمٌع االحماض االمٌنٌة عدا 

ولتسمٌة االحماض االمٌنٌة بصورة مختصرة ، فقد اعطً لكل حامض امٌنً ثالثة حروف وكذلك أعطً حرف 
واحد اٌضا  ، ولكن المستخدمة فً الغالب هً المختصرات لألحماض االمٌنٌة ذات الثالثة حروف )كما سوف ٌتم 

 توضٌحها فً الفقرات الالحقة (.
(، 5-2( )الشكل L-FROM) Lاالمٌنٌة الموجودة فً بروتٌنات الكائنات الحٌة تكون لها هٌئة   ان جمٌع االحماض -2

وبالتالً فهً تعد  Asymmetric  اذ أن ذرة الكاربون ألفا فً جمٌع االحماض االمٌنٌة عدا الكالٌسٌن غٌر متناظرة

 . Optıcally activeفعالة بصرٌا  

 

 . Lو  Dهٌئة  Alanıneالشكل الفراغً للحامض االمٌنً االنٌن 
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هناك عشرون حامضا امٌنٌا رئٌسٌا موجودا فً البروتٌن والتً تختلف فً العدٌد من الصفات مثل الشحنة  -3

 hydrophilicاو محبة للماء  Hydrophobicوالقابلٌة على تكوٌن اواصر هٌدروجٌنٌة وخواص كارهة 

 وخواص كٌمٌائٌة اخرى والتً تإلف جمٌع البروتٌنات الموجودة فً جمٌع انواع الكائنات الحٌة .

 Classificatiom of amino acidsتقسٌم )تصنٌف ( االحماض االمٌنٌة  -4

ل ٌمكن تقسٌم االحماض االمٌنٌة استنادا الى تواجدها فً الطبٌعة واهمٌتها للكائن الحً ومدا قابلٌة تصنٌعها داخ

 خالٌا الجسم وهذه التقسٌمات هً :

I- . االحماض االمٌنٌة البروتٌنٌة 

II-  . االحماض االمٌنٌة الغٌر البروتٌنٌة 

III- . االحماض االمٌنٌة النادرة فً البروتٌنات 

IV- . االحماض االمٌنٌة االساسٌة والغٌر اساسٌة 

I- االحماض االمٌنٌة البروتٌنٌة : 

 االمٌنٌة العشرٌن المكونة للبروتٌن اعتماداً على عدة صفات وكما ٌلً :ٌمكن تقسٌم االحماض 

( للحامض االمٌنً ، وعلى هذا االساس ٌمكن تصنٌفها الى اربع Rعلى طبٌعة المجامٌع الجانبٌة )مجموعة  بناءً  -أ

ض امٌنً مإلف مجامٌع ، وٌمكن توضٌح تراكٌبها الكٌمٌائٌة ) فً االس الهاٌدروجٌنً المتعادل ( ورمز كل حام

 من ثالثة احرف او حرف واحد كما ٌاتً : 

 وتشمل االحماض االمٌنٌة االتٌة :  Nonpolarقطبٌة وتدعى احٌانا الال Hydrophobicغٌر محبة للماء  -1
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 وتشمل االحماض االمٌنٌة االتٌة : hydrophilicقطبٌة غٌر مشحونة محبة للماء  -2

 

 وتشمل : Acidicسالبة الشحنة او تسمى الحامضٌة  -3
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 وتشمل : Basicموجبة الشحنة او تسمى بالقاعدٌة  -4

 

II-   االحماض االمٌنٌة الغٌر البروتٌنٌة :Non Proteinous amino acids 

ان هذا النوع من االحماض االمٌنٌة ال تدخل فً بناء بروتٌنات الكائنات الحٌة التً تنتجها بل توجد فً مصادر 

خاصة بشكل منفرد او مرتبط مع مركبات اخرى وٌعود سبب عدم دخولها فً بناء البروتٌن بؤن مجموعة االمٌن 

 حماض االمٌنٌة : والكاربوكسٌل ال ترتبط بنفس ذرة الكاربون األلفا ومن هذه اال

( الذي ٌوجد ضمن  B-amino propionic acidامٌنو حامض بروبونٌك -)بٌتا B-alanineاالنٌن -بٌتا -1

 A (Coenzyme A. )ومرافق االنزٌم  Pantothenic acidتركٌب حامض بانتوثنٌك 

 

: وٌوجد فً العدٌد من النباتات والمخ والرئة والقلب والذي  Y-amino butyrateامٌنو بٌوتارٌت  –كاما  -2

 ٌعٌد المثبط الكٌمٌائً للحافز العصبً فً مناطق معٌنة من الجهاز العصبً .

 

 ٌتواجد هذا الحامض فً مستخلصات المخ فً مختلف الحٌوانات . a-amino butyrateامٌنو بٌوتارٌت -الفا -3
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: وهو احد المكبات الوسٌطة التً تتكون اثناء التغٌرات الحٌاتٌة  a-amino adipiateامٌنو أدبٌت -ألفا -4

 للحامض االمٌنً الالٌسٌن .

 

( 5-3: وهً االحماض االمٌنٌة غٌر البروتٌنٌة )الشكل  Ornithine   و االورنثٌن Citrullineالسترولٌن  -5

( اذ ٌتم التخلص من المركب االخٌر بشكل urea cycleالتً تتكون اثناء العملٌات الحٌاتٌة لالمونٌا ) دورة الٌورٌا 

 ٌورٌا :

 

 Ornithine   و االورنثٌن Citrullineالسترولٌن 

: ٌتواجد هذا الحامض االمٌنً  Dihydroxy phenylalanine (Dopaثنائً هٌدروكسً فٌناٌل االنٌن )  -6

( والذي ٌمكن واالدرٌنالٌن والنورادرٌنالٌن  ( فً مسار تكوٌن الهرمونات الكاتٌكول امٌن )الدوبامٌن5-4)الشكل 

 ٌتواجد اٌضا فً انواع الفاصولٌا . 

   

 ثنائً هٌدروكسً فٌناٌل االنٌن

( : الذي ٌتواجد فً الغدة الدرقٌة فضال عن ثاٌروكسٌن رباعً T3ثالثً اٌودو ثٌرونٌن ) 3،  5،  3المركب  -7

 ( .T4اٌودو ثٌرونٌن )

 

 ثٌرونٌنثالثً و رباعً اٌودو 
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( ٌتكون أثناء تفاعالت 5-6: الذي ٌوجد بوصفه مركباً وسطٌاً )الشكل  Homocysteinهوموسستٌن  -8

 االحماض االمٌنٌة المثٌونٌن والثٌرونٌن وحامض االسبارتٌك .

 

 هوموسسٌن 

فً  ( الموجود5-7)الشكل  L:سلٌنوسستٌن أحد االحماض االمٌنٌة من نوع  Selenocysteineسلٌنوسستٌن  -9

( Sبدل الكبرٌت ) Seleninm( Seالعدٌد من البروتٌنات ، وان اسمه ٌدل علٌه أذ أنه ٌحتوي على ذرة السلٌنٌوم )

Sulfur . فً التركٌب المشابه للحامض االمٌنً السستٌن 

 

 Selenocysteineسلٌنوسستٌن 

 Proteinهً اقل من السستٌن ، وٌتكون خالل عملٌة الترجمة فً بناء البروتٌن والتً  pK3 =5.2وله قٌمة 

synthesis  وٌعد الحادي والعشرون فً ترتٌب االحماض االمٌنٌة ولكنه ال ٌحتوي على شفرة وراثٌة واضحة

Code . ًكما فً العشرٌن حامضاً امٌنٌا 

االنزٌمات فً الجسم اذ ٌعمل عامالً مساعداً فً وٌتواجد هذا الحامض االمٌنً فً الموقع الفعال للعدٌد من 

على سبٌل المثال إنزٌم كلوتاثاٌون وٌبروكسٌدٌز                     Redox reactionsتفاعالت االكسدة واالختزال 

( GPx)Glutathione peroxidase   الذي ٌعمل من خالله على تحوٌل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن الى الماء

 د كما فً المعادلة االتٌة : وكلوتاثاٌون مإكس

 

الذي ٌعمل على تحوٌل  Deiodinaseٌدخل سلٌنوسستٌن اٌضاً فً الموقع الفعال لإلنزٌم دي أٌودونٌز 

 . Triiodothyronineالى ثالثً أٌودوثاٌرونٌن  Thyroxineالثاٌروكسٌن 
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 cysteine: ٌتكون السستاٌن من اكسدة الحامض االمٌنً السستٌن  Cystineالحامض االمٌنً السستاٌن  -11

 Disulfidebond( اذ ٌدخل السستاٌن فً ربط سلسلتٌن ببتٌدٌن بواسطة اصرة ثنائً الكبرٌت 5-8)الشكل 

 . Kidney stoneوالذي ٌكون مسإال عن تكوٌن احد انواع حصوات الكلٌة 

 

 cysteineن من جزٌئتً السستٌ Cystineتكوٌن السستاٌن 

III- البروتٌنات فً النادرة االمٌنٌة االحماض Rare amino acids in proteins  

المائً لبعض البروتٌنات وتعد هناك بعض االحماض االمٌنٌة البروتٌنٌة التً تستخرج من نواتج التحلٌل 

 Hydroxy proline-4هٌدروكسً برولٌن -4جمٌعها من مشتقات االحماض االمٌنٌة البروتٌنٌة مثل 

المشتق من البرولٌن والموجود بكثرة فً البروتٌنات اللٌفٌة كالكوالجٌن و وبعض البروتٌنات النباتٌة 

-Nمثٌل الٌسٌن  -Nالمشتق اٌضاً من الكوالجٌن و  hydroxy lysine -5 هٌدروكسً الٌسٌن-5وكذلك 

Methyl lysine   3مثٌل هستٌدٌن  -3و-Methyl histidine قات مثٌلٌة لالحماض والتً تعد مشت

 ( .5-9االمٌنٌة البروتٌنٌة التً ٌمكن استخراجها من البروتٌنات العضلٌة ) الشكل 
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IV- وشبه االساسٌة : اساسٌة والغٌر االساسٌة االمٌنٌة االحماض 

الى تقسم االحماض االمٌنٌة اٌضا استناداً الى مقدرة الجسم على تكوٌن الهٌكل الكاربونً لالحماض االمٌنٌة 

 ( :5-1)الجدول 

  Essential amino acidsاحماض امٌنٌة اساسٌة  -1

 ) لٌس للجسم المقدرة على تكوٌنها اي ٌجب تجهٌزها عن طرٌق الغذاء (

 Nonessental amino acidsاحماض امٌنٌة غٌر اساسٌة  -2

 ) للجسم المقدرة على تكوٌنها (

 Semiessential amino acids  احماض امٌنٌة شبه اساسٌة -3

 )للجسم المقدرة على تكوٌنها عند توفر االحماض االمٌنٌة مقابلة لها ( 

 

 

فترة االرجنٌن والهستٌدٌن ٌعدان من االحماض االمٌنٌة الشبه اساسٌة لكون الجسم ٌحتاجهم لفترة محددة فقط وهً  *

 دعم نمو حدٌثً الوالدة واالطفال .

تقلل متطلبات فٌناٌل االنٌن والمٌثٌونٌن فهً ال تكون اساسٌة فً الغذاء ** السستٌن والتاٌروسٌن شبه اساسٌة النها 

 بوجود كمٌة كافٌة من الفٌناٌل االنٌن والمٌثٌونٌن .
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 الوظائف الحٌوٌة لعدد من االحماض االمٌنٌة 

ض االمٌنٌة فضال عن كون االحماض االمٌنٌة المادة االولٌة لبناء الببتٌدات ومن ثم تكوٌن البروتٌنات فؤن االحما

ومشتقاتها تساهم فً وظائف االخشٌة الخلوٌة فً نقل االشارات العصبٌة وبناء البورفٌرٌنات والبٌورٌنات 

 الوظائف الحٌوٌة لعدد من االحماض االمٌنٌة :والبرٌمٌدٌنات والٌورٌا . وفٌما ٌؤتً بعض  

وكذلك ٌدخل فً تركٌب مادة  Methylationالحامض االمٌنً المثٌونٌن عنصر مهم فً عملٌة المثلٌة  -1

الذي ٌعد مادة مهمة فً  acetyl Cholineلمادة االستٌل كولٌن  Precurcorوهو مادة اولٌة  Cholineالكولٌن 

 الجهاز العصبً لنقل االشارات العصبٌة فضال عن ان الحامض نفسه ٌعد مادة اولٌة للحامض االمٌنً السستٌن. 

 Cerotoninاولٌة لمادة السٌروتٌنٌن امٌن النٌاستن أو النٌكلوتٌد وكذلك مادة ٌعد التربتوفان مادة أولٌة لفٌت -2

 فً انقباض االوعٌة .  Visoconstrictorوهً مادة لنقل االشارات العصبٌة ومادة مضٌقة 

حامض الفٌناٌل االنٌن مادة اولٌة للحامض االمٌنً التاٌروسٌن وٌعدان مواد اولٌة لتصنٌع هرمون  -3

و  Adrenalineو االدرٌنالٌن  Dopamineوهرمونات الكاتٌوكول امٌن ) الدوبامٌن  Thyroxineالثاٌروكسٌن 

 ( .Noradrenalineالنورادرٌنالٌن 

وهً مادة هرمونٌة تعمل على افراض حامض  Hictamineتامٌن ٌتحول حامض الهستٌدٌن الى مادة الهس -4

 الهٌدروكلورٌم فً المعدة وتإدي الى انخفاض ضغط الدم وغٌرها من الوظائف االخرى .

هناك حوامض امٌنٌة مهمة لها وظائف عدة من خالل مشاركتها العملٌات المختلفة فً الجسم على سبٌل  -5

والجٌن داخل الجلد واالٌزولٌوسٌن ضروري النتاج الهٌموكلوبٌن ومهم المثال : الالٌسٌن ضروري لبناء الك
لسالمة الجلد واالسباراجٌن ٌساعد على حفظ التوازن فً الجهاز العصبً المركزي والفالٌن ضروري لتنظٌم 

 الكآبة النفسٌة ومنع بعض امراض الجهاز العصبً .ومعالجة امراض  الهضمعملٌة 

 تقلٌل الدهون ومنع تراكمه فً الكبد والشراٌٌن .اما المٌثٌونٌن فٌساعد على 

 االحماض االمٌنٌة  –القاعدٌة  –الخواص الحامضٌة 

عند وضع الحامض االمٌنً فً محٌط حامضً فسوف ٌحمل شحنة موجبة ، اما اذا وضع فً محٌط قاعدي 

( متعادال فً Dibolaraons)ثنائٌة القطب  Zwitterionفسوف ٌحمل شحنة سالبة ، وٌبقى الشكل االمفوتٌري 

 االتً  5-11( كما فً الشكل ph=7محٌط متعادل )
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ٌكون االٌون االمفوتٌري متعادال كهربائٌا فال ٌستطٌع الهجرة فً المجال الكهربائً كما ٌمثل هذا التركٌب اٌضا 

لجمٌع االحماض االمٌنٌة فوق  Melting pointsاذ ان ارتفاع درجات االنصار الحالة الصلبة لألحماض االمٌنٌة 

للحامض . م ٌعزا الى تركٌبها االٌونً الذي ٌحتاج الى طاقة عالٌة لتفكٌك القوى االٌونٌة للشبكة البلورٌة 211

وان شكل االحماض االمٌنٌة موجود غالبا بصورة متؤٌنة فً سوائل الجسم الحً عند االس هٌدوجٌنً مقاربا 

مٌنٌة( ولكن ٌمثل التركٌب الكٌمٌائً للحامض االمٌنً بشكل غٌر متؤٌن لغرض )الشكل االمفوتٌري لالحماض اال7ل

 كسٌل .بوالتؤكٌد على مجموعتً االمٌن والكار

وبما ان البروتٌن ٌتؤلف من االحماض االمٌنٌة ولهذا فهو مادة امفوتٌرٌة وان كل بروتٌن له نقطة تعادل كهربائً 

الذي ال ٌنجذب فٌه االٌون الثنائً القطب عند وضعه فً مجال كهربائً  Phمعٌنة )وتدعى االس الهٌدروجٌنً 

وله القابلٌة على معادلة  Lsoelectric point( PLنحو اي من القطبٌن بنقطة التعادل ) التماثل ( الكهربائً)

مة او االحماض والقواعد . وهكذا فؤن مثل هذه الخصائص للبروتٌنات تمكنها من ان تعمل بوصفها مواداً منظ

 فً الدم او فً سوائل الجسم االخرى . Buffersحافظة 

ان الطبٌعة االٌونٌة الثنائٌة لألحماض االمٌنٌة لها تعطً اثنٌن من ثوابت التؤٌن على االقل وذلك عند تفاعلها مع 
بت التؤٌن هسٌلببرج تمثل ثا –الحامض او القاعدة . ففً المحالٌل المنظمة البسٌطة فؤن معادلة الباحثان هندرسن 

pK  بؤنه الPH  االس الهٌدروجٌنً ( التً توجد عندها تراكٌز متساوٌة من الملح والحامض للمحلول المنظم (

 كما فً المعادلة االتٌة : 

 

وٌمكن استعمال حامض امٌنً بسٌط مثل الكالٌسٌن مثاال لألحماض االمٌنٌة )او البروتٌنات ( التً تعمل بوصفها 
محالٌل منظمة . فعند معاٌرة محلول الكالٌسٌن مع حامض او قاعدة فؤن الحامض االمٌنً ٌتغٌر من شكل االٌون 

او مجموعة كاربوكسٌل مشحونة وٌمكن تمثٌل الثنائً القطب الى شكل متؤٌن ٌحمل فقط مجموعة امٌن مشحونة 
 هذا بالمعادلة االتٌة : 
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وهً تعمل منظمات فً منطقتٌن من االس  pKان االحماض الكاربوكسٌلٌة أحادٌة االمٌن قٌمتٌن لثابت التؤٌن 

متً لنقطة التعادل الكهربائً وذلك بقسمة مجموع قٌ PHالهٌدروجٌنً كما هو الحال للكالٌسٌن . وٌمكن حساب 

pK  2على  : 

 

 

أما االحماض االمٌنٌة التً تحتوي على مجموعة جانبٌة متؤٌنة مثل حامض االسبارتٌك والالٌسٌن فدٌها ثالث قٌم 

pK  اذ تمثل قٌمةpK3  ًتؤٌن المجموعة الجانبٌة للحامض االمٌنPkR  وتتواجد كل من هذه االحماض االمٌنٌة ،

 ؤٌن حامض االسبارتٌك كاالتً :بؤربعة اشكال متؤٌنة ، وٌمكن تمثٌل ت

 

( فً ادناه ان لكل حامض امٌنً عدد من المجامٌع ٌختلف عن غٌرها اذا تفاوتت هذه 5-2وٌتضح من الجدول)

 المجامٌع بدرجات تؤٌنها وبالتالً فالصورة الفٌزٌائٌة لكل حامض ٌختلف عن االخر . 
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 Peptides الببتٌدات

والتً تسمى  peptide bondالببتٌد هو عبارة عن حامضٌن امٌنٌن مرتبطٌن مع بعضهما بواسطة اصرة الببتٌد 

كاربوكسٌل من حامض أمٌنً مع -، وتتكون االصرة من تفاعل مجموعة ألفا Amide bondاٌضا اصرة أمٌد 

 أمٌن من حامض أمٌنً أخر بطرح جزٌئة ماء -مجموعة ألفا

 

  peptide bondد تكوٌن اصرة الببتٌ

 وتقسم الببتٌدات اعتماداً على عدد االحماض االمٌنٌة الى : 

 : وهً متكونة من وحدتٌن من االحماض االمٌنٌة . Dipeptidesثنائٌة الببتٌدات  -أ

 : تتكون من ثالثة وحدات من االحماض االمٌنٌة . Terpeptidesثالثٌة الببتٌدات  -ب

 : تتكون من اربع وحدات من االحماض االمٌنٌة . Tetrapeptidesرباعٌة الببتٌدات  -جــ 

 وهناك أمثلة أخرى مثل الخماسٌة والسداسٌة والسباعٌة ... الخ .  -د

او الببتٌدات البسٌطة  Oligopeptidsوهذه االنواع المذكورة اعاله تتبع مجموعة الببتٌدات قلٌلة الوحدات 

Simple peptides   االحماض االمٌنٌة فً الببتٌد عن عشرة ٌطلق علٌه الببتٌد المتعدد أما إذا زادت أعداد

Polypeptide  وٌجب التؤكد هنا بؤن عدد أواصر الببتٌد اقل بواحدة من عدد االحماض االمٌنٌة . فضالً عن ذلك .

ثالث من  االمٌنٌة والكاربوكسٌلٌة . ونوعوتكون خالٌة من النهاٌتٌن   Cyclic Peptide فهناك ببٌتٌدات حلقٌة

 . Branched peptideالببتٌدات التً تكون بشكل متفرع ومتشعب ولتكون الببتٌدات متشعبة 

ومعظم الببتٌدات تكون على شكل سلسلة مفتوحة ذات نهاٌتٌن االولى فً أقصى الٌسار وتدعى طرف النهاٌة 
االحماض االمٌنٌة فً الببتٌد األمٌنٌة واألخرى فً أقصى الٌمٌن وتدعى طرف النهاٌة الكاربوكسٌلٌة . وتسمى 

( والتً تستخدم عادًة الرموز لالحماض 5-13ابتداء من نهاٌة االمٌنٌة وصوالً الى النهاٌة الكاربوكسٌلٌة ) الشكل 

  االمٌنٌة عند قراءة الببتٌد .

 

 للببتٌدات Carboxy and amino terminusالنهاٌة الكاربوكسٌلٌة واالمٌنٌة 
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رف او حرفاً واحداً ٌمٌز الحامض االمٌنً دون االخر للتعبٌر عن تسلسل ونوعٌة الببتٌدات استخدام ثالثة أحٌمكن 

فً السلسلسة الببتٌدٌة ذات االتجاه الواحد ،وهذا الترتٌب ٌبدأ كتابته من النهاٌة االمٌنٌة وصوالً الى النهاٌة 

( عند استخدام ثالث  Angiotensin II) IIالكاربوكسٌلٌة على سبٌل المثال : الهرمون الببتٌدي أنجٌوتنسن 

عند استخدام حرف  DRVYIHPFأو ٌكتب  Asp-Arg-Val-Tyr-ile-His-Pro-Pheحروف ٌكون له ترتٌب :

 واحد  لتمٌز االحماض االمٌنٌة وتسلسلها .

 

 التفاعالت المهمة لألحماض األمٌنٌة والببتٌدات

 : Ninhydrinالتفاعل مع الكاشف ننهاٌدرٌن  -1

وأمونٌا ماعدا  CO2مٌع االحماض االمٌنٌة مع ننهاٌدرٌن لتكوٌن األلدٌهاٌد وثانً أوكسٌد الكاربون تتفاعل ج

المتحررة من هذا التفاعل ٌمكن ان تستعمل للتقدٌر  CO2الحامض االمٌنٌة برولٌن وهٌدروكسً برولٌن . ان كمٌة 

ٌن نفسه فؤنها ترتبط بجزٌئتٌن من ننهاٌدر اما جزٌئة االمونٌا المتكونة فً التفاعلالكمً لألحماض االمٌنٌة . 

نانومٌتر ، وهذا ٌشكل االساس للطرٌقة اللونٌة المستعملة  571لتكون مركباً ازرق اللون ٌقاس عند طول موجً 

 فً تقدٌر الكمً لألحماض االمٌنٌة .
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 : Nitrouse acideالتفاعل مع حامض النتروز  -2

المستخدم فً تقرٌر مجموعة االمٌن  Van Slykeٌعد هذا التفاعل االساسً لطرٌقة الباحث فان سالٌك 

لألحماض االمٌنٌة كما فً المعادلة ادناه ، وان غاز النتروجٌن المتحرر فً هذا التفاعل ٌجمع وٌقدر 

 حجمه. 

 

          ة الدانسٌل نظرا لكون مجموع : Dansyl shloride التفاعل مع كلورٌد الدانسٌل  -3

(1-Dimethyl amino nabhthalana-5-sulfomyl chloride تعطً فلورة )Fluoresent  لذ من الممكن

للحامض االمٌنً فً النهاٌة  Dansyl delire dervativesاٌجاد وقٌاس كمٌات قلٌلة من مشتقات الدانسٌل 

 (.5-21النٌتروجٌنٌة وتعد هذه الطرٌقة من اكثر الطرائق دقة وحساسٌة لمعرفة النهاٌة االمٌنٌة للبروتٌنات )شكل 
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 : تفاعل الهٌدرازٌن -4

النهاٌة  تتفاعل الهٌدرازٌن مع الببتٌدات فٌعمل على تكسٌر جمٌع االواصر الببتٌدٌة  ما عدا االحماض االمٌنٌة فً

الكاربوكسٌلٌة التً تتحول الى الهاٌدرازاٌد وٌظهر الحامض االمٌنً فً النهاٌة الكاربوكسٌلٌة بوصفه حامضاً 

 امٌنٌاً حراً والتً من الممكن تشخٌصه كوماتوكرافٌاً كما فً المعادلة االتٌة : 

 

 


