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 الفصل األول
 مدخل إلى الكيمياء الحيوية

Introduction to Biochemistry 

 مقدمة -1-1
Introduction 

ىو العمم الذي يختص بدراسة التركيب النوعي والكمي  Biochemistryالكيمياء الحيوية    
لممركبات التي تدخل في تكوين المادة الحّية، وتحوالت ىذه المركبات في العمميات الحيوّية 

االنسان أو الحيوان أو النبات. تُقسم المختمفة، وذلك بطرق كيميائية في ظروف الحياة سواء عند 
 إلى:

، وكمية ىذه الكيمياء الحيوّية البنيوّية: تيتم بدراسة التركيب الكيميائي النوعي لممركبات .1
 مثل: السكرّيات، البروتينات، الميبيدات، الحموض النووّية......إخ. المركبات.

 الكيمياء الحيوّية االستقالبّية: تيتم بدراسة:  .2
  وتفكك المواد في الخمية وذلك من أجل اكتساب الطاقة الالزمة لتركيب خاليا بناء

 جديدة وغيرىا ويتم ذلك تحت تأثير األنزيمات.
 .دراسة تنظيم التفاعالت التي تتم تحت سيطرة الجممة العصبّية واليرمونات 
  دراسة الطاقات الحيوّية ومعرفة طريقة تشكل جزيئاتATP  خالل عمميات األكسدة

 البيولوجّية.
  دراسة األسس الجزيئّية لظاىرة التوريث، ومعرفة الطريقة التي يجري بواسطتيا انتقال

 الصفات الوراثّية من جيل إلى آخر.
  دراسة األسس الجزيئّية لمظواىر المرضّية المختمفة التي تصيب الجسم ومعرفة

من خالل االصابة باألمراض المختمفة )عمم  التغّيرات الطارئة عمى المركبات الحيوّية
  .(Path biochemistryالبيوكيمياء المرضّية 

الكيمياء الحيوّية الوظيفّية: تدرس العالقة بين بناء المركبات العضوّية وعممّيات تكييفيا من  .3
 ناحية، ووظيفة النسيج أو العضو الذي يحتوي ىذه المركبات من الناحية األخرى.
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 لواقع تتشابك األقسام الثالثة بشدة فيما بينيا في معرض دراسة الكيمياء الحيوّية.لكن في ا    

 ات الحيةالتركيب الكيميائي لمكائن -1-2
Chemical composition of organisms 

مختمفًا يدخل في تركيب أجسام الكائنات المكونة لمكتمة  ن عنصراً تم اكتشاف ما يزيد عن ستي    
 وتقسم إلى عناصر:الحية لألرض، 

 وىي: %0.001كثيرة الوجود يزيد تركيزىا عن  Macro elementsعناصر ماكروئّية  .1
OCHCaKNPSMgNaClFe ,,,,,,,,,,,. 

-0.001الدقيقة تتراوح كميتيا ما بين  Micro elementsعناصر ميكروئّية  .2
MnZnCuBMoCOمنيا:  0.000001% ,,,,. 

منيا:  %0.000001 تزيد كميتيا عن عد الدقيقة الما ب Ultra elementsعناصر  .3
SeHgAuRaU ,,,,. 

بعض العالقات بين الدور الحيوي لمعنصر الكيميائي ومكانو في الجدول الدوري  وجود لوحظ    
التصنيفي، فكمما ازدادت الكتمة الذرّية لمعنصر ازدادت سميتو وانخفضت بالتالي كمّيتو في األجسام 

من المادة الحية وتستطيع أن تشكل اتحادات  %90من  الحية. تشكل العناصر األكثر انتشارًا أكثر
ة في الماء وتحقق روابط متعددة، وتسطيع تكوين جزيئات متماسكة متراّصة مع مسافات منحم

 أصغرّية بين الذرات، وتكّون بالتالي جزيئات أكثر مقاومة لفعل المؤثرات المختمفة. 
تشكيل اتحادات تعطي عند تفككيا كمية كبيرة من الطاقة  ,SPيتصف بعضيا مثل     

 ة أثناء تشّكميا والتي تمزم لعمميات النشاط الحيوية.المختزن

 المركبات التي تؤلف التنظيم الجزيئي لمخمّية -1-3
The compounds that make up the molecular organization of the cell 

ة عمى صورة توجد العناصر الكبيرة و الصغيرة العديدة التي تدخل في تركيب الماءة الحيّ     
 كيميائّية: مركبات
من الكتمة الحّية، يقوم بعدة  %75الماء: تتألف معظم كتمة الجسم من الماء حوالي  .1

 وظائف أساسّية:
 .ُيشكل وسطًا لكل التفاعالت الكيميائّية الحيوّية 
  يعمل كمذيب لمكثير من المركبات الضرورّية لحياة الخمّية، وُيخمصيا من بقايا

 ين، الكميتين، و التعرق ......إلخ. االستقالب بإطراحيا عن طريق الرئت
  األسموزييمعب دورًا ىامًا في الضغط. 
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 .يمعب دورًا مزّلقًا ومخففًا لالحتكاك خاصًة في المفاصل 
 .منظم مثالي لمحرارة حيث يمتاز بحرارة نوعّية عالية مقارنًة بمعظم السوائل 
  الماء متعادل حيثpH=7  تجري في وىو وسط لمعظم التفاعالت الخموية التي

 أوساط معتدلة.
من الماء الكمي في  %60-50يتوزع الماء في وسطين رئيسيين: ماء داخل خموي يشكل من     

الجسم، وماء خارج خموي يضم السائل الخاللي، ماء البالزما، ماء النسج الضامة، ماء العظام 
 والماء بين الخاليا. 

يوجد توازن ديناميكي بين السائل داخل الخموي وخارج الخموي، وألن معظم خاليا الجسم تسمح     
لمماء بالنفوذ بشكل حر، فإنو ال توجد حدود واضحة ُتمّيز بين الماء داخل الخموي والماء خارج 

 الخموي. 
ة، من الوزن الجاف لممادة الحيّ  %50-40البروتينات: ىي األولى وأىميا تشكل من   .2

وُتعتبر أساس الحياة أو أنو يمكن النظر إلى الحياة عمى أنيا إمكانّية وجود المادة 
 البروتينّية، ىذا الوجود الذي ُيحافظ عمى نفسو بالتجديد الذاتي لمختمف أجزائو.

الحموض النووّية: كميتيا ثابتة ولكنيا قميمة وىي ُتوّجو عمميات اصطناع البروتينات وتحدد  .3
 تيا، إضافة لتقل الصفات الوراثّية من جيل آلخر.بنيتيا ووظيف

مركبات كيميائّية متعددة: ىي السكريات، الشحوم، والمركبات المعدنّية تكون كمياتيا  .4
 من المادة الجافة. %50متفاوتة من كائن آلخر تمثل 

 ، مشتقاتمركبات قميمة الوجود: الييدروكربونات، كحوالت، ألدىيدات، أحماض كربوكسيمّية .5
  و نواتج األّيض، الفيتامينات، واليرمونات. تاماض أمينّية، استيرات وأمينأح

المركبات الدعامّية: تقوم بدور ضام في البناء الداخمي في الجسم، ذات أوزان جزيئّية  .6
 مرتفعة أساسيا السكريات و المبيدات .....إلخ.

السكريات و  مركبات الطاقة: ىي المركبات الالزمة من أجل النشاط الحيوي، وتضم .7
OHCOالمبيدات التي تتأكسد لتعطي الطاقة و  22 ,. 

يؤدي تجمع الجزيئات الكبيرة )بروتينات، ليبيدات، سكريدات، الحموض النووّية( إلى ما يسمى     
 المركبات فوق الجزيئّية التي تعطي البنى التحت خموّية.

 الخمّية -1-4

Cell 

 وتحتوي الخمية عمى أجسام أصغر، التركيبية والوظيفية في الكائنات الحيةالخمية ىي الوحدة     
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منيا تسمى عضّيات، مثل أجسام غولجي، وىناك أيًضا النواة التي تحمل في داخميا الشيفرة الوراثية 
بالخمية غشاء يسمى بالغشاء الخموي، ولدى الخاليا النباتية، جدار من السميموز يسمى  كما يحيط

 غشاء بالزمي، وىو غير مرن كالغشاء الخموي.
 تتكون الخاليا حقيقية النواة من أربعة أجزاء رئيسية كما تشاىد بالمجير الضوئي ىي:    

 شاء الخمويالغ. 
  .النواة 
  .السيتوبالزم 
  الييكل الخموي. 

 .مكوناتيا وحيوانية، الخمية ال    
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إن عمميـة المحافظة عمى اتـزان البيئة الداخميـة لممخموقات الحية تسـمى االتزان الداخمـي، وىى     

جزء أساسي من فيزيولوجيا الخمية وىي ضرورية لبقاء الخمية. ويعد الغشـاء البالزمي أحد التراكيب 
الداخمي؛ فيو حاجز فاصل رقيق مرن بين الخمية وبيئتيا يسمح بمرور المسـؤولة أساًسا عن االتزان 

المواد المغذية إلى الخمية وخروج الفضالت والمواد األخرى. تحوي جميع الخاليا البدائية والحقيقية 
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النواة غشـاًء خمويًّا يفصميا عن البيئة السائمة التي توجد فييا. ُتعدُّ خاصية النفاذية االختيارية إحدى 
الصفات الميمة لمغشاء الخموي؛ إذ يسمح الغشاء الخموي بمرور بعض المواد إلى الخمية، ويمنع 

 مرور أخرى. 

 
النواة ىي التركيب الذي ينظم عمميات الخمية، وىي مركز التحكم في الخمية، وتحوي النواة     

المعمومات التي تستخدم معظم الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجين في الخمية الذي يخزن 
 .في بناء البروتينات الالزمة لنموىا، ووظيفتيا وتكاثرىا

الشبكة االندوبالزمية الباطنة ىي نظام يتكوَّن من أكياس وقنوات متصمة ومتداخمة محاطة     
بغشاء مزدوج تعمل بوصفيا مواقع لبناء البروتين والدىون؛ حيث تزودىا االنثناءات والصفائح التي 

يا بمساحة سطح أكبر لكي تُنجز الوظائف الخموية. وعندما ترتبط الريبوسومات مع منطقة داخم
 .باطنة خشنة ةفإن ىذه المنطقة تسمى شبكة ىيوليّ عمى الشبكة الييولية الباطنة 

ىناك قسم من الشبكة الييولية الباطنة ال يحوي ريبوسومات ممتصقة بيا؛ ويسمى ىذا القسم     
أو الممساء، وتقوم ىذه الشبكة بتركيب المواد  agranularولية الباطنة الالحبيبية باسم الشبكة اليي

 الشحمية في الكثير من العمميات اإلنزيمية األخرى في الخمية. 
 الوظائف الميمة األخرى لمشبكة اإلندوبالزمية الباطنة، وخصوًصا لمشبكة الممساء منيا ىي:     

 الجميكوجين عندما يستعمل لتوليد الطاقة. أنيا تحوي إنزيمات تتحكم في تحمل .1
تحوي أعداًدا كبيرة من اإلنزيمات القادرة عمى نزع سموم المواد التي تؤذي الخاليا مثل  .2

أو باليضم أو بالتضمين مع حمض العقاقير ؛ وىي تحقق ذلك بالتخثير أو باألكسدة 
 .ميكورونيك أو بطرق أخرى غير ذلكغال

ات توليد الطاقة لمخمية. وبدونيا ال محطّ  mitochondriaلميتوكوندريا تسمى ا :الميتوكوندريا    
ات واألكسجين؛ وكنتيجة لذلك تتمكن الخاليا من استخالص كميات مناسبة من الطاقة من الغذيّ 

ات تتوقف كل الوظائف الخموية األساسية. وكما ىو مبين في الشكل السابق توجد ىذه العضيّ 
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ى ولكن يختمف عددىا الكمي في الخمية الواحدة من أقل من مئة أساًسا في كل أقسام الييول
ميتوكوندريا إلى عدة مئات منيا حسب كمية الطاقة التي تحتاجيا الخمية. وباإلضافة لذلك تتركز 

   .الميتوكوندريا في أقسام الخمية المسؤولة عن أكبر جزء من استقالب الطاقة في الخمية

 
 تركسا( الم4( األعراف 3خارجي ( الغشاء ال2الغشاء الداخمي  (1

وظيفة الميتوكوندريا تعتبر الوظيفة الرئيسية لمميتوكوندريا ىي استخالص الطاقة من المواد     
الغذائية الرئيسية التي تستخمص الخاليا طاقتيا منيا، وىي األكسجين وواحد أو أكثر من المواد 

نوزين الفوسفات الطاقة المحررة لتوليد ثالثي أديوتستعمل ، ة كالسكريات والدىون والبروتيناتالغذائي
ATP  الذي يستعمل ىو نفسو وليست األغذية األصمية نفسيا في أنحاء الخمية لتزويد الطاقة لكل

 التفاعالت االستقالبية فييا. 

 
ل ولجي مكّون من مجموعة من األغشية المتراصّ غجياز      ة في أربع طبقات أو أكثر تعد  

ولجي، ثم تمتحم غتسمى الحويصالت تنبثق عن جياز فيا داخل أكياس بيا وتغمّ وترتّ البروتينات 
الحويصالت بالغشاء الخموي لتحرر البروتينات إلى بيئة الخمية الخارجية. حيث تكون ىذه 

 الحويصالت رقيقة ومسطحة ومكدسة قرب النواة.
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وجد في الخمية حويصالت تحوي مواد تيضم، أو تحمل ت :Lysosomes األجسام الحاّلة    
ات وىي عضيّ  ،lysosomesالعضيات وجزيئات المواد المغذية الزائدة، ُتسمَّى الجسيمات الحالة 

ولجي، وتنتشر خالل الييولى. وتوفر ىذه الجسيمات جياز ىضم داخل غحويصمية يولدىا جياز 
أو الغريبة عن الخمية  بةالمخرّ وبة خصوًصا األجسام الخاليا يمكنو ىضم البنيات والمواد غير المرغ

 م لمتخمص منيا. مثل الجراثي
ىي جسيمات شبيية فيزيائًيا بالجسيمات الحالة،  peroxisomesالجسيمات البيروكسيدية      

ولكنيا تختمف عنيا في أمرين ميمين: أوليما أنيا تتكون بالتبرعم من الشبكة الييولية الباطنة 
ليس من جياز غولجي كما في حالة األجسام الحالة ؛ وثانييما أنيا تحوي إنزيم الممساء و 

. ويتمكن العديد من االكسيدازات من ()اإلنزيم الحال hydrolaseاألكسيداز بداًل من الييدروالز 
توحيد أيونات األكسجين مع أيونات الييدروجين من مختمف المواد الكيميائية من داخل الخمية 

. وىذه المادة نفسيا وبدورىا ىي مادة مؤكسدة قوية تستعمل H2O2ي أكسيد الييدروجين لتكوين ثان
، وىو أنزيم أكسيدازي آخر يوجد بكميات كبيرة في catalaseبالتزامن مع إنزيم الكاتاالز 

 .الجسيمات البيروكسيدية  فيؤكسد مواد عديدة يمكن أن تكون سامة لمخمية لوال أكسدتيا
من المئة تريميون خمية أو أكثر في جسم اإلنسان بنية حية يمكنيا أن تبقى عمى  تمثل كل خمية    

قيد الحياة إلى األبد، وفي بعض الحاالت يمكنيا أن تعيد توليد نفسيا إذا ما توفرت ليا في السوائل 
 المحيطة بيا مواد مغذية مناسبة.


