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         جـامعـة الشـام الخاصـةي

 كلية الطب البشري   

 

 للخليةاحليوي ائي يالرتكيب الكيم
THE BIOCHEMICAL STRUCTURE OF THE CELL 

 ال نتظ ة والجزيئات العضرررررر ية العناصررررررم اليي يائية هائل من من عددلف أجهاز معقد يت الخلية

وتي ن الغاية المئيسررية من  .Metabolismقالب تسررتفاعالت االي ينها من القيام بج يع  معقد م ابتناسرر  

جين اليمب ن والهيدرو ويشرريل على حياتها وانقسررامها وت ايزها.الع ليات الحي ية ضرر ن الخلية  ا الحفا  

الصررر دي م يشررريل  اإلنسررران. بين امن كتلة الذرات ال  ج دة  ا جسررر  % 99نح   واآلزوت واألكسرررجين

ي جد  يها عناصرررم  ك ا .%9.9 نح  الف سرررف رو والب تاسررري م واليالسررري م واليل ر واليبمي  وال غنيزي م

مثل الي د والنحاس والقصديم والتا تي ن عادة ضمورية لنشاط  %9.90بي يات قليلة جداً تقل عن  أخمى

ه هائل  اليي يائية،هذا ويعد اليمب ن أه  العناصررم  بعض األنزي ات والهمم نات. إذ يت ين من تشررييل تن  

 الحياة.لذلك ال عجب أن تي ن الجزيئات التا تحت ي اليمب ن ها أساس  الجزيئات،من 

مع  تتحد( أو أنها Ionsي نات إما على شرررريل شرررر ارد  ألعناصررررم السررررابقة الذكم  ا الخلية ت جد ا

ن جزيئات   ،2O، غاز األوكسجين O2H  جزيء ال اء ،بسيطة أو معقدة Moleculesبعضها البعض لتي  

 طة ذات األوزانأمثلة عن الجزيئات البسرررررري Naclكل ر الصرررررر دي م  ،2COد اليمب ن يغاز ثانا أوكسرررررر

حين تي ن ،  ا Micromolecules ة(غمي   الصررررر   يئات الصرررررغيمةالصرررررغيمة، لذا تدعى بالجز الجزيئية 

،  Macromolecules  اليبمي ة(وتعمف بالجزيئات اليبيمة ،الجزيئات ال عقدة ذات أوزان جزيئية كبيمة

 بيدات والح  ض الن وية التا تس ى ال مكبات العض ية.يالبموتينات والسياكم واللك

نات واألي تضررر  ال اء واألمال   ال عضررر يةيتضرررم م ا سرررب  أن ال ادة الحية تتي ن من ممكبات 

 بيدات والح  ض الن وية.يال عدنية وممكبات عض ية تش ل البموتينات والسياكم والل

 :Inorganic compounds المركبات الالعضوية

  ال اء واألمال  ا( وهC-Hجزيئاتها على روابط هيدروكمب نية   ال تحت يوتشررر ل ج يع ال مكبات التا 

 .ال عدنيةواألي نات 

I-الماء (H2O): 

من محت ى الخلية  %09، حيث يشرررررريل ال اء من أه  ال مكبات الالعضرررررر ية  ا ال ادة الحيةيعد   

وه  ماء داخل الخلية  %99جد ال اء على شرررريل ماء حم نسرررربته التفاعالت اليي يائية الحي ية. ي تت   يه و

حيث يمتبط مع جزيئات  %9ط نسبته بممت االستقالبية، وماءمن أجل التفاعالت  ويي ن جاهزاً لالستخدام

 والثالثة المحاضرة الثانية

 أ.د.آدم متوج
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وال يتج د هذا ال اء إال بدرجة حمارة دون الصررفم م ا  هيدروجينية،بموابط  عضرر ية وخاصررة البموتينات

ارجها وخكبيمة داخل الخاليا  ال اء ةوتي ن ك ييفسم تح ل األب اغ والبذور لدرجات الحمارة ال نخفضة. 

ليبمى ا وتدل هذه الي يات اليبيمة لل اء على أه يته. يت زه  ا الس ائل الخاللية ومصل الدم والل ف حيث

 .ةالحيال تعضيات   ا حياة

 ددةالمتعوالوظا ف  أهم الخصاااااا  يت تع ال اء باليثيم من الخصرررررائي اليي يائية وسرررررنذكم أدناه 

  :للماء

من الشررر ارد وال مكبات ال  ج دة  ا الخاليا.  ه  مذيب ليثيم من ال  اد  يعد ال اء مذيباً م تازاً ليثيم -1

شرررررريل روابط هيدروجينية مع الزمم ي( لي نه Hydrophilicالعضرررررر ية ال سررررررتقطبة  ال حبة لل اء 

ية التا تح يها   ( وهذا يؤدي إلى تي ين غالف مائا يح ل O=Cو COOHو NH2و OHاليي يائ

 تعمف بأنها غيم قابلة للذوبان  ا ال اء ة أما ال  اد غيم ال سررررتقطب دون اتحادها مع بعضررررها البعض.

لعدم تي ين روابط هيدروجينية معها م ا يؤدي إلى طف ها على سررررررطم ال اء لذلك ها م اد كارهة 

 .Hydrophobicلل اء 

جعل وهذا ي هيدروجينية،ت يل جزيئات ال اء إلى الت اسك مع بعضها البعض عن طمي  تي ين روابط  -2

 ال اء سائالً وليس غازاً عند درجات الحمارة ال عتدلة.

ية تُعزى إلى  اهمة االسررررررتقطاب التا يت تع بها الجزيء،  الحمارة  ي تاز ال اء -3 بحمارة ن عية عال

ن درجة بسرررررربب حمارته الن عية العالية نجد أو االسررررررتقطاب،تزداد كل ا زادت شرررررردة  الن عية لل ادة

. وتي ن هذه الظاهمة الفميدة ائل األخمىإذا ما ق رن  مع معظ  السررر  ببطء،فض حمارته تمتفع وتنخ

ثبررات درجررة حمارتهررا.   ن ال عموف أن العررديررد من التفرراعالت  علىهررامررة جررداً للخليررة ليا تحررا   

اليي يائية الحي ية التا تحدث داخل الخلية يصدر عنها طاقة حمارية، وبذلك يي ن ال اء الخل ي ب ثابة 

  لخلية.ال ثالا لحمارة اال نظ  

4- pH  هذا مع  0 النقا ه  ال اء ناسرررررررب  عادل ويت نه محل ل مت ظام الخل ي، حيث أي أ أن معظ  الن

 التفاعالت اليي يائية الخل ية يت   ا أوساط متعادلة.

يعد ال اء مصررررررردراً إلمداد الخلية بالهيدروجين واألوكسررررررجين اللذين يدخالن  ا تمكيب اليثيم من  -5

 ال مكبات العض ية التا تتي ن منها ال ادة الحية.

ن ع تج االسرررتقالبان قل وين ،سررر ج يع خاليا الج إلىال نحلة  على إيصرررال ال  اد الغذائيةال اء  يع ل -6

 جهاز اإلطما .طمي  

 ج يع  تت  فا ال اء، واألنزي يةاالسررررررتقالبية الذي تجمي  يه ج يع التفاعالت  يشرررررريل ال اء ال سررررررط -7

 التا ال تحدث عادة إال  ا أوساط سائلة. الحي يةالتفاعالت اليي ائية 
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II-المعدنية واأليونات األمالح Salts & Ions: 

األمال   هذه العديد من لحياتها، ي جدوتي ن ضررررمورية  ،جزءاً مه اً من بنية الخلية األمال تشرررريل 

وتظهم هذه األمال  على شرررررريل كل ر  ،، السرررررررائل بين الخاليا(الدم، الل ف ا الخاليا و ا السرررررر ائل  

رد زي م. أما الشرررر ايال غن دي م واليالسرررري م والب تاسرررري م والصررررمن وكمب نات وكبميتات و  سررررفات كل 

والش ارد المئيسية داخل  ،Cl-واليل ر  Na+ ها الص دي م ions Extracellularالخلية المئيسية خارج 

 .HCO3وشاردة البييمب نات والف سفات  k+ ها الب تاسي م  Intracellular ionsالخلية 

 :الفعاليّات التالية تؤدي ا العديد من و ائف الخاليا،  ها  األمال  والش ارد وتسه 

نا األمال  من الخلية ب ضررررررعها  ا ماء مقطم  إنها ت  ت  الخلية،تحا   األمال  على حياة  -1  إذا أزل

 مباشمة.

 السيطمة على حمكة ال اء بين خاليا الجس  ال ختلفة.  -2

يث ح موق الي  ن اليهمبائا على األغشرررررية الخل ية، ائياً متعلقاً بظه ر اختالف  ا تلعب دوراً كهمب -3

 لش ارد ال عدنية ع ل الخاليا القابلة للتنب ه، كالخاليا العصبية والعضلية.تنظ  ا

 تلعب دوراً بني ياً،  ها تدخل  ا بنية بعض ال مكبات ال ه ة كالح  ض الن وية والهي  غل بين.  -4

الة، ك ا بهذا الشيل  ع  تصبم باألنزي ات التا  د ال عدنيةعن طمي  ارتباط الش ار، ؤدي دوراً تنظي ياً ت -5

 تسيطم على سمعة بعض التفاعالت  ا الخلية.

قل البسرررررريطة  ا نب دوراً ناقالً، حيث تعت د بذلك على مشرررررراركة بعض ال عادن وبعض الجزيئات لعت -6

الحديد  كمومات وليتمونات، مثالها الشررر ارد ال  جبة للحديد والنحاس التا تدخل  ا تمكيب السررريتاإل

 يدخل  ا تمكيب الهي  غل بين حيث يمتبط مع األوكسجين ويشارك  ا نقله.الذي 

 .ATPالالعض ية  ا تمكيب الـ  الف سفاتكاستخدام دي و يفة طاقية تؤ -7

تؤدي و يفة مييانييية، إذ تدخل الشرر ارد ال  جبة لليالسرري م والشرر ارد السررالبة للف سررفات  ا تمكيب  -8

 متانتها وق تها.العظام وتحدد 

،   ثالً تلعب شرر ارد الف سررفات والبييمب نات دوراً هاماً  ا األسرراسررا-الحفا  على الت ازن الح ضررا  -9

تيي ف الخلية لتبدالت درجة الح  ضررررررة، أي تؤدي دوراً م قياً. وتعتبم ج لة بييمب نات الصرررررر دي م 

م من  الهي  غل بين  ا اليميات الحج لة   ا حين تُعدالج لة ال  قية المئيسرررة  ا السررر ائل الخاللية، 

 أه  الج ل ال  قية  ا الدم.
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  :Organic compounds المركبات العضوية

 مي ة( الصررغ تحت ي كا ة ال مكبات العضرر ية على اليمب ن، وقد ت جد على شرريل جزيئات صررغيمة

Micromolecules   ة اليبمي   جزيئات كبيمةأو)  Macromolecules ناتجة عن تج ع عدد كبيم من

. وي ثل كل ب لي يم Polymersالب لي ماتالجزيئات الصرررررغيمة مشررررريلة ما يسررررر ى متعددات الجزيء أو 

ة تمتبط مع بعضرررررها بموابط متشرررررابه Monomersسرررررلسرررررلة ط يلة من وحدات تمكيبية أحادية الجزيء 

ة. والح  ض الن وي ت، البموتيناتراوسررررررنبحث أدناه أه  الجزيئات اليبيمة  ا الخلية اليمب هيد .محددة

نيرررة حررراديرررا ر نر مريرمات الرترررالريرررة عرلرى الرترترررالرا أوترترير ن مرن الر ي ت السررررررريررراكرم والرحر ر ض األمر

ورغ  أنها جزيئات  لذلك  إن ال  اد الدسرر ة أو الده ن  الليبيدات( باإلضررا ة Nucleotidesيلي تيداتوالن

الجزيئات إلى ضررر  (  إنها سرررتدرس وتُ 0999-099معدل كتلتها الجزيئية يتماو  بين  عادة أصرررغم بيثيم 

ب أن يجومع بعضررها البعض لتشرريل مج  عات جزيئية أكبم بيثيم. هذا عادة طال ا أنها تتما   الضررخ ة 

ا تنتظ  ة إال عندمأن الجزيئات العضرر ية اليبيمة ها جزيئات الحياة لينها ليسرر  حي   سررابقاً نا ك ا ذكمنشرريم

ين الحد الفاصرررررررل ب تعبم عندئذها خلية إذ أنها ال عقدة الفعالة التا تتي ن من ة  ا األنظ الب لي ماتهذه 

 ،  الخلية ها أصغم وحدة للحياة.والج امداألحياء 

ه ال مكبات العض ي م التا والعناصكبيماً، إذ تختلف عن بعضها بعدد ذرات اليمب ن  تن عاً  ةوتتن  

ب كسيل مواليروكسيل واألمين دهيلكا  بها ال متبطةال ج  عات ال  يفية  هذا تعدديضاف إلى  بها.تمتبط 

 على مج  عة الييت ن باحت اء األول اإلسرررررتموجينوالتسرررررت سرررررتيمون  الهمم نان يختلف.   ثالً وغيمها(

      ، األمم الذي يتما   مع تغيمات واضحة بين الذكم واألنثى.والثانا على مج  عة الهيدروكسيل

 

 

 

 

 

 

  ترول.ليسو(، الذين يشتقان من الكإلستروجينوستيرون( واالنثوي )الفرق بين الهرمونين الجنسيين الذكري )التست
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  :Carbohydrates رياتالكربوهيدرات أو السك -1

لليائنات  بعضرررها يشررريل مصررردر طاقة ،االنتشرررارمج  عة متن عة وواسرررعة تشررريل اليمب هيدرات 

النباتات  كالنشررررراء  امباشرررررمة كالغل ك ز أو مخزن الحية، وهذا ال صررررردر إما أن يي ن قابالً لالسرررررتخدام 

يتين مثل السرررررريلل ز  ا النباتات والي يمب هيدرات دوراً بنائياً بعض ال الحي انات. وتؤديوالغليي جين عند 

كثم ب صررردر للطاقة، إذ أنها األوتت ثل ال  يفة المئيسرررة لليمب هيدرات بتزويد الجسررر   هذا الحي انات. ا 

من الطاقة اليلية %99منها ح الا  ضرررل واأله   ا اسرررت مارية الحياة،  قد تصرررل نسررربة الطاقة و مة واأل

 .التا يحتاجها الجس 

  ومن أمثلة ذلك:، للجس بعض ال مكبات ذات األه ية اليبيمة  ا تمكيب اليمب هيدرات وتدخل 

 وو يفته إزالة الس  م من الجس .الذي ي جد  ا اليبد  :الغلوكويورونيكحمض  -

تفمز مادة  ، وكذلكMast cells، تفمزه الخاليا الضرررررررامة البدينةوها مادة مانعة للتخثم :الهيبارين -

 عند التعمض للغبار وحبات الطلع.والذي ييثم إ مازه  الهيستامين

 . ا جس  اإلنسان : و يفته تزيي  ال فاصلرونيكوالهيالوي حمض -

خاط ال لتعطا : وها م اد مخاطية ناتجة عن ارتباط السرررريميات مع البموتينات المخاطية يناتالبروت -

Mucus لح اية الخاليا من األنزي ات الهاض ة. هارة األمعاء  ال فمز من  

  وخفض سيم الدم.وتقليل الي ليستمول وها م اد مضادة لإلمساك   Fiber:األلياف -

 .Bالتا تمكب  يتامينات  وه  يساعد على ن   بيتميا األمعاء :الالكتوز سكر -

اليمب هيرردرات وتي ن نسرررررربررة ذرات يرردخررل اليمب ن والهيرردروجين واألوكسررررررجين  ا تمكيررب 

باً  ا . ومن أمثلتها ( وذلك ك ا ه  الحال  ا جزيء ال اء0لىإ 0لهيدروجين إلى ذرات األوكسررررررجين غال

وعلى المغ  من بعض  .(11O22H 12C( والسرررررريموز  6O12H6C  والغل ك ز( 5O10H5Cالميب ز  

إلى ثالث  nتشررررريم ( حيثn O2CHاالسرررررتثناءات تيتب الصررررريغة العامة لليمب هيدرات على النح  التالا 

 .(O2CHوحدات أو أكثم من 

 وتصنف الكربوهيدرات في ثالث مجموعات ر يسية: 

  :) Monosaccharidesاألحاديةريات )السك -أ

وتعد .ذرات من اليمب ن 8-3البسررريطة وتتضررر ن  ياتتسررر ى السررريم اليمب هيدرات إذوها أبسرررط 

 حليلها إلى ممكباتحل ة ال ذاق، تذوب بسرررمعة  ا ال اء، ال ي ين تالسررريميات األحادية جزيئات صرررغيمة 

 :إلى وتصنف تبعاً لعدد ذرات اليمب ن التا تح يها أبسط منها.
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  والميب ز منق ص األكسجين، وه ا مي نان أساسيان للح  ض الن وية  مثل الميب ز الكربونخماسية

األنزي ات  وت ائ  AMPو ATPوتسرره   ا تمكيب الـرررررررر  على التتالا(DNA والـرررررررر RNA الـرررررررر 

Coenzymes. 

  ب  سررريم الحلي كت زوالغاالوالفمكت ز  سررريم الفاكهة(،  العنب( كالغل ك ز  سررريمساااداساااية الكربون

 ناً أحيا عمفلذلك يالدم  ، وه  ي جد  ا السداسية على اإلطالق السياكم ه أ كوزالغلوويعد  .(األحادي

ب ثابة السيم  الغل ك ز، و ا أنسجة الجس  األخمى. ويعد (دم 3س 099ملغ سيم ليل  99 -بسيم الدم

 ا كم ج د بشرريل حم  وه  ،بالطاقةد الجسرر  الذي يزو   االمئيسرر  ق دالفيزي ل جا للحي انات، وه  ال

 اً من جزءاً مه لهتحل  يؤمن و يات الثنائية وعن الغليي جين ال خزون  ا اليبدملسرررررريينتج من تحل ل ا

ية ، ك ا أنه يدخل  ا ع لالناتج األسرررراسررررا لع لية التمكيب الضرررر ئا الخل ية. وي ثل الغل ك زالطاقة 

و ا  سررررررلوالع  سرررررريم الف اكه(  ا الف اكه الفركتوزوي جد  .التنفس لخاليا بدائيات وحقيقيات الن ى

 .يةئالثنا ه  أحد مي نات الالكت ز  سيم الحليب( واألخيم من السياكم الغاالكتوزالسائل ال ن ي، 

  سيمول ومن  ثالثية الكربون سيمألدهيد وه  أحد ال  اد البينية  ا التنفس الذي يتح ل إلى غلي مثل غلي

 يد  ليبيد(. ث  إلى ثالثا غليسيم

    :Oligosaccharides ياتالسكرقليالت  -ب

، وتتي ن من اتحاد عدة وعديدات السرررررريمياتت ثل مج  عة انتقالية ما بين السرررررريميات األحادية 

الً إلخ.   ث ...بعضررها مع بعض مشرريلة سررياكم ثنائية وثالثية سررياكم األحاديةل( من ا9إلى  0دات  من وح

السيم من وحدتين أو جزيئين، تتشيل بتفاعالت تياثف بين سيمين أحاديين مع يتي ن جزيء ال ادة ثنائية 

جد قليالت ت  شيلة بين السيمين األحاديين رابطة غليي زيدية.ت قدان جزيء من ال اء. وتس ى المابطة ال 

سرررررياكم أحادية، وذات طع  أقل حالوة من السرررررياكم  بيثمة  ا الطبيعة، وها تعطا بالحل هة السرررررياكم

  األحادية.

إن أكثم السررياكم الثنائية شرري عاً ها ال الت ز  سرريم الشررعيم( والالكت ز  سرريم الحليب( والسرريموز 

  سيم القصب أو سيم الطعام(: 

 + فركتوز = سكروز  غلوكوز الكتوز،+ غاالكتوز =  مالتوز، غلوكوز=  غلوكوز+  غلوكوز

نشرررراء. للائا الجزئا لل ال حكناتج وسررررطا خالل الت النباتات والحي انات ا أجسررررام  المالتوزي جد 

تفيك ، ي ا النباتات( والنشرررررراءاالدخارية  الغليي جين لدى الحي انات لألشرررررريال ممحلة انتقالية  ويشرررررريل

غ/ لتم  ا 09حيث ي جد بنسرررررربة   ا الحليب  قط، الالكتوزي جد  .زك من الغل  جزيئين معطياً بالحل هة 

 ه  أكثم و مة  ا النباتات، ويحصل  السكروزتم  ا حليب البقمة. أما غ/ ل 99وبنسبة  ال مضعاتحليب 

 ادةً. ع البقاالتعليه تجارياً من قصب السيم والش ندر السيمي  البنجم(، وه  السيم الذي نشتميه من 
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  :Polysaccharidesالمتعددة السكريات -ـج

ط بمواب بعضرررها مع بعضال متبطة  األحادية سرررياكمال عدد كبيم منف من تتأل ممكبات معقدةها 

الحال  وك ا ه  .والنشررررراء( وادخارية  الغليي جين، : بني ية  السررررريلل ز والييتين(ولها ن عان غليي زيدية.

بالنسررربة للسرررياكم الثنائية، ي ين للسرررياكم ال تعددة أن تتحط  إلى السرررياكم ال ي نة منها بتفاعالت اإلماهة 

 لحل ،ا الحل هة(. ولين على النقيض من السررررررياكم األحادية والثنائية تفتقم السررررررياكم ال تعددة إلى ال ذاق 

  .وسنبحث أدناه أشهم أن اه السيميات ال تعددة متبل رة.وتي ن عادة غيم منحلة  ا ال اء، وغيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الغليكوجين في الكبد، النشاء في درنات البطاطا، السيللوز في جدران الخاليا النباتية(.أمثلة عن السكريات المتعددة 

 

 الغليكوجين Glycogen  ء وبديله  ا جسررر  اإلنسررران   والحي انات.(:  ه  ميا ئ النشرررامولد الساااكر 

 ا  من مدخمات الطاقة ويعد .والعضرررالتيُدخم الغليي جين  ا الفقاريات بصررر رة رئيسرررية  ا اليبد 

جزيئات الغل ك ز ال متبطة بعضرررررها  وحدة من( 09999 على ما يقارب  الغليي جين الخلية. ويتي ن

  اتي بعد أن ي م من غل ك ز الد بدءاً  ا الجس   الغليي جين يتشيلو. ك زيديةغل  بموابط بعضمع 

ب سرراعدة أنزي ات  Polymerizationتت  ع لية بل مة  والعضررالت، إذلينتقل بعدها إلى اليبد  األمعاء

  ال زيد الذي ينطلالشيل يحتف  الجس  ب ست ى ثاب  من تمكيز الغل ك ز  وبهذا ،هناكن عي ة ويخزن 

 منه إلى الدم عند الحاجة.

 النشاااء Starch:  يدخل  ا تمكيب جذور العديد من النباتات وث ارها و االدخارية،يعد من السرريميات

بم أحد تعإذ ي أن الحي انات تعت د عليه أيضرررراً  إال ،النباتات ا  غذائا احتياطامسررررت ده  وبذورها  ه 

                          .بالتحلل ال ائا الح ضا أو األنزي ا إلى مالت ز ث  غل ك ز ه  يتح ل  مي نات غذائها المئيسية
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 وزالساايلل Cellulose: أنه ال ادة األسرراسررية  ا  الطبيعة، إذال تعددة انتشرراراً  ا  أكثم السرريميات يعد

من  سررتقي ةمو ط يلة . يتألف السرريلل ز من سررالسررلممكب بني ي لجدران الخاليا النباتية،  ه  النباتات

يل دقيقة تنتظ   ا حزم أكبم لتشررر تتج ع السرررالسرررل  ا مج  عات لتشررريل لييفات الغل ك ز.جزيئات 

وللسررريلل ز أه ية كبيمة من الناحية التجارية،  يسرررتع ل  ة.يلف السررريلل زية، وها ذات ق ة شرررد عااألليا

 مثالً لصنع األلبسة القطنية وه  مي ن رئيسا لل رق. 

شررريل ي الهائلة حيثالسررريلل ز رغ  و مته إن معظ  الحي انات واإلنسررران ال تسرررتطيع االسرررتفادة من 

انات والحي  ال  ج دة  ا جهاز الهضرررر  عند اإلنسرررران ال تتأثم باألنزي ات الهاضرررر ة النباتية التااأللياف 

 .معاءوينشط حمكة األم ا يزيد من كتلة الفضالت  األلياف تبقى  ا األمعاء دون تفيك  هذه ،ال عدةوحيدة 

غذائياً ألنها تحت ي  ا قناتها الهضرررررر ية على جماثي   السرررررريلل ز ال جتمات مثل األبقار تسررررررتفيد من لين

 . ، ومن ث  استخالص الطاقة منهووحيدات خاليا  الهدبيات( تستطيع هض  السيلل ز

 لكيتيناChitin : ارتباطاً وثيقاً من حيث البنية بالسيلل ز،  ه  متعدد سياكم بنائا. ي جد  الييتين يمتبط

ية  ا تمكيب الجدار الخل ي و ا بعض ال ج  عات   ا بعض الفطميات حيث تُسرررررره  طبيعته الليف

 الحي انية وبخاصة مفصليات األرجل حيث يشيل جزءاً أساسياً من هييلها الخارجا.

ية  ا تتحد ياكم ال تعددة  بعض أغلب الخاليا الحي ان ناتالسرررررر نة ع مع البموتي لى والليبيدات مي  

التا ترردخررل  ا بنيررة  Glycolipids والليبيرردات السرررررريميررة Glycoproteins الغليي بموتينررات الت الا

 وسررالسررل ط يلة من السررياكم تعمف بعض ال مكبات الناتجة عن اتحاد جزء بموتيناو .ية الخل يةاألغشرر

 ،يمبط بين الخاليا الظهارية ا الذينوونذكم ك ثال عليها الح ض الهيال ر ال خاطية،السررررررياكم ال تعددة ب

 .مو يةضغبين الخل ية  ا األنسجة الوكبميتات الي ندروئيتين التا تدخل  ا تمكيب ال ادة األساسية 

فمز تتجتا  الجسرررررر   ال  مضررررررة التاالجماثي  واليائنات الدقيقة ومن الجديم بالذكم، أن اليثيم من 

، م ا يسررهل عب ر هذه اليائنات ووصرر لها إلى داخل ونيداز الذي يفيك الح ض الهيال رونارأنزي  الهيال 

 الخاليا الحية.

ُسم( بيداتيالل -2  :Lipids )الشحوم أو الدُّ

ا يبهعن بعضرررها بشررريل كبيم  ا تمك تختلف ها ات ممكبات غيم متجانسرررة التمكيب، بيديتضررر  الل

ة الطبيعة اليارهة لل اء السرررررر   االنحاللية. وتعداليي يائا وو ائفها الحي ية، وتتشررررررابه  قط  ا خ اصررررررها 

ا ال ذيبات    ج دة لل اء، إال أنها تنحل بسررمعةال  يزة لج يع الليبيدات،  ها ت تلك أُلفة ضررعيفة أو غيم م

ليبيدات نح  تؤلف ال .والبنزينت ن ييل رو  رم واألسالو يثمالعض ية التا يطل  عليها مذيبات الده ن كاأل

 من ال  اد العض ية الداخلة  ا تمكيب الخلية. 9%
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مع اليح الت أو  طة اسررررررتيميةط يلة السررررررالسررررررل بماب تتألف الليبيدات من ارتباط ح  ض دسرررررر ة

  يمولالغليسرررررثالثا لجزيء واحد من  ائياً  ا معظ  الحاالت من اسرررررتمكي يتتي ن الليبيدات و. مشرررررتقاتها

 وثالثة جزيئات ألحد الح  ض الدس ة.

يدات و ائف ية وتؤدي الليب ية، حي  مة  ا الخل ية  ها ية الحي ان ية الخل  ية األغشرررررر تدخل  ا بن إذ 

من مصررررررادر الطاقة ومدخماً غذائياً، وتح ا الجسرررررر  من الصرررررردمات  والنباتية، وتشرررررريل مصرررررردراً مه اً 

اء أو ح ل بعض األعضعند اإلنسان والحي ان  تح  الجلد ده ن احتياطية تت ضعاإلصابات، وقد تشيل و

 ن عية سنذكمها الحقاً.بي ل جية ويؤدي بعضها و ائف   كالقلب واليلى.

 ،سيميداتالح  ض الدس ة، الغلياآلتية: دات اعت اداً على تمكيبها اليي يائا إلى الصف ف يتقس  الليب

 التمبينات. الستيموئيدات، ،الغليي ليبيدات(  السيمية الليبيدات ،ليبيداتالف سف 

  :Fatty acidsالحموض الدسمة  -أ

  ض عضررر ية ألن اه عديدة من الليبيدات، وها حتعد الح  ض الدسررر ة من ال ي نات األسررراسرررية 

 الزممة اليمب كسرريلية(،  COOHة تحت ي على زممة حامضررية غيم متفمع ذات سررالسررل هيدروكمب نية

قطبية والسررررررلسررررررلة  اليمب كسرررررريلية،  الزممة Amphipathicات مسررررررتقطبة يئولهذا السرررررربب تعد جز

 الهيدروكمب نية غيم قطبية.

عاً من ذرات تحت ي الح  ض الدسرررررر ة عدداً متن ح ضرررررراً دسرررررر اً،  09ي جد  ا الطبيعة أكثم من 

 ا كل سرررلسرررلة هيدروكمب نية، لين الشرررائع ه  الح  ض  ذرة 02و 4اليمب ن، بحيث يتماو  عددها بين 

ختلف هررذه الح  ض بعرردد الموابط التا تمبط ذرات كمب ن، ك ررا تذرة  08-02الرردسرررررر ررة ال ؤلفررة من 

 :Rحيث تمثل ، COOH-Rصررررريغتها العامة  وتي ن .و ا ك ن هذه الموابط  مدية أو شرررررفعية ،اليمب ن

n)2(CH-3CH وح ض ج ز الهند وح ض الزبدة ليالح  ض الدس ة ال شبعة كح ض النخ، وهذا حال، 

 تسررر ى الح  ض الدسررر ة غيم  كمب نيةهيدرو ا السرررلسرررلة ال أو أكثم مضررراعفة وقد تشرررت ل على رابطة

لزي  الزيت ن الذي يشررررت ل على  ا( ال ي ن المئيسررررCOOH33H17Cومثالها ح ض الزي   ال شرررربعة، 

. إن وج د الموابط ، وح ض بذر اليتانرابطة مضرررررراعفة واحدة تؤدي إلى انحناء السررررررلسررررررة  الشرررررريل(

عفة يؤدي إلى انخفاض درجة انصهار الح  ض الدس ة غيم ال شبعة مقارنة مع الح  ض الدس ة ضاال 

 .ال شبعة
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 ل )مشبع(يلنخحمض ا  مشبع( حمض الزيت )غير  

 .لحمض الزيت ربونية في سوية الرابطة المضاعفةالحظ انحناء السلسلة الهيدروك

نها م ن سائلة  ا درجة حمارة الغم ة، وال شبعة التا تيويطل  اس  الزي  على أغلب الده ن غيم 

الع  م ت يل الده ن النباتية إلى أن تي ن غيم مشررربعة  الزيت ن. وعلىزي  القطن وزي  السررر سررر  وزي  

 وهناك دالئل . ها زي ت(، بين ا الده ن الحي انية ت يل إلى أن تي ن مشرررررربعة   ها شررررررح م(  وبالتالا

متزايدة على أن الغذاء الغنا بالده ن ال شررربعة ممتبط بحدوث أمماض القلب والشرررمايين، أما الده ن غيم 

 ال شبعة  ال يبدو لها مثل هذا التأثيم.

 :Glyceridesلغليسريدات ا-ب 

 مع الغليسرررريمول بموابطتعد من الليبيدات البسرررريطة، وتتشرررريل غالباً من ارتباط الح  ض الدسرررر ة 

وها  Triglyceridesثالثيةغليسررررميدات وتتي ن معظ ها من  .جزيئات من ال اء 3اسررررتيمية نتيجة نزه 

باط ناتج تمتبط بيل ذرة منها مج  عة  كح ل ثالثا ذرات اليمب نالغليسررررررمول   جزيء واحد من ارت

غليسرررررريميرردات  وي جررد  ا الخليررة أيضررررررراً  مع ثالث جزيئررات من الح  ض الرردسرررررر ررة. هيرردروكسرررررريررل(

مية مع الح ض الدسرررررر  ال متبط بمابطة اسررررررتي من تحت ي على جزيء واحد Monoglyceridesأحادية

الغليسرررررريميررردات  ا ل  ا حين تمتبط جزيئتررران من الح ض الررردسرررررر  مع الغليسرررررريموالغليسررررررمول، 

 .Diglyceridesالثنائية

 ولوغليسرريم حمةإلى ح  ض دسرر ة ها تتحل ل ومادة غذائية وادخارية،  الثالثية تعد الغليسرريميدات

ديل عن ب لطاقةل من قبل الخاليا ك صدر ، وتستخدملتدخل إلى جهاز الدوران  الصيام( أثناء الج ه الط يل

ظهم  ا وت الغليسرريميدات الثالثية  قدان الحمارة من الجسرر  إذ أنها تؤدي و يفة عازلة. السرريميات. وت نع

 متم. نان  099و 0السيت بالس ا على شيل قطمات كموية الشيل تتماو  اقطارها بين 



11 
 

 :Phospholipids الفوسفوليبيدات_ ـج

باإلضرررررررا ة إلى اليمب ن والهيدروجين واأل يدات ال عقدة، تحت ي  كسررررررجين عنصررررررم تعد من الليب

، وتختلف عنها ائيةيالثالثية  ا بعض خ اصررررها اليي  ليبيدات الغليسرررريميداتف سررررف تشرررربه الو ،الف سررررف ر

وتبمز أه ية الف سررررررف ليبيدات ك نها تدخل  ا تمكيب األغشررررررية  حي ية التا تق م بها الخلية.بأدوارها ال

 أساس البنية الغشائية  يها. لخل ية،  هاالخل ية ب ا  ا ذلك أغشية العضي ات ا

سيميداتإما على شيل  ليبيداتف سف ت جد ال سف Phosphoglycerides   سف غلي   ينغ ليبيداتأو 

.Sphingolipids  وتتمكب ك ا ه  الحال  ا الغليسررريميدات الثالثية من ح  ض دسررر ة ممتبطة بجزيء

 أن ال مكب المئيس للف سف غليسيميدات ه  ح ض الف سف ر الذي إال   .تيميةغليسيمول ب ساطة رابطة اس

 جزيئتين من ح ض دس  تمتبط ج يعها بجزيء الغليسيمول بموابط استيمية. مع يتحد

يبيدات لف سرررف ن الوتحت ي بعض األغشرررية الخل ية إضرررا ة للف سرررف غليسررريميدات على ن ه أخم م

ل . وتشرررررر ل األخيمة على كح التا تؤدي دوراً بني ياً مه اً  ا الج لة العصرررررربية اتينغ ليبيديدعى السررررررف

سف سيمول. sphingosineينغ زينال سفينغ ليبيدات  ع ضاً عن الغلي سفينغ وينت ا إلى ال ميلين ممكبات ال

 ياف العصبية.لالتا تدخل  ا بنية األ

 ،بيداتيف سف لبة للالطبيعة ال ستقطبسبب تعد الطبقة ال ضاعفة الف سف ليبيدية أساساً للبنية الغشائية 

حيث تتجابه أقطابها اليارهة لل اء نح  الداخل، بين ا تتجه المؤوس ال حبة لل اء باتجاه ال سررررررط ال ائا 

 .طم ا الغشاء البالس ا ال  ج د على

 :Glygolipids (داتيالغليكوليب) الليبيدات السكرية-د

فاتية، وتي ن هذه  تحت ي الغليي ليبيدات على مج  عة سرررررريمية ع ضررررررراً عن ال ج  عة الف سرررررر

دات يك ا ه  حال ال ج  عات الف سررررفاتية قابلة لالنحالل  ا ال اء، مانحة الغليي ليبال ج  عات السرررريمية 

 الطبيعة ال ستقطبة.

ممكبات متخصررصررة لبعض األغشررية الخل ية وخاصررة تلك ال  ج دة  ا الخاليا  تعد الغليي ليبيدات

ف بي ل جية  العصبية، حيث تت ضع بشيل كبيم على السطم الخارجا للغشاء البالس ا مي نة م اقع تعم 

لزمم محددات ل اءال  ج دة على أغشية اليميات الح م الغليي ليبيدات تشيلعلى سطم هذا الغشاء،   ثالً 

  .ABO يةالدم 
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 :Steroids رو يداتالستي-ـه

وتت ثل  .التا ال تحت ي على الغليسرريمول صررفاً واضررحاً وم يزاً من الليبيدات موئيداتتشرريل السررتي

ن بعضررها ع موئيداتات كارهة لل اء. هذا وتختلف السررتيالصررفة ال حيدة التا تمبطها بالليبيدات بأنها ممكب

يعد الي ليسررررررتمول  البعض  ا عدد وم اقع الموابط ال ضرررررراعفة، إضررررررا ة ل ج د ال ج  عات ال  يفية.

وه  جزيء مسررررررتقطررب بمأس قطبا مت ثررل بررال ج  عرة ، السررررررتيموئيررد األشررررررهم  ا الخاليررا الحي انيررة

 ة جانبية.  نيالهيدروكسيلية وجس  هيدروكمب نا القطبا مي ن من أربع حلقات عطمية وسلسلة هيدروكمب

 

 

 

 

 

داً  ا وأكثم السررررتيموئيدات وج  ،فقارياتخاليا الج يع تيموئيد الشررررائع  ا تمول السرررريسرررريعد الي ل

وتت ين أغلب أنسجة الجس  من اصطناعه، لين يتمكز  .وال ي جد  ا خاليا بدائيات الن ى، الجس  البشمي

اء، وبالتالا قد تزداد ك يته عن الحد عن طمي  الغذ عليه ي ين الحصرررررر لعن ذلك  اليبد. عداتمكيبه  ا 

  .كال خ وصفار البيض األغذية الغنية بالي ليستمولتناول  عند (دم- مل099ملغ/099-099 الطبيعا 

اض أبمزها أمم العديد من األمماض إن زيادة ك ية الي ليستمول  ا الجس  عن الحد الطبيعا يسبب

إن وعلى المغ  من ذلك   ،أمماض مختلفة على القلب وبقية أعضاء الجس تصلب الشمايين وما ينتجه من 

 تيموئيدية التا تتضرررررر نسررررررالي ليسررررررتمول ج يع الهمم نات اليمكب  :ديدة منهافوا د عللي ليسررررررتمول 

تمكيب  لالذي يُسه   cortisol لوهمم نات قشمة اليظم كالي رتيزو الهمم نات الجنسية االنث ية والذكمية

شاردي ال Aldosterone لدوستيمونفض ردود األ عال االلتهابية، واألويخ، الغل ك ز ذي يُنظ  الت ازن ال

سماً  ش ارد الص دي م  مي ضا ة إلى وش ارد البييمب نات   ا اليلية،  cl-واليل ر  Na+إعادة امتصاص  إ

وي جد الي ليسرررتمول بشررريل رئيسرررا  ا  الذي يسررراعد على امتصررراص اليالسررري م من األمعاء. Dالفيتامين 

ما عدا الغشرررراء الداخلا للجسرررري ات   ا الخاليا الحي انية الغشرررراء البالسرررر ا وأغشررررية العضرررري ات الخل ية

ويدخل  ا ، على شرررررريل بموتينات ليبيدية Plasmaك ا ي جد الي ليسررررررتمول  ا بالزما الدم  الي ندرية.

متبط وي ة الخاليا العصرررربية.غشرررريمن ده ن أ%09تقميباً ، ويي ن تمكيب الجهاز العصرررربا خاصررررة الدماغ

يادة وز وهذا يؤدي إلى تقليل الي ليسررررررتمول وينقلها، الح  ض الدهنية غيم ال شرررررربعةمع   ليسررررررتمولالي

   إلى اليبد. األنسجةاستقالبه بعد نقله من 

 



13 
 

 :Terpens ناتبيالتر -و

برردءاً من ممكررب خ رراسررررررا ذرات اليمب ن يرردعى  من مشررررررتقررات الررده ن التمبينررات تتشرررررريررل

واألصرربغة  Aممكبات متن عة ينتج عنها م اد مختلفة كالفيتامين  تشرر ل التمبينات.  Isopreneااليزوبمين

 والزي ت العطمية وم اد ن   نباتية.الموائم والنيهات  أيضاً  الياروتينية. ويشت  من التمبينات

 :roteinsPالبروتينات  -3

وتعنا األولا أو األسررررراسرررررا وذلك إلن البموتينات  Protosمن اإلغميقية  Protein اشرررررتق  كل ة

ن أعلى نسررربة من تمكيب الخلية سررراسرررية لل ادة الحيةتعتبم من ال ي نات األ ذ تصرررل إ ال اء،بعد ،  ها تي  

  الحية. ا الخاليا %09نسبتها حتى 

تتماو  أوزانها  Polymersب لي مات( البموتينات جزيئات ضرررخ ة على شررريل متعددات جزيء  

ماليين دالت ن، وتتشرررررريل البموتينات من وحدات بنائية ها الح  ض األمينية عدة و 2999الجزيئية بين 

Amino acids وتحت ي البموتينات باإلضررررررا ة إلى العناصررررررم ال عدنية الثالثة  اليمب ن، الهيدروجين .

يحت ي عنصررم اليبمي ، وبعضررها يحت ي على واالكسررجين( دائ اً على عنصررم النتموجين، واليثيم منها 

 الف سف ر.

يث تدخل  ا ح )بنيوية(وتتن ه و ائف البموتينات بقدر تباين و ائف الحياة نفسررررررها.  البموتينات 

 Collagenالي الجين . السرررررريلل ز  ا النبررراترررات(  يقرررابلهررراتمكيرررب معظ  أجزاء الخليرررة الحي انيرررة 

 Keratin األنسجة الضامة مثل الجلد واألربطة بالق ة وال مونة، أما الييماتين ي دان  Elastinيالسينواإل

ل البموتينات من خالالبموتينات  ا تمكيب الصبغيات وتدخل  موتين األساسا  ا الشعم واأل ا م، ه  الب

ا عبارة عن هك ا أن األنزي ات التا تت سط التفاعالت اليي يائية الحي ية  ا الخلية  .(القاعدية الهست نات

النسررررج لى إ ال  يفة التنفسررررية ب سرررراطة الهي  غل بين الذي ينقل األوكسررررجين  (. وتتحقمحفزةبموتينات  

والبموتينات ها ال سرررؤولة عن الحمكة  ا  ،(وظيفة النقل  من النسرررج إلى المئتين أكسررريد اليمب ن وثانا

(. لتقل وظيفة ا ج دة  ا العضررررالت  ال ي زين واألكتين ال - بفضررررل جزيئات بموتينية العال  الحي انا

ين ل يغل ب غاماف وتح ا الجس  من الجماثي  كالالتا ت يز وت ق Antibodiesاألضداد(األجسام ال ضادة  

البموتينات أيضرررراً ك سررررت دعات غذائية كبياض البيض  (. وتع لوظيفة دفاعيةها عبارة عن بموتينات  

 ا  (ب مينكاألل بموتينات الدم  ال سرررررري ا البموتينات،قلة  إن(. الحليب ا  اواليازين  البموتين المئيسرررررر

 ،Edema االسرررتسرررقاء(بال ذمة  ألنسرررجة  يسررربب ما يسررر ى ادي إلى تج ع ال اء داخل الخاليا والجسررر  يؤ

ها  ا تنظي  حمكة الس ائل ومن كبيماً  تؤدي دوراً تينات والبم والبطن.  هذهخاصة  ا األرجل  ذلك ويحدث

 بين الخاليا والدم. ال اء
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 :Amino acids الحموض األمينية

 أن عشرررمين منها  قط يدخل  ا تمكيب البموتينات، وها التا إال  ح ضررراً أمينياً،  89 ي جد أكثم من

تبعاً لخطة عامة مشررررتمكة.  فا كل منها  الح  ض األمينية . تُبنىالبموتينتشرررريل ال حدة األسرررراسررررية لبناء 

 (2NHأمينيررة  مج  عررة-0هيرردروجين،  ذرة-0 من: بيررلتمتبط بموابط تسرررررررراه يررة كمب ن ت جررد ذرة 

من ح ض  (، يختلفR من جذر  تتألفنبية جا سررلسررلة-COOH)، 4كمب كسرريلية   مج  عة-3،أسرراسررية

 أمينا ألخم.

 
 

 الغليسينالحمض األميني  αالنمط الصيغة العامة للحمض األميني من 

 

إذ تمتبط ال ج  عة اليمب كسرررررريلية  ببتيدية،تمتبط الح  ض األمينية بعضررررررها مع بعض بموابط 

 .ماء ءتحمر جزييية وبمابطة ببتيدللح ض األمينا األول مع ال ج  عة األمينية للح ض األمينا الثانا 

 

 

 

 

 مين للحمض األميني الثانيومجموعة األ ميني األولتشكل الرابطة الببتيدية بين مجموعة الكربوكسيل للحمض األ

 ويتحرر جزيء ماء.

على زممة كمب كسرررررريليررة واحرردة وزممة أمينيررة واحرردة وترردعى تحت ي غررالبيررة الح  ض األمينيررة 

ية  يةمعتدلةح  ض أمين ئٍذ الح  ض األمين تدعى عند ية   ية  . وقد ي جد أكثم من زممة أمين  األسررررررراسرررررر

 .ةالحامضيمج  عة كمب كسيلية  تدعى الح  ض األمينية  ، أو أكثم من(القاعدية 

لحي انات ، لين اج يع متطلباتها من الح  ض األمينية من ممكبات بسرريطة تمكيبتسررتطيع النباتات 

ال تت ين من اصطناه متطلباتها ج يعها منها، وبذلك يت جب عليها الحص ل على بعضها جاهزاً ومباشمة 

 Essential aminoبالحموض الضرورية أو األساسيةه الح  ض األمينية هذمن نظامها الغذائا، تدعى 

acidsالحي انات بنفسها.  . وال تعد األخيمة أكثم أه ية من تلك التا تصطنعها 
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، التالية: ميث نين الثمانية األسااااااساااااية الحموض األمينيةإن معظ  الفقاريات واإلنسررررران تحتاج إلى 

  شااب ض أمينية حمووي جد أربعة  زول سررين، ثمي نين.إياليسررين، ل سررين،  ينيل آالنين،  تمبت  ان،  الين،

إال   ال يستطيع الجس  أن يمكبها والتيموزين( الهستيدين، السيستين األرغنين، Semi essential أساسية

جسررر  ال والهسرررتيدين( يحتاجه ا  األرغنينالعل  أن الح ضرررين  لها. معت  م الح  ض األمينية ال  لدة عند 

ها قط خالل  ية  ي ين للجسرررررر  أن يمكب باق ية ال ية الث ان ما الح  ض األمين غير   ها  تمة ن   األطفال. أ

 .Non essentialأساسية

 خصا   ووظا ف الحموض األمينية:

    ضالح-1:أربع مج  عات إلى Rالجذر بحسررررررب قطبية  العشررررررمين الحموض األمينية تصاااااانف

وغيم  لررةترردع القطبيررة المينيررة األ الح  ض-2،الالقطبيررةأو  Hydrophobic اليررارهررة لل رراءمينيررة األ

سررررررلبية  بشررررررحنة ال شررررررح نة الح  ض األمينية القطبية-Hydrophilic  ،3وها محبة لل اء  شررررررح نةال

   ضح. وتصرررنف الال شرررح نة بشرررحنة م جبة  األسررراسرررية(القطبية  الح  ض األمينية-4 .الحامضرررية( 

وح  ض أمينية شرربه غيم أسرراسررية  أمينية أسرراسررية وح  ض أمينية إلى ح  ض ك ا ذكمنا أعاله األمينية

 أساسية.

 ومن هذه الوظا ف: ،بوظا ف متعددةاألمينية تق م الح  ض 

 تعد الح  ض األمينية ال ادة األولية لبناء الببتيدات ومن ث  تي ين البموتينات اصااااااطناو البروتينات :

   .البني ية وال  يفية

 والحي ان.: يت  أكسدة الح  ض األمينية للحص ل على الطاقة  ا جس  اإلنسان مصدر للطاقة 

 :وذلك بالتخلي من ح ض البنزويك باتحاده مع الح ض األمينا الغليسررين ويتح ل إلى  إزالة التساامم

 .Hipparic  الهيباريكح ض 

 :3ال يتيلمج  عة  ال يثي نين بنقلاألمينا  يق م الح ض وظيفة ناقلةCH–  إلى بعض ال مكبات  ا

مادة الي لين وه  يدخل  ا تمكيب  . وكذلكMethylation ع لية حي ية هامة تعمف باسرررررر  ال يتلة

 العصبية.ك لين الذي يلعب دوراً مه ا ً أثناء نفل اإلشارات طليعة األستيل 

 اناألمينيرر انالح ضرررررركررالهمم نررات  رر المركبااات الحيويااة تاادخاال بعض الحموض األمينيااة في تكوين  

واألدرينررالين والن ر  لتيموكسرررررريناهمم نررات الفينيررل أالنين يعرردان طليعررة الصررررررطنرراه و تيموزينال

 أدرينالين.

  لى إوتؤدي  ،تع ل على إ ماز ح ض كل ر ال اء  ا ال عدة والتا إلى الهسااااتامين الهسااااتدينيتحول

 من ال  ائف األخمى. اخفض ضغط الدم وغيمه

 سررين  ه  ضررموري إلنتاج الهي  غل بين أما األيزو ل ،الجلدفي في بناء الكوالجين  يسااهم الاليسااين 

 والفالين ضموري ل عالجة اليآبة النفسية.
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  يؤدي نقصها إلى حاالت ممضية منها الهزال وس ء عناصر غذا ية أساسية الحموض األمينيةتعتبر ،

  .بالبموتين التغذية

 :يناتلبروتل الكيميا ي تركيبال

ينها  ا ب الح  ض األمينية العشررمين آالف الجزيئات البموتينية  ا الخلية، والتا تختلف  ي ا تشرريل

ن يعدد وتيمار ون ه الح  ض األمينية الداخلة  ا تمكيبها. تبدأ ع لية تمكيب البموتين باتحاد ح ضرررررر

من  COOH)ال ج  عة اليمب كسرررررريلية   ك ا ذكمنا أعاله مينين مع بعضرررررره ا البعض، حيث تتفاعلأ

ا رابطة  من الح ض األمينا الثانا وتتشرررررريل بينه (2NHاألمينية  ال ج  عة  الح ض األمينا األول مع

 : مكب الناتج الببتيد الثنائاويس ى ال ماء،يدية مع انفصال جزيء ببت

 

 

 

 

 

 

 

 الببتيد الثنا ي غاليسين آالنين

 الغاليسين واآلالنينتشكل الرابطة الببتيدية بين الحمضيين األمينيين 

ممكبات وسرررط  ا تعقيد بنيتها بين الح  ض األمينية والبموتينات تتشررريل من اتصرررال  الببتيدات البسااايطة

ناتج عن ارتباط ح ض أمينا بمابطة ببتيدية  يدية. يُعمف ال مكب ال الح  ض األمينية عبم الموابط الببت

الببتيد الحاوي على ثالث ح  ض أمينية بثالثا . ويُعمف Dipeptide مع ح ض أمينا أخم بثنائا الببتيد

ح  ض أمينيررة  09... إلخ. وعلى الع  م تعمف الببتيرردات ال حت يررة على أقررل من .Tripeptideالببتيررد

، أما تلك ال حت ية على عدد أكبم من الح  ض األمينية  تعمف باس  Oligopeptidesببتيدقليالت البـرررررـررررر

 .Polypeptides متعددات الببتيد

اً، ألن قب البموتين  ا الخلية تي ن أكثم تعقيداً م ا ذكمناه سرررابوالجديم بالذكم هنا أن ع لية تمكي    

مى، ارتباط الح  ض األمينية مع بعضررررررها يحتاج إلى طاقة من جهة وإلى معل مات وراثية من جهة أخ

 لية تمكيب البموتين  ا الخلية.آوس ف ندرس ذلك عند البحث  ا 

عة يفقد ربإذا تخمب  أي من هذه التنظي ات األو تنظيمات معقدة أربعموتينات ض ن بنية البوتدرس 

شً ه أو الت سخو ائفه الحي ية البموتين  تح  تأثيم ع امل مختلفة كالحمارة    Denaturation بحادثة الت
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ن وتتضررر والح  ض واألسرررس وشررر ارد ال عادن الثقيلة واألشرررعة   ق البنفسرررجية وج يع أن اه اإلشرررعاه. 

ه تحطي رراً لبعض الموابط ال  ج دة  ا جزيء البموتين وتغيماً  ا صررررررفرراترره اليي يررائيررة  رراهمة التشرررررر   

 تنظي ات. 4 ـبنية البموتينات من خالل الوسندرس أدناه  والفيزيائية ويي ن هذا عادة غيم قابل للعيس.

 اسررررر  تيديةبموابط ببال متبطة  األمينيةللح  ض  لسرررررلة البموتينية ال ؤلفة من تتابعالسرررررنطل  على 

ا ه للبموتيناتاألولية  متفمعة.  البنيةوغيم ، التا تي ن خطية Primary structureالبنية األولية 

ت  تحررديررد تتررابع األح رراض األمينيررة ألول ممة  ا همم ن  .مينيررةبرراختصرررررررار ن ه وتمتيررب الح  ض األ

من سرلسرلتين هذا البموتين  . ويتي نSangerقبل العال  ال شره ر سرنجم م من 0993األنسر لين وذلك عام 

ح ضاً أمينياً(. وتتصل السلسلتان  39من  بيتا والسلسلةح ضاً أمينياً  00تتي ن منألفا السلسلة ببتيديتين  

لي تيدي ي ا البموتينات من التتابع الن ويُعمف حالياً تتابع الح  ض األمينيةثنائية اليبمي .  موابطب معاً 

متعدد الببتيد تي ن بص رة شفمة وراثية  ا قطعة من حيث أن تتابع الح  ض األمينية  ا  DNA ا الـررررر 

   .DNAقطع الـ 

يله من جديد بل يُعاد تش يت  تمكيبه من الناحية ال راثية، قى البموتين بشيله األولا بعد أنيب الهذا و

ن روابط تي   من  والتا تنتجSecondary structure  البنية الثانوية للبروتينات ما نسرررررر يهن ليي   

( وتتيمر عادة تلك الموابط الهيدروجينية بعد كل NH-( وال ج  عة  C= Oهيدروجينية بين ال ج  عة  

فاف البموتين ح ل نفسررررررره التفا اً حلزونياً مي ناً تمكيباً تأربعة ح  ض أمينية متعاقبة، ويؤدي ذلك إلى ال

  األ ا م  ا بموتين الييماتين وه  بموتينα وقد اكتشف الحلزون .يس ى الحلزون لبموتينثان ياً حلزونياً 

 .ينوال ي زين والي الج الناقل لألوكسجين   هي  غل بين العضالت(الجلد والشعم وجزيء ال ي غل بينو

ال ي زين ، ماتينيالبموتينات الليفية كالي –ويحا   قسررررر  صرررررغيم من البموتينات على بنيته الثان ية 

ماء، أما القس  األكبم منها  يلتف ح ل نفسه بشيل أكثم تعقيداً من التمكيب الثان ي لتعطا شيالً الغ وم لد

ويحدث ذلك ب ج د .Tertiary sالبنية الثالثية قميباً من الشيل اليموي، ويؤدي هذا االلتفاف إلى تشييل 

بط الهيدروجينية التا تنشرررأ من تفاعل ال ج  عات  ا تشرررييل البنية األخيمة أن اه من المواال اء. ويسررره  

( وتفاعلها مع الموابط الببتيدية إضررا ة إلى المابطة ثنائية R-الفاعلة  ا السررلسررلة وال ح  لة على الجذور  

 اليبمي  ال تشيلة بين جزيئين من ح ض السيستئين.

الببتيدية، حيث تلعب الموابط من تج ع عدد من السرررالسرررل  .Quaternary sالبنية الرابعيةوتنتج 

السرررابقة الذكم دوراً مه اً  ا تج يع السرررالسرررل  ا البنية المابعية، ك ا ه  الحال  ا بموتين الهي  غل بين 

ن من أربع سرررالسرررل ببتيدية، اثنتان من الن ط  ، وتعمف هذه السرررالسرررل بتح  βواثنتان من الن ط  αال ي  

 وتين.عية للبمابنتج عن ذلك ما يُعمف بالبنية المعضها بعضاً يوحدات، وعندما تتداخل هذه ال حدات مع ب
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 البنى األولية والثانوية والثالثية والرابعية للبروتين

 تصنيف البروتينات:

ها تصررررنيفل ثالث طرقنظماً لتعقيد الجزيئات البموتينية وتن ه و ائفها  إنه يصررررعب تصررررنيفها. ث ة 

 كاآلتا:

 األمينية وال ج  عات اإلضا ية إلى: لت ضع الح  ضالعام حسب الشكل تصنيف البروتينات  -1

 يالسررررررتينواال اتينوالييم ذوابرة  ا ال راء كرالي الجين غيمبني يرة، : بنيتهرا ثران يرة، بروتيناات ليفياة 

وتمجع صالبة الي الجين واليمياتين إلى غناها بالمابطة  .وم لد ال ي غل بين الليفينين وم لد زوال ي 

 .على اليبمي ثنائية اليبمي  التا تتشيل بين ح ضين أمينين يحت يان 

 سميع ،ة، و يفيثالثية: بنيتها بروتينات كروية  .ليل ال لحيةاالذوبان  ا ال اء، تذوب  ا ال ح ةمعظ ها 

 .Thyroglobulinبي لين الدرقا والغل  الدم مصلوغل بي لين  مصل الدم ألب مينمن أمثلتها 

 :ركيبها الكيميا يتصنيف البروتينات حسب ت -2

 ينات بي لوالغل األلب مينات قط ومن أمثلتها السرررررالسرررررل الببتيدية : تتي ن من المتجانساااااة البروتينات  

 .والبموتاميناتوالهست نات 

 ية: وها التا تمتبط  يها ال(المرتبطة )المقترنة ونذكم  ،لبموتينيةمع الجزيئات غيم ا ح  ض األمين

   مي نسررين وال ي  كالهيبارين والبموتينات السرريمية ،سررتمول ليالشررح ية كالي ك ثال عنها البموتينات

 نينوالهي  سرررررريا الذي يح ي على الحديد كالهي  غل بين (الصررررررباغيةال ل نة  والبموتينات  ،اللعاب(

 .نالبصمية كالمودوبسي ال يت ك ندريا. والصبغات ا  أنزي ات السيت كموم النحاس،الحاوي على 
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 على أساس الوظيفة: تصنيف البروتينات اعتمادا   -3

 :لجلد او ماأل ا   ا كالييماتين، من الجسرررررر  عديدةوها البموتينات التا تدخل  ا بنية أجزاء  بنيوية

  ا النسيج الضام. والي الجينواألشعار 

 الذي   ليننس ليات الفيزي ل جية ال تن عة كاألكهمم نات تنظ  الع: وها البموتينات التا تع ل منظمة

  ية.ينظ  قطم األوعية الدمالذي  درينالينواأل تمكيز السيم  ا الدم،ينظ  

 :وها البموتينات القابلة لالنقباض  للتقلي( كال ي زين واألكتين  ا األلياف العضلية. مقلِّصة 

 الغازية ومثالها  ضررررررد الجماثي  الجسرررررر ضررررررداد تدا ع وتح ا ت التا تع ل كأ: وها البموتينامناعيّة

 . Antibodiesةاألجسام ال ضاد البموتينات ال ناعية مثل

 :لى إ س  كالهي  غل بين الذي ينقل االوكسجينلتا تنقل ال  اد الحي ية عبم الجنات اوها البموتي ناقلة

 .ئتينمن النسج إلى الم وثانا أوكسيد اليمب ن النسج

 :وها البموتينات التا تع ل كأنزي ات تشررمف وتسررمه التفاعالت اليي يائية الحي ية كاألميالز  ُمحفّزة

 والببسين والالكتاز.

  نات يد  ا ال سررررررؤول عن تخزين Ferritinتين يميالف  مكبك ادخارية:بروتي حد بد وال  الطحال،الي

  الحليب. ا  خزن الحديديع ل على  الذي Casein اليازين نيوبموت

  لجسررر  نفسررره خاليا اهذه البموتينات ب سررراعدة الخاليا ال ناعية  ا التفمي  بين  ق متالتعرف: بروتينات

 .Antigensوالتا تعمف باألجسام الغميبة لجماثي  والفيموسات واوبين الخاليا الغميبة 

 :Nucleic acidالحموض النووية  -4

ت اتشرريل ال ادة ال راثية لج يع ال تعضرري  تعد الح  ض الن وية كالبموتينات ضررمورية للحياة، وها 

 الحية ب ا  ا ذلك أبسط الفيموسات. 

ي جررد  ا اليررائنررات الحيررة ن عرران من الح  ض الن ويررة وه ررا: الح ض الن وي الميبا ال نق ص 

 Ribonucleicوالررحرر ررض الررنرر وي الررميرربررا  Deoxyribonucleic acid (DNA)األكسررررررررجرريررن 

acid(RNA)ب لي ماتزيئات ضخ ة على شيل متعددات جزيء  . وكالً منه ا عبارة عن جPolymers )

ي  الح  ض الن ويررة إلى وحررداتهررا، وهررذه  ررإنرره ي ين تحط الب لي ماتل ج يع خطيررة غيم متفمعررة. ومثرر

معل اً بارزاً  ا عل  الحياة،  ه  يحت ي ال ادة  DNA. يعد الـررررر Nucleotidesال حدات تس ى نيلي تيدات

التا  Retrovirusالتا تح ل ال عل مات ال راثية  ا اليائنات الحية كا ة ما عدا الفيموسرررررررات ال غايمة 

كفيموس ع ز ال ناعة ال يتسب البشمي، الذي يسبب ممض اإليدز  RNAتتي ن مادتها ال راثية من الـررررر 

ـ وغيمه من الفيموسات. وي جد  الناقل  ،rRNA، الميب زوماmRNAثالثة أن اط  المس ل  RNAمن ال
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tRNA وها تت سرط تح يل الن ط الجينا  ال ختزن  ا الـررررررر ،)DNA الن ط   اهمة( إلى رثات غيم  ك

الـ لبموتينرررات التا تحررردد بنيرررة الجسرررررر  وو رررائفررره(. وبرررالترررالا وعلى المغ  من سرررررريرررادة الظررراهمي  ا

DNA لغ دور الـ الحا ل  يوالبموتينات  ا عال ناRNA .بل بدونه ال ت جد حياة 

هذا ويعطا ح ض الف سررررررف ر الصررررررفة الحامضررررررية للح  ض الن وية، وها ن وية ألنها ت جد  ا 

ه  الح ض الن وي  DNAالن اة، وحسب طبيعة البنت ز  ا الح  ض الن وية تس ى هذه الح  ض  الـرررررر 

ه  الح ض الميبا  RNAاألكسررجين والـرررررررر  ي على ريب ز منق ص سررجين ألنه يحلميبا ال نق ص األكا

عن بعضه ا  ا السيم  RNAوالـررررر  DNA. م ا سب  نالح  االختالف بين الـررررر ألنه يح ي على الميب ز

إلى ذلك ال زن  ويضاف، (RNAالـررررررر   ا Uو DNA ا الـررررررر  Tالخ اسا و ا أحد أسس البيمي يدين  

 .RNAبين ا يي ن أقل بيثيم  ا حالة الـ  ،ينبضعة مالي DNAالجزيئا للـ 

خطية غيم  ب لي ماتمن ك ا ذكمنا أعاله ( RNA والـررررررر DNAويتي ن الح ضان الن ويان  الـررررررر 

 من ثالثة أجزاء:تس ى النيلي تيدات. ويتألف النيلي تيد ال احد تتألف من وحدات متفمعة 

، وه  يحت ي RNAال  ج د  ا الـ  Riboseومنه ن عان: الميب ز  Pentoseسيم خ اسا اليمب ن  -1

ال  ج د  ا  Deoxyriboseاألكسرررجين  . والميب ز منق ص0على مج  عة هيدروكسررريل  ا ال يان  

 :0، وه  يحت ي على ذرة هيدروجين  ا ال يان  DNAالـ 

 

 

 

 

سررداسررية ممتبطة بحلقة  بيمي يدين  حلقة Purine رينإما من هييل البيمشررتقة   أسرراس( قاعدة أزوتية -2

أو من هييررل  Guanineوالغ انينAdenine األدنين   أسرررررررراسرررررررران(وه ررا قرراعرردترران ،خ رراسرررررريررة(

 Thymine: الثرراي ين أسررررررس(، وها ثالث ق اعررد( حلقررة سررررررررداسرررررريررة Pyrimidineالبيمي يرردين

 ،C، T، G، Aبالحموف  األسس( . ويممز لهذه الق اعدUracil والي راسيل Cytosineوالسيت زين

U. ا الـ  األولى األربعة ألسسوت جد ا DNA  أما  ا الـRNA  يحل ميان T  الـU. 
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من البي رينات،  9ات أو نيالبيمي يد من 3ومن السررريم  1'نين يت  ارتباط القاعدة مع السررريم  ا ال يا

 ..Nucleosideويشيل هذا االتحاد ما يس ى بالنيلي زيد

 

 

 

 

 

 DNAالـبنية النكليوزيد والنكليوتيد في 

ـ   دين زين منق صاأل بالنيلي زيدات الميبية منق صة األوكسجين وها DNAوتعمف نيي زيدات ال

ي يدين منق ص والت زين منق ص األوكسررررررجين، السرررررريتدين منق ص األوكسررررررجين، األوكسررررررجين، الغ ان

 والي ريدين. السيتدين، ان زين،: األدين زين، الغRNAاألوكسجين. وتس ى نيلي زيدات الـ 

 ا سررررررلسررررررلة  و مج  عتان أو ثالث مج  عات من الف سررررررفات، وها تمبط النيلي زيداتمج  عة أ -3

 .تيداتيم ال جاور.  ييت ل تشيل النيلي للس 3للسيم األول وال يان   9 يمية  ا ال يان  ب لي

 باس  النيلي تيدات الميبية منق صة األكسجين وها: ح ض األدنيل DNAتعمف نيلي تيدات الـرررررر و

ال نق ص األكسررجين، ح ض الغ انيل منق ص األكسررجين، ح ض السررتيديل منق ص األكسررجين، وح ض 
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 تعمف بالنيلي تيدات الميبية وها ح ض  RNAل ال نق ص األكسررررررجين. أما نيلي تيدات الـرررررررررررر يالتي يد

نائية بوال تسررررررتخدم النيلي تيدات ك حدات . األدنيل، ح ض الغ انيل، ح ض السررررررتيديل وح ض الي رديل

 AMPمتعددة ومه ة ومنها الـرررررررر  coenzynesبل تشرريل مشررتقاتها ت ائ  أنزي ية   قط، للح  ض الن وية

 .وغيمها ATPو ADPو

 : RNAوالـ   DNA للـالبنية األولية 

ـ  تت ثل البنية األولية ـ  DNAلل ف ر ح ض الف س يها  يتعاقب بسلسلة متعددة النيلي تيدات RNAوال

يت  و السررلسررلة. ع  دياً على هذه  مع السررياكم الخ اسررية والسرريم الخ اسررا، بين ا تتصررل األسررس األزوتية

من  9من األسرررراس البيمي يدينا وال يان  3من السرررريم وال يان  0ن  ال يانيبين  رتباط ك ا ذكمنا أعالهاال

كسرريل تتشرريل بين زممة الهيدرو اسررتيميةويمتبط ح ض الف سررف ر مع السرريم بمابطة  .سرراس البي رينااأل

ويي ن  للنيلي تيررد الثررانا. 9ال متبط برراليمب ن   للنيلي تيررد األول وبين الف سررررررف ر  3ال متبطررة برراليمب ن   

، وذلك بسرربب ك ن مج  عة الف سررف ر على 3إلى   9َ   قطبية ها RNA والـرررررررر DNA الـررررررررلسررلسررلتا 

  3تي ن مج  عة الهيدروكسررريل على اليمب ن   األول حمة غيم ممتبطة، بين ا  لسررريم النيلي تيد 9 ن  اليمب

 ممتبطة.و ا السلسلة حمة األخيم  لسيم النيلي تيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضها مع بعض. RNAو الـ DNAارتباط نيكليوتيدات الـ

يضم اليوراسيل مقابيل الثايمين في  RNAوفي كون الـفي نوو السكر  DNAو الـ RNAالـالحظ الفرق بين 

 .DNAالـ
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 RNAوالـ  DNAالـ الفروق بين 

DNA RNA 

هو الطاااابع الوراثي )الماااادة الوراثياااة( 

يحمل صااافات وخصاااا   الكا ن الحي ال 

 يغادر النواة.

 mRNAالطابع الوراثي والطابع الظاهري، فال يتوساااااط 

إلى الجسيمات  DNAيحمل كل المعلومات الوراثية من ال 

 بروتين.الريبية لتترجم إلى 

 (.سلسلة واحدة فقط )ال تكون حلزون مزدوج سلسلتان تكونان حلزون مزدوج.

 G ،C، U ، Aهي  القواعد األزوتية G ،C ،T، Aفي  هي  القواعد األزوتية

السااااااكر الخماسااااااي في  ريبوز منقو  

 األوكسجين.

 هو الريبوز.السكر الخماسي في  

 أقل من ذلك بكثير. الوزن الجزيئي بضعة ماليين.

 

 : RNAوالـDNAللـ ثانوية بنية الـلا

يتي ن من سلسلتين متعددتا  DNAأن الـرر  0993عام  F. Grick وكميك J. Watsonن واطسنبي  

تشرررريل كل منه ا ل لباً يلتف نح  الي ين وتلتف السررررلسررررلتان على بعضرررره ا البعض ح ل مح ر  النيلي تيد

 . Duble helixمشتمك لتشيل ل لباً مضاعفاً 

إلحداه ا معاكسررة  (`3)تت ضررع السررلسررلتان بشرريل مت اٍز وباتجاهين متعاكسررين حيث تي ن النهاية 

لسرريم ا   ع اليائنات الحية، ويت ثل بارتباطاتلف كل سررلسررلة من هييل متشررابه عند ج يوتتأ .(`5)للطمف 

 . DNAالتا تت يز بتتاٍل خاص ليل  اآلزوتية. ويمتبط بهذا الهييل األسس بموابط استيمية والف سفات

وتمتبط األسررس ال حصرر رة بين الهييلين بموابط هيدروجينية، وألن البعد بين الهييلين ثابتاً ومتسرراوياً  ه  

 أساس كبيم الحج (، وأخم بيمي يدينا  أساس صغيم الحج (،  الفماغ بين الهييلين  يتسع ألساس بي رينا

بمابطتين  Tمع  A. ويمتبط دائ اً دينال يتسع ألساسيين من البي رين وال ي أل الفماغ أساسين من البيمي ي

: هييله ه  بسل  DNAبثالث روابط هيدروجينية. وي ين تشبيه البنية السابقة للـرررررر  Cو Gهيدروجينيتين و

  3.4ق ائ  السل  ودرجاته ها الق اعد أو األسس األزوتية. وتعادل ال سا ة بين شفعٍ وأخم من النيلي تيدات 

ويبلغ قطم جزيء الـ  أنغستموم 34أشفاه من األسس، أي ط ل الدورة  09جد  ا كل وحدة أنغستموم وي 

DNA   09 ماليين. 09أنغستموم ووزنه الجزيئا 

 

 

 RNAو الـ  DNAبنية الثانوية لكل من الـال
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 تيثم   قط من سررلسررلة واحدة  شررميط واحد(وعلى المغ  من ك نه يتألف  ،RNAأما بالنسرربة للـرررررررر

قط تسرررررر ى ب لبنية  ي الً مشرررررر بحيث يلتف الشررررررميط على نفسررررررره  يها بنية ثان ية ع التا تحصرررررررل اقال 

، وتشرررررريل روابط التا تتقابل  يها األسررررررس ال ت  ة Stemتتألف من منطقة السررررررراق  Hairpinالشررررررعم

التا ال تحت ي على روابط  Loop، ومن منطقة العموة DNA لـررررررج دة  ا ا  هيدروجينية م اثلة لتلك ال

أو شررديدة التعقيد ك ا  tRNAوقد تي ن البنية الثان ية بسرريطة ك ا  ا ال  .هيدروجينية بين األسررس ال تقابلة

 .rRNA ـ ا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :RNAبنية الـ

 RNA الـررر إن  التا تحصل  يها بنية ثان ية ك ا ذكمنا أعاله RNAالـررر  كثمة ال  اقع  ا بالمغ  من

ن حلزون RNAوال يسرررتطيع الـرررررررر  (،واحدة سرررلسرررلة   ا ج يع الخاليا الحية كشرررميط وحيد ي جد  اً أن يي  

من سرريم الميب ز والتا تتنا م مع الشررحنة السررالبة للف سررفات.  `2 ا ال  قع  OH-بسرربب وج د  اً مضرراعف

 من سرريم الميب ز 0 ا ال  قع   H+مضرراعفاً بسرربب وج د  حلزوناً أن يشرريل  DNAبين ا يسررتطيع الـرررررررر 

وقد أ هم تحليل محت ى الخاليا من الـ  للف سررررفات.التا تتجاذب مع الشررررحنة السررررالبة  منق ص االكسررررجين

RNA  وج د ثالثة أن اط تشتمك ج يعها  ا اصطناه الجزيئات البموتينية، لذلك ال حياة بدون الـRNA. 

(  transfer  tRNAالناقل  RNAوالـررر ( messenger  mRNAالمس ل  RNAالـررر  ها: وهذه األن اط

الـ  الثالثة ج يعاً ومباشررمة من(. وتصررطنع هذه األن اط Ribosomal  rRNAالميب زوماRNAوالـرررررررر 
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DNA سلتا الـررررررر سل -RNA  RNAدور القالب وذلك ب ساطة أنزي  تيثيف  DNA، حيث تع ل إحدى 

polymerase )وتس ى هذه الع لية االستنساخ  النسخ )Transcription . 

 :Messenger RNA (mRNA)الرسول  RNAالـ 

وزن جزيئا عاٍل يتماو  بين ذو وه   ،الخلية RNAمن مج  ه الـررر  %9نح   mRNAيشيل الـررر 

ق م سي ا الط ل تبعاً لسلسلة متعدد الببتيد التا  mRNAملي ناً. ويختلف الـررررررر  0عدة مئات اآلالف وحتى 

 ا  mRNAيلي تيد. ويت  نسخ الـرررر نألف  39إلى أكثم من  399. وعلى الع  م يتماو  ط له بين بتمكيبها

الذي يمتبط على  RNA-polymerase II  التيثيف وب ساعدة أنزي DNAالن اة من إحدى سلسلتا الـرررررر 

عن بعضه ا بعضاً. وتق م السلسلة التا DNAم ا يُبعد سلسلتا الـرررررر  DNAجزء من إحدى سلسلتا الـرررررر 

دة  نيلي تيدات الميبية ثالثية الف سررررررفات ال  جزدواج مع الباال RNA-polymeraseيتحمك عليها أنزي  

 . `5←`3. ويت  النسخ باالتجاه Cالـ مع Gوالـ  AمعTوالـ  Uالـ مع  Aل  ا البالس ا الن وية، حيث يتقاب

ال نفصلتين، ويتحمر  DNAيع د االرتباط بين سلسلتا الـر  mRNAن جزيء الـر وعند اكت ال تي   

ويخمج من الن اة إلى السيت بالس ا حامالً ال عل مات ال راثية التا تتمج  إلى تتاٍل محدد من  mRNAالـررر 

ية  ا ج تألف كل مج  عة متيء البموتين. وتتزالح  ض األمين ية  ا مج  عات، ت ب ال عل مات ال راث

ثيررة يي ن مت  رراً للشررررررفمة ثال Codonنيلي تيرردات تسرررررر ى ك دون ةثالثررشررررررفمة رامزة( مي نررة من من 

 ويحدد كل ك دون ح ضاً امينياً واحداً.. DNAجزيء الـ   ا  Triplet codeالنيلي تيد

 :Ribosomal RNA (rRNA) الريبوزومي RNAالـ 

ملي ن حتى أكثم من  0/0. وزنه الجزيئا من RNA ال من مج ل %89نح   rRNAيشرريل الـرررررررر 

 rRNAات. ويصررطنع الـرررررررر يعند الثدي نيلي تيد 9099ونيلي تيد عند البيتميا  3099ويحت ي على  .ملي ن

 Nucleolarوينطقة من الن ية تدعى ال نظ  الن  ا معدة صرررررربغيات  DNAمن قبل م رثات ت جد  ا 

organizer.  وتي ن متتالية األسرررس  ا الـرررررررررrRNA من الجماثي  الى  متشرررابهة عند ج يع ال تعضررريات

شيالً ية مالس ا حيث يمتبط مع جزيئات بموتينالسيت ب ا  rRNA ـال ويصادف العليا.لحي انات النباتات وا

 . Ribosomesات الخل ية ال عمو ة باس  الجسي ات الميبية معها العضي  

إن الجسي ات الميبية ها أماكن اصطناه البموتينات  ا الخلية. وهنا تت  تمج ة الشفمة ال راثية للـ 

Mrna)ا سلسلة متعدد ببتيد نامية.  إلى تتابع محدد من الح  ض األمينية  الي دونات   
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 :Transfer RNA (tRNA)الناقل  RNAالـ 

من مج ل الح  ض الن وية الميبية  ا الخلية. ووزنه الجزيئا  %09نح   tRNAيشرررررريل الـرررررررررررر 

خاص  tRNAجزيء نيلي تيداً. وي جد ليل ح ض أمينا  99-09(، حيث يحت ي على 09999منخفض  

( تح ل ح  ضرررراً أمينية ن عية. 29 عمف منها حتى األن  tRNAن ط من الـرررررررررر  09به، وهناك أكثم من 

إلى الجسي  الميبا، ويع ل بالتالا كجزيء وسيط بين األمينية ض  بنقل جزيئات الح  tRNAويق م الـرررررر 

  ا سلسلة متعدد الببتيد.  ةض األميني ومتتالية الح  mRNAك دون الـ 

الميبا الناقل شيالً  نفس البنية األساسية. ويأخذ الح ض الن وي tRNAويي ن لج يع جزيئات الـرررر 

 ا  Iتخصرررري العموة ت .مفت حاً  وطم اً  عمى البنية ثالث ا هذه  ات البمسرررري ، حيث ن يزبيشرررربه ورقة ن

 IIأما العموة  .(Amino-acyl synthetase أسررريل سرررنتيتاز  أمين التعمف على أنزي  التنشررريط الخاص 

تتقابل مع الثالثية  Anticodon انتيي دونإلى أخم تسرررر ى  tRNA تحت ي على ثالثية تختلف من الـررررررررر 

على الجسرري  الميبا وتمتبط به.  IIIوتتعمف العموة . ( Codon الي دون mRNAال ت  ة لها  ا الـرررررررر 

أسرراس  `5طمف القصرريم بطمف مفت   يتألف من نهايتين ط يلة وقصرريمة. يح ل ال tRNAوينتها الـرررررررر 

يل، نات التالية: سيتيديل، سيتيديل، أديلي تيددائ اً ب تتالية الن `3دائ اً، بين ا ينتها الطمف الط يل   انينالغ

 . ط هذه الثالثية بالح ض األميناوتمتب
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 ملخص احملاضرة
 رقطاألربع في الخلية الحية، و ة(يّ ر  ب  ) الك   العمالقة الجزيئات بنية على المحاضاااااارتينتعرفنا في هاتين 

 لخزن الطاقة،ألساااااسااااية . إن السااااكاكر والدهون تشااااكل المركبات اتركيبها وهدمها ووظا فها المختلفة 

نات جدا  عدب تتميز البروتي ية الحي د متنوو  كل الحموض النووية ةمن الوظا ف في الخل مادة . وتشاااااا ال

 ا نات الحية.ي جميع الكالوراثية ف
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