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المقدمة
انطالًقا من إيمان المملكة األردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات اإلنسان األردني، وتسليحه بالعلم 
والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية 

وتطويرها، لتكون ُمعينًا للطلبة على االرتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة.

ُيَعدُّ هذا الكتاب واحًدا من سلسلة كتب المباحث العلمية التي ُتْعنى بتنمية المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير 
وَحلِّ المشكالت، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، واإلفادة من الخبرات الوطنية في 
عمليات اإلعداد والتأليف َوفق أفضل الطرائق الُمتََّبعة عالميًّا؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها 

لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين والمعلِّمات.

رات أدائها الُمتمثِّلة في  ًقا لمضامين اإلطار العام واإلطار الخاص للعلوم، ومعاييرها، وُمؤشِّ جاء هذا الكتاب ُمحقِّ
إعداد جيل محيط بمهارات القرن الواحد والعشرين، وقادر على مواجهة التحديات، وُمعَتزٍّ -في الوقت نفسه- بانتمائه 
البنائية التي تمنح الطالب الدور  التعلُّم الخماسية المنبثقة من النظرية  الوطني. وتأسيًسا على ذلك، فقد اعُتِمدت دورة 
التكنولوجيا  واستخدام  المشكالت،  وَحلِّ  لالستقصاء،  عديدًة  فرًصا  له  وُتوفِّر  التعليمية،  التعلُّمية  العملية  في  األكبر 
وعمليات العلم، فضاًل عن اعتماد منحى STEAM في التعليم الذي ُيستعَمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن 

والعلوم اإلنسانية والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة.

يتألَّف الكتاب من وحدتين، َيتَِّسُم محتواهما بالتنوع في أساليب العرض، هما: كيمياء الحياة، ودورة الخلية 
وتصنيع البروتينات. يضم الكتاب أيًضا العديد من الرسوم، والصور، واألشكال التوضيحية، واألنشطة، والتجارب 
العملية التي ُتنّمي مهارات العمل المخبري، وتساعد الطلبة على اكتساب مهارات العلم، مثـل: المالحظة العلميـة، 
واالستقصاء، ووضع الفرضيات، وتحليل البيانات، واالستنتاج القائم على التجربـة العلمية المضبوطة، وصواًل 

إلى المعرفة التي ُتِعين الطلبة على فهم ظواهر الحياة من حولنا.

روعي في تأليف الكتاب التركيز على مهارات التواصل مع اآلخرين، وال سيَّما احترام الرأي والرأي اآلخر، 
ع الطالب أْن يتفاعل مع المادة العلمية،  وتحفيز الطلبة على البحث في مصادر المعرفة المختلفة؛ فلغة الكتاب ُتشجِّ
ن الكتاب أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية، وُتنّمي لدى  وتحثُّه على بذل مزيد من البحث واالستقصاء. وقد تضمَّ

الطلبة مهارات التفكير وَحلِّ المشكالت.
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ُألِحَق بالكتاب كتاٌب لألنشطة والتجارب العملية، يحتوي على جميع التجارب واألنشطة الواردة في كتاب الطالب؛ 
لتساعده على تنفيذها بسهولة، إضافًة إلى أسئلة مثيرة للتفكير.

ُم الطبعة األولى )التجريبية( من هذا الكتاب، فإّنا نأمل أْن ُيسِهم في تحقيق األهداف والغايات  ونحن إذ ُنقدِّ
النهائية المنشودة لبناء شخصية الطالب، وتنمية اتجاهـات ُحبِّ التعلُّم ومهارات التعلُّم المستمر لديه، فضاًل عن 
تحسين الكتاب؛ بإضافة الجديد إلى المحتوى، وإثراء أنشطته المتنوعة، واألخذ بمالحظات المعلِّمين والمعلِّمات.

والله ولي التوفيق
المركز الوطني لتطوير المناهج



ل الصورة أتأمَّ

1
كيمياء الحياةكيمياء الحياةالوحدة 

Chemistry of  Life

بات ُتسـِهم إسـهاًما  بـات العضويـة الحيويـة فـي تركيـب أجسـام الكائنـات الحيَّة، وهـي ُمركَّ تدخـل الُمركَّ
فاعـاًل فـي العمليـات الحيويـة الالزمـة السـتمرار الحيـاة، وُتمثِّل الصـورة في األعلـى إنزيم إنتـاج جزيء 
ن األجـزاء الظاهرة في هـذه الصورة؟ ما  حفـظ الطاقـة ATP في الغشـاء الداخلـي للميتوكندريا. فِمـمَّ تتكوَّ

أهميتهـا في حيـاة الكائنـات الحيَّة؟

قال تعالى:

﴾ ) سورة الطارق، اآلية 5 (.  ﴿



أجسـام  تركيـب  فـي  الحيويـة  العضويـة  بـات  الُمركَّ تدخـل 
للتفاعـالت  ـا  ضروريًّ وجودهـا  وُيَعـدُّ  الحيَّـة،  الكائنـات 
الكيميائيـة التـي تحـدث فـي خاليـا الكائنـات الحيَّـة، وينتج 

المـادة والطاقـة. التفاعـالت تغيُّـرات فـي  مـن هـذه 

بات العضوية الحيوية.  ل: الُمركَّ الدرس األوَّ

الفكـرة الرئيسـة: تحتـــوي أجســـام الكائنـــات الحيَّـة علـى 
بـات العضويـة الحيويـة، هي:  أربعـة أنـواع رئيسـة مـن الُمركَّ
الكربوهيـــدرات، والبروتينــات، والليبيــدات، والحموض 
النوويـة. ولـكلٍّ مـن هـذه األنـواع دور حيـوي في أجسـامنا.  

  .ATP الدرس الثاني: اإلنزيمات وجزيء حفظ الطاقة

الفكـرة الرئيسـة: لإلنزيمـات دور مهـم فـي تحفيـز التفاعـالت 
الكيميائيـة وتسـريعها، ولجزيء حفظ الطاقـة ATP أيًضا دور 

زهـا اإلنزيمات.    فـي بعض التفاعـالت التـي ُتحفِّ

الدرس الثالث: التفاعالت الكيميائية في الخلية.  

نة ألجسـام الكائنات  الفكرة الرئيسـة: تحدث داخـل الخاليا الُمكوِّ
ن الطاقة فـي الروابط  ة، منها ما ُيخـزِّ الحيَّـة تفاعـالت كيميائيـة ِعـدَّ
ر الطاقـة  بـات العضويـة، ومنهـا مـا ُيحـرِّ الكيميائيـة داخـل الُمركَّ

نـة الالزمـة ألداء األنشـطة الحيوية. الُمخزَّ

الفكرة العامة:
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الكشف عن وجود الكربون في الُمركَّبات العضوية

تجربة استهاللية تجربة استهاللية 

بات العضوية جميعها، وُيمِكن الكشف عنه في المادة العضوية عن طريق  الكربون عنصر مهم يدخل في تركيب الُمركَّ
تسخينها مع أكسيد النحاس؛ إذ يتأكسد الكربون )إْن ُوِجد(، وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 الذي يتفاعل مع ماء 

ره.     ره وتكدُّ الجير )محلول هيدروكسيد الكالسيوم(، ُمسبًِّبا تعكُّ
المواد واألدوات:

أنبوبا  النحاس،  ر مائدة، ملح طعام، أكسيد  الرائق، ُسكَّ mL (4) من ماء الجير  كأسان زجاجيتان تحوي كلٌّ منهما 
mL (10)، حامال أنابيب اختبار، ِسدادتا أنابيب اختبار مّطاطيتان مثقوبتان من المنتصف، أنبوبا  اختبار سعة كلٍّ منهما 

وصل زجاجيان رفيعان على شكل حرف L، مصدرا حرارة )موقدا بنسن(، ميزان. 
إرشادات السالمة: استعمال مصدر الحرارة واألنابيب الساخنة بحذر.

ر ماء الجير الرائق بإذابة هيدروكسيد الكالسيوم في ماء ُمقطَّر حتى اإلشباع، ثم تصفيته.  ملحوظة: ُيحضَّ
خطوات العمل: 

g (6) من أكسيد النحاس، ثم أضع المادتين اللتين وزنتهما في أنبوب االختبار  ر المائدة و  g (2) من ُسكَّ أقيس: َأِزن    1
ل.  األوَّ

دادة، وُأثبِّتها على فتحة أنبوب االختبار، ثم  م نموذًجا: ُأدِخل أحد طرفي أنبوب الوصل الزجاجي في ثقب السِّ ُأصمِّ  2
ُأعلِّق أنبوب االختبار بالحامل، ثم أضعه على الِمنَْصب فوق مصدر الحرارة. 

ب: أغمس الطرف اآلخر من أنبوب الوصل في ماء الجير الرائق الموجود في الكأس الزجاجية األولى. ُأجرِّ  3

ة min (5) ، ُمالِحًظا ما يحدث لماء الجير في الكأس الزجاجية. ل مدَّ ُأالِحظ: ُأوقد لهب بنسن تحت أنبوب االختبار األوَّ  4

g (2)  من ملح الطعام وg (6) من أكسيد النحاس، ثم أضع المادتين اللتين وزنتهما في أنبوب االختبار الثاني. أقيس: َأِزن   5

ر الخطوات من الرقم )2( إلى الرقم )5(، ُمستخِدًما الكأس الزجاجية الثانية.   6  ُأكرِّ

ْلُت إليها. ن النتائج التي توصَّ ُأقاِرن ما يحدث لماء الجير في الكأسين الزجاجيتين في أثناء التفاعل، ثم ُأدوِّ  7

التحليل واالستنتاج:
ْلُت إليها. ر النتائج التي توصَّ 1.  ُأفسِّ

أتوقَّع سبب استخدام ملح الطعام في األنبوب الثاني.  .2
ْلُت إليها. أتواصل: ُأناِقش زمالئي/ زميالتي في النتائج التي توصَّ  .3
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vv بات العضوية الحيوية بات العضوية الحيوية الُمركَّ الُمركَّ
B i o o r g a n i c  C o m p o u n d sB i o o r g a n i c  C o m p o u n d s 11الدرسالدرس

ما الُمركَّبات العضوية الحيوية؟
What are Bioorganic Compounds?

َذّرات عنــارص  الكائنــات احليَّــة مجيعهــا عــىل  حتتــوي أجســام 
ــن،  ــجن، والنيرتوج ــون، واألكس ــن، والكرب ــا: اهليدروج ــة، منه مهم
والكالســيوم، والفســفور، إضافــًة إىل َذّرات عنــارص ُأخــرى حتتــاج إليهــا 
ــاس  ــر األس ــون العن ــدُّ الكرب ــيطة. وُيَع ــات بس ي ــات بكمِّ ــذه الكائن ه

ــا.  ــة مجيعه ــات العضوي ب ــب امُلركَّ ــل يف تركي ــذي يدخ ال

بات  بات العضويــة الحيويــة Bioorganic Compounds  ُمركَّ الُمركَّ
كيميائيــة توجــد يف أجســام الكائنــات احليَّــة، ويدخــل يف تركيبهــا بصــورة 
ــا  ــب بعضه ــل يف تركي ــن، ويدخ ــون واهليدروج ــية َذّرات الكرب أساس
ــل: النيرتوجــن، واألكســجن. ترتبــط  أيًضــا َذّرات عنــارص ُأخــرى، مث
بــات العضويــة احليويــة بروابــط تســامهية بعضهــا  َذّرات الكربــون يف امُلركَّ
مــع بعــض، ومــع َذّرات العنــارص األُخــرى. توجــد أربعــة أنــواع رئيســة 

بــات العضويــة احليويــة، هــي:  للُمركَّ
الكربوهيــدرات Carbohydrates، والربوتينــات Proteins، والليبيدات 

Lipids، واحلمــوض النوويــة Nucleic Acids، أنظر الشــكل )1(.

الفكرة الرئيسة:
 تحتوي أجسـام الكائنات الحيَّة على أربعة 
العضويـة،  بـات  الُمركَّ مـن  رئيسـة  أنـواع 
هي: الكربوهيـــــدرات، والبروتينـــات، 
والليبيـدات، والحمـوض النوويـة. ولـكلٍّ 

مـن هـذه األنـواع دور حيـوي في أجسـامنا. 

م: نتاجات التعلُّ
ح دور عنصر الكربون في تكوين  ُأوضِّ  -

أجسام الكائنات الحيَّة.
ُأقاِرن بين تراكيب األنواع الرئيسة من   -
بـــات العضــــوية الحيــــوية  الُمركَّ

وخصائص كلٍّ منها.

املفاهيم واملصطلحات:
بات العضوية الحيوية الُمركَّ

Bioorganic Compounds  

Monosaccharides  ريات األُحادية كَّ السُّ
Disaccharides          ريات الثنائية كَّ  السُّ
Polysaccharides دة ريات الُمتعدِّ كَّ  السُّ
Triglycerides                 الدهون الثالثية
Phospholipids       الليبيدات الُمفسَفرة
Steroids                              الستيرويدات

الرابطة الفوسفاتية ثنائية اإلستر 
Phosphodiester Bond

بات عضوية حيوية. الشكل (1): ُمركَّ

بات العضوية احليوية الرئيسة يف جسم اإلنسان؟  أتحقَّق: ما أنواع امُلركَّ

بروتينات. حموض نووية.ليبيدات.كربوهيدرات.
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 Carbohydrates الكربوهيدرات
ــجن،  ــن وأكس ــون وهيدروج ــىل َذّرات كرب ــدرات ع ــوي الكربوهي حتت
ــواع  ــة أن ــف منهــا إىل ثالث ــي تتألَّ ــف بحســب عــدد الوحــدات الت وهــي ُتصنَّ

ــكل )2(.   ــر الش ــة، أنظ رئيس

الكربوهيدرات 
Carbohydrates

ريات األُحادية  كَّ السُّ
Monosaccharides

ريات الثنائية كَّ السُّ
Disaccharides

دة ريات امُلتعدِّ كَّ السُّ
Polysaccharides

                  

الشكل )2(: تصنيف الكربوهيدرات.

Monosaccharides ريات األُحادية كَّ السُّ
أنــواع  أبســــــط   Monosaccharides األُحاديــة  ريات  ــكَّ السُّ ُتَعــدُّ 
ــه ــة ل ــواد امُلِحبَّ ــن امل ــا م ــهولة ألهَّنَّ ــاء بس ــذوب يف امل ــي ت ــدرات، وه الكربوهي

ــون  ــدد َذّرات الكرب ــث n ع ــي CH2O(n(، حي ــا فه ــا صيغته  Hydrophilic. أّم
ر األُحــادي.  ــكَّ يف السُّ

ر األُحادي عىل شـكل حلقي، أو سلسـلة مفتوحة غري  ـكَّ تكـون الصيغـة البنائيـة للسُّ
ريات وحـدات بنائيـة ألنـواع الكربوهيدرات  ـكَّ عـة. وُيَعـدُّ هـذا النـوع من السُّ ُمتفرِّ
األُخـرى، ومـن األمثلـة عليـه: الغلوكـوز الـذي ُيمثِّـل الوحـدة البنائيـة لعـدد مـن 

دة يف أجسـام الكائنـات احليَّـة، أنظر الشـكل )3(. ريات امُلتعـدِّ ـكَّ السُّ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

سلسلة مفتوحة.سلسلة مفتوحة.
)ب( الغالكتوز.)أ(  الغلوكوز.

شكل حلقي.شكل حلقي.

ريات األُحادية: )أ(: الغلوكوز. )ب(: الغالكتوز. كَّ الشكل )3(: السُّ

األُحــــادي  ر  ـكَّ السُّ ن  يتكـــــوَّ  
َذّرات هيدروجيـن،  )الرايبـوز( مـن عشـر 

فمـا عـدد َذّرات الكربـون فيـه؟

11
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ريات األُحادية التي  كَّ  أتحقَّق: ُأقاِرن بين الُسكروز والالكتوز من حيث السُّ
ن ُكالًّ منهما. ُتكوِّ

 Disaccharides ريات الثنائية كَّ السُّ
ريات  ــكَّ ــن السُّ ــن م ــن وحدت ــي Disaccharide  م ر الثنائ ــكَّ ن الُس ــوَّ يتك
 ،Glycocidic Bond األُحاديــة، ترتبطــان مًعــا برابطــة تســامهية غاليكوســيدية
وحيــدث االرتبــاط عــن طريــق نــزع جــزيء مــاء، أنظــر الشــكل )4/ أ( الــذي 
ر املالتــوز. ومــن  ُيبــنِّ تفاعــل نــزع املــاء  Dehydration Reaction إلنتــاج ُســكَّ
ريات الثنائيــة أيًضــا: الُســكروز، والالكتــوز، أنظــر الشــكل  ــكَّ األمثلــة عــىل السُّ

)4/ب(، والشــكل )4/ ج(.

ر املائدة(. ر احلليب(.)ب( الُسكروز )ُسكَّ  )ج( الالكتوز )ُسكَّ

ريات الثنائية: )أ(: املالتوز. )ب(: الُسكروز. )ج(: الالكتوز. كَّ الشكل )4(: السُّ

ر الشعري(.    )أ( املالتوز )ُسكَّ

غلوكوز

غلوكوز

غلوكوز

غلوكوز
رابطة 

غاليكوسيدية

غالكتوزغلوكوزفركتوز غلوكوز

رابطة 
غاليكوسيدية

رابطة 
غاليكوسيدية

تنــاول  مــن  اإلكثــار  يــؤّدي 
س األســنان،  ريات إىل تســوُّ ــكَّ السُّ
وزيــادة الــوزن؛ مــا يزيــد خطــر 
ري؛ لــذا  ــكَّ اإلصابــة بمــرض السُّ
للُغــدد  الوطنــي  املركــز  يــويص 
ري بعــدم اإلكثــار  ــكَّ ــمِّ والسُّ الصُّ
ــة  ــن اإلصاب ــة م ــا للوقاي ــن تناوهل م
ــم  ــــ ــري. ُأصمِّ كـــَّ ــرض السُّ بمـ
ــا  عه ــم ُأوزِّ ــك، ث ــن ذل ــة ع مطوي
عــىل زمــــالئي/ زميــاليت واملجتمع 
ــار  ــأرضار اإلكث ــم ب ــي لتوعيته املح

ريات. ــكَّ السُّ تنــاول  مــن 

الربط بالصحة 
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Polysaccharides دة ريات الُمتعدِّ كَّ السُّ
دة Polysaccharides بارتبــاط ثــالث وحدات  ريات الُمتعــدِّ ــكَّ ن السُّ تتكــوَّ
ــيدية.  ــامهية غاليكوس ــط تس ــة برواب ريات األُحادي ــكَّ ــن السُّ ــر م ــة أو أكث بنائي

دة خصائــص مُُتيِّزهــا، أنظــر اجلــدول )1(. ريات امُلتعــدِّ ــكَّ ولــكلٍّ مــن السُّ

األهميةالصيغة البنائيةالمثال

ن  من: النشا: يتكوَّ
ــون  ــو يك دة، وه ــدِّ ريات الُمتع ــكَّ ــن السُّ ــوز: م - األميل

ــوز. ــن الغلوك ــة م ع ــر ُمتفرِّ ــل غي ــكل سالس ــى ش عل
دة، وهــو  ريات الُمتعــدِّ ــكَّ - األميلوبكتيــن: مــن السُّ
ــة  ع ــوز ُمتفرِّ ــن الغلوك ــل م ــكل سالس ــى ش ــون عل يك

ــع.   ــض المواق ــي بع ف

أميلوز.

ر الغلوكوز يف  ختزين ُسكَّ
النباتات.

أميلوبكتن.

ن مــن سالســـل من الغلوكوز  الغاليكوجــين: يتكوَّ
ع. كثيرة التفرُّ

غاليكوجن.

ر الغلــوكوز  ختزين ُسكَّ
يف أكبــــاد احليــوانات 

وعضالهتا.  

ن من ألياف دقيقة، تتألَّف من وحدات  السيليلوز: يتكوَّ
من الغلوكوز  ترتبط  في ما بينها بروابط غاليكوسيدية، 

عة ترتبط مًعا بروابط  لًة سالسل  غير ُمتفرِّ ُمشكِّ
هيدروجينية.

سيليلوز. 

إكساب اجلُُدر اخللوية يف 
ة واملرونة  النباتات القوَّ

ًنا رئيًسا هلذه  بوصفه مكوِّ
اجلُُدر.

دة.  ريات الُمتعدِّ كَّ الجدول (1): السُّ

ــق: ُأقاِرن الـــروابط   أتحقَّ
جزيئـــات  بن  املوجــــودة 
الغلوكــــوز يف السلســــلة 
الواحــــدة مـــن السيليلوز 
بالروابـــط املوجــــودة بن 
الُمتواِزية  الغلوكوز  سالسـل 

يف السيليلوز.

روابط
هيدروجينية

روابط غاليكوسيدية
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Proteins البروتينات
ــف الربوتينــات مــن وحــدات بنائيــة أساســية ُتســّمى احلمــوض األمينيــة  تتألَّ
ــة  ــامهية ببتيدي ــط تس ــا برواب ــة مًع ــوض األميني ــط احلم Amino Acids،  وترتب

 .Peptide Bonds

تشــرتك احلمــوض األمينيــة - يف مــا بينهــا- يف صيغتهــا العامــة التــي حتــوي 
 ،)COOH) نوعــن مــن املجموعــات الكيميائيــة، مها: جمموعــة الكربوكســيل
 ،R ــز إليهــا بالرمــز ــة ُيرَم وجمموعــة األمــن (NH2(، إضافــًة إىل سلســلة جانبي
وختتلــف مــن محــض أمينــي إىل آخــر؛ مــا جيعــل لــكلِّ محــض أمينــي خصائــص 

ينفــرد هبــا عــن غــريه، أنظــر الشــكل (5).

سلسلة جمموعة كربوكسيل.
جانبية.

جمموعة أمن.

         الشكل )5(: الصيغة البنائية العامة للحموض األمينية.

حيتــوي احلمــض األمينــي غاليســن Glycine عــىل أبســط سلســلة جانبيــة 
ة اهليدروجــن H، يف حــن حتتــوي السلســلة اجلانبيــة يف احلمــوض  R، وهــي َذرَّ
األمينيــة األُخــرى عــىل الكربــون، ومــن األمثلــة عــىل هــذه السالســل اجلانبيــة: 

CH2SH، CH2OH، أنظــر الشــكل )6(.

)ج( سستين.)ب( سريين.)أ( غاليسن.

الشكل )6(: بعض أنواع 
احلموض األمينية.

د السلســلة اجلانبيــة  ُأحــدِّ
ورد  أمينــي  محــض  كل  يف 

ذكــره يف الشــكل.

الربط بالكيمياء

املجموعــة الوظيفيــة: جمموعــة مــن 
العضــوي،  ــب  امُلركَّ يف  ّرات  الــذَّ
ــب عــن غــريه  ــز ُمركَّ ُتســِهم يف مُتيي

ــا: ــن أمثلته ــات، وم ب ــن امُلركَّ م
.)OH( جمموعة اهليدروكسيل -

.)COOH( جمموعة الكربوكسيل -
.)NH2( جمموعة األمن -

.)PO4
- جمموعة الفوسفات )-3
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ــتطيع  ــا، ويس ــا خمتلًف ــا أمينيًّ ــرون محًض ــات ع ــب الربوتين ــل يف تركي يدخ
ــا منهــا. أّمــا احلمــوض  جســم اإلنســان فقــط تصنيــع أحــد عــر محًضــا أمينيًّ
األمينيــة التســعة األُخــرى فيحصــل عليهــا اجلســم مــن الغــذاء، وهــي ُتســّمى 
ــص  ــا خلصائ ــة َوفًق ــوض األميني ــف احلم ــية. ُتصنَّ ــة األساس ــوض األميني احلم
ــوض  ــا: احلم ــتن، مه ــن رئيس ــا إىل جمموعت ــي حتوهي ــة الت ــل اجلانبي السالس

ــامء. ــة لل ــة الكاره ــوض األميني ــامء، واحلم ــة لل ــة امُلِحبَّ األميني

 أتحقَّق: ما الذي ُيميِّز حمًضا 
أمينيًّا من آخر؟

 ،Tryptophan حيتــاج جســم اإلنســان إىل احلمــض األمينــي تربتوفــان
الــذي ُيَعــدُّ أحــد احلمــوض األمينيــة األساســية التــي تدخــل يف تصنيــع الناقــل 

ــعادة. ــون الس ــا هرم ــّمى أيًض ــريوتونن، وُيس ــوين الس ــي اهلرم العصب

وقــد أشــارت دراســات منشــورة إىل أنَّ احلمــض األمينــي تربتوفــان ُيســِهم يف 
ــر لــدى األشــخاص مــن خمتلــف األعــامر، فضــاًل  حتســن املــزاج وختفيــف التوتُّ
ــع عــىل هــذا احلمــض  ضَّ عــن وجــود عالقــة بــن احتــواء حليــب األطفــال الرُّ

وخلودهــم إىل النــوم براحــة وهــدوء.

أثر الرتبتوفان يف حتسني املزاج
الربط بالصحة النفسية
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 الشكل )7(: بعض وظائف الربوتينات.

نقل الغازات يف الدم.

جسم مضاد.اإلنزيامت.اهليموغلوبن.
 ُمستقبِل بروتيني لبعض

أنواع اهلرمونات.

 ُمستقبِل
بروتيني

إنزيامت هضم 
الكربوهيدات

ريات  ُسكَّ
بسيطة

كربوهيدات

استقبال املواد الكيميائية.اإلسهام يف االستجابة املناعية.حتفيز التفاعالت الكيميائية.

ــي  ــا، وه ــم اخلالي ــة ملعظ ــة اجلاف ــن الكتل ــن %50 م ــر م ــات أكث ــل الربوتين مُُتثِّ
ــة، مثــل أليــاف الكوالجــن  تــؤّدي وظائــف خمتلفــة يف أجســام الكائنــات احليَّ
ة، أنظــر الشــكل )7( الــذي ُيبــنِّ وظائف  التــي مُتنــح الغضاريــف املرونــة والقــوَّ

ُأخــرى للربوتينــات.

رية  ــكَّ ــات ُســ ــًة بروتينـــ ن ريات، ُمكوِّ ــكَّ ــات بالسُّ ــط الربوتينــ ــد ترتب ق
ــدات  الضــد  Antigens التي توجد  Glycoproteins، ومــن األمثلــة عليهــا ُمولِّ

ــة  ــاالت الطبيعي ــا يف احل ــبِّب وجوده ــم، وال ُيس ــا اجلس ــطوح خالي ــىل س ع
ــدات الضــد  حــدوث اســتجابة مناعيــة ضدهــا يف اجلســم، يف حــن ُتســبِّب ُمولِّ
الغريبــة )غــري الذاتيــة( التــي تدخــل اجلســم حــدوث اســتجابة مناعيــة ضدهــا 

ــم. يف اجلس

 )A( ــد الضــد ــدات الضــد يف جســم اإلنســان: ُمولِّ مــن األمثلــة عــىل ُمولِّ
ــة  ــخص فصيل ــدى كل ش ــراء ل ــدم احلم ــا ال ــطوح خالي ــىل س ــد ع ــذي يوج ال
ــه  ــام، فإنَّ ــذا النظ ــا هل ــدم. وَوفًق ــل ال ــام ABO لفصائ ــب نظ ــه )A( بحس دم
توجــد أربــع فصائــل لــدم اإلنســان، هــي: O ،AB ،B ،A، وذلــك بنــاًء عــىل 
ــر  ــا، أنظ ــدم وجودمه ــام، أو ع ــد A، أو B، أو كليه ــدي الض ــد ُمولِّ ــود أح وج
ــدات الضــد عــىل ســطوح خاليــا الــدم احلمــراء  اجلــدول )2( الــذي ُيبــنِّ ُمولِّ
.ABO واألجســام املضــادة يف البالزمــا لفصائــل الــدم األربــع بحســب نظــام

 يحـثُّ ديننـــا الحنيـــف على 
االعتــــدال في المـــأكل والمشرب. 
قـال تعالى: ﴿  
األعراف،  )سـورة   ﴾
اآليـة 31(. ُيسـِهم تنـاول الغـذاء الُمتواِزن 
الجسـم.  صحـة  علـى  المحافظـة  فـي 
وظائـف  عـن  ْمُتـه  تعلَّ مـا  علـى  اعتمـاًدا 
البروتينـــات، ُأبيِّـن أثـر عــــدم تنــاول 
يات ُمناِسـبة في صحــة  البروتينـات بكمِّ

جسـمي.
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.ABO الجدول )2(: فصائل الدم بحسب نظام

AB

Anti- A Anti-B Anti-A

B A

خاليا الدم احلمراء

فصيلة الدم

ُمولِّدات الضد عىل 
سطوح خاليا الدم 

احلمراء

األجسام املضادة
يف البالزما

ال يوجد

ال يوجد

ُمولِّد  إىل وجود  Rh، ويشري  الريزييس  العامل  بنظام  ُيعَرف  آخر  نظام  يوجد 
ضد  عىل سطوح خاليا الدم احلمراء ُيسّمى ُمولِّد الضد D، أو عدم وجوده. ويف 
الشخص  يوَصف  احلمراء،  الدم  خاليا  سطوح  عىل   D الضد  ُمولِّد  وجود  حال 
بأنَّه موجب العامل الريزييس +Rh. أّما يف حال عدم وجوده، فيوَصف الشخص 
 D مضادة  أجسام  دمه  بالزما  يف  يوجد  وال   ،Rh- الريزييس  العامل  سالب  بأنَّه 
)Anti-D(، إاّل أنَّه ُينتِجها يف صورة استجابة مناعية إذا ُنِقلت إليه خاليا دم محراء 

من شخص موجب العامل الريزييس.

 عند نقل خاليا دم محراء من شخص إىل آخر، فإنَّه ُينَظر إىل ُمولِّدات الضد التي عىل 
ع Donor، وإىل األجسام املضادة يف بالزما الدم  سطوح خاليا الدم احلمراء لدى امُلتربِّ
ع فصيلة دمه A إىل  لدى امُلستقبِل Recipient. فمثاًل، عند نقل خاليا دم محراء من ُمتربِّ
ُمستقبِل فصيلة دمه B، فإنَّ األجسام املضادة Anti-A( A( التي يف بالزما دم امُلستقبِل 
حتلُّلها؛  ُمسبِّبًة  ع،  للُمتربِّ احلمراء  الدم  خاليا  سطوح  عىل   A الضد  بُمولِّدات  ترتبط 
فتظهر عىل امُلستقبِل أعراض عديدة، مثل: القشعريرة، واحلُّمى، وقد يصاب بقصور يف 
وظائف الُكىل، وقد يؤّدي ذلك إىل وفاته. ويف سياق ُمتَِّصل، إذا كان الشخص سالب 
العامل  ع موجب  ُمتربِّ من  دم محراء  استقبال خاليا  ُيمِكنه  فال   Rh- الريزييس  العامل 
ن أجساًما مضادًة Anti-D( D(  يف بالزما دمه،  الريزييس+Rh؛ ذلك أنَّ جسمه سُيكوِّ

Anti-B

مًعا لنُنِقذ حياًة
ــا هيــدف إىل  ــدُّ عرًضــا تقديميًّ ُأِع
ــة  تعريــف املجتمــع املحــي بأمهي
ــىل  ــجيعه ع ــدم، وتش ع بال ــربُّ الت
ــا  ــرض مــ ــا الع نً ــك، ُمضمِّ ذل
عــن  معلومــات  مــن  درْســُته 

.Rhو  ABO نظامــي 

األعـراض  أذكــر  أتحقَّـق:   
التـي قـد تظهـر على شـخص 
نقـل  عنـد   (A) دمـه  فصيلـة 
مـن  إليـه  حمـراء  دم  خاليـا 

.)B( دمـه  فصيلـة  ع  ُمتبـرِّ
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D ُمولِّد الضد
D اجلسم املضاد

Rh+

Rh-

بوصفها استجابًة مناعيًة، فرتتبط األجسام املضادة D يف بالزما دم امُلستقبِل بُمولِّدات 
ع، أنظر الشكل )8(.    الضد D عىل سطوح خاليا الدم احلمراء يف دم امُلتربِّ

 الشكل )8(: 
ارتباط األجسام 

املضادة بُمولِّدات 
 .D الضد

مثال  مثال  
أُصيب شخص فصيلة دمه -A في حادث سير، واستدعت حالته نقل خاليا دم حمراء إليه، ورغب اثنان من أصدقائه 
ع  ع بخاليا دم حمراء له، وكانت فصيلة دم أحدهما +AB، وفصيلة دم اآلخر -O. أيُّ الصديقيِن يُمِكنه فقط التبرُّ التبرُّ

له؟ )علًما بأنَّ المصاب لم تُنقَل إليه خاليا دم حمراء من قبُل(. 
المعطيات: 

  .A- :الُمستقبِل ،O- و ،AB+ :عان الُمحتَمالن الُمتبرِّ
المطلوب:

ع الذي فصيلة دمه تُناِسب الشخص المصاب )الُمستقبِل(.   تحديد الُمتبرِّ
الحل: 

:AB+ ع الذي فصيلة دمه 1( في حالة الُمتبرِّ

AB+ ل الذي فصيلة دمه ع الُمحتَمل األوَّ األجسام المضادة لدى الُمستقبِل الذي فصيلة دمه -Aُمولِّدات الضد لدى الُمتبرِّ
Bو ،AAnti-B

D.(استجابة مناعية) Anti-D ن سيُكوِّ

ع بالدم؛ ألنَّ األجسام المضادة B من بالزما دم الُمستقبِل سترتبط بُمولِّدات الضد B على  ل التبرُّ ع األوَّ ال يُمِكن للُمتبرِّ
ع، ُمسبِّبةً تحلُّلها، وستظهر على الُمستقبِل )المصاب( أعراض عديدة، مثل:  سطوح خاليا الدم الحمراء من دم الُمتبرِّ

القشعريرة، والُحّمى، وقد يصاب بقصور في وظائف الُكلى، وقد يؤّدي ذلك إلى وفاته.

ن الُمستقبِل أجساًما مضادةً D - بوصفها استجابةً مناعيةً - ترتبط بُمولِّدات الضد D على  في ما يتعلَّق بنظام Rh، سيُكوِّ
ع.   سطوح خاليا الدم الحمراء من دم الُمتبرِّ

:O- ع الذي فصيلة دمه 2( في حالة الُمتبرِّ

O- ع الُمحتَمل الثاني الذي فصيلة دمه األجسام المضادة لدى الُمستقبِل الذي فصيلة دمه -Aُمولِّدات الضد لدى الُمتبرِّ
Anti-Bــــــــــــــــــ

ع بالدم )بخاليا دمه الحمراء( للمصاب؛ نظًرا إلى عدم وجود  ع الذي فصيلة دمه -O هو الذي يُمِكنه التبرُّ إذن، الُمتبرِّ
ع. ُمولِّدات الضد B، وD على سطوح خاليا الدم الحمراء في دم هذا الُمتبرِّ

 O- يحتـاج مريض فصيلـة دمه 
إلـى نقـل وحدتين من بالزمـا الدم. إذا 
توافـرت وحدتـا بالزمـا، إحداهما من 
واألُخـرى   ،AB+ دمـه  فصيلـة  ع  ُمتبـرِّ
ع فصيلـة دمــــه +B، فهــل  مـن ُمتبـرِّ
ُيمِكـن اسـتخدام كلتا الوحدتيـن لنقل 
بإحداهمـا  ُيكتفـى  أم  إليـه،  البالزمـا 
ر  ُأبـرِّ لدمـه؟  األُخـرى  ُمناَسـبة  لعـدم 

. بتي جا إ
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  Levels of Proteins Structure  مستويات تركيب البروتينات
ختتلــف الربوتينــات بعضهــا عــن بعــض تبًعــا الختــالف احلمــوض األمينية 

التــي تدخــل يف تركيبهــا، وعددها، وتسلســلها. 
يل  ــب األوَّ ــي: الرتكي ــات، ه ــة للربوتين ــتويات تركيبي ــة مس ــد أربع  توج
 Primary Structure، والرتكيب الثانــوي Secondary Strucrture، والرتكيب 
 ،Quaternary Structure ــي ــب الرباع ــي Tertiary Structure، والرتكي الثالث

أنظــر الشــكل )9(.

يل. الرتكيب الرباعي.الرتكيب الثالثي.الرتكيب الثانوي.الرتكيب األوَّ

الشكل )9(: مستويات تركيب 
الربوتينات.

   Primary Structure  لي التركيب األوَّ
ل سلســلة  ترتبــط احلمــوض األمينيــة مًعــا بروابــط تســامهية ببتيدية، فتتشــكَّ
عديــد الببتيــد. ويوَصــف تسلســل احلمــوض األمينيــة يف سلســلة عديــد الببتيــد 
يل للربوتــن، وتكــون جمموعــة األمــن يف بدايتهــا )ُتســّمى  ــه الرتكيــب األوَّ بأنَّ
 ،)C (، وتكــون جمموعــة الكربوكســيل يف هَّنايتهــا )ُتســّمى الطــرفN الطــرف

أنظــر الشــكل )10(.                      

يل للربوتن )سلسلة عديد الببتيد(. الشكل )10(: الرتكيب األوَّ

ــق: ملــاذا حُيتَمــل أْن   أتحقَّ
ــد ببتيد،  ختتلف سلسلتا عديـــ
ــرى،  ــن األُخ ــا عــ إحدامهـــ
هَّنام مــــن  بالرغــــــم من تكوُّ
احلمــوض األمينيــة نفســها، 
واحتوائهــام عــىل العــدد نفســه 

ــوض؟    ــذه احلم ــن ه م
يل اهليــكل األســايس ملســتويات الربوتــن األُخــرى، وهــو  ــل الربوتــن األوَّ ُيمثِّ

ليــة. ال يــؤّدي أيَّ وظيفــة يف صورتــه األوَّ

خُمطًَّطــــا  ُأنِشــــئ 
رســوم  باســتخدام  مفاهيميًّــا 
SmartArt لتوضيــح مســتويات 

ثــم  الربوتينــــات،  تركيـــب 
ُأضيـــف إليــــه تدرجييًّـــا مــا 
ــات  ــا يف الصفح ــأتعلَّمه عنه س

التاليــة.
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 Secondary Structure التركيب الثانوي
ــدة،  ــد واح ــد ببتي ــلة عدي ــاف سلس ــن التف ــوي م ــب الثان ــج الرتكي   ينت
ــل  ــط تعم ــي رواب ــا، وه دة منه ــدَّ ــق حُُم ــة يف مناط ــط هيدروجيني ن رواب ــوُّ وتك

ــتقراره. ــوي واس ــب الثان ــت الرتكي ــىل تثبي ع

ــزون  ــّمى حل ــزوين ُيس ــا حل ــائعان، أحدمه ــان ش ــان ثانوي ــد تركيب  يوج
ن  ــوَّ ــا β-Sheet. يتك ــة بيت ــة املطوي ــّمى الصفيح ــر ُيس ــا α-Helix، واآلخ ألف
ــط  ن رواب ــوُّ ــد، وتك ــد الببتي ــلة عدي ــاف سلس ــد التف ــا عن ــزون ألف ــب حل تركي
ــي  ــض أمين ــيل يف مح ــة الكربوكس ــجن يف جمموع ة األكس ــن َذرَّ ــة ب هيدروجيني
ة اهليدروجــن يف جمموعــة األمــن يف محــض أمينــي آخــر يبعــد عــن احلمض  وَذرَّ
ــب  ــا تركي ــكل )11/ أ(. أّم ــر الش ــة، أنظ ــوض أميني ــة مح ل أربع ــي األوَّ األمين
ــلة  ــن سلس ــر م ــن أو أكث ــاط جزأي ــد ارتب ن عن ــوَّ ــا فيتك ــة بيت ــة املطوي الصفيح
ــة  ن عديــد الببتيــد نفســها بروابــط هيدروجينيــة؛ إذ تكــون هــذه األجــزاء امُلكوِّ
ج )zig-zag(؛ مــا يتيــح  لسلســلة عديــد الببتيــد بجانــب بعضهــا يف شــكل ُمتعــرِّ

ــكل )11/ ب(.  ــر الش ــا، أنظ ــا بينه ــة يف م ــط اهليدروجيني ــن الرواب ــا تكوي هل

    Tertiary Structure التركيب الثالثي
ــواع  ــل أن ــوي.  وتعم ــب الثان ــيِّ الرتكي ــن َط ــي م ــب الثالث ــج الرتكي ينت
ــة R لسلســلة  ــن َذّرات السالســل اجلانبي ــا ب ــط تكــون غالًب خمتلفــة مــن الرواب
ــكل )12(.   ــر الش ــي، أنظ ــب الثالث ــكل الرتكي ــت ش ــىل تثبي ــد ع ــد الببتي عدي

مــن األمثلــة عــىل الربوتينــات ذات الرتكيــب الثالثــي: بروتــن امليوغلوبــن 
ــوي  ــب الثان ــيِّ الرتكي ــج مــن َط ــالت، وينت ــذي حيمــل األكســجن يف العض ال
ــإنَّ ذلــك  ــه الثالثــي، ف ــات تركيب ــَد أحــد الربوتين حللــزون ألفــا. ويف حــال َفَق

ُيفِقــده القــدرة عــىل أداء وظيفتــه احليويــة، كــام حيــدث يف اإلنزيــامت.

رابطة هيدروجينية

رابطة هيدروجينية

)ب( الصفيحة املطوية بيتا. )أ( حلزون ألفا.

الشكل )11(: الرتكيب الثانوي للربوتن. 

ن  تتكـوَّ التـي  ّرات  الـذَّ د  ُأحـدِّ  
بينهـا روابـط هيدروجينية فـي حمضين 
عديـد  سلسـلة  التفـاف  عنـد  أمينييـن 
ن تركيـب حلـزون ألفا. الببتيـد، وتكـوُّ

  مـا التركيب الثانـوي الذي نتج 
من َطيِّه بروتيـن الميوغلوبين؟
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الصحيفة املطوية بيتا

تعمل روابط خمتلفة عىل تثبيت الرتكيب 
الثالثي للربوتن، مثل:

رابطة هيدروجينية.
رابطة ثنائي الكربيتيد.

رابطة أيونية.
قوى ضعيفة، مثل قوى فاندرفال.

الشكل )12(: الرتكيب الثالثي للربوتن.

Quaternary Structure التركيب الرباعي
ن مــن  ُيطَلــق اســم الرتكيــب الرباعــي عــىل الربوتينــات التــي تتكــوَّ
ــب  يل والرتكي ــب األوَّ ــا للرتكي ــد، خالًف ــد الببتي ــن عدي ــر م ــلتن أو أكث سلس
ــد  ــد ببتي ــلة عدي ــن سلس ــا م ن كلٌّ منه ــوَّ ــي؛ إذ يتك ــب الثالث ــوي والرتكي الثان
واحــدة، علــاًم بــأنَّ الرتكيــب الرباعــي ُيثبَّــت عــن طريــق روابــط خمتلفــة، شــأنه 

ــي. ــب الثالث ــأن الرتكي ــك ش يف ذل

مــن األمثلــة عــىل الربوتينــات ذات الرتكيــب 
الرباعــي: اهليموغلوبــن الــذي يتألَّــف مــن أربــع 
 ،α ــوع ــن الن ــا م ــان منه ــة؛ اثنت ــل ببتيدي سالس
ــكل  ــر الش ــوع β، أنظ ــن الن ــان م ــان ُأخري واثنت
)13(، لكــنَّ ذلــك ال يعنــي بالــرورة أنَّ مجيــع 
ــف مــن  الربوتينــات ذات الرتكيــب الرباعــي تتألَّ
أربــع سالســل ببتيديــة؛ فالكوالجــن مثــاًل هــو 
ــه  مــن الربوتينــات ذات الرتكيــب الرباعــي، إاّل أنَّ

ن مــن ثــالث سالســل ببتيديــة.     يتكــوَّ

ــا يف  ــلتي بيت ــا وسلس ــلتي ألف ــر أنَّ سلس ُيذَك
اهليموغلوبــن ال تعنــي حلــزون ألفــا والصفيحــة 

املطويــة بيتــا.                            

ن  ـــق: كــيف يتكـــوَّ أتحقَّ  
التركيب الثالثي للبروتينات؟

الشكل )13(: الرتكيب الرباعي للهيموغلوبن.

β -سلسلة

α -سلسلة

α -سلسلة

β -سلسلة
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Classification of Proteins تصنيف البروتينات
ُتصنَّف الربوتينات َوفًقا لشكلها النهائي الثالثي األبعاد إىل نوعن، مها:

ن هذا النوع من بروتينات  البروتينــات الكــروية Globular Proteins: يتكوَّ
تركيبها ثالثي أو رباعي، مثل  اهليموغلوبن ومعظم اإلنزيامت. 

ــون  ــة،  وتك ــم احليوي ــات اجلس ــة دوًرا يف عملي ــات الكروي ــؤّدي الربوتين ت
ــة للــامء(  ذائبــة يف املــاء ؛ نظــًرا إىل وجــود سالســلها اجلانبيــة R  القطبيــة )امُلِحبَّ
ــلها  ــود سالس ــا، ووج ــي حتيطه ــة الت ــل املائي ــًة املحالي ــارج ُمواِجه ــاه اخل يف اجت

ــة )الكارهــة للــامء( يف اجتــاه الداخــل. ــة R غــري القطبي اجلانبي

ن هــذا النــوع مــن بروتينــات  البروتينــات الليفيــة Fibrous Proteins: يتكــوَّ
ــن  ــن الفايربي ــه: بروت ــن أمثلت ــي، وم ــي، أو رباع ــوي، أو ثالث ــا ثان تركيبه

ــدم. ــط ال ــه دور يف جتلُّ ــذي ل Fibrin ال

ال تكــون الربوتينــات الليفيــة غالًبــا ذائبــة يف املــاء ؛ ألنَّ سالســلها اجلانبيــة 
ــل  ــًة املحالي ــارج ُمواِجه ــاه اخل ــون يف اجت ــامء( تك ــة لل ــة )الكاره ــري القطبي R غ

املائيــة.
ن مــن أجــزاء ليفيــة وُأخــرى كرويــة، مثــل بروتــن   توجــد  بروتينــات تتكــوَّ

امليوســن يف العضلــة اهليكلية.  

     Lipids الليبيدات
ــة  ل طبق ــكِّ ــة؛ إذ ُتش ــات احليَّ ــام الكائن ة  يف أجس ــدَّ ــف ِع ــدات وظائ لليبي
ــدان  ــول دون فق ــا حي ــات؛ م ــض احليوان ــان وبع ــد اإلنس ــت جل ــة حت عازل
احلــرارة مــن أجســامهم، وتدخــل يف تركيــب األغشــية البالزميــة، واهلرمونــات 
 ،Kو ،A الســتريويدية، ويف تركيــب الفيتامينـــــات الذائبــة يف الدهون )فيتامــن

ــة. ــات احليَّ ــامًّ للكائن ــٍة ُمِه ــدَر طاق ــدُّ مص وE، وD(، وُتَع

ة، منهـا: احلمـوض الدهنيـة، والدهـون  ف الليبيـدات إىل أنـواع ِعـدَّ  ُتصنَـّ
الثالثيـة، والليبيـدات امُلفسـَفرة ، والسـتريويدات. توجـد  صفـة مشـرتكة بـن 

الليبيـدات مجيعهـا، تتمثَّـل يف  عـدم امتزاجهـا باملـاء.

أتحقَّق: لمــــاذا تكـــون   
البروتينات الكروية ذائبــة 

في الماء؟

ف مســتويات بعــض الربوتينــات واإلنزيــامت يف الــدم؛ مــا يســاعد عــىل كشــف اإلصابة  جُتــرى فحــوص خمربيــة لتعــرُّ
. فمثــاًل، ُتفَحــص عيِّنــة الــدم للكشــف عــن إنزيــم ُيســّمى )Alanine aminotransferase (ALT؛ وهــو  بمــرض ُمعــنَّ
ب هــذا  ــا الكبــد، ويعمــل عــىل حتويــل  احلمــض األمينــي أالنــن إىل بريوفيــت. ويف حــال تــرسَّ إنزيــم يوجــد يف خالي
ــة  ــدُّ منشــوًرا لتوعي ــا الكبــد ، فــإنَّ مســتوياته يف الــدم ســرتتفع. ُأِع اإلنزيــم مــن الكبــد إىل الــدم نتيجــة خلــل يف خالي

املجتمــع املحــي بأمهيــة الفحــوص الطبيــة الدوريــة يف املحافظــة عــىل الصحــة.

الربط بالصحة

وظائـــف  ــص  ُأخلِـّ
درْســـُتها  التـــي  الليبيـــدات 
احلـــيِّ  الكائـــن  أجســـام  يف 
مســـتعينًا بصـــور مـــن شـــبكة 
أســـتخدم  ثـــم  اإلنرتنـــت، 
ـــا  ـــة Power point لعرضه برجمي
ــاليت يف  ــي/ زميـ ــام زمالئـ أمـ

الصـــف.
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سلسلة 
هيدروكربونية

جمموعة
كربوكسيل

رابطة ثنائية

سلسلة 
هيدروكربونية.

جمموعة
كربوكسيل.

Fatty Acids الحموض الدهنية
ا. تدخل احلموض الدهنية يف تركيب معظم الليبيدات، ومنها ما يكون ُحرًّ

ن احلمـض الدهنـي مـن جمموعـة كربوكسـيل )COOH(، وسلسـلة   يتكـوَّ
هيدروكربونيـة، أنظـر الشـكل )14(.

ُتصنَّف احلموض الدهنية إىل نوعن، مها:
- احلمـوض الدهنيـة امُلشـَبعة: وفيهـا تكـون الروابط مجيعهـا ُأحادية بـن َذّرات 
الكربـون يف السلسـلة، أنظـر الشـكل )15(، ومـن أمثلتهـا: محـض البامليتـك 

ن الرئيـس لزيـت النخيـل.  Palmitic Acid؛ وهـو امُلكـوِّ

- احلمـوض الدهنيـة غـري امُلشـَبعة: وفيهـا توجـد رابطـة ثنائية واحدة عـىل األقل 
بـن َذّرات الكربـون يف السلسـلة، أنظـر الشـكل )16(، ومـن أمثلتها:محـض 

ن الرئيـس لزيـت الزيتـون. األوليـك Oleic Acid؛ وهـو امُلكـوِّ

    Triglycerides الدهون الثالثية
ن مـن احتـاد    الدهـون الثالثيـة Triglycerides: هـي الليبيـدات التـي تتكـوَّ
جـزيء غليـرسول واحـد مـع ثالثـة جزيئـات مـن احلمـوض الدهنيـة بروابـط 

تسـامهية إسـرتية، أنظـر الشـكل )17(. 

الشكل )14(: محض دهني.

الشكل )15(: محض دهني ُمشَبع.

الشكل )16(: محض دهني غري ُمشَبع.

رابطة إسرتية.

جزيء غليرسول.جزيء دهن ثالثي.

إنزيم

ر ثالثة  حترُّ
جزيئات من املاء

ثالثة جزيئات من 
احلموض الدهنية.

ن دهن ثالثي. الشكل )17(:  تكوُّ
ن جزيء دهن ثالثي.   ح السبب الذي يؤّدي إىل إنتاج ثالثة جزيئات ماء عند تكوُّ ُأوضِّ

نة  تعتمـد خصائص الدهـون الثالثية عىل خصائـص احلموض الدهنيـة امُلكوِّ
هلـا؛ إذ تكـون معظم الدهون الثالثية غري امُلشـَبعة سـائلة يف درجة حـرارة الغرفة، 
مثـل معظـم الزيـوت النباتيـة، يف حن تكـون الدهـون الثالثيـة امُلشـَبعة ُصْلبة يف 

درجـة حـرارة الغرفة وُتسـّمى دهوًنا، مثـل: الزبدة، والسـمن احليواين.

ــىل  ــوت ع ــع الزي ــض مصان ــل بع     تعم
حتويــل الزيــوت الســائلة إىل ســمن نبــايت، 
أو زبــدة شــبه ُصْلبــة، عــن طريــق  عمليــة 
الزيــوت،  هدرجــة  ُتســّمى  كيميائيــة 
وذلــك بإضافــة اهليدروجــن إىل الزيــوت 
إىل  لتحويلهــا  امُلشــَبعة؛  غــري  الســائلة 
زيــوت ُمشــَبعة ذات قــوام مرغــوب فيــه.  
ــة  ــون امُلهدَرج ــىل الده ــة ع ــن األمثل م
ــدة  ــايت، والزب ــن النب ــاعيًّا: السمـــ صنـ
ــواع  ــض أن ــن(، وبع ــة )املارجري الصناعي
رت  ــذَّ ــد ح ــوداين. وق ــول الس ــدة الف زب
ــتخدام  ــن اس ة م ــدَّ ــة ِع ــامت غذائي ُمنظَّ
نظــًرا  الغــذاء؛  امُلهدَرجــة يف  الزيــوت 
إىل مــا ُتســـبِّبه مــن أمــراٍض للقلــب، 
ــٍب للرايــن، وأوصــت بــرورة  وتصلُّ
قــراءة بطاقــة املعلومــات عــىل املــواد 

ــة.   ــة بعناي الغذائي

الربط بعلم التصنيع الغذائي
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غشاء بالزمي

خلية

ذيالن كارهان للماء

غشاء بالزمي

رأس ُمِحبٌّ للماء

رأس 
ُمِحٌب 
للماء

ذيالن كارهان 
للماء

مجموعة 
فوسفات
غليسرول

Phospholipids الليبيدات الُمفسَفرة
ن  مـن  الليبيـدات الُمفسـَفرة Phospholipids: هـي الليبيـدات التـي تتكـوَّ
ـبٌّ  ل رأس قطبـي حُُمِ جـزيء غليـرسول ُمرتبِـط بمجموعـة فوسـفات، فيتشـكَّ
للـامء. ويف الوقـت نفسـه، يرتبـط جـزيء الغليـرسول بجزيئـن مـن احلمـوض 

ل ذيـالن كارهـان للـامء. الدهنيـة، فيتشـكَّ
 حيتـوي الغشـاء البالزمي عـىل طبقة ُمزدَوجـة من الليبيـدات امُلفسـَفرة التي 
ـن ُمتقابِلـن. وفيهـا ُتقابِل الـرؤوس القطبيـة املاء، يف حـن تبتعد  ترتتَّـب يف صفَّ

عنـه الذيـول الكارهة لـه، أنظر الشـكل )18(.    
ــًرا  ــي؛ نظ ــاء البالزم ــرب الغش ــهولة ع ــاء بس ــة يف امل ــواد الذائب ــرُّ امل ال مُت
ــط  ــع وس ــذي يق ــامء( ال ــة لل ــول الكاره ــي )الذي ــري القطب ــزء غ ــود اجل إىل وج
ق مــرور هــذه املــواد؛ مــا ُينظِّــم حركــة املــواد بــن داخــل اخلليــة  الغشــاء، وُيعــوِّ

ــا. وخارجه

الشكل )18(: توزيع الليبيدات الُمفسَفرة في الغشاء البالزمي.    

 ملـاذا َتتَِّجه ذيـول احلموض 

الغشـاء  يف  الداخـل  إىل  الدهنيـة 
البالزمـي؟
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    Steroids الستيرويدات
ن مــن أربــع  الســتيرويدات Steroids: هــي  الليبيــدات التــي تتكــوَّ
حلقــات كربونيــة ُملتِحمــة؛ ثــالث منهــا سداســية، وواحــدة مخاســية، إضافــًة 
إىل جمموعــة كيميائيــة ترتبــط باحللقــة الرابعــة، وختتلــف مــن ســتريويد إىل آخــر، 

ــكل )19(.                        ــر الش أنظ

 ُيَعــدُّ الكولســرتول مثــااًل عــىل الســتريويدات، ويســتطيع جســم اإلنســان 
تصنيعــه يف الكبــد، وُيمِكــن احلصــول عليــه مــن مصــادر غذائيــة حيوانيــة. وهو 
ــتريويدية،  ــات الس ــة، واهلرمون ــة احليواني ــية البالزمي ــب األغش ــل يف تركي يدخ
ــة  ــدة األنبوبي ــل الوح ــم عم ــؤّدي دوًرا يف تنظي ــذي ي ــتريون ال ــل األلدوس مث
ــة الكولســرتول، فــإنَّ مســتوياته العاليــة يف الــدم  ــة. وبالرغــم مــن أمهي الكلوي

قــد تكــون هلــا صلــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

الشكل )19(: ستريويد.                                                                                     

DC

BA

جمموعة كيميائية

دور الليبيدات يف تكيُّف أسامك القرش عىل العيش يف أعامق البحار 

ة يف أســامك القــرش التــي تعيــش يف أعــامق البحــار تســاعدها عــىل الطفــو، منهــا: نســبة  أودع اهلل تعــاىل خصائــص ِعــدَّ
ة عضالهتــا. وقــد أشــارت دراســات عديــدة إىل أنَّ أكبــاد أســامك القــرش التــي تعيــش يف  الليبيــدات يف أكبادهــا، وقــوَّ
أعــامق البحــار هــي أكــرب حجــاًم مــن أكبــاد مثيالهتــا التــي تعيــش يف امليــاه الضحلــة، وأنَّ نســبة الليبيــدات يف أكبادهــا 

أكثــر أيًضــا.

 وجــد العلــامء أنَّ نســبة األليــاف العضليــة يف أجســام أســامك القــرش هــذه هــي أقــل مــن نســبتها يف أجســام مثيالهتــا 
ــل  التــي تعيــش يف امليــاه الضحلــة. وقــد انتهــت نتائــج الدراســات يف هــذا املجــال  إىل أنَّ نســبة الليبيــدات املرتفعــة ُتقلِّ
نهــا مــن الطفــو، واحلفــاظ عــىل ارتفــاع ُمناِســب هلــا يف املــاء، مــن دون بــذل  مــن كثافــة أجســام أســامك القــرش؛ مــا ُيمكِّ

جمهــود عضــي كبــري، وهــو مــا ُيَعــدُّ وســيلة لتقليــل اســتهالك الطاقــة يف بيئاهتــا الفقــرية بالغــذاء. 

 الربط بعلم البحار 

ــح الفــــرق  أتحقَّـق: ُأوضِّ  
الثالثــــية  الدهــــون  بــن 
والستــــريويدات مـن حيث 

الرتكيب.
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   Nucleic Acids  الحموض النووية
ــوزي  ــووي رايب ــض ن ــان: مح ــة نوع ــوض النووي ــابًقا أنَّ احلم ــُت س درْس

 .RNA ــوزي ــووي رايب ــض ن ــجن DNA، ومح ــوص األكس منق

ــدات  ــّمى النيوكليوتي ــة ُتس ــدات بنائي ــن وح ــة م ــوض النووي ــف احلم تتألَّ
ــة،  ــد النيرتوجيني ــدى القواع ــن إح ــد م ن كل نيوكليوتي ــوَّ Nucleotides، ويتك

ــكل )20(.           ــر الش ــفات، أنظ ــة فوس ــايس، وجمموع ر مخ ــكَّ وُس

ــدات  ــب النيوكليوتي ــل يف تركي ــي تدخ ــة الت ــد النيرتوجيني ــف القواع ُتصنَّ
وبرييميدينــات  مــن حلقتــن،  منهــا  كلٌّ  ن  يتكــوَّ  Purines بيورينــات  إىل 
ــكل (21).   ــر الش ــدة، أنظ ــة واح ــن حلق ــا م ن كلٌّ منه ــوَّ Pyrimidines يتك

الشــكل )20(: تركيــب نيوكليوتيــد يف 
      .DNA جــزيء

 يعمــل احلمــض النــووي DNA عــىل نقــل الصفــات الوراثيــة مــن اآلبــاء 
ن مــن سلســلتن  إىل األبنــاء. وُيبــنِّ الشــكل )22( جــزيء DNA الــذي يتكــوَّ
ــط  ــزدَوج. ترتب ــزوين ُم ــلَّم حل ــة ُس ــىل هيئ ــان ع ــدات، تلتّف ــن النيوكليوتي م
ــط  ــق رواب ــن طري ــدة ع ــلة الواح ــض يف السلس ــا ببع ــدات بعضه النيوكليوتي
فوســفاتية ثنائيــة اإلســتر Phosphodiester Bonds، أنظــر الشــكل )22/ أ(.  
 DNA النــووي  احلمــض  سلســلتي  إحــدى  يف  البيورينــات  ترتبــط 
روابــط  طريــق  عــن  امُلقابِلــة  السلســلة  يف  هلــا  لــة  امُلكمِّ بالبرييميدينــات 
هيدروجينيــة. أّمــا نســبة البيورينــات إىل نســبة البرييميدينــات يف  DNA فثابتــة 
َوفًقــا لقاعــدٍة ُتعــَرف بقاعــدة تشــارغاف Chargaff؛ ذلــك أنَّ البيوريــن يرتبــط 

بيورينات.

.)G( غوانين

يوراسيل )U( في 
.RNA جزيء

ثايمين  )T( في 
.DNA جزيء

.)C(  سايتوسين

.)A( أدينين الشكل )21(: البيورينات والبرييميدينات. 

أيُّ القواعد النيرتوجينية ُتَعدُّ من البيورينات؟ 

ا ُتَعدُّ من البرييميدينات؟ أهيُّ

قاعدة نيتروجينية

مجموعة فوسفات

ر خماسي ُسكَّ
منقوص األكسجين

بيريميدينات.
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ــل لــه يف السلســلة امُلقابِلــة. فمثــاًل، إذا احتــوت قطعــة  دائــاًم بالبرييميديــن امُلكمِّ
مــن DNA عــىل (%25) مــن األدينــن، فــإنَّ نســبة الثايمــن يف السلســلة امُلقابِلة 

ــا. ــاِوية هل ــون ُمس تك

ــك Crick إىل  ــون Watson وكري ــان واتس ــل العاملِ ــام 1953م، توصَّ يف ع
ــب  ــيولوجيا والط ــل يف الفس ــزة نوب ــاال جائ ــزيء DNA، ون ــوذج جل ــاء نم بن

ــكل )22/ ب(. ــر الش ــاز، أنظ ــذا اإلنج ــىل ه ــام ع ــاًم هل تكري

مــن  واحــدة  سلســلة  مــن  غالًبــا   RNA النــووي  احلمــض  ن  يتكــوَّ
النيوكليوتيــدات، ولكــنَّ بعــض الفريوســات حتتوي عــىل RNA من سلســلتن. 
يوجــد يف RNA القاعــدة النيرتوجينيــة يوراســيل بــداًل مــن الثايمــن، ويــؤّدي 

ــة. ــات اخللي ــع بروتين ــة تصني ــامًّ يف عملي ــزيء RNA دوًرا مه ج

AT

G

C

ثايمين.أدينين.

غوانين.
سايتوسين.

.DNA الشكل )22(: جزيء

)ب()أ(

مثال  مثال  
حلَّل باحث قطعتي DNA، فوجد أنَّ نسبة األدينين في 
القطعة األولــى هي )%31(، وأنَّ نسبة السايتوسين في 
القطعة الثانيــــة هـي )%27(. أيُّ القطعتين تحوي نسبة 

أعلى من الثايمين؟
المعطيات:

 القطعة األولى من DNA تحوي ما نسبته )%31(  من 
األدينين، والقطعــــة الثانيـــة من DNA تحوي ما نسبته 

(%27( من السايتوسين. 
المطلوب: 

تحديد قطعة DNA التي فيها نسبة أعلى من الثايمين.
الحل: 

نسبة الثايمين في DNA تساوي نسبة األدينين؛ لذا، فإنَّ 
الثايمين في القطعة األولى هي )%31(. وإليجاد  نسبة 

الثانية، أحُسُب نسبة السايتوسين  الثايمين في القطعة  نسبة 
والغوانين فيها:

                                         27%  × 2 = 54%
ثم أطرح هذه النسبة من 100%: 

100% - 54% = 46%
إذن، نسبة الثايمين واألدينين مًعا هي )46%).

 إليجاد نسبة الثايمين، أَقِسم الناتج على 2: 
46% / 2= 23%

إذن، نسبة الثايمين هي )23%).
وبذلك، فإنَّ نسبة الثايمين في القطعة األولى أعلى منها في 
القطعة الثانية.                                                                                       

DNA أتحقَّق: ُأقاِرن بن  
وRNA من حيث:

أ- وظيفة كلٍّ منهام.   
ب- القواعد النيرتوجينية 

الداخلة يف تركيب كلٍّ منهام. 
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4` قاعدة نيتروجينية

قاعدة نيتروجينية

قاعدة نيتروجينية

رابطة 
فوسفاتية 

ثنائية 
اإلستر

رابطة 
إسترية

رابطة 
إسترية
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مراجعة الدرسمراجعة الدرس
ب العضوي الذي ُتمثِّله، ُمستخِدًما المفاهيم  أكتب في الصندوق المجاور لكل صيغة بنائية مّما يلي اسم الُمركَّ  .1

ر ثنائي، حمض أميني، دهن ثالثي، غالكتوز، نيوكليوتيد، غلوكوز. كَّ اآلتية: سُّ

P

OH

CH2

5`

1`

2`3`

4`

مجموعة فوسفات

ر خماسي ُسكَّ
منقوص األكسجين

أذكر اثنين من أوجه االختالف بين األميلوبكتين والغاليكوجين.   .2

د عدد الحموض األمينية وعدد الروابط الببتيدية التي توجد في سلسلة عديد الببتيد الُمبيَّنة في الشكل اآلتي.  ُأحدِّ  .3

قاعدة نيتروجينية
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ًرا إجابتي.  بين العضويين اآلتيين إلى ليبيد ُمفسَفر، ودهن ثالثي، ُمفسِّ ُأصنِّف الُمركَّ  .4

     

5. ُأجيب عّما يأتي:

أ- فيَم يختلف التركيب الرباعي للبروتين عن التراكيب في المستويات األُخرى من حيث عدد سالسل عديد 
نة لكلٍّ منها؟ الببتيد الُمكوِّ

نات الستيرويد ُيسبِّب اختالف ستيرويد عن آخر؟  ب- أيُّ ُمكوِّ

نها من العيش في أعماق البحار. ر أهمية وجود الليبيدات في كبد سمكة القرش التي ُتمكِّ ُأفسِّ  .6

ر إجابتي. ع بخاليا دم حمراء  لمريض فصيلة دمه -B؟ ُأبرِّ هل ُيمِكن لشخص فصيلة دمه -A أْن يتبرَّ  .7

ُتمثِّل الكرات في الشكل المجاور البيورينات والبيريميدينات   .8
ُيعربِّ  التي  العلمية  القاعدة  ما  الشكل.  مفتاح  في  ح  ُموضَّ هو  كما 

ح هذه القاعدة. عنها الشكل؟ ُأوضِّ

د اسم الرابطة التسامهية التي تربط بن كلٍّ ممّا يأيت: ُأحدِّ  .9

ريات األُحادية. كَّ أ- السُّ

ب- الحموض األمينية. 

جـ- الحموض الدهنية والغليسرول.

)ب()أ(

A T C G
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vA T PA T P اإلنزيمات وجزيء حفظ الطاقة اإلنزيمات وجزيء حفظ الطاقة 
E n z y m e s  a n d  E n e r g y  S t o r i n g  M o l e c u l e  A T PE n z y m e s  a n d  E n e r g y  S t o r i n g  M o l e c u l e  A T P 22الدرسالدرس

Enzymes اإلنزيمات
ــن  ــتخَلًصا م ــه ُمس ــد إضافت ــر Buchner عن ــامِِل إدوارد بوخن ــظ الع الح
ــول  ــاج كح ر، وإنت ــكَّ ــذا السُّ ــم ه ــكروز حتّط ر الُس ــكَّ ــرية إىل ُس ــا اخلم خالي
ــن  ــتخَلصة م ــواد امُلس ــىل امل ــق ع ــد ُأطِل ــون. وق ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث وغ
ــي "داخــل اخلمــرية". وقــد  ــامت Enzymes، وهــي تعن ــا اســم اإلنزي اخلالي
نــال هــذا العــامِِل  جائــزة نوبــل يف الكيميــاء عــام 1907م بعــد  هذا االكتشــاف.

وجــد العلــامء أنَّ معظــم التفاعــالت الكيميائيــة التــي حتــدث داخــل 
  Activation Energy أجســام الكائنــات احليَّــة حتتــاج إىل طاقــة تنشــيط
عاليــة؛ وهــي الطاقــة الالزمــة لَبــْدء التفاعــل الكيميائــي، وقــد َتبــنَّ هلــم 
ع بعــض التفاعــالت الكيميائيــة عــــن طريــق تقليــل  أنَّ اإلنزيــامت ُتــرسِّ

طاقــة التنشــيط، أنظــر الشــكل )23(.

الفكرة الرئيسة:

لإلنزيمات دور مهم في تحفيز التفاعالت 

الكيميائية وتسـريعها، ولـــجزيء حفظ 

الطاقــــة ATP أيــًضا دور في بعـــض 

زها اإلنزيمات. التفاعالت التي ُتحفِّ

م: نتاجات التعلُّ

ح دور اإلنزيمات في التفاعالت  - ُأوضِّ

الكيميائية في الخلية.

في  الُمؤثِّرة  العوامل  بعض  أستقصي   -
نشاط اإلنزيم. 

 ATP ح دور جزيئات حفظ الطاقة ُأوضِّ  -
في الخلية. 

املفاهيم واملصطلحات:

 Activation Energy         طاقة التنشيط

Active Site                      الموقع النشط

د اإلنزيم- المادة الُمتفاِعلة ُمعقَّ
 Enzyme- Substrate Complex

Coenzyme                  ُمرافِق اإلنزيم

الشكل )23(: تقليل طاقة التنشيط بوجود اإلنزيم.

بعدم وجود اإلنزیم

بوجود اإلنزیم

طاقة التنشیط

طاقة التنشیط

سیر التفاعل

قة
طا

ال

أتحقَّق: ما املقصود بطاقة التنشيط؟  

    Biological Washing Powder مساحيق الغسيل احليوية
ــامت  ــم اإلنزي ــام هتض ــس مثل ــع املالب ــودة يف بق ــواد املوج ــل امل ــامت حُتلِّ ــىل إنزي ــوي ع ــة حتت ــيل حيوي ــاحيق غس ــة مس ــان صناع ــتطاع اإلنس اس
ــل اإلنزيــامت املوجــودة يف مســحوق الغســيل البقــع؛ مــا يــؤّدي إىل  اهلاضمــة الربوتينــات، وذلــك اعتــامًدا عــىل خصائــص اإلنزيــامت؛ إذ حُتلِّ

ــدُّ وســيلة مــن وســائل توفــري الطاقــة.  تنظيــف املالبــس. تعمــل هــذه املســاحيق يف درجــات حــرارة منخفضــة؛ مــا ُيَع

الربط بعلم التصنيع
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إنزيم

ماده ُمتفاِعلة

موقع نشط

أتحقَّق: ما أمهية املوقع النشط؟  

Mechanism of Enzyme Action  آليَّة عمل اإلنزيم
درْســُت ســابًقا أنَّ معظــم اإلنزيــامت هــي بروتينــات كرويــة الشــكل، وأنَّ 

ــز التفاعــالت الكيميائيــة مــن دون أْن ُتســتهَلك فيهــا.  ــة حُتفِّ اإلنزيــامت عامَّ

ن مـن  يوجـد لإلنزيـم موقـع نشـط Active Site يف صـورة جتويـف يتكـوَّ
محـوض أمينيـة ُمعيَّنـة، ويعمـل قاَلًبا ترتبـط بـه املـادة امُلتفاِعلـة  Substrate التي 
ُيؤثِّـر فيهـا اإلنزيـم،  أنظـر الشـكل )24(، علـاًم بأنَّـه قد يوجـد لإلنزيـم أكثر من 

نشـط. موقع 

ـد اإلنزيـم-  ل ُمعقَّ  ترتبـط املـادة امُلتفاِعلـة باملوقـع النشـط لإلنزيـم؛ فيتشـكَّ
 .Enzyme- Substrate Complex الُمتفاِعلـة  المـادة 

 Glycogen مـن األمثلة عىل عمـل اإلنزيـامت: إنزيم تصنيـع الغاليكوجـن
البنائيـة )الغلوكـوز( لتكويـن  Synthase الـذي يعمـل عـىل ربـط  الوحـدات 

ك املالتـوز إىل  الغاليكوجـن، وإنزيـم املالتيـز Maltase الـذي يعمـل عـىل  تفـكُّ
جزيئـي غلوكـوز، أنظـر الشـكل )25(.

الشكل )24(: املوقع النشط يف اإلنزيم. 

 مُُتثَّل آليَّة عمل اإلنزيم باملعادلة اآلتية: 

الشكل )25(: آليَّة عمل 
إنزيم املالتيز. 

د اإلنزيم - املادة امُلتفاِعلة(  إنزيم + املادة الناجتة املادة امُلتفاِعلة + إنزيم       )ُمعقَّ

د املالتيز - املالتوز(  إنزيم املالتيز + )2( غلوكوز مالتوز + إنزيم املالتيز      )ُمعقَّ

المادة الُمتفاِعلة
مالتوز

الموقع 
النشط

المواد الناتجة

د ُمعقَّ
المالتيز- المالتوز

غلوكوزغلوكوز

إنزيم 
المالتيز

H2O
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الموقع النشط مادتان ناتجتانمادة ُمتفاِعلة

الموقع النشط مادتان ناتجتانمادة ُمتفاِعلة

ر ارتباط اإلنزيم بالمادة التي ُيؤثِّر فيها الفرضيات التي ُتفسِّ
Enzyme- Substrate Binding Hypothesis   

وضـع العلـامء فرضيتـن لتفسـري عمليـة ارتبـاط املـادة الُمتفاِعلـة باملوقـع 
 ،Lock and Key Hypothesis النشـط لإلنزيـم، مهـا: فرضيـة الُقْفـل واملفتـاح

.Induced Fit Hypothesis امُلسـتَحث  التـالؤم  وفرضيـة 

 Lock and Key Hypothesis  فرضية الُقْفل والمفتاح
تقـوم هـذه الفرضية عىل أنَّ شـكل املـادة الُمتفاِعلـة يتوافق مع شـكل املوقع 
النشـط لإلنزيـم ؛ لـذا ترتبـط املـادة امُلتفاِعلـة باملوقـع النشـط ارتباًطـا كامـاًل كام 
تتداخـل ُمسـنَّنات املفتـاح بالتجاويـف امُلتوافِقـة مـع شـكلها يف الُقْفـل، أنظـر 

الشـكل )26(. 

Induced Fit Hypothesis فرضية التالؤم الُمستَحث
ا بسـيًطا  ً  تقـوم هـذه الفرضية عىل أنَّ شـكل املوقع النشـط لإلنزيم يتغريَّ تغريُّ
ًتـا عنـد ارتبـاط املـادة امُلتفاِعلـة بـه؛ لكـي ُيصبِـح ُمناِسـًبا لشـكلها، أنظـر  وُمؤقَّ

الشـكل )27(.  

ــن  ــق: أيُّ الفرضيتي ــ أتحقَّ  
إمكانيــة  ــر  ُتفسِّ الســابقتين 
موقــع  لــه  إنزيــم  ارتبــاط 
نشــط واحــد بمــادة ُمتفاِعلــة 
وبمــادة  مــا،  تفاعــل  فــي 
ُمتفاِعلــة ُأخــرى فــي تفاعــل 

ــر؟ آخ

الشـــكل )26(: ارتبـــــاط 
ــع  ــة باملوق ــادة الُمتفاِعل امل
ــب  ــم بحس ــط لإلنزي النش
ــاح. ــل واملفت ــة الُقْف فرضي

الشــكل )27(: ارتبــاط املــادة 

الُمتفاِعلــة باملوقــع النشــط 

ــة  ــب فرضيــ ــم بحس لإلنزي

ــتَحث. ــالؤم امُلس الت

اإلنزيم

اإلنزيم
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العوامل الُمؤثِّرة في نشاط اإلنزيم
Factors Affecting Enzyme Activity

 ُتؤثِّـر بعـض العوامـل يف نشـاط اإلنزيـامت، مثـل: درجـة احلـرارة، والرقم 
اهليدروجينـي pH، وتركيـز اإلنزيـم، وتركيـز املـادة امُلتفاِعلـة.

Temperature  درجة الحرارة
ــر نشــاط اإلنزيــم بدرجــة حــرارة الوســط الــذي حيــدث فيــه التفاعــل؛   يتأثَّ
ــذي  ــل ال ــة التفاع ــا رسع ــون عنده ــىل تك ــرارة ُمث ــة ح ــم درج ــكل إنزي فل

ــزه اإلنزيــم أعــىل مــا ُيمِكــن. وعنــد ارتفــاع  درجــة  حُيفِّ
حــرارة  الوســط أكثــر مــن درجــة احلــرارة امُلثــىل، فــإنَّ شــكل 
؛ مــا يــؤّدي إىل تغــريُّ شــكل  ن لإلنزيــم يتغــريَّ الربوتــن  امُلكــوِّ
ــة  ــادة الُمتفاِعل ــع امل ــق م ــري ُمتوافِ ــح غ ــط، ويصب ــع النش املوق
ــا باســتمرار  التــي يعمــل عليهــا، فيقــل نشــاط اإلنزيــم تدرجييًّ
االرتفــاع يف درجــة احلــرارة حتــى يفقــد قدرتــه عــىل العمــل.

ــر معظــم اإلنزيــامت يف جســم اإلنســان بصــورة ُمثــىل     ُتؤثِّ
عنــد درجــات احلــرارة التــي تــرتاوح بــن )C° 35( و)C°40(؛  
أْي درجــات احلــرارة القريبــة مــن درجــة حــرارة جســم 

ــكل )28(.                                                 ــر الش ــان )C°37(، أنظ اإلنس

 pH الرقم الهيدروجيني
ــدث  ــذي حي ــط ال ــي pH للوس ــم اهليدروجين ــم بالرق ــاط اإلنزي ــر نش يتأثَّ
ــة  ــده رسع ــون عن ــل تك ــي أمث ــم هيدروجين ــم رق ــكل إنزي ــل؛ فل ــه التفاع في

ــم  ــا الرق ــن. أّم ــا ُيمِك ــىل م ــم أع ــزه اإلنزي ــذي حُيفِّ ــل ال التفاع
اهليدروجينــي األمثــل لعمــل معظــم اإلنزيــامت يف جســم 
ــن  ــم الرتيبس ــل إنزي ــاًل، يعم ــو (pH=6-8). فمث ــان فه اإلنس
ــا. وُيَعــدُّ   يف األمعــاء عنــد الرقــم اهليدروجينــي (pH=8) تقريًب
إنزيــم الببســن )إنزيــم هضــم يف املعــدة( مــن االســتثناءات؛ إذ 
 (2-1.5=pH)   يعمــل بأقــى فاعليــة عنــد الرقــم اهليدروجينــي

ــكل )29(.     ــر الش ــا، أنظ تقريًب

زه إنزيم. الشكل )28(: أثر درجة احلرارة يف رسعة تفاعل حُيفِّ
زة  إنزيم  بزيادة درجة احلرارة. أتتبَّع تأثُّر رسعة تفاعل حُيفِّ

0 20 40 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

ز  الشكل )29(: أثر الرقم اهليدروجيني يف رسعة تفاعلن ُيحفِّ
ز اآلخر إنزيم الرتيبسن.  أحدمها إنزيم الببسن، وحُيفِّ

درجة الحرارة الُمثلى

(°C) درجة الحرارة

عل
تفا

ة ال
رع

س

الرقم الهيدروجيني األمثلالرقم الهيدروجيني األمثل

إنزيم
التريبسين

إنزيم
الببسين

عل
تفا

ة ال
رع

س
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تركيز اإلنزيم وتركيز المادة الُمتفاِعلة 
Enzyme Concentration and Substrate Concentration 

ــر  ــي؛ إذ تتواف ــل الكيميائ ــة التفاع ــم زادت رسع ــز اإلنزي ــام زاد تركي كلَّ
ــبيل  ــىل س ــة. فع ــادة امُلتفاِعل ــاط بامل ــطة لالرتب ــع النش ــن املواق ــرب م ــداد أك أع
ــم  ــة إنزي ــن؛ أحدمهــا ُأجــِري بإضاف ــُت رسعــة تفاعلــن ُمتامثِل ــال، إذا قارْن املث
تركيــزه )1X(، واآلخــر بإضافــة إنزيــم تركيــزه )2X(، مــع تثبيــت مجيــع 
ــي  ــاين ه ــل الث ــة التفاع ــُأالِحظ أنَّ رسع ــن؛ فس ــرى يف التفاعل ــل األُخ العوام

ــكل )30(. ــر الش ل، أنظ ــل األوَّ ــة التفاع ــا رسع ضعف

كلَّــام زاد تركيــز املــادة امُلتفاِعلــة زادت رسعــة التفاعــل الكيميائــي،  وعندمــا 
ــادة  ــات امل ــم بجزيئ ــات اإلنزي ــع املواقــع النشــطة املتوافــرة يف جزيئ ُتشــَغل مجي
ــدار  ــن مق ــر ع ــرف النظ ــل ب ــة التفاع ــادة يف رسع ــدث أيُّ زي ــة ال حت امُلتفاِعل

الزيــادة يف تركيــز املــادة امُلتفاِعلــة، أنظــر الشــكل )31(.                                        

الشــكل )31(: العالقــة بــن تركيــز املــادة 
الُمتفاِعلــة ورسعــة التفاعــل.

تركيــز  بــن  العالقــة  الشــكل )30(: 
التفاعــل. ورسعــة  اإلنزيــم 

ــق: أذكــر سبًبا لثبـات  أتحقَّ  
سـرعـــة تفـــاعل كيميــائي 

زه إنزيم ما.    ُيحفِّ

2X

1X

تركيز اإلنزيم

عل
تفا

ة ال
رسع

عل
تفا

ة ال
رسع

تركيز املادة الُمتفاِعلة
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نشاط  نشاط  
   أثر الحرارة في نشاط إنزيم التريبسين

يُحفِّــز إنزيــم التريبســين تحلُّــل Hydrolysis بروتيــن الحليــب كازييــن Casein الــذي يُعطــي الحليــب 
ل إلــى عديــد ببتيــد عديــم اللــون؛ مــا يــؤّدي إلــى اختفــاء اللــون األبيــض للحليــب.  لونــه األبيــض، فيتحــوَّ

المواد واألدوات: mL (15) من إنزيم التريبسين، mL (15) من الحليب السائل، )3( أنابيب اختبار، مقياس 
درجة حرارة عدد )3(، حامل أنابيب اختبار، ماء من الصنبور، قلم تخطيط ثابت، )3( كؤوس سعة كلٍّ منها 

جان، مصدرا حرارة.  mL (250)، جليد، مخباران ُمدرَّ

 إرشادات السالمة: استعمال الماء الساخن ومصدر الحرارة بحذر.

خطوات العمل: 
 X أُرقِّم أنابيب االختبار باألرقام )1-3(، ثم أضع عالمة  1

عليها، ثم أضع كل أنبوب على حامل أنابيب االختبار.

أقيس: أضع في كل أنبوب اختبار mL (5) من الحليب.  2

أضع في الكأس األولى ماًء درجة حرارته 20oC، ثم أضع   3

في الكأس الثانية ماًء درجة حرارته 40oC، ثم أضع في الكأس الثالثة ماًء درجة حرارته 80oC، وأحرص 
أْن تظلَّ درجة الحرارة في جميع الكؤوس ثابتة، ُمستخِدًما الجليد إذا لزم ذلك.

أضع أنبــوب االختبار الذي يحمـــل الرقم )1( في الكــأس األولى، ثم أضــع أنبوب   4

االختبار الذي يحمل الرقم )2( في الكأس الثانية، ثم أضع أنبوب االختبار الذي يحمل 
الرقم )3( في الكأس الثالثة، ُمراِعيًا أاّل تكون العالمة x ظاهرة لي؛ أْي أْن تكون على 

الجهة األُخرى غير الُمواِجهة لنظري.

ب: أُضيف إلى كل أنبوب mL (5) من إنزيم التريبسين. أُجرِّ  5

أاُلِحظ بقاء لون الحليب أو اختفاَءه، ثم أحُسُب الوقت الُمستغَرق لظهور عالمة X على أنابيب االختبار   6

نًا مالحظاتي. في حال اختفاء لون الحليب، ُمدوِّ

التحليل واالستنتاج:

1. أُصنِّف األنابيب إلى أنابيب ظهرت عليها عالمة X، وأنابيب لم تظهر عليها هذه العالمة.   

أستنتج درجة الحرارة الُمثلى لعمل إنزيم التريبسين.   .2

أُفسِّر سبب عدم ظهور عالمة X على أحد أنابيب االختبار.  .3

ْلُت إليها. أتواصل: أُناقِش زمالئي/ زميالتي في النتائج التي توصَّ  .4



80oC 40oC
)3) )2) )1)

20oC
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 الربط بالنانو تكنولوجي 

استخدام اإلنزيامت امُلستخَلصة من الفواكه االستوائية يف صناعة اخلاليا الشمسية   

 تتطلَّــب صناعــة بعــض الرائــح الرقيقــة امُلســتخَدمة يف اخلاليــا 
الشمســية توافــر درجــات حــرارة مرتفعــة، ومبالــغ ماليــة كثــرية. ولتقليــل 
ــن  ــة تتضمَّ ــة عضوي ــون تقني ر باحث ــك، طــوَّ ــرارة الالزمــة لذل ــات احل درج
صناعــة رشائــح نانويــة رقيقــة مــن مــادة أكســيد التيتانيــوم، مســتفيدين 
ــتخالص  ــن اس ــوا م ن ــامت؛ إذ مُتكَّ ــص اإلنزي ــن خصائ ــك م يف ذل
إنزيــم البابايــن مــن ثــامر فاكهــة البابايــا االســتوائية، ثــم اســتعملوه 
مــع أكســيد التيتانيــوم إلنتــاج هــذه الرائــح ذات املســامية الكبــرية؛ ُبْغَيــَة 

ــية. ــا الشمس ــة اخلالي ــتخدامها يف صناع اس

Cofactors and Coenzymes العوامل المساعدة وُمرافِقات اإلنزيمات
يتطلَّـب عمـل اإلنزيامت يف بعـض التفاعالت توافـر عوامل عديدة، ُتسـّمى 
العوامـل املسـاعدة Cofactors. ويف حـال كانـت العوامـل املسـاعدة لإلنزيامت 

 .Coenzymes ا ُتسـّمى ُمرافِقـات اإلنزيمـات مـواد عضوية، فإهَّنَّ

 Nicotinamide NAD+ ــات ــم: جزيئ ــات اإلنزي ــىل ُمرافِق ــة ع ــن األمثل م
  Flavin Adenine Dinucleotide FAD وجزيئــات ،Adenine Dinucleotide

التــي تعمــل بوصفهــا نواقــل لإللكرتونــات يف عديــد مــن تفاعــالت األكســدة 
ــرية  ــة الكب ــات ذات الطاق ــتقبل اإللكرتون ــا تس ــة؛ إذ إهَّنَّ ــزال يف اخللي واالخت
مــع الربوتونــات، فُتختــَزل إىل NADH وFADH2 ، ثــم تتأكســد بفقداهَّنــا 
ــاء  ــرتون يف الغش ــل اإللك ــلة نق ــرى يف سلس ــات ُأخ ــات إىل جزيئ اإللكرتون
ــن  ــر املعادلت ــوي، أنظ ــس اخلل ــة التنفُّ ــاء عملي ــا يف أثن ــي للميتوكندري الداخ

ــن.    اآلتيت

NAD+ + 2H+  + 2e- 
اختزال

تأكسد
  NADH + H+

FAD + 2H+ + 2e-  
اختزال

تأكسد
  FADH2 

  NADP+ــزيء ــم: جــ ــات اإلنزي ــىل ُمرافِقـــ ــرى ع ــة األُخــ ــن األمثلـ م
Nicotinamide Adenine Dinucleotine Phosphate؛ وهــو ناقــل إلكرتونــات 

ــي. ــاء الضوئ ــة البن ــل عملي ــاء، مث ــالت البن ــتخَدم يف تفاع ُيس

ــق: أكتب معـــــادلة  أتحقَّ  
اخـــتزال جـزيء +NAD إىل 

.NADH
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 Energy Storing Molecule ATP  جزيء حفظ الطاقة
ــا عــىل جــزيء عضــوي ُيســّمى أدينوســن  حتتــوي اخلالي
ــو  ــفات Adenosine Triphosphate ATP، وه ــي الفوس ثالث
ن الطاقــة الالزمــة ملعظــم العمليــات التــي حتــدث داخــل  خُُيــزِّ

ــة.  خاليــا الكائنــات احليَّ

القاعــدة  مــن   ATP الطاقــة  حفــظ  جــزيء  ن  يتكــوَّ  
ــالث  ــوز، وث ر الرايب ــكَّ ــن Adenine، وُس ــة أدين النيرتوجيني
ن الروابــط بينهــا طاقــة  جمموعــات مــن الفوســفات التــي خُتــزِّ

كيميائيــة، أنظــر الشــكل )32/أ(. 

 ATP بفعــل إنزيــم إنتــاج ATP ُينَتــج جــزيء حفــظ الطاقــة
ــفات إىل  ــة فوس ــة جمموع ــق إضاف ــن طري ATP Synthase، ع

ــّمى  ــة ُتس ــفات ADP يف عملي ــي الفوس ــن ثنائ ــزيء أدينوس ج
ــن  ــة ب ــة يف الرابط ــة الكيميائي ن الطاق ــزَّ ــك خُت ــفرة، وبذل الفس
ــاج  ــم إنت ــفرة إنزي ــة الفس ــز عملي ــفات. حُيفِّ ــي الفوس جمموعت
ــد  ــي. وعن ــاء الضوئ ــوي والبن ــس اخلل ــي التنفُّ ATP  يف عمليت

حتطيــم رابطــة بــن جمموعتــي الفوســفات الثالثــة والثانيــة بفعــل 
ــة فيهــا، فينتــج جــزيء  ر الطاقــة امُلختَزن إنزيــم  ATPase تتحــرَّ
ة،  أدينوســن ثنائــي الفوســفات ADP وجمموعــة فوســفات ُحــرَّ

ــكل )32/ب(.   ــر الش أنظ

ــفات  ــي الفوس ــن جمموعت ــة ب ــم الرابط ــد حتطي ــا عن   أّم
ــب  ر الطاقــة امُلختَزنــة فيهــا، وينتــج ُمركَّ الثانيــة واألوىل، فتتحــرَّ
ــفات  ــة فوس ــفات AMP وجمموع ــادي الفوس ــن ُأح أدينوس

ــكل )32/ ج(.   ــر الش ة، أنظ ــرَّ ُح

.ATP الشكل )32(: جزيء حفظ الطاقة

  أدينوسن  

حتطيم
ATPase

حتطيم

إنتاج )فسفرة(
ATP Synthase

إنتاج )فسفرة(

ر   ُسكَّ
الرايبوز 

روابط كيميائية

حتطيم الرابطة الكيميائية

حتطيم الرابطةالكيميائية

إزالة 
جمموعة 
فوسفات

إزالة 
جمموعة 
فوسفات

ثالثي الفوسفات

ثنائي 
الفوسفات

أحادي 
الفوسفات

طاقة ُمتحررة

رة طاقة ُمتحرِّ

أدينن

ATP

ADP

AMP

أ

ب

ج

ــق: كــــم جممــــوعة  أتحقَّ  
فوسفات َتلزم لتحويل جـزيء 

AMP إىل جزيء ATP؟

ن األدينوسين؟  ِمــمَّ يتكـوَّ
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مراجعة الدرسمراجعة الدرس

ر  ُتفسِّ التي  الفرضيات  ح إحدى  الذي ُيوضِّ المجاور  أدرس الشكل   .1

عملية ارتباط المواد الُمتفاِعلة بإنزيم ُمعيَّن، ثم ُأجيب عن األسئلة 
اآلتية: 

أ- أكتب اسم هذه الفرضية. 
ب- أكتب اسم المفهوم الذي تشير إليه كلٌّ من األرقام اآلتية: (1(، )2(، 

.(5( ،)4( ،)3)

ح: ماذا سيحدث لنشاط إنزيم  يعمل في درجة حرارة ُمثلى oC 37 إذا اسُتخِدم في تفــاعل درجـة حرارته  ج- ُأوضِّ
ًرا إجابتي؟ oC 60، ُمبرِّ

  
ح أثر الرقم الهيدروجيني  أدرس الرسم البياني المجاور الذي ُيوضِّ  .2

      للوسط في نشاط إنزيم ُمعيَّن، ثم ُأجيب عن السؤالين اآلتيين: 
د الرقم الهيدروجيني األمثل لعمل هذا اإلنزيم. أ- ُأحدِّ

ًرا  ُمبرِّ الببسين،  إنزيم  أنَّ هذا اإلنزيم ليس  أستنتج: كيف أعرف  ب- 
إجابتي؟ 

في  اإلنزيم  تركيز  تأثير  ح  ُيوضِّ الذي  المجاور  البياني  الرسم  أدرس   .3

اإلنزيم  تركيز  بين  العالقة  َأِصف  ثم  باإلنزيم،  ز  ُمحفَّ تفاعل  سرعة 
وسرعة التفاعل. 

خاليا  في  الطاقة  حفظ  جزيء  ُيمثِّل  الذي  المجاور  الشكل  أدرس   .4

، ثم ُأجيب عن السؤالين اآلتيين: الكائن الحيِّ
أ- ما اسم كلٍّ من الجزيء المشار إليه بالرمز )ل(، والجزيء المشار 

إليه بالرمز )ع(؟ 
بالرمز  إليهما  المشار  العمليتين  من  كلٍّ  في  ما يحدث  ح  ُأوضِّ ب- 
في  المشاركة  اإلنزيمات  أسماء  أذكر  ثم  )ص(،  والرمز  )س(، 

كلٍّ منهما. 

3
2

4
1

5

5  6  7  8

)س(

)ل(

)ع(

ر رايبوز )ص(   ُسكَّ

2X

1X

تركيز اإلنزيم

عل
تفا

ة ال
رسع

عل
تفا

ة ال
رسع

pH الرقم اهليدروجيني
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التفاعالت الكيميائية في الخليةالتفاعالت الكيميائية في الخلية
C h e m i c a l  R e a c t i o n s  i n  t h e  C e l lC h e m i c a l  R e a c t i o n s  i n  t h e  C e l l 33الدرسالدرس

  Metabolism عمليات األيض
حتــدث داخــل خاليا الكائــن احلــيِّ آالف التفاعــالت الكيميائية 
ــن عمليــات  التــي ُتعــَرف بعمليــات األيــض Metabolism، وتتضمَّ
ــي  ــة الت ــالت الكيميائي ــة التفاع ــي جمموع ــاء Anabolism؛ وه البن
ــل  ــات بســيطة، مث ــدة مــن جزيئ ُتْبنــى فيهــا جزيئــات كبــرية وُمعقَّ
ــي  ــدم Catabolism؛ وه ــات اهل ــي، وعملي ــاء الضوئ ــة البن عملي
جمموعــة التفاعــالت الكيميائيــة التــي حُتطَّــم فيهــا بعــض اجلزيئــات 
نــة يف  الكبــرية إىل جزيئــات أبســط؛ إلنتــاج الطاقــة الكيميائيــة امُلخزَّ

ــس اخللــوي، أنظــر الشــكل )33(. روابطهــا، مثــل عمليــة التنفُّ

الفكرة الرئيسة:
نـة ألجسـام  تحـدث داخـل الخاليـا الُمكوِّ
كيميـــائية  تفاعــــالت  الحيَّـة  الكائنـات 
ن الطاقــة فـي الروابط  ة، منهـا مـا ُيخـزِّ ِعـدَّ
بات العضوية،  الُمركَّ الكيميائيـــة داخــــل 
نـة الالزمـة  ر الطاقـة الُمخزَّ ومنهـا مـا ُيحـرِّ

الحيويـة.  األنشـطة  ألداء 

م: نتاجات التعلُّ
ر أهمية عمليــات األيض للكــائنات   - ُأفسِّ

الحيَّة.
ــي  ــات الت ــض العملي ــة بع ــن أهميــ - ُأبيِّ
تحــــــدث فــي الخليــــة، مثــل: البنــاء 

ــوي. ــس الخل ــي، والتنفُّ الضوئ
- أسـتقصي آليَّة حدوث كلٍّ مـن عملية البناء 

الضوئي، وعمليـــة التنفُّس الخلوي.
ـس الهوائي وعملية  - ُأقاِرن بيـن عملية التنفُّ

الالهوائي. التنفُّس 

املفاهيم واملصطلحات:
Glycolysis                     التحلُّل الغاليكولي
Krebs Cycle                              حلقة كربس
Chemiosmosis         األسموزية الكيميائية

الفسفرة التأكسدية 
 Oxidative Phosphorylation
Fermentation                                    ر التخمُّ

 Photosystem                         النظام الضوئي
 Calvin Cycle                             حلقة كالفن
 Chemosynthesis                أتحقَّق: فيَم يستفاد من عمليات الهدم؟البناء الكيميائي 

الشكل )33(: التكامل بين عملية التنفُّس الخلوي وعملية البناء الضوئي. 

البناء الضوئي

التنفُّس الخلوي

طاقة

C6H12O6 + 6O26CO2 + 6H2O
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احليِّز بني غشائي

غشاء داخيل:
يكون يف صورة انثناءات ُتسّمى األعراف، وتزيد 

من  مساحة السطح حلدوث التفاعالت الكيميائية.

احلشوة:
مُُتثِّل املنطقة الداخلية للميتوكندريا، وحتوي بعض 

اإلنزيامت الالزمة لعملية التنفُّس، إضافًة إىل بعض 
.DNAالربوتينات والرايبوسومات و

غشاء خارجي

  Cellular Respiration التنفُّس الخلوي
ــس اخللــوي سلســلة مــن التفاعــالت، تشــمل حتطيم  حتــدث يف عمليــة التنفُّ
بــات العضويــة )مثــل الغلوكــوز( داخــل اخلاليــا إلنتــاج الطاقــة. وحتــدث  امُلركَّ
ــس اخللــوي يف اخلاليــا حقيقيــة النــوى يف امليتوكندريــا،  معظــم تفاعــالت التنفُّ

أنظــر الشــكل )34(.   

الشكل )34(: تركيب امليتوكندريا.

مُُتثَّل تفاعالت التنفُّس اخللوي باملعادلة اآلتية: 

C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6H2O + Energyإنزيامت

ــل  ــة التحلُّ ــا: مرحل ــن، مه ــىل مرحلت ــوي ع ــس اخلل ــة التنفُّ ــدث عملي حت
يف  اهلوائــي  ــس  التنفُّ ومرحلــة  السيتوســول،  يف  ري(  ــكَّ )السُّ الغاليكــويل 

امليتوكندريــا.

   Glycolysis التحلُّل الغاليكولي

التحلُّـل الغاليكولـي Glycolysis: هـو سلسـلة من التفاعـالت الكيميائية، 
يتحطَّـم كل جـزيء  أكسـجن. وفيهـا  إىل  السيتوسـول، وال حتتـاج  حتـدث يف 
غلوكـوز إىل جزيئـن من البريوفيـت ثالثي الكربـون، وخُُيتَزل جزيئـا +NAD إىل 

جزيئـي NADH، وينتـج  جزيئـا ATP، أنظـر الشـكل )35(.

                                                                                                   
الشكل )35(: التحلُّل الغاليكويل.

)ATP + حرارة(

2ADP

2ATP

2NADH

2NAD+

���

���

غلوكوز سدايس الكربون

جزيئا بريوفيت ثالثي الكربون
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 Aerobic Respiration التنفُّس الهوائي
ــوة  ــالن إىل حش ــت ينتق ــي البريوفي ــإنَّ جزيئ ــجن، ف ــر األكس ــد تواف عن

امليتوكندريــا. 

ــدة  ــي: أكس ــوات، ه ــالث خط ــىل ث ــي ع ــس اهلوائ ــة التنفُّ ــتمل عملي تش
البريوفيــت إىل أســتيل ُمرافـِـق إنزيــم – أ، وحلقــة كربس، والفســفرة التأكســدية. 

أكسدة البيروفيت إلى أستيل ُمرافِق إنزيم – أ 
ــب ثنائــي  الكربــون يف  ن ُمركَّ ُينتــَزع جــزيء CO2 مــن البريوفيــت، فيتكــوَّ
  NAD+ ــب ثنائــي الكربــون الناتــج خُمتــِزاًل احلشــوة. بعــد ذلــك يتأكســد امُلركَّ
ــق  ــج أســتيل ُمرافِ ــم - أ )CoA(، فينت ــق إنزي ــه ُمرافِ ــط ب ــم يرتب إىل NADH، ث
إنزيــم- أ )Acetyl CoA(، أنظــر الشــكل )36(.  ُيذَكــر أنَّ هــذه اخلطــوة تربــط 

ــل الغاليكــويل وحلقــة كربــس.                                                                                                                                   بــن التحلُّ

                                  Krebs Cycle حلقة كربس
يت حلقـة كربـس Krebs Cycle هبـذا االسـم نسـبًة إىل العـامِِل الـذي  ُسـمِّ
 Citric أسـهمت بحوثه يف اكتشـافها، وهي ُتســـّمى أيًضا حلقة محض السـرتيك

Acid Cycle، وحتـدث يف احلشـوة داخـل امليتوكندريـا.  

تبـدأ حلقـة كربـس بتفاعـل أسـتيل ُمرافِـق إنزيـم- أ  ثنائـي الكربـون مـع 
ـب رباعـي الكربـــون ُيســـّمى أوغســـالوأستيت Oxaloacetate، فينتج  ُمركَّ
ـب سـدايس الكربـون(، ثم يدخل السـرتيت يف سلسـلة  السـرتيت Citrate )ُمركَّ

مـن التفاعـالت يفقـد خالهلـا جزيئـي CO2، ليعـاد إنتـاج 
ـب أوغسالوأسـتيت. ُمركَّ

ــن ــات م ــة جزيئ ــَزل ثالث ــالت خُتت ــذه التفاع ــاء ه يف أثن
ــَزل جــزيء واحــد مــن FAD إىل   +NAD إىل NADH، وخُُيت
FADH2، وينتــج جــزيء واحــد مــنATP  بصــورة مبــارشة.

ــا حلقــة كربــس لــكلِّ  ــُه جيــب أْن تتــم دورت ــر أنَّ ُيذَك
ــكل )37(.  ــر الش ــوز،  أنظ ــزيء غلوك ج

التحلُّــل  تفاعــالت  لنواتــج  تلخيــص  يــأيت  مــا  يف 
الغاليكــويل، وتفاعــالت أكســدة البريوفيــت إىل أســتيل ُمرافـِـق 
إنزيــم – أ، والتفاعــالت التــي حتــدث يف حلقــة كربــس جلــزيء 
غلوكــوز واحــد: (6) جزيئــات مــن CO2، و)4( جزيئــات مــن
.FADH2 وجزيئــان من  ،NADH و)10( جزيئــات مــن ،ATP 

ــد  ــزيء واح ــدة ج ــكل )36(: أكس الش
ــت.         ــن البريوفي م

د نواتــج أكســدة جــزيء واحــد مــن  ُأحــدِّ
البريوفيــت إىل أســتيل ُمرافِــق إنزيــم – أ.   

د نواتج دوريت حلقة كربس.  الشكل )37(: حلقة كربس لدورة واحدة. ُأحدِّ

ــق: ما نواتـــج أكسدة  أتحقَّ  
جزيئي بريوفيت؟

  كم عـــدد جزيئات أستيل 
ُمرافِق إنزيم - أ التي تنتـــج مــن 

جزيء غلوكوز؟

NADH

NAD+

CoA

CoA

CO2

� �

� �

�
بريوفيت ثالثي الكربون

أستيل ُمرافِق أنزيم - أ

ـــ CoACoA

ATP

FADH2

FAD

3NADH 3NAD+

2CO2

ADP

�

� � � �

� � � � � �

أستيل ُمرافِق أنزيم - أ�

حلقة كربسالسرتيت

أوغسالوأستيت

ملحوظة: السرتيت هو الشكل امُلتأيِّن حلمض السرتيك.
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الفسفرة التأكسدية )سلسلة نقل اإللكترون واألسموزية الكيميائية( 
  Oxidative Phosphorylation )Electron Transport Chain and Chemiosmosis)

ــات، معظمهــا  ن ن سلســلة نقــل اإللكــرتون مــن جمموعــة مــن املكوِّ تتكــوَّ
بروتينــات ناقلــة وإنزيــامت. تســتقبل هــذه السلســلة اإللكرتونــات الناجتــة مــن 
أكســدة NADH و FADH2، ثــم تنقلهــا مــن بروتــن ناقــل إىل آخــر. ويف هَّنايــة 
السلســلة، تصــل هــذه اإللكرتونــات إىل ُمســتقبِلها النهائــي، وهــو األكســجن، 

ن املــاء. ثــم تتحــد معــه  ومــع الربوتونــات؛ فيتكــوَّ

 يــؤدي انتقــال اإللكرتونــات مــن NADH و FADH2 إىل األكســجن 
خــالل سلســلة نقــل اإللكــرتون  إىل َضــخِّ الربوتونــات )+H( مــن احلشــوة إىل 
احليِّــز بــن غشــائي، فينتــج فــرق يف تركيــز الربوتونــات بــن احليِّــز بــن غشــائي 

ــوة. واحلش

ــي  ــىل جانب ــز ع ــرق الرتكي ــًة لف ــات )+H(  نتيج ــود الربوتون ــك تع ــد ذل بع
  ATP غشاء امليتوكندريـا الداخي إىل داخـل احلشـوة عن طريـق إنزيــم إنـتــاج
 ،Chemiosmosis ــة ــة ُتســّمى األســموزية الكيميائي  ATP Synthase يف عملي

 .ATP إىل ADP وحتــدث فيهــا فســفرة جزيئــات

ــرتون  ــل اإللك ــلة نق ــق سلس ــن طري ــاج ATP ع ــة إنت ــىل عملي ــق ع ُيطَل
 Oxidative ــدية ــفرة التأكســــ ــم الفس ــة اســـ ــوزية الكيميائيــــ واألسمــــ

e-
e-

e-

e-
e-

e-

األسموزية الكيميائية

إنزيم إنتاج 

سلسلة نقل اإللكترون

الفسفرة التأكسدية

الغشاء 
الخارجي

الغشاء 
الداخلي

الحيِّز بين 
بروتين ناقلغشائي

}الحشوة
{

{

{

الشكل )38(: الفسفرة التأكسدية.

برجميـــة  أســـتخدم   
movie maker لتمثيـــل حركـــة 

الربوتونـــات )+H( مـــن احلشـــوة 
إىل احليِّـــز بـــن غشـــائي يف أثنـــاء 
عمليـــة الفســـفرة التأكســـدية، 
وإحـــداث فــــــرق يف تركيـــز 
ــن  ــز بـ ــن احليِّـ ــات بـ الربوتونـ
ــائي واحلشـــوة، ثـــم عـــودة  غشـ
الربوتونـــات نتيجــــــة فــــــرق 
الرتكيـــز عـــىل جانبـــي غشـــاء 
ـــل  ـــي )إىل داخ ـــا الداخ امليتوكندري
ــم  ــق إنزيـ ــن طريـ ــوة( عـ احلشـ
يف   ATP synthase ATP إنتـــاج 
عمليـــة األســـموزية الكيميائيـــة، 
ــي/  ــام زمالئـ ــه أمـ ــم أعرضـ ثـ

زميـــاليت يف الصـــف.
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.)38( الشــكل  أنظــر   ،Phosphorylation

ُيســِهم كل جــزيء مــن NADH يف إنتــاج )2.5( جــزيء مــنATP ، يف حن 
  .ATP يف إنتــاج (1.5) جــزيء مــن FADH2 ُيســِهم كل جــزيء مــن

ملحوظة: ُيعتَمد اآليت لتسهيل العمليات احلسابية:
ــو (3)،  ــا ه ــزيء NADH يف إنتاجه ــِهم ج ــي ُيس ــات ATP الت ــدد جزيئ ع

ــو (2).  ــا ه ــزيء FADH2 يف إنتاجه ــِهم ج ــي ُيس ــات ATP الت ــدد جزيئ وع

مثال  مثال  
أحُسُب عدد جزيئات ATP الناتجة من الفسفرة التأكسدية عند أكسدة جزيء واحد 

من الغلوكوز.

المعطيات:

عدد جزيئات الغلوكوز التي تأكسدت هو جزيء واحد. 
الحل: 

عــدد جزيئــات NADH الناتجــة مــن التحلُّــل الغاليكولــي هــو (2)، وعــدد 
ــتيل  ــى أس ــت إل ــض البيروفي ــدة حم ــن أكس ــة م ــات NADH الناتج جزيئ
ــي  ــن دورت ــة م ــات NADH الناتج ــدد جزيئ ــو (2)، وع ــم - أ ه ــق إنزي ُمرافِ
ــدد  ــات NADH، وع ــوع (10) جزيئ ــون المجم ــو (6)، فيك ــس ه ــة كرب حلق
ــو (2). ــس ه ــة كرب ــي حلق ــالت دورت ــن تفاع ــة م ــات FADH2 الناتج جزيئ

بــام أنَّ كل جــزيء NADH ُيســِهم يف إنتــاج (3) جزيئــات ATP، وكل جــزيء 
FADH2 ُيســِهم يف إنتــاج جزيئــي ATP، فــإنَّ عــدد جزيئــات ATP الناجتــة مــن 

عمليــة الفســفرة التأكســدية هــو:
(2x2)  +  (3 × 10) =  (34) جزيًئا.

د مكان حدوث  ُأحدِّ أتحقَّق:   
العمليـات اآلتيـــة يف اخللية: 
التحلُّل الغاليكــويل، أكسـدة 
البــريوفيت إىل ُمرافِق إنزيــم 
- أ، حلقــــة كربس، الفسفرة 

التأكسدية. 

Anaerobic Respiration and Fermentation ر التنفُّس الالهوائي والتخمُّ
 ،ATP تعمــل بعــض اخلاليــا عــىل أكســدة املــواد العضويــة وإنتــاج الطاقــة
ــر.  ــي، والتخمُّ ــس الالهوائ ــق التنفُّ مــن دون اســتخدام األكســجن، عــن طري

ــر يف السيتوســول.    ــي والتخمُّ ــس الالهوائ ــا التنفُّ ــدث عمليت حت

Anaerobic Respiration  التنفُّس الالهوائي
ــش  ــي تعي ــا الت ــواع البكتريي ــُض أن ــس بع ــن التنفُّ ــوع م ــذا الن ــأ إىل ه  يلج
ــل  ــلة نق ــات سلس ــذه الكائن ــتخدم ه ــجن؛ إذ َتس ــن األكس ــو م ــة ختل يف بيئ
ــا لإللكرتونــات.  اإللكــرتون ، ولكنَّهــا ال تســتخدم األكســجن ُمســتقباًِل هَّنائيًّ
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ــاه  ــش يف املي ــي تعي ــات الت ــزال الكربيت ــا اخت ــا: بكتريي ــة عليه ــن األمثل وم
ــا لإللكرتونــات، فينتــج كربيتيــد  ة، وَتســتخدم الكربيتــات ُمســتقباًِل هَّنائيًّ احلــارَّ

ــوي(. ــري عض ــب غ ــن H2S؛ )ُمركَّ اهليدروج

  Fermentation ر التخمُّ

ـر Fermentation يف السيتوسـول عنـــد عـدم  حتـــدث عمليـــة التخمُّ
يـات كافيـة مـن األكسـجن، وتبـدأ بالتحلُّـل الغاليكـويل، ثـم تنتقـل  توافـر كمِّ
اإللكرتونات من NADH إىل البريوفيت )أو أحد مشـتقاته( بوصفــــه ُمسـتقباًِل 

هَّنائيًّـا لإللكرتونـات؛ ليعـاد اسـتخدام  +NAD يف التحلُّـل الغاليكـويل. 

ــن  ــي م ــج النهائ ــىل النات ــاًء ع ــف بن ــر ُتصنَّ ــن التخمُّ ة م ــدَّ ــواع ِع ــد أن توج
ــويل. ــر الكح ــك، والتخمُّ ــض الالكتي ــر مح ــل: ختمُّ ــة، مث العملي

Lactic Acid Fermentation  )ر اللبني ر حمض الالكتيك )التخمُّ تخمُّ
ــت  ــل البريوفي ــىل حتوي ــات ع ــض الفطري ــا وبع ــن البكتريي ــواع م ــل أن تعم
ــر محــض الالكتيــك. وكذلــك  إىل محــض الالكتيــك، يف مــا ُيعــَرف باســم ختمُّ
يــات كافيــة  تلجــأ العضــالت اهليكليــة إىل هــذه العمليــة عنــد عــدم توافــر كمِّ

مــن األكســجن. 
ــر جــزيء واحــد مــن الغلوكــوز إىل محــض الالكتيك  ينتــج مــن تفاعــالت ختمُّ

جزيئــان مــن ATP، وجزيئــان مــن محــض الالكتيــك، أنظر الشــكل )39(.

ر محض الالكتيك. الشكل )39(: ختمُّ
د مصيــــر جزيئــــات +NAD يف  ُأحــدِّ

ــر.  ــة التخمُّ ــة عملي هَّناي

.Lactate ملحوظة: يتأين محض الالكتيك يف اجلسم إىل الكتيت

ــن  ــاِرن ب ــق:  ُأقـــــ أتحقَّ  
ــة  ــي وعملي ــس الالهوائ التنفُّ
ــر مــن حيــث امُلســتقبِل  التخمُّ

ــات. ــي لإللكرتون النهائ

2NAD+ 2NADH

 + 2H+

2ADP 2ATP
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التحلُّل الغاليكويل

جزيئا بريوفيت 
ثالثي الكربون

غلوكوز سدايس 
الكربون

جزيئا محض الالكتيك
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ــترييا  ــن البكــ ــان م ــتفاد اإلنســــ اس
ل البريوفيــت إىل  والفطريــات التــي حُتــوِّ
ــان  ــة األلب ــك يف  صناع ــض الالكتي مح
واألجبــان؛ إذ حُتلِّــل هــذه البكترييــا 
لــه  ر الالكتــوز يف احلليــب، ثــم حُتوِّ ُســكَّ
ل احلليــب  إىل محــض الالكتيــك، فيتحــوَّ

ــكل )40(.  ــر الش ــن،  أنظ إىل لب

الشكل )40(: صناعة اللبن.

 Alcoholic Fermentation ر الكحولي التخمُّ
ــل  ــىل حتوي ــة ع ــا الالهوائي ــواع البكتريي ــض أن ــرية وبع ــر اخلم ــل فط   يعم

 .Ethanol ــي ــول إيثي ــت إىل كح البريوفي

ــب ثنائــي الكربــون ُيســّمى أســيتالدهيد،  ل البريوفيــت إىل ُمركَّ يتحــوَّ
ر غــاز ثــاين أكســيد الكربــون CO2، ثــم خُُيتــَزل األســيتالدهيد إىل كحــول  فيتحــرَّ

ــكل )41(. ــر الش ــي، أنظ إيثي

ر الكحويل. الشكل )41(: التخمُّ

أتحقَّق:  
ــكل  ــويل ل ــر الكح ــة التخمُّ ــن عملي ــة م ــات CO2 الناجت ــدد جزيئ د ع ــدِّ أ- ُأح

ــوز.                                                                            ــن الغلوك ــزيء م ج
ــن  ــر يف كلٍّ م ــي التخمُّ ــن عمليت ــالف ب ــابه واالخت ــه التش د أوج ــدِّ ب- ُأح

ــة.                      ــا العضلي ــدى اخلالي ــرية وإح اخلم

2ADP 2ATP
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غلوكوز سدايس 
الكربون

2NAD+

2CO2
2NADH 

جزيئا كحول إيثييل

جزيئا بريوفيت 
ثالثي الكربون

+2H +جزيئا أسيتالدهيد

التحلُّل الغاليكويل
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 Photosynthesis البناء الضوئي
حتــدث يف عمليــة البنــاء الضوئــي سلســلة مــن التفاعــالت، تشــمل 
بــات  امتصــاص الطاقــة الضوئيــة، ثــم حتويلهــا إىل طاقــة كيميائيــة خُتتــَزن يف امُلركَّ

ــة: ــة اآلتي ــة الكيميائي ــة باملعادل ــذه العملي ــل ه ــن مُتثي ــة. ُيمِك العضوي

6CO2 + 6H2O   C6H12O6 + 6O2

ضوء + صبغة كلوروفيل

ــات  حتــدث عمليــة البنــاء الضوئــي يف البالســتيدات اخلــراء؛ وهــي ُعَضّي
ــدات Thylakoids؛  ــان بالثايالكوي ــي( حييط ــي، وخارج ــاءين )داخ ــوي غش حت
وهــي جمموعــة مــن األكيــاس الغشــائية عــىل هيئــة أقــراص يرتتَّــب بعضهــا فــوق 
بعــض، وُتســّمى الغرانــا Grana )مفردهــا غرانــم Granum(، ومُتتلــئ الفراغــات 

املحيطــة هبــا بســائل كثيــف ُيســّمى اللُّْحمــة Stroma، أنظــر الشــكل )43(. 

ُتستخــــــَدم اخلمــرية يف إعـــــداد 
نــات؛ إذ  يعمــــل غــاز ثــاين  امُلعجِّ
ر  مــن عمليــة  أكســيد الكربــون امُلتحــرِّ
ــر الكحــويل عــىل زيــادة حجــم  التخمُّ

ــكل )42(. ــر الش ــن، أنظ العج

الشكل )42(: زيادة حجم العجين.

ُلْحمة

غرانم

ثايالكويد

غشاء داخي

غشاء خارجي
الشكل )43(: بالستيدة خراء.

الثــايالكويدات  أغشــــية  حتتــوي 
علـى الكلوروفيـل، وأصباغ ُأخرى، 
وبعـض اإلنزيــــامت، ونـــــواقل 

لإللكرتونات. 

إنزيامت
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Photosystems: I and II ل والثاني النظامان الضوئيان األوَّ
 ،Photosystems  حتتـوي أغشـية الثايالكويـدات عـىل نظاميـن ضوئييـن

.PS II والنظـام الضوئـي الثـاين ،PS I ل مهـا: النظـام الضوئـي األوَّ

 ،Reaction Center Complex يتألَّــف النظــام الضوئي من مركــز تفاعـــل 
يل  ــرتون أوَّ ــتقبِل إلك ــل أ، وُمس ــن الكلوروفي ــاص م ــىل زوج خ ــوي ع وحيت
Primary Electron Acceptor. وحيــاط مركــز التفاعــل بأصبــاغ ُأخــرى، 

ــكل )44(. ــر الش ــن، أنظ ــل ب، والكاروت ــل: الكلوروفي مث

الشكل )44(: 
نظام ضوئي.  

يل ُمستقبِل إلكرتون أوَّ

نظام ضوئي

غشاء 
الثايالكويد

مركز التفاعل

زوج خاص من جزيئات أصباغ
جزيئات الكلوروفيل أ

ل بـِــ P700؛ ألنَّ الكلوروفيــل أ يف مركــز  ــام الضوئــي األوَّ ُيعــَرف النظ
التفاعــل يمتــص الضــوء الــذي طولــه املوجــي 700 نانومــرت بأقــى فاعليــة. أّما 
النظــام الضوئــي الثــاين فُيعــَرف بـِــ P680؛ ألنَّ الكلوروفيــل أ يمتــص الضــوء 

الــذي طولــه املوجــي 680 نانومــرًتا بأقــى فاعليــة.

مراحل عملية البناء الضوئي  
 Light مُتــرُّ عمليــة البنــاء الضوئــي بمرحلتــن، مهــا: التفاعــالت الضوئيــة
ــدات.  ــية الثايالكوي ــدث يف أغش ــوء، وحت ــىل الض ــد ع ــي تعتم Reactions  الت

 Calvin والتفاعــالت التــي ال تعتمــد عــىل الضــوء )ُتســّمى أيًضــا حلقــة كالفــن
Cycle(، وحتــدث يف اللُّْحمــة.

أتحقَّق:  
ن مركـــز التفاعــل  ِمــمَّ يتكـــــوَّ  -

الضوئــي؟  النظــام  يف 

مــا ســبب تسمــــية كلٍّ مـــن   -
 ،P700 ل النظــام الضوئــي األوَّ
ــاين    ــوئي الث ــام الضــ والنظــــ

االســم؟ هبــــذا   P680
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يل ُمستقبِل إلكرتون أوَّ

نظام ضوئي ثاٍن 
PSII

غشاء 
الثايالكويد

مركز التفاعل

ضوء

جزيئات أصباغ
زوج خاص من جزيئات الكلوروفيل أ

P680

 Light Reactions التفاعالت الضوئية
ـف التفاعــالت الضوئيــة إىل مســارين، مهــا: مســار التفاعــالت  ُتصنَـّ

الضوئيــة الالحلقيــة، ومســار التفاعــالت الضوئيــة احللقيــة. 

 Non Cyclic Light Reactions Pathway مسار التفاعالت الضوئية الالحلقية
ُيشــاِرك النظــام PSI و النظــام PSII يف التفاعــالت الضوئيــة الالحلقيــة؛ إذ 
مُتتــص جزيئــات الصبغــة الطاقة الضوئيــة وتســتخدمها يف اســتثارة اإللكرتونات  

يف كلٍّ مــن النظامــن.  

تبــدأ التفاعــالت الضوئيــة الالحلقيــة بامتصــاص جــزيء صبغــة واحــد يف 
النظــام الضوئــي الثــاين PSII الطاقــة الضوئيــة، فيســتثار إلكــرتون فيــه، وينتقــل 

إىل مســتوى طاقــة أعــىل.

ــل إىل زوج  ــى تص ــر حت ــة إىل آخ ــزي صبغ ــن ج ــة م ــذه الطاق ر ه ــرَّ  مُُت
الكلوروفيــل أ يف مركــز التفاعــل الثــاين P680، فيســتثار إلكــرتون فيــه. ونظــًرا 
ــات إىل  ــل اإللكرتون ــىل نق ــة ع ــدرة خاص ــل أ مق ــالك زوج الكلوروفي إىل امت
جــزيء خمتلــف؛ فــإنَّ هــذا اإللكــرتون املســتثار ينتقــل  إىل ُمســتقبِل اإللكــرتون 

ــكل )45(. ــر الش ــي، أنظ ــام الضوئ يل يف النظ األوَّ

ــل  ــن حتلُّ ــج م ــد، وينت ــراغ الثايالكوي ــاء يف ف ــل امل ــىل  حتلُّ ــم ع ــل إنزي يعم
ض  ة أكســجن، فُتعــوِّ كل جــزيء مــاء إلكرتونــان، وبروتونــان )+2H(، وَذرَّ
اإللكرتونــات الناجتــة مــن حتلُّل املــاء  اإللكرتونــات التــي فقدهــا زوج الكلوروفيل 
ــا  ــل املــاء، فإهَّنَّ ة األكســجن الناجتــة مــن حتلُّ أ مــن مركــز التفاعــل يف PSII. أّمــا َذرَّ

ــاص  ــكل )45(: امتصـــ الش

الضـــوء يف النظــــام الضوئــي 

ــاين. الث

مسار  على  ُيطَلق  لماذا    
يشترك  الذي  الضوئية  التفاعالت 
فيه النظام PSI والنظام PSII اسم 

التفاعالت الالحلقية؟

الربط بالفيزياء

قانون حفظ الطاقة 
َوفًقـا لقانـون حفـــظ الطاقة، 
فإنَّ الطاقة ال تفنى، وال ُتســتحَدث 
ل مــن  مـن العـدم، لكنَّها تتحــــوَّ

صـورة إلـى ُأخرى.   
الت الطاقـــة من  ُأالِحظ تحوُّ
طاقـة ضوئيـة إلـى طاقـة تمتلكهـا 
اإللكترونات المســـتثارة، ومنهــا 
إلى طاقـــة كيميائيـــة ُتختـَزن في 

.ATP جزيئـات
اللُّحمة

 فراغ
الثايالكويد
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ل  ة أكســجن ُأخــرى ناجتــة مــن حتلُّــل جــزيء آخــر مــن املــاء، فيتشــكَّ تتحــد مــع َذرَّ
ــكل )46/ أ(. ــر الش ــجن، أنظ ــزي أكس ج

ــام  يل يف النظــ ــرتون األوَّ ــتقبِل اإللكــ ــن ُمس ــات م ــق اإللكرتون تنطلـــ
ــرتون  ــل اإللك ــلة نق ــالل سلس ل خ ــي األوَّ ــام الضوئ ــاين إىل النظ ــي الث الضوئ
ن مــن نواقــل لإللكرتونــات، أمههــا  Electron Transport Chain التــي تتكــوَّ

ــن  ــزًءا م ــات ج ــذه اإللكرتون ــد ه ــا، تفق ــاء انتقاهل ــيتوكرومات. ويف أثن الس
ــن  ــات (+H) م ــل الربوتون ــة يف نق ــن الطاق ــزء م ــذا اجل ــتخَدم ه ــا، وُيس طاقته
ــز الربوتونــات بــن فــراغ  اللُّْحمــة إىل فــراغ الثايالكويــد، فينتــج فــرق يف تركي

ــكل )46/أ، ب(. ــر الش ــة، أنظ ــد واللُّْحم الثايالكوي

ل   وبصــورة ُمشــاهِبة، يمتــص جــزيء صبغــة واحــد يف النظــام الضوئــي األوَّ
PSI الطاقــة الضوئيــة، فيســتثار إلكــرتون فيــه، وينتقــل إىل مســتوى طاقــة أعــىل.

ــة إىل  ــل الطاق ــى تص ــر حت ــة إىل آخ ــزي صبغ ــن ج ــة م ــذه الطاق ر  ه ــرَّ  مُُت
ل، فيســتثار  زوج الكلوروفيــل أ يف مركــز التفاعــل يف النظــام الضوئــي األوَّ
إلكــرتون فيــه. ونظــًرا إىل امتــالك زوج الكلوروفيــل أ مقــدرة خاصــة عــىل نقــل 
ــل  إىل  ــتثار ينتق ــرتون املس ــذا اإللك ــإنَّ ه ــف؛ ف ــزيء خمتل ــات إىل ج اإللكرتون
يل يف النظــام الضوئــي، ثــم تنتقــل هــذه اإللكرتونــات  ُمســتقبِل اإللكــرتون األوَّ

غشاء الثايالكويد

ضوء

سيتوكروم

ضوء

P700

ل نظام ضوئي  أوَّ
PSIسلسلة نقل اإللكرتون

نظام ضوئي ثاٍن 
PSII

فريودوكسن

ATP إنزيم إنتاج
اللُّْحمة

P680

H+

H+

H+

H+

الضوئيــة  التفاعــالت   :)46( الشــكل 
الالحلقيــة.

مــا الُمســتقبِل النهائــي لإللكرتونــات يف 
التفاعــالت الالحلقيــة؟

ــدر  ــا مصـــ ــق: مـــ أتحقَّ  
ض  اإللكرتونــات التــي ُتعــوِّ
اإللكرتونــات املفقــودة مــن 
ل  النظــــام الضوئـــــي األوَّ
والنظـــام الضوئــي الثاين إىل 

ــل؟ ــز التفاع مرك

ج

ب

أ

فراغ الثايالكويد

األسموزية الكيميائية
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فريودوكسن

ضوء

سيتوكروم

P700

ل نظام ضوئي  أوَّ
PSI

ل( عرب  ىل يف هــذا النظــام )أِي النظــام الضوئــي األوَّ مــن ُمســتقبِل اإللكــرتون األوَّ
ــتقبِلها  ــل إىل ُمس ــن، لتص ــن فريودوكس ــرى وبروت ــرتون ُأخ ــل إلك ــلة نق سلس
النهائــي، وهــو +NADP، فُيختــَزل باســتخدام هــذه اإللكرتونــات والربوتونــات 

ــكل )46/ ب(.   ــر الش ــة إىل NADPH، أنظ ــودة يف اللُّْحم املوج

ُيذَكــر أنَّ اإللكرتونــات املفقــودة مــن زوج الكلوروفيــل أ يف النظــام الضوئي 
ــات  ــق اإللكرتون ــن طري ض ع ــوَّ ــا ُتع يل فيه ــرتون األوَّ ــتقبِل اإللك ل إىل ُمس األوَّ

التــي انتقلــت إليهــا مــن النظــام الضوئــي الثــاين.

تعوُد الربوتونات )+H( من فــراغ الثايالكويد إىل اللُّحمة نتيجة لفرق الرتكيز 
بينهام، عن طريق إنزيم إنتاج ATP يف عملية األسموزية الكيميائية، وحتدث فيها 

فسفرة جزيئات ADP إىل ATP، أنظر الشكل )46/ج(. 

 ُيذَكــر أنَّ نواتــج التفاعــالت الضوئيــة ATP وNADPH ُتســتخَدم يف حلقــة 
ــن الحًقا.   كالف

   Cyclic Light Reactions Pathway مسار التفاعالت الضوئية الحلقية
حتــدث التفاعــالت الضوئيــة احللقيــة يف النظــام 
ل فقــط إلنتــاج ATP. وفيهــا تــرسي  الضوئــــي األوَّ
 P700 مــن  الضــوء  بفعــل  املســتثارة  اإللكرتونــات 
يل، ثــــم إىل بروتــن  إىل ُمســــتقبِل اإللكتــــرون األوَّ
ة ُأخــرى عــرب الســيتوكروم  الفريودوكســن، ثــم تعــود َمــرَّ
ل الــذي انطلقــت منــه؛  إىل P700 يف النظــام الضوئــي األوَّ
ــالت  ــم التفاع ــالت اس ــذه التفاع ــىل ه ــق ع ــذا ُأطِل ل
ــذي  ــاج ATP ال ــىل إنت ــط ع ــل فق ــي تعم ــة، وه احللقي

ُيســتخَدم يف حلقــة كالفــن، أنظــر الشــكل )47(.

     Calvin Cycle حلقة كالفن
 حتــدث تفاعــالت حلقــة كالفــن يف اللُّْحمــة؛ إذ حتتــوي اللُّْحمــة عــىل املــواد 

ــة حلدوثها.  ــامت الالزم واإلنزي
مُُتثِّل هذه املرحلة مرحلة التصنيع التي ُتستخَدم فيها نواتج التفاعالت الضوئية 

بات عضوية. ATP وNADPH إلنتاج ُمركَّ

 مُتــرُّ تفاعــالت حلقــة كالفــن بثــالث مراحــل، هــي: مرحلــة تثبيــت 
الكربــون،  ومرحلــة االختــزال، ومرحلــة إعــادة تكويــن ُمســتقبِل ثــاين أكســيد 

ــكل )48(. ــر الش ــون، أنظ الكرب

الشــكل (47(: التفاعــالت الضوئيــة 

احللقيــة.

ــق:  ُأقــاِرن بــن مصــري  أتحقَّ  
ــة  ــرونات الُمنطِلق اإللكـــتـ
مــن مركــز التفاعــل يف كلٍّ 
الضوئيــة  التفاعــالت  مــن 
ــالت  ــة، والتفاع الالحلقيـــ

ــة.                                                   ــة احللقي الضوئي
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ــد  ــزيء واح ــن ج ــة كالف ــادر حلق يغ
بــات عضويــة  مــن PGAL لبنــاء ُمركَّ

مثــل الغلوكــوز.

الشكل )48(: حلقة كالفن. 

كربون.
فوسفات.

��������

�������

��������

������

��������

روبسكو
RuBisCO

مرحلة إعادة تكوين 
ُمستقبل ثاين أكسيد 

الكربون
(RuBP(

مرحلة االختزال

مرحلة تثبيت الكربون

1-  مرحلة تثبيت الكربون
Carbon Fixation Phase

 RuBisCO يربـط إنزيـم ُيســـّمى روبسـكو
(3) جزيئـات مـن CO2 بــ  (3) جزيئـات مـن 
ر اخلـاميس ريبيولـوز  ـكَّ ُمسـتقبل CO2 وهـو السُّ
ثنائـي الفوسـفات RuBP، فتنتـج )3( جزيئات 
ـب  ســـدايس وســـطي غري مسـتقر،  مـن ُمركَّ
ال يلبث أْن ينشــــطر كلٌّ منهــــا إىل جزيئـــن 
محـض  ُيسـّمى  الكربـون  ثالثـي  ـب  ُمركَّ مـن 
ُيطَلـق   .PGA الفوسـفات  ُأحـادي  الغليرسيـن 
ر اخلـاميس اسـم  ـكَّ عـىل عمليـة ربـط CO2 بالسُّ

تثبيـت الكربـون.

 Reduction Phase 2- مرحلة االختزال
ــن  ــض الغليرسي ــن مح ــزيء م ــَزل  كل ج ــة خُُيت ــذه املرحل يف ه
ُأحــادي الفوســفات PGA إىل غليــرس ألدهيــد ُأحــادي الفوســفات 
)Phosphoglyceraldehyde (PGAL باســــــتخدام طـــاقة (6) 
 (6) الناتــج  NADPH، فيكــون  ATP و(6) جزيئــات  جزيئــات 
ــادر  ــفات PGAL. يغ ــادي الفوس ــد ُأح ــرس ألدهي ــات غلي جزيئ
بــات عضويــة  حلقــة كالفــن جــزيء واحــد مــن PGAL لبنــاء ُمركَّ

ــوز. ــل الغلوك مث

3- مرحلة إعادة تكوين ُمستقبِل CO2 )ريبيولوز(
Regeneration of CO2 Acceptor Phase  )RuBP) 

ــالت  ــلة التفاع ــة يف سلس ي ــات PGAL امُلتبقِّ ــل (5) جزيئ تدخ
ر اخلــاميس  ــكَّ ــدة إلعــادة تكويــن (3) جزيئــات مــن السُّ امُلعقَّ
ريبيولــوز RuBP مــن جديــد. وُيســتهَلك يف أثنــاء ذلــك (3) 

.ATP جزيئــات 

3 )ُمركَّب سدايس وسطي(
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يف ما يأيت تلخيص للتفاعالت الضوئية وحلقة كالفن ، أنظر الشكل )49(.

التفاعالت الضوئية (تعتمد على الضوء(:
- ُتستخَدم فيها الطاقة الضوئية. 

- ُيستهَلك املاء. 
. 1

2
  O2 2، وe- 2، وH+ يتحلَّل كل جزيء من املاء إىل -

.O2 ينتج -

حلقة كالفن (ال تعتمد على الضوء(:
.CO2 ُيستهَلك -

- يغادرها جزيء PGAL / حلقة. 

ــالت  ــص التفاع ــكل (49(: ُملخَّ الشــ

ــن. ــة كالف ــة، وحلق الضوئيــ

3(CO2)

6(PGAL)

6(NADPH)

9(ATP)
6(PGA)

PGAL

طاقة ضوئية

التفاعالت الضوئية

حلقة كالفن
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مثال  مثال  
إذا كان عدد جزيئات ATP الُمستهلَكة في أثناء تفاعالت حلقة كالفن هو )36( جزيئًا، فأُجيب عن األسئلة اآلتية:

رت تفاعالت حلقة كالفن؟ ةً تكرَّ كم َمرَّ  -1
كم عدد جزيئات NADPH الُمستهلَكة؟  -2

كم عدد جزيئات الغلوكوز الناتجة؟  -3

المعطيات: 

عدد جزيئات ATP الُمستهلَكة في حلقة كالفن هو )36( جزيئًا.

الحل:

تُستهلَك )9( جزيئات ATP في كل حلقة.  -1

 = (4( َمّرات.
36
9

رت حلقة كالفن:   إذن، تكرَّ

تُستهلَك )6( جزيئات من NADPH في كل حلقة.  -2

إذن، عدد جزيئات NADPH الُمستهلَكة في )4( حلقات: 6×4 = (24( جزيئًا.

ينتج جزيء واحد من الغلوكوز من كل حلقتين من حلقات كالفن.  -3

 = (2( جزيئًا.
4
2

إذن، عدد جزيئات الغلوكوز الناتجة من )4( حلقات: 

أتحقَّق:  
ــل اجلزيئــات التــي ُتســتهَلك يف دورتــن مــن حلقــة كالفــن إلنتــاج جــزيء  أدرس اجلــدول اآليت الــذي ُيمثِّ أ  - 
واحــد مــن الغلوكــوز، ثــم أكتــب العــدد الــالزم مــن كل جــزيء ورد ذكــره يف اجلــدول إلمُتــام دورتــن مــن 

حلقــة كالفــن.

CO2ATPNADPHاجلزيئات

18   العدد الالزم 

أحُســُب عــدد َذّرات الكربــون يف )5) جزيئــات مــن PGAL، ثــم أربــط بينهــا وبــن عــدد َذّرات الكربــون يف  ب- 
ر اخلــاميس ريبيولــوز ثنائــي الفوســفات. ــكَّ (3) جزيئــات مــن السُّ
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الربط بالتكنولوجيا

Artificial Photosynthesis البناء الضوئي الصناعي

للَحــدِّ مــن املشــكالت البيئيــة النامجــة عــن اســتخدام الوقــود األحفــوري، 
مثــل: التغــريُّ املناخــي،  وظاهــرة االحتبــاس احلــراري Global Warming التــي 
ســببها انبعــاث غــاز ثــاين  أكســيد الكربــون، وتوفــري مــا َيلــزم مــن مــوارد البيئة 
عامليًّــا؛ تتــواىل جهــود العلــامء  إلجيــاد تقنيــات رخيصــة ونظيفــة حتاكــي عمليــة 
البنــاء الضوئــي صناعيًّــا، مثــل: تصنيــع ورقة نبــات صناعيــة ُيمِكنهــا امتصاص 
ــوًدا، أو  ــاج اهليدروجــن واســتخدامه َوق ــاء إلنت ــل امل ــة الشمســية، وحتلي الطاق
دة وآمنــة ومســتدامة، وإنتــاج  اســتخدامه يف إنتــاج أنــواع َوقــود ُأخــرى ُمتجــدِّ
ــة  ــة احليوي ــة الكتل ــة بكفــاءة أكــرب مــن كفــاءة طاق الغــذاء واألســمدة واألدوي

ألوراق النباتــات.  
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مراجعة الدرسمراجعة الدرس
أدرس الشكل اآلتي الذي ُيبيِّن مراحل التنفُّس الخلوي، ثم ُأجيب عن السؤالين التاليين:   .1

أ. أكتب ما يشير إليه كل رقم من األرقام )1-6( في الشكل، ُمستخِدًما المفاهيم اآلتية:

جزيئا بيروفيت، فسفرة تأكسدية، غلوكوز، ATP، دورتان من حلقة كربس، جزيئا أستيل ُمرافِق إنزيم – أ.

ب. ما عدد جزيئات ATP الكلية الناتجة من أكسدة جزيء واحد من الغلوكوز؟ 

في أيِّ مراحل عملية البناء الضوئي يحدث كلٌّ مّما يأتي:  .2

 .CO2 أ.  تثبيت

.H2O ب. تحلُّل

  .)PGAL) إلى غليسر ألدهيد ُأحادي الفوسفات )PGA( جـ. اختزال حمض الغليسرين ُأحادي الفوسفات

 .ATP د. إنتاج

3.  أ. ما ُمستقبِل اإللكترونات النهائي في كلٍّ مّما يأتي: 

   1. سلسلة نقل اإللكترون في عملية التنفُّس الهوائي. 

ة.    2. عملية التنفُّس الالهوائي لبكتيريا المياه الحارَّ

ب الناتج في كلٍّ منهما. ب. أذكر اسم الُمركَّ

2CO2

1  2 4 5

666

2FADH2

6NADH

  3
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ح أهمية كلٍّ مّما يأتي: ُأوضِّ  .4

ر في إنتاج الطاقة.  أ. عملية التخمُّ

في  الالحلقية  الضوئية  التفاعالت  في  الماء  ب. 
البناء الضوئي.

إنتاج  ُيمثِّل عملية  الذي  المجاور  الشكل  أدرس   .5
والبالستيدات  الميتوكندريا،  من  كلٍّ  في   ATP

الخضراء، ثم ُأجيب عن األسئلة  اآلتية: 

أ. أذكر أسماء األجزاء المشار إليها بالرموز: س، 
ص، ع، التي توجد في كلٍّ من الميتوكندريا، 

والبالستيدات الخضراء.    

في  الكيميائية  األسموزية  عمل  آليَّة  ح  ُأوضِّ ب. 
إنتاج جزيئات ATP في كلٍّ من الميتوكندريا، والبالستيدات الخضراء.   

جـ. ما أهمية االنثناءات )األعراف( لتفاعالت سلسلة نقل اإللكترون في الميتوكندريا؟ 

)ص(

)س(

)ع( ADP
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تعمـل بعـض الكائنـات احليَّة الدقيقـة الالهوائيـة عىل إنتاج مـواد عضويـة يف عمليٍة ُتسـّمى البنـاء الكيميائي 
Chemosynthesis؛ إذ َتسـتخدم هذه األنواع بعض املواد التي تتأكسـد بسـهولة، بوصفهـا مصدًرا لإللكرتونات 

ة التـي تعيش يف  مثـل H2S، بـداًل مـن املـاء. ومـن األمثلـة عليهـا: بعـض أنـواع األثريـات، وبكترييا امليـاه احلـارَّ
بيئـات ال يصلها الضـوء، وبكترييـا الكربيت. 

ــىل  ــل ع ــريات أْن حتص ــاع البح ــم ويف ق ــش يف املناج ــي تعي ــة الت ــا الالهوائي ــواع البكتريي ــض أن ــن لبع ُيمِك
ــد  ــة. وق ــة املحيط ــودة يف البيئ ــواد املوج ــدة امل ــن أكس ــة م ــات الناجت ــتخدام اإللكرتون ــق اس ــن طري ــة ع الطاق
ــن  ــص م ــرت Geobacter تتخلَّ ــا جيوباك ــة أنَّ  بكتريي ــتس األمريكي ــة ماساتشوس ــن جامع ــون م ــف باحث اكتش
اإللكرتونــات التــي توجــد داخلهــا باســتعامل شــعريات طويلــة؛ وهــي تراكيــب تنتــر عــىل ســطوح اخلاليــا 
ــبِه  ــات ُتش ــن بروتين ن م ــوَّ ــا تتك ــد أهَّنَّ ــاء، وُيعتَق ــة للكهرب ــة موِصل ــاف نانوي ــن ألي ن م ــوَّ ــة، وتتك البكتريي

 .Cytochromes الســيتوكرومات 

ــة  ــا حيَّ ــاج تكنولوجي ــاء يف إنت ــة للكهرب ــا املوِصل ــص البكتريي ــن خصائ ــتفادة م ــامء إىل االس ــعى العل  يس
ــة.  ــاه اجلوفي ــم املي ــاء، وتعقي ــد الكهرب ــة، وتولي ــاالت الطبي ــتخَدم يف املج ــة، ُتس ــة للبيئ وصديق

Bacteria and EnergyBacteria and Energy   البكتيريا والطاقة   البكتيريا والطاقة

ع عاإلثراء والتوسُّ اإلثراء والتوسُّ
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ل: السؤال األوَّ
لــكل فقــرة مــن الفقــرات اآلتيــة أربــع إجابــات، واحــدة 

دهــا:   فقــط صحيحــة، ُأحدِّ

أحد أنواع الكربوهيدرات الذي ُيمثِّله الشكل المجاور   .1

هو:   
أ. السيليلوز.

ب. النشا.
جـ. الغاليكوجين.

ر الثنائي.  كَّ د. السُّ

الكائنات الحيَّة التي تستخدم الغاليكوجين في تخزين   .2
الطاقة هي:

ب. النباتات. أ. الحيوانات. 
د. البكتيريا. جـ. الفطريات. 

ريات: كَّ ُيَعدُّ الغلوكوز والغالكتوز من السُّ  .3
ب. الثنائية. أ. األُحادية. 

دة. د. الُمتعدِّ جـ. الثالثية. 

يشير الرقم )1( في الشكل المجاور إلى:  .4
أ. مجموعة كربوكسيل.

ب. مجموعة أمين. 
جـ. جزيء غليسرول.

د. مجموعة هيدروكسيل. 

اآلتية  الخصائص  إحدى   .5
تنطبق على البروتينات الليفية:

أ. الذوبان في الماء.
اتجاه  في  القطبية   R الجانبية   سالسلها  وجود  ب. 

الخارج، ُمواِجهًة للمحاليل المائية.
جـ. من األمثلة عليها الهيموغلوبين.

ــي  ــة ف ــر القطبي ــة R غي ــلها الجانبي ــود سالس د. وج
ــة.  ــل المائي ــًة للمحالي ــارج، ُمواِجه ــاه الخ اتج

الغشاء  في  الُمفسَفرة  لليبيدات  الصحيح  الترتيب   .6
البالزمي للخلية هو:

أ.          ب.                           جـ.              د.  
                     

ب العضوي الذي ُتمثِّله الصيغة البنائية في الشكل  الُمركَّ  .7
المجاور هو:

أ. السيليلوز.    
ب. النشا.

جـ. البروتين.
د. الستيرويد. 

فصيلــة دم المريــض الــذي يســتقبل خاليــا دم حمراء   .8
ع  مــن فصائــل الــدم جميعهــا، لكنَّــه ال يســتطيع التبــرُّ
بخاليــا دم حمــراء إاّل ملــرىض مــن فصيلــة دمــه 

فقــط، هــي:   
      AB+ .د         O- .جـ         AB- .ب         O+ .أ     

ــق  ــا يتعلَّ ــة يف م ــة صحيح ــارات اآلتي ــدى العب إح  .9
:DNAو  RNA النوويــة  باحلمــوض 

أ. احتواء RNA على القاعدة النيتروجينية يوراسيل.
ب. احتواء DNA على القاعدة النيتروجينية يوراسيل.

جـ. احتواء RNA على القاعدة النيتروجينية ثايمين. 
ن RNA من  ن DNA من سلسلة واحدة، وتكوُّ د. تكوُّ

سلسلتين لولبيتين.
إحدى اآلتية ال ُتَعدُّ جزًءا من النيوكليوتيدات:  .10

ب. الغليرسول. أ. الفوسفات.  
ر اخلاميس. كَّ جـ. القاعدة النيرتوجينية.          د. السُّ

الدور الرئيس للتفاعالت يف حلقة كربس هو:   .11

أ. إنتاج الطاقة.   
.CO2 ب.  إنتاج

جـ. اخـــتزال +NAD، وFAD؛ الستـــخدامهما في 
الفسفرة التأكسدية.

د. إنتاج أستيل ُمرافِق إنزيم _ أ.

)1(

DC

BA

جمموعة كيميائية
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ل بأقى فاعلية بوحدة النانومرت )nm( هو:    12. الطول املوجي للضوء الذي مُتتصه صبغة النظام األوَّ

د.  760 جـ. 680    ب. 700    أ. 860  
نواتج التفاعالت الضوئية التي ُتستخَدم  يف حلقة كالفن هي:   .13

  ATP ،H2O .د                  ATP ،NADPH .جـ   O2،NADPH .ب    CO2 ،ATP .أ
إحدى العبارات اآلتية تنطبق عىل الكائنات احليَّة التي تقوم بعملية البناء الكيميائي:   .14

ب. استخدامها الضوء مصدًرا للطاقة. بات عضوية.  أ. عدم إنتاجها جزيئات ُمركَّ
د. استخدامها H2S مصدًرا لإللكرتونات بداًل من املاء.    مُتثيلها أنواًعا من النباتات.    جـ. 

عدد جزيئات الغلوكوز المتأكسدة في حال ُأنتِج )12( جزيًئا من CO2 في عملية التنفُّس الهوائي هو:  .15

د. أربعة جزيئات.  جـ. ثالثة جزيئات.   ب. جزيئان.  أ.  جزيء واحد. 
عملية فقدان جزيء NADH لإللكرتونات ُتسّمى:   .16

د. بناًء كيميائيًّا.  جـ. فسفرًة.    ب. اختزااًل.  أ. أكسدًة. 
ُتنَتج جزيئات ATP  من املراحل اآلتية مجيعها باستثناء:  .17

د. التحلُّل الغاليكولي. جـ. الفسفرة التأكسدية.   ب. حلقة كربس.  أ. حلقة كالفن. 
مصدر األكسجن امُلنطِلق من عملية البناء الضوئي هو:  .18

د. الماء. جـ. الغلوكوز.    ب.  ثاني أكسيد الكربون.  أ. الهواء. 

السؤال الثاني:
َأِصل بن املصطلح العلمي والوصف امُلناِسب له يف ما يأيت: 

الطاقة الالزمة لَبْدء التفاعل الكيميائي. أالرابطة الغاليكوسيدية

ريات. بالتحلُّل الغاليكويل كَّ بروتن يتصل بسلسلة أو أكثر من السُّ
ATPرابطة تسامهية تربط بن الغليرسول واحلموض الدهنية.ج

حتلُّل الغلوكوز إلنتاج جزيئي بريوفيت.دُمرافِقات اإلنزيم

ر الرايبوز، وثالث جمموعات من  هـالبرييميدينات ن من األدينن، وُسكَّ جزيء حفظ الطاقة الذي يتكوَّ
الفوسفات.

ن من سلسلة من احلموض األمينية.والرابطة اإلسرتية يتكوَّ
ري كَّ ة.زالربوتن السُّ مُتنح جدران اخلاليا النباتية املرونة والقوَّ

حتدث تفاعالهتا يف اللُّْحمة داخل البالستيدة.  حطاقة التنشيط 
ن من حلقة واحدة، وُيمثِّلها اليوراسيل، والثايمن، والسايتوسن.  طحلقة كالفن  قواعد نيرتوجينية تتكوَّ

 رابطة تسامهية تربط بن جزيئات الغلوكوز.يالبناء الصناعي 
يل   حتدث تفاعالهتا يف احلشوة داخل امليتوكندريا.  كالربوتن األوَّ

استخدام ورقة نبات صناعية قادرة عىل امتصاص الطاقة الشمسية، وحتليل املاء. لحلقة كربس 
عوامل مساعدة عضوية لإلنزيامت.مالسيليلوز 

مراجعة الوحدةمراجعة الوحدة
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السؤال الثالث:
بناًء عىل دراستي موضوع احلموض النووية، ُأجيب عن السؤالن 

اآلتين: 
 ،RNA أو DNA أ. ُأصنِّف احلمض النووي يف الشكل املجاور إىل

ا إجابتي.  ً ُمفرسِّ
ب. ما نسبة السايتوسن يف قطعة من DNA إذا كانت  نسبة 

الغوانن فيها )%42(؟   

السؤال الرابع: 
:AB شخص فصيلة دمه

أ . ما أنواع ُمولِّدات الضد عىل سطوح خاليا دمه احلمراء بحسب نظام ABO؟
نات الدم( إليه  : ملاذا حيدث حتلُّل خاليا الدم احلمراء ملريض فصيلة دمه O عند نقل وحدة دم كاملة )حتوي مجيع ُمكوِّ ب. ُأفرِّسِّ

ع فصيلة دمه AB؟  من ُمتربِّ

السؤال الخامس:
د مستوى تركيب كلٍّ من الربوتينات اآلتية:  ُأحدِّ

)ج()ب()أ(

السؤال السادس:  
ُيمثِّل الشكل املجاور  العالقة بن درجة احلرارة ورسعة 

ز  بإنزيامت ُمعيَّنة لكائنن حيَّن خمتلفن )ل، م(: التفاعل امُلحفَّ
أ. مــاذا ُتســّمى درجــة احلــرارة التــي تصــل فيهــا رسعــة 

التفاعــل إىل النقطــة )س(؟  
ة،  ب. أيُّ الكائنــن ُيمثِّــل بكترييــا تعيــش يف امليــاه احلــارَّ

ا إجابتي؟ ً ــرسِّ ُمف

يوراسيل.أدينن.سايتوسن.غوانن.

ل
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السؤال السابع: 
أدرس الشكل اآليت الذي ُيبنِّ أثر زيادة تركيز املادة امُلتفاِعلة يف رسعة التفاعل، ثم ُأجيب عن السؤالن التالين:

إنزيم

مادة ُمتفاِعلة

)ع()ص()س(

أ. أيُّ احلاالت )س، ص، ع( ُيمِكن فيها زيادة رسعة التفاعل عند زيادة تركيز املادة امُلتفاِعلة؟
د احلاالت التي ال ُيمِكن فيها زيادة رسعة التفاعل مهام زاد تركيز املادة امُلتفاِعلة. ب. ُأحدِّ

السؤال الثامن:
د عدد اجلزيئات الناجتة من أكسدة جزيء واحد من الغلوكوز يف كل مرحلة من املراحل الوارد ذكرها يف اجلدول اآليت: ُأحدِّ

املرحلة
عدد 

جزيئات
NADH

عدد 
جزيئات
FADH2

عدد جزيئات
ATP  الناجتة 

مبارشًة

عدد 
جزيئات 

CO2 الناجتة

  ATP عدد جزيئات
الناجتة من الفسفرة 

التأكسدية

عدد 
جزيئات 

ATP الكلية

التحلُّل الغاليكويل
أكسدة البريوفيت )جزيئان(

حلقة كربس )دورتان(
ATP جمموع جزيئات

السؤال التاسع:
يــاٍت قليلــًة  ــاء التغذيــة لألشــخاص ذوي الــوزن الزائــد كمِّ دة مــن عــام 1930م، وصــف أطّب  يف أشــهر زمنيــة حُُمــدَّ
ــد،  ــوزن الزائ ــدان ال ــىل فق ــاعدهم ع ــاًرا يس ــه َعّق ــول )Dinitrophenol (DNP بوصف ــّمى داينيرتوفين ــب ُيس ــن ُمركَّ م

ة عنــد متعاطيــه.  ــب بعــد تســبُّبه يف آثــار جانبيــة ضــارَّ ــر هــذا امُلركَّ ولكــْن رسعــان مــا ُحظِ
ــز بــن غشــائي  ــا للربوتونــات +H، فتنتقــل مــن منطقــة احليِّ ًب ــب غشــاء امليتوكندريــا الداخــي ُمرسِّ جيعــل هــذا امُلركَّ

إىل داخــل احلشــوة.
ًرا إجابتي.   ع:  تأثري تناول هذا العقار يف  عملية األسموزية الكيميائية، ُمربِّ أتوقَّ

السؤال العاشر: 
باٌت عضويٌة خَتتزن الطاقة:  ينتج من تفاعالت حلقة كالفن ُمركَّ

: ملاذا تعتمد حلقة كالفن عىل التفاعالت الضوئية؟ أ. ُأفرِّسِّ
ح العمليات التي حتدث يف مرحلة تثبيت الكربون داخل حلقة كالفن.  ب. ُأوضِّ

61



غلوكوز

بيروفيت

الُمركَّب )س(

كحول إيثيلي

ص الخطوة رقم )1(.

الخطوة رقم )2(.

الخطوة رقم )3(.

السؤال الحادي عشر: 
د أوجه التشابه واالختالف بن كلٍّ ممّا يأيت:  ُأحدِّ

أ. التنفُّس اخللوي يف خلية عضلية لالعب يف بداية سباق طويل املسافة )ماراثون(، والتنفُّس اخللوي يف اخللية 
العضلية نفسها هلذا الالعب يف هَّناية السباق.

ب. التفاعالت الضوئية احللقية، والتفاعالت الضوئية الالحلقية.

السؤال الثاني عشر:
ر الكحويل،  أدرس امُلخطَّط املجاور الذي ُيبنِّ خطوات عملية التخمُّ

ثم ُأجيب عن األسئلة اآلتية: 
أ . ما اسم املرحلة املشار إليها بالرمز )ص(؟ أين حتدث؟

ب املشار إليه بالرمز )س(؟ ب. ما اسم امُلركَّ
جـ. ما رقم اخلطوة التي ُينَتج فيها غاز ثاين أكسيد الكربون؟ 

د. كم جزيًئا من الكحول اإليثيي ينتج من حتطُّم جزيء واحد من 
الغلوكوز؟

ر الكحويل يف صناعة  ح كيف يستفاد من عملية التخمُّ هـ. ُأوضِّ
نات. امُلعجِّ

السؤال الثالث عشر:
ُأقاِرن بن امليتوكندريا والبالستيدات اخلراء، مستعينًا باجلدول اآليت.

                           اسم الُعَضيَّة
البالستيدات اخلرضاءامليتوكندريا    وجه املقارنة

عملية األيض التي حتدث فيها.

مصدر الطاقة.

مصدر اإللكرتونات يف سلسلة نقل اإللكرتون.

وصف حركة الربوتونات +H  يف أثناء األسموزية الكيميائية.

السؤال الرابع عشر:
ُأنِشــئ جــدواًل للمقارنــة بــن بروتــن اهليموغلوبــن وبروتــن الفايربيــن مــن حيــث: الذائبيــة يف املــاء، والشــكل 

النهائــي الثالثــي األبعــاد، والوظيفــة احليويــة. 
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ل الصورة أتأمَّ

2
دورة الخلية وتصنيع البروتيناتدورة الخلية وتصنيع البروتيناتالوحدة 

Cell Cycle and Proteins  Synthesis

يؤّدي االنقسام الخلوي دوًرا في نمو الكائنات الحيَّة وتكاثرها، وُتمثِّل الصورة في األعلى نمذجة لخاليا 
انقسامها؟ ما الذي يضبط هذه المراحل؟  التي تمرُّ بها الخلية قبل  انقسام خلوي. فما المراحل  ناتجة من 

كيف ُتصنِّع الخاليا البروتينات التي تحتاج إليها؟

قال تعالى:

﴾ ﴿
)سورة اإلنسان، اآلية 2(.
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تمـرُّ الخليـة فـي أثنـاء حياتهـا بـدورة تشـمل مراحـل 
ة، وتعمـل علـى تصنيـع البروتينـات الالزمـة ألداء  ِعـدَّ

أنشـطتها الحيويـة، وتنظيـم هـذه الـدورة. 

ل: دورة الخلية.  الدرس األوَّ

مراحـل  مـن  الخليـة  دورة  تتألَّـف  الرئيسـة:  الفكـرة 
وأطـوار ُتسـِهم فـي تنظيمها عوامـل وإشـارات خلوية 
عديـدة. وتكـون جميع الخاليـا الحيَّة دائًمـا في مرحلة 

مـا مـن دورة الخلية.

الدرس الثاني: االنقسام الخلوي وأهميته.

ة، لكلٍّ  الفكرة الرئيسـة: لالنقسـام الخلـوي أنواع ِعـدَّ
منهـا أهميتـه في اسـتمرار الحيـاة، وبقاء األنـواع الحيَّة 

المختلفـة على سـطح األرض.

الدرس الثالث: تضاعف DNA والتعبير الجيني.

الفكــرة الرئيســة: يمتــاز جــزيء DNA بقدرتــه علــى 
ــي  ــا ه ــي يحمله ــات الت ــدُّ المعلوم ــف، وُتَع التضاع
ــات.  ــة للبروتين ــع الخلي األســاس فــي عمليــات تصني
ــي  ــة، وه ــي الخلي ــي ف ــر الجين ــة التعبي ــدث عملي تح
تختلــف بيــن الخاليــا تبًعــا الختــالف األنشــطة 

ــا. ــا كلٌّ منه ــوم به ــي تق ــف الت والوظائ

الفكرة العامة:
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االنقسام المتساوي في خاليا القمم النامية لجذور الثوم

تجربة استهاللية تجربة استهاللية 

ُتسِهم دراسة االنقسام الخلوي إسهاًما كبيًرا في فهم كثير من العمليات الحيوية. وُتَعدُّ دراسة انقسام خاليا 
القمم النامية لجذور النباتات إحدى أسهل الطرائق لدراسة االنقسام الخلوي.

المواد واألدوات: كأس زجاجية صغيرة فيها ماء، نّكاشة أسنان، شرائح زجاجية وأغطيتها، صبغة خـــاليا نباتية مثل 
السفرانين، مجهر ضوئي، مــشرط، فصوص ثوم، ملقط، حمض الهيدروكلوريك )1M(، محلول من حمض الخليك 

واإليثانول )نسبة حمض الخليك إلى اإليثانول 3:1(، قّفازات، ورق تنشيف، قلم رصاص، ماء، طبق بتري زجاجي. 

إرشادات السالمة:
- استعمال المشرط والمواد الكيميائية بحذر.

- غسل اليدين جيًدا بعد انتهاء التجربة.

خطوات العمل:
هة الكأس باستخدام نّكاشة األسنان، ُمراِعًيا َغْمر الجذور فقط في الماء  ب: ُأثبِّت َفصَّ الثوم على ُفوَّ ُأجرِّ  1

ن َفصِّ الثوم. كما في الشكل المجاور؛ تجنًُّبا لتعفُّ
ُأالِحظ نمو الجذور بعد )3-4( أيام.  2

النامية للجذور، ثم أضعها في كأس تحوي محلول حمض  القمم  نهايات  من  (1-3) cm ب: أقطع ُأجرِّ  3
ن محلول حمـــض الهيــدروكلوريك في حّمام مائي  ة  min (10). بعد ذلك ُأسخِّ الخليك واإليثانول مدَّ

. 60 0C حتى تصبح درجة حرارته 
فها جيًدا بورق التنشيف. بعد ذلك  min (5-4)، ثم ُأنشِّ ًة تتراوح بين  ب: أغسل الجذور بالماء البارد مدَّ ُأجرِّ  4

.(5) min  ة أنقلها إلى الكأس التي تحوي محلول حمض الهيدروكلوريك الساخن، وأتركها فيه مدَّ
بورق  جيًدا  فها  ُأنشِّ ثم  البارد،  بالماء  وأغسلها  الملقط،  باستخدام  بتري  طبق  إلى  الجذور  أنقل  ب:  ُأجرِّ  5
التنشيف، ثم أضعها على شريحة زجاجية نظيفة. بعد ذلك َأُقصُّ mm (2) من قمم الجذور النامية، ثم ُأبقيها 

على الشريحة، وأتخلَّص من بقية الجذور.
ُأضيف قطرة من الصبغة إلى القمم النامية على الشريحة، ثم أضع غطاء الشريحة، ثم أسحق العيِّنة بالضغط   6

عليها بلطف فوق غطاء الشريحة باستخدام الطرف العريض لقلم الرصاص.
ن مالحظاتي.  X 400، ثم ُأدوِّ 7  ُأالِحظ الخاليا باستخدام المجهر الضوئي بعد تكبيرها 

التحليل واالستنتاج:
1.  أحُسُب النسبة المئوية لكل طور من أطوار االنقسام الخلوي.

ُأمثِّل بيانيًّا أعداد الخاليا في كل طور.  .2
ْلُت إليها، ثم ُأقارنِها بنتائجهم. أتواصل: ُأناِقش زمالئي/ زميالتي في النتائج التي توصَّ  .3

Garlic clove

Tooth pick

Roots

Water

Beaker

نّكاشة أسنان

كأس زجاجية
ماء

َفصُّ ثوم

جذور
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vدورة الخليةدورة الخلية
C e l l  C y c l eC e l l  C y c l e 11الدرسالدرس

  What is Cell Cycle?   ما دورة الخلية؟
نة  لكل كائن حيٍّ على سطح األرض دورة حياة، وكذلك الخاليا الُمكوِّ
ن الخلية  لهذه الكائنات؛ إذ إنَّ لكل خلية دورة حياة تمرُّ بها، وتبدأ منذ تكوُّ
نًة خليتين  ُمكوِّ نفســـها  انقسامها هي  وتنتهي عند  ما،  انقسام خلية  نتيجة 

 .Cell Cycle جديدتين، وُتسّمى هذه الدورة دورة الخلية

ة الدورة لكلٍّ منها، ويعتمد  تختلف الخاليا في ما بينها من حيث مدَّ
ذلك على نوع الخلية، والظروف التي تحيط بها، وعوامل ُأخرى سأدرسها 
20 ساعة تقريًبا،  ة نامية في جذر بصل كل  الحًقا. فمثاًل، تنقسم خلية ِقمَّ
أنظر الشكل )1(، في حين تنقسم خلية طالئية في األمعاء الدقيقة إلنسان 

كل )10-12( ساعة.

تمرُّ دورة الخلية بمرحلتين رئيستين ، هما: المرحلة البينية، ومرحلة 
ًة.  االنقسام الخلوي، وتحوي كل مرحلة منهما أطواًرا ِعدَّ

ف دورة الخلية.  أتحقَّق: ُأعرِّ

ة نامية لجذر بصل. الشكل )1(: بعض مراحل دورة الخلية في خاليا ِقمَّ

الفكرة الرئيسة:
 تتألَّـف دورة الخلية مـن مراحل وأطوار 
ُتسـِهم فـي تنظيمهـا عوامـل وإشـارات 
خلويـة عديـدة. وتكـون جميـع الخاليا 
الحيَّــــة دائًما فـــي مرحلة مـــا مـــن 

دورة الخليـة. 

م: نتاجات التعلُّ
َأِصف مراحل دورة الخلية.  -

ُتنظِّم مراحل دورة  التي  العوامل  ر  ُأفسِّ  -
الخلية وأطوارها.

املفاهيم واملصطلحات:
Cell Cycle دورة الخلية  
G0 Phase                        الطور الصفري

Cellular Signals       اإلشارات الخلوية
Go-ahead Signals         م إشارات التقدُّ
Stop Signals                إشارات التوقُّف
Checkpoint                        نقطة المراقبة
Cyclins                                 السايكلينات

إنزيمات الفسفرة الُمعتِمدة على السايكلين
Cyclin-Dependent Kinases (Cdks)
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Cell Cycle Phases مراحل دورة الخلية
تمرُّ دورة الخلية في الكــائنات حقيقيــة النــوى بمرحلتين رئيستين، هما: 
 ،)S( وطـــور التضاعف ،)G1( ل ن من طور النمو األوَّ المرحلة البينية التي تتكوَّ
ن من أطوار  وطور النمو الثاني )G2(، ومرحلة االنقسام الخلوي )M( التي تتكوَّ

ة، لكلٍّ منها سماته التي ُتميِّزه عن غيره من األطوار.  ِعدَّ

Interphase  المرحلة البينية 
غالًبا  وُتمثِّل   ،)2( الشكل  أنظر  ة،  ِعدَّ أطوار  من  البينية  المرحلة  ن  تتكوَّ  
عدد  ويتضاعف  الخلية،  أثنائها  في  تنمو  إذ  الخلية؛  دورة  من   90% نسبته  ما 

الكروموسومات تمهيًدا لالنقسام الخلوي.

الطور االنفصالي
الطور النهائي

المرحلة البينية

مرحلة االنقسام 
الخلوي

الطور التمهيدي

الطور االستوائي

الشكل )2(: أطوار المرحلة البينية.

ًحا  أتتبَّع أطوار المرحلة البينية، ُموضِّ
ما يحدث في كلٍّ منها.

 أتحقَّق: ما المراحــل الرئيسة 
التي تمرُّ بها خليــة جلد إنسان 

في دورة الخلية؟

انقسام النواة 
انقسام السيتوبالزم 

ل G1 Phase: ُيَعدُّ  طور النمـو األوَّ

ل أطـوار دورة  هـذا الطـور أوَّ
الخليــة، وفيــه تنمو الخليـة، 
حجمهـا،  مـن  كـــلٌّ  ويـزداد 
وعـدد الُعَضّيات فيهــا، فضاًل 
عـن أداء الخليـــة أنشطتهـــا 
ووظائفهـا الخلويـة الطبيعيـة. 

 Phase( التضاعــف  طــور 
هــذا  فــي   :S (Synthesis

ــف )DNA(؛  ــور يتضاع الط
مــا يجعــل فــي نــواة الخليــة 
- فــي نهايــة الطــــور- مثلي 

ــة.  ــادة الوراثي ــة الم ي كمِّ

 :G2 Phase طــور النمــو الثانــي
ــذا  ــي ه ــة ف ــو الخلي ــتمر نم يس
الطــور، فيــزداد حجمهــا، فضاًل 
عــن أدائهــا أنشــطتها ووظائفهــا 
الخلويــة الطبيعيــة، إلــى جانــب 
استعدادهـــــا لالنقســــام؛ إذ 
ــي  ــات الت ــاج البروتين ــدأ بإنت تب
ــع منهــا الخيــوط المغزليــة  ُتصنَّ

ــة(.  ــات الدقيق )األَُنْيبيب

G1

S

G2

انقسام السيتوبالزم

مرحلة االنقسام الخلوي
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 أتحقَّق: متى تبــــدأ مرحـلة 
االنقسام الخلوي؟

(M) Phase  مرحلة االنقسام الخلوي
النواة  انقسام  فيها  ويحدث  الثاني؛  النمو  طور  بعد  المرحلة  هذه  تبدأ   
يحدث  ما  وهو  ُمتماثِلتين،  نواتين  إلى  الخلية  نواة  انقسام  أِي  Karyokinesis؛ 

على نحٍو ُمشابٍِه في جميع الخاليا حقيقية النوى. يلي ذلك انقسام السيتوبالزم 
Cytokinesis، أنظر الشكل (3)، ويختلف هذا االنقسام في الخاليا النباتية عنه 

في الخاليا الحيوانية. 

 G0 الطور الصفري
النشاط في االنقسام؛ فمنها ما  تختلف الخاليا بعضها عن بعض من حيث 
للقناة  الُمبطِّنة  الطالئية  الخاليا  مثل  كاملة،  الخلية  دورة  وُيكِمل  نشيًطا،  يكون 
تخرج   .G0 الصفري  الطور  ُيسّمى  سكون  طور  في  يدخل  ما  ومنها  الهضمية، 
الخلية من طور G1 إلى هذا الطور في حال غياب اإلشارات الخلوية )سأدرسها 
ز الخلية على االستمرار في الدورة. ومن األمثلة على الخاليا  الحًقا( التي ُتحفِّ

التي تدخل طور G0: الخاليا العضلية، والخاليا العصبية، أنظر الشكل )4(. 

األنشطة  باستثناء  وأنشطتها  وظائفها  بجميع  الصفري  الطور  في  الخلية  تقوم 
التي ُتهيِّئها لالنقسام، علًما بأنَّ بعض الخاليا ال تغادر هذا الطور بعد دخولها فيه، 
عند  الخلية  دورة  وإكمال   ،G1 طور  إلى  العودة  من  ن  تتمكَّ ُأخرى  لخاليا  خالًفا 
تحفيزها باإلشارات الخلوية الُمناِسبة، ومن األمثلة على هذه الخاليا خاليا الكبد.

الشكل )3(: انقسام السيتوبالزم بعد 
انقسام النواة.

الشكل )4(: خروج الخلية من دورة 
الخلية، ودخولها الطور الصفري.

 أتحقَّق: أذكر أمثلة على بعض الخاليا التي تدخل الطور الصفري.

المرحلة البينية

S

الطور 
الصفري 

G0

مرحلة االنقسام الخلوي

G2 G1
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 Regulation of Cell Cycle تنظيم دورة الخلية
تعمل مجموعة من المواد الكيميائية على تنظيم دورة الخلية، وُيطَلق على 
 ،Cellular Signals هذه المواد التي معظمها بروتينات اسم اإلشارات الخلوية
أنظر  خارجية،  وإشارات  داخلية،  إشارات  إلى  مصدرها  بحسب  ُتصنَّف  وهي 
الشكل )5(. يعمل العلماء على تحديد المسارات التي تربط اإلشارات الخلوية 
الخارجية بالداخلية منها، علًما بأنَّ آليَّة تنظيم دورة الخلية واإلشارات الخلوية 
بعض  فمثاًل،  النوى.  حقيقية  الخاليا  معظم  في  ُمتشابِهة  ذلك  في  ُتسِهم  التي 
النوى  الحيَّة حقيقية  الكائنات  من  لنوع  دورة خلية  في  م  تتحكَّ التي  البروتينات 

م في تنظيم دورة الخلية لنوع آخر من هذه الكائنات.  ُيمِكنها أيًضا التحكُّ

إشارات  هي:  أنواع،  ثالثة  إلى  عملها  آليَّة  بحسب  اإلشارات  هذه  ُتصنَّف 
الخلية إلى المرحلة الالحقة أو  انتقال  ز  التي ُتحفِّ  Go-ahead Signals م  التقدُّ
الخلية  بقاء  التي تعمل على   Stop Signals التوقُّف  الالحق، وإشارات  الطور 
في الطور، وعدم انتقالها إلى الطور الذي يليه، وإشارات ُتسبِّب الموت الُمبرَمج 
للخلية Apoptosis Signals بتنشيطها جينات ُتسِهم في إنتاج إنزيمات ُتحطِّم 

نات في الخلية؛ ما يؤّدي إلى موتها.  ُمكوِّ

الشكل )5(: إشارات تنظيم دورة الخلية. إشارات تنظيم دورة الخلية

خارجية

من خارج الخلية، وهي ترتبط 

بُمستقباِلت في الخلية الهدف.

داخلية

من داخل الخلية.

وجود كمية كافية من الغذاء، 
.DNA عوامل النموأو وجود خلل في

 أتحقَّق: ما أهمية اإلشارات 
الخلوية في دورة الخلية؟

مثال:
مثال:

 لمـاذا ال تسـتجيب بعـض الخاليا 
الخارجية؟ لإلشـارات 
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 Checkpoints نقاط الُمراَقبة
دة، ُتسّمى كلٌّ منها نقطة  ُتنظِّم اإلشارات الخلوية دورة الخلية في نقاط ُمحدَّ

 . Checkpoint ُمراَقبة

توجد نقاط ُمراَقبة عديدة، ولكنَّ نقاط الُمراَقبة: G1، وG2، و M، هي الرئيسة 
منها، أنظر الشكل )6(.

 G1 الطور  في  الخلية  أنَّ  ذلك  الُمراَقبة؛  نقاط  أهم   G1 الُمراَقبة  نقطة  ُتَعدُّ 
لدخول  الُمناِسب  الوقت  مًعا  د  ُتحدِّ وخارجية  داخلية  خلوية  إشارات  تستقبل 
الُمراَقبة هذه إشارة  الخلية في نقطة  التضـــاعف. وإذا لم تستقبل  الخلية طور 
م، فقد ال ُتكِمل الخلية بقية األطوار، وتخرج من دورتها إلى الطور الصفري.  تقدُّ
ق من انتهاء تضاعف DNA في طور التضاعف،  أّما نقطة الُمراَقبة G2 ففيها ُيتحقَّ
 .DNA الناتجين من عملية تضاعف DNA ومن عدم وجود أخطاء في جزيئي
وفي حال وجود خطأ ما، فإنَّ دورة الخلية تتوقَّف عند نقطة الُمراَقبة G2؛ ما يتيح 
للخلية تصحيح الخطأ، أو يؤّدي إلى موتها الُمبرَمج إْن لم تستطع ذلك. ُيسِهم 
الموت الُمبرَمج في منع دخول الخاليا غير الطبيعية  مرحلة االنقسام، وتكاثرها.  

الشكل )6(: نقاط الُمراَقبة 
الرئيسة في دورة الخلية.

نقطة ُمراَقبة

نقطة ُمراَقبة
نقطة ُمراَقبة

نقاط الُمراَقبة 
الرئيسة

 ما األخطـاء التي ُيحتَمـل ظهورها 
إذا اختفت نقطـة الُمراَقبة G2؟
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وأّما نقطة الُمراَقبة M فتعمل ما بين الطور االستوائي والطور االنفصالي. 
نحٍو  على  المغزلية  بالخيوط  الشقيقة  الكروماتيدات  ارتباط  من  ق  ُيتحقَّ وفيها 
صحيح. وفي حال كانت بعض الكروماتيدات غير ُمرتبِطة بالخيوط المغزلية، 
فإنَّ الخلية تتوقَّف عن عملية االنقسام حتى ترتبط جميع الكروماتيدات بالخيوط 

المغزلية، أنظر الشكل )7(. 

السايكلينات وإنزيمات الفسفرة الُمعتِمدة على السايكلين
Cyclins and  Cyclin-Dependent  Kinases (Cdks(

السايكلينات Cyclins: هي مجمــوعة من البروتينــات، توجد في معظم 
سريًعا.  خاللها  وُتحطَّم  الخلية،  دورة  أثناء  في  وُتصنَّع  النوى،  حقيقية  الخاليا 
تنظيم دورة  في  دوًرا  السايكلينات  تؤّدي  رئيسة.  أنواع  أربعة  إلى  ُتصنَّف  وهي 
على  الُمعتِمدة  الفسفرة  إنزيمات  ُتسّمى  إنزيمـــات  بتحـــفيزها  الخلية؛ 
إذ تعمـــل هـــــذه  السايكلينات )Cyclin-Dependent Kinase (Cdks؛ 
إلى  فوسفات  مجموعة  إضافة  على  بالسايكلين-  ارتباطها  بعد   - اإلنزيمات 
إلى  البروتينات  فسفرة  تؤّدي  وقد  الفسفرة.  ُتسّمى  عملية  في  الهدف  البروتين 

تحفيزها أو تثبيطها بحسب حاجة الخلية، أنظر الشكل (8). 

تتمثَّل أهمية ارتباط السايكلين بإنزيم الفسفرة الُمعتِمد على السايكلين في 
أمرين رئيسين، هما: تحفيز اإلنزيم، وإرشاده إلى البروتينات الهدف التي يعمل 

على فسفرتها.

الشــكل )7(: االنقســام فــي حــال ارتبــاط 
ــة،  ــوط المغزليـ ــدات بالخيــ الكروماتي

ــا.   ــاط به ــدم االرتب ــال ع ــي ح وف

ــق: مــا نقــاط الُمراَقبة   أتحقَّ
الرئيســة فــي دورة الخلية؟

الشكل )8(: آليَّة عمل إنزيمات الفسفرة 
الُمعتِمدة على السايكلين.

ــق: فيــَم يســتفاد من   أتحقَّ
ــايكلين بإنزيم  ــاط الس ارتب
الفســـفرة الُمعتِمـــد على 

السايكلين؟

P P P

سایكلین

إنزیم ُمعتِمد
 على السایكلین

غیر فاعل

البروتین الھدف

فاعل 

تحفيز إنزيم الفسفرة البروتين 
الهدف الذي ُينظِّم دورة الخلية.

ارتباط السايكلين بإنزيم الفسفرة 
الُمعتِمد على السايكلين.

ال يحدث انقسام 

M غياب نقطة الُمراَقبةM وجود نقطة الُمراَقبة

تحطُّم السايكلين.
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مراجعة الدرسمراجعة الدرس
ما مراحل دورة الخلية؟ ما أطوار كل مرحلة منها؟  .1

ة الزمنية الالزمة إلكمال دورة الخلية؟ ر: لماذا تختلف الخاليا في ما بينها من حيث المدَّ ُأفسِّ  .2

أدرس الشكل المجاور الذي ُيمثِّل دورة الخلية، ثم ُأجيب عن األسئلة   .3

اآلتية:
أ- أكتب اسم الطور )في المرحلة البينية( الذي يشير إليه كلٌّ من األرقام 

اآلتية: 1، 2، 3.
ب-  ما رقم الطور في المرحلة البينية الذي ال يحدث فيه استعداد لعملية 

االنقسام؟
جـ- ما رقم الطور األطول في المرحلة البينية لدورة الخلية الظاهرة في 

الشكل؟

ع: كيف ُيسِهم غياب نقاط الُمراَقبة في ظهور األورام السرطانية؟ أتوقَّ  .4

ُأقاِرن بين الطور الصفري وطور النمو الثاني كما في الجدول اآلتي:  .5

طور النمو الثانيالطور الصفري

أداء الخلية أنشطتها الطبيعية:

:DNA ية الزيادة في كمِّ

أداء الخلية األنشطة التي ُتهيِّئها لالنقسام:

1 3

2

4

5
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االنقسام الخلوي وأهميتهاالنقسام الخلوي وأهميته
C e l l  D i v i s i o n  a n d  i t s  I m p o r t a n c eC e l l  D i v i s i o n  a n d  i t s  I m p o r t a n c e 22الدرسالدرس

 Mitosis االنقسام المتساوي
يحدث انقسام متساٍو في خلية ما إلنتاج خليتين ُمطابِقتين جينيًّا للخلية 

الُمنقِسمة، وكلٌّ منهما تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية. 

تمـرُّ الخليـة فـي أثنـاء االنقسـام المتسـاوي بأربعـة أطـوار رئيسـة 
ُمتتابِعـة، هي: الطور التمهيـدي، والطور االسـتوائي، والطور االنفصالي، 
والطـور النهائـي، أنظـر الشـكل )9(، يليهـا انقسـام السـيتوبالزم إلنتـاج 

خليتيـن ُمنفِصلتيـن.

الفكرة الرئيسة:
لـكلٍّ  ة،  ِعـدَّ أنـواع  الخلـوي  لالنقسـام 
منهـا أهميته في اسـتمرار الحيـاة، وبقاء 
المختلفـة علـى سـطح  الحيَّـة  األنـواع 

األرض.

م: نتاجات التعلُّ
ــوي  ــام الخل ــة االنقس ــح أهمي ـ ُأوضِّ  -

ــة. ــات الحيَّ ــاة الكائن ــي حي ف
ــوي  ــام الخل ــل االنقس ــف مراح َأِص  -

ــة. ــي الخلي ف
ــاوي  ــام المتس ــن االنقســـ ــاِرن بي ُأق  -

ــف.  الُمنصِّ واالنقســام 
المتســاوي  االنقســام  دور  ــح  ُأوضِّ  -
ــر  ــي تكاث ــي فــ ــطار الثنائ واالنشــ

الجنســيًّا. الحيَّــة  الكائنــات 

املفاهيم واملصطلحات:
Regeneration                             د التجدُّ

 Cytokinesis             انقسام السيتوبالزم

الشكل )9(: أطوار االنقسام المتساوي.
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 Phases of Mitosis أطوار االنقسام المتساوي

1

2

Prophase الطور التمهيدي
ن كلٌّ منها  تظهر الكروموسومـــات قصيرة وسميـــكة، ويتكـوَّ
من كروماتيدين شقيقين يرتبطــان مًعا عن طــريق قطعة مركزية 

)سنترومير(. 

ة،  النَُويَّ وتختفي  النووي،  الغالف  ك  يتفكَّ الطــور  هذا  نهاية  في 
ك الجسمان المركزيان Centrosomes )الجسم المركزي  ويتحرَّ
ن كل  تركيب يقتصر وجــوده على الخاليا الحيوانية فقط، ويتكوَّ
جسم مركزي من تركيبين أسطوانيين، ُيسّمى كلٌّ منهما ُمريكًزا( 
باالمتداد  المغزلية  الخيوط  وتبدأ  الُمتقابِلين،  الخلية  قطبي  نحو 

من الُمريِكزات إلى القطع المركزية في الكروموسومات.

Metaphase الطور االستوائي
 يمتاز هذا الطـــور بارتباط الخيـــوط المغزلية بالقطع 

المركزية، وترتُّب الكروموسومات في وسط الخلية.  

الشكل )10(: أطوار االنقسام 

المتساوي، وسمات كل طور.

أنظر الشكل )10( الذي ُيبيِّن أطوار االنقسام المتساوي، وسمات كل طور.
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3

Telophase الطور النهائي
نواتــان  الطــور  هــذا  فــي  ل  تتشــكَّ
النــووي  الغــالف  ويبــدأ  تــان،  وُنَويَّ
ــومات  ــح الكروموس ــور، وتصب بالظه
ــى  ــا عل ــًدا لعودته ــول تمهي ــع وأط أرف
شــكل شــبكة كروماتينيــة. وفــي نهايــة 
الطــور يبــدأ انقســام الســيتوبالزم بعــد 

ــواة.  ــام الن ــن انقس ــر م ــت قصي وق

4

Anaphase الطور االنفصالي
تنكمش الخيــوط المغزليــة في هــذا الطــور؛ ما يؤّدي إلى 
سحب الكروماتيدات الشقيقة، وانفصــال كل كرومــاتيدين 
أحد  نحو  منهما  كلٍّ  ك  وتحرُّ اآلخـر،  عن  أحدهمــا  شقيقين 
قطبي الخلية، فيصبــح عند كل قطب مجموعــة كاملــة من 
ُيذَكر   .Daughter Chromosomes الكروموسومــات االبنة 
 (V(  أنَّ الكروماتيدات في هذا الطور تكون على شكل حـرف

نتيجة عملية السحب.

كروموسومات 

ابنة

ر منطقة التخصُّ

البينيـة  المرحلـة  أطـوار  أيِّ  فـي   
ع البروتينـات التي تدخـل في تركيب  ُتصنَـّ

المغزلية؟ الخيـوط 
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الشكل )12(: انقسام السيتوبالزم في الخاليا النباتية.

ينقســــم   أتحقَّق: كــــيف 
السـيتوبالزم فـــــي الخليــة 

الحيوانية؟

الُجُدر  فتختلف بسبب وجود  النباتية  الخاليا  السيتوبالزم في  انقسام  أّما عملية 
تندمج  ثم  غولجي،  أجسام  من  حويصالٌت  الخلية  وسط  تصطفُّ  إذ  الخلوية؛ 
لًة صفيحة خلوية. بعد ذلك يندمج الغشاء المحيط بالصفيحة  الحويصالت ُمشكِّ
في  نات  ُمكوِّ من  الخلوي  الجدار  ينشأ  ثم  للخلية،  البالزمي  بالغشاء  الخلوية 
، وكلٌّ  الصفيحة الخلوية. وبذلك تنتج خليتان ُمنفِصلتان، وُمطابِقتان للخلية األُمِّ

منهما ثنائية المجموعة الكروموسومية، أنظر الشكل )12(.

      Cytokinesis  انقسام السيتوبالزم
يختلف انقسام السيتوبالزم في الخاليا الحيوانية عنه في الخاليا النباتية؛ ففي 

اًل ُأخدوًدا.  ر تدريجي وسط الخلية ُمشكِّ الخاليا الحيوانية يحدث تخصُّ

يوجد في الجانب السيتوبالزمي لأُلخدود حلقة ُمنقبِضة من ألياف بروتين األكتين 
فيزداد  الحلقة،  انقباض  التي تعمل مًعا على  الميوسين  الدقيقة وجزيئات بروتين 

ر، إلى أْن ينتج من ذلك خليتان ُمنفِصلتان، أنظر الشكل (11). التخصُّ

الشكل )11(: انقسام السيتوبالزم 

في الخاليا الحيوانية.

غشاء بالزمي

ر منطقة التخصُّ

جدار خلوي

حويصالت 

صفيحة 
خلوية
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The Importance of Mitosis أهمية االنقسام المتساوي
لالنقسام المتساوي أهميــة كبيرة؛ فهــو ضروري لنمو الكائنات الحيَّة عديدة 
ر جنين  الخاليا، أنظر الشكل )13( الذي ُيبيِّن دور االنقســام المتساوي فـي تطوُّ
ا من  ن جسمه من عدد كبير جدًّ بة )خلية واحدة( إلى إنسان يتكوَّ من بويضة ُمخصَّ

الخاليا. قال تعـالى: 

ر جنين إنسان من  الشكل )13(: تطوُّ

بة باالنقسام المتساوي. بويضة ُمخصَّ

الشكل )14(: تعويض األنسجة التالفة باالنقسام المتساوي.

 أتحقَّق: ما أهميــة االنقســام 
المتساوي في جسمي؟

ُيذَكر أنَّ بعض الكائنات الحيَّة عديدة الخاليا )مثل: السحلية، ونجم البحر( لديها 
د Regeneration؛ أْي تعويض أجزاٍء َفَقَدْتها من أجسـامها عن  قدرة على التجدُّ

طريق االنقسام المتساوي، أنظر الشكل )15(.
د ذياًل ِعَوًضا  الشكل )15(: سحلية ُتجدِّ

عن ذيلها األصلي المقطوع.

تتمثَّل أهميــة االنقــسام المتســاوي أيًضا في استبدال الخاليا التالفة، وتعويض 
ضت لجرح، أو حرق، أو كشط، مثل: الجلد، واألنسجة الُمبطِّنة  األنسجة التي تعرَّ

لألمعاء، أنظر الشكل (14). 

)سورة المؤمنون، اآليات 14-12(
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الربط بالطب

يوجد في المراحل الجنينية للكائن الحيِّ خاليا جذعية غير ُمتماِيزة، وقد تنقسم هذه الخاليا إلنتاج خاليا تستمر بوصفها خاليا 
ن منها األنسجة واألعضاء.  صة، تتكوَّ جذعية، وخاليا ُأخرى تتمايز؛ ما يجعلها خاليا ُمتخصِّ

دة،  رة نتيجـــة اإلصــــابة بأمراض ُمتعـــدِّ ُيَعدُّ استخدام الخاليا الجذعية في إنتاج أنسجة جديدة عالًجا واعًدا لألعضاء الُمتضرِّ
مة والرائدة في مجال بحوث  مثل بعــــض أمراض القلب واألعصاب. يوجد في األردن عدد من المراكز والمؤسسات الُمتقدِّ
الخاليا الجذعية وتطبيقاتها العالجية، وهي تضمُّ نخبة من الخبرات العلمية والعملية التي ُتطبِّق أحدث الطرائق الُمستخَدمة عالميًّا 

في مجال العالج بالخاليا الجذعية. 

خالیا عصبیة.

خالیا جذعیة.

خالیا قلب.

خالیا كبد.

خالیا أمعاء.

خالیا عظمیة.
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الشكل )16(: أمثلة على تكاثر كائنات حقيقية النوى الجنسيًّا.

)ب( تكاثر الهيدرا بالتبرعم.)أ( تكاثر الخميرة بالتبرعم.

 )ج( تكاثر نباتات باألبصال.

حقيقية  الحيَّة  الكائنات  في  الالجنسي  للتكاثر  أساًسا  المتساوي  االنقسام  ُيَعدُّ   
النوى؛ سواء أكانت وحيدة الخلية مثل الخميرة، أنظر الشكل )16/ أ(، أم عديدة 

الخاليا مثل الهيدرا والنباتات، أنظر الشكل )16/ ب، ج(.

يكون تكاثر الكائنات الحيَّة الجنسيًّا أسرع من تكاثرها جنسيًّا، ولكنَّ الكائنات 
وجود  عدم  يعني  ما  جينيًّا؛  ُمتماثِلة  تكون  الالجنسي  التكاثر  من  الناتجة  الحيَّة 
ع في صفات هذه الكائنات، وهو ما يجعل ُكالًّ منها ُعْرضًة للتأثُّر بالظروف  تنوُّ

المحيطة بها على نحٍو ُمشابٍِه.

Meiosis ف االنقسام الُمنصِّ
إنتاج  إلى  يؤّدي  الذي  الخلوي  االنقسام  أنواع  أحد  ف  الُمنصِّ االنقسام  ُيَعدُّ 

الجاميتات؛ وهي خاليا ُأحادية المجموعة الكروموسومية. 

ف بمرحلتين أساسيتين، تسبق ُأوالهما مرحلة بينية ُمشابِهة  يمرُّ االنقسام الُمنصِّ
لتلك التي تسبق االنقسام المتساوي. 

ــا   ــا تقديميًّ ــدُّ عرًض ُأِع
ــن  ــه ع ْمُت ــّا تعلَّ (Power Point) ع

أمهيــة االنقســام املتســاوي ودوره يف 
ــيًّا. ــة الجنس ــات احليَّ ــر الكائن تكاث
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Phases of Meiosis I ف أطوار المرحلة األولى من االنقسام الُمنصِّ
عدد  نصف  تحويان  خليتان  نهايتها  في  وتنتج  أطوار،  بأربعة  المرحلة  هذه  تمرُّ 

كروموسومات الخلية األُمِّ )الُمنقِسمة(، أنظر الشكل (17).  Prophase I ل الطور التمهيدي األوَّ
تظهـــــر الكروموســــــومات قصيـــرة 
ـــن  ـــا مـ ن كلٌّ منهــ ـــوَّ ـــميكة، ويتك وس
ـــن  ـــي حي ـــقيقين، فـــ ـــن ش كروماتيدي

يتفـــكَّك الغـــاف النـــووي.

 تكــون الكروماتيــدات غيــر الشــقيقة 
الُمتمــــاثِلة  الكروموسومـــــات  فــي 
ــؤّدي  ــا ي ــا؛ م ــن بعضه ا م ــّدً ــة ج قريب
ــذه  ــن ه ــى حــدوث تقاطــع بي ــا إل أحيانً
ــّمى كلٌّ  ــاط، تُس ــي نق ــدات ف الكروماتي
 .Chiasma منهــا منطقــة التصالــب
وقــد يحــدث تبــادل قطــع بيــن هــذه 
الكروماتيــدات، فــــي مــــا يُعـــــَرف 
ــذي  ــور Crossing Over الــ بالعبـــ
تنتـــــج منــه تراكيــب جينيــة جديــدة 
الجينــي،  ع  التنــوُّ فــي  دوًرا  تــؤّدي 

 .(18( الشــكل  أنظــر 

الُمريِكــزات  مــن  كل زوج  ك  يتحــرَّ
ــن،  ــة الُمتقابِلي ــي الخلي ــد قطب نحــو أح
وتبــدأ الخيــوط المغزليــة باالمتــداد من 
الُمريِكــزات إلــى القطــع المركزيــة 

فــي الكروموســومات.

ل   الطور االستوائي األوَّ
Metaphase I

تصطــفُّ أزواج الكروموسومات 
الُمتماثِلــــة والُمرتبِطـــــة بالخيوط 
المغزليــــة علــى جانبـــــي خـــــطِّ 
أْن  دون  مــــن  الخليــة،  وســــط 
تترتَّــب ترتيبـًـا ُمعيَّنـًـا، وإنَّما يكون 
ترتيبها عشــوائيًّا؛ أْي ليس شــرطًا 
أْن تكون جميع الكروموســـومات 
الجانــب  علــى  األب  مــن  التــي 
بالنســبة  الحــال  وكــــذا  نفســه، 
ــن  ــي م ــومات الت ــى الكروموس إل
. وهــذا يعنــي أنَّ جهــة مــا قــد  األُمِّ
تحــوي كروموســومات مــن األب 
إلــى حــدوث  يــؤدي  مــا  ؛  واألُمِّ
ع جينــي فــي الخايــا الناتجــة  تنــوُّ

ــام. ــن االنقس م

ل  الطور االنفصالي األوَّ
Anaphase I

الطــور  هـــذا  في  تنفصــل 
الكروموســـومــات  أزواج 
انكمـاش  نتيجــة  الُمتمــاثِلة 
الخيوط المغزلية، ويتجه كل 
كروموسوم من هذه األزواج 
في  الخلية،  قطبي  أحد  إلى 
الكروماتيدات  تظلُّ  حين 

الشقيقة ُمرتبِطة ببعضها.

ل  الطور النهائي األوَّ
Telophase I

يبدأ الغــــاف النــــــووي 
بالظهــــور في هــذا الطور 
الخيوط  تفكُّك  مـــع  تزامنًا 
يحــــــدث  ثــم  المغزليــة، 
انقسام للسيتوبازم، فتنتـج 
خليتان تحــوي كــلٌّ منهما 
بعضـــها  كروموسـومات؛ 
من األب، وبعضهــا اآلخر 

 . من األُمِّ

الشكل (18): عملية العبور.

الشكل (17): أطوار المرحلة األولى 
ف. من االنقسام الُمنصِّ

كروموسومات ُمتماثِلة

كروماتيدات 
غير شقيقة

كروماتيدات تحمل منطقة تصالب
تراكيب جينية جديدة
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ف أطوار المرحلة الثانية من االنقسام الُمنصِّ
 Phases of Meiosis II

ف من دون حدوث تضاعف  تدخل الخاليا المرحلة الثانية من االنقســـام الُمنصِّ
DNA. وفي هذا الطــور تنفصل الكروماتيـــدات الشقيقة بعضها عن بعــض، 

ن الغالف النووي الذي يتبعه  ك كلٌّ منها نحو أحـــد قطبي الخلية، ثم يتكوَّ ويتحرَّ
حدوث انقسام للسيتوبالزم، فتنتج أربع خاليا ُأحادية المجموعة الكروموسومية. 

الطور التمهيدي الثاني
Prophase II 

النــووي  الغــاف  يتفــكَّك 
فــي هــذا الطــور، وتتجــه 
أقطــاب  إلــى  الُمريِكــزات 
وتبــدأ  الُمتقابِلــة،  الخليــة 
الخيــوط المغزليــة بالظهور. 

الطور االستوائي الثاني  
Metaphase II

الكروموســومات  ـب  تترتَـّ
ن  ــوَّ ــا يتك ــزال كلٌّ منه )ال ي
ــن شــقيقين(  مــن كروماتيدي

ــة. ــف الخلي ــي منتص ف

الطور االنفصالي الثاني 
Anaphase II

كروماتيديــن  كل  ينفصــل 
شــقيقين أحدهمـــــا عـــــن 
ك كلٌّ  اآلخــر، ثــــم يتحــرَّ
منهمــا نحـــــو أحـــد قطبــي 

الخليــة. 

الطور النهائي الثاني
Telophase II

ـــول  ـــووي ح ـــاف الن ـــكَّل الغ يتش
ـــومية،  ـــة كروموس كل مجموعـــ
المغزليـــة  الخيـــوط  وتبـــدأ 
بالتفـــكُّك، ويحـــدث انقســـام ثـــاٍن 
أربـــــع  فتنتـــج  للســـيتوبازم، 
المجموعـــة  أُحاديـــة  خايـــا 

.(1n( الكروموسوميــــــة 

 أتحقَّق: خلية جنسية تحوي 
)64) كروموسوًما: 

في  الناتجــة  الخــاليا  عدد  ما   -
المرحلة األولى من انقســامها 

ًفا؟  انقساًما ُمنصِّ
كــم عدد الكروموسومات في   -

كلٍّ من الخاليا الناتجة؟

الشكل (19): أطوار المرحلة الثانية من 
ف. االنقسام الُمنصِّ
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The Importance of Meiosis ف أهمية االنقسام الُمنصِّ
ًفا إلى إنتاج أربع  يؤّدي انقسام خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية انقساًما ُمنصِّ
اإلنسان  الجسمية في  الخاليا  فمثاًل،  الكروموسومية.  المجموعة  ُأحادية  خاليا 
زوًجا   23 تحوي  منها  ُكالًّ  إنَّ  أْي  )2n(؛  الكروموسومية  المجموعة  ثنائية  هي 
لها كما  ف  ُمنصِّ انقسام  )46 كروموسوًما(. وعند حدوث  الكروموسومات  من 
تنتج أربع خاليا ُأحادية المجموعة الكروموسومية  في خاليا الخصية - مثاًل- 
)1n(، وهي ُتسّمى جاميتات، ويحوي كلٌّ منها 23 كروموسوًما. وعند حدوث 
ن  التي يندمج فيها الجاميت الذكري بالجاميت األنثوي تتكوَّ عملية اإلخصاب 
خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية )2n(، أنظر الشكل )20(، وبذلك ُيمِكن 

المحافظة على ثبات عدد الكروموسومات في الكائن الحيِّ الطبيعي. 

االنشطار الثنائي في الكائنات الحيَّة بدائية النوى
Binary Fission in Prokaryotes

يتشابه االنشطار الثنائي واالنقسام المتساوي من حيث نواتج العمليتين؛ إذ ينتج من 
كلٍّ منهما خليتان ُمطابِقتان للخلية األُمِّ الُمنقِسمة، ولكنَّ هاتين العمليتين تختلفان 
فعليًّا في ما بينهما، أنظر الشكل )21( الذي ُيبيِّن آليَّة االنشطار الثنائي في البكتيريا. 

كروموسوم  وهو  البكتيريا،  كروموسوم  بتضاعف  الثنائي  االنشطار  عملية  تبدأ 
ك الكروموسومان الناتجان من التضاعف في اتجاهين ُمتقابِلين،  حلقي، ثم يتحرَّ
فيظهر   ،Actin – like Protein األكتين  ُيشبِه  بروتين  فيها  يدخل  عملية  ضمن 
كروموسوم واحد عند كل طرف من طرفي الخلية الُمتقابِلين، ويحدث في أثناء 
هذه العملية نمو واستطالة للخلية. بعد ذلك ينغمد الغشاء البالزمي نحو الداخل، 
ن الجدار الخلوي، ثم تنتج خليتان ُمنفِصلتان وُمشابِهتان للخلية  بالتزامن مع تكوُّ

. األُمِّ

ف. الشكل )20(: أهمية االنقسام الُمنصِّ

الطور  بين  ُأقاِرن  أتحقَّق:   
ل والطــور  االنفصــالي األوَّ
االنفصالي الثــاني من حيث 

أبرز أحداث كلٍّ منهما.

الخلية 
األُمُّ

المادة الوراثية

الغشاء البالزمي

الجدار الخلوي

DNA ُمتضاِعف

الخاليا الناتجة
الشكل )21(: االنشطار الثنائي في البكتيريا.

1n1n

2n

2n إخصاب

انقسام متساٍو

ف خلیةانقسام ُمنصِّ

زیجوت

جامیت
أنثوي

جامیت
ذكري

 أتحقَّق: ما نتائج انقسام خلية 
بكتيريا  خلية  انشطار  ونتائج  جلد 
من  الناتجة  الخاليا  عدد  حيث  من 

عملية انقسام واحدة؟ 
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مراجعة الدرسمراجعة الدرس
ع: ماذا يستفيد الكائن الحيُّ إذا كان قادًرا على التكاثر جنسيًّا والجنسيًّا؟ أتوقَّ  .1

توِقف  كيميائية  مادة  إلى أحدهما  ثم أضْفُت  ُمناِسبين،  ْيُت خاليا خميرة على طبقين غذائيين  َنمَّ إذا  أستنتج:   .2

تضاعف المادة الوراثية، فكيف أستطيع تمييز الطبق الذي أضْفُت إليه المادة الكيميائية؟ 
ُأقاِرن بين كلٍّ مّما يأتي:  .3

عملية االنقسام المتساوي، وعملية االنشطار الثنائي من حيث آليَّة االنقسام. أ- 
ب- انقسام السيتوبالزم في الخاليا النباتية، وانقسامه في الخاليا الحيوانية.

ل في  جـ- الخاليا الناتجة من الطور النهائي في االنقسام المتساوي، والخاليا الناتجة من الطور النهائي األوَّ
ف من حيث عدد الكروموسومات في كلٍّ منها.  االنقسام الُمنصِّ

ة من الزمن، ثم ُأجيب  ية DNA في خلية تمرُّ بسلسلة من العمليات خالل مدَّ أدرس الشكل اآلتي الذي ُيبيِّن كمِّ  .4
عن السؤالين التاليين:

ًفا، أو انقساًما متساوًيا، أو إخصاًبا، أو تضاعف DNA؟  أ- هل ُيمثِّل الرقم )1( انقساًما ُمنصِّ
ب- ما نوع االنقسام الذي ُيمثِّله الرقم )2(؟ 

1

2

الزمن

D
N

A
یة 

كمِّ
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تضاعف تضاعف DNADNA والتعبير الجيني والتعبير الجيني
D N A  R e p l i c a t i o n  a n d  G e n e  E x p r e s s i o nD N A  R e p l i c a t i o n  a n d  G e n e  E x p r e s s i o n 33الدرسالدرس

DNA Replication DNA  تضاعف
المرحلة  أثناء  في  التضاعف  بطور  تمرُّ  الخلية  أنَّ  سابًقا  درْسُت 
 DNA  البينية من دورة الخلية. وفي هذا الطور تحدث عملية تضاعف

ة. Replication DNA، وهي عملية ُتنظِّمها إنزيمات ِعدَّ

كلٌّ  ن  تتكوَّ ُمتماثِلتان،  نسختان   DNA من تضاعف جزيء  تنتج   
منهما من سلسلتين؛ إحداهما من DNA األصل )أْي سلسلة أصلية(، 

لة لها.  واألُخرى جديدة وُمكمِّ

ُيطَلق على عملية تضاعف DNA اسم التضــاعف شبه الُمحافِظ 
السلســلتين  إحـــــدى  ألنَّ  Semiconservative Replication؛ 

محفوظة، واألُخرى جديدة، أنظر الشكل )22(. 

االنقسام  من  الناتجة  الخاليا  احتواُء  التضاعف  عملية  إلى  ُيْعزى 
الخلوي DNA يحمــل التعليمات الوراثية كاملًة بالرغم من حدوث 

عملية االنقسام. 

اقترح العالِمان ِمسلسون وستال  Meselson and Stahl  نموذًجا 
لكيفية تضاعف DNA، استناًدا إلى اكتشاف تركيب DNA  على أيدي 
علماء  إليها  ل  توصَّ التي  العملية  والنتائج  وكريك،  واتسون  العالِمين 

آخرون في هذا المجال. 

الفكرة الرئيسة:
علـى  بقدرتـه   DNA جـــزيء  يمتـاز    
التـي  المعلومـــــات  وُتَعـدُّ  التضاعـف، 
يحملهـا هـي األســـاس في عمليـــــات 
تصنيع الخليـة للبروتينات. تحـدث عملية 
التعبيـر الجينـي فـي الخلية، وهـي تختلف 
بيـن الخـــاليا تبًعـا الختــالف األنشـطة 

والوظائـف التـي تقـوم بهـا كلٌّ منهـا.

م: نتاجات التعلُّ
ُأبيِّـن دور العلمــــاء فـي اكتشـاف المـادة   -

وتضاعفهـا. الوراثيـة 

- أتتبَّع آليَّة تضاعف  DNA في الخلية.

 .DNA َأِصف آلّيات تصحيح اختالالت -

- أستقصي آليَّة تصنيع البروتينات. 

- ُأبيِّن دور التعبير الجيني في تمايز الخاليا.

املفاهيم واملصطلحات:
DNA Replication  DNA تضاعف

التضاعف شبه الُمحافِظ
Semiconservative Replication 

البروتينات الُمرتبِطة بالسالسل المفردة
  Single Strand Binding Proteins

Leading Strand              السلسلة الرائدة 

  Lagging Strand           رة السلسلة الُمتأخِّ

Gene Expression           التعبير الجيني

Cell Differentiation تمايز الخاليا 

.DNA الشكل )22(: تضاعف

 أتحقَّق: أيُّ أطوار الخلية يحدث فيه تضاعف DNA؟
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Mechanism of DNA Replication DNA آليَّة تضاعف
تبدأ عملية تضاعف جزيء  DNA بانفصال سلسلتيه الُمتقابِلتين؛ إذ تتحطَّم 
إنزيم  بفعل  السلسلتين  في  الُمتقابِلة  النيوكليوتيدات  بين  الهيدروجينية  الروابط 
ATP إلتمــام هذه العملية، أنظر  Helicase الذي يحتــاج إلى طاقة  الهيليكيز 

الشكل )23(. 

ينتــج من هذا االنفصــال سلسلتان مفردتان، ترتبط كلٌّ منهمــا ببروتينات 
 Single Strand SSBP  خاصة ُتسّمى البروتينات الُمرتبِطة بالسالسل المفردة
Binding  Proteins، وهي تمنع عودة ارتباط السلسلتين إحداهما باألُخرى، 

علًما بأنَّ كل سلسلة مفردة ُتمثِّل قاَلًبا لبناء سلسلة جديدة.

 ولّما كانت اإلنزيمات المسؤولة عن تضاعف DNA غير قادرة على َبْدء هذه 
 RNA يضيف قطعة صغيرة من RNA primase RNA العملية، فإنَّ إنزيم بادئ
كل  إلى   (primer الَبْدء  سلسلة  وُتســّمى  نيوكليوتيدات،   )10-5( من  ن  )تتكوَّ
ة، ثم يبدأ إنزيم آخر  لتين؛ لتوفير نهاية '3 ُحرَّ DNA الُمكمِّ سلسلة من سلسلتي 
لة  ُيسّمى إنزيم بلمرة DNA polymerase DNA بإضافة نيوكليـــوتيدات ُمكمِّ

لنيوكليوتيدات السلسلة القاَلب. 

لة )الجـــديدة( ُمتَِّجًها دائًما مــن ׳5 إلى ׳3،  يكون بناء سلسلة DNA الُمكمِّ
لة  فتنتج سلسلة ُمتَِّصلة ُتسّمى السلسلة الرائدة Leading Strand، وتكون ُمكمِّ

إلحدى سلسلتي القاَلب.

بروتينات ُمرتبِطة بالسالسل المفردة. 

إنزيم 
الهيليكيز

الشكل )23(: عمل إنزيم الهيليكيز، 

والبروتينات الُمرتبِطة بالسالسل المفردة.

 أتحقَّق: ما دور إنزيم الهيليكيز 
في عملية تضاعف DNA؟

 مـا النتائـج الُمتوقَّعـة مـن حدوث 
طفـرة في البروتينـات الُمرتبِطة بالسالسـل 
بسلسـلة  االرتبـاط  مـن  تمنعهـا  المفـردة 

المفـردة؟  DNA
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 ال يستطيع  إنزيم بلمرة DNA بناء سلسـلـة في اتجاه معاكس )أْي من׳3 إلى ׳5(؛ 
لة للسلسلة القاَلب األُخرى يكون مختلًفا؛ إذ يكون على هيئة  لذا فإنَّ بناء السلسلة الُمكمِّ
 قطع غير ُمتَِّصلة ُتسّمى قطع أوكازاكي Okazaki Fragments )نسبًة إلى العالِم الذي 
 ،Lagging Strand رة  الُمتأخِّ السلسلة  لة  اكتشفها(، وُتسّمى هذه السلسلة الُمكمِّ

أنظر الشكل )24(. 

ُتضاف  إذ  َبْدء؛  سلسلة  من  أكثر  إلى  رة  الُمتأخِّ السلسلة  بناء  عملية  تحتاج 
سلسلتي  من  جزًءا  الهيليكيز  إنزيم  فيها  يفصل  ة  َمرَّ كل  في  جديدة  َبْدء  سلسلة 
DNA األصليتين إحداهما عن األُخرى، ليستأنف إنزيم بلمرة DNA عملية بناء 

قطع أوكازاكي من ׳5 إلى ׳3.

بعد ذلك ُتزال سالسل الَبْدء، وتوَضع نيوكليوتيدات DNA مكانها، ثم ُترَبط 
يربط قطًعا  الذي   DNA Ligase DNA إنزيم ربــط  باستعمال  قطع أوكازاكي 
بُأخرى مجاورة عن طريق تكوين روابط فوسفاتية ثنائية اإلستر. بعد انتهاء بناء 
كلٌّ  ن  يتكوَّ ُمتماثاِلن،   DNA جزيئا  ينتج  رة،  الُمتأخِّ والسلسلة  الرائدة  السلسلة 

لة لها. منهما من سلسلة أصلية، وُأخرى جديدة ُمكمِّ

DNA  سلسلة قاَلب

DNA  سلسلة قاَلب

السلسلة الرائدة
DNA إنزيم بلمرة

RNA إنزيم بادئ
سلسلة 

الَبْدء
قطعة 

أوكازاكي

إنزيم ربط 
DNA السلسلة 

رة الُمتأخِّ

الشكل )24(: بناء السلسلة الرائدة، 
رة. والسلسلة الُمتأخِّ

ن قطع أوكازاكي. ر سبب تكوُّ ُأفسِّ

 أتحقَّق: لماذا ُتْبنى إحـــدى 
سلسلتي DNA على شكــل قطــع 

غير ُمتَِّصلة؟

تختــــلف طريقـــة 
ــلة  ــي السلس ــف DNA ف تضاع
الرائـــدة عنهــا فــي السلســلة 
ــادر  ــث يف مص ــرة. أبحـ ــ الُمتأخِّ
املعرفــــة امُلناِســبة عـــن مقاطــع 
ُتبــنِّ تضاعــف كلٍّ مــن  فلميـــة 
ــًرا  ــًا قص ــدُّ فل ــم ُأِع ــلتن، ث السلس
برنامــج  باســـتخدام  ذلــك  عــن 
)movie maker( ثــم أعرضـــه أمام 
الصــف. يف  زميــاليت  زمالئــي/ 

86



نشاط  نشاط  
DNA محاكاة عملية تضاعف 

ن كلٌّ منهما من سلسلتين؛ إحداهما أصلية )أْي من  يتضاعف جزيء DNA ُمنتًِجا نسختين ُمتماثِلتين، تتكوَّ
لة لها. وتَُعدُّ كل سلسلة أصلية في أثناء التضاعف قالَبًا لبناء سلسلة  DNA األصل(، واألُخرى جديدة وُمكمِّ

ا، يكون بناء السلسلة الُمقابِلة ُمتقطًِّعا. لة جديدة. وبينما يكون بناء إحدى السلسلتين مستمّرً ُمكمِّ
المواد واألدوات:

نة، قالَب نيوكليوتيدات كما في الصندوق التالي. مقص، شريط الصق، أقام ُملوَّ
 إرشادات السالمة: استعمال المقص بحذر.

خطوات العمل: 
م نموذًجا:   أُصمِّ  1

أُِعدُّ نسًخا من الشكل المجـــــاور الـــــذي يُمثِّل أنواع النيوكليوتيدات   
 DNA علًما بأنَّ عدد النسخ يعتمد على طول سلسلتي ،DNA في

المراد نمذجة تضاعفهما.
أَقُصُّ األشكال على نحٍو يجعل النيوكليوتيدات ُمنفِصلة.    

كل  ربـط  ُمراِعيًـا  سلسـلتين،  فـي  النيوكليوتيـدات  هـذه  ب  أُرتِـّ  
نيوكليوتيـد بالنيوكليوتيـد المجـاور له في السلسـلة نفسـها، ثم أُثبِّت كل نيوكليوتيدين باسـتخدام الشـريط 

الاصـق. 
لة للنيوكليوتيدات في السلسلة األولى،  أضع النيوكليوتيدات في السلسلة الُمقابِلة على نحٍو يجعلها ُمكمِّ  

ُمراِعيًا أْن تكون نهايتا ׳3 و'5 ُمتعاِكستين في كل سلسلة. 
أاُلِحظ الشكل الناتج.  2

ب استعمال النيوكليوتيدات الُمتبقِّية لتمثيل تضاعف السلسلتين، وتكوين سلسلتين جديدتين. أُجرِّ  3

أفصل السلسلتين إحداهما عن األُخرى جزئيًّا، ثم أُضيف النيوكليوتيدات لبناء السلسلة الُمقابِلة للسلسلة   4

األصلية، ُمراِعيًا أْن يكون اتجاه اإلضافة من ׳3 إلى ׳5 على سلسلة القالَب؛ أْي من ׳5 إلى ׳3  للنيوكليوتيدات 
المضافة.

التحليل واالستنتاج: 
أُقاِرن: أيُّ السلسلتين عملية بنائها ُمتَِّصلة منذ البداية؟ أيُّهما عملية بنائها ُمتقطِّعة؟  .1

د السلسلة التي قد يستمر بناؤها، وتلك التي   أتوقَّع: أفصل الجزء الُمتبقّي من السلسلتين الُمتقابِلتين، ثم أُحدِّ  .2
سيتوقَّف بناؤها، وتتطلَّب البَْدء من جديد.

رة؟ أستنتج: أيُّ السلسلتين رائدة؟ أيُّهما ُمتأخِّ  .3

ْلُت إليها. أتواصل: أُناقِش زمائي/ زمياتي في النتائج التي توصَّ  .4

A

A

C

T  G
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  TG

 P  P

 P  P

 P

 P P

 P

׳3

׳5

׳3

׳5

׳3

׳5
׳3

׳5

׳3

׳5
׳3

׳5

׳3

׳5

׳3
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DNA Damage Repair DNA تصحيح اختالالت
توجد آلّيات عديدة تعمل على تصحيح اختالالت DNA الناجمة عن تلف جزء 
ة، مثل: سموم  ض الكائن الحيِّ لعوامل كيميائية ضارَّ DNA؛ نتيجة تعرُّ من سلسلة 
 ،)X( السينية  األشعة  مثل:  فيزيائية،  لعوامل  ضه  تعرُّ أو  والتبغ،  الفطريات،  بعض 
واألشعة فوق البنفسجية )UV). عندئٍذ، ُيقَطع الجزء التالف من سلسلة DNA عن 
صة، منها إنزيم النيوكلييز Nuclease، ثم ُتَسدُّ الفجوة الناتجة  طريق إنزيمات ُمتخصِّ
لة للسلسلة الُمقابِلة غير التالفة باستعمال إنزيم  من عملية القطع بنيوكليوتيدات ُمكمِّ
تصحيح  اسم  هذه  التصحيح  آليَّة  على  ُيطَلق   .DNA ربط  وإنزيم   ،DNA بلمرة 

استئصال النيوكليوتيد Nucleotide Excision Repair، أنظر الشكل )25(.

. DNA تعمل إنزيمات عديدة على تحديد الجزء التالف من سلسلة

يقطع إنزيم النيوكلييز الجزء التالف من السلسلة.

لة، ُمستخِدًما السلسلة  يعمل إنزيم بلمرة DNA على َسدِّ الفجوة بنيوكليوتيدات ُمكمِّ
غير التالفة قاَلًبا.

يربط إنزيم ربط DNA نهايات النيوكليوتيدات المضافة بالسلسلة األصلية.

الشكل )25(: تصحيح استئصال 
النيوكليوتيد.

الشكل )26(: اختالالت 
DNA، وآلّيات تصحيحها.

التي  اإلنزيمات  ما  أتحقَّق:   
الناجمة  الفجوات  َسدِّ  على  تعمل 
سلسلة  من  التالف  الجزء  قطع  عن 

DNA؟

DNA اختالالت

ض  تلف جزء من سلسلة DNA؛ نتيجة التعرُّ
لعوامل فيزيائية، أو لعوامل كيميائية.

تصحيح استئصال النيوكليوتيد 
Nucleotide Excision Repair

تصحيح عدم التطابق
Mismatch repair

  DNA تصحيح أخطاء تضاعف
ح في أثناء عملية  التي لم ُتصحَّ

التضاعف باستعمال إنزيم 
.DNA بلمرة

Proofreading  التنقيح
تصحيح األخطاء في أثناء التضاعف مباشرًة باستعمال 

إنزيم بلمرة DNA الذي يعمل - في حال ارتباط نيوكليوتيد 
غير ُمناِسب للنيوكليوتيد في السلسلة القاَلب- على نزع 

النيوكليوتيد الخطأ ووضع النيوكليوتيد الصحيح، ثم ُتستأَنف 
عملية التضاعف.

DNA أخطاء تضاعف

تجدر اإلشــارة إلى وجــود آلّيات تستخــدمها الخلية في تصحيح اختالالت 
.DNA تضاعف

ًصا الختالالت DNA، وآلّيات تصحيحها في الخلية.  ُيمثِّل الشكل )26( ُملخَّ

5´

5´ 3 ´

3 ´

5´

5´ 3 ´

3 ´

5´

5´ 3 ´

3 ´

5´

5´ 3 ´

3 ´

إنزيم النيوكلييز

DNA إنزيم بلمرة

إنزيم ربط 
DNA
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Protein Synthesis تصنيع البروتينات
أنَّه  فيها؛ ذلك  التي تحدث  الحيوية  الخلية والعمليات  أنشطة   DNA ُينظِّم 
َوفق  نيوكليوتيدات  صورة  في  البروتينات  لتصنيع  الالزمة  التعليمات  يحمل 
تسلسل ُمعيَّن، وُتسّمى هذه التعليمات الشيفرة الوراثية. تؤّدي البروتينات أدواًرا 
نة لها، إضافًة إلى دورها في  ًة في أجسام الكائنات الحيَّة، وفي الخاليا الُمكوِّ ُمِهمَّ

تنظيم دورة الخلية.
 ،Transcription تمرُّ عملية تصنيع البروتينات بمرحلتين رئيستين، هما: النسخ
 ،RNA وتوجد بينهما مرحلة ُيعاَلج فيها الحمض النووي ،Translation والترجمة

أنظر الشكل )27(.

Transcription  النسخ
ل لجـزء من إحـــدى سلسلتي  ُيطَلق على عملية إنتاج جزيء RNA ُمكمِّ

 .Transcription اسم النسخ RNA باستعمال إنزيمات بلمرة DNA

تحدث هذه العملية في النواة، وتتألَّف من ثالث خطوات، هي: َبْدء عملية 
النسخ، واستطالة RNA، وانتهاء عملية النسخ.

 Initiation of Transcription َبْدء عملية النسخ
ف بروتينــات ُمعيَّنة )ُتسّمى عوامـــل النسخ  تبدأ عملية النســخ عند تعرُّ
DNA، وهو  في  النيوكليوتيدات  ُمعيَّنًا من  تسلساًل   )Transcription Factors

حقيقية  الخاليا  في  عليه  األمثلة  ومن  النسخ،  َبْدء  منطقة  قبل  يوجد  تسلسل 
 .(TATA BOX) تاتا  والصندوق   ،(CAAT BOX) كات  الصندوق  النوى: 

نة لهما، أنظر الشكل )28(. وُتْعزى تسمية كلٍّ منهما إلى النيوكليوتيدات الُمكوِّ
الشكل )27(: مراحل 

تصنيع البروتينات.

ُف عوامِل النسِخ  الشكل )28(: تعرُّ
تسلسَل نيوكليوتيدات قبل منطقة النسخ.

DNA

mRNA ناضج

عديد ببتيد

لي mRNA أوَّ

سخ
ن

جة
عال

م
مة

رج
ت

A A A A
AA

AT
T T T T T

T
DNA

TATA

5´
3 ´ 5´

3 ´

5´
3 ´ 5´

3 ´

نقطة َبْدء النسخ

عوامل النسخ

السلسلة القاَلب
TATA Boxالصندوق تاتا
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RNA

RNA

5´
3 ´ 5´5´

3 ´3 ´

RNA  إنزيم بلمرة

RNA  جزيء

نقطة بدء النسخ

عوامل النسخ

يرتبط إنزيم بلمرة RNA  بموقعه الُمناِسب، وترتبط به عوامل نسخ ُأخرى؛ 
د َبْدء النسخ Transcription initiation complex. بعد  ن ُمعقَّ ما يؤّدي إلى تكوُّ
نسخ عملية  وتبدأ   ،DNA سلسلتي  التفاف  بفكِّ   RNA بلمرة  إنزيم  يبدأ  ذلك 

لي من نقطة الَبْدء على السلسلة القاَلب، أنظر الشكل )29(. mRNA  األوَّ

Elongation of  RNA RNA  استطالة
ك ُمتَِّجًها من ׳3 إلى ׳5 على سلسلة DNA القاَلب،  يبدأ إنزيم بلمرة RNA بالتحرُّ
ثم يضيف نيوكليوتيدات جديدة إلى النهاية ׳3 في جزيء RNA، أنظر الشكل )30(. 

الشكل )29(: َبْدء عملية النسخ.

.RNA الشكل )30(: استطالة

RNA على قواعد نيتروجينية  النيوكليوتيدات المضافة إلى سلسلة  تحتوي 
لة للقواعــد النيتروجينية في سلسلــة DNA، غير أنَّ القــاعدة النيتروجينية  ُمكمِّ

لة لألدنين تكون اليوراسيل في RNA وذلك عوًضا عن الثايمين. الُمكمِّ

Termination of Transcription انتهاء عملية النسخ
 RNA عن العمل، ويبتعد RNA عند انتهاء عملية النسخ المطلوبة يتوقَّف إنزيم بلمرة

لي.   المنسوخ عن سلسلة DNA القاَلب، وُيطَلق على RNA الناتج اسم mRNA األوَّ

ــل  ــح مراح ــق: ُأوضِّ  أتحقَّ
عمليــة النســخ، ثــم أكتــب سلســلة 
RNA الناتجــة مــن نســخ سلســلة 

ــة.  DNA اآلتي
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RNA جزيء

اتجاه النسخسلسلة القاَلب

RNA إنزيم بلمرة

نهاية ׳3

RNA نيوكليوتيدات
السلسلة غير الُمستخَدمة للنسخ

׳3

׳5

׳5

׳5

׳3

 مـاذا سـيحدث لعمليـة النسـخ في 
حـال عـدم توافر أحـد عوامل النسـخ؟

A T G G C T A C
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RNA Processing RNA معالجة
لي لعملية معالجــة في النواة قبــل أْن يصبح  mRNA األوَّ يخضع جزيء 

جزيء mRNA ناضًجا mature mRNA ُيمِكن ترجمته.

ن عملية المعالجــة إزالة قطع من mRNA، ُتسـّمى كلٌّ منها اإلنترون   تتضمَّ
بقاء  يعني  ما  المطلوب؛  البروتين  تصنيع  في  فاعلة  غير  أجزاء  وهي   ،Intron

باسم  منها  كلٌّ  ُيعَرف  التي  المطلوب،  البروتين  تصنيع  في  فقط  الفاعلة  األجزاء 
فينتج  ببعض،  بعضها  ية  الُمتبقِّ اإلكسون  قطع  ُترَبط  ذلك  بعد   .Exon اإلكسون 
جزيء mRNA ناضج يخرج من النواة إلى السيتوبالزم عن طريق الثقوب النووية 

الموجودة في الغالف النووي؛ تمهيًدا لَبْدء عملية الترجمة، أنظر الشكل )31(.

Translation الترجمة
يحملها  التي  الوراثية  المعلومات  فيها  ُتستخَدم  التي  العملية  على  ُيطَلق 
mRNA لتصنيع سلسلة عديد الببتيد اسم الترجمة Translation، وُيطَلق على 

كل ثالثة نيوكليوتيدات ُمتتابِعة في mRNA ُيمِكن أْن ُتترَجم إلى حمض أميني أو 
إشارة وقف )Stop( اسم الكودون Codon، أنظر الشكل )32(. 

لي. الشكل )31(: معالجة mRNA األوَّ

عملية  تحدث  أين  أتحقَّق:   
ترجمة mRNA؟

الشكل )32(: الكودونات، ونواتج ترجمة كلٍّ منها.

إكسون

إكسون

إكسون

إكسون

إكسون

إكسون

إنترون إنترون
لي   mRNA أوَّ

  mRNA ناضج
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تشتمل أنواع RNA على نوع ُيسّمى  RNA الناقل tRNA، وهو الُمترِجم في 
.tRNA هذه العملية، أنظر الشكل )33( الذي ُيبيِّن تركيب

من  ن  تتكوَّ تراكيب  وهي  الرايبوسومات؛  بمساعدة  الترجمة  عملية  تحدث 
رايبوسوم  كل  ويتألَّف   .rRNA الرايبوسومي  النووي  والحمض  البروتينات، 
من وحدتين؛ إحداهما كبيرة، واألُخرى صغيرة، وهما تجتمعان عند َبْدء عملية 

الترجمة، أنظر الشكل )34(.  

جزيئات  الرتباط  صة  ُمخصَّ مواقع  ثالثة  على  الواحد  الرايبوسوم  يحتوي 
 ،Peptidyl -tRNA الموقع   أحدها  وُيسّمى   ،)35( الشكل  أنظر   ،tRNA

أثناء عملية  ن في  تتكوَّ التي  الببتيد  الحامل لسلسلة عديد   tRNA بـ  يرتبط  وهو 
Aminoacyl - tRNA Site، وهو   (A) الموقع  آخر  ُيسّمى  في حين  الترجمة. 
يرتبط بـ tRNA الذي يحمل الحمض األميني الذي سيضاف إلى سلسلة عديد 
ا الموقع الثالث فُيســـّمى الموقع  Exit site، وهو موقـع خروج  الببتيد. أمَّ

جزيء tRNA الذي يغادر الرايبوسوم فارًغا بعد أْن يوِصل الحمض األميني. 

تمرُّ عملية الترجمة بثالث مراحل رئيسة، هي: مرحلة َبْدء الترجمة، ومرحلة 
استطالة سلسلة عديد الببتيد، ومرحلة انتهاء الترجمة.

 Initiation of Translation مرحلة َبْدء الترجمة
يرتبــط جــزيء mRNA وجــزيء tRNA البــادئ )الذي ُيمثِّل تسلسل 
النيوكليوتيدات في موقع الكودون المضاد فيه UAC، ويحمل الحمض األميني 
كودون  بين  هيدروجينية  روابط  ن  فتتكوَّ الصغيرة،  البنائية  بالوحدة  الميثيونين( 
tRNA، يلي ذلك  mRNA والكودون المضاد   في  الَبْدء )AUG( في 

ارتباط الوحدة البنائية الكبيرة للرايبوسوم.

نة في  ُيذَكر أنَّ هذه العملية تحتاج إلى عوامل مساعدة، وإلى الطاقة الُمخزَّ
جزيئات غوانوسين ثالثي الفوسفات GTP، أنظر الشكل )36(.

.tRNA الشكل )33(: تركيب 

���
A
C
C

A CU

كودون مضاد.

روابط هيدروجينية بين 
القواعد النيتروجينية

منطقة ارتباط 
الحمض األميني

الشكل )34(: تركيب الرايبوسوم.

الشكل )35(: مواقع ارتباط جزيئات 
tRNA في الرايبوسوم.

وحدة بنائية كبيرة

وحدة بنائيةصغيرة

)A( الموقع

الوحدة 
البنائية 
الصغيرة

الوحدة 
البنائية 
الكبيرة

)P( الموقع

)E( الموقع

مكان ارتباط 
mRNA

الشكل )36(: مرحلة َبْدء الترجمة.
tRNA يحمل 

الحمض 
األميني 

الميثيونين.

كودون الَبْدء كودون الَبْدء
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Polypeptide Elongation مرحلة استطالة سلسلة عديد الببتيد
ل   يستطيع الكودون المضاد في أحد جزيئات tRNA أْن ُيميِّز الكودون الُمكمِّ
 )A( عندئٍذ، يستقبل الموقع .)A( الموجــود في المــوقع mRNA له في جزي
ل للكودون  في الرايبوسوم جزيء tRNA الذي يحوي الكودون المضاد الُمكمِّ
ن رابطة  mRNA، ويحمــل الحمــض األميني الثاني، فتتكوَّ الثاني في جزيء 
 )P( ببتيدية بين مجموعة الكربوكسيل في الحمض األميني الموجود في الموقع
الموجود   tRNA جزيء  يحمله  الذي  األميني  الحمض  في  األمين  ومجموعة 
 ،tRNA في هذه اللحظة مشغواًل بـ )A( وبذلك يكون الموقع ،)A( في الموقع
حاماًل حمضين أمينيين، في حين ال يحمل جزيء tRNA الموجود في الموقع 

)P( أيَّ حمض أميني، أنظر الشكل ) 37/أ(.

ك الرايبوسوم إلى الداخل على سلسلة mRNA بمقدار كودون واحد  يتحرَّ
من النهـاية ׳5 إلى النهــاية ׳3؛ ما يؤّدي إلى انتقال جزيء tRNA الموجود في 
 tRNA الرايبوسوم، وينتقل جزيء  الموقـــع )E( خارًجا من  إلى   )P( الموقع
الموجود في الموقع )A( إلى الموقع )P(، فيصبح الموقع )A( فارًغا وجاهًزا 
ا للكودون التالي في جزيء  الستقبال جزيء tRNA جديد يحمل كودوًنا مضادًّ

mRNA، أنظر الشكل )37/ب(.

اآلخر.  تلو  واحًدا  األمينية  الحموض  إلضافة  السابقة  الخطوات  ر  تتكرَّ
إلى  أميني  الببتيد عند إضافة كل حمض  استطالة سلسلة عديد  وتحتاج مرحلة 
جزيء  في  المضاد  الكودون  ن  يتمكَّ لكي  GTP؛  جزيئات  في  نة  الُمخزَّ الطاقة 
ن  mRNA، وتحريك الرايبوسوم بعد تكوُّ tRNA من تمييز الكودون في جزي 

الرابطة الببتيدية، أنظر الشكل )38(.

tRNA يحمل 
حمضين 

أمينيين في 
.P الموقع

رابطة ببتيدية

تمييز الكودون المضاد في 
ل له  tRNA للكودون الُمكمِّ

.mRNA على

ن رابطة ببتيدية  تكوُّ
بين الحمضين 

األمينيين.
tRNA يحمل 

حمضين أمينيين 
.A في الموقع

tRNA 
ال يحمل 

حمًضا أمينيًّا.

الشكل )37/ب(: َبْدء مرحلة االستطالة.الشكل )37/أ(: َبْدء مرحلة االستطالة.

 أتحقَّق: ما الكودون المضاد 
في جزيء tRNA البادئ؟
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Termination of Translation  مرحلة انتهاء الترجمة
 ،)UAG( أو ،)UAA( :عند وصول الرايبوسوم إلى أحد كودونات الوقف
أو )UGA( في جزيء mRNA، فإنَّ الموقع )A( في الرايبوسوم يستقبل عامل 
العامل على  فيعمل هذا   ،tRNA Release factor عوًضا عن جزيء  اإلطالق 
في  الموجود   tRNA وجزيء  نة  الُمتكوِّ الببتيد  عديد  سلسلة  بين  الرابطة  تحلُّل 
ر سلسلة عديد الببتيد من الرايبوسوم، ثم انفصال  الموقع )P(؛ ما يؤّدي إلى تحرُّ
نات، أنظر الشكل )39(.  الوحدة البنائية الكبيرة للرايبوسوم، وانفصال بقية الُمكوِّ

الشكل )38 (: مرحلة استطالة سلسلة 
عديد الببتيد.

أتتبَّع مرحلة استطالة سلسلة عديد الببتيد.
يكون الرايبوسوم جاهًزا 

الستقبال tRNA  الحامل 
للحمض األميني التالي.

الشكل )39(: مرحلة انتهاء الترجمة.

عامل اإلطالق

 أتحقَّق: ما مبدأ العمل الذي 
يعتمد عليه عامل اإلطالق؟
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Gene Expression التعبير الجيني
تستطيع الخلية تصنيع آالف البروتينات المختلفة التي تؤّدي كلٌّ منها وظيفة 
خاصة بها، غير أنَّ الخلية ال تحتاج إلى هذه البروتينات كلها في الوقت نفسه؛ 
ية  َتْعَمد إلى تنظيم عملية تصنيع البروتينات، ال سيَّما وقت التصنيع، والكمِّ لذا 
التي َتلزمها، في عملية ُتسّمى التعبير الجيني Gene Expression؛ وهي عملية 
 ،RNA تستخدم فيها الخلية المعلومات الوراثية التي يحملها الجين لبناء جزيء

دة في الخلية. أو تصنيع بروتين يؤّدي وظيفة ُمحدَّ

 صحيٌح أنَّ خاليا الكائن الحيِّ عديد الخاليا تحوي كروموسومات تحمل 
الجينات نفسها، لكنَّ تفعيل التعبير الجيني لجينــات ُمعيَّنة دون غــيرها ُيسبِّب 
اختالف البروتينات التي تصنعهــا خلية ما عن تلك التي تصنعهـا ُأخرى، استناًدا 

   . إلى الوظيفة التي تؤّديها كل خلية في الكائن الحيِّ

التمايز  ف  وُيعرَّ  .Cell Differentiation الخاليا  تمايز  في  الجيني  التعبير  ُيؤثِّر 
صة. فمثاًل، في  إلى خاليا ُمتخصِّ صة  الُمتخصِّ فيها الخاليا غير  ل  بأنَّه عملية تتحوَّ
ن جنين اإلنسان تتمايز خلية الزيجوت بعد انقسامها إلى خاليا مختلفة  مراحل تكوُّ

األنواع، منها: خاليا الكبد، وخاليا الدم، والخاليا العصبية، أنظر الشكل )40(. 

تتطلَّب عملية التمايز هذه تغيير نمط التعبير الجيني في الخلية، فيصبح للخلية 
صة. ة حياة الخلية الُمتخصِّ د للتعبير الجيني، ال يتغيَّر غالًبا طوال مدَّ نمط ُمحدَّ

يتأثَّر التعبير الجــيني في الخــاليا بعوامــل داخلية )من جسم الكائن الحيِّ 
( مثل  نفسه( مثل الهرمونات، وعوامل خارجية )من البيئة المحيطة بالكائن الحيِّ

بعض المواد الكيميائية، وعوامل فيزيائية.

الُمؤثِّرة  العوامل  ما  أتحقَّق:   
في عملية التعبير الجيني؟

الشكل )40(: تمايز الخاليا 
الجذعية إلى أنواع مختلفة.
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مراجعة الدرسمراجعة الدرس
ما المقصود بتضاعف DNA شبه الُمحافِظ؟  .1

الُمرتبِطة  للبروتينات  ُمثبِّطة  إلى عوامل  التصنيع  أثناء مرحلة  ضت خلية ما في  إذا تعرَّ أستنتج: ماذا سيحدث   .2
بالسالسل المفردة SSBP؟

لتين. ر: يعمل إنزيم بادئ RNA على إضافة سلسلة الَبْدء إلى كل سلسلة من سلسلتي DNA الُمكمِّ ُأفسِّ  .3
أدرس الشكل اآلتي الذي ُيبيِّن إحدى خطوات النسخ في عملية تصنيع البروتين، ثم ُأجيب عن األسئلة التي   .4

تليه:

أ- ما الخطوة التي ُيبيِّنها الشكل؟
ب- ماذا ُيمثِّل كلٌّ من )أ(، و) ب( في الشكل؟
جـ- ما نهاية السلسلة المشار إليها في الشكل؟

ح دور التعبير الجيني في عملية تمايز الخاليا. ُأوضِّ  .5

T

T

T

T

T
T

TA

A
A

A
A

A
AA

A
A

G G

G
G

CC C C

CC

C

U

U

U

RNA جزيء

اتجاه النسخأ

RNA نيوكليوتيدات
السلسلة غير الُمستخَدمة 

للنسخ
ب

جـ
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ع عاإلثراء والتوسُّ اإلثراء والتوسُّ

ــوى  ــة الن ــا حقيقي ــومات اخلالي ــة كروموس ــد يف هناي توج
رة،  رة مــن النيوكليوتيــدات الطرفيــة غــر ُمشــفِّ سالســل ُمتكــرِّ
تعمــل عــى محايــة اجلينــات يف هنايــات الكروموســومات مــن 
ــة،  رة للخلي ــرِّ ــامات امُلتك ــاء االنقس ــطب( يف أثن ــاع )الش الضي

 .Telomere ــر ــم التيلوم ــَرف باس وُتع

ختتلــف الكائنــات احليَّــة حقيقيــة النــوى يف مــا بينهــا مــن حيــث عــدد النيوكليوتيــدات يف التيلومــر؛ ففــي 
خاليــا اإلنســان اجلســمية - مثــاًل- توجــد سلســلة مــن ســتة نيوكليوتيــدات )'TTAGGG-3-'5(، والسلســلة 

ة. ر عــدًدا مــن امَلــّرات يــراوح بــن (100-1000) َمــرَّ املكملــة هلــا، تتكــرَّ

ــد )بروتــن - RNA(، ويســتخدم  ن مــن ُمعقَّ يوجــد أيًضــا إنزيــم ُيســّمى التيلومريــز telomerase ، ويتكــوَّ
رة مــن النيوكليوتيــدات إىل هنايــة ׳3 يف الكروموســوم، وهــو  RNA املوجــود فيــه قاَلًبــا إلضافــة سلســلة ُمتكــرِّ

ينشــط يف اخلاليــا اجلنينيــة واخلاليــا اجلســمية اجلذعيــة، وال ينشــط يف اخلاليــا اجلســمية الطبيعيــة امُلتاِيــزة. 

رة إىل هنايــة ׳3 يف الكروموســوم، يضيــف إنزيــم بلمــرة RNA البــادئ سلســلة  بعــد إضافــة سلســلة ُمتكــرِّ
لــة للسلســلة.   رة، ثــم يعمــل إنزيــم بلمــرة DNA عــى إضافــة النيوكليوتيــدات امُلكمِّ ــْدء إىل السلســلة امُلتكــرِّ َب
ــا  ــه ال ُيمِكــن ملعظــم اخلالي ًة للحفــاظ عــى طــول سلســلة التيلومــر، إاّل أنَّ ــدَّ ــّراٍت ِع ــة َم ر هــذه العملي تتكــرَّ
اجلســمية القيــام هبــذه العمليــة؛ نظــًرا إىل عــدم وجــود إنزيــم التيلومريــز فيهــا، فيقــل طــول سلســلة التيلومــر 

رة، وتقــل  يف ظــلِّ االنقســامات اخللويــة امُلتكــرِّ
ــيخوخة  ــؤّدي إىل ش ــا ي ــام؛ م ــى االنقس ــا ع قدرهت

ــا.    ــة أو موهت اخللي

ــًطا يف  ــون نش ــز يك ــم التيلومري ــر أنَّ إنزي ُيذَك
اخلاليــا الرسطانيــة؛ مــا حيافــظ عــى طــول التيلومر 
ــذا  رة؛ ل ــرِّ ــامات امُلتك ــن االنقس ــم م ــا، بالرغ فيه

ــام. ــا يف االنقس ــتمر اخلالي تس

م َمْطِويَّة َتْعِرض دور التيلومريز يف شيخوخة   ُأصمِّ
اخلاليا.

TelomeresTelomeres التيلوميراتالتيلوميرات

RNA قاَلب
إنزيم التيلوميريز

نيوكليوتيدات
GGGT TA    G   

C C C A A U C C C

G    G

تيلومير يصبح التيلومير 
ا قصيًرا جدًّ

انقسامات 
ة ِعدَّ

انقسامات 
ة ِعدَّ

شيخوخة 
الخلية

زمن زمن

توقُّف االنقسام الخلوي ورم

خلية سرطانية
خلية طبيعية

استمرار االنقسام 
الخلوي
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مراجعة الوحدةمراجعة الوحدة
ل: السؤال األوَّ

 لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، واحدة فقط 
دها:   صحيحة، ُأحدِّ

نة من  الطور الذي توجد فيه كروموسومات غير ُمكوَّ  .1
كروماتيدات شقيقة في المرحلة البينية هو:

  .M .د           .S .جـ           . G2 .ب           .G1.أ

الغالف  فيه  يختفي  الذي  المتساوي  االنقسام  طور   .2
النووي هو:

ب. االستوائي. أ. التمهيدي. 
د. النهائي. جـ. االنفصالي. 

الغالف  فيه  يظهر  الذي  المتساوي  االنقسام  طور   .3

النووي هو:
ب. االستوائي. أ. التمهيدي.  

د. النهائي. جـ. االنفصالي. 

الخيوط  فيه  تبدأ  الذي  المتساوي  االنقسام  طور   .4

المغزلية االرتباط بالقطع المركزية هو:
ب. االستوائي. أ. التمهيدي.  

د. النهائي. جـ. االنفصالي. 

يختلف االنقسام المتساوي في الخاليا الحيوانية عن   .5

االنشطار الثنائي من حيث:
أ. عدد الخاليا الناتجة.

.DNA الناتجة من تضاعف DNA ية ب. كمِّ
ية DNA في الخاليا الناتجة. جـ. كمِّ

ن الجدار الخلوي. د. تكوُّ

DNA في أثنــاء عملية  اإلنزيم الذي ُيمِكنه تنقيــح   .6

التضاعف هو:        
.DNA أ. إنزيم بلمرة

.RNA ب. إنزيم بلمرة
جـ. إنزيم الهيليكيز.

د. البروتين الُمرتبِط بالسالسل المفردة.

:tRNA يكون الكودون المضاد في جزيء  .7
.DNA اًل لـ أ. ُمكمِّ

.mRNA ب. ُمطابًِقا لـ
.mRNA اًل لـ جـ. ُمكمِّ

د. ُمتماثاًِل لجميع الحموض األمينية. 
عدد مواقع ارتباط tRNA في الرايبوسوم هو:  .8

أ. 1          ب. 2          جـ. 3          د. 4 
لالنقسام المتساوي أهمية مباشرة في كلٍّ مّما يأتي باستثناء:  .9

أ. النمو.
ب. التكاثر الالجنسي.

جـ. تعويض األنسجة التالفة.
د. إنتاج الجاميتات.  

10. اإلنزيم الذي يفصل سلسلتي DNA  هو:

.DNA ب. بلمرة أ. الربط.   
د. الَبْدء. جـ. الهيليكيز.  

ن كلٌّ  11. ينتج من تضاعف جزيء DNA جزيئان، يتكوَّ

منهما من:
أ. سلسلتين جديدتين.    

ب. سلسلتين؛ إحداهما جديدة، واألُخرى قديمة.
سلسلتين قديمتين.  جـ. 

د. سلسلتين، كلٌّ منهما تحوي أجزاء جديدة، 
وُأخرى قديمة. 

حقيقية  الخاليا  في   DNA تضاعف  عملية  تحدث   .12

النوى في:
ب. الرايبوسوم. أ. السيتوبالزم. 

د. الشبكة اإلندوبالزمية.  جـ. النواة.  

لـة  الُمكمِّ النيوكليوتيـدات  يضيـف  الـذي  اإلنزيـم   .13

لنيوكليوتيـدات السلسـلة األصلية فـي أثناء تضاعف 
إنزيم: هـو   DNA

.DNA ب. بلمرة        .RNA أ. بلمرة
د. النيوكلييز.  جـ. الهيليكيز. 
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14. الروابط التي ُيحطِّمها إنزيم الهيليكيز بين سلسلتي DNA هي:

ب. األيونية. أ. الببتيدية.    
د. الهيدروجينية.  جـ. التساهمية.   

:RNA 15. إحدى اآلتية صحيحة في ما يتعلَّق بالحمض النووي

  .DNA ن نتيجة تضاعف أ. يتكوَّ
ن من سلسلتين لولبيتين تلتفُّ إحداهما على األُخرى في الخاليا حقيقية النوى.  ب.  يتكوَّ

جـ. تدخل في تركيبه قاعدة نيتروجينية هي الثايمين. 
د. ينتج من عملية النسخ. 

:tRNA 16. بعد استخدام الحمض األميني في تصنيع البروتين، فإنَّ جزيء

ًة ُأخرى، فيرتبط بحمض أميني آخر ُمقابِل للكودون المضاد الذي يحمله. أ. ينطلق َمرَّ
ب. ُيحطَّم مباشرًة.

جـ. يعود إلى النواة، وال يغادرها.
ل حمض أميني يقابله.  د. يرتبط بأوَّ

17. جميع اآلتية صحيحة في ما يتعلَّق بعملية النسخ باستثناء:

أ. عدم نسخ جميع DNA ، واقتصار العملية على نسخ جينات ُمعيَّنة فقط.
ب. استخدام سلسلة واحدة فقط من DNA في عملية النسخ.

جـ. أداء إنزيم بلمرة DNA  دوًرا في عملية النسخ. 
د. اتجاه النسخ هو من׳5 إلى ׳3. 

18. يعمل إنزيم بلمرة DNA  على:

ب. ربط النيوكليوتيدات بعضها ببعض في أثناء التضاعف. أ. ربط  قطع أوكازاكي بعضها ببعض.  
لي.  د. إنتاج جزيء RNA أوَّ   .DNA جـ. فكُّ التفاف السالسل في

ن قطع أوكازاكي عند تضاعف: 19. تتكوَّ

ب. السلسلة الرائدة. رة.     أ. السلسلة الُمتأخِّ
 .DNA د. سلسلتي لي.    جـ. جزيء RNA األوَّ

20. اتجاه بناء سلسلة DNA هو: 
ب. ׳5 إلى ׳3. أ. ׳3 إلى ׳5.     

د. ׳5 إلى ׳5. جـ.׳3 إلى ׳3.    

21.  اتجاه نسخ RNA هو:
ب. ׳5 إلى ׳3. أ. ׳3 إلى ׳5.     

د. ׳5 إلى ׳5. جـ. ׳3 إلى ׳3.    

مراجعة الوحدةمراجعة الوحدة
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السؤال الثاني:
بأنَّ كل خلية  الزرافة، علًا  الواردة فيه، خللية جسمية يف  الراكيب  امُلناِسب لكلٍّ من  بالعدد  الفراغ يف اجلدول اآليت  أمأل 

جسمية حتوي 30 كروموسوًما: 

ل الطور التمهيديطور النمو الثاينطور النمو األوَّ

 عدد الكروماتيدات الشقيقة:

األجسام املركزية:

امُلريِكزات:

السؤال الثالث:
ح مرحلة االستطالة في عملية تصنيع البروتين. ُأوضِّ

السؤال الرابع: 
ُأقاِرن بين كلٍّ مّما يأتي:

أ- آليَّة التنقيح، وآليَّة تصحيح استئصال النيوكليوتيد من حيث اإلنزيمات التي تشترك في كلٍّ منهما.
لي، وجزيء mRNA الناضج من حيث وجود اإلنترونات، ووجود اإلكسونات. ب- جزيء mRNA األوَّ

السؤال الخامس:
ُمعتِمًدا الشكل المجاور، ُأجيب عن السؤالين اآلتيين:

أيُّ مراحل تصنيع البروتينات ُيمثِّلها الشكل؟  .1
إالَم يرمز كلٌّ من )أ(، و)ب(؟  .2

السؤال السادس:
ح أهمية tRNA في تصنيع البروتينات. ُأوضِّ

السؤال السابع:
 أتتبَّع آليَّة تصحيح اختالالت DNA باستئصال النيوكليوتيد.

السؤال الثامن:
ح آليَّة َبْدء عملية الترجمة. ُأوضِّ

أ

ب

حذف وكتابة:

100



السؤال التاسع:
رة: ( إزاء كل عبارة في جدول المقارنة اآلتي بين السلسلة الرائدة والسلسلة الُمتأخِّ ( أو إشارة ) أضع إشارة )

رةالسلسلة الرائدة السلسلة امُلتأخِّ
ة. استخدام النيوكليوتيدات احُلرَّ

استمرار عملية البناء عىل نحٍو ُمتواِصل.
.DNA احلاجة إىل إنزيم بلمرة

ة. احلاجة إىل إنزيم ربط DNA أكثر من َمرَّ
اجتاه احلدوث من ׳5 إىل  ׳3.  

السؤال العاشر:
ل في ما يأتي سلسلة mRNA الناضج، ثم ُأجيب عن السؤالين التاليين: أتأمَّ

A U G G U U A G C U A G A U G A C G G C U C C G

1. ما عدد الحموض األمينية في سلسلة عديد الببتيد الناتجة من ترجمة سلسلة mRNA؟
2. ما عدد جزيئات tRNA  التي ُيمِكن استخدامها في ترجمة هذه السلسلة؟

السؤال الحادي عشر:
ُأقاِرن بين تضاعف DNA ونسخ RNA كما في الجدول اآلتي:

DNA تضاعفRNA  نسخ

اإلنزيمات الُمستخَدمة في بناء السلسلة.

عدد سالسل DNA الُمستخَدمة.

حدوث التصحيح الذايت يف أثناء العملية.

السؤال الثاني عشر:
َأِصل بين المصطلح العلمي والوصف الُمناِسب له في ما يأتي: 

حيمل املعلومات الوراثية من النواة إىل السيتوبالزم.الكودون املضاد 

عملية فكِّ شيفرة mRNA، وتصنيع الربوتن. الرايبوسوم 

DNA  تضاعف . tRNA ثالث قواعد تكون يف إحدى هنايات

تصنيع  mRNA باستعال إنزيم بلمرة RNA يف النواة. الكودون

د احلمض األميني الذي سُيستخَدم يف أثناء عملية الرمجة. النسخ ثالث قواعد حُتدِّ

حتدث فيه عملية الرمجة.الرمجة

mRNA.يصنع نسخة عن نفسه
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السؤال الثالث عشر:
ح أيَّ مراحل تصنيع الربوتن الرئيسة التي ُيمثِّلها الشكل اآليت، ُمبيِّنًا خطواهتا. ُأوضِّ

السؤال الرابع عشر:

إنزیم بلمرة

ونوع  الناتجة،  الخاليا  وعدد  األهمية،  حيث:  من  ف  الُمنصِّ واالنقسام  المتساوي  االنقسام  بين  للمقارنة  جدواًل  ُأنِشئ 
الخاليا التي يحدث فيها االنقسام، وعدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة.

السؤال الخامس عشر:
ة خالل االنقسام الواحد، وفي مواقع مختلفة من الكروموسوم نفسه، فما تأثير  ع: إذا حدثت عملية العبور أكثر من َمرَّ أتوقَّ

ع الجيني للكائنات الحيَّة؟ ذلك في التنوُّ

السؤال السادس عشر:  
 12 ُيبيِّن دورة خلية  يستغرق إكمالها  الذي  المجاور  الشكل  أدرس 

ساعة، ثم ُأجيب عن األسئلة اآلتية:
ما الطور الذي ستكون فيه اخللية الساعة 6:30؟              .1

.DNA أحُسُب عدد الدقائق الالزمة لتضاعف  .2
ع: يف أيِّ طور ستكون اخللية بعد 7 ساعات من الساعة 9؟ أتوقَّ  .3

يف أيِّ وقت تقريًبا ستحدث عملية االنقسام اخللوي؟   .4
يف أيِّ وقت سُتضاِعف اخللية ُعَضّياهتا؟    .5

السؤال السابع عشر:
تتوقَّف عملية االنقسام إذا لم ترتبط الخيوط المغزلية على نحٍو ُمناِسب بالقطع المركزية.

ر: لماذا تحتوي الخاليا السرطانية على عدد من الكروموسومات أكثر من الخاليا الطبيعية، أو أقل منها؟ ُأفسِّ

السؤال الثامن عشر:
ح المقصود بكلٍّ من السايكلينات، وبروتينات الفسفرة الُمعتِمدة على السايكلين، ُمبيِّنًا دور كــلٍّ منهمـــا في تنظيم   ُأوضِّ

دورة الخلية.

12 1
2

 3

 4
 5 6 7

 8

 9

 10
11G1 الطور

S الطور

G2 الطور

االنقسام اخللوي
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مسرد المصطلحات
)أ)

األســموزية الكيميائيــة Chemiosmosis: عــودة الربوتونــات +H نتيجــة فــرق الركيــز عــى جانبــي الغشــاء اخللــوي 
.ATP عــن طريــق إنزيــم إنتــاج

ز انتقال اخللية إىل املرحلة الالحقة أو الطور الالحق. م Go-ahead Signals: إشارات حُتفِّ إشارات التقدُّ

ــف Stop Signals: إشــارات تعمــل عــى بقــاء اخلليــة يف الطــور أو املرحلــة، وعــدم انتقاهلــا إىل املرحلــة  إشــارات التوقُّ
التاليــة أو الطــور الــذي يليــه.

ــف  ــي ُتصنَّ ــات، وه ــا بروتين ــي معظمه ــة الت ــواد الكيميائي ــن امل ــة م ــة  Cellular Signals: جمموع ــارات اخللوي اإلش
ــة. ــارات خارجي ــة، وإش ــارات داخلي ــا إىل إش ــب مصدره بحس

إشــارات املــوت امُلربَمــج للخليــة Apoptosis signals: إشــارات تعمــل عــى تنشــيط جينــات ُتســِهم يف إنتــاج إنزيــات 
نــات يف اخلليــة؛ مــا يــؤّدي إىل موهتــا. حُتطِّــم ُمكوِّ

إنزيــم ربــط DNA Ligase  DNA: إنزيــم يربــط قطــع DNA بُأخــرى جمــاورة عــن طريــق تكويــن روابــط فوســفاتية 
ثنائيــة إســرية بــن النيوكليوتيــدات؛ وهــو اإلنزيــم الــذي يربــط قطــع أوكازاكــي بعضهــا ببعــض.

إنزيــات الفســفرة امُلعتِمــدة عــىل الســايكلني Cyclin-Dependent Kinases Cdks: إنزيــات تعمــل -بعــد ارتباطهــا 
ــة ُتســّمى الفســفرة. وقــد تــؤّدي فســفرة  بالســايكلن- عــى إضافــة جمموعــة فوســفات إىل الربوتــن اهلــدف يف عملي

الربوتينــات إىل حتفيزهــا أو تثبيطهــا بحســب حاجــة اخلليــة.

ــاج  ــؤّدي إىل إنت ــيتن، وي ــن أساس ــرُّ بمرحلت ــذي يم ــوي ال ــام اخلل ــواع االنقس ــد أن ــف Meiosis: أح ــام امُلنصِّ االنقس
ــومية. ــة الكروموس ــة املجموع ــا ُأحادي ــي خالي ــات؛ وه اجلاميت

انقســام النــواة Karyokinesis: انقســام نــواة اخلليــة إىل نواتــن ُمتاثِلتــن، وهــو مــا حيــدث عــى نحــٍو ُمشــابٍِه يف مجيــع 
اخلاليــا حقيقيــة النــوى.

)ب)
الربوتينــات امُلرتبِطــة بالسالســل املفــردة  Single Strand Binding Proteins SSBP: بروتينــات متنــع إعــادة ارتبــاط 

ًة ثانيــًة بعــد فصلهــا عــن طريــق إنزيــم اهليليكيــز. السلســلتن إحدامهــا باألُخــرى َمــرَّ

ــة باســتخدام  ــة مــواد عضوي ــة الدقيقــة الالهوائي ــات احليَّ ــاج بعــض الكائن ــي Chemosynthesis: إنت ــاء الكيميائ البن
املــواد التــي تتأكســد بســهولة، بوصفهــا مصــدًرا لإللكرونــات مثــل H2S، بــداًل مــن املــاء.
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)ت)
ــة عديــدة اخلاليــا أجــزاًء َفَقَدهْتــا مــن أجســامها عــن طريــق  د Regeneration: تعويــض بعــض الكائنــات احليَّ التجــدُّ

االنقســام املتســاوي.

ــة  ــالت الكيميائي ــن التفاع ــلة م ــو سلس ــوي؛ وه ــس اخلل ــن التنفُّ ــة األوىل م ــويل Glycolysis: املرحل ــل الغاليك التحلُّ
ــجن.  ــاج إىل أكس ــيتوبالزم ، وال تحت ــدث يف الس ــي حت الت

ــو  ــجن. وه ــن األكس ــة م ــات كافي ي ــر كمِّ ــدم تواف ــد ع ــيتوبالزم عن ــدث يف الس ــة حت ــر Fermentation: عملي التخمُّ
ــويل.  ــر الكح ــك، والتخمُّ ــض الالكتي ــر مح ــا: ختمُّ ــي، منه ــه النهائ ــب ناتج ة بحس ــدَّ ــواع ِع ــف إىل أن ُيصنَّ

الرتمجــة Translation: عمليــة حتــدث يف الســيتوبالزم عــن طريــق الرايبوســوم، وُتســتخَدم فيهــا املعلومــات الوراثيــة 
التــي حيملهــا mRNA لبنــاء سلســلة عديــد الببتيــد. 

 DNA ــن ــان م ــختان ُمتاثِلت ــج نس ــا تنت ة، وفيه ــدَّ ــات ِع ــا إنزي ــة ُتنظِّمه ــف DNA Replication DNA: عملي تضاع
لــكل جــزيء DNA حتــدث لــه هــذه العمليــة.

ــظ Semiconservative Replication: تضاعــف جــزيء DNA، بحيــث حيــوي كل جــزيء  التضاعــف شــبه امُلحافِ
لــة هلــا. سلســلتن؛ إحدامهــا مــن DNA األصــل )أْي سلســلة أصليــة(، واألُخــرى جديــدة وُمكمِّ

ــاء  ــن لبن ــا اجل ــي حيمله ــة الت ــات الوراثي ــة املعلوم ــا اخللي ــتخدم فيه ــة تس ــي Gene Expression: عملي ــر اجلين التعب
ــة. دة يف اخللي ــدَّ ــة حُُم ــؤّدي وظيف ــن ي ــع بروت ــزيء RNA، أو تصني ج

التفاعالت الضوئية Light reactions: تفاعالت حتتاج إىل الضوء، وحتدث يف أغشية الثايالكويدات. 

صة. صة إىل خاليا ُمتخصِّ ل فيها اخلاليا غر امُلتخصِّ متايز اخلاليا Cell Differentiation: عملية تتحوَّ

ــة اجلينــات الطرفيــة يف  رة مــن النيوكليوتيــدات الطرفيــة، تعمــل عــى محاي التيلومــرات Telomeres: سالســل ُمتكــرِّ
ــا  رة، وتوجــد يف هنايــة كروموســومات اخلالي ــاء االنقســامات امُلتكــرِّ الكروموســومات مــن الضيــاع )الشــطب( يف أثن

حقيقيــة النــوى.

ــد بروتــن –RNA، وُيســتخَدم RNA املوجــود فيــه قاَلًبــا إلضافــة  ن مــن ُمعقَّ التيلومريــز Telomerase: إنزيــم يتكــوَّ
النيوكليوتيــدات إىل هنايــة  ׳3 يف الكروموســوم.

)ح)
حلقة كالفن Calvin Cycle: حلقة ال حتتاج تفاعالهتا إىل الضوء، وحتدث يف اللُّْحمة.

ــل  ــوة داخ ــدث يف احلش ــي حت ــي، وه ــس اهلوائ ــة التنفُّ ــن عملي ــة م ــوة الثاني ــس Krebs Cycle: اخلط ــة كرب حلق
  .Citric Acid Cycle امليتوكندريــا، وُتســّمى أيًضــا حلقــة محــض الســريك
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)د)
ن مــن احتــاد جــزيء واحــد مــن الغليــرسول  الدهــون الثالثيــة Triglycerides: أحــد أنــواع الليبيــدات. وهــي تتكــوَّ

مــع ثالثــة جزيئــات مــن احلمــوض الدهنيــة بروابــط تســامهية إســرية.

ــة مــا، وتنتهــي بانقســامها هــي نفســها،  ــة نتيجــة انقســام خلي ن اخللي ــذ تكــوُّ ــدأ من ــة Cell Cycle: دورة تب دورة اخللي
ــاج خليتــن جديدتــن. وإنت

)ر)
الرابطــة الفوســفاتية ثنائيــة اإلســرت Phosphodiester Bond: رابطــة تربــط النيوكليوتيــدات بعضهــا ببعــض داخــل 

السلســلة الواحــدة يف احلمــض النــووي. 

)س)
الســايكلينات Cyclins: جمموعــة مــن الربوتينــات، توجــد يف معظــم اخلاليــا حقيقيــة النــوى، وُتصنَّــع يف أثنــاء دورة اخلليــة، 

وحُتطَّــم خالهلــا رسيًعــا. وهــي ُتصنَّــف إىل أربعــة أنــواع رئيســة، تــؤّدي دوًرا يف تنظيــم دورة اخلليــة؛ بتحفيزهــا إنزيــات.

ن مــن أربــع حلقــات كربونيــة ُملتِحمــة؛ ثــالث منهــا  الســترويدات Steroids: أحــد أنــواع الليبيــدات. وهــي تتكــوَّ
سداســية، وواحــدة مخاســية، إضافــًة إىل جمموعــة كيميائيــة ترتبــط باحللقــة الرابعــة، وختتلــف مــن ســترويد إىل آخــر.

ريات األُحاديــة Monosaccharides: أبســط أنــواع الكربوهيــدرات، وصيغتهــا العامــة هــي CH2O(n(، حيــث ــكَّ السُّ
ر األُحــادي. ــكَّ n  عــدد َذّرات الكربــون يف السُّ

ريات األُحاديــة، ترتبطــان  ــكَّ ن كلٌّ منهــا مــن وحدتــن مــن السُّ ريات يتكــوَّ ريات الثنائيــة  Disaccharides: ُســكَّ ــكَّ السُّ
مًعــا برابطــة تســامهية غاليكوســيدية. 

ريات  ــكَّ ــن السُّ ــدات م ــالث وح ــاط ث ــا بارتب ن كلٌّ منه ــوَّ ريات يتك ــكَّ دة Polysaccharides: ُس ــدِّ ريات امُلتع ــكَّ السُّ
ــيدية. ــامهية غاليكوس ــط تس ــر برواب ــة أو أكث األُحادي

)ط)
طاقة التنشيط Activation energy: الطاقة الالزمة لَبْدء التفاعل الكيميائي.

يــة  طــور التضاعــف Synthesis( (S( Phase): طــور يتضاعــف فيــه DNA، وحتــوي نــواة اخلليــة يف هنايتــه مثــي كمِّ
املــادة الوراثيــة.

ــدد  ــا وع ــن حجمه ــزداد كلٌّ م ــة، وي ــو اخللي ــه تنم ــة. وفي ــوار دورة اخللي ل أط ل G1( Phase): أوَّ ــو األوَّ ــور النم ط
ــة. ــة الطبيعي ــا اخللوي ــطتها ووظائفه ــة( أنش ــا )اخللي ــن أدائه ــاًل ع ــا، فض ــات فيه الُعَضّي
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ــطتها  ــا أنش ــن أدائه ــاًل ع ــا، فض ــزداد حجمه ــة، في ــو اخللي ــه نم ــتمر في ــور يس ــاين G2( Phase): ط ــو الث ــور النم ط
ووظائفهــا اخللويــة الطبيعيــة، إىل جانــب اســتعدادها لالنقســام؛ إذ تبــدأ بإنتــاج الربوتينــات التــي ُتصنَّــع منهــا اخليــوط 

ــة(. ــات الدقيق ــة )األَُنْيبيب املغزلي

)ع)
العبــور Crossing Over: عمليــة تبــادل قطــع بــن الكروماتيــدات غــر الشــقيقة يف الكروموســومات امُلتاثِلــة والقريبة 

ــن بعضها. ا م ــدًّ ج

)ف)
ــرون،  ــل اإللك ــلة نق ــق سلس ــن طري ــاج ATP ع ــة إنت ــدية Oxidative Phosphorylation: عملي ــفرة التأكس الفس

ــزال. ــدة واخت ــالت أكس ــن تفاع ــي تتضمَّ ــة، وه ــموزية الكيميائي واألس

)ل)
ن مــن جــزيء غليــرسول يرتبــط بمجموعة  الليبيــدات امُلفســَفرة Phospholipids: أحــد أنــواع الليبيــدات. وهــي تتكــوَّ

فوســفات، وبجزيئــن مــن احلمــوض الدهنية.

)م)
ــدة  ــالت األكس ــؤّدي دوًرا  يف تفاع ــا ت ــات، بعضه ــاعدة لإلنزي ــة مس ــل عضوي ــم Coenzyme: عوام ــق اإلنزي ُمرافِ
 NADP+ ــس اخللــوي، و واالختــزال التــي حتــدث يف اخلليــة، مثــل: +NAD وFAD الُمســتخَدمة يف عمليــة التنفُّ

ــي. ــاء الضوئ ــة البن ــتخَدمة يف عملي الُمس

ــة،  ــا اخللي ــو يف أثنائه ــة، وتنم ــن دورة اخللي ــبته %90 م ــا نس ــا م ــل غالًب ــة مُتثِّ ــة Interphase: مرحل ــة البيني املرحل
ــوي. ــام اخلل ــًدا لالنقس ــومات متهي ــدد الكروموس ــا ع ــف فيه ويتضاع

ــة،  ــات احليَّ ــام الكائن ــد يف أجس ــة توج ــات كيميائي ب ــة Bioorganic Compounds: ُمركَّ ــة احليوي ــات العضوي ب امُلركَّ
ويدخــل يف تركيبهــا بصــورة أساســية َذّرات الكربــون واهليدروجــن، ويدخــل يف تركيــب بعضهــا أيًضــا َذّرات عنــارص 

ــل: النيروجــن، واألكســجن. ُأخــرى، مث

ــة  ــادة امُلتفاِعل ــاط امل ــن ارتب ن م ــوَّ ــب يتك ــة Enzyme- Substrate Complex: ُمركَّ ــادة امُلتفاِعل ــم- امل ــد اإلنزي ُمعقَّ
ــم. ــط يف اإلنزي ــع النش باملوق

منطقــة التصالــب Chiasma: نقطــة حــدوث تقاطــع بــن الكروماتيــدات غــر الشــقيقة يف الكروموســومات امُلتاثِلــة 
ا مــن بعضهــا.  والقريبــة جــدًّ

ــل مــكان حــدوث التفاعــل، ويعمــل  ن مــن محــوض أمينيــة ُمعيَّنــة، وُيمثِّ املوقــع النشــط Active Site: جتويــف يتكــوَّ
ــر فيهــا اإلنزيــم. قاَلًبــا ترتبــط بــه املــادة التــي ُيؤثِّ

106



)ن)
ــل جلــزء مــن إحــدى سلســلتي  ــن إنتــاج جــزيء RNA ُمكمِّ النســخ Transcription: عمليــة حتــدث يف النــواة، وتتضمَّ

DNA باســتعال إنزيــات بلمــرة RNA وعوامــل النســخ املختلفة. 

ــل  ــز تفاع ــن مرك ــف م ــو يتألَّ ــدات، وه ــية الثايالكوي ــد يف أغش ــاغ يوج ــام أصب ــي Photosystem: نظ ــام الضوئ النظ
يل. وحيــاط مركــز التفاعــل بأصبــاغ ُأخــرى، مثــل:  حيتــوي عــى زوج خــاص مــن الكلوروفيــل أ، وُمســتقبِل إلكــرون أوَّ

الكلوروفيــل ب، والكاروتــن.

دة يف دورة اخلليــة ُتنظَّــم فيهــا الــدورة. وتوجــد نقــاط ُمراَقبــة عديــدة، ولكــنَّ  نقــاط امُلراَقبــة Checkpoints: نقــاط حُُمــدَّ
نقــاط امُلراَقبــة: G1، وG2، و M هــي الرئيســة منهــا.
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