
 كل ما يجب حفظه

 ووظيفة البروتين العالقة بين بنية

 

 اتتمثيل البنية الفراغية للبروتين :10النشاط 

، )النموذج المكدس( نموذج الكرة: أهمها نماذج على شكل تمثيل البنية الفراغية للبروتينات بشكل مفصل :برنامج راستوب استعمال -0

 .لنموذج الشريطي، االعودنموذج الكرة ونموذج العود، 

 الفراغية للبروتين مستويات البنية: 10النشاط 

 البنية األولية -0

 .بروابط بيبتيديةض أمينية مرتبطة ماتتابع أح منتتكون سلسلة ببتيدية هي  -

  البنية الثانوية -0

 .بشكل حلزوني أو ورقي السلسلة الببتيدية ذات البنية األولية في مناطق محددةانطواء ي ه -

 حلزوني.عندما يكون االلتفاف  :)البنية الحلزونية( α الثانويةالبنية  -

 شكل ورقات مطوية.عندما يكون االنطواء على : )البنية الورقية( βالبنية الثانوية  -

 للروابط الببتيدية. -NH- األمينيةو -CO- الوظائف الكربوكسيليةبواسطة روابط هيدروجينية بين  تبقى ثابتةهذه البنية و  تنتج -

 البنية الثالثية -3

. (مناطق االنعطاف) في مستوى المناطق البينيةكليهما، ومنطوية أو  βأو  αعلى عدد من البنيات الثانوية تحتوي ببتيدية سلسلة هي  -

  أربع أنواع من الروابط:بتشكل استقرارها تتشكل هذه البنية وتحافظ على 

 .الجانبية بين الوظائف الكيميائية للجذور :)ضعيفة( روابط هيدروجينية -

 .الجانبية بين المجموعات الكيميائية السالبة والموجبة في الجذور (:ضعيفةشاردية )روابط  -

 .تنجذب الجذور المحبة للماء وتتنافر الجذور الكارهة للماء جذور كارهة للماء )ضعيفة(: -

 .الكبريتيةر وجذالبين تتشكل  :)قوية( الكبريتية الروابط )الجسور( -

 بتحت الوحدة.ارتباط سلسلتين أو أكثر ذات بنية ثالثية بروابط ضعيفة، تسمى كل منها هي : البنية الرابعية -4

 .الوظيفيةبنيته وصول ال :هوأكثر تعقيدا مستوى إلى مستوى من البروتين بنية من انتقال  الهدف -5

  الرابعية. وأالثالثية  إما: للبروتينتات هيات الوظيفية البني -6

 العالقة بين بنية و وظيفة البروتين: 13النشاط 

 الحمض األميني -0

ألنه  (حمقليةالاألمفوتيرية )خاصية بال يتميز جزء متغير. Rحيث الجذر    OHCO-2HNHC-R   صيغته العامةهو مركب عضوي 

  .α المركزي المرتبطتين بالكربون -2HNواألمينية  -COOH: الكربوكسيلية يحتوي على الوظيفتين

 إعداد األستاذ: بن خريف مصطفى

 ثانوية الرائد بعرير محمد العربي 

 -عين الملح  -



 (.Rتختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية )الجذر ، حمض أميني تتركب منها كل البروتينات 22 يوجد -2

 قاعدية.متعادلة، حمضية وإلى:  Rحسب الجذر  تصنف األحماض األمينية -3

 سلوك األحماض األمينية -4

سلك سلوك يمما يجعله  قاعدية(حمضية ويحمل وظيفتين قابلتين للتأين ) أو الحمقلية ألنه بالخاصية األمفوتيريةالحمض األميني تميز ي

 .(اكسب بروتونيفي الوسط الحامضي ) ة(، وسلوك القاعدH+حرر بروتونا يمض في الوسط القاعدي )حال

 .وتختلف عن األحماض األخرى خاصة به (pHiكهربائي ) تعادلنقطة : يتميز كل حمض أميني بـ -5

 ipH (soélectriqueI ydrogèneHotentiel d’p) الـ

  .في الوسط التي يكون فيها الحمض متعادل كهربائيا pHهي درجة الـ  -

 سلوك الحمض األميني في الوسط: pHiتحدد الـ  -

- ipH>Hp : ،يفقد الحمض األميني في وسط قاعدي( يسلك سلوك الحمض+H) ويهاجر نحو القطب  (-)تصبح إشارته ف(+). 

- ipH<Hp: في وسط حمضي، الحمض األميني ( يكتسبيسلك سلوك القاعدة +H) ويهاجر نحو القطب  (+)تصبح إشارته ف(-). 

- pH=pHi :وبالتالي ال يهاجر إلى أي من القطبين (بروتونا )ال يفد وال يكتسبمع الوسط في حالة متعادلة  الحمض األميني. 

 على التفكك الشاردي.سالسلها الجانبية قدرة ب، ويختلف سلوكها في الوسط تتميز الببتيدات كذلك بالخاصية األمفوتيرية -

وسط الودراسة سلوكها في  (أحماض أمينية، ببتيدات) : فصل الجزيئات القابلة للتشردالهجرة الكهربائية تقنيةاستعمال الهدف من 

 .pHحسب درجة الـ 

  بتيديةالرابطة الب -6

 .رابطة تكافؤية :النوع

جزيئة  حرروتللحمض األميني الثاني  األمينومجموعة  للحمض األميني األول الكربوكسيلتتشكل من ارتباط مجموعة  كيفية التشكل:

 )يجب حفظ معادلة تشكل الرابطة الببتيدية(. COOH-2CHR-NH-CO-CHR1-N2H  .ماء

 )ترتيب( األحماض األمينية التي تدخل في بنائها. تتالي)طبيعة( و ونوع عددتأخذ البروتينات بنيات فراغية مختلفة، يحددها:  -7

 بنية البروتين محددة وراثيا -8

هذه األحماض األمينية روابط في مواضع  تنشأ بين .المركبة للبروتينعدد ونوع وترتيب األحماض األمينية  المعلومات الوراثية تحدد -

 (، فتنتج بنية ثابتة ومستقرة للبروتين تحدد وظيفته.وتجاذب الجذور الكارهة للماء ثنائية الكبريت، شارديةهيدروجينية، )محددة كذلك 

 تخريب بنية البروتين -9

 تهالوسط إلى تخريب بني pH كـبتدخل عوامل فيزيائية كالحرارة أو كيميائية لبروتين المحافظة على استقرار بنية ايؤدي تفكيك الروابط 

 .هالفراغية وبالتالي فقدان وظيفت

 : قد يكون البروتين تخريب

 بنيته وبالتالي وظيفته. أن يسترجعلبروتين و فيه يمكن ل تخريب عكسي: -

 بنيته وبالتالي وظيفته.ال يستطيع البروتين استرجاع عندما  تخريب غير عكسي: -


