
كلية التربية للبنات

قسم االقتصاد المنزلي

كيمياء االغذية العملي

1محاضرة 

البروتينات

علياء سعد الحافظ.م.ا



البروتينات

جودومنحيةخليةأيتخلووالوتعقيداً،اهميةالخليةفيالحيويةالمركباتأكثروهي

بالغدورلهاوالجافالخليةوزنثلثيالبروتيناتتشكلالمتعددة،الوظائفذاتالبروتينات

نسجةواالوالعضالتاالغشيةتركيبفيتدخلفهيكافةالحيويةالفعالياتفياألهمية

بيولينالكاماكلوخاللمنالجسمعنالدفاعفيكذلكوالهيموكلوبينوالعظاموالجلدالرابطة

.والفايبرينوجينالبروثرومبينخاللمنالدمتخثروفي

كبيراددعوانالبروتينات،منالجسمفيالتفاعالتآالففيتدخلالتياالنزيماتكافةأن

ًًالبروتيناتهيالجسمداخلااليضيةالفعالياتتضمالتيالهروموناتمن يتضحهذانمأيضا

توفرالتينالدهواوللطاقةمصدراًًتعدالتيالسكرياتدوريفوقالجسمفيدورالبروتينان

.وظيفيتركيبي،دفاعي،البروتينفدورالخاليا،اغشيةتركيبفيتدخلوكذلكالطاقة

%23-20(االوكسجين)%55-50(الكاربون)عناصرمنالبروتيناتتتركب

ًً،%4-0(الكبريت)%8-6(الهيدروجين)%18-15(النايتروجين) عناصرواحيانا

الحيالكائنفيالبروتيندورتباينمنالرغمعلىوالنحاسوالزنكوالحديدالفوسفات

.اليينمعدةالىاآلفعدةبينللبروتيناتالجزيئيالحجمالجزيئة،يتراوححجموأختالف

القواعدأوبالحوامضالبروتيناتمعاملةفعنداالمينية،االحماضهيالبروتينبناءوحدةأن

ويكونببتايدالبآصرةبينهافيماترتبطالتيمنهاالمكونةاالمينيةاالحماضالىتتحللفأنها

نوعلخالمنأيالبروتين،وظيفةيحددالتسلسلهذامحدودبتسلسلاالحماضهذهارتباط

.البروتينلذلكالمكونةاالمينيةاالحماضوتسلسل



البناء الجزيئي للبروتينات

وامضًالىًعدةًماليينًمنًالحآالفًكماًذكرناًتتكونًمنًعدةًالبروتيناتً
:ياالمينيةًالمرتبطةًباواصرًببتيديةًويكونًاالرتباطًكماًيل

-:أربعةًتراكيبلقدًأمكنًتحديدًمستوياتًالنظامًالتركيبيًللجزيئاتًالبروتينيةًب

:التركيبًاالولي1.1
التيلببتيديةاالسلسلةفياالمينيةاالحماضتتابععنعبارةوهواالبتدائيبالتركيبيعرف
.متفرعةأوحلقيةأومفتوحةالسلسلةتكونوقدالبروتينجزءهيكلتكون

:الثانويالتركيب2.2

آصرةفيوجينالنتربذرةالمرتبطةوالهيدروجينالكربونيللمجموعةالتابعاالوكسجينيتمتع

تكونالترابطذاهمثلعنالناتجةالتراكيبأن.هيدروجينيةأواصرتكوينعلىالقابليةالببتيد

مننوعينينتكوبامكانهاالنتروجينيةالروابطهذهللبروتيناتالثانويبالتركيبيسمىما

.المنثنيةالصفائحوتركيبالحلزونيةالتراكيبهماالعامةالتراكيب



:الثالثيالتركيب3.3

منةوالناتجالحلزونيةللصورةالبيضويأوالكرويالشكلوهو
ينيةالهيدروجالروابطفيهوتكونالحلزونيالتركيبانثناء

ميناالومجاميعالحرةالكاربوكسيلمجاميعبينالملحوروابط
.الكبريتيةوالروابطالحرة

:الرابعيالتركيب4.4

مفردةنثنيةمأومطويةتراكيببانتظامالبروتينيالتركيبيترتب
رابعيالبالتركيبيسمىمامكونةالبعضبعضهامعلتتجمع
غيرربأواصالبعضبعضهامعالفرعيةالوحداتترتبطحيث

.متخصصبروتينيمركبلتكوينتساهمية



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
2محاضرة 
بالبروتيناتالكشوفاتًالخاصةً

كشف بايورييت

علياء سعد الحافظ.م.ا



بايوريتكشف:التجربةاسم

لىعيعتمدللبروتيناتعامالكشفهذا:التجربةمنالهدف
-C)الببتيديةاالواصرمناكثراواصرتينوجود NH4)

قويةقاعدةمعالبروتينتفاعلعندبنفسجيلونيتكونحيث
قوةالىيعوداللون،CuSO4النحاسكبريتاتمنوقليل

منمعقدعنعبارةالناتجالمركبالتناسقيةاألواصرعمل
(Cu+2)نتروجينذراتواربع(N)تدعىوهيببتيدية

.Chelation



:العملطريقة

،ببتون،(البومين)البيضزالل):التواليعلىفيهاوضعياختبارأنابيبثالثةخذي1.1
(جالتين

%10الصوديومهيدروكسيدمنقطراتاألنابيبالىاضيفي2.2

%1النحاسكبريتاتمنواحدةقطرةاضيفي3.3

.ورديلونيظهروالبروتيوازتالببتوناتحالةوفيالبنفسجياللونظهورالحظي

:مالحظات
.والبايوريتاليوريامثلالكشفتعطيالبروتيناتعدامركباتهناك

الببتاتمنووالثريوثينالسيرينالهستدينهيالكشفتعطيالالتياالمينيةاالحماضمن
.(كاليسينكاليسيل،)

Cu(OH)2لتكونوذلكسالبكشفيعدالغامقاالزرقالىالفاتحاالزرقمناللونتغيران
تركيبهويكونالنهايةفيعليهنحصلسوفالذيالمعقدالمركبمنمشتقالتجربةاسم

:الكيمياوي

Biuret



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
3محاضرة 
بالبروتيناتالكشوفاتًالخاصةً

الزانثوبروتيكًكشف 

علياء سعد الحافظ.م.ا



الزانثوبروتيككشف:التجربةاسم

وامضالحفيالبنزينحلقةوجودعلىالكشفهذايعتمد:التجربةاساس
معنهاتسخيعندالبنزينلحلقةالنترجةعمليةتحدثحيثاالمينية
الذيفراالصاللونذاتالنايترومركباتوتنتجالمركزالنتريكحامض
ينيةاالمالحوامضان.قاعديمحلولاضافةعندالبرتقاليالىيتحول

.فاعلالتلهذاضرورياتوالتربتوفاناالنينوالفينلالثايروسين

:العملطريقة

البروتينيةالموادمنمل(1)فيهاوضعياختبارانابيبخمسةخذي1.
.(جالتينن،تربتوفاثايروسين،كاليسين،البيض،زالل)التواليعلى



.زالمركالنتريكحامضمنقطراتالمحاليلالىاضيفي.2

.اصفرراسبتكونوالحظيالغليانلدرجةسخني.3

يوالحظالمركزاالمونيامحلولمنقليلواضيفيبردي.4

.برتقاليلونتكون

فيماكالنتريكحامضاضافةعندابيضراسبيتكونقد5.
.الميثابروتينتكونبسببوذلكااللبومين



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
4محاضرة 
بالبروتيناتالكشوفاتًالخاصةً

كشف الننهيدرين 

علياء سعد الحافظ.م.ا



الننهيدرينكشف:التجربةاسم

.نيةاالميواالحماضالبروتيناتعنالكشف:التجربةمنالهدف

:التجربةاساس

ومجموعة(NH2)االمينمجموعةعلىالتفاعليعتمد
جميعفأنلذلكحرةبصورة(COOH)الكاربوكسيل
هوناتجالاللونالكشفتعطياالمينيةوالحوامضالبروتينات
منالمتكونللملحالسالبااليونالىيعودوالذياالزرق
عمليةدبعالمتحررةاالمونيامعالننهيدرينمنجزيئتيناتحاد
.االمينمجموعةتأكسد



:العملطريقة

)والبيضزاللمنمل(2)فيهاوضعياختبارانابيبثالثةخذي1.
.ببتونمل(2)والكازينمنمل(2

(%1)الننهيدرينمحلولمنقليالًًاليهمااضيفي2.

اللونظهورالحظيالمائيالحمامفيدقائق(10)لمدةسخني3.
االزرق



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
5محاضرة 
بالبروتيناتالكشوفاتًالخاصةً

كشف ميلون 

علياء سعد الحافظ.م.ا



ميلونكشف:التجربةاسم

يةاالمينوالحوامضالبروتيناتعنالكشف:التجربةمنالهدف
(الفينول)بنزينالهيدروكسيمجموعةعلىالحاوية

هوالذي)ميلونكاشفمعالبروتيناتتسخينعند:التجربةاساس
عطيي(المركزالنتريكحامضفيالزئبقيكنتراتعنعبارة
ونتراتالزئبقملحتكونالىهذاويعزىاحمروراسبالونا

جذروجودعلىتفاعلهفييعتمدالكاشفهذاان.الثايروسين
مثلاالمينيةالحوامضبعضتركيبفييدخلالذيالفينول

جذرعلىيتحتوالالتيالبروتيناتجميعفانلذلكالثايروسين
.الكشفتعطيالالفينول



:العملطريقة

محاليلمنمل(2)فيهاوضعياختبارانابيبخمسةخذي1.
ن،بيتوجالتين،البيض،زالل)التواليعلىالبروتين

(كاليسينثايروسين،

ميلونكاشفمنقطرات(5)االنابيبالىاضيفي2.

الىبرديثمدقائق(10)لمدةمائيحمامفياالنابيبسخني3.
االحمرالراسبأواللونظهوروالحظيالغرفةحرارةدرجة
الموجبالكشفحالةفي

علىالحتوائهوذلكضعيفالكشفيكونالجالتينحالةفي4.
الثايروسينمنقليلةكمية



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
6محاضرة 
بالبروتيناتالكشوفاتًالخاصةً

كشف زاكاكوجي

علياء سعد الحافظ.م.ا



زكاكوجيااختبار:التجربةاسم

البروتيناتعنالكشف:التجربةمنالهدف

مضالحافيالموجودالكوانديتجذرعلىاالختبارهذايعتمد:التجربةاساس
ضافةاعندعليهتحتويالتيالبروتيناتوجميعArgenineاالرجنيناالميني
قاعديولمحلالىالصوديومهيبوكلوريتاووهيبوبروميتالفانافثولمحلول

.زاهياحمرلونعلىسنحصلفأنناللكواندين

:العملطريقة

بضعهالياضيفيثماختبارانبوبةفيالبروتينمحلولمنمل(1)خذي1.1
الصوديومهيدروكسيد(10%)محلولمنقطرات

الكحوليالفانافثولمحلولمنقطراتبضعاضيفي2.2

الصوديومهيبوكلوريتمنقطراتاضيفي3.3

المتكوناللونالحظي4.4



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
7محاضرة 
بالبروتيناتالكشوفاتًالخاصةً

الكبريتًالغيرًمستقرًقلوياًكشف

علياء سعد الحافظ.م.ا



ًًمستقرالغيرالكبريتكشف:التجربةاسم قلويا

تينالسساالمينيةالحوامضتسخينعند:التجربةمنالهدف

بريتالكفأنالصوديومهيدروكسيدمحلولمعوالسستائين

معيتحدسوفاالمينيةاالحماضهذهفيالموجود

يتفاعليالذالصوديومكبريتيدويكونالصوديومهيدروكسيد

سوداالالرصاصكبريتيدمكوناالرصاصخالتمعبدوره

النتفاعلباليتأثرفالالمثيونيناالمينيالحامضأما,اللون
.مستقرقلويايكونفيهالموجودالكبريت





:العملطريقة

محلولمنمل(1)فيهاوضعياختبارانبوبةخذي1.1
مستقرغيركبريتفيهامينيحامضعلىالحاويالبروتين

.قلويا

الصوديومهيدروكسيدمحلولمنمل(1)اليهاضيفي2.2
(40%)

برديثماالنبوبةسخني3.3

خالتمحلولمنمل(0.5)االنبوبةالىاضيفي4.4
اصالرصكبريتيدمناسودراسبتكونوالحظيالرصاص



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
8محاضرة 

قابليةًذوبانًالبروتيناتً

علياء سعد الحافظ.م.ا



البروتيناتذوبانقابلية-ب

ًًمحلوالًًتكونلكنهاالعضويةالمذيباتفيوالالماءفيالتذوبعامةبصورةالبروتينات معغرويا
:عواملاربعةعلىتعتمدالبروتيناتذوبانقابليةانخاصة،لزوجةلهالذيالماء

االيونيالتركيز1.1

الهيدروجينياالس2.2

الحرارة3.3

المذيبشحنة4.4

الموجودالكرياتينمابينالماءفيالذوبانسهلفااللبومينذوبانهاقابليةفيتختلفالبروتيناتانواعان
الماءفياليذوباالظافرفي

Isoelectric)الكهربائيالتعادلنقطةعنداقلهاعلىتكونالذوبانقابلية Point) (IEP)اناي
.والقاعديةالحامضيةبتغيرتتغيرالذوبانقابلية

الموجبةالكهربائيةالشحناتفيهاتتعادلالتي(PH)العنعبارةهي:الكهربائيالتعادلنقطة
فوقامالقاعدةااوالحامضمعتتحدالالكهربائيتعادلهانقطةعندالبروتيناتللبروتينوالسالبة

لهلمعاكسةاااليوناتمعويتحدمتعادلغيريكونالبروتينفأنالكهربائيالتعادلنقطةتحتاو
.ذائبةغيرامالحمكونا

البكريكحامضاو(HCL)الهيدروكلوريككحامضالحوامضبواسطةترسيبهاباالمكانالبروتينات
(NaOH)الصوديومهيدروكسيدمثلالقواعدبواسطةاوالحديديككلوريدثالثحامضاو

)الكالسيوموهيدروكسيد CaOH ترسيبويمكنكما(BrOH)الباريوموهيدروكسيد(
.وغيرهاالقاعديةالرصاصخالتمثلالفلزاتألحدذائبملحبواسطةالبروتينات



مفوتيريةاالالخاصيةعلىمبنيةالقاعدةأوالحامضبواسطةالبروتيناتترسيبنظريةان
.مستحلببشكلغرويمحلولتشكلالبروتيناتوان

:عاملينعلىتعتمدالبروتيناتذوبانقابليةانذكرناوكما

الشحنةوجود:االول

الماءوجود:الثاني

مستحلبةاوذائبةبصورةيكونانللبروتينيمكنالاحداهماوبدون



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
9محاضرة 

ترسيبًالبروتيناتًبواسطةًالحوامضً

علياء سعد الحافظ.م.ا



الحوامضبواسطةالبروتيناتترسيب:التجربةاسم

البروتينيةخاصعلىالحوامضبواسطةالبروتيناتترسيبنظريةتعتمد:التجربةاساس

يتعادلسالسالبةالشحناتمنكميةيحملالذيالحامضاضافةعندحيثاالمفوتيرية

كلمال،االسففيتترسبامالحوتكونالبروتينيحملهاالتيالموجبةالشحناتمع
.الموجبةالشحنةيحملالبروتيناكثركانكلماالحامضيةنحوPHالازدادت

:العملطريقة

اليهواضيفيالبيضزاللمحلولمنمن(2)اليهاواضيفياختبارانبوبةخذي1.1
.الخليكحامضمنقطراتبضع

(الخليككلوريدثالث)او(البكريكحامض)محلولمنمل(1)اليهاضيفي2.2
ولونهالمتكونالراسبوالحظي



كلية التربية للبنات
قسم االقتصاد المنزلي

العملياالغذية كيمياء 
10محاضرة 

ترسيبًالبروتيناتًبالتمليحً

علياء سعد الحافظ.م.ا



بالتمليحالبروتيناتترسيب:التجربةاسم

عندانهثحيتركيزهاعلىيعتمدالبروتينالىالمضافةاالمالحتأثيران
ألننالبروتيذوبانزيادةالىسيؤديفأنهمنهواطئةتراكيزاضافة
فتاضياذااماالمذيبمعافضلبصورةتتداخلالبروتينجزيئات
الذوبانيةقابلألنوذلكيترسبالبروتينفأناالمالحمنعاليةتراكيز
مناألمالحبالبروتيناتبترسيبتتعلقظاهرتانوهناكتقلللبروتين
:البروتينيةالموادعلىاالمالحتأثيرحيث

Salting)الداخليالتمليح1.1 in):فيالبروتينذوبانالحالةهذهفي
يوناتاالمتعادلة،االمالحمنقليلةتراكيزاضافةعندالملحيالمحلول
.ذوبانهزيادةوبالتاليالبروتينايونيةزيادةعلىتعملالملح

Salting)الخارجيالتمليح2.2 out):منالبروتينوترسيبفصل
عادلةالمتاالمالحمنكبيرةتراكيزبإضافةراسبشكلعلىالمحلول

.المحلولعنويفصلهالبروتينيزاحمالملحهذا(NaCl)مثل



:العملطريقة

اراختبانبوبةفيالبيضزاللمحلولمنمل(2)ضعي1.1

كبريتاتمنمشبعمحلولمنمل(2)اليهاضيفي2.2

راسبتكونوالحظيجيدةبصورةامزجياالمونيوم،
البروتينمنابيض

اعيديًالتجربةًباستعمالًمحلولًمخففًومحلولًمركز3.3ً
منًكلوريدًالصوديومًوسجليًمالحظاتك


