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المقدمة
انطال ًقا 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.

ُي َعدُّ هذا الكتاب واحدً ا من سلسلة كتب المباحث العلمية التي ُت ْعنى بتنمية المفاهيم العلمية ،ومهارات التفكير

وح ِّل المشكالت ،ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية ،واإلفادة من الخبرات الوطنية في
َ
الم َّت َبعة عالم ًّيا؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة ،وتلبيتها
عمليات اإلعداد والتأليف َوفق أفضل الطرائق ُ

لحاجات أبنائنا الطلبة والمع ِّلمين.

جاء هذا الكتاب ُمح ِّق ًقا لمضامين اإلطار العام واإلطار الخاص للعلوم ،ومعاييرها ،و ُم ِّ
المتم ِّثلة في
ؤشرات أدائها ُ

إعداد جيل محيط بمهارات القرن الواحد والعشرين ،وقادر على مواجهة التحديات ،و ُمعت ٍَّز -في الوقت نفسه -بانتمائه
وتأسيسا على ذلك ،فقد اعت ُِمدت دورة التع ُّلم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطالب الدور األكبر
الوطني.
ً
وح ِّل المشكالت ،والبحث ،واستخدام التكنولوجيا
فرصا عديد ًة لالستقصاءَ ،
في العملية التع ُّلمية التعليمية ،وتُو ِّفر له ً
وعمليات العلمً ،
ستعمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن
فضل عن اعتماد منحى  STEAMفي التعليم الذي ُي َ

والعلوم اإلنسانية والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة ،وفي قضايا البحث.
يتأ َّلف الكتاب من ثالث وحداتَ ،يت َِّس ُم محتواها بالتنوع في أساليب العرض ،هي :كيمياء الحياة ،وعمليات

أيضا العديد من الرسوم ،والصور ،واألشكال التوضيحية،
حيوية في النبات ،واألنظمة البيئية .يضم الكتاب ً
ُنمي مهارات العمل المخبري ،وتساعد الطلبة على اكتساب مهارات العلم ،مثـل:
واألنشطة ،والتجارب العملية التي ت ّ

المالحظة العلميـة ،واالستقصاء ،ووضع الفرضيات ،وتحليل البيانات ،واالستنتاج القائم على التجربـة العلمية
ً
وصول إلى المعرفة التي ت ُِعين الطلبة على فهم ظواهر الحياة من حولنا.
المضبوطة،
روعي في تأليف الكتاب التركيز على مهارات التواصل مع اآلخرين ،وال س َّيما احترام الرأي والرأي اآلخر،

ُشجع الطالب ْ
أن يتفاعل مع المادة العلمية،
وتحفيز الطلبة على البحث في مصادر المعرفة المختلفة؛ فلغة الكتاب ت ِّ

ُنمي لدى
تضمن الكتاب أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية ،وت ّ
وتح ُّثه على بذل مزيد من البحث واالستقصاء .وقد َّ
وح ِّل المشكالت.
الطلبة مهارات التفكير َ
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ِ
كتاب لألنشطة والتجارب العملية ،يحتوي على جميع التجارب واألنشطة الواردة في كتاب الطالب؛
ُألح َق بالكتاب ٌ

لتساعده على تنفيذها بسهولة ،إضاف ًة إلى أنشطة إثرائية ،وأسئلة مثيرة للتفكير.

أن ُي ِ
ونحن إذ نُقدِّ ُم الطبعة األولى (التجريبية) من هذا الكتاب ،فإنّا نأمل ْ
سهم في تحقيق األهداف والغايات

ب التع ُّلم ومهارات التعلُّم المستمرلديهً ،
فضل عن
النهائية المنشودة لبناء شخصية الطالب ،وتنمية اتجاهـات ُح ِّ
تحسين الكتاب؛ بإضافة الجديد إلى المحتوى ،وإثراء أنشطته المتنوعة ،واألخذ بمالحظات المع ِّلمين.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج

الوحدة

1

كيمياء الحياة
Chemistry of Life
قال تعالى:

﴿

﴾

(سورة الطارق ،اآلية 5).

أتأمل الصورة
َّ
تتكـون أجسـام الكائنـات الح َّيـة جميعها مـن ُمركَّبات عضويـة ،وهي ُمركَّبات ت ِ
ُسـهم إسـها ًما ً
فاعل فـي العمليات
َّ
الحيويـة الالزمـة السـتمرار الحياة ،أتأمـل الصورة التي تُب ِّيـن إنزيم تصنيع جـزيء حفظ الطاقة ( )ATPفي الغشـاء
فمـم تتكون األجـزاء الظاهرة في الصـورة؟ وما أهميتهـا في حياة الكائنـات الحية؟
الداخلـي للميتوكندريـا،
ّ

الفكرة العامة:
المركَّبـات العضويـة فـي تركيـب أجسـام الكائنـات
تدخـل ُ
الح َّيـة ،و ُي َعـدُّ وجودهـا ضرور ًّيـا للتفاعلات الكيميائيـة
التـي تحـدث فـي خاليـا الكائنـات الح َّيـة ،وينتـج مـن هـذه
التفاعلات تغ ُّيـرات فـي المـادة والطاقـة.
المركَّبات العضوية.
الدرس األولُ :
الفكـرة الرئيسـة :تحتـوي أجسـام الكائنـات الح َّيـة علـى أربعة
المركَّبـات العضوية ،هـي :الكربوهيدرات،
أنواع رئيسـة مـن ُ
ٍّ
ولـكل من
والبروتينـات ،والليبيـدات ،والحمـوض النوويـة.
هـذه األنـواع دور حيـوي في أجسـامنا.
الدرس الثاني :اإلنزيمات وجزيئات حفظ الطاقة.
الفكـرة الرئيسـة :لإلنزيمـات دور مهـم فـي تحفيـز التفاعلات
أيضـا
الكيميائيـة وتسـريعها ،ولجزيئـات حفـظ الطاقـة ً ATP
دور فـي بعـض التفاعلات التـي تُح ِّفزهـا اإلنزيمات.
الدرس الثالث :التفاعالت الكيميائية في الخلية.
الحـي تفاعالت
الفكـرة الرئيسـة :تحـدث داخل جسـم الكائن
ِّ
خـزن الطاقة فـي الروابـط الكيميائية
كيميائيـة ِعـدَّ ة ،منهـا ما ُي ِّ
خزنة
الم َّ
حـرر الطاقـة ُ
المركَّبـات العضويـة ،ومنها ما ُي ِّ
داخـل ُ
الالزمـة ألداء األنشـطة الحيوية.
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تجربة استهاللية
الكشف عن وجود الكربون في ال ُمر َّكبات العضوية

الكربون عنصر مهم يدخل في تركيب المركَّبات العضوية جميعها ،وي ِ
مكن الكشف عنه في المادة العضوية عن طريق
ُ
ُ
ِ
تسخينها مع أكسيد النحاس؛ إذ يتأكسد الكربون ْ
(إن ُوجد) ،وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون  CO2الذي يتفاعل مع ماء
الجير (محلول هيدروكسيد الكالسيوم)ُ ،مس ِّب ًبا تعكُّره وتكدُّ ره.
المواد واألدوات:

كل منهما  ، (5) mLوفي ٍّ
كأسان زجاجيتان ،سعة ٍّ
كل منهما  (4) mLمن ماء الجير الرائق؛ ُسكَّر مائدة؛ ملح طعام؛
أكسيد نحاس؛ أنبوبا اختبار ،سعة ٍّ
كل منهما  (10) mL؛ حامال أنابيب اختبار زجاجيان؛ ِسدادتا أنابيب اختبار م ّطاطيتان
مثقوبتان من المنتصف؛ أنبوبا وصل زجاجيان رفيعان على شكل حرف  ، Lمصدر حرارة (موقد بنسن).
إرشادات السالمة :استعمال مصدر الحرارة واألنابيب الساخنة بحذر.

حضر ماء الجير الرائق بإذابة هيدروكسيد الكالسيوم في ماء ُمق َّطر حتى اإلشباع ،ثم تصفيته.
ملحوظةُ :ي َّ

خطوات العمل:
 1أقيسَ :أ ِزن  (2) gمن ُسكَّر المائدة و  (6) gمن أكسيد النحاس ،ثم أضع المادتين اللتين وزنتهما في أنبوب االختبار
األول.
َّ
ِ
السدادة ،ثم ُأث ِّبتها على فتحة أنبوب االختبار ،ثم
صمم
ً
نموذجاُ :أدخل أحد طرفي أنبوب الوصل الزجاجي في ثقب ِّ
ُ 2أ ِّ
ُأع ِّلق أنبوب االختبار بالحامل ،ثم أضعه على ِ
المن َْصب فوق مصدر الحرارة.

جرب :أغمس الطرف الثاني من أنبوب الوصل في ماء الجير الرائق الموجود في الكأس الزجاجية األولى.
ُ 3أ ِّ
الحظُ :أوقد لهب بنسن تحت أنبوب االختبار األول مدَّ ة  ، (5) minم ِ
ُ 4أ ِ
الح ًظا ما يحدث لماء الجير في الكأس الزجاجية.
َّ
ُ
 5أقيسَ :أ ِزن  (2) gمن ملح الطعام و  (6) gمن أكسيد النحاس ،ثم أضع المادتين اللتين وزنتهما في أنبوب االختبار الثاني.
كرر الخطوات من الرقم ( )2إلى الرقم (.)5
ُ 6أ ِّ

ُ 7أ ِ
توص ْل ُت إليها.
دون النتائج التي َّ
قارن ما يحدث لماء الجير في الكأسين الزجاجيتين في أثناء التفاعل ،ثم ُأ ِّ

التحليل واالستنتاج:
توص ْل ُت إليها.
فسر النتائج التي َّ
ُ .1أ ِّ

 .2أتو َّقع سبب استخدام ملح الطعام في األنبوب الثاني.
ِ
توص ْل ُت إليها.
 .3أتواصلُ :أناقش زمالئي /زميالتي في النتائج التي َّ
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الدرس

1

الم َّ
ركبات العضوية
ُ
Organic Compounds

الفكرة الرئيسة:
تحتوي أجسـام الكائنات الح َّية على أربعة
المركَّبـات العضويـة،
أنـواع رئيسـة مـن ُ
هي :الكربوهيـــــدرات ،والبروتينـــات،
ٍّ
ولـكل
والليبيـدات ،والحمـوض النوويـة.

مـن هـذه األنـواع دور حيـوي في أجسـامنا.

نتاجات التع ُّلم:
وضح دور عنصر الكربون في تكوين
ُ -أ ِّ

أجسام الكائنات الح َّية.
 ُأ ِقارن بين تراكيب األنواع الرئيسة من
المركَّبات العضوية وخصائص ٍّ
كل
ُ

منها.

ما ال ُمر َّكبات العضوية؟

حتتــوي أجســام الكائنــات احل َّيــة مجيعهــا عــى َذ ّرات عنــارص

مهمــة ،منهــا :اهليدروجــن ،والكربــون ،واألكســجني ،والنيرتوجــن،
والكالســيوم ،والفســفور ،إضافـ ًة إىل َذ ّرات عنــارص ُأخــرى حتتــاج إليهــا

بكميــات بســيطة .و ُي َعــدُّ الكربــون العنــر األســاس
هــذه الكائنــات ِّ
الــذي يدخــل يف تركيــب ا ُملركَّبــات العضويــة مجيعهــا.
المركَّبات العضوية Organic Compounds
ُ

ُمركَّبــات كيميائيــة ترتبــط فيهــا َذ ّرات الكربــون بروابــط تســامهية؛
إ ّمــا بعضهــا مــع بعــض ،وإ ّمــا مــع َذ ّرات عنــارص ُأخــرى ،مثــل:
اهليدروجــن ،والنيرتوجــن ،واألكســجني.

توجــد يف أجســام الكائنــات احل َّيــة أربعــة أنــواع رئيســة مــن ا ُملركَّبات

العضويــة ،هــي :الكربوهيــدرات  ،Carbohydratesوالربوتينــات

املفاهيم واملصطلحات:

 ،Proteinsوالليبيــدات  ،Lipidsواحلمــوض النوويــة ،Nucleic Acids

المركَّبات العضوية
ُ

Organic Compounds

أنظــر الشــكل (.)1

السكَّريات األُحادية Monosaccharides
ُّ

السكَّريات الثنائية
ُّ

Disaccharides

المتعدِّ دة Polysaccharides
السكَّريات ُ
ُّ

الدهون الثالثية

Triglycerides

المفس َفرة
الليبيدات ُ
الستيرويدات

Phospholipids
Steroids

الرابطة الفوسفاتية الثنائية اإلسترية

Phosphdiester Bond

كربوهيدرات.

بروتينات.

ليبيدات.

حموض نووية.

الشكل )ُ :(1مركَّبات عضوية.

أتح َّقق :ما أنواع ا ُملركَّبات العضوية الرئيسة يف جسم اإلنسان؟
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الكربوهيدرات Carbohydrates

تتكــون الكربوهيــدرات مــن َذ ّرات كربــون وهيدروجــن وأكســجني،
َّ
وهــي تُصنَّــف بحســب عــدد الوحــدات التــي تتأ َّلــف منهــا إىل ثالثــة أنــواع

رئيســة ،أنظــر الشــكل (.)2

الشكل ( :)2تصنيف الكربوهيدرات

السكَّريات األُحادية Monosaccharides
ُّ

ُي َعــدُّ هــذا النــوع أبســط أنــواع الكربوهيــدرات ،وهــو يــذوب يف املاء بســهولة
أل َّنــه مــن املــواد ا ُمل ِح َّبــة لــه  ،Hydrophilicويمتــاز بمذاقــه احللــو .أ ّمــا صيغتــه
السـكَّر األُحــادي.
العامــة فهــي  ،)CH2O)nحيــث  nعــدد َذ ّرات الكربــون يف ُّ

للس ـكَّريات األُحاديــة عــى شــكل حلقــي ،أو سلســلة
تكــون الصيغــة البنائيــة ُّ

السـكَّر األُحـادي الرايبوز
َّ
يتكـون ُّ

مـن عشـر َذ ّرات هيدروجيـن ،فمـا عـدد
َذ ّرات الكربـون فيـه؟

الســكَّريات وحــدات بنائيــة
تفرعــة .و ُي َعــدُّ هــذا النــوع مــن ُّ
مفتوحــة غــر ُم ِّ
ألنــواع الكربوهيــدرات األُخــرى ،ومــن األمثلــة عليــه :الغلوكــوز الــذي ُيم ِّثــل
املصــدر املبــارش للطاقــة يف أجســامنا ،أنظــر الشــكل (.)3

شكل حلقي.

(أ) الغلوكوز.

سلسلة مفتوحة.

شكل حلقي.

(ب) الغالكتوز.

سلسلة مفتوحة.

السكَّريات األُحادية( :أ) :الغلوكوز( .ب) :الغالكتوز
الشكل (ُّ :)3
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السكَّريات الثنائية Disaccharides
ُّ

السـكَّريات األُحاديــة ،ترتبطــان م ًعــا
يتكـ َّ
ـون هــذا النــوع مــن وحدتــن مــن ُّ
ِ
بتفاعل
برابطــة تســامهية غاليكوســيدية  ،Glycocidic Bondوحيــدث االرتبــاط
تكثيـ ٍ
ـف  Condensationينتــج منــه جــزيء مــاء ،أنظــر الشــكل ) /4أ) الــذي
الس ـكَّريات
ُيبـ ِّـن تفاعــل التكثيــف إلنتــاج ُس ـكَّر املالتــوز .ومــن األمثلــة عــى ُّ
والســكروز.
الثنائيــة ً
أيضــا :الالكتــوزّ ،

غلوكوز

غلوكوز

فركتوز

رابطة
غلويكوسيدية

(سكَّر احلليب)
(ب) الالكتوز ُ

غلوكوز

رابطة
غلويكوسيدية

غلوكوز

(سكَّر الشعري).
(أ) املالتوز ُ

غلوكوز

غلوكوز

رابطة
غلويكوسيدية

غالكتوز

(سكَّر املائدة).
السكروز ُ
(ج) ّ

السكروز.
السكَّريات الثنائية( :أ) :املالتوز( .ب) :الالكتوز( .ج)ّ :
الشكل (ُّ :)4

أتح َّققُ :أ ِ
السكَّريات األُحادية التي
والسكروز من حيث ُّ
قارن بين الالكتوز ّ

ُكون ك ًُّل منهما.
ت ِّ
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المتعدِّ دة Polysaccharides
السكَّريات ُ
ُّ

يتكــون هــذا النــوع بارتبــاط ثــاث وحــدات بنائيــة أو أكثــر مــن
َّ
السـكَّريات األُحاديــة بروابــط تســامهية غاليكوســيدية ،لـ ٍّ
ـكل منهــا خصائــص
ُّ
ُت ِّيزهــا ،أنظــر اجلــدول (.)1
المتعدِّ دة.
السكَّريات ُ
الجدول )ُّ :(1

المثال
النشــا :يحتــوي النشــا
علــى نوعيــن مــــــن
المتعــدِّ دة،
الســكَّريات ُ
ُّ
همــا:
 األميلــوز ،وهــو ذوتفرعــة.
سالســلغيــر ُم ِّ
 األميلوبكتيــن ،وهــوتفرعــة
ذو سالســل ُم ِّ
فــي بعــض المواقــع.

الصيغة البنائية

الوظيفة
واألهمية
ختزين ُسكَّر

أميلوز.

الغلوكوز يف
النباتات.

الربطُ بالكيميا ِء
املجموعــة الوظيفيــة :جمموعــة مــن
ـذ ّرات يف ا ُملر َّكــب العضــوي ،تُسـ ِ
الـ َّ
ـهم
يف متييــز ُمركَّــب عــن غــره مــن
ا ُملركَّبــات .ومــن أمثلتهــا:

 -جمموعة اهليدروكسيل ).)OH

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

 -جمموعة الفوسفات (.)PO43-

أميلوبكتني.

يتكون
الغاليكوجــينَّ :
الغاليكـــــوجين مــن
التفرع.
سالســـل كثيرة ُّ

ختزين ُسكَّر

الغلــوكوز

يف أكبــــاد

احليــوانات
وعضالهتا.

ـون
الســـيليلوز :يتكـــــ َّ
الســيليلوز مــن أليــاف
دقيقــة ،تتأ َّلــف ٌّ
كل منهــا
مــن سالســل ُم ِ
توازيــة،
تفرعـــة مـــــن
وغيــر ُم ِّ
الغلوكـــوز ،وترتبـــــط
فــي مــا بينهـــا بروابــط
غاليكوســــيدية .أ ّمـــا
سالســــــل الغلوكـــوز
فترتبــط م ًعــا بروابــــط
هيدروجينيـــة.

غاليكوجني.

سيليلوز

اإلسهــام يف
الجدُ ر
تركيب ُ
اخللـــوية يف
النبـاتات؛ ما
ِ
القوة
ُيكسبها َّ
واملرونة.

أتح َّققُ :أ ِ
قارن الـــروابط

املوجــــودة بني جزيئـــات

الغلوكــــوز يف السلســــلة
الواحــــدة مـــن السيليلوز

بالروابـــط املوجــــودة بني
الم ِ
توازية
سالسـل الغلوكوز ُ
يف السيليلوز
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البروتينات Proteins

ُســمى احلمــوض
تتأ َّلــف الربوتينــات مــن وحــدات بنائيــة أساســية ت ّ

األمينيــة  ،Amino Acidsوترتبــط م ًعــا بروابــط تســامهية ببتيديــة.

تشــرك احلمــوض األمينيــة  -يف مــا بينهــا -يف صيغتهــا العامــة التــي حتــوي

نوعــن مــن املجموعــات الكيميائيــة ،مها :جمموعــة الكربوكســيل (،)COOH

وجمموعــة األمــن ) ،)NH2إضاف ـ ًة إىل سلســلة جانبيــة ُير َمــز إليهــا بالرمــز ،R
وختتلــف مــن محــض أمينــي إىل آخــر؛ مــا جيعــل لـ ٍّ
ـكل منهــا خصائــص تنفــرد

هبــا عــن غريهــا ،أنظــر الشــكل (.)5

سلسلة
جانبية

جمموعة كربوكسيل

جمموعة أمني

الشكل ( :)5الصيغة البنائية العامة للحموض األمينية.

حيتــوي احلمــض األمينــي غاليســن  Glycineعــى أبســط جمموعــة جانبيــة

 ،Rوهــي َذ َّرة اهليدروجــن  ،Hيف حــن حتتــوي السلســلة اجلانبيــة يف احلمــوض
األمينيــة األُخــرى عــى الكربــون ،مثل:الســرين  ،CH2OHوالسســتيني
 ،CH2SHأنظــر الشــكل (.(6

(أ) غاليسني.

(أ) سريين.

(أ) سستيني.

الشكل ( :)6بعض أنواع احلموض األمينية.
ُأحدِّ د السلسلة اجلانبية يف كل محض أميني ورد ذكره يف الشكل.
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محضــا أمين ًّيــا ،ويســتطيع جســم
يدخــل يف تركيــب الربوتينــات عــرون ً

محضــا أمين ًّيــا منهــا .أ ّمــا احلمــوض التســعة
اإلنســان فقــط تصنيــع أحــد عــر ً
ُســمى احلمــوض
األُخــرى فيحصــل عليهــا اجلســم مــن الغــذاء ،وهــي ت ّ

األمينيــة األساســية .تُصنَّــف احلمــوض األمينيــة َوف ًقــا خلصائــص املجموعــات
اجلانبيــة التــي حتوهيــا إىل جمموعتــن رئيســتني ،مهــا :احلمــوض األمينيــة ا ُمل ِح َّبــة
للــاء ،واحلمــوض األمينيــة الكارهــة للــاء.

حمضا
أتح َّقق :ما الذي ُيم ِّيز ً

أمين ًّيا من آخر؟

الربطُ
بالصح ِة
ِّ

أثر محض الرتبتوفان يف حتسني املزاج.
حيتــاج جســم اإلنســان إىل احلمــض األمينــي تربتوفــان ،Tryptophane

الــذي ُي َعــدَّ أحــد احلمــوض األمينيــة األساســية التــي تدخــل يف تصنيــع الناقــل
أيضــا هرمــون الســعادة.
ـمى ً
العصبــي اهلرمــوين الســروتونني ،و ُيسـ ّ

أن احلمــض األمينــي تربتوفــان ُيسـ ِ
وقــد أشــارت دراســات منشــورة إىل َّ
ـهم يف

حتســن املــزاج وختفيــف التو ُّتــر لــدى األشــخاص مــن خمتلــف األعــار ،فضـ ً
ـا

الر َّضــع عــى هــذا احلمــض
عــن وجــود عالقــة بــن احتــواء حليــب األطفــال ُّ
وخلودهــم إىل النــوم براحــة وهــدوء.
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ُت ِّثــل الربوتينــات أكثــر مــن  50%مــن الكتلــة اجلافــة ملعظــم اخلاليــا ،وهــي
تــؤ ّدي وظائــف خمتلفــة يف أجســام الكائنــات احل َّيــة ،مثــل أليــاف الكوالجــن

بــن
التــي متنــح الغضاريــف املرونــة
َّ
والقــوة ،أنظــر الشــكل ( )7الــذي ُي ِّ
وظائــف ُأخــرى للربوتينــات.

نقل الغازات يف الدم.

حتفيز التفاعالت الكيميائية

اإلسهام يف االستجابة املناعية

مستقبل
بروتيني

كربو

هي
دات

إنزيامت هضم
الكربوهيدات

اهليموغلبني

سكريات
بسيطة

اإلنزيامت

استقبال املواد الكيميائية.

جسم مضاد

مستقبل بروتيني لبعض
أنواع اهلرمونات

الشكل ( :)7بعض وظائف الربوتينات.

كونــ ًة بروتينــات ُســكَّرية
بالســكَّرياتُ ،م ِّ
قــد ترتبــط الربوتينــات ُّ
ُســمى ُمو ِّلــدات الضــد  ،Antigensوتوجــد عــى ســطوح
Glycoproteinsت ّ
خاليــا اجلســم ،وال ُيس ـ ِّبب وجودهــا يف احلــاالت الطبيعيــة حــدوث اســتجابة
مناعيــة ضدهــا يف اجلســم ،يف حــن تُســ ِّبب ُمو ِّلــدات الضــد غــر الذاتيــة

( ُمو ِّلــدات الضــد الغريبــة التــي تدخــل اجلســم) حــدوث اســتجابة مناعيــة
ضدهــا يف اجلســم.

مــن األمثلــة عــى ُمو ِّلــدات الضــد يف جســم اإلنســانُ :مو ِّلــد الضــد ()A

الــذي يوجــد عــى ســطوح خاليــا الــدم احلمــراء لــدى كل شــخص فصيلــة
ووف ًقــا هلــذا النظــام ،فإنَّــه
دمــه ( (Aبحســب نظــام  ABOلفصائــل الــدمَ .

توجــد أربــع فصائــل لــدم اإلنســان ،هــي ،O ،AB ،B ،A :وذلــك بنــا ًء عــى
وجــود أحــد ُمو ِّلــدي الضــد  ،Aأو  ،Bأو كليهــا ،أو عــدم وجودمهــا ،أنظــر
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اجلــدول ( )2الــذي ُيبـ ِّـن ُمو ِّلــدات الضــد عــى ســطوح خاليــا الــدم احلمــراء
واألجســام املضــادة يف البالزمــا لفصائــل الــدم األربــع بحســب نظــام .ABO

الجدول ( :)2فصائل الدم بحسب نظام .ABO

فصيلة الدم
ُمو ِّلد الضد عىل
سطوح خاليا الدم
احلمراء
اجلسم املضاد
يف البالزما

ال يوجد

A

B
ABO

Anit-A
Anit-B

Anit-B

Anit-B

يوجــد نظــام آخــر ُيعـ َـرف بنظــام العامــل الريزيــي  ،Rhويشــر إىل وجــود

ســمى ُمو ِّلــد الضــد  .Dويف حــال وجــود هــذا
نــوع مــن ُمو ِّلــدات الضــد ُي ّ

يوصــف الشــخص بأ َّنــه موجــب
النــوع عــى ســطوح خاليــا الــدم احلمــراءَ ،

فيوصــف الشــخص بأ َّنــه
العامــل الريزيــي  .Rh+أ ّمــا يف حــال عــدم وجــوده،
َ

ســالب العامــل الريزيــي  ،Rh-وهــو شــخص ال توجــد أجســام مضــادة D
( )Anti-Dيف دمــه ،لكنَّــه ُينتِجهــا يف صــورة اســتجابة مناعيــة إذا ن ُِقــل إليــه دم
موجــب العامــل الريزيــي.

عنــد نقــل الــدم مــن شــخص إىل آخــر ،فإنَّــه ُين َظــر إىل ُمو ِّلــدات الضــد

رع  ،Donorوإىل األجســام املضــادة يف بالزمــا الــدم
 ، Aو ،Bو  Dلــدى ا ُملتــ ِّ

لــدى ا ُملســتقبِل  .Recipientفمثـ ً
رع فصيلــة دمــه A
ـا ،عنــد نقــل دم مــن ُمت ـ ِّ

إىل ُمســتقبِل فصيلــة دمــه  ،Bفـ َّ
ـإن األجســام املضــادة  Aمــن دم ا ُملســتقبِل ترتبــط

رعُ ،مســ ِّبب ًة
للمتــ ِّ
بمو ِّلــدات الضــد  Aعــى ســطوح خاليــا الــدم احلمــراء ُ
ُ

حل ّمــى،
حت ُّللهــا؛ فتظهــر عــى ا ُملســتقبِل أعــراض عديــدة ،مثــل :القشــعريرة ،وا ُ

وقــد يصــاب بقصــور يف وظائــف ال ـكُىل .أ ّمــا يف حــال إعطــاء ا ُملســتقبِل د ًمــا
مــن فصيلــة ال تُوافِــق فصيلــة دمــه فقــد يــؤ ّدي ذلــك إىل وفاتــه.
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ويف ســياق ُمت َِّصــل ،إذا كان الشــخص مــن ذوي العامــل الريزيــي الســالب
ِ
رع مــن ذوي العامــل الريزيــي املوجــبRh+؛
 Rh-فــا ُيمكنــه اســتقبال دم ُمتـ ِّ

ذلــك َّ
كون أجســا ًما مضــاد ًة  (Anti-D( Dبوصفهــا اســتجاب ًة
أن جســمه س ـ ُي ِّ
رع،
بمو ِّلــدات الضــد  Dمــن دم ا ُملتــ ِّ
مناعيــ ًة ،فرتتبــط األجســام املضــادة ُ D

أنظــر الشــكل (.)8

يحتـاج شـخص فصيلـة دمـه O-

إلـى نقـل حقيبتيـن مـن بالزمـا الـدم .إذا

توافـرت حقيبتـا بالزمـا ،إحداهمـا مـن
تبـرع فصيلـة دمـه  ،AB+واألُخـرى
ُم ِّ
مـن متبـرع فصيلـة دمـه  ،B+فهـل ي ِ
مكـن
ُ
ُ ِّ
اسـتخدام الحقيبتيـن م ًعـا لنقـل البالزمـا

الشكل (:)8

ارتباط األجسام

بمو ِّلدات
املضادة ُ

الضد .D

ناسـبة
إليـه ،أم ُيكتفـى بإحداهمـا لعـدم ُم َ
بـرر إجابتـي.
األُخـرى لـدم المريـض؟ ُأ ِّ

ُمو ِّلد الضد D

اجلسم املضاد D

مثال

Rh+

Rh-

إذا أُصيب شخص فصيلة دمه  A-في حادث سير ،واستدعت حالته نقل دم إليه ،ورغب اثنان من أصدقائه التبرُّ ع
الصديقين يُم ِكنه فقط التبرُّ ع بالدم؟ (عل ًما َّ
بالدم له ،وكانت فصيلة دم أحدهما  AB+وفصيلة دم اآلخر  ،O-فأيُّ
بأن
ِ
المصاب لم يُنقَل إليه دم من قبلُ).
المعطيات:
ال ُمتب ِّرعان ال ُمحت َمالن ،AB+ :و ،O-ال ُمستقبِل .A-
المطلوب:
ناسب الشخص المصاب (ال ُمستقبِل).
تحديد فصيلة الدم التي تُ ِ
الحل:
لين ،واألجسام المضادة لدى ال ُمستقبِل.
يجب دراسة كلٍّ من ُمولِّدات الضد لدى ال ُم
تبرِّعين ال ُمحت َم ِ
ِ
األجسام المضادة لدى ال ُمستقبِل A-
ُمولِّدات الضد لدى ال ُمتبرِّ ع األ َّول AB+
ال يوجد

A

B
B
ارتباط
ِّ
سيُك ِّون ال ُمستقبِل أجسا ًما مضادةً  ،Dبوصفها استجابةً مناعيةً ،ترتبط ب ُمولدات الضد  Dمن دم ال ُمتبرِّ ع.
D

ارتباط

ُمولِّدات الضد لدى ال ُمتبرِّ ع الثاني O-

D

األجسام المضادة لدى ال ُمستقبِل A-

B
ال يوجد
ال يوجد
إذن ،يُم ِكن للمصاب استقبال دم من ال ُمتبرِّ ع الثاني الذي فصيلة دمه -O؛ نظرًا إلى عدم وجود ُمولِّدات الضد  BوD
في دم هذا ال ُمتبرِّ ع.
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مستويات تركيب البروتينات Levels of Proteins Structure

ختتلــف الربوتينــات بعضهــا عــن بعــض تب ًعــا الختــاف احلمــوض األمينية

التــي تدخــل يف تركيبهــا ،وعددها ،وتسلســلها.

األويل
توجــد أربعــة مســتويات تركيبيــة للربوتينــات ،هــي :الرتكيــب َّ

 ،Primary Structureوالرتكيب الثانــوي  ،Secondary Strucrtureوالرتكيب

الثالثــي  ،Tertiary Structureوالرتكيــب الرباعــي ،Quaternary Structure

أنظــر الشــكل (.)9

الرتكيب األول.

الرتكيب الثانوي.

الرتكيب الثالثي.

الرتكيب الرباعي.

الشكل( :)9مستويات تركيب الربوتينات.

األولي Primary Structure
التركيب َّ

سلســلة يرتبــط فيهــا كل محــض أمينــي بآخــر برابطــة تســامهية ببتيديــة،
ُمشـكِّل ًة سلســلة عديــد الببتيــدُ .ي َعــدُّ هــذا الرتكيــب وص ًفــا لتسلســل احلمــوض
ـمى
األمينيــة يف سلســلة عديــد الببتيــد؛ إذ تكــون جمموعــة األمــن يف بدايتها (تُسـ ّ

ـمى الطــرف ،)C
الطــرف  ،)Nوتكــون جمموعــة الكربوكســيل يف هنايتهــا (تُسـ ّ

أنظــر الشــكل (.)10

تمــل ْ
أن
أتح َّقــق :ملــاذا ُي َ

ختتلــف سلســلتا عديـــــد
ببتيــد ،إحدامهـــــا عــــن

(سلسلة عديد الببتيد).

األويل.
الشكل ( :)10الرتكيب َّ
األويل اهليــكل األســايس ملســتويات الربوتــن األُخــرى،
ُيم ِّثــل الربوتــن َّ

األوليــة.
أي وظيفــة يف صورتــه َّ
وهــو ال يــؤ ّدي َّ

األُخــرى ،بالرغــــــم مــن

تكوهنــا مــــــن احلمــوض
ُّ

األمينيــة نفســها ،واحتوائهــا

عــى العــدد نفســه مــن هــذه
احلمــوض؟
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التركيب الثانوي Secondary Structure
ينتــج الرتكيــب الثانــوي مــن التفــاف سلســلة عديــد ببتيــد واحــدة،
وتكــون روابــط هيدروجينيــة يف مناطــق ُمــدَّ دة منهــا ،وهــي روابــط تعمــل
ُّ
عــى تثبيــت الرتكيــب الثانــوي واســتقراره.

ـمى حلــزون ألفــا
يوجــد تركيبــان ثانويــان شــائعان ،أحدمهــا حلــزوين ُيسـ ّ
ـمى الصفيحــة املطويــة بيتــا  .βيتكـ َّـون تركيــب حلــزون ألفــا α
 ،αواآلخــر ُيسـ ّ
عنــد التفــاف سلســلة عديــد الببتيــد ،وتكوينهــا روابــط هيدروجينيــة بــن َذ َّرة
اهليدروجــن يف جمموعــة األمــن يف محــض أمينــي و َذ َّرة األكســجني يف جمموعــة
األول أربعــة
الكربوكســيل يف محــض أمينــي آخــر يبعــد عــن احلمــض األمينــي َّ
محــوض أمينيــة ،أنظــر الشــكل ( /11أ) .أ ّمــا تركيــب الصفيحــة املطويــة بيتــا
ـون عنــد ارتبــاط جزأيــن أو أكثــر مــن سلســلة عديــد الببتيــد نفســها
 βفيتكـ َّ
كونــة لسلســلة عديــد الببتيــد
بروابــط هيدروجينيــة؛ إذ تكــون هــذه األجــزاء ا ُمل ِّ
بجانــب بعضهــا يف شــكل ُمتعـ ِّـرج ()zig-zag؛ مــا يتيــح هلــا تكويــن الروابــط
اهليدروجينيــة يف مــا بينهــا ،أنظــر الشــكل ( /11ب).
رابطة هيدروجينية
رابطة هيدروجينية

الشكل ( :)11الرتكيب الثانوي للربوتني.

(أ) حلزون ألفا α

(ب) الصفيحة املطوية بيتا β

التركيب الثالثي Tertiary Structure

ـي الرتكيــب
ينتــج الرتكيــب الثالثــي (هــو شــكل ثالثــي األبعــاد) مــن َطـ ِّ
الثانــوي لسلســلة عديــد الببتيــد ،وي ِ
مكــن تثبيــت شــكل هــذا الرتكيــب عــن
ُ
طريــق أنــواع خمتلفــة مــن الروابــط بــن َذ ّرات السالســل اجلانبيــة  Rلسلســلة
عديــد الببتيــد ،أنظــر الشــكل (.)12

مــن األمثلــة عــى الربوتينــات ذات الرتكيــب الثالثــي :بروتــن الكرياتــن
ـي الرتكيــب الثانــوي حللــزون
الــذي ُيكـ ِّ
ـون األظافــر والشــعر ،وينتــج مــن َطـ ِّ
ـإن ذلــك ي ِ
ألفــا  .αويف حــال َف َقــدَ أحــد الربوتينــات تركيبــه الثالثــي ،فـ َّ
فقــده
ُ
القــدرة عــى أداء وظيفتــه احليويــة.
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الطرف N

حلزون ألفا α

الطرف C

رابطة هيدروجينية

الشكل ( :)12الرتكيب الثالثي للربوتني.

الصفيحة املطوية بيتا β

التركيب الرباعي Quaternary structure
تتكــون مــن
ُيط َلــق اســم الرتكيــب الرباعــي عــى الربوتينــات التــي
َّ

األويل والرتكيــب
سلســلتني أو أكثــر مــن عديــد الببتيــد ،خال ًفــا للرتكيــب َّ
يتكــون ٌّ
كل منهــا مــن سلســلة عديــد ببتيــد
الثانــوي والرتكيــب الثالثــي؛ إذ
َّ
واحــدة ،علـ ًـا بـ َّ
ـأن الرتكيــب الرباعــي ُيث َّبــت عــن طريــق روابــط خمتلفــة ،شــأنه
يف ذلــك شــأن الرتكيــب الثالثــي.

يتكـــون
أتح َّقـــق :كــيف
َّ

التركيب الثالثي للبروتينات؟

مــن األمثلــة عــى الربوتينــات ذات الرتكيــب
الرباعــي :اهليموغلوبــن الــذي يتأ َّلــف مــن أربــع
سالســل ببتيديــة؛ اثنتــان منهــا مــن النــوع ،α
واثنتــان ُأخريــان مــن النــوع  ،βأنظــر الشــكل
( ،)13لك ـ َّن ذلــك ال يعنــي بالــرورة َّ
أن مجيــع
الربوتينــات ذات الرتكيــب الرباعــي تتأ َّلــف مــن
أربــع سالســل ببتيديــة؛ فالكوالجــن مثـ ً
ـا هــو
مــن الربوتينــات ذات الرتكيــب الرباعــي ،لكنَّــه
ـون مــن ثــاث سالســل ببتيديــة.
يتكـ َّ

ُيذكَــر أنَّــه ال يوجــد ارتبــاط بــن سلســتي
ألفــا وسلســلتي بيتــا يف اهليموغلوبــن ،وحلــزون

ألفــا والصفيحــة املطويــة بيتــا.

الشكل ( :)13الرتكيب الرباعي للهيموغلوبني.
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تصنيف البروتينات Classification of Proteins

تُصنَّــف الربوتينــات َوف ًقــا لشــكلها النهائــي الثالثــي األبعــاد إىل نوعــن،

مهــا:

يتكون هذا النوع من بروتينات
البروتينات الكروية َّ :Globular Proteins

تركيبها ثالثي أو رباعي ،مثل اهليموغلوبني ومعظم اإلنزيامت.

دورا يف عمليــات اجلســم احليويــة ،وتكــون
تــؤ ّدي الربوتينــات الكرويــة ً
ذائبــة يف املــاء ؛ نظـ ًـرا إىل وجــود سالســلها اجلانبيــة  Rالقطبيــة (ا ُمل ِح َّبــة للــاء)
يف اجتــاه اخلــارج م ِ
واجه ـ ًة املحاليــل املائيــة التــي حتيطهــا ،ووجــود سالســلها
ُ
اجلانبيــة  Rغــر القطبيــة (الكارهــة للــاء) يف اجتــاه الداخــل.
يتكون هذا النوع غال ًبا من بروتني
البروتينات الليفية َّ :Fibrous Proteins

ثانوي الرتكيب ،ومن النادر ْ
أن يكون الربوتني ثالثي الرتكيب أو رباعي
الرتكيب ،ومن أمثلته :الكرياتني ،والكوالجني.

تكــون الربوتينــات الليفيــة يف املــاء غــر ذائبــة يف املــاء ؛ َّ
ألن سالســلها
اجلانبيــة  Rغــر القطبيــة (الكارهــة للــاء) تكــون يف اجتــاه اخلــارج م ِ
واجهــ ًة
ُ

املحاليــل املائيــة.

ـون مــن أجــزاء ليفيــة و ُأخــرى كروية،
توجــد بعــض الربوتينــات التــي تتكـ َّ

مثــل بروتــن امليوســن يف العضلــة اهليكلية.

الليبيدات Lipids
ٍ
ـدر طاقــة مهـ ًّـا للكائنــات احل َّيــة ،وهــي تــؤ ّدي وظائف
ُت َعــدُّ الليبيــدات مصـ َ

عديــدة يف أجســام الكائنــات احل َّيــة؛ إذ تُشـكِّل طبقــة عازلــة حتت جلد اإلنســان
ملـاذا ال يذوب الشـعر عند

غسـله باملاء؟

أتح َّقق :لمــــاذا تكـــون
البروتينات الكروية ذائبــة
في الماء؟
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وبعــض احليوانــات؛ مــا حيــول دون فقــدان احلــرارة مــن أجســامهم ،وتدخــل

يف تركيــب األغشــية البالزميــة ،واهلرمونــات الســتريويدية ،ويف تركيــب
الفيتامينــات الذائبــة يف الدهــون (فيتامــن  ،Aو ،Kو ،Eو .)Dأ ّمــا الصفــة
املشــركة التــي جتمــع بــن الليبيــدات مجيعهــا فهــي عــدم امتزاجهــا باملــاء.

تُصنَّـف الليبيـدات إىل جمموعـات ِعـدَّ ة ،منهـا :الحمـوض الدهنية Fatty

المفس َفرة
 ،Acidsوالدهــــون الثـــلاثية  ،Triglyceridesوالليبيدات ُ
 ،Phospholipidsوالسـتيرويدات .Steroids

الحموض الدهنية Fatty Acids
تدخل احلموض الدهنية يف تركيب معظم الليبيدات ،ومنها ما يكون ُح ًّرا.

يتكـون احلمـض الدهنـي مـن جمموعـة كربوكسـيل ( ،)COOHوسلسـلة
َّ

هيدروكربونيـة ( ،)Rأنظـر الشـكل (.)14

تُصنَّف احلموض الدهنية إىل نوعني ،مها:
 احلمـوض الدهنيـة ا ُملشـ َبعة :وفيهـا تكـون الروابـط مجيعهـا ُأحادية بين َذ ّراتالكربـون يف السلسـلة ،أنظـر الشـكل ( ،)15ومـن أمثلتهـا :محـض البامليتـك
كـون الرئيـس لزيـت النخيـل.
Palmitic Acid؛ وهـو ا ُمل ِّ

سلسلة
هيدروكربونية

جمموعة
كربوكسيل

الشكل ( :)14محض دهني.

 احلمـوض الدهنيـة غير ا ُملشـ َبعة :وفيهـا توجـد رابطة ثنائيـة واحدة على األقلبين َذ ّرات الكربـون يف السلسـلة ،أنظـر الشـكل ( ،)16ومـن أمثلتها:محـض
كـون الرئيـس لزيـت الزيتـون.
األوليـك Oleic Acid؛ وهـو ا ُمل ِّ

الشكل ( :)15محض دهني ُمش َبع.

الدهون الثالثية Triglycerides
تتكـون الدهـون الثالثية من احتاد جـزيء غليرسول واحد مـع ثالثة جزيئات
َّ
من احلموض الدهنية بروابط تسـامهية إسترية ،أنظر الشـكل (.)17
جزيء دهن ثالثي.

ثالثة جزيئات من
احلموض الدهنية

جزيء غليرسول.

إنزيم

رابطة إسرتية

حترر املاء
ُّ

كون دهن ثالثي.
الشكل (ُّ :)17

تكون جزيء
ُأ ِّ
وضـح السـبب الذي يـؤ ّدي إىل إنتاج ثالثـة جزيئات ماء عنـد ُّ
دهن ثالثي.
كونة
تعتمـد خصائص الدهـون الثالثية عىل خصائـص احلموض الدهنيـة ا ُمل ِّ
هلـا؛ إذ تكـون معظـم الدهون الثالثية غري ا ُملشـ َبعة سـائلة يف درجة حـرارة الغرفة
يف األيـام ا ُمل ِ
عتدلـة ،مثـل معظم الزيـوت النباتية ،يف حين تكون الدهـون الثالثية
ِ
ُسـمى دهونًا ،مثل:
ا ُملشـ َبعة ُص ْلبـة يف درجة حـرارة الغرفة يف األيـام ا ُملعتدلـة ،وت ّ
الزبدة ،والسـمن احليواين.

الشكل ( :)16محض دهني غري ُمش َبع.

الربط بعلم التصنيع الغذائي
تعمل بعض مصانع الزيوت عىل حتويل
الزيوت السائلة إىل سمن نبايت ،أو زبدة
شبه ُص ْلبة ،عن طريق عملية كيميائية
ُسمى هدرجة الزيوت ،وذلك بإضافة
ت ّ
اهليدروجني إىل الزيوت السائلة غري
ا ُملش َبعة؛ لتحويلها إىل زيوت ُمش َبعة ذات
قوام مرغوب فيه.
هدرجة
من األمثلة عىل الدهون ا ُمل َ
صناع ًّيا :السمن النبايت ،والزبدة الصناعية
(املارجرين) ،وبعض أنواع زبدة الفول
السوداين .وقد َّ
حذرت ُمن َّظامت غذائية
ِ
هدرجة يف
عدَّ ة من استخدام الزيوت ا ُمل َ
ٍ
أمراض
نظرا إىل ما تُس ِّببه من
الغذاء؛ ً
للقلب ،وتص ُّل ٍ
ب للرشايني.
الرشايني ،وأوصت برضورة قراءة بطاقة
املعلومات عىل املواد الغذائية بعناية.
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المفس َفرة Phospholipids
الليبيدات ُ
تتكـون الليبيـدات ا ُملفسـ َفرة مـن جـزيء غليسرول ُمرتبِـط بمجموعـة
َّ
ِ
ـب للماء .ويف الوقت نفسـه ،يرتبـط جزيء
فوسـفات ،فيتشـكَّل رأس قطبـي ُم ٌّ
الغليسرول بجزيئين مـن احلمـوض الدهنيـة ،فيتشـكَّل ذيلان كارهـان للماء.
زدوجـة من الليبيـدات ا ُملفسـ َفرة التي
حيتـوي الغشـاء البالزمي على طبقة ُم َ
ترتتَّـب يف ص َّفين ُمتقابِلين .وفيهـا تُقابِل الـرؤوس القطبيـة املاء ،يف حين تبتعد
عنـه الذيـول الكارهة لـه ،أنظر الشـكل (.)18
خلية

غشاء خلوي

رأس
ِ
ب
ُمح ِّ
للماء

فوسفات
غليسرول

جزيئات من
الحموض الهنية
الكارهة للماء
ِ
ب للماء
ذيول كارهة للماء رأس ُمح ِّ
الغشاء البالزمي
المفس َفرة في الغشاء الخلوي.
الشكل ( :)18توزيع الليبيدات ُ

ملـاذا َتت ِ
َّجه ذيـول احلموض

الدهنيـة إىل الداخـل يف الغشـاء
اخللوي؟

ِ
تتكون الذيول يف
أتح َّقق :م َّم َّ
طبقة الليبيدات ا ُملفس َفرة؟
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نظــرا
متــر املــواد الذائبــة يف املــاء بســهولة عــر الغشــاء البالزمــي؛
ً
ال ُّ

إىل وجــود اجلــزء غــر القطبــي (الذيــول الكارهــة للــاء) الــذي يقــع وســط
عــوق مــرور هــذه املــواد؛ مــا ُين ِّظــم احلركــة بــن املــواد داخــل
الغشــاء ،و ُي ِّ
اخلليــة وخارجهــا.

الستيرويدات Steroids
يتكــون الســتريويد مــن أربــع حلقــات كربونيــة م ِ
لتحمــة؛ ثــاث منهــا
َّ
ُ

سداســية ،وواحــدة مخاســية ،إضافــة إىل جمموعــة كيميائيــة ترتبــط باحللقــة
الرابعــة ،وختتلــف مــن ســتريويد إىل آخــر ،أنظــر الشــكل (.)19

ُي َعــدُّ الكولســرول مثـ ً
ـال عــى الســتريويدات ،ويســتطيع جســم اإلنســان
تصنيعــه يف الكبــد ،وي ِ
مكــن احلصــول عليــه مــن مصــادر غذائيــة حيوانيــة .وهو
ُ
يدخــل يف تركيــب األغشــية البالزميــة احليوانيــة ،واهلرمونــات الســتريويدية،
دورا يف تنظيــم عمــل الوحــدة األنبوبيــة
مثــل األلدوســتريون الــذي يــؤ ّدي ً
الكلويــة .وبالرغــم مــن أمهيــة الكولســرول ،فـ َّ
ـإن مســتوياته العاليــة يف الــدم

قــد يكــون هلــا صلــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
بعلم البحار
الربطُ ِ

جمموعة كيميائية
D

C
B

A

الشكل ( :)19ستريويد.

وضــح الفــرق
أتح َّقـقُ :أ ِّ

بــني الدهــــون الثالثــــية
والستــــريويدات مـن حيث

الرتكيب.

دور الليبيدات يف تك ُّيف أسامك القرش عىل العيش يف أعامق البحار

ـوة
يوجــد نوعــان مــن العوامــل التــي َ ْتكــم قــدرة أســاك القــرش عــى الطفــو ،مهــا :نســبة الليبيــدات يف أكبادهــا ،وقـ َّ

عضالهتــا .وقــد أشــارت دراســات عديــدة إىل َّ
أن أكبــاد أســاك القــرش التــي تعيــش يف أعــاق البحــار هــي أكــر
حجـ ًـا مــن أكبــاد مثيالهتــا التــي تعيــش يف امليــاه الضحلــةَّ ،
أيضــا.
وأن نســبة الليبيــدات يف أكبادهــا أكثــر ً
ويف الســياق نفســه ،وجــد العلــاء َّ
أن نســبة األليــاف العضليــة يف أجســام أســاك القــرش التــي تعيــش يف أعــاق البحار

هــي أقــل مــن نســبتها يف أجســام مثيالهتــا التــي تعيــش يف امليــاه الضحلــة .وقــد انتهــت نتائــج الدراســات يف هــذا
الشــأن إىل َّ
أن نســبة الليبيــدات املرتفعــة تُق ِّلــل مــن كثافــة أجســام أســاك القــرش؛ مــا ُيمكِّنهــا مــن الطفــو ،واحلفــاظ
عــى ارتفــاع م ِ
ناســب هلــا يف املــاء ،مــن دون بــذل جمهــود عضــي كبــر ،وهــو مــا ُي َعــدُّ وســيلة لتقليــل اســتهالك الطاقــة
ُ
يف بيئاهتــا الفقــرة بالغــذاء.
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الحموض النووية Nucleic Acids
ــت ســاب ًقا َّ
أن احلمــوض النوويــة نوعــان :محــض نــووي رايبــوزي
درس ُ
ْ
منقــوص األكســجني  ،DNAومحــض نــووي رايبــوزي .RNA

ـمى النيوكليوتيــدات
تتأ َّلــف احلمــوض النوويــة مــن وحــدات بنائيــة تُسـ ّ

الشــكل ( :)20تركيــب نيوكليوتيــد يف
جــزيء .DNA

ويتكــون كل نيوكليوتيــد مــن إحــدى القواعــد النيرتوجينيــة،
،Nucleotides
َّ

وســكَّر مخــايس ،وجمموعــة فوســفات ،أنظــر الشــكل (.)20
ُ

تُصنَّــف القواعــد النيرتوجينيــة التــي تدخــل يف تركيــب النيوكليوتيــدات
يتكــون ٌّ
كل منهــا مــن حلقتــن ،وإىل برييميدينــات
إىل بيورينــات Purines
َّ

يتكــون ٌّ
كل منهــا مــن حلقــة واحــدة ،أنظــر الشــكل (.)21
Pyrimidines
َّ
بيورينات.

أدينين (.)A

غوانين (.)G

الشكل ( :)21البيورينات والبرييميدينات.

يوراسيل ( )Gفي
جزيء .RNA

ثايمين ( )Tفي
جزيء .RNA

سايتوسين (.)C

أي القواعــد النيرتوجينيــة ُت َعــدُّ مــن البيورينــات؟ ُّأيــا ُت َعــدُّ مــن
ُّ

ا لبري يميد ينــا ت ؟

يعمــل احلمــض النــووي  DNAعــى نقــل الصفــات الوراثيــة مــن اآلبــاء

ـون مــن سلســلتني
إىل األبنــاء .و ُيبـ ِّـن الشــكل ( )22جــزيء  DNAالــذي يتكـ َّ
ــزدوج .وترتبــط
مــن النيوكليوتيــدات ،تلت ّفــان عــى هيئــة ُســ َّلم حلــزوين ُم َ

النيوكليوتيــدات بعضهــا ببعــض يف السلســلة الواحــدة عــن طريــق روابــط
فوســفاتية ثنائيــة إســرية  ،Phosphdiester Bondأنظــر الشــكل ( /22أ).

ترتبــط البيورينــات يف إحــدى سلســلتي احلمــض النــووي DNA

تممــة هلــا يف السلســلة ا ُملقابِلــة عــن طريــق روابــط
بالبرييميدينــات ا ُمل ِّ
هيدروجينيــة .أ ّمــا نســبة البيورينــات إىل نســبة البرييميدينــات يف  DNAفثابتــة
وف ًقــا لقاعـ ٍ
ـدة تُعـ َـرف بقاعــدة تشــارغاف Chargaff؛ ذلــك َّ
أن البيوريــن يرتبــط
َ
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تمــم لــه يف السلســلة ا ُملقابِلــة ،فمثـ ً
ـا ،إذا احتــوت قطعــة
دائـ ًـا بالبرييميديــن ا ُمل ِّ
مــن  DNAعــى  25%مــن األدينــن ،فـ َّ
ـإن نســبة الثايمــن يف السلســلة ا ُملقابِلــة
تكــون ُم ِ
ســاوية هلــا.
توصــل العالِــان واتســون  Watsonوكريــك  Crickإىل
يف عــام 1953مَّ ،
بنــاء نمــوذج جلــزيء  ،DNAونــاال جائــزة نوبــل يف العلــوم تكريـ ًـا هلــا عــى
هــذا اإلنجــاز ،أنظــر الشــكل ( /22ب).

 Aأدينين.
 Tثايمين.

 Gغوانين.
 Cسايتوسين.

(ب)

(أ)
الشكل ( :)22جزيء .DNA

يتكــون احلمــض النــووي  RNAغال ًبــا مــن سلســلة واحــدة مــن
َّ

النيوكليوتيــدات ،ولكـ َّن بعــض الفريوســات حتتوي عــى  RNAمن سلســلتني.
يوجــد يف  RNAالقاعــدة النيرتوجينيــة يوراســيل بـ ً
ـدل مــن الثايمــن ،ويــؤ ّدي

مهــا يف عمليــة تصنيــع بروتينــات اخلليــة.
دورا
ًّ
جــزيء ً RNA

مثال

حلَّل باحث قطعتي  ،DNAفوجد َّ
أن نسبة األدينين في
القطعة األولى هي َّ ،31%
وأن نسبة السايتوسين في
القطعة الثانية هي  .27%أيُّ القطعتين تحوي نسبة أعلى
من الثايمين؟
المعطيات:
القطعة األولى من DNAتحوي ما نسبته ( )31%من
األدينين ،والقطعة الثانية من  DNAتحوي ما نسبته
( )27%من السايتوسين.
المطلوب:
تحديد قطعة  DNAالتي فيها نسبة أعلى من الثايمين.

أتح َّققُ :أ ِ
قارن بني  DNAو
 RNAمن حيث:
أ -وظيفة ٍّ
كل منهام.
ب -القواعد النيرتوجينية
الداخلة يف تركيب ٍّ
كل منهام.

إليجاد نسبة الثايمين في القطعة الثانية ،أحسُبُ نسبة
السايتوسين والغوانين فيها:
.X 2 = 54% 27%
ثم أطرح هذه النسبة من :100%
.46% = 54% - 100%
إذن ،نسبة الثايمين واألدينين معا هي .46%
قسم الناتج على :2
إليجاد نسبة الثايمين ،أَ ِ
.23% =2 / 46%
إذن ،نسبة الثايمين هي (.)23%
وبذلكَّ ،
فإن نسبة الثايمين في القطعة األولى أعلى منها في
القطعة الثانية.

الحل:
نسبة الثايمين في  DNAتساوي نسبة األدينين .ومن ثَ َّم،
فإن نسبة الثايمين في القطعة األولى هي ()31%
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مراجعة الدرس
ِ
ستخد ًما المفاهيم
المركَّب العضوي الذي تُم ِّثلهُ ،م
مما يلي اسم ُ
 .1أكتب في الصندوق المجاور لكل صيغة بنائية ّ
اآلتية:

السكَّر الثنائي ،الحمض األميني ،الدهن الثالثي ،النيوكليوتيد.
ُّ

 .2أذكر اثنين من أوجه االختالف بين األميلوبكتين والغاليكوجين.

المب َّينة في الشكل اآلتي.
ُ .3أحدِّ د عدد الحموض األمينية والروابط الببتيدية التي توجد في سلسلة عديد الببتيد ُ
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فس ًرا إجابتي.
المركَّبين العضويين اآلتيين إلى ليبيد ُمفس َفر ،ودهن ثالثيُ ،م ِّ
ُ .4أصنِّف ُ

(أ)

(ب)

.5

فيم يختلف التركيب الرباعي للبروتين عن التراكيب في المستويات األُخرى؟
أَ -
كونات الستيرويد تُس ِّبب اختالف ستيرويد عن آخر؟
أي ُم ِّ
بُّ -

فسر أهمية وجود الليبيدات في كبد سمكة القرش التي تُمكِّنها من
ُ .6أ ِّ
العيش في أعماق البحار.

 .7هل ي ِ
مكن لشخص فصيلة دمه ْ A-
يتبرع بالدم لمريض فصيلة
ُ
أن َّ
دمه B-؟ ُأ ِّبرر إجابتي.
 .8تُم ِّثل الكرات في الشكل المجاور البيورينات والبيريميدينات كما
عب عنها
هو ُم َّ
وضح في مفتاح الشكل .ماالقاعدة العلمية التي ُي ِّ
وضح هذه القاعدة.
الشكل؟ ُأ ِّ

ُ .9أحدِّ د اسم الرابطة التسامهية التي تربط بني ٍّ
كل ممّا يأيت:
السكَّريات األُحادية.
أُّ -

ب -الحموض األمينية.

ج -الحموض الدهنية والغليسرول.
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2

الدرس

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 AT P

اإلنزيمات Enzymes

الفكرة الرئيسة:
لإلنزيمات دور مهم في تحفيز التفاعالت
الكيميائية وتسـريعها ،ولـــجزيء حفظ

الطاقــــة ATP
أيــضا دور في بعـــض
ً

التفاعالت التي تُح ِّفزها اإلنزيمات.

نتاجات التع ُّلم:
وضح دور اإلنزيمات في التفاعالت
 ُأ ِّالكيميائية في الخلية.

المؤ ِّثرة في
 -أستقصي بعض العوامل ُ

نشاط اإلنزيم.

وضح دور جزيئات حفظ الطاقة ATP
ُ -أ ِّ

في الخلية.

الموقع النشط

الحــظ إدوارد بوخنــر  Buchnerعنــد إضافتــه ُمســتخ َل ًصا مــن

السـكَّر ،وإنتــاج كحــول
السـكَّروز هضــم هــذا ُّ
خاليــا اخلمــرة إىل ُسـكَّر ُّ
ثــاين أكســيد الكربــون وغــاز ثــاين أكســيد الكربــون .وقــد ُأ ِ
طلــق عــى
املــواد ا ُملســتخ َلصة مــن اخلاليــا اســم اإلنزيــات  ،Enzymesوهــي تعنــي

"داخــل اخلمــرة" .وقــد نــال إدوارد بوخنــر جائــزة نوبــل عــام 1907م

لقــاء هــذا االكتشــاف.
ويف ســياق ُمت َِّصــل ،وجــد العلــاء َّ
أن معظــم التفاعــات الكيميائيــة
التــي حتــدث داخــل أجســام الكائنــات احل َّيــة حتتــاج إىل طاقــة تنشــيط
 Activation energyعاليــة؛ وهــي الطاقــة الالزمــة ل َبــدْ ء التفاعــل

َبــن هلــم َّ
ُــرع بعــض
الكيميائــي ،وقــد ت َّ
أن اإلنزيــات  Enzymesت ِّ

التفاعــات الكيميائيــة عــــن طريــق تقليــل طاقــة التنشــيط ،أنظــر
الشــكل (.)23

أتح َّقق :ما املقصود بطاقة التنشيط؟

املفاهيم واملصطلحات:
طاقة التنشيط

Activation energy
Active Site

مع َّقد اإلنزيم -المادة الم ِ
تفاعلة
ُ
ُ

Enzyme- substrate complex

ُمرافِق اإلنزيم

Coenzyme

الشكل ( :)23تقليل طاقة التنشيط بوجود إلنزيم.
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آل َّية عمل اإلنزيم Mechanism of Enzyme Action

ـت ســاب ًقا َّ
وأن
درسـ ُ
أن معظــم اإلنزيــات هــي بروتينــات كرويــة الشــكلَّ ،
ْ
اإلنزيــات عا َّمــة ُت ِّفــز التفاعــات الكيميائيــة مــن دون ْ
أن تُســته َلك فيهــا.

يتكـون مـن
يوجـد لإلنزيـم موقـع نشـط  Active Siteيف صـورة جتويـف
َّ
محـوض أمينيـة ُمع َّينـة ،ويعمـل قا َل ًبـا ترتبـط بـه املـادة التـي ُيؤ ِّثـر فيهـا اإلنزيـم
ِ
ُ ، Substrate
علما بأنَّـه قد
وت ِّثـل إحـدى املـواد ا ُملتفاعلـة ،أنظـر الشـكل (ً ،)24
يوجـد لإلنزيـم أكثـر مـن موقع نشـط.
ترتبــط املــادة ا ُمل ِ
تفاعلــة باملوقــع النشــط يف اإلنزيــم؛ فيتشــكَّل ُمركَّــب
يســمى مع َّقــد اإلنزيــم -املــادة ا ُمل ِ
تفاعلــة .Enzyme- Substrate Complex
ُ ّ ُ

ماده م ِ
تفاعلة
ُ
موقع نشط

إنزيم
الشكل ( :)24املوقع النشط يف اإلنزيم.

مـن األمثلة عىل عمـل اإلنزيمات :إنزيم تصنيـع الغاليكوجين Glycogen

 Synthaseالـذي يعمـل على ربـط الوحـدات البنائيـة (الغلوكـوز) لتكويـن

الغاليكوجين ،وإنزيـم املالتيـز  Maltaseالـذي يـؤ ّدي إىل تفـكُّك املالتـوز إىل
جزيئـي غلوكـوز بوصـف ذلـك نواتـج للتفاعـل ،أنظـر الشـكل (.)25

الشكل ( :)25آل َّية عمل إنزيم املالتيز.

أتح َّقق :ما أمهية املوقع النشط؟
ُت َّثل آل َّية عمل اإلنزيم باملعادلة اآلتية:
املادة ا ُمل ِ
تفاعلة  +إنزيم

مالتوز  +إنزيم املالتيز

(مع َّقد اإلنزيم  -املادة ا ُمل ِ
تفاعلة)
ُ
( ُمع َّقد املالتيز  -املالتوز)

إنزيم  +املادة الناجتة
إنزيم املالتيز  )2( +غلوكوز
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ُفسر ارتباط اإلنزيم بالمادة التي ُيؤ ِّثر فيها
الفرضيات التي ت ِّ

Enzyme- Substrate Binding Hypothesis
وضـع العلامء فرضيتني لتفسير عمليـة ارتباط املـادة ا ُمل ِ
تفاعلة باملوقع النشـط

لإلنزيـم ،مها :فرضية ال ُق ْفـل واملفتـاح  ،Lock-and-Key Hypothesisوفرضية
سـتحث .Induced-Fit Hypothesis
التالؤم ا ُمل
َ

فرضية ال ُق ْفل والمفتاح

Lock and Key Hypothesis

أن شـكل املـادة ا ُمل ِ
تقـوم هـذه الفرضيـة على َّ
تفاعلـة واملوقع النشـط لإلنزيم
متتامـان؛ إذ ترتبـط املـادة ا ُمل ِ
ً
كاملا كما تتداخـل
تفاعلـة باملوقـع النشـط ارتبا ًطـا
ُ ّ
تممـة هلـا يف ال ُق ْفـل ،أنظـر الشـكل (.)26
ُمسـنَّنات املفتـاح بالتجاويـف ا ُمل ِّ

الشــكل ( :)26ارتبــاط
املــادة الم ِ
تفاعلــة باملوقــع
ُ
النشــط لإلنزيــم بحســب
فرضيــة ال ُق ْفــل واملفتــاح.

مالتوز

الموقع النشط

غلوكوز غلوكوز

ستحث Induced Fit Hypothesis
الم َ
فرضية التالؤم ُ

تنـص هـذه الفرضيـة على َّ
تغيرا
أن شـكل املوقـع النشـط لإلنزيـم
ُّ
َّ
يتغير ُّ ً
ِ
تم ًما لشـكلها ،أنظر
بسـي ًطا و ُمؤ َّقتًـا عنـد ارتباط املـادة ا ُملتفاعلة به؛ لكـي ُيصبِح ُم ِّ
الشـكل (.)27

الشــكل ( :)27ارتبــاط املــادة
الم ِ
تفاعلــة باملوقــع النشــط
ُ

لإلنزيــم بحســب فرضيــة

مالتوز

الموقع النشط

غلوكوز غلوكوز

ســتحث.
التــاؤم ا ُمل
َ

ُفس ارتبـاط بعض اإلنزيامت يف
أتح َّقــقُّ :
أي الفرضيتــــني السابقتني ت ِّ

أكثر من مادة؟
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المؤ ِّثرة في نشاط اإلنزيم
العوامل ُ

Factors Affecting Enzyme Activity
تُؤ ِّثـر بعـض العوامـل يف ُمعـدَّ ل نشـاط اإلنزيمات ،مثـل :درجـة احلـرارة،

والرقـم اهليدروجينـي .pH

درجة الحرارة Temperature

يتأ َّثــر نشــاط اإلنزيــم بدرجــة حــرارة الوســط الــذي حيــدث فيــه التفاعــل؛

فلــكل إنزيــم درجــة حــرارة ُمثــى يكــون عندهــا ُمعــدَّ ل رسعــة التفاعــل الــذي
ُي ِّفــزه اإلنزيــم أعــى مــا ي ِ
مكــن .وعنــد ارتفــاع درجــة حــرارة
ُ

الوســط أكثــر مــن درجــة احلــرارة ا ُملثــى ،فـ َّ
ـإن شــكل الربوتــن
تغــر شــكل املوقــع
ا ُمل ِّ
كــون لإلنزيــم يتغــرَّ ؛ مــا يــؤ ّدي إىل ُّ

النشــط ،فيقــل نشــاط اإلنزيــم تدرجي ًّيــا حتــى يفقــد قدرتــه
عــى العمــل.

تُؤ ِّثــر معظــم اإلنزيــات يف جســم اإلنســان بصــورة ُمثــى

عنــد درجــات احلــرارة التــي تــراوح بــن ) )35 °Cو((40°C؛

أي درجــات احلــرارة القريبــة مــن درجــة حــرارة جســم
ْ
اإلنســان ( ،(37°Cأنظــر الشــكل (.)28

الشكل ( :)28أثر احلرارة يف نشاط اإلنزيم.

بتغي درجة احلرارة.
أتت َّبع تأ ُّثر نشاط اإلنزيم ُّ

الرقم الهيدروجيني pH

يتأ َّثــر نشــاط اإلنزيــم بالرقــم اهليدروجينــي  pHللوســط الــذي حيــدث

فيــه التفاعــل؛ فلــكل إنزيــم رقــم هيدروجينــي أمثــل يكــون عنــده ُمعــدَّ ل
رسعــة التفاعــل الــذي ُي ِّفــزه اإلنزيــم أعــى مــا ي ِ
مكــن.
ُ
أ ّمــا الرقــم اهليدروجينــي األمثــل لعمــل معظــم اإلنزيــات
يف جســم اإلنســان فهــو ( ،)pH=8-6ولكــ ْن توجــد بعــض

االســتثناءات .فمثـ ً
ـا ،يعمــل إنزيــم الببســن (إنزيــم هضــم يف

املعــدة) بأقــى فاعليــة عنــد الرقــم اهليدروجينــي ((pH=2-
 1.5تقري ًبــا ،يف حــن يعمــل إنزيــم الرتيبســن يف األمعــاء عنــد

الرقــم اهليدروجينــي ( )pH=8تقري ًبــا ،أنظــر الشــكل (.)29

الشكل ( :)29أثر الرقم اهليدروجيني يف نشاط إنزيم الببسني
وإنزيم الرتيبسني.
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تركيز اإلنزيم وتركيز المادة الم ِ
تفاعلة
ُ

Substrate Concentration and Enzyme Concentration
ك َّلــا زاد تركيــز اإلنزيــم زادت رسعــة التفاعــات الكيميائيــة؛ فك َّلــا زاد

تركيــز اإلنزيــم توافــرت أعــداد أكــر مــن املواقــع النشــطة للتفاعــل مــع املــادة
تفاعلــة .أمــا عنــد اســتهالك املــادة ا ُمل ِ
ا ُمل ِ
تفاعلــة ،فـ َّ
ـإن ُمعــدَّ ل رسعــة التفاعــل
ّ
ي ْثبــت بــرف النظــر عــن مقــدار الزيــادة يف تركيــز املــادة ا ُمل ِ
تفاعلــة  ،أنظــر
َ ُ
الشــكل (.)30
الشــكل ( :)30العالقــة بــن تركيــز
اإلنزيــم و ُمعــدَّ ل رسعــة التفاعــل.
أي املرحلتــن َي ْث ُبــت عندهــا
ُأحــدِّ دُّ :
ُمعــدَّ ل رسعــة التفاعــل مهــا زاد تركيــز
اإلنزيــم X :أم Y؟

أتح َّقــق :أذكر سببني لثبات

رسعة تفاعل كيميائي ُي ِّفزه
إنزيم ما.

إىل أن تُشــ ّغل مجيــع املواقــع النشــطة املتوافــرة يف جزيئــات اإلنزيــم بجزيئــات
ِ
أي زيــادة يف رسعــة التفاعــل بــرف
املــادة ا ُملتفاعلــة .بعــد ذلــك ال حتــدث ُّ
النظــر عــن مقــدار الزيــادة يف تركيــز املــادة ا ُمل ِ
تفاعلــة ،أنظــر الشــكل (.)31

الشــكل ( :)31العالقــة بــن تركيــز املــادة
ا ُمل ِ
تفاعلــة و ُمعــدَّ ل رسعــة التفاعــل.
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ك َّلــا زاد تركيــز املــادة ا ُمل ِ
تفاعلــة زادت رسعــة التفاعــل الكيميائــي ،وصـ ً
ـول

نشاط

أثر الحرارة في نشاط إنزيم التريبسين

يُحفِّز إنزيم التريبسين تحلُّل  Hydrolysisبروتين الحليب كازيين  Caseinالذي يُعطي الحليب لونه
األبيض ،فيتح َّول إلى عديد ببتيد عديم اللون؛ ما يؤ ّدي إلى اختفاء اللون األبيض للحليب.
المواد واألدوات (15) mL :من إنزيم التريبسين؛  (15) mLمن الحليب السائل؛ ( )3أنابيب اختبار؛ ميزان
حرارة؛ حامل أنابيب اختبار؛ ماء من الصنبور؛ قلم تخطيط ثابت؛ ( )3كؤوس ،سعة كلٍّ منها (250) mL؛
جليد؛ ملقطان؛ مخباران ُمدرَّجان؛ مصدرا حرارة.
إرشادات السالمة :استعمال المياه الساخنة ومصدر الحرارة بحذر.
خطوات العمل:
 1أُرقِّم أنابيب االختبار باألرقام ( ،)3-1ثم أضع عالمة X
عليها ،ثم أضع كل أنبوب على حامل أنابيب االختبار.

0oC

40oC

80oC

)(1

)(2

)(3

 2أقيس :أضع في كل أنبوب اختبار  (5) mLمن الحليب.
 3أضع في الكأس األولى ماء الصنبور ،ثم أضع في الكأس
الثانية ما ًء درجة حرارته  ،40oCثم أضع في الكأس الثالثة ما ًء درجة حرارته  ،80oCوأحرص ْ
أن تظ َّل
درجة الحرارة في جميع الكؤوس ثابتةُ ،مستخ ِد ًما الجليد إذا لزم ذلك.
 4أضع أنبوب االختبار الذي يحمل الرقم ( )1في الكأس األولى ،ثم أضع أنبوب
االختبار الذي يحمل الرقم ( )2في الكأس الثانية ،ثم أضع أنبوب االختبار الذي
يحمل الرقم ( )3في الكأس الثالثةُ ،مرا ِعيًا ّأل تكون العالمة  xظاهرة لي؛ أيْ ْ
أن
واجهة لنظري.
تكون على الجهة األُخرى غير ال ُم ِ
جرب :أُضيف إلى كل أنبوب  (5) mLمن إنزيم التريبسين.
 5أُ ِّ
الحظ بقاء لون الحليب أو اختفا َءه ،ثم أحسُبُ الوقت ال ُمستغ َرق لظهور عالمة  Xعلى أنابيب االختبار
 6أُ ِ
دونًا مالحظاتي.
في حال اختفاء لون الحليبُ ،م ِّ
التحليل واالستنتاج:
.1أُصنِّف األنابيب إلى أنابيب ظهرت عليها عالمة  ،Xوأنابيب لم تظهر عليها هذه العالمة.
 .2أستنتج درجة الحرارة ال ُمثلى لعمل إنزيم التريبسين.
سر سبب عدم ظهور عالمة  Xعلى أحد أنابيب االختبار.
 .3أُف ِّ
 .4أتواصل :أُناقِش زمالئي /زميالتي في النتائج التي توص َّْل ُ
ت إليها.
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الربط بالنانو تكنولوجي

اســتخدام اإلنزيامت ا ُملســتخ َلصة من الفواكه االســتوائية يف صناعــة اخلاليــا

الشمسية

تتط َّلــب صناعــة بعــض الرشائــح الرقيقــة ا ُملســتخدَ مة يف اخلاليــا

الشمســية توافــر درجــات حــرارة مرتفعــة ،ومبالــغ ماليــة كثــرة .ولتقليــل

تتضمــن
ـور باحثــون تقنيــة عضويــة
درجــات احلــرارة الالزمــة لذلــك ،طـ َّ
َّ
صناعــة رشائــح نانويــة رقيقــة مــن مــادة أكســيد التيتانيــوم ،مســتفيدين
يف ذلــك مــن خصائــص اإلنزيــات؛ إذ متكَّنــوا مــن اســتخالص

إنزيــم البابيــن مــن ثــار فاكهــة البابايــا االســتوائية ،ثــم اســتعملوه
مــع أكســيد التيتانيــوم إلنتــاج هــذه الرشائــح ذات املســامية الكبــرة؛ ُب ْغ َيـ َة
اســتخدامها يف صناعــة اخلاليــا الشمســية.

العوامل المساعدة ومرافقات اإلنزيمات Cofactors and Coenzymes

ُسـمى
يتط َّلـب عمـل اإلنزيامت يف بعـض التفاعالت توافـر عوامل عديدة ،ت ّ

العوامـل املسـاعدة  .Cofactorsويف حـال كانـت العوامـل املسـاعدة لإلنزيامت
ُسـمى ُمرافِقـات اإلنزيمـات .Coenzymes
فإنا ت ّ
مـواد عضويةَّ ،

مــن األمثلــة عــى ُمرافِقــات اإلنزيــم :جزيئــات NAD+ Nicotinamide

 ،Adenine Dinucleotideوجزيئات Flavin Adenine Dinucleotide :FAD

التــي تعمــل بوصفهــا نواقــل لإللكرتونــات يف عديــد مــن تفاعــات األكســدة
واالختــزال يف اخلليــة؛ إذ َّإنــا تســتقبل اإللكرتونــات ذات الطاقــة الكبــرة

ُختــزل إىل  NADHو ، FADH2ثــم تتأكســد  -بفقداهنــا
مــع الربوتونــات ،فت َ
اإللكرتونــات -إىل جزيئــات ُأخــرى ،مثــل الربوتينــات الناقلــة يف سلســلة نقــل
اإللكــرون ا ُملرتبِطــة بالغشــاء الداخــي للميتوكندريــا يف أثنــاء عمليــة التن ُّفــس
اخللــوي ،أنظــر املعادلتــن اآلتيتــن.
NADH

أتح َّقــق :أكتب معـــــادلة
اخـــتزال جـزيء  NAD+إىل

.NADH
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FADH2

اختزال

NAD+ + H+ + 2e-

اختزال

FAD + 2H+ + 2e-

تأكسد

تأكسد

مــن األمثلــة األُخــرى عــى ُمرافِقــات اإلنزيــم :جــزيء NADP+؛ وهــو

ناقــل إلكرتونــات ُيســتخدَ م يف تفاعــات البنــاء ،مثــل عمليــة البنــاء الضوئــي.

جزيء حفظ الطاقة ATP Energy Storing Molecule
ـمى أدينوســن
حتتــوي اخلاليــا عــى جــزيء عضــوي ُيسـ ّ

ثالثــي الفوســفات ، ATP Adenosine Triphosphateوهــو

ُيـ ِّـزن الطاقــة الالزمــة ملعظــم العمليــات التــي حتــدث داخــل
خاليــا الكائنــات احل َّيــة.

روابط كيميائية

يتكــون جــزيء حفــظ الطاقــة  ATPمــن القاعــدة
َّ

حتطيــم الرابطــة بــن جمموعتــي الفوســفات الثانيــة واألوىل،
فينتــج ُمركَّــب أدينوســن ُأحــادي الفوســفات .AMP

ATPase

كيميائيــةُ .يصنَّــع جــزيء حفــظ الطاقــة  ATPبفعــل إنزيــم

 ،ATP Synthaseعــن طريــق إضافــة جمموعــة فوســفات إىل

تصنيع (فسفرة)

ATP Synthase

ب

حتطيم الرابطةالكيميائية
إزالة
جمموعة
ثنائي
فوسفات
الفوسفات
طاقة ُمتحررة

حتطيم

يتكــون جــزيء حفــظ الطاقــة  ATPمــن القاعــدة
َّ

وســكَّر الرايبــوز ،وثــاث
النيرتوجينيــة أدينــن ُ ،Adenine
جمموعــات مــن الفوســفات التــي ُتـ ِّـزن الروابــط بينهــا طاقــة

أدينني
ATP

حتطيم

كيميائيــة ،أنظــر الشــكل (.)32

ـون جــزيء أدينوســن ثنائــي الفوســفات ADP .أ ّمــا عنــد
ويتكـ َّ

أدينوسني

ثالثي الفوسفات

وســكَّر الرايبــوز ،وثــاث
النيرتوجينيــة أدينــن ُ ،Adenine
جمموعــات مــن الفوســفات التــي ُتـ ِّـزن الروابــط بينهــا طاقــة

عنــد حتطيــم رابطــة بــن جمموعتــي الفوســفات الثانيــة
ختزنــة فيهــا،
والثالثــة بفعــل إنزيــم  ،ATPaseتتحـ َّـرر الطاقــة ا ُمل َ

ُسكَّر
الرايبوز

أ

إزالة
جمموعة
فوسفات

ـمى
جــزيء أدينوســن ثنائــي الفوســفات  ADPيف عمليــة تُسـ ّ
وي ِّفزها
الفســفرة .وفيهــا ُتـ َّـزن الطاقــة الكيميائيــة يف الرابطــةُ ،

(أي عمليــة الفســفرة) إنزيــم تصنيــع ( )ATP synthaseيف
ْ
عمليتــي التن ُّفــس اخللــوي والبنــاء الضوئــي،

ADP

تصنيع (فسفرة)

حتطيم الرابطةالكيميائية

ج
AMP

أحادي
الفوسفات

طاقة ُمتحررة

الشكل ( :)32جزيء حفظ الطاقة .ATP

أنظــر الشــكل (/32أ) ،وعنــد حتطيــم رابطــة بــن جمموعتــي الفوســفات
ـون
الثالثــة و الثانيــة بفعــل إنزيــم  ، ATPaseتتحـ َّـرر الطاقــة ا ُمل َ
ختزنــة فيهــا ،ويتكـ َّ
جــزيء أدينوســن ثنائــي الفوســفات  ، ADPأنظــر الشــكل (/32ب).

أ ّمــا عنــد حتطيــم الرابطــة بــن جمموعتــي الفوســفات الثانيــة واألوىل،
فينتــج ُمر َّكــب أدينوســن ُأحــادي الفوســفات  ،AMPأنظــر الشــكل (/32ج).

يتكـــون جــزيء
مــم
ّ
ّ
األدينوسين؟
أتح َّقــق :كــــم جممــــوعة

فوسفات تَلزم لتحويل جـزيء
 AMPإىل جزيء ATP؟
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مراجعة الدرس
ُفسر
 .1أدرس الشكل المجاور الذي ُي ِّ
وضح إحدى الفرضيات التي ت ِّ
عملية ارتباط المواد الم ِ
تفاعلة بإنزيم ُمع َّين ،ثم ُأجيب عن األسئلة
ُ
اآلتية:

أ -أكتب اسم هذه الفرضية.

ب -أكتب اسم المفهوم الذي تشير إليه ٌّ
كل من األرقام اآلتية،2 ،1 :

5
3

1

4
5

.5 ،4 ،3

جُ -أ ِّ
المثلى التي يعمل فيها؟
وضح :ماذا يحدث للموقع النشط إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من درجة الحرارة ُ
المثلى؟
فسر :لماذا يتو َّقف عمل اإلنزيم عند ارتفاع درجة حرارة التفاعل أكثر بكثير من درجة الحرارة ُ
دُ .أ ِّ
وضح أثر الرقم الهيدروجيني
 .2أدرس الرسم البياني المجاور الذي ُي ِّ
للوسط في نشاط إنزيم ُمع َّين ،ثم ُأجيب عن السؤالين اآلتيين:

أُ -أحدِّ د الرقم الهيدروجيني األمثل لعمل هذا اإلنزيم.
ب -أستنتج :كيف أعرف َّ
أن هذا اإلنزيم ليس إنزيم الببسينُ ،م ِّبر ًرا
إجابتي؟

وضح تأثير تركيز اإلنزيم في
 .3أدرس الرسم البياني المجاور الذي ُي ِّ
سرعة تفاعل ُمح َّفز باإلنزيم ،ثم ُأحدِّ د في ما يأتي العبارة التي تُطابِق
الجزء  Xأو الجزء  Yعلى الرسم البياني:
أ -في هذه المرحلة ،ك َّلما زاد تركيز اإلنزيم زادت سرعة التفاعل.
ب -في هذه المرحلة ،تُسته َلك المواد الم ِ
تفاعلة جميعها.
ُ
جـ -في هذه المرحلةَ ،ت ْث ُبت سرعة التفاعل بصرف النظر عن مقدار
الزيادة في تركيز اإلنزيم.

د -في هذه المرحلة ،قد تؤ ّدي زيادة درجة الحرارة إلى زيادة ُمعدَّ ل
سرعة التفاعل.

 .4أدرس الشكل المجاور الذي ُيم ِّثل جزيء حفظ الطاقة في خاليا
الحي ،ثم ُأجيب عن السؤالين اآلتيين:
الكائن
ِّ

أ -ما اسم ٍّ
كل من الجزيء المشار إليه بالرمز (ل) ،والجزيء المشار
إليه بالرمز (ع)؟

ب -ما العمليتان المشار إليهما ٍّ
بكل من الرمز (س) ،والرمز (ص)؟
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(ل)
(ص)

ُسكَّر رايبوز

(س)

(ع)

الدرس

3

الفكرة الرئيسة:

تحدث داخــــل جســــــم الكـــائن
الحي تفاعـالت كيميــائية ِعدَّ ة ،منها ما
ِّ
خزن الطاقـة في الروابط الكيميائيـــة
ُي ِّ
المركَّبات العضوية ،ومنها ما
داخـــل ُ
خزنة الالزمة ألداء األنشطة
الم َّ
حرر الطاقة ُ
ُي ِّ

الحيوية.

نتاجات التع ُّلم:
ُ -أب ِّيـن أهميـة عمليـات األيـض للكائنـات

ا لح َّية .
ُ -أب ِّيـن أهميـــة بعـض العمليـات التـي

تحـــــدث فـي الخليـــة ،مثـل :البنـاء
الضوئـي ،والتن ُّفـس الخلـوي.

التفاعالت الكيميائية في الخلية
Chemical Reactions in Cell

عمليات األيض Metabolism
احلــي آالف التفاعــات
حتــدث داخــل خاليــا الكائــن
ِّ
ُعــرف بعمليــات األيــض ،Metabolism
الكيميائيــة التــي ت َ

وتتضمــن عمليــات البنــاء Anabolism؛ وهــي جمموعــة التفاعالت
َّ
الكيميائيــة التــي ُت ْبنــى فيهــا جزيئــات كبــرة و ُمع َّقــدة مــن جزيئــات

بســيطة ،مثــل عمليــة البنــاء الضوئــي.

وتتضمــن عمليــات اهلــدم  Catabolismحتطيــم بعــض
َّ
اجلزيئــات الكبــرة إىل جزيئــات أبســط؛ إلنتــاج الطاقــة الكيميائيــة
خزنــة يف روابطهــا ،مثــل عمليــة التن ُّفــس اخللــوي ،أنظــر الشــكل
ا ُمل َّ

( .)33

البناء الضوئي

 أسـتقصي آل َّية حدوث ٍّكل مـن عملية البناء
الضوئي ،وعمليـــة التن ُّفس الخلوي.
 ُأم ِّيز عمليــــــــة التن ُّفــــس الهوائي منعمليــــة التن ُّفس الالهوائي.

املفاهيم واملصطلحات:
التح ُّلل الغاليكوليGlycolysis
حلقة كربسKrebs Cycle
األسموزية الكيميائيةChemiosmosis
الفسفرة التأكسدية Oxidative

التنفس الخلوي
الشكل ( :)33التكامل بين عملية التن ُّفس الخلوي وعملية البناء الضوئي.

Phosphorylation

التخمرFermentation
ُّ

النظام الضوئي Photosystem

حلقة كالفن Calvin Cycle

البناء الكيميائي Chemosynthesis

فيم يستفاد من عمليات الهدم؟
أتح َّققَ :
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التن ُّفس الخلوي Cellular Respiration
حتــدث يف عمليــة التن ُّفــس اخللــوي سلســلة مــن التفاعــات ،تشــمل حتطيم
ا ُملركَّبــات العضويــة (مثــل الغلوكــوز) داخــل اخلاليــا إلنتــاج الطاقــة .وحتــدث

معظــم تفاعــات التن ُّفــس اخللــوي يف اخلاليــا حقيقيــة النــوى يف امليتوكندريــا،
الشكل ( :)34تركيب امليتوكندريا.

أنظــر الشــكل (.)34

غشاء خارجي
غشاء داخيل:
ُسمى األعراف ،وتزيد من
يف صورة انثناءات ت ّ
مساحة السطح حلدوث التفاعالت الكيميائية.
احلشوة:
التي ُت ِّثل املنطقة الداخلية للميتوكندريا ،وحتوي
اإلنزيامت الالزمة لعملية التن ُّفس ،إضاف ًة إىل بعض
الربوتينات والرايبوسومات و.DNA

احل ِّيز بني الغشائي

ُت َّثل تفاعالت التن ُّفس اخللوي باملعادلة اآلتية:

6CO2 + 6H2O + ATP
ناتج ثانوي

إنزيامت

C6H12O6 + 6O2

حتــدث عمليــة التن ُّفــس اخللــوي عــى مرحلتــن ،مهــا :مرحلــة التح ُّلــل
(الســكَّري) يف الســيتوبالزم ،ومرحلــة التن ُّفــس اهلوائــي يف
الغاليكــويل ُّ
امليتوكندريــا.

التح ُّلل الغاليكولي Glycolysis
التحلـل الغاليكولـي  Glycolysisسلسـلة مـن التفاعلات الكيميائيـة،
حتـدث يف السـيتوبالزم ،وال حتتـاج إىل أكسـجني .وفيهـا يتح َّطـم كل جـزيء

وي َتزل جزيئـا  NAD+إىل
غلوكـوز إىل جزيئين من البريوفيـت ثالثي الكربـونُ ،
جزيئـي  ،NADHفينتـج جزيئـا  ،ATPأنظـر الشـكل (.)35

الشكل ( :)35التح ُّلل الغاليكويل.
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التن ُّفس الهوائي Aerobic Respiration

َّ
فــإن جزيئــي البريوفيــت ينتقــان إىل حشــوة
إذا توافــر األكســجني،

امليتوكندريــا.

تشــتمل عمليــة التن ُّفــس اهلوائــي عــى ثــاث خطــوات ،هــي :أكســدة
البريوفيــت إىل أســتيل ُمرافِــق إنزيــم – أ ،وحلقــة كربس ،والفســفرة التأكســدية.
أكسدة البيروفيت إلى أستيل ُمرافِق إنزيم – أ

ـون أســتيل ثنائــي الكربــون يف
ُينتـ َـزع جــزيء  CO2مــن البريوفيــت ،فيتكـ َّ
احلشــوة .بعــد ذلــك يتأكســد األســتيل الناتــج ُمتـ ِ
ـز ًل  NAD+إىل  ،NADHثــم
يرتبــط ُمرافِــق إنزيــم  -أ ( )CO-Aباألســتيل ،فينتــج جــزيء أســتيل ُمرافِــق
إنزيــم -أ ( ،)Acetyl CoAأنظــر الشــكل ( .)36تربــط هــذه اخلطــوة بــن
التحلــل الغاليكــويل وحلقــة كــرب.
حلقة كربس Krebs Cycle

ِ
العـال الـذي
ـميت حلقـة كربـس Krebs Cycleهبـذا االسـم نسـب ًة إىل
ُس ِّ

أيضـا حلقـة محـض
ُسـمى ً
َّ
توصـل إىل التفاعلات التـي حتـدث فيهـا ،وهـي ت ّ

السـيرتيك  ،Citric Acid Cycleوحتـدث يف احلشـوة داخـل امليتوكندريـا.
تبــدأ حلقــة كربــس بتفاعــل جزيء أســتيل ُمرافِــق إنزيــم -أ ثنائــي الكربون
ـمى أوغسالوأســتيت  ،Oxaloacetateفينتــج
مــع ُمر َّكــب رباعــي الكربــون ُيسـ ّ
ويتحــرر ُمرافِــق إنزيــم – أ ،ثــم يدخــل
محــض ســيرتيك ســدايس الكربــون،
َّ
محــض الســيرتيك يف سلســلة مــن التفاعــات يفقــد خالهلــا جزيئــي  ،CO2ليعاد
إنتــاج ُمر َّكــب أوغسالوأســتيت رباعــي الكربــون.

الشكل ( :)36أكسدة جزيء واحد.
ُأحــدِّ د نواتــج أكســدة جــزيء واحــد
مــن البريوفيــت مــن البريوفيــت إىل
أســتيل ُمرافِــق إنزيــم – أ.

كم عدد جزيئات أستيل
ُمرافِق إنزيم  -أ التي تنتج من
جزيء غلوكوز؟
أتح َّقــق :ما نواتـــج أكسدة
جزيئي بريوفيت؟

يف أثنــاء هــذه التفاعــات ُتتـ َـزل ثالثــة جزيئــات مــن  NAD+إىل ،NADH

ويتـ َـزل جــزيء واحــد مــن  FADإىل  ،FADH2وينتــج جــزيء واحــد مــن
ُ

 ATPبصــورة مبــارشة.

مرتــن؛ َّ
أن حلقــة كربــس جيــب ْ
ُيذكَــر َّ
ألن كل جــزيء
أن
تتكــرر َّ
َّ
غلوكــوز يتح َّطــم إىل جزيئــي بريوفيــت يف أثنــاء عمليــة التح ُّلــل الغاليكويل،
أنظــر الشــكل (.)37

يف مــا يــأيت تلخيــص لنواتــج تفاعــات التح ُّلــل الغاليكــويل،
وتفاعــات أكســدة البريوفيــت إىل أســتيل ُمرافِــق إنزيــم – أ ،والتفاعــات
التــي حتــدث يف حلقــة كربــس (6) :جزيئــات مــن  (4) ،CO2جزيئــات مــن
 (10) ،ATPجزيئــات مــن  ،NADHوجزيئــان مــن .FADH2

الشكل ( :)37حلقة كربس ذات الدورة الواحدة.
ُأحدِّ د نواتج دوريت حلقة كربس.
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(الفسفرة التأكسدية) سلسلة نقل اإللكترون واألسموزية الكيميائية

)Oxidative Phosphorylation (Electron Transport Chain and Chemiosmosis

ـون سالســل نقــل اإللكرتونــات مــن جمموعــة مــن الربوتينــات الناقلــة
تتكـ َّ
واإلنزيــات ،وتُســتخدَ م طاقــة اإللكرتونــات الناجتــة

مــن أكســدة  NADHو  FADH2يف أثنــاء انتقاهلــا مــن ناقــل بروتينــي إىل
آخــر يف َضـ ِّ
ـخ الربوتونــات ( )H+مــن احلشــوة إىل احل ِّيــز بــن الغشــاءين ،فينتــج
فــرق يف تركيــز الربوتونــات بــن احل ِّيــز بــن الغشــاءين واحلشــوة .ومــا ْ
إن تصل
اإللكرتونــات إىل ُمســتقبِلها النهائــي (األكســجني) ،حتــى ُيتـ َـزل األكســجني
ـون املــاء.
باحتــاده مــع اإللكرتونــات والربوتونــات املوجــودة يف احلشــوة؛ فيتكـ َّ

بعــد ذلــك تعــود الربوتونــات ( )H+نتيجــة فــرق الرتكيــز عــى جانبــي
غشــاء امليتوكندريــا الداخــي إىل داخــل احلشــوة عن طريــق إنزيم تصنيــع (ATP
ـمى األســموزية الكيميائيــة ،Chemiosmosis
 synthase) ATPيف عمليــة تُسـ ّ
وحتــدث فيهــا فســفرة جزيئــات  ADPإىل .ATP

الشكل ( :)38الفسفرة التأكسدية.

ُيط َلــق عــى عمليــة تصنيــع  ATPعــن طريــق سلســلة نقــل اإللكــرون
واألسمــــــوزية الكيميائيــــــة اســـــم الفســفرة التأكســــــدية Oxidative
 ،Phosphorylationأنظــر الشــكل (.)38

{

السيتوبالزم

{

{

إنزيم إنتاج
e-

ee-

e-

األسموزية الكيميائية

سلسلة نقل اإللكترون
الفسفرة التأكسدية
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e-

e-

{

{

الغشاء
الخارجي
الح ّيز بين
الغشائي
الغشاء
الداخلي

الحشوة

ُيو ِّفــر كل جــزيء مــن  NADHطاقــة تكفــي إلنتــاج ) (2.5جــزيء مــن

 ، ATPيف حــن ُيو ِّفــر كل جــزيء مــن  FADH2طاقــة تكفــي إلنتــاج ()1.5

جــزيء مــن . ATP

عتمــد اآليت لتســهيل العمليــات احلســابية :الطاقــة يف كل جزيء
ملحوظــةُ :ي َ

مــن  NADHتكفــي إلنتــاج  ،(3) ATPوالطاقــة يف كل جــزيء مــن FADH2

تكفــي إلنتــاج.(2) ATP

مثال

أحسُبُ عدد جزيئات  ATPالناتجة من سلسلة نقل اإللكترون عند أكسدة
جزيء واحد من الغلوكوز.

المعطيات:
عــدد جزيئــات  NADHالناتجــة مــن التحلُّــل السُّــ َّكري هــو )،(2
وعــدد جزيئــات  NADHالناتجــة مــن أكســدة حمــض البيروفيــت إلــى
أســتيل ُمرافِــق  -أ هــو ) ، (2وعــدد جزيئــات  NADHالناتجــة مــن
دورتــي حلقــة كربــس هــو ) ،(6فيكــون المجمــوع هــو) )10جزيئــات.
 NADHوعــدد جزيئــات  FADH2الناتجــة مــن تفاعــات دورتــي
حلقــة كربــس هــو ).(2
الحل:
عدد الجزيئات  ATPالناتجة من سلسلة نقل اإللكترون:
) (34) = (10x 3) + (2x2جزيئًا.

أتح َّققُ :أحدِّ د مكان حدوث

العمليـات اآلتيـــة يف اخللية:
التح ُّلل الغاليكويل ،أكسـدة
البــريوفيت وإنتــاج ُمرافِق
إنزيــم  -أ ،حلقــــة كربس،
الفسفرة التأكسدية.

والتخمر Anaerobic Respiration and Fermentation
التن ُّفس الالهوائي
ُّ

تعمــل بعــض اخلاليــا عــى أكســدة املــواد العضويــة وإنتــاج الطاقــة ،ATP
والتخمــر.
مــن دون اســتخدام األكســجني ،عــن طريــق التن ُّفــس الالهوائــي،
ُّ

والتخمــر يف الســيتوبالزم.
وحتــدث عمليــات التن ُّفــس الالهوائــي
ُّ
التن ُّفس الالهوائي Anaerobic Respiration

ـض أنــواع البكترييــا التــي تعيــش
يلجــأ إىل هــذا النــوع مــن التن ُّفــس بعـ ُ

يف بيئــة ختلــو مــن األكســجني؛ إذ تَســتخدم هــذه الكائنــات سلســلة نقــل
اإللكــرون بوصفهــا ُمســتقبِ ًل هنائ ًّيــا لإللكرتونــات مــن دون اســتخدام
األكســجني يف ذلــك .ومــن األمثلــة عليهــا :بكترييــا اختــزال الكربيتــات التــي
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ـارة ،وتَســتخدم الكربيتــات ُمســتقبِ ًل هنائ ًّيــا لإللكرتونــات،
تعيــش يف امليــاه احلـ َّ
فينتــج كربيتيــد اهليدروجــن H2S؛ وهــو ُمركَّــب غــر عضــوي ُيم ِّثــل نا ًجتــا
ثانو ًّيــا بــدل املــاء.

التخمر Fermentation
ُّ

التخمر  Fermentationيف السـيتوبالزم عند َف ْق ِد األكسـجني
حتدث عملية
ُّ

ِ
كميات كافية من األكسـجني ،وتبدأ بالتح ُّلل الغاليكويل،
أو ق َّلتـه عند عدم توافر ِّ

ثـم تنتقـل اإللكرتونـات مـن  NADHإىل البريوفيـت ( ُمركَّب عضـوي) بوصفه
ُمسـتقبِ ًل هنائ ًّيا لإللكرتونـات؛ ليعاد اسـتخدام  NAD+يف التح ُّلل الغاليكويل.
التخمــر بنــا ًء عــى الناتــج النهائــي مــن العمليــة ،مهــا:
يوجــد نوعــان مــن
ُّ

والتخمــر الكحــويل.
ختمــر محــض الالكتيــك،
ُّ
ُّ

(التخمر اللبني)
تخمر حمض الالكتيك
ُّ
ُّ

Lactic Acid Fermentation

تعمــل أنــواع مــن البكترييــا وبعــض الفطريــات عــى حتويــل البريوفيــت

ِ
قـــــــارن بــن
أتح َّقــقُ :أ

التن ُّفــس الالهوائــي وعمليــة
التخمــر مــن حيــث ا ُملســتقبِل
ُّ

النهائــي لإللكرتونــات.

ختمــر محــض الالكتيــك .وكذلــك
إىل محــض الالكتيــك ،يف مــا ُيعـ َـرف باســم ُّ

كميــات كافيــة
تلجــأ العضــات اهليكليــة إىل هــذه العمليــة عنــد عــدم توافــر ِّ
مــن األكســجني.

ختمــر جــزيء واحــد مــن الغلوكــوز إىل محــض
ينتــج مــن تفاعــات ُّ

الالكتيــك جزيئــان مــن  ،ATPوجزيئــان مــن محــض الالكتيــك ،أنظــر الشــكل

( .)39

ختمر محض الالكتيك.
الشكل (ُّ :)39
ُأحــدِّ د مصــر جزيئــات  NAD+يف
التخمــر
هنايــة عمليــة
ُّ

2NADH + 2H+
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2NAD+

اســتفاد اإلنســــــان مــن البكــــترييا
ختمــر
والفطريــات التــي تعمــل عــى ُّ

محــض الالكتيــك يف صناعــة األلبــان
واألجبــان؛ إذ ُت ِّلــل هــذه البكترييــا
ُس ـكَّر الالكتــوز يف احلليــب ،ثــم ُت ِّولــه

ـول احلليــب
إىل محــض الالكتيــك ،فيتحـ َّ

إىل لبــن ،أنظــر الشــكل (.)40

الشكل ( :)40صناعة اللبن.

التخمر الكحولي Alcoholic Fermentation
ُّ

يعمــل فطــر اخلمــرة وبعــض أنــواع البكترييــا الالهوائيــة عــى حتويــل

البريوفيــت إىل كحــول إيثيــي (.)Ethanol

حتــدث هــذه العمليــة عــى مرحلتــن؛ األوىل :حتويــل البريوفيــت إىل ُمر َّكــب

ســمى األســيتالدهيد ،وحتريــر غــاز ثــاين أكســيد الكربــون
ثنائــي الكربــون ُي ّ

 .CO2والثانيــة :اختــزال األســيتالدهيد إىل كحــول إيثيــي ،أنظــر الشــكل (.)41

التخمر الكحويل.
الشكل (:)41
ُّ

2NADH + 2H+

2NAD+

أتح َّقق:

التخمــر الكحــويل لــكل
أُ -أحــدِّ د عــدد جزيئــات  CO2الناجتــة مــن عمليــة
ُّ

جــزيء مــن الغلوكــوز.
التخمــر يف ٍّ
كل مــن
بُ -أحــدِّ د أوجــه التشــابه واالختــاف بــن عمليتــي
ُّ
اخلمــرة وإحــدى اخلاليــا العضليــة.

45

تُستخــــــدَ م اخلمــرة يف إعـــــداد
عجنــات؛ إذ يعمــــل غــاز ثــاين
ا ُمل ِّ

أكســيد الكربــون ا ُملتحـ ِّـرر مــن عمليــة

التخمــر الكحــويل عــى زيــادة حجــم
ُّ

العجــن وارتفاعــه ،أنظــر الشــكل
( .)42

الشكل ( :)42رفع العجين.

البناء الضوئي Photosynthesis
حتــدث يف عمليــة البنــاء الضوئــي سلســلة مــن التفاعــات ،تشــمل
امتصــاص الطاقــة الضوئيــة ،ثــم حتويلهــا إىل طاقــة كيميائيــة ُتتـ َـزن يف ا ُملركَّبــات
العضويــة .وي ِ
مكــن متثيــل هــذه العمليــة باملعادلــة الكيميائيــة اآلتيــة:
ُ
ضوء  +صبغة كلورفيل
6CO2 + 12H2O

C6H12O6 + 6H2O + 6O2

حتــدث عمليــة البنــاء الضوئــي يف البالســتيدات اخلــراء؛ وهــي ُع َض ّيــات

حتــوي غشــاءين (داخــي ،وخارجــي) حييطــان بالثايالكويــدات Thylakoids؛

وهــي جمموعــة مــن األكيــاس الغشــائية عــى هيئــة أقــراص يرت َّتــب بعضهــا فــوق

ـمى الغرانــا ( Granaمفردهــا غرانــم  ،)Granumومتتلــئ الفراغــات
بعــض ،وتُسـ ّ
ـمى ال ُّل ْحمــة  ،Stromaأنظــر الشــكل (.)43
املحيطــة هبــا بســائل كثيــف ُيسـ ّ
غشاء خارجي
غشاء داخيل
ُل ْحمة
غرانم

ثايالكويد
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الشكل ( :)43بالستيدة خرضاء.
حتتـــــوي أغشـــية الثايالكويدات
علــــى الكلوروفيــــل ،وأصبــاغ
ُأخـــرى متتـــص الطاقـة الضوئيـة،
وبعــــض اإلنزيــامت ،ونــــواقل
لإللكرتونـات.

األول والنظام الضوئي الثاني
النظام الضوئي َّ

Photosystems PS I and PS II

حتتوي أغشـية الثايالكويـدات عىل نظامين ضوئييـن  ،Photosystemsمها:

األول  ،PS Iوالنظـام الضوئـي الثـاين  ،PS IIويعتمد ذلك عىل
النظـام الضوئـي َّ
الطـول املوجـي للضوء الـذي متتصه صبغـة الكلوروفيل يف ٍّ
كل مـن النظامني.

يتأ َّلــف النظــام الضوئي من مركــز تفاعـــل ،Reaction Center Complex
وحيتــوي عــى زوج خــاص مــن الكلوروفيــل أ ،و ُمســتقبِل إلكــرون َّأويل

 .Primary Electron Acceptorوحيــاط مركــز التفاعــل بأصبــاغ ُأخــرى،
مثــل :الكلوروفيــل ب ،والكاروتــن ،أنظــر الشــكل (.)44
نظام ضوئي
مستقبل إلكرتوين َّأويل

مركز التفاعل

غشاء
الثايالكويد
جزيئات أصباغ

الشكل (:)44
نظام ضوئي.

زوج خاص من
جزيئات الكلورفيل أ

األول بــِ P700؛ َّ
ألن الكلوروفيــل أ يف مركــز
عــرف النظــام الضوئــي َّ
ُي َ

التفاعــل يمتــص الضــوء الــذي طولــه املوجــي  700نانومــر بأقــى فاعليــة .أ ّما

النظــام الضوئــي الثــاين ف ُيعـ َـرف بــِ P680؛ َّ
ألن الكلوروفيــل أ يمتــص الضــوء

را بأقــى فاعليــة.
الــذي طولــه املوجــي  680نانوم ـ ً

مراحل عملية البناء الضوئي

ـر عمليــة البنــاء الضوئــي بمرحلتــن ،مهــا :التفاعــات الضوئيــة Light
متـ ُّ

 Reactionsالتــي حتتــاج إىل الضــوء ،وحتــدث يف أغشــية الثايالكويــدات.

أيضــا حلقــة كالفــن  )Calvin Cycleالتــي
ـمى ً
والتفاعــات الالضوئيــة (تُسـ ّ
ال حتتــاج إىل الضــوء ،وحتــدث يف ال ُّل ْحمــة.
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التفاعالت الضوئية Light Reactions

تُصنَّــف التفاعــات الضوئيــة إىل مســارين ،مهــا :مســار التفاعــات

الضوئيــة الالحلقيــة ،ومســار التفاعــات الضوئيــة احللقيــة.

مسار التفاعالت الضوئية الالحلقية Non Cyclic Light Reactions Pathway

ُيشـ ِ
ـارك النظــام  PS Iوالنظــام  PS IIيف التفاعــات الضوئيــة الالحلقيــة؛
إذ متتــص جزيئــات صبغــة الكلوروفيــل وأصبــاغ ُأخــرى الطاقــة الضوئيــة يف
ٍّ
كل مــن النظامــن ،فينتقــل إلكــرون مــن كل جــزيء صبغــة إىل مســتوى طاقــة

أعــى ،ثــم تــري الطاقــة مــن جــزيء صبغــة إىل آخــر حتــى تصــل إىل زوج
الشــكل ( :)45امتصــاص الضــوء

األول ،والنظــام
يف النظـــام الضوئــي َّ
الضوئــي الثــاين.

ـادرا عــى نقــل
الكلوروفيــل أ يف مركــز التفاعــل يف كال النظامــن؛ مــا جيعلــه قـ ً
األويل
اإللكرتونــات املســتثارة (الواحــد تلــو اآلخــر) إىل ُمســتقبِل اإللكــرون َّ

يف كل نظــام ،أنظــر الشــكل (.)45

نظام ضوئي ٍ
ثان

نظام ضوئي ّأويل

PSII

PSI

ضوء

مستقبل إلكرتوين َّأويل

مركز التفاعل

ضوء

مستقبل إلكرتوين َّأويل

مركز التفاعل

جزيئات أصباغ

زوج خاص من جزيئات الكلورفيل أ
P700

غشاء
الثايالكويد

جزيئات أصباغ

زوج خاص من جزيئات الكلورفيل أ
P680

أيضــا إىل حت ُّلــل جــزيء مــاء إىل إلكرتونــن،
تــؤ ّدي الطاقــة الضوئيــة ً
وبروتونــن ( ،)2H+و َذ َّرة أكســجني.

األويل يف النظــام
تنطلــق اإللكرتونــات مــن ُمســتقبِل اإللكــرون َّ

األول ،ضمــن سلســلة نقــل اإللكــرون
الضوئــي الثــاين إىل النظــام الضوئــي َّ
مههــا
 Electron Transport Chainالتــي
َّ
تتكــون مــن نواقــل إلكرتونــات ،أ ُّ

ـوض اإللكرتونــات التي َف َقدَ هــا النظام
الســيتوكرومات Cytochromes؛ مــا ُيعـ ِّ

األول .أ َّمــا اإللكرتونــات املفقــودة مــن زوج الكلوروفيــل أ يف النظــام
الضوئــي َّ
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ـوض عــن طريــق اإللكرتونــن الناجتــن مــن حت ُّلــل املــاء.
الضوئــي الثــاين فتُعـ َّ
األويل يف النظــام
تنتقــل اإللكرتونــات املســتثارة مــن ُمســتقبِل اإللكــرون َّ
األول إىل  ،NADP+ضمــن سلســلة نقــل إلكــرون ُأخــرى ،بواســطة
الضوئــي َّ

ختــزل  NADP+باســتخدام
ســمى الفريودوكســن  ،Ferrodoxinف ُي َ
بروتــن ُي ّ
اإللكرتونــات والربوتونــات النامجــة عــن حت ُّلــل املــاء؛ لينتــج .NADPH

يف أثنــاء انتقــال اإللكرتونــات عــر سلســلة نقــل اإللكــرون ُيســتخدَ م
جــزء مــن طاقتهــا يف نقــل الربوتونــات ( )H+مــن ال ُّل ْحمــة إىل داخــل فــراغ
الثايالكويــد ،فينتــج فــرق يف تركيــز الربوتونــات بــن داخــل الثايالكويــد
وخارجــه .وتُســتخدَ م الطاقــة الناجتــة مــن هــذا الفــرق يف عمليــة فســفرة

جزيئــات  ADPإىل  ATPعــن طريــق األســموزية الكيميائيــة كــا هــو احلــال يف

عمليــة التن ُّفــس اخللــوي ،أنظــر الشــكل (.)46

نظام ضوئي ّأويل
فرودوكسني

PSI

ضوء

الشــكل ( :)47التفاعــات الضوئيــة
الالحلقيــة.
مــا مصــدر  O2الناتــج مــن عمليــة البنــاء
الضوئــي؟
ِ
المســتقبل النهائــي لإللكرتونــات يف
مــا ُ
التفاعــات الالحلقيــة NADP+؟

سلسلة نقل اإللكرتون

H+

نظام ضوئي ٍ
ثان
PSII

ضوء

سيتوكروم

H+

P700

P680

إنزيم تصنيع ATP

غشاء الثايالكويد

األسموزية الكيميائية

ُيذ َكــر َّ
أن نواتــج التفاعــات الضوئيــة  ATPو NADPHتُســتخدَ م يف حلقــة

كا لفن .
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مسار التفاعالت الضوئية الحلقية Cyclic Light Reactions Pathway

األول فقــط
تَســتخدم التفاعــات الضوئيــة احللقيــة النظــام الضوئــي َّ

إلنتــاج  .ATPوفيهــا تــري اإللكرتونــات املســتثارة بفعــل الضــوء مــن P700

األويل ،ثــم إىل بروتــن الفريودوكســن ،ثــم تعــود َمـ َّـرة
إىل ُمســتقبِل اإللكــرون َّ
األول الــذي انطلقــت
ُأخــرى عــر الســيتوكروم إىل  P700يف النظــام الضوئــي َّ
منــه؛ لــذا ُأ ِ
طلــق عــى هــذه التفاعــات اســم التفاعــات احللقيــة ،وهــي تعمــل

فقــط عــى إنتــاج  ATPالــذي ُيســتخدَ م يف حلقــة كالفــن ،أنظــر الشــكل (.)47
فرودوكسني
ضوء

الشــكل ( :)47التفاعــات

الضوئيــة احللقيــة.

سيتوكروم

P700

نظام ضوئي ّأويل
PSI

حلقة كالفن Calvin Cycle

حتــدث تفاعــات حلقــة كالفــن يف ال ُّل ْحمــة؛ إذ حتتــوي ال ُّل ْحمــة عــى املــواد

واإلنزيــات الالزمــة حلدوثها.
ُت ِّثــل هــذه املرحلــة مرحلــة التصنيع التــي تُســتخدَ م فيهــا نواتــج التفاعالت

أتح َّقــقُ :أقـ ِ
ـارن بــن مصــر
اإللكـــتـــرونات الم ِ
نطلقــة
ُ
مــن مركــز التفاعــل يف ٍّ
كل
مــن التفاعــات الضوئيــة
الالحلقيــة ،والتفاعــات

الضوئيــة احللقيــة.
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الضوئيــة  ATPو NADPHالختــزال ثــاين أكســيد الكربــون ،وإنتــاج ُمركَّبــات

عضو ية .

متــر تفاعــات حلقــة كالفــن بثــاث مراحــل ،هــي :مرحلــة تثبيــت
ُّ
الكربــون ،ومرحلــة إعــادة تكويــن ُمســتقبِل ثــاين أكســيد الكربــون ،ومرحلــة
االختــزال ،أنظــر الشــكل (.)48

 -1مرحلة تثبيت الكربون

Carbon Fixation Phase

يربــط إنزيــم يســمى روبســكو Rubisco

ثالثــة جزيئــات مــن  CO2مــع ثالثــة

 -2مرحلة االختزال Reduction phase

ويتــم يف هــذه املرحلــة اختــزال كل جــزيء مــن محــض غليرسيــن

أحــادي الفوســفات  PGAإىل مركــب يســمى غليــر ألدهيــد أحــادي

الفوســفات  PGALباســتخدام الطاقــة مــن ( )6جزيئــات  ATPو()6

جزيئــات مــن مســتقبل  CO2وهــو الســكر

جزيئــات  ، NADPHفيكــون الناتــج ( )6جزيئــات غليــر ألدهيــد

لينتــج ( )3جزيئــات مــن ســكر ســدايس

 PGALلبنــاء مركبــات عضويــة مثــل الغلوكــوز.

كل منهــا إىل جزيئــن مــن مركــب ثالثــي

 -3مرحلة إعادة تكوين مستقبل ( CO2ريبيولوز)

اخلــايس ربيولــوز ثنائــي الفوســفات RuBp

وســطي غــر مســتقر ،ال يلبــث أن ينشــطر

الكربــون يســمى محــض الغليرسيــن أحــادي

الفوســفات  .PGAوتســمى عمليــة ربــط

 CO2مــع الســكر اخلــايس عمليــة تثبيــت

الكربــون.



أحــادي الفوســفات  .PGALيغــادر حلقــة كالفــن جــزيء واحــد مــن

)Rgenerating of CO2 Acceptor phase (RuBP

تدخــل مخســة جزيئــات  PGALاملتبقيــة يف سلســلة مــن التفاعــات

املعقــدة إلعــادة تكويــن ثالثــة جزيئــات مــن الســكر اخلــايس ريبيولــوز

 RuBPمــن جديــد  .يســتهلك خالهلــا ( )3جزيئــات .ATP

روبسكو

Rubisco





مرحلة تثبيت الكربون

مرحلة االختزال

مرحلة إعادة تكوين
مستقبل ثاين أكسيد
الكربون
()RuBP

الشكل ( :)48حلقة كالفن.
تكرر حلقة كالفن َم َّرتني إلنتاج جزيء
َّ
واحد من الغلوكوز.






يغــادر حلقــة كالفــن جــزيء واحــد من
 PGALكل ( )3دورات لبنــاء مركبــات
عضويــة مثــل الغلوكــوز.

ﻛﺮﺑﻮن
ﻓﻮﺳﻔﺎت
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التفاعالت الضوئية :تعتمد على الضوء
 تستخدم الطاقة الضوئية. تصنّع  ATPو.NADPH تحلل الماء إلى  2H+و  2e-و .1/2O2 ينتج الماء كناتج ثانوي.طاقة ضوئية
التفاعالت الضوئية

O2

ماء

ATP + NADH

التفاعالت الالضوئية

CO2

(حلقة كالفن)

التفاعالت الالضوئية (حلقة كالفن) :ال تعتمد على الضوء
 تستخدم  ATPو.NADPH تستخدم .CO2 -تصنّع مركبات عضوية.

الشكل (  :)49م ّل ّخص التفاعالت الضوئية والالضوئية.
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مركبات عضوية

مثال

إذا كان عدد جزيئات ATPال ُمستهلَكة في أثناء حلقة كالفن هو  36جزيئًا ،فأُجيب عن األسئلة اآلتية:

 -1كم َم َّرةً تكرَّرت تفاعالت حلقة كالفن؟
 -2كم عدد جزيئات  NADPHال ُمستهلَكة؟
 -3كم عدد جزيئات  ATPال ُمستهلَكة؟
 -4كم عدد جزيئات  PGALالناتجة؟ التي تغادر حلقة كالفن واحدة؟
 -5كم عدد جزيئات الغلوكوز الناتجة؟
المعطيات:

 -1عدد جزيئات  CO2ال ُمثبَّتة في كل حلقة تفاعل (حلقة كالفن) هو ) (3جزيئات.
 -2ال ُمستهلَك في كل حلقة هو ) (9جزيئات من  ) 6( ATPجزيئات مصدرها التفاعالت الضوئية
الالحلقية ،و 3جزيئات مصدرها التفاعالت الضوئية الحلقية).
 -3ال ُمستهلَك في كل حلقة هو ) (6جزيئات من  ،NADPHمصدرها التفاعالت الضوئية الالحلقية.
 -4إنتاج جزيء واحد من  PGALيتطلَّب توافر ) (9جزيئات من  ،ATPو) (6جزيئات من ،NADPH
و) (3جزيئات من  ،CO2و) (3جزيئات من ال ُّس َّكر الخماسي ربيولوز ثنائي الفوسفات.
 -5إنتاج جزيء واحد من الغلوكوز يتطلَّب حدوث حلقتين لكالفن (يَلزم توافر ) (18جزيئًا من ،ATP
و) (12جزيئًا من  ،NADPHوتثبيت ) (6جزيئات من .)CO2
الحل:
 -1تكرَّرت تفاعالت حلقة كالفن َ 4مرّات:

9

= َ 4مرّات.

36
 -2عدد جزيئات  NADPHال ُمستهلَكة هو  24جزيئًا 24 = 6×4 :جزيئًا.
 -3عدد جزيئات  ATPال ُمستهلَكة هو  36جزيئًا 36 = 9×4 :جزيئًا.

 -4عدد جزيئات  PGALالناتجة (بوصفها ناتجًا نهائيًّا) هو  4جزيئات.
 -5عدد جزيئات الغلوكوز الناتجة هو جزيئان:

2
4

= .2
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أتح َّقق:

أ -أدرس اجلــدول اآليت الــذي ُيم ِّثــل اجلزيئــات التــي تُســته َلك يف
دورتــن مــن حلقــة كالفــن إلنتــاج جــزيء

واحد من الغلوكوز ،ثم أكتب العدد الالزم من كل جزيء ورد ذكره
يف اجلدول إلمتام دورتني من حلقة كالفن.
اجلزيئات

CO2

العدد الالزم

ATP

NADPH

18

ــب عــدد َذ ّرات الكربــون يف  5جزيئــات مــن  ، PGALثــم
أحس ُ
بُ -

السـكَّر
أربــط بينهــا وبــن عــدد َذ ّرات الكربــون يف  3جزيئــات مــن ُّ
اخلــايس ربيولــوز ثنائــي الفوســفات.

الربطُ بالتكنولوجيا
البناء الضوئي الصناعي Artificial Photosynthesis

للحــدِّ مــن املشــكالت البيئيــة النامجــة عــن اســتخدام الوقــود األحفــوري،
َ

ـر املناخــي ،وظاهــرة االحتبــاس احلــراري  Global warmingالتــي
مثــل :التغـ ُّ

ســببها انبعــاث غــاز ثــاين أكســيد الكربــون ،وتوفــر مــا َيلــزم مــن مــوارد البيئة

عامل ًّيــا؛ تتــواىل جهــود العلــاء إلجيــاد تقنيــات رخيصــة ونظيفــة حتاكــي عمليــة
البنــاء الضوئــي صناعيــا ،مثــل :تصنيــع ورقة نبــات صناعيــة ي ِ
مكنهــا امتصاص
ُ
ًّ
الطاقــة الشمســية ،وحتليــل املــاء إلنتــاج اهليدروجــن واســتخدامه َوقــو ًدا ،أو
اســتخدامه يف إنتــاج أنــواع َوقــود ُأخــرى ُمتجــدِّ دة وآمنــة ومســتدامة؛ وإنتــاج
الغــذاء واألســمدة واألدويــة بكفــاءة أكــر مــن كفــاءة طاقــة الكتلــة احليويــة

ألوراق النباتــات.
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مراجعة الدرس
 .1أدرس الشكل اآلتي الذي ُيب ِّين مراحل التن ُّفس الخلوي ،ثم ُأجيب عن السؤالين التاليين:

ِ
ستخد ًما المفاهيم اآلتية:
أ .أكتب ما يشير إليه كل رقم من األرقام ( )1-7في الشكلُ ،م

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

ب عدد جزيئات  ATPالكلية الناتجة من أكسدة جزيء واحد من الغلوكوز.
أحس ُ
بُ .

أي مراحل عملية البناء الضوئي يحدث ٌّ
مما يأتي:
 .2في ِّ
كل ّ
أ .تثبيت .CO2

ب .تح ُّلل .H2O

ج .اختزال حمض الغليسرين ُأحادي الفوسفات ( )PGAإلى غليسر ألدهيد ُأحادي الفوسفات (.)PGAL

د .إنتاجATP.

 .3أ .ما ُمستقبِل اإللكترونات النهائي ٍّ
مما يأتي:
لكل ّ
 .1سلسلة نقل اإللكترون في التن ُّفس الهوائي.

الحارة.
 .2عملية التن ُّفس الالهوائي لبكتيريا المياه
َّ

المركَّب الناتج في ٍّ
كل منهما.
ب .أذكر اسم ُ
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التخمر في إنتاج الطاقة عند َف ْق ِد األكسجين ،ودور الماء في عملية التن ُّفس الهوائي.
وضح أهمية
ُ .4أ ِّ
ُّ
 .5أدرس الشكل المجاور الذي ُيم ِّثل التكامل بين
عمليتي التن ُّفس الخلوي والبناء الضوئي ،ثم
		
ُأجيب عن األسئلة اآلتية:
أ .أذكر أسماء األجزاء المشار إليها بالرموز :أ،
ب ،ج ،التي توجد في ٍّ
كل من الميتوكندريا،
والبالستيدة الخضراء.

وضح آل َّية عمل األسموزية الكيميائية
بُ .أ ِّ
في تصنيع جزيئات  ATPفي ٍّ
كل من
الميتوكندريا ،والبالستيدة الخضراء.

(أ)
(ب)

ج .ما أهمية االنثناءات (األعراف) لتفاعالت
سلسلة نقل اإللكترون؟
ِ
يتكون مركز التفاعل في النظام الضوئي للبالستيدة؟
د .م َّم َّ
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(ج)

والتوسع
اإلثراء
ُّ
البكتيريا والطاقة Bacteria and energy
ٍ
ُســمى البنــاء
تعمــل بعــض الكائنــات احل َّيــة الدقيقــة الالهوائيــة عــى إنتــاج مــواد عضويــة يف عمليــة ت ّ

ـدرا لإللكرتونــات
الكيميائــي؛ إذ تَســتخدم هــذه األنــواع بعــض املــواد التــي تتأكســد بســهولة ،بوصفهــا مصـ ً
مثــل  ،H2Sبـ ً
ـارة التــي تعيــش
ـدل مــن املــاء .ومــن األمثلــة عليهــا :بعــض أنــواع األثريــات ،وبكترييــا امليــاه احلـ َّ

يف بيئــات ال يصلهــا الضــوء ،وبكترييــا تأكســد الكربيــت.

ي ِ
مكــن لبعــض أنــواع البكترييــا الالهوائيــة التــي تعيــش يف املناجــم ويف قــاع البحــرات ْ
أن حتصــل عــى
ُ

الطاقــة عــن طريــق اســتخدام اإللكرتونــات املوجــودة يف البيئــة املحيطــة .وقــد اكتشــف باحثــون مــن جامعــة
ماساتشوســتس األمريكيــة َّ
أن بكترييــا جيوباكــر  Geobacterتتخ َّلــص مــن اإللكرتونــات التــي توجــد داخلهــا

ـون مــن أليــاف نانويــة
باســتعامل شــعريات طويلــة؛ وهــي تراكيــب تنتــر عــى ســطح اخلاليــا البكترييــة ،وتتكـ َّ
ِ
ـون مــن بروتينــات تُشــبِه الســيتوكرومات .Cytochromes
موصلــة للكهربــاء و ُيعت َقــد َّأنــا تتكـ َّ
يســعى العلــاء إىل االســتفادة مــن خصائــص البكترييــا ِ
املوصلــة للكهربــاء يف إنتــاج تكنولوجيــا ح َّيــة
وصديقــة للبيئــة ،تُســتخدَ م يف املجــاالت الطبيــة ،وتوليــد الكهربــاء ،وتعقيــم امليــاه اجلوفيــة.
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األول:
السؤال َّ

مراجعة الوحدة

لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات ،واحدة فقط

صحيحةُ ،أحدِّ دها:

 .1أحد أنواع الكربوهيدرات الذي ُيم ِّثله الشكل المجاور هو:
أ .السيليلوز.

المتعدِّ دة التي تُستخدَ م
السكَّريات ُ
 .2الغاليكوجين من ُّ
ب .النباتات.

جـ .الفطريات.

د .البكتيريا.

جـ .الثالثية.

المتعدِّ دة.
دُ .

السكَّريات:
ُ .3ي َعدُّ الغلوكوز والغالكتوز من ُّ
ب .الثنائية.
أ .األُحادية.
 .4يشير الحرف (أ) في الشكل

د.

جمموعة كيميائية

ب .النشا.

D

C

ج .البروتين.

B

A

د .الستيرويد.

 .8فصيلة دم الشخص الذي يستقبل الدم من فصائل الدم
التبرع بالدم ّإل
جميعها ،لكنَّه ال يستطيع ُّ

ألشخاص من فصيلة دمه فقط ،هي:
دAB+ .
جـO- .
بAB+ .
أO+ .

 .9إحدى العبارات اآلتية غري صحيحة يف ما يتع َّلق
باحلموض النووية  RNAو:DNA
أ .احتواء  RNAعلى القاعدة النيتروجينية يوراسيل.

المجاور إلى:

ب .مجموعة أمين.

أ.

جـ.

أ .السيليلوز.

السكَّر الثنائي.
دُّ .

أ .مجموعة كاربوكسيل.

ب.

العضوي:

جـ .الغاليكوجين.

أ .الحيوانات.

للخلية هو:

للمركَّب
 .7الصيغة البنائية التي ُيم ِّثلها الشكل المجاور هي ُ

ب .النشا.

لتخزين الطاقة في:

المفس َفرة في الغشاء البالزمي
 .6الترتيب الصحيح لليبيدات ُ

ب .احتواء  DNAعلى القاعدة النيتروجينية يوراسيل.

(أ)

ج .جزيء غليسرول.

د .مجموعة هيدروكسيل.

 .5إحدى الخصائص اآلتية تنطبق على البروتينات الليفية:
أ .الذوبان في الماء.

ب .وجود سالسلها الجانبية  Rالقطبية في اتجاه الخارج،
م ِ
واجه ًة للمحاليل المائية التي تحيط بها.
ُ

جـ .من األمثلة عليها الهيموغلوبين.

د .وجود سالسلها الجانبية  Rغير القطبية في اتجاه
الخارج ،م ِ
واجه ًة للمحاليل المائية.
ُ

جـ .احتواء  RNAعلى القاعدة النيتروجينية ثايمين.

وتكون  RNAمن
تكون  DNAمن سلسلة واحدة،
ُّ
دُّ .
سلسلتين لولبيتين.

 .10إحدى اآلتية ال ُت َعدُّ جز ًءا من النيوكليوتيدات:
ب .الغليرسول.
أ  .الفوسفات		.
السكَّر اخلاميس.
جـ .القاعدة النيرتوجينية.
دُّ .

 .11الدور الرئيس للتفاعالت يف حلقة كربس هو:
أ  .إنتاج الطاقة.
ب  .إنتاج .CO2

جـ -اختزال  ، NAD+وFAD؛ الستخدامهما في الفسفرة
التأكسدية.

د -إنتاج ُمركَّب رباعي الكربون وحمض سيتريك في
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السيتوبالزم.

مراجعة الوحدة

األول الضوء بأقىص فاعلية بوحدة النانومرت ( )nmهو:
 .12الطول املوجي الذي متتص عنده صبغة النظام َّ
				
جـ680 .
			
ب700 .
		
أ 860 .

 .13مصدر الطاقة الذي ُينتِج املواد العضوية يف حلقة كالفن هو:
		
أCO2 ،ATP .

		
جـATP ،NADPH .

		
بO2،NADPH .

د76 .

دATP ،H2O .

 .14إحدى العبارات اآلتية تنطبق عىل الكائنات احل َّية التي تقوم بعملية البناء الكيميائي:
مصدرا للطاقة.
ب .استخدامها الضوء
أ .عدم إنتاجها جزيئات ُمركَّبات عضوية.
ً
مصدرا لإللكرتونات بدل املاء.
د .استخدامها H2S
			
جـ	.مت ّثل أنواعا من النباتات.
ً
 .15إذا ُأنتِج  12جزي ًئا من  COيف عملية تن ُّفس هوائيَّ ،
فإن عدد جزيئات الغلوكوز املتأكسدة هو:
2

أ .جزيء واحد.

ب .جزيئان.

أ .أكسدةً.

ً
اختزال.
ب.

أ .حلقة كالفن.

ب .حلقة كربس.

جـ .سلسلة نقل اإللكترون.

أ .الهواء.

ب .ثاني أكسيد الكربون.

			
جـ .الغلوكوز.

ُسمى:
 .16عملية فقدان اإللكرتونات جزيء  NADHت ّ

		
جـ .ثالثة جزيئات.

د .أربعة جزيئات.

			
جـ .فسفرةً.

د .بنا ًء كيميائ ًّيا.
د .التح ُّلل الغاليكولي.
د .الماء.

 .17تُنتَج جزيئات  ATPمن العمليات اآلتية مجيعها باستثناء:

 18مصدر األكسجني ا ُمل ِنطلق من عملية البناء الضوئي هو:

السؤال الثاني:

َأ ِصل بني املصطلح العلمي والوصف ا ُمل ِ
ناسب له يف ما يأيت:
الرابطة الغاليكوسيدية

التح ُّلل الغاليكويل

أ

الطاقة الالزمة ل َبدْ ء التفاعل الكيميائي.

ُمرافِقات اإلنزيم

ب
ج

السكَّريات.
بروتني يتصل بسلسلة أو أكثر من ُّ

د

حت ُّلل الغلوكوز إلنتاج جزيئي بريوفيت.

بريمدين

هـ

الرابطة اإلسرتية

و

ATP

رابطة تسامهية تربط بني الغليرسول واحلموض الدهنية.

وسكَّر الرايبوز ،وثالث جمموعات
جزيء حفظ الطاقة الذي َّ
يتكون من األديننيُ ،
من الفوسفات.
بروتني َّأويل.

السكَّرية
الربوتينات ُّ

ز
ح

البناء الصناعي

ي

رابطة تسامهية تربط بني جزيئات الغلوكوز.

ل

استخدام ورقة نبات صناعية قادرة عىل امتصاص الطاقة الشمسية ،وحتليل املاء.

طاقة التنشيط

حلقة كالفن

ط

يتكون من سلسلة من احلموض األمينية
َّ

ك

والقوة
متنح جدران اخلاليا النباتية املرونة
َّ

م

حلقة كربس

السيليلوز.

حتدث تفاعالهتا يف ال ُّل ْحمة داخل البالستيدة.

تتكون من حلقة واحدة ،و ُيم ِّثلها األدينني والغوانني.
قواعد نيرتوجينية َّ
حتدث تفاعالهتا يف احلشوة داخل امليتوكندريا.

عوامل مساعدة عضوية لإلنزيامت.
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السؤال الثالث:

بناء عىل دراستي احلموض النوويةُ ،أجيب عن السؤالني اآلتيني:
ً
أُ .أصنِّف احلمض النووي يف الشكل املجاور إىل  DNAو،RNA
فسا إجابتي.
ُم ِّ ً

ب .ما نسبة السايتوسني يف قطعة من  DNAإذا كانت نسبة
الغوانني فيها( )42%؟

غوانني

السؤال الرابع:

سايتوسني

أدينني

يوراسيل

شخص فصيلة دمه :AB
أ  .ما أنواع ُمو ِّلدات الضد عىل سطح خاليا دمه احلمراء بحسب نظام ABO؟
فس :ملاذا حيدث حت ُّلل يف الدم لدى شخص فصيلة دمه  Oعند نقل دم إليه من الشخص الذي فصيلة دمه AB؟
بُ .أ ِّ

السؤال الخامس:

ُأحدِّ د مستوى تركيب ٍّ
كل من الربوتينات اآلتية:

السؤال السادس:

(أ)

(ب)

ُيم ِّثل الشكل املجاور العالقة بني نشاط إنزيامت ُمع َّينة

لكائنني ح َّيني خمتلفني (أ ،ب):

ـمى درجــة احلــرارة التــي يصــل فيهــا نشــاط
أ .مــاذا تُسـ ّ

اإلنزيــم إىل النقطــة س؟
ـارة،
بُّ .
أي الكائنــن ُيم ِّثــل بكترييــا تعيــش يف امليــاه احلـ َّ
ـرا إجابتــي؟
ُمفـ ِّ ً
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(ج)

السؤال السابع:

أدرس الشكل اآليت الذي يبي أثر زيادة تركيز املادة ا ُمل ِ
تفاعلة يف ُمعدَّ ل رسعة التفاعل ،ثم ُأجيب عن السؤالني التاليني:
ُ ِّ

مكن فيها زيادة معدَّ ل رسعة التفاعل عند زيادة تركيز املادة ا ُمل ِ
أ .أي احلاالت (س ،ص ،ع) ي ِ
تفاعلة؟
ُ
ُّ
ُ
بُ .أحدِّ د احلالة التي يكون فيها اإلنزيم مشبعا باملادة ا ُمل ِ
تفاعلة.
ُ ًَ

السؤال الثامن:

ُأحدِّ د عدد اجلزيئات الناجتة من كل مرحلة من املراحل الوارد ذكرها يف اجلدول اآليت:
املرحلة

التح ُّلل الغاليكويل

عدد
جزيئات

NADH

عدد
جزيئات

FADH2

عدد جزيئات
 ATPالناجتة
مبارش ًة

عدد جزيئات
 CO2الناجتة

عدد جزيئات ATP

الناجتة من سلسلة نقل
اإللكرتون

عدد جزيئات
 ATPالكلية

أكسدة البريوفيت
(جزيئان)
حلقة كربس (دورتان)
جمموع جزيئات ATP

السؤال التاسع:

يف أشــهر زمنيــة ُمــدَّ دة مــن عــام 1930م ،وصــف أطبــاء التغذيــة لألشــخاص مــن ذوي الــوزن الزائــد كميـ ٍ
ـات
ّ
ِّ
ـارا يســاعدهم عــى فقــدان الــوزن الزائــد،
ـمى داينيرتوفينــول  Dinitrophenol: DNPبوصفــه َع ّقـ ً
قليلـ ًة مــن ُمر َّكــب ُيسـ ّ
ولكـ ْن رسعــان مــا ُحظِــر هــذا ا ُملر َّكــب بعــد تسـ ُّببه يف وفــاة بعضهــم.
+
ـرب مــن منطقــة احل ِّيــز بــن الغشــائي
جيعــل هــذا ا ُملر َّكــب غشــاء امليتوكندريــا الداخــي ن ّفــا ًذا للربوتونــات H؛ فتتـ َّ
إىل داخــل احلشــوة.
ُأفس :كيف ُيس ِّبب هذا ا ُملركَّب لبعض متعاطيه اجلفاف ،واإلهناك الشديد ،وفقدان الوزن ،واملوت ا ُمل ِ
فاجئ؟
ِّ
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السؤال العاشر:

َّبات عضوي ٌة َتتزن الطاقة:
ينتج من تفاعالت حلقة كالفن ُمرك ٌ
فس :ملاذا تعتمد حلقة كالفن عىل التفاعالت الضوئية؟
أُ .أ ِّ

وضح العمليات التي حتدث يف مرحلة االختزال داخل حلقة كالفن.
بُ .أ ِّ

السؤال الحادي عشر:

ُأحدِّ د أوجه التشابه واالختالف بني ٍّ
كل ممّا يأيت:
أ .التن ُّفس اخللوي يف خلية عضلية لالعب يف بداية سباق طويل املسافة (ماراثون) ،والتن ُّفس اخللوي يف اخللية
العضلية نفسها هلذا الالعب يف هناية السباق.

ب .التفاعالت الضوئية احللقية ،والتفاعالت الضوئية الالحلقية.

السؤال الثاني عشر

أدرس ا ُملخ َّطط املجاور الذي ُي ِّبي خطوات عملية
التخمر الكحويل ،ثم ُأجيب عن األسئلة اآلتية:
ُّ
أ  .ما اسم املرحلة املشار إليها بالرمز (ص)؟ أين
حتدث؟

ب .ما اسم ا ُملركَّب املشار إليه بالرمز (س)؟

ج .ما رقم اخلطوة التي ُينتَج فيها غاز ثاين أكسيد
الكربون؟

د .كم جزي ًئا من الكحول اإلثييل ينتج من حت ُّطم
جزيء واحد من الغلوكوز؟
التخمر
وضح كيف يستفاد من عملية
هـُ .أ ِّ
ُّ
عجنات.
الكحويل يف صناعة ا ُمل ِّ
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السؤال الثالث عشر:

ُأ ِ
قارن بني سلسلة نقل اإللكرتون ،واألسموزية الكيميائية يف كل من امليتوكندريا والبالستيدة اخلرضاء ،مستعينًا

باجلدول اآليت.

وجه املقارنة

اسم ال ُع َض َّية

امليتوكندريا

البالستيدة

عملية األيض التي حتدث فيها
مصدر الطاقة

مصدر اإللكرتونات يف سلسلة نقل اإللكرتون
استخدامات طاقة اإللكرتونات يف سلسلة نقل اإللكرتون
اجتاه حركة الربوتونات  H+يف أثناء األسموزية الكيميائية
ا ُملستقبِل النهائي لإللكرتونات

السؤال الرابع عشر:

ناسب العبارات يف املجموعة الثانية ،علم بأنَّه ي ِ
أختار يف ما يأيت من املجموعة األوىل ما ي ِ
مكن تكرار االختيار من
ُ
ُ
ً
املجموعة األوىل ،أو عدم االختيار منها ً
أصل:
املجموعة األوىل:

أ .التفاعالت الضوئية.

ب .التفاعالت الالضوئية (كالفن).
ج .حلقة كربس.
د .التح ُّلل الغاليكويل.
هـ .ال يشء ممّا ُذ ِكر.

املجموعة الثانية:

 .1حتدث يف السيتوبالزم.
 .2يتح َّلل املاء.

 .3ينتج البريوفيت.

السكَّر.
 .4ينتج ُّ

 .5ينتج األكسجني.
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السؤال الخامس عشر:

ً
جدول للمقارنة بني بروتني اهليموغلوبني وبروتني الكوالجني ،من حيث :عدد السالسل ،والذائبية يف املاء،
ُأن ِّظم

والشكل النهائي الثالثي األبعاد ،والوظيفة احليوية.

السؤال السادس عشر:

أ .كيف تُؤ ِّثر احلرارة يف الشكل الثالثي األبعاد ُلزالل البيض عند سلقه؟

الزالل وحتويله إىل محوض أمينية قابلة لالمتصاص؟
ب .ما دور إنزيم الرتيبسني يف هضم ُّ
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