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  التحليل النوعي والكمي لألحماض االمينية للبروتين المعزول من نوى التمر

 Phoenix dactylifera وتقدير وزنه الجزيئي بتقنية الترشيح  

  )1الجزء (الهالمي 
  

   محمد الصوافإدريس دينا    

   قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية 
   الكلية التقنية 
   الموصل

  

  )2011 / 1 / 31  ؛  تاريخ القبول 2010 / 11/ 28تاريخ االستالم (
  

  الملخص

 تضمن البحث تحليل االحماض االمينية للبروتين المعزول من المستخلص المائي الخـام لنـوى التمـر                      

Phoenix dactyliferaساعة72(ن من التحاليل المائية الحامضية والقاعدية ولمدة ا استخدم نوع .(  

لحامضي غياب قسم من االحماض االمينية والنقصان في شدة الحزمة ومن جهـة             لوحظ بالتحلل المائي ا          

  . اخرى يالحظ زيادة في شدة الحزمة بالتحلل المائي القاعدي لنفس المستخلص المائي 

   تـم فـصل     إذ كما تضمن البحث فصل مركبات بروتينية مـن المـستخلص المـائي لنـوى التمـر،                      

ـ    ) a, b, c( بروتينات رئيسة ةثالث    متتاليـة  اًوقدرت اوزانها الجزيئية بتقنية الترشـيح الهالمـي واعطـت قيم

  .دالتون) 251 ,45000 ,<2000000(
  

 . نوى التمر، تحليل االحماض االمينية، تقنية الترشيح الهالمي:الكلمات المفتاحية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Qualitative and Quantitive Analysis of Amino Acids Isolated from 
Protein of Phoenix dactylifera and Determination of 

 Molecular Weight by Gel Filtration (part I) 
 

  Dina  I.  M. Al-Sawaf  
Department of  Medical Instrumentation Engineering   

Technical College  
 Mosul  

 
ABSTRACT 

        The research was concerned with Amino Acid Analysis of the protein isolated from the 
crude aqueous extract of ground date seeds Phoenix dactylifera. 
        Two types of analysis acidic and basic hydrolysis were performed for  
(72 hours). Acidic hydrolysis showed absence of some amino acids and a decrease in the 
intensity of the peaks. On the other hand, basic hydrolysis showed higher intensity of peaks 
for the same aqueous extract.   
        The research also involved  separation of the proteinous components from the aqueous 
extract of ground date seeds Phoenix dactylifera. Three major proteins  
(a, b, c) were isolated and their molecular weight were determined by gel filtration and 
showed the following values (>2000000, 45000, 251) Dalton Respectively. 
 
Keywords: Phoenix dactylifera, Amino acid analysis, Gel-filtration technique 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 من عرف النخلة في التقسيم العلمي الذي وصـفه للفـصائل   أول م.ق372-287  يتوفر استوس يعد العالم      

 Phoenixومن فصيلة الفيـنكس مـن نـوع الـداكتلفيرا    Phamaeae  من جنس النخليات ونخلة التمر ،النباتية

dactylifera    االنسان العربي وهي الشجرة أو النبتة الوحيدة التـي  وعات التي عرفهار المز وتعد النخلة من اقدم 

وجـد  ت زراعة النخيل في العالم      اهم مناطق و ,)التوراة واالنجيل والقران الكريم   (ورد ذكرها في الكتب السماوية      

 واسـمه العلمـي     حتى نوى التمـر    لإلنسانفائدة   وله   إالشي في النخلة     دوال يوج , )1972،  البكر( في العراق 

Phoenix dactylifera 25 وعموماً فان النوى يمثل حـوالي   عن ثمرة التمروأهمية تقل فائدة ال  التمرونواة %

  .من الثمرة

   فــي عــالج االلتهابــات  فعــاالًدعــيإذ طبيــة الســتخدامات اال  العديــد مــنلــه  التمــرى ونــو       

 )Awadalla et al., 2002؛ 1991عبد الـرحيم،  (مشابه لتأثير المخفضات الكيمياوية  للحرارة اًالبولية وخافض

 ومطهر   وهو مقو عام   لألكسدة انه يعد مضاد     على عالوة للجهاز المناعي في الجسم      اً ومحفز اً جيد اًويعد مصدر 

  الرحم بعـد الـوالدة وملينـة       ألوعية العيون وحاالت الربو كما أنها قابضة        وإلمراضوملين ويستخدم للسيالن    

 نوى التمر   أنكما   )2008؛ الترك،   1989،  السعيد(وتسهم في عالج بعض االمراض الجلدية         المخاطية لألغشية
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 األمـراض  في عمليات الكشف عـن بعـض          تلعب دورا كبيرا   أن ممكن   بيولوجيةتحوي على بروتينات فعالة     

 Awadalla et 1989  ،السعيد( التربسين من بين اهم تلك البروتينات أنزيم الالكتينات ومثبطات دعالسرطانية وتُ

al., 2002؛Vyawahare  et al., 2009 (.  

لنسبة السكر في الدم     المواد الفعالة للمستخلص المائي لها تأثير خافض         أن إذ    لعالج السكر  أيضاوتستخدم         

 الخالصة الكحولية والمائية للتمر     أن وأثبتتبنسبة تقارب مخفضات السكر الكيميائية التي تتناول عن طريق الفم           

 االمينيـة   األحماضكروبات المرضية وتحتوي على بعض      ي لبعض الم  اً حيوي اًمضادبوصفها   اً ملحوظ اًلها تأثير 

 لبعض الهرمونات التي تشابه الهرمونات الموجودة في الجـسم مثـل            ضافةإالتي لها تأثير فعال لتقوية الذاكرة       

نوى يستخدم  و)Al-Qarawi et al., 2004 ; Kholif et al., 2001 ; Vyawahare et al., 2009(االستروجين 

ــر  ــي التمــ ــت   فــ ــشرايين ولتفتيــ ــصلب الــ ــصىتــ ــك (الحــ  ؛ 1996، حايــ

Vyawahare et al., 2009( لعالج مرض النقرس الحتوائه على نسبة عالية مـن  ويستخدم مسحوق نوى التمر 

في تركيب نواة التمر العديد من المركبات المهمـة مثـل   ويدخل  ،)Vyawahare  et al., 2009(المواد القلوية 

 %24.2 اللوريك ،Caprinic acid 0.5% الكابرينيك ،Capric acid 0.7%  كحامض الكابريك الزيتيةاألحماض

Lauric acid، ستكالميري Myristic acid 9.3%، البالمتكPalmitic acid 9.9%، لينوليكواالوليك Oleic and 

Linoleic acid 25.2%ك اري وحامض الستيStearic acid 3.2%،  8.49 دهـون ،%62.5 كربوهيـدرات% ، 

ــروتين ــاف %5.22 بــ ــر(%16.2   واألليــ  ؛  Awadalla et al., 2002؛2002، البكــ

Vyawahare et al., 2009( الكالسيوم ،الكلور ،لعناصر المهمة مثل البوتاسيومان م العديد علىكذلك حتوي وت، 

مواد دسـمة   ،  كاروتين،   وكذلك حمض النيكوتين   نحاس و بورون   ،حديد ، صوديوم ،كبريت ، المغنسيوم ،الفسفور

 ,.Vyawahare et al., 2009: Al-Farsi, 2005; Sawaya et al( الرايبـوفالفين  والثـايمين ، بيتوسينوهرمون

1984( .          

 لحيوانات التـسمين    ألوزنيهدة  ا على معدالت الزي   اً ايجابي اً لنوى التمر تأثير   أنسات  ا من الدر  أيضاوقد ثبت        

 في مادة النوى، وهذا تساعد Growth Hormonesالنمو  يكون لذلك عالقة بوجود بعض هرمونات أنويرجح 

 في دخـول تلـك      واإلسراعنية بالدم   ي االم األحماضدة مستوى   في زيادة معدالت نمو الحيوانات عن طريق زيا       

 في عالئـق    لئ أحد البدا   بوصفها  المختلفة في الجسم ولهذا اهتم بنواة التمر علماء التغذية         األنسجة إلى األحماض

ـ   صالبة النوى، وعلى العموم فان الصورة التي ينصح           هي مهاا في استخد  األساسيةالحيوانات ولكن العقبة      ابه

  الـذكر  أنفـة الت  امها في المج  ا ليتم استخد  أوال النقع   أو مليمتر   4-2 قطع صغيرة    إلىهيز النوى هو الجرش     تج

)Al-Qarawi et al., 2004; Awadalla, 2002; Youssef et al., 2001(.  

  :الغاية من البحث 

مـن خـالل الفـصل     )Phoenix dactylifera( المعزول من نوى التمر للبروتين دراسة تحليلية إجراء       

 االمينيـة  األحمـاض لمعرفة نوعيـة وكميـة    Amino acid analysis  االمينيةاألحماض تقنية تحليل وإجراء
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تقنيـة  المعزولـة باسـتخدام     ين الوزن الجزيئـي لالجـزاء البروتينيـة         ي وتع  المعزول الموجودة في البروتين  

ات الطبيـة  ماالستخدا في  المعزولة البروتينيةءاألجزا تلك  تأثيرلغرض دراسة   كروماتوغرافي الترشيح الهالمي    

  . مستقبال

  

  المواد وطرائق العمل

   الخام  المائيتحضير المستخلص

 بعد نزع الرواسب من     التمرغم من نوى    )250(تم وزن   لغرض الحصول على المستخلص المائي الخام               

حار اكثر من مرة ايضا ثم دعكه باليد ثـم نقعـه         و نقعه في الماء اكثر من مرة ثم غسله بالماء ال           هالنواة و غسل  

بدرجة حرارة   في الفرن    ويحمص ايام بعدها يؤخذ     10ى  مرة اخرى و نشره بالشمس لمده تتراوح من اسبوع ال         

 يبرد تلقائيا   تى ح لمدة ساعه تقريبا حتى تصبح النواة خاليه من الرطوبه بعدها ينشر في صينيه            م  °)140-190(

 و هنا البد من االشـارة        الطحن آلة بواسطة    لمدة عشر دقائق    و تطحن  ، والجافة ةالمغسولربعدها تؤخذ نواة التم   

وزن ) 3:1( ة بنـسب   المقطـر  بعدها مزجـت بالمـاء    .  يتعذر وضعه في الة الطحن عندما يكون ساخنا        هالى ان 

) مـرات  أربـع كـررت العمليـة     (بعدها سحقت جدران الخاليا باستخدام التجميد والتذويب         ،)مل (حجم)/غم(

-1545 نوع االنكليزيةMSC  من شركةالمجهز (أيضاً Ultra Sound  فوق الصوتية األمواجباستخدام جهاز و

PC(  المحرك الكهربائي مع مراعـاة التبريـد فـي    تأثيربعدها حرك الخليط لمدة ساعتين تحت . دقيقة30 لمدة 

فصل المستخلص بجهاز الطرد المركزي     بعدها رشح المحلول باستخدام عدة طبقات من الشاش و        الحمام الثلجي   

ثم قلص حجم المستخلص الذي تم الحـصول عليـه       للتخلص من المواد غير الذائبة       )6000xg( وبسرعة   المبرد

ص المـائي الخـام      الثلث وبذلك تم الحصول على المستخل      إلى )Lyophilyzer(  بالتبريد بواسطة جهاز التجفيد  

)Whitaker, 1963 ; Elmore, 1968( .  
  

  )االسيتون( بواسطة المذيب العضوي زل البروتينات وترسيبهاع

 البارد وبنسبة   األسيتون بإضافة الذي تم الحصول عليه       الخام  المائي تم ترسيب البروتينات من المستخلص           

 المزيج في الثالجة لمدة ثم ترك ) مْ 4( مع التحريك المستمر عند درجة ءببط على التوالي حجم:حجم  )60:40(

  دةـولم )6000xg( ةـبسرعالمركزي المبرد و  عملية الفصل بجهاز الطردأجريتو ساعة24

لعدة ساعات للحـصول     )Lyophilyzer(  بالتبريد التجفيد  وضع الراسب البروتيني في جهاز     كبعد ذل  ، دقيقة 20

مـن   )غـم 0.2(بعـد ذلـك ذوب    )Church et al.,1983( على هيئة مسحوق المفصولةعلى المادة البروتينية

عملية التحليل بجهـاز محلـل       إلجراء اًمن الماء المقطر ليصبح المحلول جاهز      )مل10(  ب ألبروتينيالمسحوق  

  . االحماض االمينية
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  التقدير الكمي للبروتين

الكميات الدقيقة من البروتين في المستخلصات التي تم الحصول عليها في كل خطـوة باسـتخدام                 قدرت       

بوصفه  BSA، استخدم البومين مصل البقر Schactele and Pollack, 1973)(وري المحورة طريقة الباحث ال

  . نانوميتر280 عند 67 .0محلوال قياسياً له امتصاصية مساوية لـ
  

  

   االمينيةاألحماضتحليل 

  تحضير العينة

  تين قبل وضعها فـي جهـاز محلـل االحمـاض االمينيـة وتحويـل البـرو               و تحضير العينة    لغرض        

  ) غـم 0.2(اذابـة   ب وذلـك  عملية التحلل المائي بالحامض والقاعدة     إجراء حرة تم     امينية أحماض إلى بتيدب ال أو

  )6N(مـل مـن   3 مـل واضـيف لـه     3البروتينـي فـي مـاء مقطـر ثـم سـحب منـه         المسحوقمن 

ـ    ) 5N(من مل 3 هيدروكلوريك وحامض ال    ووضـعا فـي   هى حـد محلول هيدروكـسيد البوتاسـيوم كـال عل

   بمعزل عـن الهـواء ووضـعت        ببالله تم تصنيعها يدوياً ثم اغلقت فوهة االنابيب         خاصة ضيقة العنق  انابيب  

جاهزة للتحليل بجهاز محلـل االحمـاض االمينيـة          لتصبح المحاليل    )ساعة72(ولمدة   )م ْ 110(بالفرن بدرجة   

)Amino acid analyzer (ــركة ــن ش ــز م ــبجا(, )Model No L-8900-Hitachi( المجه ــة حل   ) مع

)Clark and Switzer, 1977 ; Elmore, 1968(.  

  

  رشيح الهالمي بواسطة تقنية كروماتوغرافي التفصل البروتين

  باسـتخدام تقنيـة الترشـيح الهالمـي       تم فصل البروتين الخام الـذي تـم الحـصول عليـه مـسبقاً                       

)Gel Filtration (الفصل ذي االبعـاد  عمود باستخدام )الحـاوي علـى مـادة الـسيفادكس    سـم  )105×2.5  

)Sephadex G-100 ( األجـزاء  بواسطة جهاز جـامع  االجزاء البروتينيةوتم جمع  Fraction collector  وتـم

 من عمود الفصل وعزلت االجزاء البروتينيـة         كل جزء بروتيني   إلزاحة )الماء المقطر  (االستردادحساب حجم   

  . )Andrews, 1965(  نانوميتر280ي عند الطول الموجمن خالل قراءة شدة االمتصاص 

  

   تقنية الترشيح الهالميباستخدامة  المعزولة البروتينيللمركبات الوزن الجزيئي التقريبي تقدير

ة  المفـصول  ة البروتيني للمركبات التقريبياستخدم نفس عمود الفصل المذكور سابقاً لتعين الوزن الجزيئي                 

مع حجوم الروغان للمحاليـل القياسـية       لبروتينية المفصولة من نوى التمر       ا للمركباتوبمقارنة حجم الروغان    

ــول      ــروتين المجه ــي للب ــي التقريب ــوزن الجزيئ ــدير ال ــن تق ــي يمك ــوزن الجزيئ ــة ال   المعلوم

)Skoog, 2006 ; Andrews, 1965( .  
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  النتائج والمناقشة

ـ               ) 1( يالحظ من الجدول           ات الموجـودة فـي     انـه تـم الحـصول علـى نـسبة جيـدة مـن البروتين

  نوى التمر باستخدام السحق واستخدام جهاز االمواج فـوق الـصوتية حيـث يعمـل علـى تكـسير جـدران                     

  الخاليــا ويــسهل مــن قابليــة ذوبــان المــواد البروتينيــة واستخالصــها بالمــاء مــن داخــل الخاليــا 

)Elmore, 1968; Whitaker, 1963.(  

) Schactele and Pollack, 1973( ريقة العالم الوري المحورةبطكمية البروتينات المقدرة يوضح  :1جدول ال

  .لنوى التمر  الخاملمستخلص المائيوكفاءة ترسيبها باألسيتون في اها المئوية ونسب

  

نوع 

  المستخلص

البروتين  تركيز

  )مل/ملغم(

  الكلي الحجم

  )مل(

كمية البروتين 

الكلي في 

  المستخلص

  )ملغم(

نسبة 

البروتين 

  في النبات

(%)  

وزن 

  النبات

  )غم(

كمية البروتين 

المستحصل 

عملياً  هعلي

  )ملغم(

كفاءة 

  الترسيب

(%)  

المستخلص 

المائي الخام 

  لنوى التمر

1.5 1760 2640 1.1 250 900 34.1 

  

  التحليل النوعي والكمي لالحماض االمينية 

ـ ن من التحاليل المائية الحامضية والقاعديـة لغـرض كـسر األو           ااستخدم نوع             البيتيديـة التـي    راص

   بــشكل كامــل رفلغــرض كــسر تلــك األواصــ ،حمــاض االمينيــة فــي جزيئــة البــروتين تــربط اال

   علـى   البوتاسـيوم  هيدروكـسيد    )5N(و الهيـدروكلوريك حـامض   ) 6N( اسـتخدم    وزيادة كفـاءة الفـصل    

  ،ه كـال علـى حـد      )العينـة ( مـن المـستخلص المـائي الخـام لنـوى التمـر              ب البروتيني المفصول  الراس

ــد  ــة   أنبع ــسخينها بدرج ــة وت ــب جاف ــي انابي ــعهما ف ــم وض ــواء  )  م110( ت ــن اله ــزل ع   وبمع

)Farmer et al., 2006 ; Clark and Switzer, 1977; Elmore, 1968; Colawic and Kaplan, 1963(   اسـتمرت

ــدة  ــل لم ــة التحل ــل )ســاعة72(عملي ــة تحل ــة األحمــاض لغــرض تحــسين كمي ــاألخص و االميني   ب

لتحطمهما الجزئـي والحامـضين االمينـين       ) Threonine (والثريونين )Serine(المينين السيرين   الحامضين ا 

ــين ــالين  و) Isoleucine( االيزوليوس ــة تحطمهــ   )Valine(الف ــون عملي ــك لك ــ اوذل ــبطء تمت   ب

)Miedel et al., 1989 ; Moor and Stain, 1963(  االمينيـة  لألحمـاض بعد ذلك اجري تحليل نوعي وكمي 

والذي يعتمد   ، االمينية األحماضخدام جهاز محلل    جة من عملية التحلل المائي بالحامض والقاعدة وذلك باست        النات

عند للعينة   االمينية   األحماضثم شخصت جميع     على راتنجات ذات القابلية على التبادل االيوني         األساسبالدرجة  

، شكل  1تقرير  ( التقاريروالموضحة في    )Rt (مع زمن االحتباس   نانوميتر) 440-570( طول موجي يتراوح من   
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للمحلـول البروتينـي القاعـدي      ) جـدول + شـكل  3،  2(لمزيج االحماض االمينية القياسية وتقرير      ) جدول+ 

المتـضمنة  (لمزيج االحماض القياسية    تحت الحزمة   مقارنة زمن االحتباس والمساحة     وبوالحامضي على التوالي    

تم التعرف على نوعية وكمية      )جدول+، شكل 1تقرير  ( فوحت نفس الظر  والتي مررت أوال ت    )حامضاً امينياً 18

  .االحماض االمينية في العينة

 االمينية والنقصان بنسبها فقـد لـوحظ        األحماض اختفاء قسم من     أوغياب  ) 3 ،   2(يالحظ من التقارير            

 لـم يـستخدم أصـال مـع         إذ) Valine(والفالين  ) Tryptophan(عدم وجود قمة الحامض االميني التربتوفان       

 األحماضالمشاكل الرئيسية في عملية التحليل بواسطة جهاز محلل          أهم االمينية القياسية وهذا من احد       األحماض

 ساعة من عملية التحلل المائي بالحامض       20 الجزئي بعد مرور     أو التحطم الشامل    إلىاالمينية وقد يعود السبب     

 ن قد تتداخل مع حزمـة الحـامض االمينـي الاليـسين           اهر لدينا حزمت  وعند تحليله باستخدام الجهاز سوف تظ     

)Lysine) (Beavan and Holiday,1952 (من مالحظتنا لوجود الحامض االميني التايروسـين  أو )Tyrosin (

 األحمـاض محلـل   لكون جهـاز ) Valine(والفالين Tryptophan) (اختفت قمة الحامضين االمينين التربتوفان 

ــساس ــة حـــ ــين  اًاالمينيـــ ــضين االمينـــ ــال الحامـــ ــود كـــ ــداً لوجـــ    جـــ

)Kaiser et al.,1974; Moor and Stain,1948 ( وكذلك التحطم الجزئي للحامض االميني الـسيرين) Serine (

فيتحطم ببطء او باألحرى يعتمد على      ) Threonine(اما الحامض االميني الثريونين     ) Methionine(والمثيونين  

وبالنسبة للحامض االميني الفـالين  ) Kaiser et al.,1974(تحلل المائي بالحامض الوقت الذي تمت فيه عملية ال

)Valine (         الفراغية الناتجة من السلسلة الجانبية      اإلعاقةفعملية تحريره باستخدام الحامض تتم ببطء وذلك بسبب 

) Asparagine(كما لوحظ تحول حامضي االسبارجين ) Clark and Switzer,1977; Elmore ,1968(الضخمة 

ــامين  ــرة   )Glutamin(و الكلوتــــ ــدي مباشــــ ــائي القاعــــ ــل المــــ   بالتحلــــ

   مجموعتهمــا االمينيــة بإزالــةوذلــك ) Glutamic(والكلوتاميــك  )Aspartic( الــى حامــضي االســبارتك

ــامض  ــور الح ــع ظه ــين   م ــدي االرجن ــي القاع ــامض ) Arginine(االمين ــائي بالح ــل الم   بالتحل

)Farmer et al., 2006; Michacl and Hans, 1998; West and Carbb,1992 ; Yano et al., 1990 Soby 

and Johnson,1981( من حسابنا للتراكيز(*)) Bassey, 2000; Karen et al., 1998(   لكال النـوعين التحلـل 

لوحظ زيادة التراكيـز لكافـة      ) ، الجدول 3+2تقرير  ( االمينية لنوى التمر بالحامض والقاعدة       لألحماضالمائي  

(   االمينيـة بالحـامض    لألحماض المائي   ل مقارنة بالتحل  )، الجدول 2 تقرير (حماض االمينية المحللة بالقاعدة   اال

ــر  ــدول3تقري ــافة) ، الج ــى باإلض ــونين   إل ــة المثي ــوامض االميني ــور الح   ) Methionne(  ظه

                                                 
  :  يتم حساب التركيز حسب القانون التالي(*)

K =  المساحة تحت الحزمة A  /تركيز االحماض االمينية القياسية  (a.a) concentration  
  . الثابت اللوني لالحماض االمينية القياسيةKحيث تمثل 

  A / Kالمساحة تحت الحزمة لكل حامض اميني = جهولة بعد ذلك يتم حساب تركيز االحماض االمينية الم



  دينا إدريس محمد الصواف
 

 

118

)Cohen et al.,1988 (واالسبارتك )Aspartic ( والكلوتاميك)Glutamic (   لذلك كان البد من اجـراء عمليـة

  ). William and George, 2010 ; Todd et al.,2006(التحلل المائي لالحماض االمينية بالقاعدة 

 فـي التـصنيع الحيـوي لـبعض          االمينية لتركيب البروتين مكونة لالنزيمات     األحماضإن وجود هذه            

وعة متنوعة مـن التطبيقـات فـي مجـال الـصناعة             وتستخدم في مجم   أخرىالمركبات ولها وظائف ايضية     

هي ) Threonine(والثريونين  ) Methionine(والمثيونين  ) Lysine( الاليسين   دعويوكإضافات لعلف الحيوانات    

 مـستهلكا رئيـسي     أيـضا  وتعد الـصناعات الغذائيـة       األعالف من هذه    اإلنتاج في   أهمية األحماض هذه   أكثر

 ماواالسـبريت  ، للنكهـة  اً محسن اًأساس الذي يستخدم   ) Glutamic( الكلوتاميك    االمينية وخاصة حامض   لألحماض

 اصطناعية منخفضة السعرات الحرارية وقد ظهرت لدينا        تحليه وسيلة   وصفه ب )Aspartic( سبارتكيصنع من اال  

  بالقاعـدة   االمينيـة لنـوى التمـر        لألحماض الذكر بتراكيز عالية بالتحلل المائي       األنفة االمينية   األحماضهذه  

)Vauquelin and Robiquet, 2005 ;  Stegink, 1987. (  

   االمينيـة فـي تركيـب العقـاقير ومستحـضرات التجميـل             األحمـاض  المتبقي مـن     اإلنتاجويستخدم        

)Garattini, 2000.(  
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  جدول +  شكل :1تقرير 

  االمينية القياسيةاألحماضيوضح تحلل 
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  جدول+  شكل :2تقرير 

 لل المائي لالحماض االمينية لنوى التمر بالقاعدةيوضح التح
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  جدول +  شكل :3تقرير 

 يوضح التحلل المائي لألحماض االمينية لنوى التمر بالحامض
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للراسـب البروتينـي النـاتج بالترسـيب      )Sephadex G-100(الترشيح الهالمي باستخدام الهالم من نوع 

  باالسيتون 

   األبعـاد  على عمود الفـصل ذي       إمرارهبعد   البارد للراسب البروتيني     األسيتونب نتائج الترسيب    أظهرت       

 األجـزاء  إلزاحـة باستخدام المـاء المقطـر    )Sephadex G-100( ى الهالمـسم والحاوي عل )105 × 2.5(

 )1 (والموضحة في الشكل   )أكثر أو مادة واحدة    حزمةقد يشمل كل    (  بروتينية حزم   وجود ثالث  إلىالبروتينية  

   والثانيـة والثالثـة والتـي تـساوي     األولىللقمم  )Elution volume(تمثل حجوم الروغان ) a ,b ,c (أنحيث 

 قدرت تراكيزها بطريقة )a ,b ,c(  البروتينيةالمركبات وبعد الحصول على  على التوالي،مل )53، 116، 339(

  .ول عليهاصيبين النتائج التي تم الح) 2( ومن ثم تم ايجاد كفاءة الفصل والجدول ،العالم الوري المحورة 
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 الناتج من الترسيب) Phoenix dactylifera(المظهر الجانبي لروغان الراسب البروتيني لنوى التمر: 1الشكل 

سم والحاوي علـى     )105 × 2.5( باستخدام عمود ذي االبعاد      الهالمي البارد بتقنية الترشيح     باألسيتون

مل ) 7( حجم كل جزء ، البروتينية المفصولةالمركباتتمثل ) Sephadex G-100(،) a ,b ,c(الهالم 

  .ساعة /مل) 42(وبسرعة جريان 

  

a 

b 
c 

Peak 
 a=53  
b=116  
c=399 

ml 
ml 
ml 



  ..................التحليل النوعي والكمي لألحماض االمينية للبروتين
 

123

 يوضح كمية البروتين للراسب البروتيني الناتج من المستخلص المائي الخام لنوى التمر قبل تمريره               :2جدول  ال

ي األبعـاد   ذمود الفـصل    ي في ع  الناتجة من الترشيح الهالم    البروتينية   والمركباتفي عمود الفصل    

  .)Sephadex G-100(سم والحاوي على الهالم من نوع ) 105 × 2.5(

  

  نوع المستخلص

تركيز 

  البروتين

  )مل/ ملغم(

الحجم الكلي 

  )مل(

كمية 

البروتين 

  )ملغم(الكلي 

النسبة 

المئوية 

(%)  

كفاءة 

الفصل 

(%)  

الراسب البروتيني الناتج من المستخلص 

  نوى التمرالمائي الخام ل
4.501 3 13.50 100  

المفصول بتقنية ) a(الجزء البروتيني 

  الترشيح الهالمي من مادة الراسب البروتيني
0.062 68 4.21 31.2 

المفصول بتقنية ) b(الجزء البروتيني 

  الترشيح الهالمي من مادة الراسب البروتيني
0.053 85 4.50 33.3 

قنية المفصول بت) c(الجزء البروتيني 

  الترشيح الهالمي من مادة الراسب البروتيني
0.021 148 3.10 23.0 

88  

  

ْ م لمنع عمليـة المـسخ       )4(ان استخدام المذيب العضوي االسيتون البارد بدرجة        ) 2(لوحظ من الجدول           

 فصل عاليـة     لقابليته على االمتزاج والتطاير في درجات حرارية واطئة، وقد اعطى كفاءة           اً جيد اًواعتباره مرسب 

)Whitaker, 1963.(  

  

   الوزن الجزيئي تقدير

   الجزيئيـة بـين     أوزانهـا  تراوحـت    لومـة الـوزن الجزيئـي     عم مـزيج مـن المـواد ال       إمـرار تم         

  والحـاوي علـى الهـالم       سـم  )105 × 2.5( األبعـاد ذي   على عمود الفـصل      دالتون  ) 204-2000000(

)Sephadex G-100 ( البروتينية المفصولة للمركباتالتقريبية زيئية  الجاألوزانوذلك لتقدير )a ,b ,c(.  
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  حجـوم روغانهـا     الجزيئيـة و   أوزانهـا  و  القياسية المعلومـة الـوزن الجزيئـي       المواد  يوضح :3الجدول  

              والحــاوي علــى الهــالم ســم)2.5×105( األبعــادعمــود الفــصل ذي التــي مــررت علــى 

)Sephadex G-100(.  

   

  )دالتون(لوزن الجزيئي ا  المواد
لوغارتم الوزن 

  الجزيئي

  )مل(حجم الروغان 

)Ve(  
Blue dextran 2000000  6.30 59. 4 

Bovine serum albumin 
(BSA) 67000 4.83 98 

Eggs albumin 45000 4.65 110 
Insulin hormone 5750 3.75 250 

Tryptophan 204 2.30 410 
  

للمـادة القياسـية المعلومـة الـوزن      Vo (Void volume( الفارغ من الحبيبات وبمقارنة الحجم الخالي       

 للمركـب  Ve (Elution volume(مع حجم الروغان ) 3(جدول ) Blue dextran (األزرقالجزيئي الدكستران 

   .2000000< يقع بحدود ) a(تبين بان الوزن الجزيئي التقريبي للمركب البروتيني ) a(البروتيني 

الحظ ظهور خط مـستقيم كمـا   يلكل مادة مقابل لوغارتيم الوزن الجزيئي لها (Ve)   حجوم الروغانوعند رسم

والمفصولة ) b , c( البروتينية للمركبات  التقريبية الجزيئيةاألوزانتم تقدير والذي من خالله (2) موضح بالشكل 

  )b , c( وتينـة المفـصولة  البر للمركبـات  قـيم حجـوم الروغـان    إسـقاط عند  و،بواسطة الترشيح الهالمي

للبروتينـات القياسـية    ) Ve(ي العالقة الخطية بين نسبة حجـم الروغـان          نمنحعلى التوالي ل   ،مل )116,399(

ـ  األوزان تبين بـان   )2(شكل   روفظوتحت نفس ال  المعلومة الوزن الجزيئي     ـ  ةالجزيئي  للمركبـات  ةالتقريبي

وكما موضح بالجـدول  دالتون على التوالي ) 251 ,45000(د لنوى التمر تقع بحدو) b , c( البروتينية المفصولة

)4(.  
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  .)b , c( البروتينية للمركباتالمنحني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي : 2الشكل 

  

  ح الهالمي  الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشياألوزانيوضح : 4جدول ال

  .التي تم الحصول عليها           

   

  )مل(حجم الروغان   المادة
الوزن الجزيئي التقريبي 

  )دالتون(

   <a( 53  2000000(المركب البروتيني 

  b(  116  45000(المركب البروتيني 

  c( 399  251(المركب البروتيني 

  

   -:وحسب القانون اآلتي 

   120× حماض االمينية عدد اال= الوزن الجزيئي للبروتين 

 االمينية القياسية المستخدمة فـي التحليـل والبـالغ          لألحماض متوسط الوزن الجزيئي     120ويمثل الرقم          

  لـذا  ) Valine(والفـالين   ) Trptophan( حامضا امينيا بـدون الحامـضين االمينيـين التربتوفـان            18عددها  

  ) 16666 ، 372، 2 ∽(هـي  ) a ,b ,c(لبروتينيـة   اللمركبـات  االمينيـة التقريبيـة   األحمـاض فـان عـدد   

 صـغير بروتين ) c(والمركب بروتينات ) a , b(دالتون على التوالي وعليه تعد المركبات البروتينية المفصولة 

  ).Ezzeddine and Al-Khalidi, 1981; Töple, 1976; Whitaker, 1963(بالببتيد  شبيه
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