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 مقدمة في الكيمياء الحيوية وقواعد العمل املخبري  1:الجلسة 

 مقدمة:

الرئيسية الداخلة في تركيب املادة  الكيمياء الحيوية بأنه علم كيمياء الحياة، حيث يعنى هذا العلم بدراسة املكونات    علم  يعرف

الحية، والتي تشمل البروتينات والسكريات والدسم والحموض النووية وجزيئات حيوية أخرى، وتحديد البنية الكيميائية لهذه  

تشمل  الوظائف الحيوية، والتفاعالت االستقالبية التي تطرأ عليها داخل الخاليا الحية والتي  املركبات، ودورها في العمليات و 

 الكيمياء  
ً
االصطناع )البناء( والتدرك )الهدم(. أما الكيمياء الحيوية السريرية فهي أحد فروع الكيمياء الحيوية، وتدعى أيضا

إن العمل في املخابر    .طرأ على العمليات االستقالبية ودالالتها املرضيةاملرضية أو الكيمياء السريرية، وتدرس االضطرابات التي ت

يت تهييج  الكيميائية  على  القدرة  أو  بالسمية،  يتصف  املواد  من  كثير  أن  حيث  املستخدمة،  املواد  بخطورة   
ً
كامال  

ً
وعيا طلب 

ة. باإلضافة لذلك فإن مخابر الكيمياء  األغشية املخاطية، ومنها ما هو حارق أو قابل لالشتعال، وغير ذلك من أشكال الخطور 

)دم،   حيوية  عينات  مع  فيها  التعامل  يتم  مصد  ،.(بول.الحيوية  تكون  معينةر قد  ممرضة  بعوامل  للعدوى   
ً
 .ا

 .بناء على ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السالمة املوص ى بها خالل العمل املخبري 

 :ء الحيويةقواعد العمل واألمان في مخابر الكيميا

يعيق الحركة، ولونه أبيض، وعدم ارتداء الحلي،  التقيد بارتداء لباس خاص مصمم للعمل املخبري من طبيعة قطنية، ال  1.

 خالل العمل، ويفضل ارتداء نظارات واقية للعينين وكمامات وقفازات خاصة عند التعامل مع املواد  
ً
وعدم ترك الشعر مفرودا

 .لعينات الحيويةالكيميائية الخطرة أو مع ا

 تناول الطعام أو الش.2
ً
 باتا

ً
 .املخبراب أو التدخين في ر يمنع منعا

يهيأ مكان العمل قبل البدء بإجراء التجارب املخبرية، وتجهز جميع الكواشف واملحاليل واألجهزة الالزمة، وتغسل األدوات  .3

 .قبل البدء باملاء العادي ثم باملاء املقطر

املحالي.4 عبوات  أماكتوضع  في  والكواشف  تحر ل  عدم  ويراعى  آخر.  إلى  مكان  من  نقلها  يجوز  وال  مخصصة  األنابيب  ن  يك 

 .الزجاجية الحاوية على مواد كيميائية فوق رؤوس الزمالء في املخبر

 تذوق املادة الكيميائية أو تقريبها من األنف ملعرفة هويتها، ويتم التعامل مع املواد السامة أو.5
ً
 باتا

ً
ذات األبخرة تحت    يمنع منعا

 
ً
 .ساحبة الهواء حصرا
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لداللة على محتواها واملعلومات الخاصة باملواد املوجودة فيها. ويجب االنتباه إلى بعض  توضع اللصاقات على جميع العبوات ل.6

 :الرموز التي تشير إلى خطورة محتوى العبوات، ومن أهم هذه الرموز 

الرئيسي.7 العبوات  السائلة من  املواد  املدرجة، ويمنتؤخذ  او االسطوانات  باملمصات  املمصات من خالل الفم عند  ة  ع ملء 

 .عامل مع املواد الكيميائية السامة، وتستخدم لذلك اإلجاصات املطاطيةالت

ويراعى عدم    .تؤخذ املواد الصلبة بواسطة مالعق خاصة، ويمنع ملس املواد الصلبة باليد ألن بعضها قد يكون مخرش أو حارق .8

 .بين العبوات املختلفة ملنع تلويثها ملمصات أو املالعقنقل ا

يجب الحذر عند تسخين األنابيب الزجاجية، واستخدام املالقط الخاصة، وعدم توجيه فوهة األنبوب أثناء التسخين نحو  .9

 .تسخينيها خالل عملية النفسك أو نحو األشخاص املجاورين. وال يجوز خلط املحاليل أو إضافة املواد الصلبة إل

 .ال يجوز تسخين املواد القابلة لالشتعال على اللهب مباشرة إنما عن طريق الحمامات املائية.10

 ترك األوعية  .11
ً
 باتا

ً
يجب االنتباه إلعادة االغطية إلى العبوات بعد االنتهاء وعدم تركها مفتوحة على طاوالت العمل، ويمنع منعا

 .ة أو النارنفجار عرضة للحرار ة لالشتعال أو اال الحاوية على مواد قابل
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يرتب وينظف املكان بعد االنتهاء من العمل وتغسل جميع األدوات ويتم التخلص من الفضالت وبقايا املواد وفق إرشادات  .12

 .نتهاء من العملاملشرف املخبري، وال تعاد الكميات املتبقية من املحاليل أو املواد الصلبة إلى العبوات الرئيسية بعد اال 

 .تسجل املشاهدات ونتائج التجارب سواء كانت إيجابية أو سلبية على دفتر خاص.13

 

 :اإلسعافات األولية لإلصابات الشائعة في املخابر الكيميائية

 :الحروق.1

a.   بالكحول ويطهر  باملاء   
ً
جيدا الحرق  مكان  يغسل  األولى  الدرجة  حروق  بحالة  الحرارة:  عن   اإليتيلي الناجمة 

 .درجات املتقدمة ينقل املصاب إلى أقرب مركز طبيم، أما في حروق الثم يغطى بضماد عقي

b.  بمحلول اإلصابة  مكان  يغسل  ثم  باملاء  جيد  بشكل   
ً
أوال تغسل  والقلويات:  الحموض  عن  الناجمة   الحروق 

الصوديوم   بمحلول 1% بيكربونات  اإلصابة  تغسل  القلويات  حال  في  أما  الحموض،  حال  البوريك   في   حمض 

 .أو حمض الليمون 2% ل  أو حمض الخ %2

c.  مرهم أو  الفازلين  أو  بالغليسيرين  يدهن  ثم   
ً
جيدا باملاء  الحرق  مكان  يغسل  البروم:  عن  الناجمة   الحروق 

 .مضاد للحروق

d.   جيًدا باملاء ويضمد  الحروق الناجمة عن الفينول: يدهن مكان الحرق بالغليسيرين حتى عودة الجلد للونه الطبيعي ثم يغسل

 .الغليسيرينبشاش عقيم مبلل ب

 :الجروح2.

، ويتم التخلص من بقايا الزجاج بحالة جروح األدوات الزجاجية وذلك باستخدام ملقط أو بواسطة  
ً
ينظف مكان الجرح جيدا

 .تيار املاء القوي، ثم يطهر الجرح باليود أو الكحول ويغطى بضماد عقيم

 

 :العين إصابات3.

 في  
ً
ض يتم غسلها بمحلول بيكربونات   بكميات كبيرة من املاء، وفي حالة الحمو حال تلوث العين بمواد كيميائية تغسل جيدا

 .الصوديوم، أما في حال التلوث بالقلويات فتغسل العين بمحلول حمض البور 

 
ً
 .لحين الوصول إلى الطبيب املختص في حال تناثر شظايا زجاجية في العين تتم إزالتها بملقط خاص وتغسل العين باملاء جيدا
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 :الكيميائية املواد عابتل 4.

 بمحلول بيكربونات الصوديوم، أما في حال ابتالع قلوي  
ً
في حال ابتالع حمض يخفف بشرب كميات كبيرة من املاء مصحوبا

 إليه الخل أو حمض الليمون أو عصير البرتقال. أما في حال ابتالع مواد سا
ً
  فيخفف باملاء مضافا

ً
مة أخرى فيعطى املصاب مقيئا

 . ينقل إلى أقرب مركز طبيمكن ملنع امتصاص تلك املواد في املعدة، و بأسرع وقت م
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 ( 1السكريات ) 2:الجلسة 

 :الجلسة أهداف

 .التعرف على التفاعالت اللونية للكشف عن السكريات في محاليلها وتمييزها عن املواد غير السكرية .1

 . والكيتونية )الكيتوزات(تفاعالت التمييز بين السكريات األلدهيدية )األلدوزات( التعرف على  .2

)الهيكسوزات( .3 والسداسية  )البنتوزات(  الخماسية  البسيطة:  السكريات  بين  التمييز  تفاعالت  على   .التعرف 

 

 :مقدمة

  .ألدهيدية، كيتونية، حمضية، أو أمينيةالسكريات هي مركبات كيميائية عديدة الهيدروكسيل تحتوي في صيغتها على زمرة  

بطعمها   السكريات  واسع  تتميز  بشكل  وتنتشر  الحيوانية  الحلو  اململكتين  في  الحية  الكائنات  في جميع  وتتواجد  الطبيعة  في 

ل كمخزون  ومنها  الالفقارية،  الحيوانات  في  والكيتين  النباتات  في  كالسيللوز  البنائي  فمنها  أشكال:  عدة  على  لطاقة  والنباتية 

 .الهامة في الجسم كالسكريات الداخلة في تركيب الحموض النووية كالغليكوجين الحيواني، ومنها ما يدخل في تركيب الجزيئات 

 

 :تصنف السكريات بحسب بنيتها إلى قسمين: سكريات بسيطة وسكريات معقدة

البسيطة .1 العامة  :  السكريات  الصيغة  للسكرياتCn(H2O)m لها  تصنيفين  نميز  ذ  وهنا  عدد  بحسب  إما  ت  راالبسيطة: 

ثالثية، )سكريات  )األلدوازتخماسية  رباعية،  الكربون  الكربونيلية:  الزمرة  نوع  بحسب  وإما  زمرة    ، سداسية...إلخ(  تحوي 

 ألدهيدية، الكيتوازت تحوي زمرة كيتونية(. 

تنتج من ارتباط عدد من جزيئات السكريات البسيطة مع بعضها البعض )سكريات متجانسة(، أو مع   :السكريات املعقدة .2

ليبيدات )سكريات غير متجانسة(، عن طريق ما يسمى بالرابطة الغليكوزيدية. تصنف  مركبات غير سكرية مثل البروتينات وال

)السك ثنائية  سكريات  إلى  املعقدة  السكريات   
ً
واأيضا والالكتوز  التعدد  روز  قليلة  وسكريات   3-10ملالتوز( 

)Oligosaccharidesجزيئات سكاكر أحادية( وسكريات متعددة Polysaccharides (  كر أحادية مثل  ت سكاجزيئا10أكثر من

 ( السيللوز والنشاء والغليكوجين

https://manara.edu.sy/



 

 
6 

 

  

https://manara.edu.sy/



 

 
7 

 :العملية التجارب

 Molisch Test:  موليش اختبار1:رقم  التجربة

 :املبدأ

السكريات   مع  وحتى  واملتعددة  والثنائية  األحادية  السكريات  جميع  مع  إيجابية  نتيجة  يعطي  السكريات،  لكافة  عام  تفاعل 

ذات الفعالية الحيوية مثل البروتينات السكرية أو الليبيدات السكرية. يعتمد التفاعل على نزع املاء   املرتبطة باملركبات األخرى 

فورالي )الفورفورال من السكر الخماس ي وهيدروكس ي ميتيل الفورفورال من السكر السداس ي(  من السكر وتشكيل املشتق الفور 

 من ألفا الن 10 %الذي يتحد مع كاشف موليش )محلول كحولي  
ً
 معقدات بنفسجية اللون على شكل حلقة على  فتول( معطيا

 .إن النتيجة السلبية هي دليل على غياب السكريات في الوسط  .السطح الفاصل

 :املستعملة املواد

 .حمض الكبريت املركز ▪

 .مل من الكحول االيتيلي100غ ألفا نفتول في 10كاشف موليش: يحضر بإذابة  ▪

 ( 2%فركتوز  ،2%محاليل سكرية مختلفة )غلوكوز  ▪

 ( %2محلول بروتيني )ألبومين  ▪

 :العمل طريقة

كل محلول من املحاليل السكرية ومحلول البروتين في أنبوب اختبار خاص واكتب اسم املادة املأخوذة على  مل من  2ضع   .1

 .كل أنبوب

2.  
ً
 .أضف قطرتين من كاشف موليش إلى كل أنبوب اختبار ورج األنابيب جيدا

 .املركز على جدران األنبوب الداخليةالكبريت   مل من حمض1أضف ببطء وبحذر  .3

 .النتائج واملشاهدات في جدول خاصدون  .4
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 Seliwanoff  سلفانوف اختبار2 :رقم  التجربة

 : املبدأ

ذارت كربون( مثل الفركتوز عن    6يستخدم هذا االختبار لتمييز الكيتوهيكسوزات )السكريات األحادية الكيتونية الحاوية على  

كيتوهيكسوزات في األوساط الحمضية القوية مثل حمض كلور املاء املركز  يكسوزات )مثل الغلوكوز(. حيث تتحول الاأللدوه

 .إلى مشتقات فورفوارلية تتفاعل مع الريزورسينول وتعطي معقد بلون أحمر كرزي بشكل سريع مقارنة باأللدوزات

 :املستعملة املواد

مل من حمض كلور املاء املركز ثم يكمل الحجم حتى اللتر باملاء 330في  غ ريزورسينول  1كاشف سلفانوف: يحضر بحل   ▪

 .املقطر

 محاليل سكرية )غلوكوز، فركتوز( ▪

 :العمل طريقة

 .مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص1أضف  .1

 .مل من كاشف سلفانوف إلى كل أنبوب3أضف  .2

 .دحمام مائي ملدة دقيقة ثم اترك األنابيب لتبر سخن في  .3

 . الحظ األلوان املتشكلة في األنابيب وسجل املالحظات والنتائج .4
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 Bial’s Test  بيال اختبار3:رقم  التجربة

 :املبدأ

الخماس ي بتفاعله  يستخدم هذا االختبار لتمييز السكريات الخماسية )البنتوزات( مثل سكر الريبوز. يتم نزع املاء من السكر  

    مركب فورفوالي، يتكاثف الفورفورال مع األورسينول   مع حمض كلور املاء املركز فيتشكل
ً
بوجود ثالثي كلور الحديد مشكال

 .معقد لوني بلون أخضر

 :املستعملة املواد

مل من محلول ثالثي   0.5مل من حمض كلور املاء املركز، ثم يضاف  200غ أورسينول في  0.4كاشف بيال: يحضر بحل   ▪

 .10% كلور الحديد 

 لوكوز( محاليل سكرية )ريبوز، غ ▪

 :العمل طريقة

 .مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص1أضف  .1

 .مل من كاشف بيال إلى كل أنبوب3أضف  .2

 .األنابيب لتبرد والحظ األلوان املتشكلةسخن في حمام مائي مغلي لعدة دقائق ثم اترك   .3

 .سجل املالحظات والنتائج .4

Ribose  Furfural     Orcinol Green colored complex 
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 ( تفاعلت السكريات املرجعة 2السكريات )3:الجلسة 

 :الجلسة أهداف

 .التعرف على تفاعالت التمييز بين السكريات املرجعة وغير املرجعة

 :مقدمة

تتميز السكريات التي تحوي مجموعة كربونيلية حرة )ألدهيدية أو كيتونية( بقدرتها على إرجاع العوامل املؤكسدة، من خالل  

 أو أكثر يحمل  إعط
ً
إلى حموض كربوكسيلية، ليتحول السكر  مجموعة ألدهيدية قابلة لألكسدة بسهولة  ائها في محاليلها مركبا

املوافق.   إلى الحمض السكري  السكريات    للتمييزبالتالي يمكن االعتماد على تفاعالت الخاصة اإلرجاعية  املرجع  بين محاليل 

ومعايرةاملختلفة،   في    ولكشف  الحيو السكريات  والبول العينات  كالدم   .ية 

السكريات    
ً
أيضا املرجعة،  بالخاصية  جميعها  تتمتع  واملانوز(  والغاالكتوز  الغلوكوز  )مثل  األلدهيدية  األحادية  السكريات 

في   تحوله  بسبب  وذلك  كيتونية  مجموعة  على  احتواءها  رغم  اإلرجاعية  بالخاصية  تتمتع  الفركتوز  مثل  الكيتونية  األحادية 

 .ل القلوية إلى مزيج من الغلوكوز واملانوز املرجعيناملحالي

 

ملجموعتين الكربونيليتين  السكريات الثنائية بعضها مرجع )الالكتوز واملالتوز( وبعضها غير مرجع مثل السكروز، حيث تساهم ا 

ا املرجعة. كذلك فإن  للغلوكوز والفركتوز في تشكيل الجسر األوكسجيبني لتشكيل جزيئة السكروز التي تفقد بالتالي خاصيته

 .السكريات املتعددة كالنشاء ليست مرجعة
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 :العملية التجارب

 Fehling Test   فهلنغاختبار 1:  رقم التجربة

 :املبدأ

كلة من تفاعل كبريتاتCu(OH)2 يعتمد هذه التفاعل على قدرة السكريات املرجعة على إرجاع ماءات النحاس  
ّ
النحاس   املتش

نحاس ي    مع ماءات الصوديوم
ّ
زمرة األلدهيّدية الّحرة للسكر املتفاعل في وسط قلوي وبوجود   Cu2Oإلى أكسيد ال

ّ
بواسطة ال

اسيوم( الذي يمنع ترسيب هيدروكسيد النحاس من خالل تشكيل معقد منحل  ملح روشل )ملح طرطرارت الصوديوم والبوت

 .معه

 :املستعملة املواد

محلولين ▪ من  الكاشف  هذا  يتألف  فهلنغ:  مبا  كاشف  العمل  قبل  متساوية  بحجوم  مزجهما   .شرةيتم 

بإذابة  A فهلنغ  املحلول   املائية  7يحضر  النحاس  كبريتات  من  من  100في  CuSO4.5H2O غ   املاءمل 

أما    ملحلول  املمدد.  الكبريت  حمض  من  قطرتين  له   
ً
مضافا بإذابة  B فهلنغ  املقطر  من 35فيحضر   غ 

 .مل ماء مقطر100غ من هيدروكسيد الصوديوم في 12مع طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم )ملح روشيل( 

 % ( 2%، نشاء 2%، مالتوز  2%، سكروز 2%، فركتوز  2محاليل سكرية )غلوكوز  ▪

 :العمل طريقة

 .سكري   في أنبوب اختبار زجاجي خاص لكل محلول B مل من املحلول فهلنغ 1مع  Aمل من املحلول فهلنغ 1امزج  .1

 . أنبوب مل من كل محلول سكري إلى كل 1أضف  .2

 .سخن األنابيب على حمام املاء املغلي وراقب تشكل الراسب األحمر اآلجري من عدم تشكله .3

 .دون النتائج واملالحظات .4
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 Benedict Test:  بينديكت اختبار2:رقم  التجربة

 :املبدأ

هلنغ، لذلك فهو يستخدم  يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات املرجعة عن غير املرجعة ويعد أكثر حساسية من اختبار ف

ف من  كبريتات النحاس في وسط قلوي ضعي  في حال العمل على محاليل سكرية ذات تراكيز منخفضة. يتألف الكاشف من

سب أزرق من كربونات النحاس، وتضاف سترات الصوديوم لحل الراسب ويتكون محلول  راكربونات الصوديوم، حيث يتكون 

 .بوجود سكر مرجع إلى أوكسيد النحاس ي يظهر بشكل لون أحمر قرميدي رائق أزرق اللون. يرجع هذا املركب

 :املستعملة املواد

مل من املاء املقطر   800غ من كربونات الصوديوم في 100غ من سترات الصوديوم مع  173كاشف بينديكت: يحضر بإذابة   ▪

غ كبريتات النحاس    17.3مكون من    )يسخن املحلول لإلسراع في الذوبان( ثم يرشح املحلول. يضاف إلى الرشاحة محلول 

 .ل باملاء املقطرم1000مل ماء مقطر ثم يكمل الحجم حتى 100املذابة في 

 %( 2%، سكروز 2محاليل سكريات )غلوكوز  ▪

 :العمل طريقة

 .مل من كاشف بينديكت في أنابيب مختلفة واكتب عليها اسم املادة السكرية املراد إضافتها لكل أنبوب1ضع  .1

 .كريات كل على حدة إلى األنبوب الخاص بهاليل السمل من مح1أضف  .2

3.  
ً
 .رج محتويات كل أنبوبة جيدا

 .دقائق، اترك األنابيب لتبرد ببطء 3-5سخن األنابيب في حمام ماء مغلي ملدة  .4

 .الحظ تكون الرواسب وألوانها في حالة السكاكر ذات الخاصة املرجعة .5

 دون نتائجك ومالحظاتك  .6
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 Barfoed Test  رفويدبا اختبار3:رقم  التجربة

 :املبدأ

األحادية املرجعة والثنائية املرجعة من خالل إجراء التفاعل في وسط حمض ي  يستخدم هذا التفاعل للتمييز بين السكريات  

متوسط الحموضة من حمض الخل حيث يمكن فقط للسكريات األحادية ذات القوة اإلرجاعية املرتفعة أن ترجع أسيتات  

ا السكريات الثنائية فقدرتها  فويد إلى أوكسيد النحاس ي معطية راسب بلون أحمر يظهر في قعر األنبوب، أم النحاس في كاشف بار 

 .اإلرجاعية ضعيفة وال تعطي نتيجة إيجابية

 

 :املستعملة املواد

بحل   ▪ يحضر  بارفويد:  في  4.5كاشف  النحاس  خالت  من  يضاف  100غرام  ثم  مقطر  ماء  من 1مل   مل 

 .50% حمض الخل 

  %(2%، مالتوز 2 وكوز كرية )غلمحاليل س ▪

 

 :العمل طريقة

 .سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاصمل من كل محلول 1ضع  .1

 . مل من كاشف بارفويد إلى كل أنبوب1أضف  .2

 .وراقب تشكل الراسب األحمر من عدم تشكله ( دقائق5ال تتجاوز  (سخن األنابيب على حمام املاء املغلي لعدة دقائق  .3

 .حظاتدون النتائج واملال  .4
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املتعددة والكشف عن تفاعلت السكريات  (3السكريات ) 4: الجلسة

 محلول سكري مجهول 

 :الجلسة أهداف

 .التعرف على تفاعالت التمييز بين السكريات املتعددة والسكريات البسيطة األحادية والثنائية .1

 .التعرف على طريقة تحديد هوية محلول سكري مجهول  .2

 :مقدمة

 من جزيئات  ات ذات وزن جزيئي كبير، يعطي هي عبارة عن سكري السكريات املتعددة
ً
 كبيرا

ً
الجزيء الواحد منها عددا

السكريات األحادية، تكون هذه السكريات مرتبطة مع بعضها بروابط غليكوزيدية ناتجة عن نزع جزيئة ماء من زمرتي  

 .ات األحادية على شكل سلسلةالهيدروكسيل لسكريدين متجاورين بحيث يتكون جسر أوكسجيني يربط السكريد 

 :السكريدات املتعددةخواص 

 .ال تنحل في املاء بل تشكل محاليل غروية معه ▪

 .ليس لها طعم حلو ▪

 .ال تتمتع بخواص إرجاعية ▪

 من أهم السكريدات املتعددة: 

 وحدات  هو من السكريدات اإلدخارية التي تشكل الغذاء الرئيس ي لإلنسان حيث يتحلمه بأنزيم ا Starch النشاء
ً
ألميالز محررا

%( من النشاء  30-20يشكل األميلوز ).  Amylopektin  واألميلوبكتين Amyloseيتكون النشاء من األميلوز    .الغلوكوز املكونة له

( غليكوزيدية  بروابط  فيه  الغلوكوز  األميلوبكتين  4-1وترتبط جزيئات  أما   .
ً
حلزونيا  

ً
تأخذ شكال متفرعة  غير  مكونة سلسلة   )

  (4-1 ) جزيئات الغلوكوز فيه ليس فقط من النوع  %( ويكون ربط80-70)جزء األكبر من النشاء فيشكل ال
ً
 السلسلي بل أيضا

( شكل  على  السلسلة   .(6-1تتفرع 
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 :العملية التجارب

 Iodine Test  اليود  اختبار1:التجربة رقم 

 :املبدأ

يعطي نتيجة إيجابية مع السكريات املتعددة  ت البسيطة حيث  يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات املتعددة عن السكريا

 يختلف   .فقط
ً
 ملونا

ً
يعتمد هذا االختبار على خاصية ادمصاص جزيئات اليود على سالسل السكريات املتعددة لتشكل معقدا

الغليكوجين.( مع  مزرق  بني  النشاء،  مع  )أزرق  املتعدد  السكاريد  نوع   حسب 

اخل السلسلة الحلزونية لألميلوز معطية لون أزرق كثيف، أما في تفرعات  د بشكل أساس ي د في النشاء تتوضع جزيئات اليو 

البنفسجي إلى   
ً
مائال  

ً
أحمرا  

ً
لونا وتعطي  أقل  املتوضعة  اليود  كمية  فتكون   .األميلوبكتين 

 :املستعملة املواد

 .اء املقطرمل من امل100في غ من يوديد البوتاسيوم 5غ من اليود الحر مع 1محلول لوغول اليودي: يحضر بإذابة  ▪

  %(2%( ومتعددة )نشاء 2%( وثنائية )سكروز 2محاليل سكريات أحادية )غلوكوز  ▪

 :العمل طريقة

 مل من املحاليل السكريّدية )الغلوكوز، السكروز، النشاء.(3ضع في ثالثة أنابيب اختبار نظيفة  .1

كلة في األنابيبلوان أضف لكل أنبوب قطرتين من محلول لوغول اليودي ثم قارن بين األ .2
ّ
 .املتش

 سخن حتى الغليان ماذا تالحظ ؟ برد من جديد ماذا تالحظ ؟ فسر ذلك ؟  .3
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 الكشف عن محلول سكري مجهول 2:رقم  التجربة

 .لديك محلول مجهول هو أحد املحاليل التالية: غلوكوز، فركتوز، ريبوز، سكروز، مالتوز، نشاء، ألبومين

 توضح فيه آلية   .1
ً
 .التمييز بين هذه املحاليلاكتب مخططا

 .طبق مجموعة التفاعالت النوعية للكشف عن هوية هذا املحلول  .2
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 ( 1األحماض األمينية والبروتينات ): 5ة الجلس

 :الجلسة أهداف

 .التعرف على تفاعالت الكشف عن األحماض األمينية في محاليلها وتمييزها عن املحاليل البيولوجية األخرى  .1

 .عن البروتينات في محاليلها وتمييزها عن املحاليل البيولوجية األخرى الكشف   تفاعالتالتعرف على  .2

 :مقدمة

األمينية   الببتيد  األحماض  عديدات  بناء  في  األساسية  الوحدات  هي 

للبروتينات. جميع   األنزيمية  أو  الكيميائية  الحلمهة  عن  وتنتج  والبروتينات، 

زمرة    نها تحتوي علىشترك بأحيوية تالحموض األمينية املكونة للبروتينات ال

والهيدروكس ي   البرولين  )عدا  قاعدية  أولي  أمين  كربوكسيلية حمضية وزمرة 

ثانوي  أمين  على  فيحتويان    (.برولين 

حمض أميني موجودة في تركيب املادة    150تم التعرف حتى اآلن على حوالي  

 منها فقط هي التي تد  20الحية إما بشكل حر أو مرتبط. 
ً
 أمينيا

ً
خل في  حمضا

ويجب الحصول عليه   تركيب البروتينات. يمكن اصطناع بعض الحموض األمينية في الجسم، أما بعضها اآلخر فال يمكن اصطناعه 

 عن طريق الغذاء وتدعى تلك األحماض األ 
ً
مينية باألحماض األمينية األساسية )التربتوفان، الليزين، امليتيونين، الفينيل أالنين،  حصرا

بناء على  لين، اللوسين، اإليزولوسين.( وتصنف األحماض األمينية وفق بنيتها الكيميائية إلى خطية وحلقية، كما تصنفالتريونين، الفا

سيرين والتريونين، كبريتية مثل امليتيونين والسيستئين(، أو بناء على خصائص  امتالكها ملجموعات وظيفية معينة )هيدروكسيلية مثل ال

مينية الحمضية مثل حمض األسبارتيك والغلوتاميك، األحماض األمينية القلوية مثل الليزين واألرجينين  كيميائية معينة )األحماض األ 

  مهاهيستدين(. يرمز لألحماض األمينية باألحرف الثالثة األولى من اسوال
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تتشكل الرابطة الببتيدية من    هي جزيئات مكونة من تسلسل من األحماض األمينية املرتبطة مع بعضها بروابط ببتيدية. :البروتينات

ية من الحمض األميني الذي يليه بعد حذف جزيئة ماء. تصنف البروتينات  تفاعل الزمرة الحمضية من حمض أميني مع الزمرة األمين 

بروتينات  تركيبها الكيميائي إلى بروتينات بسيطة متجانسة )تعطي عند حلمهتها أحماض أمينية فقط، مثل األلبومين والغلوبولين( و وفق  

روتينات الشحمية  معقدة أو غير متجانسة )تعطي عند حلمهتها جزيئات أخرى غير األحماض األمينية، مثل البروتينات السكرية والب

وا  النووية  املعدنية(. والبروتينات   لبروتينات 
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 Ninhydrin reaction تفاعل النينهيدرين1:التجربة رقم 

 :املبدأ

في األولى   :يتم التفاعل على مرحلتينα .اوية على زمرة أمينية حرة في املوقع  ف عن الحموض األمينية الحهو تفاعل عام يستخدم للكش

إرجاع بين النينهيدرين والحمض األميني فيتحرر غازي النشادر وثاني أوكسيد الكربون ويتشكل الشكل املرجع -يحصل تفاعل أكسدة

أما في الثانية فيتم تكاثف جزيئة من الهيدريندانتين وجزيئة من النينهيدرين  Hydrindantine. للنينهيدرين والذي يدعى بالهيدريندانتين  

بنفسجي  الحر  أزرق  لون  ذو  معقد  إلعطاء  النشادر   .بوجود 

 أصفر مع هذا االختبار
ً
 .مالحظة: ال يتفاعل الحمضان األمينيان برولين وهيدروكس ي برولين مع الننهيدرين ويعطيان لونا
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 :عملةاملست املواد

 0.1محلول النينهيدرين % ▪

 محلول ألبومين  ▪

 %(.0.5برولين %، 0.5محاليل أحماض أمينية )غليسين  ▪

 :العمل طريقة

 :إلى كل من املحاليل التالية0.1% مل من محلول الننهيدرين 1أضف  .1

a. 2 مل من محلول األلبومين. 

b. 2 مل من محلول الغليسين. 

c. 2 مل من محلول البرولين. 

 .م ملدة دقيقة واحدة100ام املاء املغلي سخن األنابيب في حم  .2

 .ومالحظاتكالحظ األلوان املتشكلة دون نتائجك  .3
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  Biuret reaction تفاعل البيوريت )البولة املضاعفة(2: التجربة رقم 

   :املبدأ

ال التفاعل النوعي لكشف عديدات الببتيد والبروتينات وتمييزها عن األحماض األمينية. يعتمد تفاعل  بيوريت على مبدأ معاملة  هو 

النحاس في وسط قلوي فينتج مركب بنفسجي اللون. يشترط وجود رابطتين ببتيديتين على األقل لكي يعطي البروتين بمحلول كبريتات  

 من ذلك سمي ال
ً
تفاعل  هذا االختبار نتيجة إيجابية، لذلك فإن أبسط مركب يعطي نتيجة إيجابية هو البيوريت )ثنائي البولة(، وانطالقا

 بهذا االسم. 

 :املستعملة املواد

البيور  ▪ بإذابة  كاشف  يحضر  مع  1.5يت:  املائية  النحاس  كبريتات  من  الصوديوم6غ  طرطرات  من   غ 

في   يضاف  500 والبوتاسيوم  ثم  مقطر،  ماء  %300 مل  الصوديوم  ماءات  من  باملاء ،    10مل  الحجم   ويكمل 

 .غ للحفظ1املقطر حتى اللتر. يمكن إضافة يوديد البوتاسيوم 

 .محلول األلبومين ▪

 .)غليسين(محلول حمض أميني  ▪

 :العمل طريقة

 :مل من كل من املحاليل التالية2مل من كاشف البيوريت إلى 3أضف  .1

a.  محلول األلبومين 

b.  محلول الغليسين 

 م.37احضن األنابيب الزجاجية ملدة عشر دقائق بالدرجة  .2

 .الحظ تشكل اللون البنفسجي من عدم تشكله في األنابيب .3

  دون النتائج واملالحظات  .4

 معقد بنفسجي 
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 ( 2األحماض األمينية والبروتينات ) :6 الجلسة 

 :الجلسة أهداف

 .التعرف على التفاعالت العامة للكشف عن األحماض األمينية العطرية )تربتوفان، تيروزين( .1

 .التعرف على التفاعالت النوعية للكشف عن بعض األحماض األمينية )تربتوفان، تيروزين( .2

 الكزانتوبروتئين للكشف عن األحماض األمينية العطريةتفاعل : 1 قمالتجربة ر 

   :املبدأ

 نترجة الحلقة  
ً
العطرية مثل التيروزين والتربتوفان. يتم التفاعل على مرحلتين: أوال التفاعل لتمييز األحماض األمينية  يستخدم هذا 

لحمض األميني ذو اللون األصفر. في املرحلة ثنائي نترو االعطرية للحمض األميني بواسطة حمض اآلزوت املركز الذي يؤدي لتشكل  

 برتقالي اللون هو عبارة عن امللح القلوي لثنائي نترو الحمض األمين 
ً
 مشتقا

ً
ي  الثانية يتفاعل املركب الناتج مع ماءات األمونيوم منتجا

 .العطري 

 :املستعملة املواد

 حمض اآلزوت املركز  ▪

 40محلول هيدروكسيد الصوديوم % ▪

 أمينية )تيروزين، تربتوفان، غليسين( حموض   ليلمحا ▪

 :العمل طريقة

 .مل من كل من التيروزين والتربتوفان والغليسين إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص1أضف  .1

 مل من حمض اآلزوت املركز وسخن على حمام مائي مغلي حتى ظهور راسب أصفر اللون 1أضف  .2

 40أضف عدة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم % .3

 .ون إلى برتقالي في األنبوبين الحاويين على التيروزين والتربتوفانل اللتحو  الحظ .4

 .دون نتائجك ومالحظاتك .5
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 Hopkins-Coleكول (-تفاعل الكشف عن التربتوفان )تفاعل هوبكنز: 2 التجربة رقم

يعتمد مبدأ هذا التفاعل على تكاثف حلقة اإلندول في الحمض األميني تربتوفان مع زمرة األلدهيد من األسيت ألدهيد أو الفورم    :املبدأ

 .ي غامقألدهيد معطية نواتج تكاثف ملونة بلون بنفسج

 :املستعملة املواد

 محلول فورم ألدهيد  •

 حمض الكبريت املركز  •

 نين(محاليل أحماض أمينية )تربتوفان، آرجي •

 محلول بروتيني )ألبومين(  •

 :طريقة العمل

 .مل من كل حمض أميني ومن املحلول البروتيني إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص2أضف  .1

 .مل من الفورم ألدهيد إلى كل أنبوب2أضف  .2

 .أضف بحذر بضع قطرات من حمض الكبريت املركز على جدران األنبوب .3

حامل   .4 على  خض  بدون  األنابيب  و اترك  فياألنابيب  الفاصل  السطح  على  اللون  غامقة  بنفسجية  حلقة  تشكل  أنبوب    الحظ 

 .التربتوفان )حلقة اإلندول(

 .دون املالحظات والنتائج .5
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 Millon’s Testتفاعل الكشف عن التيروزين )تفاعل ميلون(: 3 التجربة رقم

   :املبدأ

األمينية   التفاعل نوعي لألحماض  التيروزين.  يعتبر هذا  الزئبق وحمض  الفينولية مثل  )كبريتات  التيروزين مع كاشف ميلون  يتفاعل 

 بلون زهري محمر
ً
 معقدا

ً
 .اآلزوت( مشكال

 :املستعملة املواد

بإذابة   • يحضر  ميلون:  في  10كاشف  الزئبق  من  ب  10غ  الناتج  يمدد  ثم  املركز،  اآلزوت  حمض  من   مل 20مل 

 .من املاء املقطر

 محاليل أحماض أمينية )تيروزين، آرجينين(  •

 :العمل  واتخط

 .مل من كل حمض أميني إلى انبوب اختبار زجاجي خاص1أضف  .1

 .مل من كاشف ميلون 1أضف إلى كل أنبوب  .2

 .دقائق2-3 سخن على اللهب ملدة  .3

 .الراسب الزهري املحمر في األنبوب الخاص بالتيروزينالحظ تشكل اللون أو   .4

 .دون املالحظات والنتائج .5
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 ( 3روتينات )األحماض األمينية والب :7 الجلسة

 :الجلسة أهداف

 .التعرف على تفاعل ساكاغوش ي للكشف عن اآلرجينين .1

 .التعرف على التفاعالت النوعية للكشف عن األحماض األمينية الكبريتية .2

 Sakaguchi reaction: الكشف عن اآلرجنين )تفاعل ساكاغوش ي (1التجربة رقم 

   :املبدأ

الحاوية عليه   األرجينين والبروتينات  في وسط قلوي قوي من  يعطي  الغوانيدين لون أحمر قاتم مع األلفا نفتول  بفضل وجود زمرة 

 .هيبوبروميت الصوديومهيدروكسيد الصوديوم وبوجود مؤكسد من هيبوكلوريت أو 

 :املستعملة املواد

 في الكحول االيتيلي  5%محلول ألفا نفتول  •

 محلول هيدروكسيد الصوديوم  •

 هيبوكلوريت الصوديوم  •

 وض أمينية )أرجينين ، تربتوفان( محاليل حم •

 محلول بروتيني )ألبومين(  •

 :العمل طريقة

 .والتربتوفان إلى أنبوب اختبار زجاجي خاصمل من كل من األلبومين واألرجينين 1أضف  .1

و  2-3 أضف   .2 الصوديوم  و    2-3قطرات من محلول هيدروكسيد  األلفا نفتول  قطرات من هيبوكلوريت    2-3قطرات من محلول 

 .إلى كل أنبوب الصوديوم

 .الحظ تشكل اللون األحمر القاتم من عدمه .3

 .دون نتائجك ومالحظاتك .4
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 الكشف عن األحماض األمينية الكبريتية )تفاعل فول(: تفاعل 2 التجربة رقم

 :املبدأ

القلوية فصل   يستخدم التفاعل مع خالت الرصاص لتمييز األحماض األمينية الحاوية على الكبريت مثل السيستئين. يتم بالحلمهة

 .صاصوتتفاعل الزمرة الكبريتية مع خالت الرصاص لتعطي راسب أسود هو كبريت الر  Na2Sالكبريت بشكل 

 :املواد املستعملة

 10هيدروكسيد الصوديوم % •

 خالت الرصاص  •

 محاليل أحماض أمينية )تيروزين، سيستئين( •

 :خطوات العمل

 وزين والسيستئين( مل من الحمض األميني )التير1خذ في أنبوبي اختبار  .1

 .ثم سخن املزيج ملدة دقيقتين10%مل محلول ماءات الصوديوم 1أضف  .2

 5مل من محلول خالت الرصاص وسخن ملدة 1أضف  .3
ً
 دقائق تقريبا

 . سب ذو لون أسود إذا كان يحتوي على حمض أميني كبريتيار  الحظ تشكل .4
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 فصل وترسيب البروتينات :8 الجلسة

 :الجلسةأهداف  

 رق فصل وترسيب البروتينات من محاليلها.التعرف على ط .1

 . بطريقة الترسيب باالعتماد على نقطة التعادل الكهربائيعزل واستخالص بروتين الكازئين من الحليب  .2

 :مقدمة

محلول  تكون    تختلف البروتينات من حيث قابلية ذوبانها في املحاليل فهي بصوره عامة قليلة الذوبان في املاء واملذيبات القطبية ولكنها 

املائية على توزع ثماالت األحماض األمينية املحبة للماء  غروي مع املاء له لزوجة خاصة. تعتمد قابلية ذوبان للبروتينات في   املحاليل 

والكارهة للماء على سطح البروتين. البروتينات التي تحتوي على نسبة عالية من األحماض األمينية الكارهة للماء على السطح لها قابلية 

مع املجموعات األيونية في املذيب وتزيد من قابلية البروتين    منخفضة للذوبان في املذيبات املائية. تتفاعل الثماالت السطحية املشحونة

 .للذوبان. تساعد معرفة نوع األحماض األمينية املكونة البروتين في تحديد املذيبات التي ينحل فيها وأساليب الترسيب املثالية

 

 على عدة عوامل منها يعتمد ذوبان
ً
 :البروتينات إذا

 .مينية املكونة للبروتيننوع السالسل الجانبية لألحماض األ  ▪

 البروتين )كروي أوليفي(  بنية ▪

 .نوع املذيب املستعمل –درجة الحرارة pH - درجة الـ –عوامل خارجية مثل القوة األيونية للمحلول  ▪

 

جية. يمكن  سيب البروتينات وبالتالي فصلها عن املكونات األخرى في املحاليل البيولو يوجد عدد من التفاعالت التي يتم عن طريقها تر 

 للطريقة املستخدمة. ال تتغير في تفاعالت الترسيب العكوسة الجزيئات البروتينية بشكل  
ً
 تبعا

ً
 أو ليس عكوسا

ً
أن يكون الترسيب عكوسا

الفراغي وبالتالي فإ،  كبير  الشكل  في  تغير  أنه ال يحدث  البيولوجية  حتى  تبقى قابلة لالنحالل وتبقى فعاليتها  التفاعالت  ن نواتج هذه 

سليمة دون أن تتحطم. أما في تفاعالت الترسيب الالعكوسة فيحدث تغير كبير في خواص البروتينات وفي شكلها الفراغي، مما يؤدي إلى  

 :الت ترسيب البروتينات لعدة أهداف منهاتستخدم تفاع .البيولوجية وتفقد قدرتها على االنحاللتغيرات في فعاليتها 

 .دراسة خواص البروتينات ▪

 .تنقية البروتينات وفصلها عن الشوائب ▪

 فصل أنواع البروتينات ومعايرتها وذلك في الحاالت املرضية املختلفة ▪
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 :أهم طرق ترسيب وفصل البروتينات

في غير عكوسة  رارة، ويؤدي تعريضها للحرارة إلى تغيرات  : تعد البروتينات مركبات غير ثابتة بالحالبروتينات بالتسخينترسيب   -1

الهيدروجينية   الروابط  تفكيك  إلى  التسخين  يؤدي  البروتينات.  بتمسخ  ذلك  ويعرف  والبيولوجية،  والكيميائية  الفيزيائية  خواصها 

وبالتالي   للماء  الكارهة  تأثروالروابط  دون  للبروتينات  والثالثية  الثانوية  البنيتين  تخريب  الروابط   إلى  عن  )الناتجة  األولية  البنية 

الحرارة  تستخدم   
ً
وأيضا  ،

ً
أسهل هضما الطعامية وجعلها  البروتينات  لتخثير  الحرارة  تستخدم  املبدأ  هذا  من   

ً
انطالقا الببتيدية(. 

 .يخ البروتينات الجرثوميةكعامل تعقيم حيث تقض ي على الجراثيم من خالل تمس

 

يجري ترسيب البروتينات في املحاليل بإضافة أمالح املعادن الثقيلة مثل الرصاص، : ثقيلةالترسيب بواسطة أملح املعادن ال  -2

النحاس، الفضة، الزئبق، وغيرها. يعود ذلك إلى تعديل األيونات املعدنية املوجبة للشحنة السالبة على سطح البروتينات فتتشكل  

 من ذلك تست 
ً
املاء. انطالقا التعقيم، وباملقابل يستخدم نتيجة لذلك معقدات غير منحلة في  الثقيلة في  خدم بعض أمالح املعادن 

 .الحليب وزالل البيض كترياق لعالج حاالت التسمم بأمالح املعادن الثقيلة

 

املعدنية -3 األحماض  بواسطة  تشك :الترسيب  إلى  املركزة  املعدنية  األحماض  تخرب  تؤدي  بسبب  البروتينات  مع  معقدات  يل 

 .منحلة في املاء بالبروتين وتعادل شحنتها مما يؤدي إلى فقدان بنيتها الطبيعية وتشكل رواسب غيرالطبقة املائية املحيطة 

 

العضوية -4 األحماض  بواسطة  حمض  :الترسيب  وسلفو  الخل  حمض  كلور  ثالثي  مثل  العضوية  األحماض   تؤدي 

ولذا   شحنته  وتعديل  البروتين  بجزيئة  املحيطة  املائية  الطبقة  عزل  إلى  العملياتالساليسيليك  من  العملية  هذه   تعد 

 .الالعكوسة. يستعمل سلفو حمض الساليسيليك بشكل واسع في املخابر السريرية للكشف عن بروتينات البول 

 

العضوية -5 املحلت  بواسطة  ا :الترسيب  العضوية  املحالت  مع تستطيع  االرتباط  األسيتون(  )الغول،  باملاء   ملزوجة 

الب  بالجزيئة  املحيط  املائي  لألحماضالغالف  الجانبية  السالسل  بين  الهيدروجينية  الروابط  تكسير  خالل  من   روتينية 

  رسبه األمينية وتشكيل روابط هيدروجينية بديلة مع الكحول أو األسيتون مما يؤدي إلى إضعاف ثبات البروتين في املحلول وت

 

باألملح -6 من   :الترسيب  قليلة  تراكيز  بوجود  البروتينات  ذوبان  قابليه  الظاهر تزداد  هذه  وتسمى  املتعادلة  " االمالح  التمليح  ة 

"التمليح .  Salting-in"الداخلي يسمى  ما  وهذا  يترسب  البروتين  فإن  التراكيز  ازدياد  حالة  في   أما 

هو    Salting-out"الخارجي   الترسيب  وكذلك وسبب  امللح(  أيونات  )بفعل  املستحلبة  البروتين  جزئية  من  املاء   فقدان 
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الشحنات   تعادل  الحاصل بسبب  الترسيب  درجة  إن  امللح.  أليونات  املعاكسة  الشحنات  مع  البروتين  في   الكهربائية 

التمليح طريقه  وتستخدم  الجزيئي.  ووزنه  البروتين،  وطبيعة  املستعمل،  امللح  ونوع  تركيز  على  في  تعتمد   الخارجي 

بزياد وذلك  منها  مزيج  في  البروتينات  ومن  ة  فصل  تدريجية،  بصورة  امللح  االستخدام   ثر أكتركيز  في   
ً
شيوعا  األمالح 

 .هو كبريتات االمونيوم

 

الكهربائي -7 التعادل  نقطة  على  باالعتماد  الـ   :الترسيب  قيمة  على  البروتينات  ذوبان  الذوبان   PHيعتمد  هذا   ويكون 

الكهربائي التعادل  نقطة  في   
ً
الهيدروجيني  ،  pIأصغريا األس  بأنها  تعرف  محصلةpHوالتي  عندها  يكون   التي 

البروتين أقل ذوبانية  نات على الجزيء تساوي الصفر نتيجة لتساوي الشحنات املوجبة والسالبة، وعند هذه النقطة يصبح  الشح

فيسهل ترسيبه، وتختلف نقطة التعادل الكهربائي من بروتين إلى آخر حسب األحماض األمينية املكونة له، بالتالي يمكن االستفادة 

 .ات ذات نقاط التعادل الكهربائي املختلفةمن هذه الطريقة في فصل البروتين

 

 التجربة العملية: 

 من الحليب باالعتماد على نقطة التعادل الكهربائي عزل واستخلص بروتين الكازئين

 :املبدأ

الحليب وألبومين  الكازئين  الحليب:  في  البروتينات  من  أنواع  ثالثة  يوجد  الطبيعة.  في   
ً
تكامال األكثر  الغذاء  الحليب  وغلوبولين    يعتبر 

الطبيعي. يشكل   النمو  وتأمين  والنسج  الدم  لبناء  الضرورية  األمينية  باحتوائها على جميع األحماض  البروتينات  تتميز هذه  الحليب. 

( وهو عبارة عن بروتين فوسفوري )يحوي مجموعات فوسفات مرتبطة مع  80وتين الرئيس ي من تلك األنواع الثالثة )%  الكازئين البر

يدروكسيل في السالسل الجانبية لبعض األحماض األمينية،( ويتواجد في الحليب على شكل ملح للكالسيوم )كازئينات  مجموعات اله

ألفا وبيتا وكابا كازئين( ويكون النوع كابا هو املسؤول عن تأمين انحاللية الكازئين من خالل أنواع لكازئين الحليب )3الكالسيوم.( يوجد  

املذيالت  .تشكيل 

التع درجةنقطة  عند  تكون  الكالسيوم  لكازئينات  الكهربائي  الـ  pH=4.6 ادل  درجات  في  منحلة  غير  تكون  من  pH،لذلك   القريبة 

الحلي4.6. في  الكازئين  ترسيب  يمكن  الـ  وبالتالي  درجة  لتخفيض  وقاء  وإضافة  الخاصية  هذه  على  باالعتماد  التعادل pHب  نقطة  إلى 

 .الكهربائي

 :املواد املستعملة

 )غ/لتر50يب خالي الدسم )تركيزه مل حل 100 ▪

 pH=4.6  وقاء )حمض الخل + خالت الصوديوم( ▪
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 95ايتانول % ▪

 ايتر  ▪

 :طريقة العمل

 .مئوية 40مل من الحليب في بيشر زجاجي ويسخن حتى درجة الحرارة 100يوضع  .1

 .مئوية  40مل من املحلول املوقي إلى الدرجة 100يسخن  .2

املحلول املوقي   ع التحريك بواسطة قضيب زجاجي. يجب االنتباه إلى عدم إضافة كميةيضاف املحلول املوقي إلى الحليب ببطء م .3

 .الحمض ي بسرعة

 ويتوقف ترسب الكازئينتستمر إضافة   .4
ً
 .املحلول املوقي والتحريك حتى يصبح الحليب رائقا

 .دقائق ثم يرشح باستخدام ورق الترشيح 5يترك املعلق الناتج بدرجة حرارة الغرفة ملدة  .5

وتحسب    الراسب  مل من االيتر مرتين متتاليتين ثم يترك ليجف حتى االسبوع القادم. يوزن5الراسب على ورقة الترشيح ب    يغسل .6

 .النسبة املئوية للكازئين والبروتين الكلي في الحليب املستخدم
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 الكشف عن املركبات اآلزوتية )البولة والكرياتينين والنشادر( :9 الجلسة

 :أهداف الجلسة

 .عرف على أهم املواد اآلزوتية الالبروتينية املوجودة في الجسم الحيالت .1

 .للكشف عن أهم هذه املواد اآلزوتية )النشادر والبولة والكرياتينين( وتمييزهاالتعرف على التفاعالت النوعية   .2

 :مقدمة

نواتج استقالب   يشمل اآلزوت الالبروتيني مجموعة من تتوزع املواد اآلزوتية الكلية املوجودة في الدم إلى آزوت بروتيني وآزوت ال بروتيني،  

البولة تضم:  البول   ،  Ureaالبروتينات  حمض  الحرة،  األمينية  البولة  Uric acidاألحماض  تعتبر  األمونيا.  والكرياتينين،  الكرياتين   ،

 .والكرياتينين النواتج الرئيسية الستقالب املواد اآلزوتية في الجسم

 

 Urea:البولة 

تقلب الرئيس ي للبروتينات والحموض األمينية، حيث تنتج األمونيا بعمليات نزع األمين من الحموض األمينية وتدخل األمونيا في هي املس

من املركبات اآلزوتية غير البروتينية. تطرح البولة عن طريق   50 – 75 %في الكبد لتشكيل البولة. تشكل البولة    urea cycleحلقة البولة  

 داللة على الوظيفة الكبدية90%بنسبة الكلية 
ً
 .لذلك تعطي داللة على الوظيفة الكلوية وبما أنها تتشكل في الكبد فهي تعطي أيضا
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 creatinine:الكرياتينين 

 هو بال ماء الكرياتين، ينشأ الكرياتين في الكبد من الحموض األمينية التالية: الغليسين واألرجينين واملتيونين، ثم يتحول في العضالت 

 من  إ
ً
من مجموع الكرياتين في الجسم  1.5 – 2%لى كرياتين فوسفات كمركب خازن للطاقة بتدخل أنزيم الكرياتين كيناز. يتحول يوميا

كرياتيني أهم مشعرات  إلى  من   
ً
أيضا الكرياتينين  ويعتبر   .

ً
تقريبا كامل  بشكل  بالبول  ينطرح  الكلية حيث  إلى  بالبالسما  ينتقل  الذي  ن 

 .الوظيفة الكلوية
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 الكشف عن البولة باستخدام دي أسيتيل مونوكسيم 1:التجربة رقم 

 :املبدأ

 دي أسيتيل،  
ً
يستخدم هذا االختبار في الكشف الكيفي والكمي عن البولة. يتحلمه الدي أسيتيل مونوكسيم في وسط حمض ي معطيا

حرارة   بدرجة  أسيتيل  الدي  مع  البولة  يض 100تتكاثف  وردي.  أحمر  بلون  معقد  وتعطي  كاربازيد  م  الثيوسيمي   اف 

Thiosemicarbazide  اللونيلتحفيز تشكل املعقد. 

 

 :املواد املستعملة

 1محلول دي أسيتيل مونوكسيم % •

 0.5محلول تيوسيميكاربازيد % •

 حمض كبريت مركز  •

 1محلول البولة % •

 :طريقة العمل

 .مل من محلول البولة0.5يوضع في أنبوب اختبار  .1

 .سيممل دي أسيتيل مونوك0.5يضاف  .2

 .األنبوبتضاف بضع قطرات من حمض الكبريت املركز على جدران  .3

 .مل تيوسيميكاربازيد0.5يضاف  .4

 .دقائق10مئوية ملدة 100يسخن األنبوب على حمام مائي بالدرجة  .5

 .تسجل املالحظات والنتائج .6
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 للكشف عن الكرياتينين  Jaffeeتفاعل جافيه 2:التجربة رقم 

 :املبدأ

جافيه  طريقة  كشف    إن  في  اليوم  حتى  تستخدم  والزالت  طريقة  أقدم  يتكاثف هي  التعديالت.  بعض  مع  لكن  الكرياتينين  ومعايرة 

 معقد بلون أصفر برتقالي يدعى )معقد   2،4،6حمض)Picric acid الكرياتينين مع حمض املر
ً
ثالثي نترو الفينول( في وسط قلوي مشكال

 جانوفسكي.(

 

 :املواد املستعملة

 حمض املر  •

 ات الصوديومماء •

 محلول الكرياتينين  •

 :طريقة العمل

 .مل من محلول الكرياتينين0.5يوضع في أنبوب اختبار  .1

 .مل من حمض املر0.5يضاف  .2

 .تضاف عدة قطرات من ماءات الصوديوم .3

 .تسجل املالحظات والنتائج .4
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 الكشف عن النشادر باستخدام كاشف نسلر3:التجربة رقم 

 :املبدأ

 بلون أصفر برتقالي إلى K2(Hg I4).باعي يود زئبقات البوتاسيوم  يتألف كاشف نسلر من ر 
ً
يعطي هذا الكاشف مع النشادر راسبا

 .أحمر حسب تركيز النشادر

 :املواد املستعملة

 كاشف نسلر •

 1كبريتات األمونيوم % •

 0.5ماءات الصوديوم % •

 :طريقة العمل

 .محلول كبريتات األمونيوممل من  0.5يوضع في أنبوب اختبار  .1

 مل من كاشف نسلر  0.5ضاف ي .2

 .تضاف عدة قطرات من ماءات الصوديوم .3

 .تسجل املالحظات والنتائج .4
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الكشف عن الحموض الدسمة وثلثيات  (1: الشحوم )10 الجلسة

 الغليسيريد 

 :أهداف الجلسة

 .املختلفةدراسة خاصية انحاللية الشحوم في املاء واملذيبات العضوية  .1

 .عية للكشف عن الغليسيرول وثالثيات الغليسيريدالتعرف على التفاعالت النو  .2

 .التعرف على التفاعالت النوعية لتمييز الحموض الدسمة سواء املشبعة أو غير املشبعة .3

 :مقدمة

 بشكل أسترات ألغوال معقدة مع الحموض الدسمة  Lipids)) الليبيدات    الشحوم تعرف  
ً
تتميز    .بأنها مركبات عضوية تكون غالبا

غير قطبية، انحالليتها ضعيفة أو معدومة في املاء، بينما تنحل في املحالت العضوية. تأتي في املركز الثاني كمركز  بأنها مركبات  

حيث  هامة  أخرى  وظائف  وتؤدي  السكريات،  بعد  الجسم  في  )الفوسفولبيدات    للطاقة  الخلوية  األغشية  بنية  في  تساهم 

أنزيمية )الفيتامين ات املنحلة في الدسم( وتساهم في ضبط االستتباب الداخلي في الجسم  والكوليسترول( وتلعب دور تمائم 

 )الهرمونات الستيروئيدية.(

 

الدسمة تتكون   فيها    الحموض  الروابط  )جميع  مشبعة  وتكون  كربوكسيلية طرفية،  وزمرة  طويلة  هيدروكربونية  من سلسلة 

مثل حمض الزيت. تكون الحموض الدسمة املشبعة  أحادية( مثل حمض الشمع أو غير مشبعة )تحوي رابطة مضاعفة أو أكثر(  

اعتبار أنها مكونة بشكل رئيس ي من حموض دسمة    صلبة في درجة حرارة الغرفة األمر الذي يجعل الدهون الحيوانية صلبة على 

 .مشبعة، أما الحموض الدسمة الالمشبعة فتكون سائلة كما في الزيوت النباتية

 :أهم الشحوم
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إما متجانسة )تحتوي على نوع واحد من الحموض    الغليسيريدات: تنتج .1 الدسمة وهي  الغليسرول مع الحموض  عن أسترة 

غير   أو  مع  الدسمة(  املتأسترة  الدسمة  الحموض  عدد  الدسمة(. حسب  الحموض  من  نوع  من  أكثر  على  )تحتوي  متجانسة 

 ثية.(الغليسيرول تصنف إلى أحاديات أو ثنائيات أو ثالثيات الغليسيريد )الشحوم الثال

ى الوظائف الكحولية  مكونات هامة ومميزة لألغشية الخلوية يتم فيها تأستر إحد Phospholipids: الشحميات الفوسفورية.2

األولية للغليسرول مع حمض الفوسفور وليس بحمض دسم فأساسها هو حمض الغليسروفوسفوريك. وهي مركبات أمفيباتية  

 . ونهاية غير قطبية محبة للدسم ألنها تحوي على نهاية قطبية محبة للماء

ها.3 السفينغوزين، وهي مكونات  أساسها  ليبيدات معقدة  في السفينغوليبيدات:  الخلوية وتوجد بكميات كبيرة  مة لألغشية 

الدماغ والنسيج العصبي ومكونة من ثالث جزيئات هي السفينغوزين أو أحد مشتقاته، وحمض دسم طويل السلسلة مشبع او  

 .زيئة قطبية كبيرة الحجمغير مشبع، وج
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 أو .4
ً
 مع حموض دسمة. يتمثل دوره في بناء  ر مؤست   الستيروالت والستيروئيدات: من أهمها الكوليسترول، يتواجد في املصل حرا

ً
ا

 األغشية الخلوية مع الشحميات الفوسفورية، وكطليعة الصطناع الهرمونات الستيروئيدية والحموض الصفراوية والفيتامين  

40 % .D  منه داخلي املنشأ يتم اصطناعه من60 %من كولسيترول الجسم خارجي املنشأ، و  Acetyl-CoA  الكبد وقشر  خاصة في

 .الكظر
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 دراسة الخاصية الذوبانية للشحوم 1:التجربة رقم 

 :املبدأ

ملحالت املختلفة  يمكن الكشف عن الشحوم من خالل خواصها االنحاللية، كذلك يمكن االستفادة من تفاوت انحالليتها في ا

مثل    من الالقطبية  العضّوية  املحالت  في  تنحل  مزائجها.  من  فصلها  اإليتانول  أجل  في  ينحل  وأغلبها  واأليتر،  الكلوروفورم 

 ذا لون حليبي
ً
كل جميعها في املاء مستحلبا

ّ
 .واألسيتون. وتش

 :املواد املستعملة

 أسيتون  ▪

 ايتر ايتيلي ▪

 95ايتانول % ▪

 ماء مقطر  ▪

 زيت نباتي ▪

 دسم )حمض الزيت.( حمض  ▪

 

 طريقة العمل:

ول   .1
ّ
مل من األيتر أو الكلوروفورم وفي الثالث 2مل ماء مقطر وفي الثاني  2خذ أربعة أنابيب اختبار نظيفة وجافة وضع في األ

 .مل من األسيتون 2مل كحول إيتيلي وفي الرابع 2

نباتي أو من حمض الزيت4أضف إلى كل أنبوب  .2
ّ
زيت ال

ّ
 .نقاط من ال

 .في األنابيب األربعة يب بشكل ّجيد والحظ مدى االنحالل خض األناب .3

 .سجل مالحظاتك ونتائجك .4
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 الكشف عن الغليسيرول من خلل تفاعل تشكل األكرولئين  2:التجربة رقم 

 :املبدأ

  يستخدم هذا االختبار للكشف عن الغليسرول الحر أو املرتبط مع الحموض الدسمة بروابط استيرية بشكل غليسيريدات من 

   خالل تفاعل تشكل األكرولئين، يتم نزع جزيئي ماء من كل جزئ غليسرول من خالل التسخين بوجود بيكبريتات البوتاسيوم

KHSO4 اكرولئين والذي يمكن تمييزه من رائحته الواخذة املهيجة لألغشية املخاطيةالصلبة، فيتحول الغليسرول إلى. 

 

 :املواد املستعملة

 .تاسيوممسحوق ثاني كبريتات البو  ▪

 زيت نباتي )زيت الزيتون( ▪

 :طريقة العمل

 .غ من مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم في أنبوب اختبار0.25ضع حوالي  .1

زيتون 5 أضف .2
ّ
 .قطرات من زيت ال

 حذر على نار هادئة حتى يسّود املزيج سخن ب .3

دة هي رائحة األكرولئين .4
ّ
 .الرائحة الّنفاذة الحا
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 النحاس لتمييز الحموض الدسمة الحرة التفاعل مع خلت  3:التجربة رقم 

 :املبدأ

الدهون مع  يستخدم هذا االختبار لتمييز الحموض الدسمة الحرة سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة. ال تتفاعل الزيوت أو  

 يتفاعل حمض  
ً
املقابل. مثال النحاس وتعطي ملح النحاس  الدسمة فتتفاعل مع خالت  النحاس أما األحماض  محلول خالت 

 زيتات النحاس. امللح النحاس ي املتكون يمكن استخالصه بواسطة اإليثر البتروليالزي
ً
 .ت مع خالت النحاس معطيا

 :املواد املستعملة

 .زيت نباتي ▪

 الزيت.(  حمض دسم )حمض  ▪

 محلول خالت النحاس )كاشف بارفويد.( ▪

 .ايتر البترول ▪

 

 :طريقة العمل

 .مل من محلول خالت النحاس في أنبوبي اختبار2ضع  .1

 5 أضف   .2
ً
 .قطرات من الزيت النباتي إلى أحد األنابيب ومن حمض الزيت إلى األنبوب اآلخر وامزج جيدا

 .مل من االيتر البترولي إلى كل أنبوب2أضف  .3

الحظ تلون الطبقة االيترية العلوية في األنبوب الحاوي على الحمض الدسم بلون أزرق نتيجة احتوائها على ملح زيتات   .4

 .نبوب الحاوي على الزيت النباتي فتبقى الطبقة االيترية شفافةالنحاس، أما في األ 
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 الكشف عن الكوليسترول (2: الشحوم )11الجلسة 

 :أهداف الجلسة

 .التعرف على التفاعالت النوعية للكشف عن الكوليسترول في محاليله1. 

للتمييز بين الليبيدات القابلة للتصبن  التعرف على تفاعل التصبن والذي يمكن أن يستخدم للكشف عن الحموض الدسمة و 2. 

 .وتلك الغير قابلة للتصبن

 

: تفاعلت الكشف عن الكوليسترول
ً
 :أوال

ن مركب ستيروئيدي له مصدران: خارجي عن طريق الغذاء الحيواني )الكبد، املخ، صفار البيض،  الكوليسترول هو عبارة ع

 منالسمك..( وداخلي عن طريق االصطناع الحيوي له في خالي
ً
ينقل الكولسترول في Acetyl Co A .     ا الكبد بشكل رئيس ي بدءا

الشحمية البروتينات  طريق  عن  وثالثيات  حيث   Lipoproteins  البالزما  والفوسفوليبيدات  البروتينات  مع   
ً
مرتبطا يكون 

 الغليسريد لتشكيل بنية البروتين الشحمي. 

سطح الليبوبروتين وبشكل مؤستر مع الحموض الدسمة )حمض الزيت  يوجد الكولسترول بشكلين: حر غير مؤستر يتركز على   

مثل الكولسترول املؤستر ثلثي الكولسترول الكلي في البالزما.  وحمض الشمع( يتركز داخل اللب الكاره للماء في الليبوبروتين، وي

الخلوية وهو طليعة الصطن  في بناء وإصالح األغشية 
ً
 هاما

ً
ر حيويا

ً
الكولسترول دوا   اع الحموض الصفراوية وفيتامين يلعب 

Dوالهرمونات ذات البنية الستيروئيدية. 
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 رول: تفاعل ليبرمان للكشف عن الكوليستي 1التجربة رقم 

يعتبر تفاعل ليبرمان التفاعل النوعي للكشف عن الكوليسترول وله أهمية كبيرة في معايرة الكوليسترول في الدم. يتفاعل    :املبدأ

 ماء حمض الخل في وسط يحوي حمض الكبريت املركز فيتشكل مركب كبريتات الكوليسترولين ذي اللون  الكوليسترول مع بال

 األخضر املزرق. 

 

 :املستعملةاملواد  

 بال ماء حمض الخل  •

 حمض الكبريت املركز  •

 .مل من حمض الخل الثلجي(100غ من الكوليستيرول في  1)يحل    1محلول الكوليسترول % •

 :طريقة العمل

 .مل من محلول الكوليسترول في أنبوب اختبار زجاجي جاف 2ضع 1. 

  1أضف2. 
ً
 .مل من بال ماء حمض الخل وامزج جيدا

 .حمض كبريت مركز على جدران األنبوب وبهدوءمل   2أضف 3. 

 إلى لون أخضر مزرق. 4. 
ً
 الحظ تشكل لون زهري في البداية ثم ال يلبث أن يتحول تدريجيا
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 كي للكشف عن الكوليسترول: تفاعل سالكوفس2التجربة

باستخدام حمض الكبريت املركز.  يستخدم هذا التفاعل للكشف عن الكوليستيرول في محلوله في الكلوروفورم وذلك    :املبدأ

 .حيث تتلون طبقة الكلوروفورم العلوية باللون األحمر القاتم، أما طبقة حمض الكبريت تتلون بلون أصفر وتألق أخضر

 

 :املواد املستعملة

 1محلول الكوليسترول في الكلوروفورم % •

 حمض الكبريت املركز  •

 

 :طريقة العمل

 .مل من محلول الكولسترول في الكلوروفورم 2ونظيف حوالي ضع في أنبوب اختبار جاف 1. 

ركز   0.5أضف بحذر على جدار األنبوب الداخلي 2. 
ّ
 مل من حمض الكبريت امل

 .خض األنبوب بلطف3. 

 .ألحمر البنفسجيالحظ ظهور اللون ا4. 

 سجل النتائج واملالحظات.5. 
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: تفاعل التصبن
ً
 :ثانيا

في وسط قلوي يؤدي لتشكيل الكحول وأمالح الحموض    بأنه تفاعل حلمهة األسترات  saponificationيعرف تفاعل التصبن  

ي فهو أقل صالبة وكالهما  الدسمة التي تعرف بالصابون. يكون الصابون الصوديومي مادة صلبة بينما الصابون البوتاسيوم

ي فهو صلب وغير قابل للذوبان في املاء. ونستطيع استعادة الحمض الدسم بشكله  قابل للذوبان في املاء. أما الصابون الكالسيوم

 HCl. الحر عن طريق التفاعل مع حمض قوي مثل 

 :تصنف الشحوم من حيث قابلية التصبن إلى

 الشحوم املعقدة )القابلة للتصبن:(1. 

 ثالثيات الغليسريد •

 الفوسفولبيدات  •

 السفينغوليبيدات  •

 الشموع  •

 الشحوم البسيطة )الغير القابلة للتصبن:(2. 

 التربينات  •

 الستيروالت و الستيروئيدات  •

 البروستاغالندينات  •
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 : تفاعل تصبن الغليسيريدات3التجربة 

لتفاعالت    :املبدأ القلوية  األوساط  في  الغليسيريدات  تعرف  تخضع  التي  الدسمة  للحموض  أمالح  بنتيجتها  يتشكل  حلمهة 

يكون ذلك من خالل تسخين املادة الدسمة الحاوية على الغليسيريدات بوجود قلوي )هيدروكسيد الصوديوم أو    .بالصابون 

 .البوتاسيوم(

 :املواد املستعملة

 NaoH  أو هيدروكسيد الصوديوم KOH  البوتاسيوممحلول هيدروكسيد   •

 ي )زيت الزيتون(زيت نبات •

 :العمل طريقة

 .1  
ً
مل  10مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم إلى األنبوب األول و  10مل زيت وأضف  1خذ في أنبوبي اختبار كبيرين نسبيا

 .من هيدروكسيد الصوديوم لألنبوب الثاني

 .دقيقة15- 20دة  امزج املحتويات وسخن املزيج في حمام مائي مع التحريك املستمر، استمر بالتسخين مل2. 

 .الحظ تشكل طبقة من الصابون على سطح املزيج3. 

 اترك املزيج يبرد وافصل الصابون باإلبانة واحفظه للتفاعالت التالية.4. 
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 :الصابون : االختبارات على محلول 4التجربة رقم 

والحظ تشكل راسب من   5لكالسيوم %مل من كلوريد ا2مل من محلول الصابون في املاء في انبوب اختبار وأضف إليه 3خذ 1. 

 الصابون الكالسيومي عديم االنحالل باملاء. اكتب معادلة التفاعل الجاري 

الصوديوم املشبع، الحظ ترسب الصابون بسبب ضعف  مل من محلول الصابون في املاء نفس الحجم من كلوريد  3أضف إلى  2. 

 .ئيانحالله في املحاليل امللحية وكأنه طرد من محلوله املا

مل من محلول حمض كلور املاء، تأكد من أن الوسط حمض ي    2مل من محلول الصابون في انبوب اختبار وأضف إليه  3ضع  3. 

األنبوب واتركه امزج محتويات  الشمس  الحمض    من خالل ورقة عباد   لعدة دقائق. الحظ بعد ذلك تشكل طبقة من 
ً
جانبا

 .كتب معادلة التفاعل الجاري الدسم الحر قد انفصلت وتوضعت على سطح السائل ا
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