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 المحاضرة الثانية
 

 ،  الضوئي صاوغمقرون ، الت –مفروق  صاوغ، الت الالمشتركةلروابط ا

 في البالسما،  الموقيةمفهوم الحموض والقواعد الضعيفة ، النظم 

 االهمية الطبية الحيوية للماء ، العالقة بين الكيمياء الحيوية والطب 

 
 1-طب االسنانالكيمياء الحيوية ل

 ة الخاصةيرسوجامعة الال

 ghiathsum@gmail.com     هغياث سمينللدكتور 

 

 مفاهيم أساسية في الكيمياء الحيوية                 



   الروابط الالمشتركة الروابط التى تثبت بنى الجزيئات الضخمة

 ،تساندية  ،مشتركة : في الخلية   الجزيءداخل بين الذرات  الروابط التي تربط 

 ، إيونية 

بالروابط ، تسمى  الجزيئاتكما يوجد روابط أضعف من السابقة تربط ما بين 

 :الالمشتركة ،وأهمها

 كارهة للماء، تداخالت ايونيه ،روابط فاندرفالس ،قوى هيدروجينية ال الرابطة 

 ويضاف الروابط المحبة للماء ، الروابط ثنائية الكبريت 

 

تساهم في ثبات البنية البيولوجية فهي بين الجزيئات ضعيفة  الروابط ما رغم انو

 (.البروتينات ،الحمضين النوويين وغيرها ).الضخمة

 بين الروابط الالمشتركة ( مدى التأثير)تتحدد خصائص الجزيئات الحيوية بالتآثر
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موجودة ضمن ( الضعيفة) أربعة أنواع من الروابط الالمشتركة 

 الجزيئات الحيوية في الوسط المائي 
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) 

 

 روابط هيدروجينية
 بين زمر متعادلة

 ببتيديةبين روابط 

 
 

 تداخالت أيونية
 تجاذب

 تنافر

 تداخالت كارهة للماء

 ا

 (أي ذرتين قريبتين من بعضهما) فاندروالستداخالت قوى 
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 في البروتينات الروابط الالمشتركة في الجزيئات الحيوية

   -aتجاذبات كهرساكنة    ،-bالروابط الهيدروجينية ،c –  ،التداخالت الكارهة للماءd 

 التداخالت المحبة للماء  –

-a 

-a 

b 

c c 
d 

c 



hgv 
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أمثلة من الروابط الهيدروجينية 

 في الجزيئات الحيوية 

 بروتينات ماء، 
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 مفروق  والهيئات الفراغية -مقرون صاوغ الت

 ات مقرون مفرقتصاوغم

 غير قابلة على الدوران

 حمض فوماريك

 حمض مالييك

 ، قابلة على الدوران

حمض سكسينيك 

 1-هيئة 

حمض سكسينيك 

 2-هيئة 

 الهيئات الفراغية



 الضوئيصاوغ الت
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 القواعد الضعيفة ومفهوم الحموض 

  

لصيغ الكيميائية التي تعطى بروتونات اسم الحمض مثل تسمى  اHA ،

RNH3
-  . 

 ويعطى للصيغ التي ال تحرر بروتونات اسم القاعدة أو األساس المرافق

 R-NH2أو  -Aوبذلك يكون لدينا قاعدة مثل . RNH2أو  -Aمثل 

HA ،RNH3وحمض مرافق لها 
+. 

 يضم الجدول التالي الحموض الضعيفة في األيسر وقواعدها المرافقة في

 .في األيمن pKالوسط وقيم 

 يساويpK  إلى اللوغاريتم السالب لثابت تأين الحمض الضعيفlog Ka)-(. 
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يضم الجدول التالي الحموض الضعيفة في اليسار وقواعدها 

 .في العمود األيمن pKالمرافقة في الوسط وقيم 
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pK = 4 – 5 R – CH2 – COO- R-CH2-COOH 

pK = 9 – 10 R – CH2 – NH2 R-CH2-NH3
+ 

pK = 6.4 HCO3
- H2CO3 

pK = 7.2 HPO4
-2 H2PO4

- 
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 الموقيةالمحاليل  pHهاسيلباخ لحساب –معادلة أندرسون 
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[HA]       
Log [H+]           =                  log K  +              log                        

[A-] 



القوة النسبية لحموض مختارة ذات أهمية  

 بيولوجية

سمينه. د 1-كيمياء حيوية  12 

 pKa أحادية البروتونالحموض 

 3.75 (النمل)فورميك 

 3.26 (اللبن)الكتيك 

 4.76 (خل)أسيتيك 

 9.75 االمونيومايون 

 pKa1,a2 ثنائية البروتونالحموض 

 6.37 كربونيك

10.25 

 4.21 سكسينك

5.64 

 4.34 فوماريك

5.41 
الحموض ثالثية 

 البروتون
pKa1, a2, a3 

،  6.82،  2.15 حمض الفوسفور
12.38 

،  4.74،  3.08 حمض سيتريك
5.40 



 النظم الموقية في البالسما
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الكربون  اكسيدمن ثاني  موقي

 وثاني الكربونات

 بروتيني موقي

 فوسفاتي موقي

 السعة الموقية   انهيدراز كربونيك 
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 pH السائل

 0.05±  7.40 الدم

 7.5 – 4.8 البول

 7.1 – 6.4 اللعاب

 3.0 – 1.5 عصارة المعدة

 7.4 - 8.3 عصارة البنكرياس

  7.6 – 6.6 الصفراء

 8.0 – 7.8 األمعاء الدقيقة مفرزات

 4.5 – 7.4 العرق

 7.4 – 7.0 الدموع

  6.8- 6.6 الحليب

 لسوائل ومفرزات البدن pHجدول متوسط قيم 
 



المحاليل وملخص الحموض و القواعد الضعيفة ، 

 الموقية 

 المحلول المكون من حمض ضعيف وأمالحه أو من قلوي ضعيف وأمالحه، ويقاوم تغيراتpH  يسمى بالمحلول

 . Buffer الموقي او الدارىء

 هسيلباخ – هندرسونيوصف بمعادلة  الموقيةسلوك المحاليل 

 يكون  متأينعندما يكون الحمض نصفهpH = pka   

 الكربوكسيلية واالمينات   وضالحميعد في الكيمياء الحيوية الحموض الضعيفة  هيR-COOH 

                                        ا               R – N˟H3 

  كما تعد القواعد أو األسس المرافقة قواعد ضعيفة           RCOŌ     ,  R- NH2 

 الحموض القوية ذاتpK منخفضة 

 الحموض الضعيفة ذاتpK مرتفعة 

 تغيرات  الموقيةتقاوم المحاليلpH  التي تجري في حالة إضافة أو إزاحة بروتونات عندpK ±1  على كال جانبي

pK.. 

 البروتيناتثوفوسفاتراألو، البيكربونات: هي  فيزيولوجيا  الهامة  الموقيةالمحاليل ،. 

 تغيرpH  100= 102يؤدي إلى اختالف في أيون الهيدروجين بعامل  5إلى   7محلول من  
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) والالقطبية (الجزء القطبي باللون األزرق)أمثلة من المركبات القطبية 

 (باللونين) والمتذبذبة( الجزء الالقطبي باللون األصفر
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الكاره ) والجزيئات الالقطبية (المحبة للماء) الجزيئات القطبية 

 (سلوكها مع الماء (لماءافي الشحوم وتآثرها مع ( للماء 

الجزيئات التي فيها  NH2    أوCOO-  وتذوب في   كهربائيةقطبية وتحمل شحن

اما الجزيئات التي ال يوجد فيه احدى الذرتين الكهرسلبيتين يقال عنها انها ،  الماء

 جزيئات ال قطبية ، وتضم فقط ذرات كربون وهيدروجين   

 ألن الجزيئات المترددة هناك جزيئات تضم نوعي الزمر القطبية والالقطبية وتسمى ،

 .  جزأها القطبي يذوب في الماء والجزء الالقطبي ال يذوب في الماء 

 بأدوار مهمة جدا في الخاليا ، فتعمل كعوامل استحالب تحّول  الجزيئات المترددةتقوم

قطرها ال ) شحوم الغذاء الي جملة مبعثرة غروية في الوسط المائي تسمى ُمَذيالت،

، وتشكل االغشية واالجسام الشحمية والمستحلبات ، كما ( ميكرومتر  0.5يزيد علي 

 .  يبينها الشكل التالي

 االجسام الشحمية تقوم بعمل ناقل وحامل ألدوية معينة للوصول الي عضو معين

محدد ، كما في معالجة السرطان ، كما تعمل حوامل لنقل الجينات الي الخاليا 

 الوعائية  وحوامل للنقل الجلدي لألدوية ومواد التجميل 
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 مَذيالت

 االجسام الشحمية متعددةا 

 الطبقات           

 مستحلب زيت في الماء

 االغشية

 االجسام الشحمية  احادية

 ا          الطبقة



 للماءالحيوية األهمية الطبية 

 لألطعمة التأكسدي لالستقالبالماء هو الناتج النهائي الرئيسي. 

 ناتج تفاعل استقالب، المواقع )فيليه  نيكليويعمل الماء كمادة تفاعل

 (.الفعالة في األنزيمات تطرد الماء أو تدخله

 وهذا يتضمن توزيع . هو الحفاظ على الوسط الداخلي ثابتا  : الستتبابا

 .المناسبة الشاردية والتراكيز pHالماء في الجسم والحفاظ على أرقام 

  للسيطرة على العطش بواسطة  الوطائيةيعتمد توازن الماء على اآلليات

واحتباس أو إفراغ الماء بواسطة ( اإلبالة)الهرمون المضاد لإلدرار 

 .الكلى

 حاالت نقص أو فرط ماء الجسم تترافق مع نقص أو زيادة في تركيز

 .الصوديوم
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 الحيوية الطبية للماء األهميةتابع 

 نفاد الماء(Depletion )هأو زيادة فقد هينتج عن قلة تناول. 

والنقص في اإلخراج هزيادة الماء تنتج عن اإلفراط في تناول. 

 األسموليةزيادة في (Osmotic ) 2في السائل خارج الخاليا ال تتعدى  

 (ADH͋)*تحرض العطش وتطلق هرمون مضاد إلدرار البول % 

 الحفاظ على درجةpH  7،45 – 7،35في السائل خارج الخاليا بين 

 .أمر هام للصحة

دورا  أساسيا  في  ئةالموقية الدار( ثاني كربونات(تلعب جملة البيكربونات

 pHالمحافظة على 

 يكشف الخلل فيpH (التوازن الحمضي القلوي ) بواسطة قياسpH 

 في الدم الوريدي  CO2الدم الشرياني ، وقياس 
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 العالقة بين الكيمياء الحيوية والطب

 :تعريف الكيمياء الحيوية 

التي تظهر في خاليا الكائنات الحية  ئاتيعلم يهتم بمختلف الجز

 .وتفاعالتها الكيميائية

أي إن الكيمياء الحيوية تهدف إلى وصف كافة العمليات الكيميائية 

 .ي يئللخاليا الحية وتفسيرها على مستوى الجز

فحيثما توجد . الحياة نفسها كإتساعلذلك مجال الكيمياء الحيوية واسع 

 .الحياة توجد العمليات الكيميائية

وعلماء الكيمياء الحيوية يدرسون العمليات الكيميائية التي تحدث في 

الكائنات الحية الدقيقة والنباتات والحشرات واألسماك والطيور 

  والثدييات والكائنات البشرية
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: الكيمياء الحيوية لمجموعتين عند شرح يستمتع طالب الطب 

 .والكائنات البشرية،  ياتيالثد

 

صلة ال يهاالكيمياء الحيوية للكائنات األقل تعقيداً في الحياة يغلب عل

مباشرة بالكيمياء الحيوية البشريةالووثيقة ال   

 ، ومنإن معرفة الكيمياء الحيوية ضرورية لكافة علوم الحياة

 : لكذعلى   االمثلة

          2-  العالقة بين الكيمياء الحيوية والطب

سمينه. د 1-كيمياء حيوية 22  



 3-العالقة بين الكيمياء الحيوية والطب

 النووية أساس هذا العلم للحموضالكيمياء الحيوية : علم الوراثة 
 

دراسة  والفيزيولوجياتتشابك تماماً مع الكيمياء الحيوية :  الفيزيولوجيا

 وظائف أعضاء الجسم
 

يستخدم هذا العلم كثيراً مع الطرق الحيوية الكيميائية كما أن علم المناعة 

 .كثير من األساليب المناعية ظهر لها استعمال واسع في الكيمياء الحيوية
 

 يلزمها فهم علم الكيمياء الحيويةعلم األدوية والصيدلة 

 

  علم السموم تؤثر السموم في التفاعالت والعمليات الكيميائية الحيوية
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 4-العالقة بين الكيمياء الحيوية والطب

كلها تستخدم علم الكائنات الدقيقة وعلم الحيوان وعلم النبات 

 أساليب وطرق كيمياء حيوية
 

تستخدم األساليب الكيميائية الحيوية في دراسة علم دراسة األمراض 

 ..الخلوية والسرطان واألذياتاألمراض مثل االلتهابات 

 

الخالصة : ال يوجد حواجز بين علوم الحياة السابقة والكيمياء 

.الحيوية هي اللغة المشتركة بينها   
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  5-العالقة بين الكيمياء الحيوية والطب

أدت العالقة التبادلية بين الطب والكيمياء الحيوية إلى 

 .لهما تطور مشترك

 قضيتان أساسيّتان في العلوم الصحية هناك 

 .فهم الصحة والمحافظة عليها – 1

 .فهم األمراض ومعالجتها بشكل فعال – 2

 .تؤثر الكيمياء الحيوية كثيراً في كال القضيتين

   أذن العالقة بين الطب والكيمياء الحيوية متبادلة
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أمثلة عن الطريق ثنائي االتجاه الذي يربط بين الكيمياء 

 الحيوية والطب
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 حموض نووية بروتينات الكيمياء الحيوية الشحميات كربوهيدرات

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 

 األمراض الوراثية فقر الدم المنجلي الطب التصلب العصيدي الداء السكري

في الجزء العلوي تظهر المركبات الحيوية وفي الجزء السففلي تظهفر 

ويبفففين التحليفففل المفصفففل لواقفففع األمفففراض . األمفففراض المتعلقفففة بهفففا

ويجدر . الموجودة في أسفل الشكل مناحي كثيرة من الكيمياء الحيوية

القففول أن فقففر الففدم المنجلففي هففو مففرض وراثففي، وأن هنففاك مالمفف  

 .التصلب العصيدي والداء السكريمن وراثية لكل 



 أمثلة من الطريق ثنائي االتجاه الذي يربط بين الكيمياء الحيوية والطب

دخول متؤثر ما تقوم به البحوث الكيميائية الحيوية في التغذية والطب الوقائي من معرفة ل ((

المعفادن المختلففة  و، الدهنيفة الحموضبعض  و،األمينية الحموض والفيتامينات،  منطعام ال

 .ما سبق شروطا رئيسية لحفظ الصحةعد  يفي حفظ الصحة ، و ،الماءو، 
 

 :  تتصف كافة األمراض بأساس حيوي كيميائي مثال (  

 

Diabetes  Mellitus                                 

 Cystic Fibrosis  التليف الكيسي         
     Phenylketonuria كيتون الفنيل بيلة       

 واليك شرحا مختصرا لألساس البيوكيميائي لألمراض السابقة 

 

 الداء السكري 
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فررط سركر  Hyperglycemia)شذوذ في استقالب الغلوكوز يقود إلى ارتفاع مستوياته في الدم هو  –

 .   )الدم
والنمطففان  .يففر المعتمففد علففى االنسففولينغكشففف منففه نمطففان ، االول المعتمففد علففى االنسففولين ، والثففاني 

 .glucosuriaمع او بدون بيلة سكرية   Hyperglycemiaيتميزان بفرط سكر الدم 
 

لفذلك يعفرا الفداء السفكري المعتمفد .لالنسفولين المطلفق  يحدث نتيجة العفوز :النمط االول للداء السكري 

وعفادة يحفدث ففي الشفباب .   Insulin dependent diabetes mellitus( IDDM) علفى االنسفولين

 وصغار السن 

 .في البنكرياس بتأثير عملية المناعة الذاتيةβنتيجة لتحطم خاليا  في المصابينيغيب االنسولين 

 

وهذا ما يقترح . الدم مع احمضاض خلوني الشحمية في بروتينات البفرط سكر الدم وفرط  IDDMيتميز 

 . وجود عيب في استقالب الدهون والبروتين باإلضافة الى عيب استقالب السكر 

  
 

 
         ) 
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 Diabetes  Mellitusالداء السكري 



 Diabetes  Mellitus السكريتابع الداء  

 ( النمط الثاني ) المعتمد على االنسولين غيرالداء السكري 

 من المصابين بالداء السكري ، ويرمز له %  80يعاني منهNIDDM* 

حدوث . ، ويصاب به االفراد في العمر المتوسط ، وعادة البدناء منهم 

المرض يتحدد في الغالب بالعامل الوراثي ، ويتطور تدريجيا بدون 

يتميز المرض بفرط سكر الدم وفرط ثالثي غليسيريد . مظاهر واضحة 

وبسبب غياب رد الفعل الطبيعي لالنسولين يرتفع سكر الدم .الدم 

يتميز المصابون بمقاومة االنسولين الناشىئة من . وبخاصة بعد الطعام 

ويفيد .في الخاليا الدهنية للبدناء   α-زيادة تعبير الورم النخري للعامل 

 .على الغالب انقاص الوزن وتعديل الطعام في اصحاح فرط سكر الدم 

*Non-Insulin dependant diabetes mellitus* 
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 النغرهانسخاليا بيتا في جزر  في البنكرياس تفرز

 االنسولين 



51 amino acids 

2 chains linked by disulfide bonds 

5800 Dalton molecular weight 



  االنسان   هي ألنسولين)  ( والصيغة الموجودة في الشكل. 

  ويختلف أنسولين األبقار عن األنسولين اإلنسان بنوع الحموض

فهي في  Aمن السلسلة  10و 9و 8األمينية الموجودة في المواقع 

 .  اإلنسان ثريونين سيرين أيزولوسين

 هذا وينتج األنسولين تجاريا من األحياء الدقيقة بفضل هندسة

 .الوراثة
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. الرئوي  األخماجفي عمر مبكر بسبب  بهمرض وراثي، يموت المصابون : 

وعرف تتابع الحموض األمينية للبروتين الذي يحمل .عزل الجين المسؤول .

وطول .  للكلوريعمل هذا البروتين كقناة . رمز الجين السوي 

من المصابين %  70والشذوذ في نحو .  أمينيا  حمضا  /1480البروتين

، مما يؤدي إلى غياب الجينبالتليف الكيسي هو غياب ثالثة أسس نووية في 

 .من البروتين( أالنينفينيل ) 508رقم  األمينيالحمض 

 

قد يكون   اوفي البروتين ،  ذوذالشتصحح  أدوية ايجادقد يكون من الممكن 

ين السوي في الخاليا الرئوية بالمعالجة الجينية جالإدخال أيضا من الممكن 

Gene Therapy   
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 Cystic Fibrosisالتلّيف الكيسي 



 

ا لم يعالج يؤدي الى ذا.  ر هو بيلة الفينيل كيتونخمرض وراثي أ

وينجم من نقص في فعالية االنزيم . تخلف عقلي شديد في االطفال 

ميني فينيل أالنين الالذي يحول الحمض ا )الز الفنيل أالنينكسهيدرو(

ا بدوره  يؤدي ذمستوى الفنيل االنين ، وهيرفع الى تايروزين ، مما 

 .  النامية الجملة العصبية المركزية  يةذأالى 

وعندما عرف السبب اصبح من المنطقي معالجة المرض بتناول  

الى توفر  باالضافة، .طعاما فقيرا بالفنيل أالنين  المصابين االطفال

 .التشخيص المبكر للبدء بالمعالجة 
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 Phenylketonuria: كيتون الفينيل بيلة



يتوقف هذا التفاعل في مرض بيلة . تفاعل تحول الفينيل االنين الي تايروزين

 الفينيل كيتون لغياب االنزيم المسؤول عن التفاعل هيدروكسالز الفينيل االنين 
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 1-عالقة  الكيمياء الحيوية بطب األسنان   
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ترتبط أهداف الكيمياء الحيوية وماهيتها وتقنياتها بطب األسنان 

 .كارتباطها بالطب البشري وسائر مالمح علوم الحياة

  

 .فهم طبيعة أمراض األسنان علينا.الن لكل مرض أساس بيوكيميائي -

  

إلعطاء مرضى األسنان النصح واإلرشاد الصحيحين للوقاية من -

 .أمراض األسنان 

يهتم طبيب األسنان بخاصة بتخثر الدم وتأثير األدوية والمواد  -

 . األخرى على النسج  و الخاليا 



 2-عالقة  الكيمياء الحيوية بطب األسنان   
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عملية امتصاص وتوضع معادن العظم وعالقتها بالمطرس 

 . من أساسيات طب األسنان 
 

وكنظرة مستقبلية  فأن طرق الوقاية من نخر األسنان او 

 .عالجها يتداخل فيها مقاربات بيوكيميائية 
 

او في أفات النخر وفي إعادة التمعدن إن دور الفلوريد في 

كلها مالمح مستقبلية .... .سطح الميناء  وحمولته البكتيرية

 لتحريات الكيمياء الحيوية في طب األسنان 



 1-ملخص لخصائص الجزيئات الحيوية 

 حيث . تتآثر الجزيئات الحيوية مع بعضها ومع الماء من خالل التداخالت الالمشتركة

تعتمد ذوبا نيتها في الماء على مدى قابليتها على تشكيل روابط هيدروجينية أو على 

وهذه التآثرات .   بهاثنائي قطب مع جزيئات الماء المحيطة  -تآثراتها بصورة أيون

معكوسة ، وهي أضعف بكثير من الروابط المشتركة التي تربط الذرات مع بعضها في 

 .  الجزيء الواحد

 ، غلسيرولمكونة من  ولغلسير ي اسيلفثالثتوجد مجموعات من الجزيئات الحيوية 

وثالثة حموض دهنية  متصلة بروابط استرية ، و الكربوهيدرات مكونة من السكريات 

مكونة من  الحموض االمينية  البروتيناتاألحادية المتصلة بروابط غاليكوزيدية ، و 

المكونة من نيكليوزيدات أحادية الفوسفات الحموض النووية المتصلة بروابط ببتيدية ، و 

و عديد الببتيد و الحموض  السكريدأما عديد . المتصلة بروابط فوسفاتية ثنائية االستر 

النووية فهي بوليميرات مكونة من سالسل طويلة من وحدات البناء متصلة بروابط 

  هاتدركوويتطلب تشكيل هذه الروابط في هذه الجزيئات الضخمة طاقة استقالبية .مشتركة 

 .  يعطي طاقة 
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 2-ملخص لخصائص الجزيئات الحيوية

 ، يمتلك الكثير من الجزيئات الحيوية زمرا قابلة للتأين

حرة أو فيها فوسفات  كربوكسيلفالجزيئات التي فيها زمر 

االعتدال، في حين تحمل الجزيئات  pHتحمل شحنات سالبة في 

.  شحنات موجبة  ( غير عطرية) أليفاتية امينيةالتي فيها زمر 

وتكسب هذه الشحنات الجزيئات صفة  الذوبان في الماء ، كما 

ومع  الالعضويةيسهل تشكل روابط ملحية مع االيونات 

زمرة قابلة للتأين ،  اىو يعرف ميل .الجزيئات الحيوية األخرى 

، وعندها يمكن  pKهل تأخذ بروتون أو تتخلى عنه ، من رقم 

كانت  اذازمرة قابلة للتأين فيما  الىحساب النسبة المئوية 

 .    pHال وفي أي  ام متأينة
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