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تحلیل عینة من مستخلص نباتي بروتیني  باستعمال الكروماتوغرافیا الورقیة اعطت النتائج      

 المدونة في الجدول التالي :
 04 03 02 01 رقم البقعة الملونة

 Rf 0.2 0.4 0.8 0.6معدل السریان 
 

 المطلوب : 
 ؟حلل النتائج المحصل علیھا  .1
 للبقع حسب وزنھا الجزیئي المتزاید ؟رتب الوحدات الموافقة  .2
 اربط كل وحدة بمعدل سریانھا اذا كانت االوزان الجزیئیة للوحدات ھي ھي كالتالي : .3

 االالنین  الوحدة 
 
 

 حمض االسبارتیك  المیثیونین الجلیسین 

الوزن المولي 
g/mol 

89.1 75.05 149.21 133.10 
 
 

 حدد الشكل العام لھذا الجزيء  ووضح الروابط الببتیدیة علیھ ؟ .4
 احسب عدد الروابط الببتیدیة في ھذه الحالة ؟ .5
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 4التمرین 
 



بقع متمتایزة  وھذا دلیل على ان العینة تحتوي  4تحلیل العینة اوضح ظھور  .1
 احماض امینیة متمایزة ومختلفة . 4على 

ترتیب االحماض االمینیة  حسب اوزانھا المزایدة أي من اخف حمض امیني  .2
 اللى االثقل :

تنص قاعدة الكروماتوغرافیا الورقیة ان الحمض االمیني االخف ھو الذي یقطع 
اكبر مسافة بدءا من خط البدء وبالتالي ھو الذي لھ اسرع معدل سریان باعتبار  

 ان معدل السریان یعطى بالعالقة : 
Rf = X/Y 

 حیث : 
X  المسافة التي یقطعھا الحمض االمیني : 
Y  بدءا من خط البدء . : المسافة التي یقطعھا المذیب 
 

 ومنھ یكون الترتیب كما یلي :
 الوزن المتزاید                                  

 + 
     01                       02                   04              03 

 ربط  كل حمض امیني بمعدل سریانھ : .1
 تبعا للوزن الجزیئي المدون في الجدول فان الربط یكون كما یلي : 
 

 الجلیسین 01
 االالنین 02
 المیثیونین  03
 حمض االسبارتیك 04

 
 أي كما یلي :

 
 + 

     01                     02                04              03 
 الجلیسین                 االالنین             المیثیونین      حمض االسبارتیك

 
 
  

 الشكل العام لھذا الجزيء : .2



 انھ رباعي ببتید :
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 یدل على الرابطة الببتیدیة  Lالحرف 
 Acide aminé: حمض امیني  Aaاما : 
      R1. R2. R3. R4  جذور : 

 
 3عدد الروابط الببتیدیة ھنا =  .3

 


