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 Amino acidsالحموض ألامينية 

 ألاهمية الكيميائية الحيوية لألحماض ألامينية:

ت مخىىعت وأهمها:  الحمىض ألاميييت هي مسهباث أساسيت لحياة ؤلاوسان ولها أدواز هيميائيت خيٍى

 ألاساسيت للبروجيىاث.جمثل وخدة البىاء  .1

م إضافت ألهميتها في  .2 ماث خيث حشيل أهم مسهباث اإلاىكع الغعاٌ لألهٍص لها دوز أساس ي في بىاء ألاهٍص

ميت   coenzymes حشىيل اإلاسافلاث ألاهٍص

 جمثل طالئع اصطىاع هامت هطالئع إلصطىاع الهيم. .3

 بعض ألاخماض ألاميييت ٌساهم في هلل السيالت العصبيت. .4

.بعض  .5
ً
ا  ألاخماض ألاميييت ًخدٌى إلى هسمىهاث أو مسهباث فعالت خيٍى

 و بطسح همياث 
ً
ًؤدي الخلل في اسخلالب الحمىض ألاميييت إلى أمساض عدًدة جترافم بالخخلف العللي عمىما

مً خمض أميني أو أهثر و مسخللباتها في البٌى و جدعى البيلت باسم بيلت الحمض ألاميني مثاٌ : بيلت الفيييل 

 هيخىن ، بيلت الهىمىسيسدئحن.

 الحعسيف والحصنيف:

ت و شمسة وازبىهسيل )  -NH2الحمىض ألاميييت مسهباث جدىي شمسة أمحن )  ( ذاث  -COOH( ذاث طبيعت كلٍى

 طبيعت خمضيت في الجصيء هفسه.

 

 

 

 

و هرا ٌعني أن الصمسجحن  αجدخل الحمىض ألاميييت في جسهيب البروجيىاث و جخمحز هره الحمىض بأنها مً الىىع 

( و ًسجبط هرا الىسبىن في ول خمض أميني برزة هيدزوجحن و  αالىظيفيخحن جسجىصان على ذزة هسبىن واخدة ) 

 كابل للخغحر . Rمسدبدٌ ) جرز ( 

 لىجىد ذزة هسبىن ال مخىاظسة ) الىسبىن 
ً
ت  αو هظسا و بىجىد  Optical activity( فهي جخمخع بالفعاليت البصٍس

 .L , Dاهبحن مخخاًلحن مم

α 
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خمض أميني ًدخل منها عشسون فلط في جسهيب بسوجيىاث اليائً الحي ، و  300ًىجد في الطبيعت أهثر مً 

 ) 
ً
ت غرائيا ٌسخطيع الجسم اصطىاع عشسة منها فلط و جدعى الحمىض ألاميييت الال أساسيت ) الالضسوٍز

Nonessential A.A  ًالىازد الغرائي و جدعى الحمىض ألاميييت ألاساسيت ) أما الباقي فيدصل الجسم عليه م

 ) 
ً
ت غرائيا و التي ًؤدي هلصها إلى أمساض عىش خطحرة وهي:الفيييل الاهحن ،الفالحن،  Essential A.Aالضسوٍز

ً بخىفان، ؤلاًصولىسحن، اإلايديىهحن، اللىسحن واللحًز ىهحن، التًر  Phe, Val, Thr, Trp, Ile, Met, Leu, Lys التًر

وهي:الهيسديدًً  Semi-essential A.Aىالً أخماض أميييت جدعى الحمىض ألاميييت هصف ألاساسيت وه

ان للىمى لدي الىلدان وألاطفاٌ.  والازجىحن الضسوٍز

 
ً
اللابلت للخغيحر و التي جخمحز بخأثحرها اللىي في سلىن الحمىض  Rللطبيت الصمسة جصىف الحمىض ألاميييت جبعا

ئاث  البروجيييت إلى : ألاميييت في الجٍص

i.  (الحمىض ألاميييت الال كطبيت Nonpolar, aliphatic amino acids) 

ii. (ت ت R(: و جيىن Aromatic amino acids الحمىض ألاميييت العطٍس  Amino acids خللت عطٍس

with aromatic “R” group 

iii.  الحمىض ألاميييت اللطبيت: و جيىنR غحر مشحىهت Polar amino acids with uncharged “R” 

group 

iv.  ت: و جيىن  عىد Rالحمىض ألاميييت الللٍى
ً
 PH =( 6 – 7 ) Polar amino كطبيت و مشحىهت إًجابا

acids with positive “R” group 

v.  الحمىض ألاميييت الحمضيت: و جيىنR عىد 
َ
 PH =( 6 – 7 ) Polar amino كطبيت و مشحىهت سلبيا

acids with negative “R” group 
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 (:Nonpolar, aliphatic amino acids الحموض ألامينية الال قطبية) 

 ألاالهحن ، الثالحن ، اًصولىسحن ، اإلايثيىهحن ، البرولحن ، السيسدئحن ، الفيييل آالهحن و التربخىفان .

 

 ( و هي:Aromatic amino acids الحموض ألامينية العطسية)

 الفينيل الاهين والحيروشين والتريبحوفان
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 الحموض ألامينية القطبية:

 السالسل الجاهبية لهره ألاحماض غير مشحوهة وهي خمسة أحماض وجشمل:

 السيرين _التريوهين_السيسخئين_ألاسبازاجين _الغلوثامين

 

 الحموض ألامينية القلوية:

 وجشمل الليزين والازجينين والهيسحدين.
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 الحموض ألامينية الحمضية:

 ألاسبازاجحنالغلىجامحن ، وجشمل: 

 

فعاليت هبحرة في عملياث ؤلاسخلالب عىد الحيىاهاث الثدًيت لىنها ال جدخل في  αجملً بعض الحمىض ألاميييت 

 جسهيب البروجيىاث أهمها :

ً ) ألاوزهيخحن (  و التي حشيل مخىسطاث ) مسهباث  Citrulline، الحىظلحن ) السخحرولحن (  Ornithineالطحًر

 ؤلاصطىاع الحيىي للبىلت .وسطيت ( في عمليت 

 ً ً  MITإضافت إلى أخادي ًىد الخحروٍش ً  DIT، ثىائي ًىد الخحروٍش و هي  T4و الخحروهسحن  T3، ثالثي ًىد الخحروٍش

 سلف الهسمىهاث الدزكيت .

و لىً دوزها هبحر في عملياث ؤلاسخلالب عىد الثدًياث  αًىجد في الطبيعت خمىض أميييت ليسذ مً الىىع 

 أهمها :

β  ( مً خمض الباهخىجحن 
ً
 مً الخميم  Vit B5آالهحن الري ٌعد جصءا

ً
  A( و جصءا

 ً ت Taurineالخىٍز  ًىجد في الصفساء و ًلترن مع الحمىض الصفساٍو
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ϒ  أميىى خمض الصبدGABA  ًدشيل مً خمض الغلىجام بعمليت هصع هسبىهسيل و ذلً في اليسيج الدماغي و

 ًلىم بىلل السيالت العصبيت.

 خصائص الحموض ألامينية : أهم

جىدل معظم الحمىض ألاميييت في املحالث اللطبيت واإلااء و الفٌى و ال جىدل في املحالث الالكطبيت مثل  – 1

 ؤلاًتر و البجزن.

ت ( بامخصاص ألاشعت فىق البىفسجيت مثل  – 2  . Trp Tyr , His , Pheجلىم الحمىض ألاميييت الحلليت ) الدوٍز

 

جدشسد الحمىض ألاميييت و جخمخع بخىاص مربربت مما ٌسمذ بفصلها بعمليت السخالن الىهسبائي  – 3

electrophoresis  فعىدph = 6  ( و ًخجه هدى اإلاصعد 
ً
 سلبا

ً
  Gluمثال ًيىن بعضها مشحىها

ً
( و آلاخس مشحىها

 و ًخجه هدى اإلاهبط ) 
ً
 ( و جدىاسب سسعت السخالن مع الىشن الج Lysإًجابا

ً
ئي خيث أسسعها أصغسها وشها ٍص

. بخغحر الـ 
ً
ئيا  جخمىً مً فصل باقي الحمىض ألاميييت . PHجٍص

4 –  ً ً مع  Ninhydrinالخفاعل مع الىنهيدٍز   – α: ًخفاعل الىنهيدٍز
ً
 أشزكا

ً
الحمىض ألاميييت لخطعي مسهبا

 في اإلاعاًسة الىميت للحمىض ألاميييت .
ً
 ٌعخبر أساسا

ً
 بىفسجيا

 إلى ألدهيد ثم ًخضع الحمض 
ً
ألاميني في هرا الخفاعل إلى عمليت هصع أمحن جأهسدي و هصع هسبىهسيل مخدىال

ً اإلاسجع مع   مع  NH3ًخفاعل مع الىنهيدٍز
ً
 إًجابيا

ً
. ًمىً لألميىاث أن حعطي جفاعال

ً
 أشزكا

ً
اإلاخدسز ليدشيل معلدا
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ً إال أنها ال جطلم  ً.، أما البرولحن و هيدزوهس ي البرو  CO2الىنهيدٍز  لحن فخدشىالن معلداث صفساء مع الىنهيدٍز

 

جلىم الصمس ألاميييت و الىسبىهسيليت في الحمىض ألاميييت بجميع الخفاعالث اإلاخىكعت لها مثل ألاسترة ،  – 5

 ألاسيلت ، و حشىيل ألامالح.

ييت خيث ًخم حشىيل السوابط الببديدًت : ٌعد حشىيل السوابط الببديدًت مً أهم جفاعالث الحمىض ألامي – 6

العائدجحن لحمضيحن أميييحن ليدشيل ثىائي   - COOHـ ، - NH2خرف جصيء ماء بحن املجمىعخحن اإلاخجاوزجحن 

 الببديد أو لثالثت خمىض أميييت ليدشيل ثالثي الببديد فئن ججاوش العدد عشسة ُسمي عدًد ببديد.

 مً الصمسة ألاميييت
ً
الحسة مع إضافت الالخلت ) ًل ( عدا الثمالت ألاخحرة  و حسمى الببديداث بأسماء و ثماالتها بدءا

 التي جدمل الصمسة الىسبىهسيليت الحسة فخبلى مدخفظت باسمها ألاصلي .

 أهم الببخيدات ذات الفعالية الفيزيولوجية :

 مً عدًداث الببديد
ً
ذاث الىشن  جدىي الخالًا الحيىاهيت و الىباجيت و الجسثىميت على مجمىعت مخىىعت جدا

ئي اإلاىخفض )  ىلىجيت بالغت ألاهميت منها هسمىهاث جدىي الحمىض  A.A. 3-100الجٍص ( و ذاث فعاليت فحًز

 أميييت غحر همىذجيت.
ً
ً اإلاشيلت للبروجيىاث أو مشخلانها و كد جدىي خمىضا  ألاميييت الىمىذجيت العشٍس

 : Kininsالكينينات  – 1

 ما أهمها :جيخج عً خلمهت بعض بسوجيىاث البالش 
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 : Bradykininالبراديكينين  - أ

 ًخألف مً حسعت خمىض أميييت .

 : Kallidinالكاليدين  –ب 

ً في بداًت  د عليه بىجىد اللحًز ًخألف مً عشسة خمىض أميييت و ٌشبه البرادًىيىحن في الترهيب و ًٍص

 السلسلت .

اوي. حعد الىيىيىاث       مسهباث خافضت لخىجس العضالث اإلالساء و بالخالي خافضت للضغط الشٍس

 : Angiotensinألاهجيوثنسين  – 2

ت و  –أخد بسوجيىاث البالشما  –ًدشيل مىلد ألاهجيىجيسحن  ت السىٍس في الىبد بخدٍسض مً الهسمىهاث اللشٍس

 ؤلاستروجيىاث.

ىحن  الري  I( اإلافسش مً اليليت ليشطس نهاًخه مشىال ألاهجيىجيسحن  Reninًؤثس مىلد ألاهجيىجيسحن ) أهظيم الٍس

مً أكىي اإلالبضاث الىعائيت )  II( بخأثحر ألاهظيم املحَىٌ ، و ٌعد ألاهجيىجيسحن  .8 A.A) IIًخدٌى لألهجيىجيسحن 

 زافعت لضغط الدم (.

ىحن   إفساش ألالدوسخحرون.أهجيىجيسحن ضغط الدم و اسخلالب الشىازد هما جدسض على  –جىظم جملت الٍس

 Glutathione (GSH) الغلوثاثيون: – 3

ثالثي ببديد غحر همىذجي ًىجد في جميع الخالًا الحيت ، وجىده ضسوزي إلظهاز فعاليت ؤلاوسىلحن و هثحر مً 

 ألاهظيماث الخاصت بخفاعالث ألاهسدة و ؤلازجاع.

ل  GSHغليسحن ( ، ًدخىي الـ  –سيسدئحن  –)غلىجامحن  GSHًسمص له بـ  اللابلت   -SHعلى جرز السلفهيدٍز

 لألهسدة خيث ًخدٌى مً الشيل اإلاسجع للشيل اإلاؤهسد للغلىجاجيىن 
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