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پروتئین ها



پیوند پپتیدي



ساختمان پروتئین ھا



ساختمان اول





ساختمان انسولین

زنجیره   A
S                                 S

Gly-lle-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Ala-Ser-Val-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn

S                                                                                   S
S                                                                                   S

Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala

                                                                                                  
                                                                                                             

Bزنجیره 



ویژگي ھاي پیوند پپتیدي

بعبارت دیگر حول محور این پیوند چرخش . پیوند پپتیدي خاصیت پیوندھاي دوگانھ را دارد -1•
.بھ راحتي صورت نمي گیرد

.چھار اتم تشكیل دھنده پیوند پپتیدي در یك صفحھ قرار دارند -2•

چھار اتم تشكیل دھنده پیوند پپتیدي در یك خط مستقیم قرار ندارند و زنجیره بھ صورت  -3•
.زیگزاگ مي باشد

)  مقابل ھم(ترانس  اكسیژن عامل كربونیل نسبت بھ ھیدروژن متصل بھ ازت در وضعیت  -4•
.قرار دارد









ساختمان دوم پروتئین

  مارپیچ آلفا•

  صفحات چین دار بتا•























ساختمان كالژن





ساختمان سوم پروتئین





ساختمان  چھارم پروتئین





 اثر مواد و آنزیم ھا بر روي زنجیره  پلي پپتیدي



.مي شكند Lysو  Argپپتیدھا را از سمت كربوكسي اسیدھاي آمینھ ي : تریپسین -1

Ieu-Val-Arg-Trp-Tyr-Met-Asn-Gly-Lys-Phe-Ile-Gly



پپتیدھا را از سمت كربوكسي اسیدھاي آمینھ حلقوي مي شكند: كیموتریپسین

Leu-Val-Arg-Trp-Tyr-Met-Asn-Gly-Lys-Phe-Ile-Gly



سایر مواد
این ماده عالوه بر . با آمین ھاي آزاد زنجیره پپتیدي تركیب مي گردد: دي نیتروفلوئوروبنزن•

اسیدھاي آمینھ آرژینین و لیزین نیز  Rعامل آمین انتھایي با عوامل آمین موجود در ریشھ 
.مي باشد روش سانگراستفاده از این ماده اساس تعیین توالي اسیدھاي آمینھ بھ . واكنش مي دھد

.  است روش ادمناستفاده از این ماده اساس تعیین توالي اسیدھاي آمینھ بھ : فنیل ایزوتیوسیانات •
.این ماده برخالف دي نیتروفلوئوروبنزن فقط با عامل آمین آزاد انتھایي تركیب مي شود



سایر مواد
با عامل آمین انتھایي واكنش مي دھد و در شناسایي اسیدھاي آمینھ یك زنجیره : دانسیل كلراید•

.  كاربرد دارد

از این ماده جھت رنگ . با اسیدھاي آمینھ واكنش داده و تولید رنگ آبي مي كند: نین ھیدرین•
.  آمیزي اسیدھاي آمینھ در روش كروماتوگرافي استفاده مي گردد



طبقھ بندي پروتئین ھا

 پروتئین ھاي ساده•
  پروتئین ھاي كروي–

  آلبومین•
 گلوبولین ھا•

  پروتئین ھاي رشتھ اي–
  فیبرینوژن•
  كالژن•
  كراتین•
  فیبروئین•

  پروتئین ھاي مركب•
  كروموپروتئین ھا–
  گلیكوپروتئین ھا–
  فسفوپروتئین ھا–

  پروتئوگلیكن ھا–



عوامل دناتوره كننده

درجھ حرارت باال -1•
حالل ھاي آلي -2•
اسید و باز -3•
اوره -4•
گوانیدین -5•
•6- SDS )سدیم دو دسیل سولفات  (


