
 كيمياء الخمية 

تتباين الكميات النسبية لمركبات المادة االولية من خمية الى اخرى ومن نسيج الى اخر اخذين 
 بنظر االعتبار عمر الخمية ونوع الخمية ودرجة التخصص .

 الماء  -1
 -يوجد الماء بكميات كبيرة في الخمية ويعمل عمى :

 مذوبا" طبيعيا" لاليونات لمعدنية ومواد اخرى. -1
يعتبر الماء وسطا" مفرقا" او مشتتا" ذا اىمية لممواد الغروية ) تعريف المادة الغروية  -2

ىي عبارة عن انتشار مادة في اخرى بحيث تكون الصفات الكيميائية متوسطة ما 
بين تمك التي لممحاليل الحقيقية ( . واىم انواع الغرويات في الخاليا الحية ىي 

ات المتعاكسة والتي تسمى بالعنقوديات المشتركة اليستونات التي تكون ذات الشحن
 احيث تشترك اليستونات مع الحامض النووي بشكل تفاعل .

 الماء الحر يعد مذيبا" رئيسيا" في الخمية  -3
 يعتبر وسطا" مالئما" لمتفاعالت الحيوية .  -4

 ان كال نوعي الماء المرتبط والماء الحر يشكالن عنصرين ميمين في الحفاظ عمى الحالة
الغروية لممادة االولية لذا فان الماء والمواد العضوية في الخمية يكونان وحدات غير منفصمة 

 وظيفيا" . 

تشترك الجزيئات المائية في كثير من التفاعالت االنزيمية في الخمية كما في تكوين الحامض 
بة في .ان الخصائص القطبية ) الشحنة السال Fumaric acidالنووي من حامض الفيوماريك 

طرف والشحنة الموجبة في الطرف االخر ( وقدرة الييدروجين لمتاصر ) نقصد بو ميل 
 الييدروجين لمشاركة ذرة االوكسجين بالكتروناتيا ( ىي التي تجعل الماء مذيبا" عاما" . 

كالكحوالت  OHتذوب الكثير من المركبات العضوية في الماء ومنيا التي تحوي مجموعة 
ي تحوي مجموعة الكاربوكسيل مثل الحوامض االمينية والبروتينات ومجموعة والكيتونات والت

 .  NH2االمينات 

تتحد الكاربوىيدرات بالماء بمقادير متباينة كما ان لمدىون عالقة خاصة بالماء الن السالسل 
فعند ارتباط الشحوم بمجاميع  Hydrophilic الكاربونية الدىنية الطويمة غير قطبية محبة لمماء

عند نيايتيا وكارىو لمماء  Hydrophilicالفوسفات والكاربوىيدرات تصبح قطبية محبة لمماء 



Hydrophobic   محبة لمدىون ( عند النياية االخرى . اما االمالح فانيا تتاين بسيولة في (
 الماء لتعطي دقائق مشحونة . 

 البروتينات  -2

% من الوزن 55البروتينات ىي المكون االساسي لمتركيب الخموي ولوظيفة الخمية حيث تؤلف 
الجاف لمخاليا والخصوصية الموجودة فييا ىي القدرة عمى تمييز االختالف بين جزيئة واخرى 
حيث تعطييا ىذه الصفة دورا" رئيسا" في تنظيم العمميات الخموية . ان االختالف الطفيف بين 

واخر ياتي من الفروق الضئيمة في التركيب الكيميائي وفي تسمسل االحماض االمينية بروتين 
 ىذه تمنحيا خصائص من شانيا ان تميز احد انواع الخاليا عن غيرىا من الخاليا االخرى . 

يحتوي البروتين عمى القواعد العضوية لممادة االولية وىي ) الكاربون , الييدروجين ,االوكسجين 
ين , الكبريت ( كما تتكون جزيئة البروتين من سمسمة طويمة من االحماض االمينية , النتروج

 المرتبطة مع بعضيا بواسطة اصرة ببتيدية . 

 االحماض االمينية  -3

لذا  NHقاعدية   والثانية COOHتحتوي االحماض االمينية عمى مجموعتين احدىما حامضية 
ين ىذه المجاميع في المحاليل المتعادلة ويقال فتعتبر جزيئة امفوتيرية ) ذات تفاعمين ( .تتز 

وىو متعادل كيربائيا اما في    Zwitterionلمحامض االميني في ىذه الحالة االيون اليجين 
واطئ فان تركيز الييدروجين عالي يخفض تفكك  PHالمحاليل الحامضية التي يكون فييا 

ييدروجين بسيولة لتعطي ايون ال NHوتكتسب مجموعة القاعدة   COOHمجموعة الحامض 
عالي فان تركيز  PHشحنة نيائية موجبة اما في المحاليل القاعدية التي يكون فييا  NHالجزيئة 

ان تفقد ايون الييدروجين  NH وال COOHالييدروجين واطئ فان من السيل عمى مجموعة 
 55يقارب من  ويصبح الحامض االميني ذو شحنة نيائية سالبة تدعى الببتيدات التي تتالف مما

حامض فتدعى  55حامض اميني بالببتيدات المتعددة في حين التي تتكون من اكثر من 
 بالبروتينات .

يعرف ترتيب االحماض االمينية بسمسمة متعدد الببتيدات بالتركيب االولي  -: التركيب االولي
البروتين وتشمل  لجزيئة البروتين وىي تعد من اىم االنواع حيث تبني التراكيب االخرى لجزيئة

مجاميع من الوحدات الثانوية لمبروتين عمى التركيب الثانوي والثالثي والتي بدورىا تكون التركيب 
 الرباعي 



تنتظم االحماض االمينية في جزيئة البروتين عمى شكل خرزات ويعد ترتيبيا ميما من الناحية 
موكموبين يسبب تغييرا بايموجيا البايموجية حيث ان اي تغير في حامض اميني واحد لجزيئة اليي

 ممحوظا

تكون سمسمة متعدد الببتيدات في بعض االحيان مستقيمة اذا ما تكون  -: التركيب الثانوي
البروتين من عدة مئات من االحماض االمينية ولكن في اغمب االحيان تظير اشكاال اخرى 

 .   Keratinوال   Helix Keratin تسمى بما يعرف بالتركيب الثانوي مثال عمى ذلك 

او مايسمى بالبروتينات الكروية حيث توجد فييا سمسمة متعدد الببتيدات  -: التركيب الثالثي
 متصمة مع بعض بطريقة بحيث تشكل تركيبا معقدا بابعاد ثالثية .

ان الترتيب بيذه السالسل يعد معقدا جدا واليمكن حميا بواسطة استخدام تقنية حيود االشعة 
ن المناطق الغير ممولبة في البروتين الكروي ىي التي تسمح بتكوين الطيات السينية . ا
Foldings  .  وىذه الطية التحدث بصورة عشوائية بل بنمط معين 

  -تقسم البروتينات الى قسمين رئيسين :

وىي المركبات التي عند تحمميا تنتج احماض امينية اليفة اىم  -:  البروتينات البسيطة -1
 ىذه المجاميع ىي 

الموجود في   Vitellineو المحين   Egg Albuminبروتينات البيض مثل زالل البيض  - أ
 مح البيض حيث تذوب في الماء وتتصمب في الحرارة .

الماء لكنو يذوب في بروتينات البالزما والممف مثل الكموب يولين حيث اليذوب في  - ب
 المحاليل الممحية المخففة 

تكون المركبات القاعدية لخاليا الحيمن وبعضيا اقل قاعدية مثل  -البروتامين : - ت
 اليستونان التي وجدت في الكثير من نويات الخمية .

وىي التي تعادل بروتينات بسيطة فضال عن مواد اخرى تسمى  -: البروتينات المقترنة -2
 -وتنتج عند تحمميا احماض امينية اليفة وتشمل : Prostheticمجموعة 

مثل بروتين الكرموسوم والبروتين الرايبوسومي المذان ليما دورا  -البروتينات النووية : - أ
 ميما في الخمية .

 وىي بروتينات مقترنة مع حوامض دىنية عالية . -البروتينات  :  - ب
 الكاربوىيدرات .وىي البروتينات المقترنة مع  -البروتينات السكرية : - ت



حيث تعد مجاميع ذات انتشار واسع وتشمل الييموكموبين  -البروتينات التنفسية : - ث
 والسايتوكرومات والييموسيانين .

 االواصر في جزيئة البروتين

ان االصرة االلييدروجينية الضعيفة تكون مسؤولة عمى ابقاء سمسمة متعدد الببتيد مع بعض وتعد 
يدروستاتيكي حيث ان ذرة الييدروجين تربط بواسطة اثنين من الذرات ىذه االصرة من النوع الي

القوية الكيرومغناطيسية لذا فان االصرة الييدروجينية يمكن ان تكون حسر بين ذرتين سالبتين 
 قويتين مثال ذلك الكاربون والنايتروجين

 -ىناك ثالث اواصر رئيسية :

  Covalent bondاالصرة التساىمية  -1
  Ionic bondنية االصرة االيو  -2
  Intermediate bondاالصرة البينية  -3

                                                 Nucleic Acidاالحماض النووية 

 موقعها 

توجد االحماض النووية في النواة وفي السايتوبالزم فالموجودة في النواة تكون متالزمة 
مع الكروموسومات وىذه الحوامض ميمة في نقل المعمومات الوراثية من النواة الى السايتوبالزم 

 حيث يتم عممية بناء البروتين . 

   Chemical Stracuture of Nucleic Acideالتركيب الكيميائي لمحوامض النووية 

ىناك نوعان رئيسيان من الحوامض النووية ىما الحامض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين 
DNA  والحامض النووي الرايبوزي غير منقوص االوكسحينRNA  . 

و قواعد  Deoxy Riboseيحتوي الحامض النووي عمى ) سكر الرايبوز والرايبوز الالوكسجيني 
وتشمل السايتوسين والثايمين( )   Pyrimidineنايتروجينية . القواعد ىي ) البيرمدينات 

 وتشمل الكوانين واالدنين (  Purinesالبيورينات 

  Adenineاالدنين -1

  Guanineالكوانين -2



  Thymineالثايمين -3

  Cytocineالسايتوسين-4

  Uracilاليوراسيل -5

( وىناك  A,U,G,C)  RNA( اما في  A,T,G,Cىي )  DNAوجينية في اىم القواعد النايتر 
اختالف اخر بين االحماض النووية حيث يكون االوكسجين مفقود من موقع الكاربون لسكر 

. كما توجد عالقة بين البيورينات والبرمدينات حيث يتصل احد القواعد  DNAالرايبوز في 
 C /Gاما نسبة   1:1تساوي  A:Tبرمدينات بنسبة النايتروجينية من البيورينات مع قواعد ال

 ليست ثابتة حيث تعتمد عمى نوع الكائن الحي . 

فتكون عالقتو ببناء البروتين حيث يعمل عمى شكل حامل لممعمومات الوراثية من  RNAاما 
الكروموسومات في النواة الى السايتوبالزم محل تركيب او بناء البروتينات باستثناء بعض 

ىو الحامض النووي الوحيد الذي يقوم  RNAحيث ان  TMAح مثل راشح تبرقش التبغ الرواش
 .  DNAمقام 

  Watson and Crick Model                                      نموذج واطسن وكريك

استطاع كل من واتسن وكريك بمساعدة كيمياء الحيوية وحيود االشعة السينية ان يفترضو 
التي القى قبوال" واسع النطاق , حيث تتالف الجزيئة  DNAيوضح طبيعة  1553نموذجا" عام 

فوسفات في ترتيب حمزوني مزدوج مرتبط ببعضيا بازواج القواعد  –اساسا" من سمسمتي بنتوز 
 لتي ترتبط باواصر ىيدروجينية . النايتروجيني ا

ازواج  15نانوميتر ويوجد ما يقارب من   3.4تكون طول الطية الواحدة من الحمزون ما يقارب 
 نانوميتر .  2555من القواعد في كل طية ويبمغ القطر 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                           Lipidالميبد 

تكون الميبدات ميمة في كثير من االفعال الحيوية لمخمية وباالخص في عممية االيض التاكسدي 
oxidative metabolim .الذي يشمل كل من المايتوكوندريا والبالستيدات 

  -تصنف الميبدات الى االنواع التالية :

 

  Simple  Lipidsالميبدات البسيطة -1

 -وىي استر الكحول لمحوامض الدىنية وتشمل :



 triglyceridesوتسمى احيانا" ثالثي الكمسيريدات -: Glyceridesالشحوم الطبيعية  ( أ
 التي ىي عبارة عن ثالثي االستر لمحامض الدىني والكميسيرول .

والتي ىي استير لمحوامض الدىنية مع كحول غير الكميسيرول مثل  -: Waxالشمع  ( ب
 شمع النحل . 

   Steroidالستيرويد -2

وتعود الى مجموعة من  Clycopentoseوىي مشتقات ىايدروكاربونية تتصف بتعدد الحمقات 
كوستيرون المواد ذات االىمية الكبيرة الى السترويد مثل اليرمونات الجنسية والتي تسمى بالكورت

وقسم من الفيتامينات مثل  adrenal corticalوىرمونات لحاء الغدة الكظرية المجاورة لمكمية 
 .  K,E,Dفيتامين 

  Conjugated Lipids الميبدات المقترنة -3

  -وىي التي تنتج عند تحمميا مواد اخرى باالضافة الى الكحول والحوامض منيا :

حيث تحتوي عمى فوسفات ونتروجين وتشمل ىذه   Phospholipidsالميبدات المسفرة  ( أ
 .  Lecihtin ,Cephalin  .Sphingomyleinالمجموعة عمى 

 الميبدات جانبية المخ  ( ب

وىي حوامض دىنية متحدة مع نتروجين تحتوي عمى كاربوىيدرات وتشمل المجموعة عمى 
Kerasin ,Phrenosin  وتوجد عمى شكل مكوناتmyelin  . لمنخاعين في العصب 

  Liphochromesالميبوكرومات -4

وىي اصباغ حمراء او برتقالية في الخمية تذوب في مذيبات عضوية وال تذوب في الماء وتشمل 
 .  Aالكاروتينات في الجزر والزانثوفيالت في االلياف وفيتامين 

 

 

 

 

 



                                                       Carbohydratesالكاربوهيدرات

وىي مركبات كثيرة االنتشار في الكائنات الحية من نبات او حيوان وىي المصدر االساسي 
لمطاقة الالزمة لمفعاليات المختمفة .تحتوي الكاربوىيدرات عمى ثالث مكونات ىي الكاربون 

تبعا" لنوعية  Cn(H2O)nوالييدروجين واالوكسجين والصيغة العامة لتركيب الكاربوىيدرات ىي 
 و المجموعة المرتبطة بذرة الكاربون . الجذلر ا

 -يمكن تصنيف الكاربوىيدرات الى ثالثة مجاميع وىي :

                      Monosaccharidesسكر احادي ) او السكر البسيط ( -1
 -تعتمد عمى ذرات الكاربون التي في السمسمة مثال": C6H12O6وتركيبو الكيميائي 

قات كاربونية والبنتوز يحتوي عمى خمس حمقات سكر الترايوز يحتوي عمى ثالث حم
 كاربونية . 

                                              Disaccharidesسكر ثنائي  -2
ويتكون من اتحاد جزيئتين من السكر االحادي  C12H22O12وتركيبو الكيميائي 

 ومثاليا المالتوز والالكتوز والسكروز . 
                                    Polysaccaridesالسكريات المتعددة  -3

حيث تتكون الجزيئة الواحدة من اتحاد عدد من جزيئات  Cn( H2O)nوتركيبيا الكيميائي 
السكر االحادي مكونة جزيئة كبيرة ال تذوب في الماء بسيولة وتعمل محموال غرويا" عند 

يعد اىم مكونات الجدار الخموي تسخينيا مع الماء . من اىم انواعيا النشا والسميموز الذي 
في الخمية النباتية . ىناك انواع من السكريات المتعددة التي تحتةي احماض امينية او 

 .  Mucopolysaccharideمتحدة مع البروتينات يطمق عمييا بالسكريات متعددة المخاطية 

 المركبات الغير عضوية 

بجانب االمالح التي توجد بالخمية المتحدة مع الجزيئات العضوية يوجد ايضا" الكثير من 
  -االمالح الالعضوية تكون بشكل طميق او متاين . وىذه المركبات :

وجزيئات سالبة الشحنة  +Naالتي توجد بحالة ايونية مثل جزيئات موجبة الشحنة مثل  -1
 . -Clمثل 



االيونات الميمة في تنظيم بنية المادة االولية وفي  وىي احد PO4مجموعة الفوسفات  -2
الفعالية الحيوية وتكون متالزمة مع البروتينات بشكل بروتينات مفسفرة او لبيدات مفسفرة 

 . 
عد                   ATP Adenosine Triphosphateادينوسين ثالثي الفوسفات  -3

ن المجاميع الفوسفاتية تحمل المصدر الرئيسي لمطاقة في الخمية حيث ان االواصر بي
 مستويات عالية من الطاقة . 

ميو من المركبات الغير عضوية التي تعتبر ميمة لتجييز االرتباط في  -الكبريت : -4
 جياز خيوط المغزل اثناء االنقسام الخموي . 

تعتبر عوامل مساعدة لفعالية االنزيمات اما وجود الحديد  -المغنسيوم والمنغنيز : -5
والمغنسيوم في النواة يعد احد االدلة التي تبرىن عمى وجود رابطة خاصة بين  والكالسيوم

 االيونات والتنظيم الجزيئي لمكروموسومات . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


