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 مقذمت في النيمياء الحيىيت

 

 

  ما هي النيـميــاء الحـيىيـــت

  الهذف مً دراست النيمياء الحيىيت

  ارجباغ النيمياء الحيىيت بالعلىم ألاخزي:

  أهميت النيمياء الحيىيت لؼالب الؼب:

  جاريخ وجؼىر النيمياء الحيىيت

  Monomersملىهىميراثوا  Polymersالبىليميراث

  Catabolismوالبىاء Anabolismمفهىم الهذم 

  الخليت و منىهاتها

  Biomoleculesالجشيئاث الحيىيت 

 

 الكيـميــاء الحـيويـــة ما هي 

  كيمياء الخياة، ألنها تهخم بذساظت ألاظاط الكيميائي للخياة.حلشي بأنها 

 .ت بشكل دُيّ، وجبدث كيٌيت اظخِالبها  جذسط مخخلٍ مكىهاث الخالًا الخيت واإلاكىهاث جدذ الخلٍى

 .جذسط حميم الخٌاكالث التي جدذر داخل الخليت الخيت والتي جإدي الظخمشاسها كلى ُيذ الخياة 

 خليت الخيت مً جٌاكالث وما ًىجم كنها مً أمشاض؛ ًهي جذسط الـىاهش تهخم بجميم ما ًدذر في ال

 والبىاػً.
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  كالِلّ والخىجش واللىاػٍ والاهٌلاالث...ُادسة كلى جٌعحر مجمىكت مً الـىاهش اإلاشجبؼت باإلوعان؛ 

 وجٌعشها بىاء كلى الهشمىهاث اإلاعإولت كنها.

  ت وأظاظيت مً أحل ت طشوٍس ت الكيمياء الخيٍى  للخياة. الٌهم ألاكثر مً العؼخيحلذ ملًش

 الهدف من دراسة الكيمياء الحيوية

ت مكىهاث الخليت الخيت، وششح ووصٍ حميم اللملياث والخٌاكالث الكيميائيت التي جدذر  .1 ملًش

ئيت الذُيِتطمً الخالًا الخيت بخٌاصيلها   .الجٍض

ت. (Structure and Function)بييت ووؿيٌت دساظت  .2  اإلاشكباث الخلٍى

ت التي جخللّ بالخليت ظىاء  Metabolismظت اظخِالب هزه اإلاشكباث دسا .3 )حميم اللملياث الخيٍى

ئاث أو هذمها للخصىل كلى الؼاُت(.  بتركيب الجٍض

 جىـيم هزا الاظخِالب )الخلل ًيه ًإدي كلى مجمىكت مً ألامشاض الاظخِالبيت(. .4

ىل كليها، وألامشاض التي دساظت الؼاُت وكيٌيت الخصىل كليها، وألامشاض التي حليّ الخص .5

 جدذر كىذ كذم الخصىل كلى الؼاُت.

 ارتباط الكيمياء الحيوية بالعلوم األخرى:

 مً أحل ًهم واظديلاب 
ً
ت واإلاشطيت ًِؽ، بل هي أظاظيت أًظا ٍش ليعذ مهمت لترظيخ مبذأ الكيمياء العٍش

 ومنها:والللىم الؼبيت ألاخشي،  Biologyحميم كلىم الخياة 

  كلم الصبوياث والىسازت(Genetics) 

  بيىلىحيا الخليت(Cell Biology) 

 ئيت  (Molecular Biology) البيىلىحيا الجٍض

 /ىلىحيا /كلم وؿائٍ ألاكظاء  (Physiology) الٌحًز

  ديت اإلاشطيت  (Pathology)الللىم الدشٍش
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  كلم اإلاىاكت(Immunology) 

  كلم العمىم(Toxicology) 

 كلم ألاخياء الذُيِت (Microbiology)  

  الللىم الصيذالهيت(Pharmacy)  والذوائيت(Pharmacology) 

  م ملحن ُذ ًإدي ت هامت لللم العمىم كبر دساظت جشكيب مادة مليىت جخشب أهٍض حلذ الكيمياء الخيٍى

 ًِذاهه للمىث

 ت ت جشكيب ألادٍو ّ ملًش  لللم اللِاُحر كً ػٍش
ً
 وهي هامت أًظا

  ت جشكيب الجذاس الخلىي وهامت لللم الجشازيم مً أحل ت للجشازيم ًملًش البييت الكيميائيت الخيٍى

 والٌحروظاث املخخلٌت

 :الصيدلةأهمية الكيمياء الحيوية لطالب 

  ت كيٌيت الخٌاؾ ت ًيما ًخص كلم الصخت واإلاشض، وجمكنهم مً ملًش جضودهم بكميت كبحرة مً اإلالًش

 كلى الصخت.

  ت ألاظاط الكيميائي الخيىي لألمشاض وحشخيصها وجدذًذ أظبابها ومً زم  جٌيذهم اإلالالجت في ملًش

 لها. الٌلالت

  ئيت اإلاشجبؼت باألمشاض ت أظباب الكثحر مً ألامشاض والظيما العشػاهاث، وآلاًاث الجٍض جٌيذ في ملًش

 الىسازيت.

 .لصىم اللِاُحر الجذًذة 
ً
 مخىىسا

ً
كشا ت واضخت ًو  جِذم سٍؤ

ت ًان:خعب ا  لكيمياء الخيٍى

ش له ُذس أكبر مً الؼاُت ًكىن أكثر صخت مً هحره  اللظى الزي ًخًى

 أي خلل في الخصىل كلى الؼاُت ًإدي ئلى اإلاشض
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ت هى اولذام الؼاُت  اإلاىث مً الىاخيت الكيميائيت الخيٍى

ت أكثر مً مجشد الٌهم العؼخي للخياة  وإهما جبدث في الخياة بالصميم. ولزلك، ًالكيمياء الخيٍى

 تاريخ وتطور الكيمياء الحيوية

  ت مً الللىم الخذًثت بذأ جؼىسها في نهاًت الِشن الخاظم كشش وبذاًت الِشن الكيمياء الخيٍى

.ً  اللشٍش

 .الِذماء لم ًكً لذيهم أظاط خيىي للكثحر مً ألامشاض 

 ت. ألاإلاان  أول مً اكدشٍ كلم الكيمياء الخيٍى

  ليمياء الحياةكّشًها اللالم ألاإلااوي هيىبحرن بـ. 

ت: خ الكيمياء الخيٍى  جال رلك خذزان كـيمان في جاٍس

 .الخفاعالث النيميائيتالدشاف إلاهشيماث ودورها في جحفيز  .1

 الدشاف الحمىض الىىويت لجشيئاث هاقلت للمعلىماث الىراثيت. .2

  بغ 1937كام بغ. اكدشٍ كٍش  خلِت خمع الليمىن والتي حعمى آلان خلِت كٍش

هي  ←حلقت لزيبس هي السبيل املشترك اللخقاء مل مً هىاجج اسخقالب السنزياث والذسم وغيرها 

 الؼزيق النهائي السخقالب مل املزلباث العظىيت.

  ك باكدشاي العلعلت الخلضوهيت اإلاظاكٌت ل  1953كام  . DNAُام واحعىن وكٍش

  ُا 1955كام.
ً
ا  م ظاووش بخدذًذ حعلعل الاوعىلحن، والزي مكً الللماء مً صىاكخه مخبًر

  ُام ظاووش وحيلبحرث بخدذًذ حعلعل الخمع الىىوي  1981كامDNA . 

  ِت ُام كاسي مىلييغ  1993كام   PCRبابخكاس ػٍش

 بششي أدي رلك ئلى ئػالَ مششوق الجيىىم الHGP  2113وجم ئهجاص الخاسػت الىسازيت كام. 



  

5 
 

  Monomersوالمونوميرات  Polymersالبوليميرات

 :)ت، وهى ال اإلاىهىمحر )اإلاىخىد ً البىليمحر.أصوش مشكب في الكيمياء الخيٍى  ىخذة ألاظاظيت لخكٍى

 :)ئت مً هىق واخذ وليعذ مً أهىاق مخخلٌت )ٌشترغ الخجاوغ  البىليمحر )اإلاخمازش هى جكشس حٍض

 ليخم الاسجباغ(.

  ئاثأما  أهىاق مخخلٌت مً اإلاىهىمحراث. ًخخجمم مً الجٍض

 ً ذعى هزا جٌاكل  مخماثلينًدشكل البىليمحر مً اسجباغ مىهىمحًر ئت ماء، ٍو ، Dehydrationالخنثيف بجزق حٍض

 .Hydrolysisالحلمهت والخٌاكل اإلالاكغ له هى 

Monomer  Polymer  Micromolecule  Macromolecule  Cell 

Monomer Molecule 

اث  Monosaccharidesظكاكش أخادًت   Carbohyratesظكٍش

 Proteins andوكذًذاث ببديذ  بشوجيىاث Amino Acids خمىض أميييت

Polypeptides 

 بىليمحراث
ً
 ليعذ دائما

 خمع دظم + مشكب كدىلي /هليعشول وهحره/

 

 Lipidsدظم 

 Nucleotidesهكليىجيذاث 

 /أظاط آصوحي + ظكش خماس ي + 

 ًىظٌاث/صمشة 

 

ت   Nucleic Acidsخمىض هىٍو

 

 غالبيت الليبيذاث ال حعخبر مً البىليميراث ألنها غير منىهت مً مىهىميراث مخجاوست!!!
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  Catabolismوالبناء Anabolismمفهوم الهدم 

  ص بشكل
ّ
ت دساظت اظخِالب حميم اإلاىاد الذاخلت ئلى الجعم، والاظخِالب ًلخ ئن مهمت الكيمياء الخيٍى

 كام بلمليخحن أظاظيخحن هما الهذم والبىاء.

  ،كمليتي الهذم والبىاء مخالصمخان ومخكاملخان، خيث أن الهذم ًخم مً أحل الخصىل كلى الؼاُت

 وحعخخذم هىاجج الهذم ألاخشي مً أحل كمليت البىاء.

 .هزه اإلاعالك الاظخِالبيت جدذر في أحضاء مليىت مً الخليت 

  الخالت اإلاثاليت.ًخىاصن البىاء والهذم في 

  ذ كملياث البىاء كلى كملياث الهذم  ./عىذ ألاػفال في سً الىمى/في بلع الخاالث جٍض

  ذ كملياث الهذم كلى البىاء ذ جٍض  ./عىذ النهىلت أو في بعع الحاالث املزطيت/ُو

 

 

 

 

 

 

 

 هدم بالحلمهة

 بناء بالتكثيف
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  الاساسياث الهامت:مي هفهم النيمياء الحيىيت يجب جذلز بعع 

  الخالًا هي راث دسحت كاليت مً الخىـيم وجدخاج مصذس دائم للؼاُت مً أحل الخٌاؾ كلى الخالت

 اإلاثاليت للخليت. 

  ئاث: )الكشبىهيذساث، البروجيىاث، الذهىن، الاخماض حميم الكائىاث حعخخذم الىىق هٌعه مً الجٍض

ت(.   الىىٍو

 ت جخظمً آالي اإلاعالك ، وهزه اإلاعالك جخؼلب Chemical Pathwaysالكيميائيت  اللملياث الخيٍى

 الخىـيم الذُيّ والخكامل ًيما بينها للخٌاؾ كلى الخياة، وأي خلل ًيها ًإدي ئلى أمشاطياث مليىت. 

  ت التي حلذ  DNAأوامش الىمى والخكازش والخؼىس في كل كائً حي ًخم جشمحزها بىظاػت الخمىض الىىٍو

 في الخليت.  مشكض اإلاللىماث ألاظاظيت

 الخلية و مكوناتها

 

 Cellsالخاليا 
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  .الخليت هي لبىت الخياة ألاظاظيت، وأصوش وخذة بىائيت طمً الكائً الخي 

 .وهي أصوش كائً في اإلاخلظيت 

  ُذ جكىن الخليت الكائً الخي بأكمله )وخيذاث الخليت كالٌحروظاث والظيما ًحروظاثRNA ذ جكىن (، ُو

 الخليت واخذة مً ملياساث الخالًا اإلاكىهت للكائً الخي )مخلذد الخالًا(. 

 ٍلكً هزا ًخؼلب ظالمت كل حضء مً لها دوس هام في الىمى وإكادة التركيب واظخخذام الؼاُت والخكيي ،

 .أكظائها والظيما الوشاء الخلىي والىىاة والعيخىبالظما

  هاهىهشام 1ٍِابل رلك كخلت همىرحيت جبلى ، و ميكشوهاث 11حجمها الىمىرجي. 

 .الخليت الىاضجت هي التي جدخىي كلى الىىاة 

الخالًا التي جٌخِش ئلى الىىاة هحر ُادسة كلى اصؼىاق البروجيىاث والكىليدعشول، والخالًا هحر الىاضجت هحر 

 ُادسة كلى اصؼىاق الكىلعترول.

  :ُذ جكىن بذائيت الىىي أو خِيِيت الىىي 

ا املخخلٌت، جٌخِش هىاة أو هياكل هشائيت مديؼت باللظياث. .1  بذائيت الىىي: حشمل أهىاق البكتًر

ت(، جملك هىاة وكظياث  .2 خِيِيت الىىي: حشمل أهلب الخالًا ألاخشي )هباجيت، خيىاهيت، ًؼٍش

ت.   خلٍى

   مصذس ػاُت معخمشولكي حعخمش في أداء وؿائٌها جدخاج الخليت ئلى. 

 ُمشاخل كذًذة ومدعلعلتًخم اظخخالص الؼا ّ ّ جٌاكالث الهذم ًو  .ت مً اإلاشكباث املخخلٌت كً ػٍش

  ختى ًخم اظخخذام الؼاُت في الخليت بالشكل ألامثل ًجب أن جكىن الخليت هاضجت )جدخىي كلى هىاة كما

ركشها( وهزا ٌلني امخالكها مجمىكت مً الخصائص جإهلها الظخخالص الؼاُت مً الوزاء وأداء مخخلٍ 

ت /اللظياث/.الىؿ ت وهزا ًخدِّ كىذ ظالمت كل البنى ما جدذ الخلٍى  ائٍ الخيٍى

ت/والعيخىصو  الىىاة ظالمت هما الخالًا ظالمت في كاملحن أهم  ل /اللصاسة الخلٍى

 ظليمت. هحر خليت ئلى ًإدي منهما أي في وأي خلل 
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 :لذراست الخليت يجب دراست خصائص مل مً غشائها وعظياتها 

 :Plasma Membraneالغشاء الهيىلي 

  ًٌلضل الخليت ك

الىظؽ الخاسجي، 

ًيلمل كداحض أمان 

 لها.

  له أدواس هامت حشمل

الىِل الخلىي 

، وأي خلل وؤلاشاسي 

في الوشاء الخلىي 

 في هِل 
ً
ٌعبب خلال

 اإلاللىماث.

  م ُذ ًللب دوس اهٍض

 .ATPaseمثل 

 ًالبروجيىاث، مثل مطخت البروجىن  مً أهم اكماله اللمل كمطخت الخخىائه كذد كبحر م

 ومطخت الصىدًىم بىجاظيىم.

 هشاء خلىي ظليم = خليت ظليمت

 :Nucleusالىىاة 

 .مشكض اإلاللىماث الشئيغ طمً الخليت 

 مكان جظاكٍ الـDNA وجشكيب الـRNA بي ت مكان جشكيب الخمع الىىوي الٍش  RNA، وحلخبر الىٍى

بىصوم.  الٍش
ً
 مشكال

 ادة لها ئلى الشكل الٌلال أو الوحر ًلال. جمخلك الِذسة كلى ٍص ماث وجدٍى  أو ئهِاص اهخاج ألاهٍض
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  ت أو أحضاء منها، وهزه الخالًا اث الخمش والصٌيداث الذمٍى هحر بلع الخالًا كذًمت الىىاة كالكٍش

 ُادسة كلى جشكيب البروجحن

 :Mitochondriaاملخقذراث 

  كشاي.كظيت مداػت بوشاء مضدوج مم ظلعلت مً الؼياث جذعى ألا 

 الؼاُت، جِىم باهخاج الؼاُت مً خالل كمليت الاظخِالب. لأبيا 

  ألاكعذة بيخا، هذم ّ ماث الالصمت للملياث الهذم، مثال: هذم الذظم كً ػٍش جدخىي كلى حميم ألاهٍض

بغ.  ّ خلِت كٍش اث كً ػٍش  العكٍش

  بغ و ماث لخلِت كٍش ماث اإلاخللِت اإلاشكباث ألاظاظيت في ئهخاج الؼاُت جدخىي كلى حميم ألاهٍض ألاهٍض

 باألكعذة.

  ألاكثر ُذسة كلى ئهخاج الؼاُتالخالًا الوىيت باإلاخِذساث هي. 

  ت الذم الخمشاء ولب الكليت وشبكيت اللحن والىؼاي ال جدىي مخِذساث وبالخالي ، ال جيخج ػاُتكٍش

.
ً
 وجدصل كلى الؼاُت مً جدلل الولىكىص مثال

 :(ER)الشبنت الهيىليت الباػىت 

  ئاث.شبكت  هِل الجٍض

   :لها هىكان 

  :(SER: Smooth Endoplasmic Reticulum) اإلالعاء .1

ماث اإلاؼلىبت للمليت الاظخِالب. م جشكيب واظخِالب الذهىن، ألنها جدخىي كلى ألاهٍض  مُى

 (:(RER: Rough Endoplasmic Reticulumالخشىت  .2

 .)ًبىصوماث )حعبب اإلاـهش الخش  جكىن موؼاة بالٍش

  نها طمً الاهشيت، وفي كمليت اصؼىاق بىصوماث مً خالل ئًشاصها أو جخٍض جذخل في كمليت جشكيب الٍش

 البروجيىاث.
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 : Golgi Apparatusجهاس غىلجي 

  ئاث وإدخال الخلذًالث كلى البروجيىاث لخصبذ هاضجت ووؿيٌيت ُابلت معإول كً كمليت خضم الجٍض

 لالظخخذام مً ُبل الخليت.

 مً ألاهشيت اإلاخكذظت ًَى بلظها البلع. ًخألٍ مً ظلعلت 

 .صالث اإلاىاد مً الشبكت الهيىليت الخشىت ئلى حهاص هىلجي  جدمل الخٍى

 .صالث بحن ألاكىام بيىما جخدىل البروجيىاث للشكل الىاضج  جيخِل الخٍى

 :Lysosomesالجسيماث الحالت 

 هشائيت لها دوس مهم في هذم البروجيىاث وألاهشيت طمً الخالًا.  كظيت 

 .ماث الهاطمت  جدخىي الاهٍض

 :Cytosolسيخىسول 

 .مولٌت ملخخىي الخليت 

 .ت  ًدخىي كلى ظائل اللصاسة الخلٍى

 .اث والذظم والبروجيىاث  أظاظيت في اظخِالب العكٍش

  ت ِاسهت بحن الخالًا كاإلاِاسهت بحن الخالًا مذي هطج الخليت وصختها وبالخالي اإلاًخم مً خاللها ملًش

 
ً
ا  .البيظيت مجهٍش

ت ظليمت  ظيخىصول ظليم=بنى جدذ خلٍى

  Biomoleculesالجزيئات الحيوية 

  ت، ووخذة البىاء  11111الخالًا الىباجيت والخيىاهيت جدخىي ما ًِاسب ئاث الخيٍى هىق مً الجٍض

ت باإلطاًت للٌيخاميىاث ألاظاظيت لهزه ألاهىاق هي: كشبىهيذساث، لبيذاث،  بشوجيىاث، أخماض هىٍو

 واإلالادن.
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  مً مدخىي الخالًا مً خيث الىصن خيث جخخلٍ اليعبت خعب هىق  95 – 51ٌشكل اإلااء خىالي %

 اليعيج )كظلي، شخمي، كصبي(.

 ( ألاًىهاث+  (Ca++, K+ , Na مً الىصن.1حشكل % 

 ت ٌل ت اللظٍى ئاث الكيميائيت الخيٍى  (.C/H/N/O/P/Sخبر أظاظها الزساث )حميم أهىاق الجٍض

  مً هيكل كشبىوي باإلطاًت بضمشة وؿيٌيت أخشي، خيث 
ً
ت هي مشكباث جخكىن أظاظا اإلاشكباث اللظٍى

 ٌلذ الكشبىن اللىصش ألاكثر أهميت )دوسة(. 

 النزبىن:

 ميم ًخىاحذ في الكائىاث الخيت بشكل أكبر مً جىاحذه في الؼبيلت )الكىن(، وهى اإلاكىن ألاظاس ي لج

ت الذاخلت بتركيب الخليت.  اإلاشكباث اللظٍى

  الاسجباغ والخماظك مم بلظها البلع لدشكيل ظالظل وخلِاثلها الِذسة كلى. 

  حلذ الهياكل الكشبىهيت أظاظيت في جشكيب الكائً الخي، خيث ًمكىه حشكيل مشكباث مخىىكت كلى هدى

 (.DNAإلالِذ )بالًحن الزساث كما في الكبحر، مً البعيؽ )رسة كشبىن واخذة كما في اإلايخان( ئلى ا

 أهىاع الجشيئاث النيميائيت الحيىيت:
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 ليلى غزام 56لترليب النيميائي لزجل يشن ا

 

 هالخف أن اإلااء الكبحرة لكنها جخخلٍ مً شخص آلخش ورلك خعب هىق اليعيج الؼاغي كىذه. -

 شخص هديٍ لكً وصهه هحر مخىاظّ مم شكله ٌلىد رلك الى اشباق خالًاه بالعائل، وكلى  -
ً
مثال

 اللكغ شخص وصهه ُليل لكً وعبت اليعيج الشخمي كىذه كبحرة.

 ًخخلٍ الىصن بحن الصباح واإلاعاء لخٌاوث كميت العائل ُذ ًصل الى  -
ً
 1111أًظا

ً
خخلٍ أًظا ن، ٍو

ضداد خالل الخمل. ىلجيت، كخوحر وصن اإلاشأة خالل الذوسة الؼمثيت ٍو  خعب الخالت الٌحًز

 أوجه الدشابه بين جميع أهىاع الخاليا:

ً اإلاللىمال DNAحميم الخالًا حعخخذم الخمع الىىوي  .1 باظخثىاء الٌحروظاث )حعخخذم  ثخخٍض

 (، لكنها ال حلخبر خالًا خِيِيت ًهي هحر ُادسة كلى الخظاكٍ الزاحي. RNAالـ

 .للىصىل للمللىماث املخضهت وهِلها RNAحميم الخالًا حعخخذم الخمع الىىوي  .2

ماث ك .3  .مدٌضاث مً أحل الخٌاكالث الكيميائيتحميم الخالًا حعخخذم ؤلاهٍض

 .مكىهاث هشائيتم الذهىن كحميم الخالًا حعخخذ .4

مكىهاث طمً حذسان الخالًا، وحعخخذم للخلشي، وجىليذ حميم الخالًا حعخخذم الكشبىهيذساث ك .5

 . الؼاُت

 العىصز الاساس ي اليسبت )%( (kg)الىسن 

 اإلااء 61.6 41

 البروجحن 17 11

 الذهىن) الشخىم( 13.8 9

 كشبىهيذساث 1.5 1

 ملادن 6.1 4


