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 -: Human Nutritionالتغذية البشرية  

التغذية : ىو عمم الغذاء )الطعام( والمغذيات وبقية المواد الموجودة في الطعام . أو ىو عممية 
 دراسة فعاليتيا وتداخل والتوازن الذي تمعبو في العالقة  بين الصحة والمرض.

االيض والوظائف  النقل، ،االمتصاص، باليضموىكذا فإن التغذية  ليا عالقة )تتعمق ( 
 بالمغذيات االساسية .  المتحققة

 -:  Nutrition and their Role in humanالمغذيات ودورىا لمبشر 

لمطعام المطموب لمكائنات لغرض النمو والمحافظة  عمى  الضروريةالمغذيات ىي المكونات 
 الحياة.

يكون الطعام مناسب وكل  يوجد ىناك خمسة اصناف من المغذيات يجب ان تكون موجودة لكي
 -من ىذه االصناف تمعب دور خاص في الجسم وعمومًا تقسم ىذه االصناف  الى :

 Macronutrients مغذيات كبيرة  .1

 Micronutrientsمغذيات صغيرة  .2

 -: Macronutrients.المغذيات الكبيرة 1

ام  ويشار ليا وىي تمثل القسم االكبر من الطع والكربوىيدراتوتشمل البروتينات والدىون  
فيي  تتأكسد في الجسم  او الغذاء المبدئي.  proximate principleبالغذاء االكثر اواالقرب 

اال ان  بالطاقةالتي يحتاجيا الجسم . وبالرغم من ان البروتينات  يمكن ان تجيز  الطاقة إلنتاج
 لبناء بروتينات الجسم. الضروريةىي تجييز الجسم  بالحوامض االمينية  الرئيسية وظيفتيا 

الدىون وخصوصًا  الزيوت النباتية. فبجانب كونيا تكون مصدر لمطاقة فيي تجيز بالحوامض 
اغشية الخاليا  مكوناتالدىنية وبقية المكونات الدىنية الضرورية  في الجسم مثل الفيتامينات او 

 وغيرىا.

زعيا الى أنسجة الجسم. وعمى الرغم يعتبر الماء ىو المذيب في الجسم والذي ينقل المغذيات ويو 
 من المغذيات ولكنو األساس المطموب لكل تفاعالت الجسم. ال يعرفمن أنو 
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من المكونات الغذائية ولكن وجودىا في الطعام او ضمن مكونات  Fibersااللياف  ال تعتبر
قابمة لميضم  الطعام تعتبر ضرورية في األغذية او الطعام النباتي فأن االلياف والتي تكون غير

 فيي تممك بعض الفائدة في القناة اليضمية.

 -: Micronutrientsالمغذيات الصغيرة -٢

وتدعي بالمغذيات   vitamins and materialsوتشمل ىذه المغذيات الفيتامينات والمعادن 
وتصل في اكبر  بالمميغراماتالصغيرة الن الجسم يحتاجيا بكميات صغيرة والتي قد تكون 

 الى بضع غرامات. حاالتيا

ولكنيا تمعب دور ميم في تنظيم فعاليات االيض في الجسم  بالطاقة ألتجيزالفيتامينات والمعادن 
 الكربوىيدرات، الدىون(. وتساعد في استخدام الطعام المبدئي )البروتينات،

 تستخدم في بناء او تكوين تراكيب وىيكل الجسم. كما تمعب المعادن دور او

 -المغذيات في عمميات االيض االنسان االعتيادية :دور اصناف 

 -في الطعام تكون عمى نوعين: الموجودةالكربوىيدرات الغذائية  -الكربوىيدرات : .1

 digestible  (available )carbohydratesكربوىيدرات قابمو لميضم  - أ

 Undigestible  (unavailable )كربوىيدرات غير قابمة لميضم  - ب
carbohydrates 

 -لميضم في الجسم ىو: القابمةاالساس او المبدئية لمكربوىيدرات  لوظيفةاان 

-50وتشكل حوالي  .4kcal/gm تعتبر المصدر األساسي لمطاقة في الطعام حيث تجيز -
 من طاقة جسم االنسان 70%

 protein sppring effectاحتياطي لمبروتين  تأثير

وتحافظ عمى الحوامض االمينية من اليدم  األنسجةتزيد من استخدام البروتينات في تكوين -*
 .الطاقةبدوره حامض الستريك لغرض انتاج  الدىنيةبواسطة حث ايض الحوامض 
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 ان زياده استيالك الكربوىيدرات يمكن ان يؤدي الى زياده الوزن.-*

والتي تكون  dietary fibreتجيز الكربوىيدرات الغير قابمة لميضم بااللياف والتي تسمى -*
 ابمو لميضم بواسطو االنزيمات الياضمو في القناة اليضمية وبذلك التعتبر مصدر لمطاقو.غير ق

-55ان كمية الكربوىيدرات القابمة لميضم المطموبة في الطعام المتوازن يجب ان تجيز بين -*
% من حاجو الجسم لمطاقو الكمية،وفي حالة الزيادة عن ىذه الحاجو يعتبر الطعام غير 05

 متوازن.

 ىو مصدر السكريات القابمو لميضم مع بعض السكريات االخرى.  starchعتبر النشأ ي-*

، السميموز Ligninان االلياف الكربوىيدرات الغير قابمة لميضم فيي تشمل المكنين -*
hemcelluose،،pectin،gums وغيرىا وىي غير قابمة لميضم بواسطو انزيمات القناة،

 ات والفواكو والحبوب.اليضمية. وىي موجوده في الخضراو 

 -صفات االلياف:

ليا قابميو امتصاص الماء وبذلك تزيد من حجم الطعام وبذلك تزيد من وقت تدفق  .1
 الطعام في القناة اليضمية.

ليا القابمية عمى امتصاص بعض الجزيئات العضوية مثل حوامض الصفراء  .2
 خارج الجسم.والستيروالت والمسرطنات والمركبات السامو بما يعمل عمى طرحيا 

تعمل االلياف عمى تحفيز حركة االمعاء وتقمل من عممية االمساك)االنقباض( وتساعد  .3
 عمى دفع الغائط.

في بذور الحمبة )يحتوي  الموجودةاظيرت بعض الدراسات الحديثة ان لبعض االصماغ  .4
 %زيت( يكون مؤثر في خفض سكر الدم ومستوى الكوليسترول .45

 -:Fatالدهون 
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%من كمية الطاقة 45-35مركبات او مغذيات عالية الطاقة وتجيز الدىون حوالي  -الدىون:
الى  وباإلضافةمن الطاقة  9kcalالغرام الواحد من الدىن ينتج حوالي  التي يحتاجيا الجسم.

 -االيضية لمجسم فان الدىون الغذائية وظائف رئيسية فيي : الطاقةتجييز 

 .A.D.E.Kلذائبة في الدىون وىي فيتامينات تعتبر واسطو المتصاص الفيتامينات ا-1

 linolic وىي  Esseutralfatty and تجيز الجسم بالحوامض الدىنية االساسية -2
 .Linoleuicaeidو

 .الستيرويديةتدخل في تركيب اليرمونات -3

 -: Fat Requirrementsكمية الدهن المطموبة     

كمية الدىن اليومية المطموبة )المطموبة يوميا( ليست معروف بالضبط . وتعتمد عمى كمية 
التي يتناوليا  الطاقة% من 25الطاقة التي يستيمكيا الشخص يوميا. حيث يفضل ان تكون 

 %من الطعام دىون(.25الشخص ان تكون عمى شكل دىون )

ضل ان تكون زيوت نباتية %عمى االقل من ىذه الكمية يجب ان تكون او يف55وان 
(veyetable oils).عمى ان تكون غنية بالحوامض الدىنية االساسية 

% من كمية الطاقة 5-3ان معدل الحوامض الدىنية االساسية المطموبة يجب ان يكون بمعدل 
 (.young chlidrenلدى الشباب )فئة الشباب  المأخوذة

 -: proteins and amino aciedsالبروتينات والحوامض االمينية        

 كائن حي. أليالبروتينات االساسية وحيوية وحامضية  -

 الميمةفيي تكون المكونات  لمجسم. واألنسجةلمخاليا  الميمةالبروتينات ىي المكونات  -
 وىي جوىرية لسوائل الجسم مثل الدم. األنسجةلمعضالت وبقيو 

 بالعمميات االيضية االساسية في الجسم.البروتينات بشكل االنزيمات او اليرمونات ترتبط  -

 تجيز البروتينات مواد بناء الجسم وتجعمو جيدا التي تقع خالل االبناء والقمع -
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تساعد الجسم عمى الدفاع ضد عوامل المرض)مسببات  مضادة كأجسامالبروتينات تعمل  -
 المرض(.

لبروتينات التي تجيز البروتينات بالحوامض االمينية الضرورية وغير الضرورية لبناء ا -
في بناء الجسم مثل الناقالت العصبية او  الميمة النيتروجينيةيحتاجيا الجسم والمركبات 

 الييم .

في بناء البروتينات التي يحتاجيا  ال تستخدمفي الطعام والتي  الموجودةالحوامض االمينية -*
بروتينات )وىو ليس وىي طريقة عرضية )جانبية( الستخدام ال الطاقةالجسم تيدم لغرض انتاج 

 الغرض االساسي من تناول البروتينات(.

. بينما البروتينات الغذائية الطاقةلذلك فالطعام يجب ان يحتوي الكربوىيدرات والدىون لتجييز 
 تستخدم لتكوين بروتينات الجسم ووظائف اخرى جوىرية واساسية لمحياة.

 -: Essential Amino acidالحوامض االمينية االساسية   

بكميات مناسبة  تخميقواو غير قادر عمى  تخمصوجسم االنسان  ال يستطيعاي حامض اميني 
" بينما بقية الحوامض االمينية تدعى غير essentialيدعى بالحامض االميني االساسي "

   .تخميقو( وذلك لقدرة الجسم عمى non-essentialاالساسية )

 لمجسم عن طريق الغذاء.الحوامض االمينية االساسية يجب ان تجيز  -

ان غياب الحوامض االمينية االساسية في الطعام سوف يؤدي الى اعاقة بناء البروتينات  -
  .negative nitrogen balanceالتي يحتاجيا الجسم. وتسبب توازن نيتروجيني سالب 

 وىو ان كمية النتروجين الكمي المطروح او المفقود عن طريق االدرار او الخروج والتعرق
 عن طريق الغذاء. المأخوذيزيد عن كمية النتروجين 

ان الحوامض االمينية االساسية ىي ليست اكثر اىمية في عمميات االيض من الحوامض  -
االمينية غير االساسية والفرق فقط فييا ان الحوامض االساسية ويجب ان تجيز الطعام 

 .تخميقيالعدم قدرة الجسم عمى 
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سية. ثمانية منيا اساسية خالل )اي وقت( لكل حيات ىناك عشرة حوامض امينية اسا -
واالرجنين فيي مطموبة خالل النمو السريع  اليستدينالكائن الحي اما االثنان االخران وىما 

 ىذه" وخالل فترة الحمل وتدعى childhoodكما في فترة المراىقة الصبا والطفولة "
 . semiessentialالحوامض ايضا بشبو اساسية 

م من ان الجسم يمكنو ان يصنع االرجنين من خالل دورة اليوريا ولكن معظم ىذا عمى الرغ -
ارجنين كافي  ال يصنعوناالرجنين يحطم الى اورنثين ويوريا .لذلك فان االطفال قد 

 لحاجتيم.

ولكنو يختمف عن بقيو الحوامض  ىستدينمن تخميق اي  ال يستطيعبالرغم من ان الجسم  -
 ال ينتجلفترة قصيرة في الطعام(  نقصوفترة قصيرة في الطعام )االساسية في كون غيابة ل

 توازن نتروجيني سالب.

 االساسية يمكن ان تقسم الى : األمينيةالحوامض  -

 Isoleucine,leucine,andالجانبية  السمسمة متفرعةثالثة حوامض امينية االساسية -1
valine. 

 ثالثة حوامض امينية ارو-2

 .Methionine and cysteineحوامض امينية تحتوي الكبريت وىي -3

 .Arginine , Histidine and lysineثالثة حوامض امينية قاعدية -4

 .Threonineحامض اميني يحتوي عمى مجموعو ىيدروكسيل وىو ال -5

ليست اساسية ولكنيا تخمق من    Metheonin and cysteine*ان الحوامض االمينية 
 اساسية.حوامض 

 -الكمية المطموبة من الحوامض االمينية االساسية :

 .ألخركما تختمف من عمر  ألخرتختمف الكمية المطموبة من حامض اميني 
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  األمينيةالحوامض cysteine  والتايروسينTyrosineوامض بين االساسية وغير ىي ح
 .االساسية

 يختمق من المنيونين.cysteine % وذلك الن الستاتين35من الطعام بنسبة cysteineان غياب 

 كذلك غياب التايروسين يزيد من كمية الغيل االنين المطموبة بالغذاء.

 Biological value of proteinالحياتية لمبروتينات   القيمة

كمية البروتين الغذائي المناسب تقابل حاجو الجسم ليست فقط بالكمية وانما ايضا بالنسبة  -
 ئية تكون ميمو.لنوعية البروتينات الغذا

البروتينات الموجوده في االغذية المختمفو تتنوع او تختمف في نوعيتيا وذلك بسبب  -
االختالفات في مكوناتيا من الحوامض االمينية . وتعتمد نوعية البروتين عمى الحوامض 

 االمينية التي تجيزىا.

ية قريبة جدا افضل نوعية بروتين غذائي ىو البروتين الذي تجيز بحوامض امينية اساس -
لنوعية الحوامض بروتينات االنسجو المراد تخميفيا. فبروتينات البيض وبروتينات حميب 

وتخدم البروتينات  High quality proteinsاالم تصنف بشكل بروتين عالي النوعية 
 لتعريف نوعين بقية البروتينات.reference proteinsمرجع 

 -:Vitaminsالفيتامينات 

 -الفيتامينات الى صنفين رئيسين:تقسم 

 water soluble vitaminsالفيتامينات الذاتية في الماء -1

 fat soluble vitaminsالفيتامينات الذاتية في الدىن -2

 precursors ofتعمل الفيتامينات الذاتية في الماء كمولدات لممرفقات االنزيمية  -
coenzyme. 
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 hormonesالدىن كمرافقات انزيمية وكمضادات اكسده بينما تعمل الفيتامينان الذاتية في  -
 .coenzyme antioxidantsىرمونات 

 -:Mineralsالمعادن 

بعض العناصر الالعضوية تممك دور تركيبي ووظيفي جوىري واساسي في الجسم االنسان. 
 -وتقسم الى قسمين:

 major ofممغم/يوم وتسمى 155فمزات مطموبة بكميات كبيرة اكثر من  -
macrominerals 

ممغم/يوم وتسمى 155فمزات او المعادن مطموبة بكميات قميمو بنسبة اقل من  -
microminerals 

 Nutritional Disorders-اختالالت التغذية :

عندما ال يتناول الشخص الطعام متوازن من حيث الكميات المواد المطموبة لفترة طويمة سوف 
وىذه الحالة disorders او االختالالت Nutritional deliciencieيؤدي ذلك الى نقص التغذية 
. ويعرف سوء التغذية عمى انو حالة مرضية تنتج من Malnutritioالغذائية تدعي سوء التغذية 

نقص النسبي او المطمق )التام( لواحد او اكثر من مكونات الغذاء االساسية . وتكون عمى نوعين 
:- 

 Undernatrition 

 Overnatrtion 

 Undernatrition  وىي الظروف التي تنتج والتي فييا طعام غير مناسب )غير
 كفوء()ويؤكل(يتم تناولو لفترة طويمة من الزمن.

 starvation المجاعةوبحالو اكثر دقو تسمى 

انتاج الغده Goitreنقص فيتامين   Anaema بيا مثل فقر الدم  مرتبطةوىناك حاالت مرضية 
 ......الخ.الدرقية
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Overnutrition :-  او ناتجو من استيالك )تناول(كميات كبيرة من  مرتبطةوىي حالو مرضية
او obesity السمنةالى حاالت مرضية مثل  الحالةالطعام لفترة طويمو من الزمن وتؤدي ىذه 

 .Diabetesالسكري 

 Obesity:-. وتعرف بانيا تجمع كميات كبيرة )زياده( في الدىون الجسم 

 الطاقة)الطعام( الى كمية المأخوذة الطاقةنة ىو ارتفاع او عدم توازن في كمية ومشكمة السم
والتي  Body mass index (BMI)بواسطو الة كتمة الجسم  السمنةوتقاس درجة  المستيمكة

 تساوي وزن الشخص بالكيموغرام مقسوم عمى مربع طولة بالمتر

BMI=                

        
 

Value of BMI           Degree of obesity 

Under<18   under weight (abnurml weight) 

18-24.9    Normal weight (abnurml weight) 

25-24.9   Overweight or obesity grade| 

30-35   obise or over obesity grade || 

Above>35   Gross obesity or grade||| 

 

 -عتين :الى مجمو  السمنةوتقسم 

 primary or simple obesityاالبتدائية او االولية   البسيطةالسمنة 

 وتكون غير مرتبطو بحاالت مرضية

Which is not associated with a denial conditions 
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 Secndary obesityالسمنة الثانوية    

 مع اختالالت سريرية مرتبطةوتكون 

Which is assocrated with achinical disorder 

 

 The cauns of obesityاسباب السمنة )مسببات السمنة( 

   اسباب ايضيةMetabolic 

  اسباب ىرمونيةHormonal 

  وراثة جينيةGenetic 

  اسباب بيئيةEnvironmental 

 -وتعزي لسببين :  metabolicاسباب ايضية -1

 عممية . ال داء)الغذاء( عن حاجو الجسم  الطاقةزيادة كمية  - أ

 في الطعام . المأخوذة الطاقةالذي يحطم الطاقة او يوزع  ATpaseنقص في انزيم  - ب

 -من اختالل بعض الغدد مثل : السمنةوتنتج  -:Hormunal ىرمونية -2

 Hypothyroidismاختالل الغده الدرقية المعروف ب  - أ

 Hypogonddismاختالل الغدد التناسمية  - ب

 Hypopituitarismاختالل الغده النخامية   - ت

 Cushing's syndromeاختالل في افراز قشرة الكظر تؤدي الى مرض  - ث

 .السمنةوجود جينات لدى الشخص تسبب  -: Genticاسباب جينية -3
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وتشمل الوفرة النسبية لمطعام ونوعية الطعام وخصوصا  -:Environmentalاسباب بيئية -4
 الطعام الغني بالطاقة.

 

 

 -اثية :تكرار واستنساخ وترجمة المعمومات الور 

لقد اكتشف عمماء الوراثة في النصف الثاني من القرن العشرين بان انتقال الصفات الوراثية من 
 DNAالنووية.  باألحماضاالباء الى االبناء تتم عن طريق مركبات كيمياوية معقده سميت 

  توجد ىذه االحماض في نواة الخمية وترتبط بتراكيب بروتينية خاصة تسمى البروتينات
النووية ، وىذا االرتباط يشكل تركيب اساسي يسمى الكروموسومات. وتكون ىذه 
الكروموسومات عمى شكل تراكيب خيطية وتحمل ىذه التراكيب الخيطية عوامل وراثية 

وىذه الجينات ىي عبارة  genes"مسؤولو عن نقل الصفات تسمى او تدعى الجينات"
لتخمق بروتين معين وبالتالي  الالزمةوالتي تحمل المعمومات  DNAعن قطعو من شريط 

والتي  ال سالفوتحمل الجينات المعمومات الالزمة لتخمق بروتينات الكائن الحي المشابية 
 تحدد صفات الكائن الحي ونظام نموه وشكمة ....الخ.

لمكائنات الحية ىي عممية انتاج نفس النوع من ىذه الكائنات  الميمةحيث ان من الخصائص 
 .....الخ.الفايروسيشب  والفايروسالكمب  يشبواالنسان والكمب  يشبو،واالنسان 

لقد عرف بان لكل جين عامل حيوي مساعد يرتبط بو )يخمق من رحمة ذلك الجين( يزيد ىذا 
 .باألنزيمالعامل من سرعو التفاعالت الكيمياوية الحياتية في خاليا الحية يسمى ىذا العامل 

ناه فقدان ذلك االنزيم العائد لو، وان اختفاء ىذا االنزيم سيولد ان فقدان اي جين في الخمية مع
او في الكائن والذي بدورة الى ظيور مرض مرتبط بفقدان سمسمو  األنسجةعاىة في الخمية او 

من التفاعالت الكيمياوية الحياتية وان نقص ىذه التفاعالت عند مرحمة معينو يؤدي الى تجمع 
 ليا طبيعيا. المرسومةى حالتيا النيائية انواع االيض بدون الوصول ال
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ولمتعرف عمى االجابة يجب التعرف عمى االحماض النووية  ذلك االنزيم. بإنتاجكيف تقوم الخمية 
تركيب جين  (codesالخطوات التي تتم لصناعو بروتين معين من ترجمو شفرات ) معرفةثم 

 معين الخاصة بصناعة بروتين معين.

ال جينات بصورة شريطيو عمى طول الكروموسوم وكل خمية جسدية )تحمل الكروموسومات ال
( تحتوي عمى عدد مضاعف من الكروموسومات ، وكل جين من الجينات لو موقع خاص جينيو

عمى الكروموسوم ان االحماض النووية ىي اساس تركيب ىذه الجينات ليذا البد من التركيز 
 (.بالوجيووحيوية ) عمى دراسة ىذه االحماض من وجية نظر كيمياوية

لقد ساعدت دراسة االحماض النووية عمى التخمص من الكثير من االمراض الوراثية او تحاشي 
 خطرىا.

 

 -:DNAتركيب ال 

كماده وراثية .وان   DNA (deoxyribo nudeic acideمعظم اشكال الحياة تستخدم ال )
ىي عبارة عن بوليمر طويل يتكون من شريط مزدوج غير متشعب ،وان وحدات  DNAجزيئة ال 

 deoxyribonucleoside monophosphateىذا البوليمر ىي النكموتيدات والتي تسمى :

 -وتشمل :

1-deoxyriboadenosine monophosphate. d AMP 

2-deoxyriboadenosine monophosphate. d GMP 

3-deoxyriboadenosine monophosphate. d CMP 

4-deoxyriboadenosine monophosphate. d TMP 
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ترتبط ىذه الوحدات مع بعضيا البعض بأواصر االسترية متصل فييا ىيدروكسيل DNAال 
 في تكميوتيد اخر .-5في احد النكميونيدات مع مجموعو فوسفات الموقع -3الموقع 

 . النيتروجينيةسفات والقواعد وبذلك نحصل عمى شريط متكرر من مجموعات السكر الفو 

وبما ان كل مجموعو فوسفات في الييكل ترتبط باثنان من االواصر االسترية مع اثنين من 
 .Phosphodiesterانو ذو ىيكل فوسفاتي ثنائي االستر  DNAوحدات السكر يقال ان لل 

ويكون ىذا  السابقةمن ترابط والتفاف شريطين من شرائط بوليمرات النكميوتيدات DNAيتكون ال 
----واالخر باتجاه  5   <3-----الترابط وااللتفاف بشكل حمزوني متعاكس احدىما باتجاه 

5>.3 

. كما وتعادل T)  )d TMPكمية d APM(  Aتعادل كمية )DNAوفي معظم جزيئات ال 
 .C)  )d DMP.كميةG)  )d GMPكمية

 Watson andت واطسون وكريك )السينية ىي التي دفع األشعةوان ىذه المعمومة مع طيف 
Crick لالعتراض بان )DNA يتكون من شريطين )شريط مزدوج( حيث يمتف بوليمرات مستمرات

اما  الجزيئةاحدىما حول االخر في صورة حمزون مزدوج وتقع مجاميع السكر والفوسفات خارج 
طريق  احداىما مع االخرى عن DNAعند مركز )داخل( الحمزون ترتبط قواعد شريطي ال 

بثالثة  Cمع  G ويقترن A=Tباصرتين ىيدروجينيتين TمعAحيث يقترب  الييدروجينيةاالواصر 
 DNAفقط فان شريطي ال  Cترتبط ب G وان  Tترتبط   Aوبما انG=C اواصر ىيدروجينية 

 (.complementaryتكمل احداىما االخر )

 يقترب من الطرف  5احدىما االخر حيث ان الطرف   ال يوازيان شريطي الحمزون كما قمنا 
 3 .يقترب من الطرف   5والطرف 3

 .DNAوالشكل ادناه يبين شكل شريطي ال

 رسم
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تشكل الكروموسومات تختمف الكائنات في كمية ال   DNAان القطع المتصمة من ال 
DNA من  ازواج6×10والكروموسومات التي تحتوييا. حيث تحتوي الخمية البشرية عمى

زوج من الكروموسومات الخطيرة موجوده في نواة الخمية )كما ان 23موزعو عمى DNAال
(.وتبعث الكروموسومات النووية االشارات الخاصة بالبروتينات التي نولدىا الخاليا  يتوكوندرياالما

ع وان المجمو DNAتقسم من ال  الكميةتحتوي كل خمية في الكائن الحي المتعدد الخاليا  البشرية.
الذي لدية شفرات DNAوان قسم ال genocideتسمى DNAالكمي لم حتى الخمية من ال 

codom لسمسمو واحده من البتيدات تسمى جين  متعددةgene. 

( وان اكثر البروتينات التي chromatenمع بروتينات ويتكثف بشكل كروماتين )DNAيرتبط ال 
ونات الحاوية عمى كمية كبيرة من في الخاليا دقيقة النواة ىي السمسDNAترتبط في ال 

arginin Lysine. 

 

 -:RNA         RNA stratureتركيب 

الرايبوز مرتبط مع  Riboseوىو يحتوي عمى السكر الخماسي Ribonucleic acidوىو 
عادة عن RNAلو . ويكون ال المكونةفي وحدات النكميوتيد  نتروجينيومجموعو الفوسفات وقاعده 

حيث  u,c,g,a النيتروجينيةواحد لوحدات النكميوتيدات الحاوية عمى القواعد  بوليميرشريط 
وان السكر thymineبدال من uracilاليوراسيل  النيتروجينية القاعدةيستبدل في ىذا النكميوتيدات 

 الخماسي ىنا ىو الرايبوز بدل الرايبون المنتج عن االوكسجين.

 .DNAه النكميوتيد وليس شريط مزدوج كما في ال ويتكون من شريط منفرد لبوليمير وحدات ىذ

 السيتوبالزمان الحامض النووي فيو عبارة عن شريط منفرد يكون شريطا مفردا يوجد معظمو في 
 -االنواع : وىذه، ويكون عمى عده انواع سابحو في بحر الخمية المتراسي االطراف 

1- mRNA:-  جدا التي  الدقيقةوىو المراسل والذي وظيفتو حمل الشفرة او المعمومات
الخمية لصنع تركيب )بروتيني( الذي يعمل في صنع مركب ا  سيتوبالزمتريدىا النواة الى 

 و تحطيم ماده معينو.



 الرابعة                     الكيمياء الحياتية                       دكتور. خالد شعالنالمرحلة 
 

15 
 

2- t RNA:-  وما تحتاجببناء بروتين  الالزمةوىو الذي يقوم بنقل الحوامض االمينية 
 الخمية.

3- r RNA:-  الرايبوسومي وىو موجود عمى الرايبوسومات احادي يخدم كمكان لتخميق
 البروتين

r RNA:- component of the ribosomes that serve as the site of protein 
synthesis. 

--- The Role of DNA and RNA in protein synthesis:- 

The genetic in formation in DNA is transcribed into molechles of 
messeuyer RNA (mRNA) that migrated.into ribosomal RNA (r RNA) 
Trausfer RNA (t RNA) transfer the qmino acids  to the site of protion 

synthesis. 

(والذي يتكون تتم عمى جسم صغير يمكن تميزه بالمجاىر االلكترونية اسمو )الرايبوزوم فالصناعة
 r RNAيسمى RNAمن اتحاد بروتين معين مع حامض نووي 

شريط حيث تتم قراءة الشفرة عمى الشريط  فيوعمل الرايبوزوم عمل المسجل الذي يوضع  ويشبو
تنتيي اال بنيايتيا حيث توجد  ان تقرأ الذرة اال من اوليا وال ال يمكنمن اوليا الى اخرىا . 

وشفرات خاصو بغمقو واالتستمر الخمية بصنع البروتين والذي يزيدان شفرات خاصة لبدأ التفاعل 
 حجميا فيمزقيا.

ثم تمر بالقرب منو ناقالت  يستقر المراسل عمى رؤوس كثيرة من الرايبزومات تسمى البوليمرات،
كما يمر القطار فوق سكتو وعندما تتعاكس الشفرتان من المراسيل t RNAاالحماض االمينية 

شكل طعنو الحذاء وقالبو يمتحمان مع بعضيما بواسطو االنزيمات المتوفرة في والناقل عمى 
وتستمر  البداالسايتوبالزم الخمية بعدىا ينفصالن بعد ان يرتبط الحامض االميني الثاني حامض 

 الخمية ىكذا حتى تصل نياية الشفرة عندىا ينتيي التفاعل .
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وبسرعو تفوق لمح  الخاصةزوم تفرز انزيمات عندما تأتي الى الرايبو  لمبداىناك شفرات خاصو 
وباقل من اجزاء من الثانية تأتي شفرة االنتياء لغمق  الالحقةالبصر يبتدأ التفاعل وتمر الشفرات 

 التفاعل عندىا يغمق الرايبوزوم نفسو بانتظار معمومات جديده من النواة.

مت الخمية سميمو وغير تجري عممية تصنيع البروتينات في كل ثانية وفي كل دقيقو مادا
تمر ظروف قاتمو من حرارة كيمياويات ، اشعة ذرية وغيرىا من العوامل التي تؤثر عمى  معرضة،

 التركيب الكيمياوي لمجينات .

اي تغير يحصل عمى ترتيب النكميوتيدات يؤدي الى حصول الطفرات الوراثية مما يؤدي الى 
 ترغييا النواة .ية القراءة تؤدي الى تكون بروتينات جديده غير اصم

 Riplication or(Dublicatuon)( المضاعفةالتكاثر الذاتي )التكرار او -1

 -:Transcriptionاالستساخ -٢

 -:Translationالترجمة -3

 ((DNA  Replication of DNAالتكاثر او التكرار ال .1

قبل ان تستطيع الخمية االنشطار لتكوين خميتين وليدتين او ان تصنع نسخو طبق االصل من 
وذلك لكي تعطي نسخو لكل خمية من الخميتين الجديدتين . ان كل خمية وليده عند  الوريثة المادة

 يحتوي عمى شريط قديم وشريط جديد . DNAاالستنساخ تكون ال 

 واألشرطةاالصمي  DNAلمولب المزدوج ل األشرطة بامتداد DNA ل المضاعفةتجري عممية 
والتي تصبح غير ممتوية تنفصل عن بعضيا الى شريطين المذين يتكون منيما  المزدوجة

( لتخميق شريط جديد حيث يستنسخ عمية Templateويستخدم كل منيما كقالب ) DNAال
في البوتيدات حرة في  يتروجينيةالنشريط اخر طبق االصل . ويتم ذلك بالتقاء جزيئات القواعد 

 بواسطة اواصر ىيدروجينية . DNAعمى شريط ال المتممة النيتروجينيةالخمية مع القواعد 

او تسمى  DNA Polymerseبعدىا يتم ربط ىذه النكميوتيدات مع بعضيا بواسطو انزيمات 
 .ATPويتطمب التفاعل ظممو بشكل Template enzyme polymeraseبالضبط 
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فقط اي ان النكميوتيدات الوافد تضاف  3<---5-النمو باتجاه  DNA polymeraseالويحفز 
لمسمسمة الثانية حيث تعمل ىذه االنزيمات عمى تكوين االواصر الفوسفاتية ثنائية 3الى طرف 

 Phosphadiesterاالستر 

يد في الخذ نكميوت-3وان تكوين روابط الفوسفات االسترية الييكل تتضمن ىيدروكسيل الموقع 
لنكميوتيد اخر. تفسر ىذه العممية التكاثر الذاتي -5النامية مع الفوسفاد الموقع  السمسمة

 مات وتضاعف عددىا اثناء التكاثر.الكروموسو 

يخمق كأجزاء صغيرة ثم ترتبط بعد ذلك مع بعضيا البعض. حيث ان عممية التكاثر  DNAان 
-----5تخمق باتجاه  DNAن الجديدين للالن اجزاء كال الشريطي متواطئةالذاتي تعتبر غير 

عمى جزء صغير من شريط  RNAوان تخميق ىذه االجزاء يسبقيا مباشرة تخميق  3<
من DNAوبعد ذلك ينفصل ال RNAاالم وىو بدورة يحث عمى تكوين جزء جديد من DNAال
 مع بعضيا بواسطو انزيم التخميق الخاص .DNAارتباط اجزاء ال ويعقبوالجديد  DNAال

 البعض خالل عممية ترتيب الجينات.كما يستطيع ربط عدد من الجينات مع بعضيا 

DNA .DNA Repair)  :)- 

التعد االخطاء في االستنساخ العامل الوحيد الذي ييدد استقرار معمومات الوراثية ،فان 
عرضو لمتمف بفعل انواع كثيرة من المواد الكيمياوية واشكال الطاقة. حيث ان حوادث DNAال

كثيرة الوقوع والتي يمكن ان تؤدي الى عدد كبير من الطفرات . ولكن ولحسن الحظ DNAالتمف 
 -من تمف يتم اصالحو ويغتمد االصالح عمى خاصتين:DNAال  ما يصيبنجد ان معظم 

 -:DNAخواص  

وىكذا يمكن DNAعتيادي يتميز عن التراكيب الى تولدىا حوادث اتالف الان تركيبة اال -1
 تمييز التراكيب السوية عن غير السوية.

(لممعمومات التي backupلو شريطان لذلك فيو يحوي عمى نسخو من)DNAان  -2
 تصدرىا نواة الخمية.

 فمذلك يميز الخمل ويتم اصالحو.
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 -:Transcriptionاالستنساخ    -٢

مباشرة في تخميق البروتينات وبدال من ذلك يتم التخميق  ال يستخدمDNAالان شريط 
 -بمرحمتين:

 Transcriptionاالولى تسمى االستنساخ )التدوين(  -1
 Translation.  الترجمةالثانية  -2

DNA >Transcription >RNA>Translation>protein. 

داخل mRNAالى DNAالوراثيو من الان الخطوة االولى في عممية بناء البروتين ىو نقل الشفرة 
 النواة.

وىذه الكودون codonsمن عدد كبير من ال  تتألف genetic codeان الشفرة الوراثية 
(codons)ثالثةكل واحده من  تتألف ( نيكميوتيدات وتسمىtriplet وتجيز المعمومات الوراثية)

،حيث ان كل شفرة تمثل بناء  الببتيدية المتنامية السمسمةلتعافي الحوامض االمينية في بناء 
 حامض اميني في جزيئو البروتين المراد تخميقيا.

 تخص المثيونين،AUGوىذه الشفرة تكون شاممو في جميع الكائنات الحية ، مثال شفرة 
لثالث  نتروجينيووىكذا ان كل شفرة )تعاقب ثالث قواعد  تخص الميوسين. CUAوشفرة

 متعاقبة(تخص حامض اميني معين. نكميوتيدات

ىي التي  RNA mتؤكد عمى ان الزوج االول من القواعد في الشفرة عمى wobbleان نظرية 
 ليا اىمية اقل. الثالثة القاعدةوان anti_code  المضادةتمعب الدور المميز الشفرة 

الشفرات  مثال)وحدة شفريو ( ليا حامض اميني ،   TripleAولقد وجد اكثر من 
Gun,Guc,Guu  كميا تمثل الحامض االميني الفالين ،Val 

يكون ضروري لتحفيز   RNA، كما ان تخميق  DNAبعد استنساخ المعمومات الموجودة في ال 
يساوي التعاقب   DNAفي قالب ال   T,A,C,G. كذلك ان موقع القواعد   DNAتخمق 

 ........A,U,G,C   فيMRNA  المتكونة من االستنساخ 
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 دائما A   تستنيخ عمى شكلU   فيRnA   وليسT 

 ) تخميق البروتين( -:  Tramslationالترجمة 

يعمل كنسخة معمومات   MRNAفي تخميق البروتين فالمراسل   RNAتدخل ثالثة أنواع من 
 لمجين المراد التغير فيو )تخميق(.

الناقل يعمل عمى جمب الحوامض االمينية الى موقع تخميق البروتين وتقرأ حسب   TRNAوال 
 MRNA SI Codonsكودونات  

( والذي  RNAالرايبوبتومي ىو جزء من الرايبوسوم ) والذي يعد تجمع البروتين وال   rRNAال 
 يقوم بتحفيز تخميق البروتين بممرة الحوامض االمينية المنتقاة (

 مختمفةجميعيا حيث تقوم انزيمات   RNAأصناف  باستنساخ  RNA polymoraseوتعمل 
 RNAوىذه االنزيمات ىي عمى التوالي   TRNAوMRNA و  RNAجينات  باستنساخ

polymerase  ( 3(و)2(و)1رقم) 

 -مالحظات عن الشفرات الوراثية:

 الشفرات تكون خاصة لمعشرين حامض اميني في جميع االحياء -1
فيناك عدة شفرات لحامض اميني واحد   degenarateبما ان الشفرات تضمحل  -2

 الخميةموجودة في 
إليو تخميق البروتين حيث أن  والبدايةلمميثوتين شفرة واحدة وىي التي تحدد التحفيز  -3

 مبتدئة بالحامض االميني المتيوتين جميع البروتينات تخمق

يجد بعدد الحوامض االمينيية   MRNAلمراسل ان الوزن الجزيئي الحقيقي لمحامض النووي ا
. حيث يجري تخميق  TRNAعمى البروتين الذي يجري تكوينو الحيوي عمى الرايبوزوم بمساعدة 

او حدوث خمل او تغيير في  DNAالبروتينات ومن ضمنيا االنزيمات وان اي تغير في شفرة ال 
 ايفمن الممكن ان  DNAيخمقان حسب المعمومات عمى ال والمذان  mRNAو tRNAتركيب 

 كمياتخميق البروتين او ان يعطل تخميقو 
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فأن عمميو تخميق البروتين)الترجمة( تتم عمى سطح الرايبوزوم الذي يتكون من  سابقاوكما مر 
او  كروياحيث يكونان شكال    rRNAاتحاد بروتين معين من الحامض النووي الريبوزومي 

 . بيضويا

ويشبو عمل الرايبوسوم عمل القاري الذي يوضع فيو شريط ثم يطبق بعد ذلك رأسي 
تتم قراءة ىذه   N.formymeth .القراءة ويوجد حامض اميني معين  القاري)الرايبوزوم( ليبدأ

الشفراة من اوليا الى اخرىا وتوجد شفرات خاصو لبدأ الترجمة )التفاعل( وشفرات خاصو بغمق او 
 واالستمرت عمميو التصنيع البروتين الذي يزيد عن حجميا فيمزقيا . جمةالتر انياء 

حامالت االحماض tRNAعمى رؤوس كثيرة من الرايبوزمات ثم يعد القرب منو MRNAيستقر 
من   codonوamticadon كما يمر القطار فوق سكتو فعندما تتعاكس الشفرتان  األمينية

واسطو االنزيمات المتوفرة في السايتوبالزم وبعدىا المراسل والناقل ي يمتحمان مع بعضيما ب
ىكذا حتى تصل  العمميةوتستمر  البداينفصالن بعد ان يرتبط الحامض االميني الثاني بحامض 

تعني الحامض   GUCنياية التفاعل عند انتياء الشفرة فمثال الشفرة المحمولة عمى المراسل 
 CAGىي  amit,codon لمناقل الحامل لمغالين ان تكون شفرتو المضادة  االميني الغالين فاليد

عندما  لمبداكي يتقابالن كي يمتحمان ويبدأ الرايبوزوم التفاعل)الترجمة( عند قدوم شفرات خاضو  
تصل الرايبوزوم تفرز االنزيمات الخاصة وبسرعو تفوق لمح البصر يبتدأ التفاعل وتمر الشفرات 

 ن اجزاءالالحقة وبأكثر م

التفاعل عندىا يغمق الرايبوزوم نفسو وبانتظار معمومات  ال يقافبثانيو تأتي شفرة االنتياء 
  MRAفي نياية   UGAوUAGوUAAوشفرات جديدة من النواه .ومن فترات القمق وجد بأن 

وانما ىي    tRANتحمل شفراتيا المضادة احماض امينيو عمى  ىي الغالبة وىذا الشفرات ال
 بغمق التفاعل فقط. متخصصة

 

ويكون الحامض الخاص بو ىو الميثونين وكل البروتينات   AUGاما شفرة بدأ التفاعل فيي 
عمى حمل  tRNAيكون فييا اول حامض اميني ىو الميثونين ويعمل الحامض النووي الناقل 

 الخاصة ببناء البروتين وىو عشرون نوع األمينيةوحدات بناء البروتينات )االحماض 
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عبر الرايبوزوم لتطابق شفرتو مع  بو حمل ىذا الحامض النووي الناقل الحامض االميني ويمروي
mRNA المرتبط عمى الرايبوزومrRNA   الرايبوزوم تتم عمميو الربط مع الحامض االميني وىكذا

 يمكن لمرايبوزوم ت

  األمينيةالبروتينات بربط ىذه االحماض 

 ض "انيس الراويمن كتاب االي2٨1_200يتم استنساخ ص 

 Codon عمىMrnA    تكموتيدات ثالثة) وىي 

Amticoidon عمىtRNA   حساب عدد التكمبوتيدات في اي شريط (RNA اي  الضائعة
 بروتين(

ان اول خطوه في صناعة البروتين داخل الخميو تعتمدعمى نقل المعمومات من النواه الى 
يشبيان  DNA . وان الشريطان المتفاعالن في ال   mRNAالرايبوزوم عن طريق المراسل 

فالبد من انزال ماسكة السحاب لى   DNA)زنجيل القمصمو ( فعند فصل جزء وكل ال السحاب 
الوحد  DNAاالسفل الى المكان المراد استنساخو وبيذا الصورة تجري عمميو انفصال شريطي ال 

 عن االخر

DNA يمتف بشكل حمزوني غير  مزدوجكون من شريط يت السمسمة/ عباره عن بويمرات طويمو
 نكموتيداتىي ال واذا وجدت ىذا اليوليمر متفرع

RNA النتروجيني/ عباره عن شريط بوليمري واحد لوحدات النيكموتيدات ولحاوي عمى القواعد 
A_G_C_U 

 

 


