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 دليل المحاضرة الثانية

 التركيب الكيميائي للخلية

  : مقدمة

ن التعريف الكيميائية للخلية والذي ينص )على أن الخلية هي تجمع لعدد هائل من الجزئيات المختلفة والتي تنتظم  إ
عرفة التركيب مالبالغة لبصورة عالية الدقة تمكن الخلية من أداء فعاليتها الحياتية المختلفة ( يوضح لنا األهمية 

  . ضافة لمعرفة وجودها بالصورة التي توجد فيها في الخالياإكيميائي للمركبات والجزيئات هذا ال

ونظرًا الختالف الخاليا وتنوع وظائفها فإن هذا التركيب يختلف في تفاصيله من نوع خاليا الى أخرى ولكننا  
  . خليةسنتحدث عن الصورة العامة للتركيب الكيميائي لل

وكسجين  األيجعل  وهو ما   %90 –  60يمثل الماء النسبة الكبيرة في تركيب الخاليا حيث تبلغ نسبته حوالي 
وتتوزع باقي النسب على المركبات الالعضوية والعضوية   . والهيدروجين تبعًا لذلك يحتالن النسبة العالية في الخاليا

  وغيرها .

  :  Water الماء في الخلية

الواحدة منه من ذرة هيدروجينية متعددة وتتركب الجزيئية  بروابطالماء من جزيئات مترابطة مع بعضها يتألف 
ن ذرة االوكسجين ذات شحنه سالبة ثنائية التكافؤ لذلك ترتبط بها ذرتا إن من الهيدروجين . ي أوكسجين وذرت

الى هذه الصفة أهمية الماء كأهم   ى الثنائية الضعيفة . ويعز القطبية ة الماء ذات لى تكوين جزيئإ هيدروجين مؤديةً 
  . وكذلك مذيب لعدد كبير من المركبات  ،الهامة في العمليات الحيوية لألمالحالمذيبات 

نه يمثل أيضًا وسطًا لعمل العديد من المركبات الحيوية . فالكثير من التفاعالت إلكونه مذيب شائع ومهم ف واضافةً 
وسط مائي وتنتقل عبره لكثير من المواد . كما أنه يدخل في تركيب عدد من المركبات مثل في االيضية تجري 

  . البروتينات والكاربوهيدرات والدهون وغيرها
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للتركيب الفريد لجزيئات الماء فقد اتصف الماء بصفات مميزة ذات أهمية كبيرة للحياة ومن أهم هذه   ونتيجةً 
 : المميزات 

تًا من جميع المذيبات المعروفة األخرى بسبب تركيبه الكيميائي البسيط وقطبيته  اركبات ثب الماء هو أكثر الم .1
 . الثنائية

 . وهي الصورة الصلبة )الجليد( والغازية )البخار( والسائلة 15وجوده في ثالث صور بدرجة الحرارة   .2
مما يوفر للماء سعة حرارية  يحتاج الماء الى سعره حرارية واحدة لكل غرام منه ليرتفع درجة حرارية واحدة .3

 . نوعية عالية ذات أهمية بالغة في محافظة الكائنات الحية على حرارة أجسامها
جسام الحية على  ليتحول الى بخار وهو ما يساعد األسعره حرارية  500غم من الماء الى  1يحتاج  .4

وتحويلها الى الماء ليتبخر وهو ما يساعدها على بقاء درجات  ،التخلص من كمية كبيرة من الحرارة الفائضة
 . ان لتلطيف البيئة التي حول حرارتها ثابتة إضافةً 

وهو ما يفسر طوفان   ،درجة الحرارة  بانخفاض تنخفض بعدها  ºم 4 يصلها بدرجة حرارة  ى للماء كثافة قصو  .5
 درجات الحرارة  بانخفاض تي تزيد كثافتها  الجليد على سطح الماء وهو بذلك يخالف جميع السوائل االخرى ال 

تساعد شدة توتر سطحه العالي على تماسك المادة الحية السائلة داخل الخاليا وتعتبر شدة التوتر هذه    .6
ويمكن مشاهدة قوة الشد السطحي للمادة عند سير الحشرات على  . بعد تلك التي يتميز بها الزئبق أعلى شدة

  . الماء مغلف بغشاء مرن سطح الماء حيث يظهر وكأن 
جسام يوضح بأن  لحركته داخل الخاليا واأل نتقال الجزيئات إضافةً ان مساهمة الماء في المساعدة على إ .7

 . للماء لزوجة منخفضة
 . كثر المذيبات أهمية للمواد العضوية والالعضويةأية الثنائية للماء فهو يعتبر من بسبب القطب .8

 :  Proteinsالبروتينات

اف للخاليا , يتركب من سالسل مختلفة العدد تبعًا لنوع  ج من الوزن ال %85-80نسبته  البروتينات ما تؤلف 
نية , يبلغ عددها  يحماض األممن وحدات متكررة من األ الببتيد البروتين . تتألف كل سلسلة من سالسل عديدات 

رة الكربون الفا ترتبط مع مجموعة  حوالي عشرون حمضًا , يتألف كل حمض أميني من ذرة كربون مركزيه تدعى بذ 
 . (1الشكل )   Rية تدعى مجموعة ب ان جهة ومجموعة أمين اضافًة لسلسلة جكاربوكسيل من  
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 ( تركيب الحمض األميني 1الشكل )

وجين كما هو الحال في الغاليسين  فقد تكون ممثلة بالهيدر  .ختالف في هذه الوحدات مجموعة اال  Rويمثل الجذر 
الحمض يب . إن ترك ة كما هو الحال بالغلوتاميككربونية متفرعة كما هو الحال بالليوسين أو غير متفرعأو سلسلة 

يمكن أن تكون    Rجموعة مف. يمنح البروتين قوه كبيرة في االرتباط مع مركبات عديدة مختلفة في الخلية  ياألمين 
الليوسين   نيالحال في الحمض األميية وكارهة للماء مما يساعدها على الذوبان في الدهون , كما هو غير قطب

كما هو الحال في  ية منها في الماء عن طريق تكوين روابط هيدروجين بينما تذوب القطبية ,  آالنينل يوالفين
 ستيدين  يان والهوالتربتوف

االسبارتيك  األميني حمض الة ذات شحنة سالبة كما هو الحال في ني في الحمض األميني متأ  Rوقد تكون مجموعة 
 رجين أو قد تكون غير متأنية .  مض االسبة الشحنة كما هو الحال في الحأو موجب

ينية كجزيئات  على جعل األحماض األم تعمالن ربوكسيل األمين والك إضافة لمجموعتي  Rإن وجود مجموعة 
للمحلول , كما  يو سالب اعتمادًا على األس الهيدروجينحيث يصبح الحمض األميني موجب الشحنة أرية بأمفومت

 أنه يكون متعاداًل في المحاليل المتعادلة . 

بطريقة   وتلتف, الشيفرات الوراثيةعلى توارد بناًء الببتيد من ارتباط األحماض األمينية مع بعضها  تتولد سلسلة عديد 
  ي مين للحمض األمينمجموعة األترتبط مجموعة الكاريوكسيل لحمض أميني مع  ، بحيث تشكل البروتينمعينة ل

 (.   2. الشكل )دية يالتالي وتدعى هذه بالرابطة الببت 
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 ( الرابطة الببتيدية 2الشكل )

قابلية عالية على التفاعل مع المركبات  عدد من المواقع النشيطة تجعل البروتين ذورتباط يوفر مثل هذا اإل
كما هو الحال في البروتينات  و مرتبطة بسيطة  حرة أ وتبعًا لذلك يمكن أن يتواجد البروتين بصورةالعضوية األخرى 
 يرتبط مع مركبات أو عناصر غير عضوية مثال : ويمكن أن   دراتية يهالدهنية والكاربو 

 . وبين مع الحديد في كريات الدم الحمراء النتاج الهيموغولين الغل الحمض األميني ارتباط 

 :  Lipidsالدهون 

مثل االسيتون   مذيبات العضويةفي ال تنحلفي الماء ولكنها  ال تنحلنها طبية منخفضة لذلك فإوهي جزيئات ذات ق
يدخل في تركيبها الكربون بونية طويلة هيدروكر  من سالسل تتألف الدهون . والكلوروفورم واإليتر والزايلول
 ترتبط معها عناصر أخرى مثل الفوسفور والكبريت والنتروجين .  وكسجين وقد والهيدروجين واأل

جزيئة غليسرول مرتبطة مع ثالثة أحماض أحماض دهنية مرتبطة مع الكحول )الغليسرول( تتألف الدهون من 
إما األحماض الدهنية التي يكون الكربون فيها  Rحيث يمثل  R-COOHدهنية، ويرمز لتركيبها عادًة بالطبيعية 

  مشبعًا بذرتي هيدروجين تسمى الدهون المشبعة أو يكون مرتبطًا مع ذرة هيدروجين واحدة عندئِذ تدعى غير مشبعة 
 .(3الشكل )
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 ( دهون مشبعة، وغير مشبعة 3الشكل )

 وظائف الدهون: 

الدهون في األنسجة كمخازن للطاقة إذ يتم استخدامها بعد نفاذ الكربوهيدرات المخزنة على شكل   تخزن  -1
 غليكوجين في الجسم وتعطي الدهون طاقة عالية بعد أكسدتها داخل الجسم.

 تدخل الدهون كمكونات أساسية في تركيب األغشية الخلوية كالنواة، والمايكروسوم والميتاكوندريا. -2
التي تشترك أصنافها في نقل   Lipoproteinsتتحد الدهون مع البروتينات لتشكل البروتينات الدهنية  -3

 الدهون في الدم.
 Glucoseفوسفاتاز  -6تعد بعض أنواع الدهون منشطات لعمل بعض األنزيمات فمثاًل مثل أنزيم غليكوز   -4

6 phosphatase  ومونو أوكسيجينازMonooxygenase .وغيرها 
لدهون كعازل حراري في جسم الحيوان واإلنسان من خالل تكوين طبقة عازلة تحت الجلد فتحافظ تعمل ا -5

 على حرارة الجسم من التغير السريع.
األحماض  لبعض الفيتامينات والهرمونات و  Precursorsتدخل الدهون بوصفها كمركبات أولية  -6

 . الصفراوية
حيث تشكل وسادة تحمي هذه األعضاء من الصدامات  ب خلية مثل الكليتين والقلاتحيط بأعضاء الجسم الد  -7

 الخارجية. 
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الهامة لحيوية الجسم مثل حمض   Essential fatty acidsتزود الجسم باألحماض الدهنية األساسية  -8
وبالتالي تقليل اإلصابة بالجلطات أو اإلصابة بأمراض   Fibrinاللينوليك الذي يساهم في زيادة الفيبرين 

 تصلب الشرايين. 
ه وكذلك يعطي الشعور بالشبع بسبب البطء في هضم الدهون  تود الدهون في الغذاء يزيد من استساغوج -9

 وامتصاصه من خالل الجهاز الهضمي.
 هنالك أحماض دهنية غير مشبعة لها أهمية كبيرة على سبيل المثال الحمض الدهني أوميغا -10

Omega fatty acid  يعمل على زيادةHDL   الكوليسترول المفيد( وعندها يقلل من اإلصابة بأمراض(
 القلب.

 تصنيف الدهون:

   :م الدهون الى ثالثة أنواع وهيتقس 

 Simple lipidsالدهون البسيطة  -1

 وهي استرات ألحماض دهنية مع الكحول وهي تنقسم بدورها إلى :

 Neutral lipidsالدهون المتعادلة :  -أ
 Waxesالشمعيات  -ب 
 المتعادلة:الدهون  -أ

. مما ينتج مايسمى بالغليسريدات  Glycerolاسترات ألحماض دهنية مع الكحول الثالثي هو الغليسرول  وهي
وتنقسم حسب عدد األحماض الدهنية المرتبطة بالغليسرول إلى )أحادية، ثنائية، ثالثية( وقد تكون الغليسريدات 

، أما عليها غليسريدات بسيطةي بالغليسرول( ويطلق متجانسة )إذا ارتبطت ثالث جزيئات من نفس الحمض الدهن
 . فيسمى بالغليسريدات المختلفةاذا ارتبط الغليسرول بأكثر من نوع من األحماض الدهنية 
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هي من النوع المختلط، والغليسريدات الثالثية موجودة في جسم اإلنسان   والغليسريدات  الثالثية الموجودة في الطبيعة
وحول األعضاء مثل القلب  Subcutaneousوتحت الجلد  Adipose tissuesهنية وال سيما األنسجة الد 

 . والكليتين

سميت الغليسيريدات الثالثية بالدهون المتعادلة ألن ليس لها شحنة كهربائية وهي إما مادة صلبة او سائلة في درجة 
 حرارة الغرفة، وهذا يتوقف على طبيعة األحماض الدهنية المكونة للدهن. 

معظم الزيوت النباتية تحوي أحماضًا دهنية غير مشبعة وبهذا تكون هذه الدهون سائلة في درجة حرارة الغرفة، إن 
 أما الغليسريدات الثالثية التي تحتوي على أحماض دهنية مشبعة فتكون صلبة أو شبه صلبة في درجة حرارة الغرفة.

مزيج من ثالث جزيئات من وينجم عنها  Lipaseيباز حلل الغليسيريدات الثالثية إنزيميًا بواسطة أنزيم اللتن
 األحماض الدهنية وغليسيرول. 

 Waxesالشموع  -ب 

وهي مكونات الطبقة المغلفة لجسم الحيوان  وهي استرات ألحماض دهنية مع كحوالت ذات أوزان جزيئية عالية  
 النحل .كالجلد والفرو والريش ، وتغطي أوراق النباتات الشمعية والثمار وكذلك شمع 

 Conjugated lipidsالدهون المركبة )المقترنة(  -2

 سوف نذكر بعض األمثلة عنها  مثل : 

 Phospholipidsرة : الدهون المفسف -أ

روجينية  ثم ارتباط قاعدة نتتتكون من استرات يرتبط فيها حمض الفوسفوريك محل جزيئة من األحماض الدهنية 
 وتركيب البروتين الدهني . كيب األغشية غالبًا والتي تدخل في تر 

وهو من أكثر الدهون   Phosphatidyl choline: ويطلق عليها فوسفاتيديل كولين Lecithinsاللسيثينات  •
التي تدخل في تركيب األغشية الحيوانية وتتكون من غليسرول وحمض الفوسفوريك و أحماض دهنية وقاعدة 
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م في استقالب الدهون في الكبد ودوره في تركيب ولهذه الدهون دور مه Cholineنتروجينية هي الكولين 
 الجسم وهو أحد مركبات الجهاز العصبي ويوجد في صفار البيض بنسبة عالية. 

 Phosphatidylإيثانول أمين مجموعة مركبات تابعة إلى فوسفاتيديل : Cephalinsالسيفالينات  •
ethanolamine   وفوسفاتيديل سيرين وتختلف عن اللسيثينات في عدم قابليتها للذوبان في الكحول إال أنها

تنحل في اإليثر والكلوروفورم وتتكون من غليسيرول وحمض الفوسفوريك و أحماض دهنية و إيثانول امين أو  
 سيرين وهي مركبات موجودة في الدماغ أو الجهاز العصبي والكبد.

توجد في معظم األنسجة الحيوانية ويكون أكثر ترفرًا في   Phosphatidyl inositol فوسفاتيديل إنوسيتول •
األنسجة الدماغية والعصبية، ينتج عن تحلله أنزيميًا غليسريرول وحمض الفوسفوريك و أحماضًا دهنية  

 والكحول الحلقي إينوسيتول.
إذ تتكون من قاعدة  Sphingomyelin: ومن أمثلتها السفنكومايلين Sphingolipidsالدهون األسفنجية  •

نيتروجينية هي السفينكوسين ) وهي عبارة عن كحول أميني ذي سلسلة هيدروكربونية غير مشبعة وحمض  
  .دهني واحد فضاًل عن حمض الفوسفوريك(

 : Glycolipidsالدهون السكرية  -ب 

، مثال عنها: وهي مركبات تحتوي على كاربوهيدرات و أحماض دهنية وال تحتوي على حمض الفوسفوريك
: وهي دهون تحتوي على كاربوهيدرات عادًة تكون الغاالكتوز أو الغلوكوز و  Cerebrosidesالسيروبروسايد 

أحماض دهنية ذات وزن جزيئي عالي وسفنكوسين ، وتوجد بالدرجة األساسية في الجهاز العصبي في الدماغ والكبد 
 والكليتين والطحال. 

وهي مركبات شبيه بالسيروبروسايد ماعدا وجود حامض الكبريتيك وتحتوي  : Sulfolipidsالدهون الكبريتية:  -ت 
 . Cerebronic acidأيضًا على السفنكوسين والغاالكتوز وحامض السيروبرونيك 

 : وتصنف استنادًا للكثافة إلى: Lipoproteinsالبروتينات الدهنية   -ث 
 Chylomicronesالكيلومايكرونات  -
 Very low density lipoproteins VLDLالبروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدًا  -
 Intermediate density lipoproteins IDLالكثافة   متوسطةالبروتينات الدهنية  -



9 
 

 low density lipoproteins LDL البروتينات الدهنية واطئة الكثافة  -
 High density lipoproteins HDLالكثافة  عالية  البروتينات الدهنية -
 :Derived lipidsالدهون المشتقة  -3

، Sterols، الستيروالت Steroidالستيروئيدات مثال عنها األحماض الدهنية )المشبعة وغير المشبعة(،  
 . Terpens،  التربينات Keton bodiesاألجسام الكيتونية 

الكولسترول   :كحولية التشبه الدهون في تركيبها ولكن تشبهها في صفاتها مثل: هي مركبات   الستيروئيدات 
 وهرمونات الغدة الكظرية والهرمونات الجنسية .  

حد نهايتها ويمكن أن يكون هذا  بونية في أتتألف الستيروئيدات من هيدروكربونات حلقية ترتبط مع سلسلة كر 
 (.4الشكل ) كما هو الحال في تركيب الكولسترولوأخرى كارهة له نهاية محبة للماء  المركب ذو

 

 ( تركيب الكولسترول 4الشكل )

 :   Carbohydratesالكاربوهيدرات 

  . هي مركبات حياتية معقدة تتألف من الكاربون والماء بنسبة ثابتة وقد تحتوي أيضًا على الكبريت والنتروجين
واحدة على سبيل المثال  خاليا , حيث ينتج من جزئية غلوكوزعد الكربوهيدرات من أكثر مصادر الطاقة في الت

 .  ATPجزئية   38بـ   صافي من الطاقة تقدرمقدار 
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ضافة الرتباطها مع خل أيضًا بنسب بسيطة في تركيب األغشية الخلوية وغيرها إكما أن هذه المركبات تد 
 مركبات عضوية فعالة داخل الخاليا 

 ات فإنه يمكن تصنيفها إلى ثالثة مجاميع هي :  واعتمادًا على تعقيد الكربوهيدر 

 حادية  السكريات البسيطة أو األ -1
 ة السكريات القليل -2
 السكريات المعقدة  -3
كون هذه الذرات منتظمة  ذرات كربون , يمكن أن ت 10-4ة من سكريات مؤلفالسكريات البسيطة : هي  -1

 الخماسي أو على هيئة حلقات سداسية .  يومعلى هيئة حلقة كما هو الحال في السكر الريبوز 

والكيتون والهيدروكسيل يد هااللد  وثيل يهذه االشكال مجاميع كيميائية مختلفة مثل مجموعة الممع وترتبط 
  ( 5)شكلوغيرها   ...الكتوزوالغوالفركتوز  لوكوز الغشهر هذه السكريات وأ

 

    

 االحادية البسيطة : ثالثة أنواع من جزيئات السكريات  5شكل
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 :  أو الثنائية  السكريات القليلة -2

 حادية  جزيئات من السكريات األ  4-2فة من  هي سكريات مؤل

 مثل : سكر القصب ) السكروز( يتألف من جزيئتين من الغلوكوز والفركتوز ) سكر الفواكه( 

 لف من جزيئة سكر غلوكوز وأخرى غاالكتوز  : يتأ )الالكتوز( سكر الحليب 

 (.6الشكل ) لوكوز)المالتوز( : يتألف من جزيئتين غ عيروسكر الش

 

 

 بعض أنواع السكريات القليلة . 6شكل 

 السكريات المتعددة :  -3

في  وهي جزيئات متعددة من السكريات البسيطة وخصوصًا الجلوكوز ويختلف عدد جزيئات الجلوكوز الداخلية 
( وقد ترتبط السكريات المتعددة مع البروتينات أو مجاميع   C6H12O6)  nتركيبها لذلك يرمز لها بالصيغة 

  .( 7الشكل ) ....من الكبريت أو غيرها

  ءوالنشا  يكوجين لغوال  ينوالهيبار   أنواع السكريات المتعددة السكريات المتعددة المخاطبة والكايتينمن أشهر 
 وغيرها . 
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 .المتعددة السكاكر أنواع بعض( 7) الشكل

 :   Enzymesنزيمات ألا

دون أن   Activation energyتنشيط للتفاعالت الكيميائية عن طريق تزويدها بطاقة  محفزةنزيمات عومل األ
 تدخل في التفاعالت أو تتحطم . 
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تينات بسيطة , اال أن بعضها مؤلف من بروتينات معقدة يصل  وزنها الجزيئي الى و نزيمات من بر تتركب األ
تين  و ها مع مجموعة غير بروتينية ترتبط مع البر نزيمات الى ارتباطتعقيد تركيب هذه األيعود  .أكثر من مليون 

    Apoenzymالذي يعرف باألبو أنزيم 

. وعندما يرتبط الجزء غير البروتين من المعقد ارتباطا   Holoenzymeويسمى المعقد الكامل بالهولو أنزيم 
ما إذا ، أ Prosthetic groupوثيقًا مع البروتين فإنه يمكن أن يعد جزء منه ويدعى عندها بالمجموعة الملحقة 

عندما يكون المركب غير   C0-enzymeافق االنزيم ًا فإنه يعد وحدة مستقلة تدعى بمر ضعيف  كان االرتباط
 البروتيني مؤلف من مادة غير عضوية مثل أيونات الحديد والنحاس والزنك والكاليسيوم وغيرها. 

 Carbonicوالعوامل المساعدة مثل  NADPفي األنزيم  Bومن أبرز مرافقات األنزيم فيتامين 
anhydroginase والسايتوكروم ، الذي يحتوي على أيونات الزنكC  و أنزيم  ،التي تحتوي على الحديد

و أنزيمات الكاينيز مع وجود أيونات المغنزيوم و أنزيم الكحول  ، األميالز الذي ينشط بوجود أيونات الكلور
 ديهايدروجيناز بوجود أيونات الزنك.

يمتلك األنزيمات أماكن خاصة نشيطة تتأصر من خاللها مع أماكن مماثلة موجودة في المواد الداخلة في 
دة تفاعلية واحدة مثل  في تخصصها فبعضها ذو تخصص مطلق لما. تختلف األنزيمات Substratesالتفاعل 

الذي يعمل على تحلل اليوريا إلى ماء وثاني أوكسيد الكاربون وبعضها ذو تخصص   Ureaseأنزيم اليورياز 
  -6-الذي يعمل على تحويل المركب جلوكوز G6PDمطلق يتطلب مادة مستقبلة لأللكترونات مثل أنزيم 

 . NADPH2يتحول إلى  NADP+ة إلى المركب فوسفات إلى حمض الكتيك مفسفر وتنتقل االلكترونات الناتج 

 وهي:   1962صنفت األنزيمات إلى ستة مجاميع وفقَا للمؤتمر العالمي لألنزيمات الكيميائية المنعقد عام  

 Oxidoreductasesأنزيمات األكسدة واإلرجاع  

 Transferasesاألنزيمات المرافقة  

 Hydrolasesأنزيمات التحليل المائي 

 Lyasesأنزيمات الالييز  
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 Isomerasesأنزيمات اإليزوميراز 

   Ligasesأنزيمات اللحام  

 حماض النووية : األ

اال انها لم تجلب   ، 1871اكتشفت االحماض النووية منذ فترة طويلة ترجع الى نهايات القرن الثامن عشر
ق ائتركيبها الكيميائي وكذلك بسبب تخلف الطر بسبب قلة المعلومات المتوفرة آنذاك عن االنتباه الى أهميتها 

 واالجهزة العلمية المستخدمة . 

مض  قع الحخاللها تحديد مو ستطاع من ا باسمهسميت  تلويننشر العالم فولجين طريقة  1924وفي عام 
 مركبات حمراء اللون .  بشكل DNAالنووي 

ومات الموجودة في نوى يقع في الكروموز  DNAـ أن ال يثبت بما   ،لمركبات فوق الصبغيات لقد ظهرت هذه ا
 . الخاليا 

حقًا وجود كميات من االحماض النووية موجودة في السايتوبالزم والنوية أثبتت الدراسات التي أجريت ال
همية الكبيرة  كما أكدت األلتلك الموجودة في النوى . والمايتوكوندرايا والبالزميدات والبالستيدات إضافة 

 وية في الوراثة وبناء البروتينات.النو  لألحماض 

 حماض النووية :  تركيب األ

مشابهة لما هو الحال في البروتينات إال أنها   االحماض النووية هي سلسلة من عديدة الوحدات ) بوليمرات(
تيدات تألف سلسلة عديدة الوحدات في الحمض النووي من نيوكليو تختلف عنها في الصفات والوظائف . ت

متكررة تنتظم بطريقة معينة مؤلفة زوج من السالسل التي تلتف على بعضها بطريقة منظمة خاصة في  
 مفردة من هذه الوحدات . من سلسلة  RNAامض النووي  بينما يتألف الح  DNAالحامض النووي 

       النووية بأن النيوكليوتيد مؤلف من سكر خماسي وقاعدة  لألحماض لقد تبين من خالل التحليل الكيميائي 
  DNAمض النووي ( لقد بينت هذه التحاليل بأن نيوكليوتيدات الح  8 يتروجينية ومجموعة فوسفات ) شكلنا

في  ل األوكسجين مقارنًة مع سكر خماسي ذو مجموعتين هيدروكسي منقوص الريبوز مؤلفة من سكر خماسي 
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ال تحتوي التيمين المتوفرة في   RNA، كما تبين أن نوكليوتيدات الحمض النووي RNAالحمض النووي 
 بل تستبدل باليوراسيل. DNAنيوكليوتيدات الحمض النووي 

 

 وتيد تركيب النوكلي   )8الشكل )

قد أظهرت الدراسات الكيميائية لألحماض النووية أن نسبة القواعد النتروجينية في األحماض النووية مختلفة و ل
أنها تختلف من حمض نووي لنوع معين من األحياء آلخر. كما أظهرت النتائج السابقة أن هناك خمسة من 

و أن هذه القواعد تقع في  واليوراسيل واألدنين والغوانينأنواع القواعد النتروجينية هي التيمين والسيتوزين 
المؤلفة من التايمين والسيتوزين واليوراسيل والبيورينات المؤلفة من مجموعتين كيمياويتين هما البريميدينات 

 األدنين والغوانين. 

عة الفوسفورية  بحيث ترتبط المجمو  ترتبط النوكليوتيدات المؤلفة لسالسل األحماض النووية بطريقة معينة
لثالثة لسكر مع ذرة كربون ا األول نيوكليوتيد سكر اللذرة الكربون الخامسة الواقعة في النهاية الخامسة 

سل عديد ستر وهي تمثل العمود الفقري لسالاأل ة ثنائي يةالفوسفور  الرابطةتدعى هذه النيوكليوتيد التالي و 
 .(9الشكل ) المؤلفة للحمض النووي  النيوكليوتيدات 
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مما يولد قطبية معينة ذات  3 َ         5 َ ،  3 َ                 5 َ رتباط تستمر على طول السلسة االإن اتجاهات 
أهمية في التضاعف والوظائف الوراثية، ونتيجًة لذلك فإن كل سلسلة من سالسل الحمض النووي تنتهي 

 سيل في النهاية الثالثة. بمجموعة فوسفوريل في النهاية الخامسة ومجموعة هيدروك

( حيث يبدأ الشريط DNAتترتب نهايات شريطي الحمض النووي باتجاهات متعاكسة )في الحمض النووي 
ال يمكن مشاهدة التوازي  و مايطلق عليه بالتوازي المتضاد.األول بالنهاية الخامسة لينتهي بالنهاية الخامسة وه 

 ألنه يتألف من شريط مفرد فقط. RNAالمتضاد في الحمض النووي 

 

 ( تركيب سالسل األحماض النووية 9الشكل )

 ثبات األحماض النووية في الخاليا:

على  تعتبر جزيئات األحماض النووية ثابتة خلويًا ويعود ذلك لوجود مجموعة من الروابط الكيميائية التي تحافظ 
 تركيبها متماسكًا وهذه الروابط هي : 
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روابط الفوسفور ثنائي األستر التي تظهر بين مجموعة الفوسفات لذرة الكربون الخامسة لسكر نيوكليوتيد مع   -1
ذرة الكربون الثالثة لسكر النيوكليوتيد التالي. هذه الروابط هي روابط مكافئة تمثل كما قلنا العمود الفقري  

 لى مقاومة األضرار المحتملة.لسالسل وتساعدها ع
وهي روابط كثيرة جدًا ويحتاج   DNAالروابط الهيدروجينية بين القواعد النتروجينية في الحمض النووي  -2

 تقريبًا. ºم  100األمر لتحطيمها إلى استعمال درجات حرارة عالية تصل إلى 
وجود روابط أخرى لمكونات النيوكليوتيدات مع المركبات الموجودة في الوسط الخلوي لزيادة ثبوتية الشكل  -3

 الجزئي للحمض النووي.
 

 :DNAالحلزون المضاعف للحمض النووي 

وكريك حيث افترضا نموذج مجسم قاموا ببناءه بأن   من قبل العالمان واطسن  1953ذا النموذج في العام ووضع ه
عد مؤلف من شريطين يلتفان على بعضهما بطريقة حلزونية معينة بحيث ترتبط القوا  DNAالحمض النووي 

استند نموذج الحلزون المضاعف إلى العديد (.10و أن التفافها نحو اليمين الشكل ) النتروجينية للشريطين داخلياً 
 من النتائج العلمية التي نشرها عدد من الباحثين قبلهما  
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   DNAالحلزون المضاعف للـ بنية وتكركيب  ( 10الشكل )

لقد وجدا من هذه النتائج بأن أبسط نموذج يمكن أن يبنى من سالسل عديد النيوكليوتيدات هو أن ترتبط سلسلتان  
تربط النيوكليوتيدات نحو الخارج بينما ترتبط القواعد  روابط الفوسفور ثنائي االستر التيمع بعضهما بحيث تكون 

وبنهاية البناء ووجد أن الحلزون يلتف نحو   مع السيتوزين ، والجوانين من الداخل بحيث ترتبط األدنين مع التايمين
 اليمين. 

إثبات حقيقة هذا بأن النموذج صحيح ويمثل معظم األحياء، كما وجد أن هناك  أجريت بعد ذلك بينت التجارب التي 
 نادرة يسارية االلتفاف و أشكال نادرة أخرى. DNAنماذج 

شريط مفرد في بعض الفيروسات إال أن ذلك ال يمثل شذوذًا  على هيئة DNAكما وجدت أبحاث أخرى وجود الـ 
 عن النظام العام للتركيب كما تبين الحقًا.

منها استقراريته، وعدم اندثاره وقدرته على التضاعف حيث  DNAوفر النموذج الجديد صفات مهمة للحمض النووي 
بعد انفصاله كقالب لبناء شريط جديد بحيث أن األجيال الجديدة من الخاليا   DNAيخدم كل شريط من أشرطة الـ 

 تحصل في حمضها النووي على شريط أبوي و آخر جديد وهو مايدعى بالتضاعف شبه المحافظ.  
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رصة لحصول الطفرات الوراثية من خالل استبدال القواعد النتروجينية بطريق الخطأ وغير  ويوفر النموذج أيضًا الف
 ذلك . 

 خارج النواة :  DNAالحمض النووي 

تقع في عضيات سايتوبالزمية تسبح في السايتوبالزم وتمثل هذه   DNAمض نووي وجد بأن هناك جزيئات ح 
 مثل المايتوكوندربا والبالستيدات والبالزميدات البكتيرية .   :جينات خاصة بهذه العضيات الجزيئات 

وتتركب من نفس مكونات  ةمورث 100-5هذه عدة مورثات تتراوح مابين  DNAتحمل جزيئات الحامض النووي 
 نقسام الخاليا الى االجيال الجديدة الناتجة .  ي النوى وتتضاعف ذاتيًا وتنتقل باالحامض النووي الموجود ف

ات بعضها يخدم وظيفة العضيات واآلخر له ولة على هذه الجزيئات مجموعة من البروتينمفر المورثات المحكما تش 
 ها بينما يكون لبعضها أهمية طبيعية وصناعية .  أهمية في تضاعف

بينما تشفر  طالق الطاقة مة إلالمايتوكونديري يشفر لعدد من االنزيمات التنفسية الالز  DNAمض النووي فالح
البالزميدات وبروتينات التمثيل الضوئي   DNAالتي نظهر في البكتيريا من قبل  بروتينات مقاومة الصادات الحيوية

 البالستيدات .  DNAمن قبل 

 :   RNAيه وم الريبوز  ةاالحماض النووي

هذه االحماض من  تبنىمن االحماض النووي في الخاليا وهي مؤلفة من شريط مفرد .  %10تمثل هذه االحماض 
ن القالب .لقد وجد من خالل دراسة  االستنساخ تنفصل بعد ذلك عبعملية تدعى ب DNAقالب حامض نووي 

تختلف قلياًل في التركيب لكنها ذات وظائف   RNAاالحماض النووي بأن هناك جزيئات عدة من الحامض النووي 
  80-70من النيوكليوتيدات مقارنة مع الف أ مؤلفة من عدة  r RNAالريبوسومي مض النووي فجزيئة الح. مختلفة 

اال أنه مع   RNA mمض النووي المرسال بينما يختلف طول الح  RNA tنيوكليوتيد في الحامض النووي الناقل 
ي وممض النووي الريبوز وعلى الرغم أن جميع جزيئات الحومي . ذلك أصغر من جزيئة الحمض النووي الريبوز 

RNA   . ذات نهاية مذيلة بعديد االدنين وقبعة جوانسين اال أنها تختلف وظيفيًا 
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مض النووي المرسال مؤلف من ترددات ثالثية من القواعد النتروجينية التي تمثل الشفرات الوراثية المحمولة فالح
مض النووي الريبوسومي في بناء  الحبينما يساهم  ،نتاج البروتينات إل والتي يتم ترجمتها داخل الريبوسومات 

 تين جزيئات الحامض النووي الناقل . الريبوسومات وتقوم بنقل االحماض االمينية الالزمة لبناء البرو 

الى  انتاج  ية ذات أهمية كبيرة في عمليات الترجمة التي تؤدي وموعلى ذلك فإن االحماض النووي الريبوز 
 البروتينات . 

و مادتها الوراثية في جزيئة واحدة أتمثل بينما  DNA ـنه وجد بعض الفيروسات تخلو من الوعالوة على ذلك فإ
 .   RNAمي و جزيئتان من الحمض النووي الريبوز 

 

 

 


