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الحياة كيمياءCHEMICAL LIFE  
للحياة الكيميائي باألساس المعنية العلوم 
الكيمياوية الصفات في الحياتية الكيمياء علم يبحث 

 لالنظمة العامة والمعالم الخلية لمكونات والفيزيائية
 ذلك الى اضافة, المكونات  هذه تمارسها التي الحياتية

 النظم هذه ماهية دقيقة بصورة تفسر الحياتية فالكيمياء
 الخلية في

 
من الكثير البشري الجنس الى الحياتية الكيمياء قدمت 

 وساهمت , االدوية عمل توضيح في فساعدت, االنجازات
 التي الطرق وقدت, االمراض من الكثير وعالج تشخيص في

 في الموجودة المركبات من الكثير لقياس تطبيقها يمكن
  الحي الجسم

Biochemistry 1.الكيمياء الحياتية  



يقسم علم الكيمياء الحياتية الى اختصاصات مختلفة تعتمد عى 

طريقة التقسيم فمنها  اسلوب الدراسة ونوع الكائن الحي 

 وكذلك طبيعته

 الكيمياء الحياتية  الوصفيةDescriptive Biochemistry :   

 ويتضمن دراسة وصفية لمكونات الخلية الكيميائية

 الكيمياء الحياتية الديناميكيةDynamic Biochemistry: 

وتعنى بدراسة التفاعالت الكيميائية التي تحدث داخل الخلية 

 الحيوية 

 

 

 



 

تتضمن دراسة صفات المملكة : الكيمياء الحياتية النباتية 

النباتية كيميائيا كعملية التركيب الضوئي والمحتوى الكيميائي 

للنباتات والصفات الطاقية للتفاعالت التي تحدث في الخلية 

 الضوئية 

الكيمياء الحياتية الحيوانية  يتضمن دراسة ما يخص الخلية 

 الحيوانية من تركيب وتفاعالت كيميائية

تتميز الكيمياء المجهرية  بقدرتها : الكيمياء الحياتية المجهرية 

وقد تم , على دراسة الكائنات البسيطة ذات الخلية الواحدة 

االستفادة من ذلك في معرفة  المحتوى الكيميائي لهذه 

والمواد التي , والتفاعالت الكيميائية التي تحدث فيها. الكائنات 

تفرزها  وبالتالي سهلت معرفة الطريقة التي تسبب بها 

 البكتريا المرضية المرض مثال وكذلك الفايروسات



من العلوم الحديثة ( الحياتية)يعتبر تخصص الكيمياء الحيوية   

سنة 200حيث اليتعدى تاريخها عن   

حين توصل التاسع عشر في القرن كان يعتبر بدء كيمياء الحياة 

 ليبك الى التركيب الكيميائي للنباتات

وتمكن فوهللر من صنع اليوريا من سيانات االمونيوم سنة  

والذي قضى على الفكرة السائدة في ذلك الحين بان  1828

 ,النواتج الحيوانية تصنع فقط بواسطة حيوية الكائنات 

من تحضير مستخلص خال من الخلية له القابلية (بخلر )  وتمكن

على تخمر السكر وبدوره  مهد الطريق الى مفهوم عمل 

 االنزيمات 

الحيويةوتطور الكيمياء تاريخ .2    



 الكيمياء الحياتية الحديثة 

م بواسطة 1903الحقيقة لم يظهر هذا االصطالح إال عام في  

يعتبر والد   Carl Neubergالكيميائي األلماني كارل نيوبرج 

 الحديثةالكيمياء الحيوية 

 

وقبل ذلك كانت مرتبطة بالكيمياء العضوية والفسيولوجي  

 وعلوم األحياء الطب والصيدلية

الذي درس التركيب  ( ستانلي )بدأت بمساعدة الرواد امثال 

 ,الكيميائي للفيروس والمتمثل بالبروتينات النووية

 ,الذي درس الصفات الغروية للبروتينات  (لوب)و

  المتعلة حامض الالكتيك الناتج من( مايوهوف)وبحوث 

العاليات الحاتية والتي  ادت الى توضيح العالقة بين التفعاالت 

 .الكيميائية والفعاليات الوظيفية



:In 1937， Krebs for the discovery of the 
Citric Acid Cycle-won the Nobel Prize in 
Physiology or Medicine in 1953 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بعض األحداث التاريخية



In 1953，Watson & Crick for the discovery of 
the “DNA Double Helix” -won the Nobel Prize 
in Physiology or Medicine in 1962 



In 1955，)Sanger ( سنكر for the determination of 
insulin sequence- تحديد تسلسل االنسولين 
won the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 
1956   
In 1980，) Sanger & Gilbert (سنكر وكلبرت for 

Sequencing of DNA- تعرفوا على تسلسل    

won the Nobel Prize in Chemistry in 1980 

In 1993,  )Kary B. Mullis(  كري ومولسfor 

invention of PCR  

 اختراع طريقة ال 

Polymerase chain reaction (PCR) is a method 

widely used in molecular biology to make many 

copies of a specific DNA segment. 

method -won the Nobel Prize in Chemistry in 1993 



Gene engineering 

Clone 

Transgenic 

animal 

Green Fluorescence 

protein 



HGP from 1990, completed 

in 2003  



Structure and function ofتركيب ووظيفة المكونات الخلوية*   

 cellular components  
Proteins, Carbohydrates, lipids, Nucleic acids and other 
biomolecules 

 
 Metabolism االيض**  

خاليا الكائن تحافظ على  في التفاعالت الكيميائية  هو مجموعة من
الوقود إلى /األهداف الرئيسية الثالث لأليض هي تحويل الغذاء. الحياة

  الوقود إلى وحدات بناء/طاقة لتشغيل العمليات الخلوية، وتحويل الغذاء

، السكريات ، وبعضواألحماض النووية ، والدهون،للبروتينات
تلك التفاعالت التي تحفزها . النيتروجينية الفضالت األيضية وإزالة  

بالنموتسمح للكائنات إنزيمات   

فيما يستهلك االبتناء الطاقة طاقة  يحرر التقويض       

:نبحث  في الكيمياء الحياتية ماذا .3   



Regulation of gene expression*** 

يشمل تنظيم التعبير الجيني مجموعة واسعة من اآلليات التي 

 تستخدمها الخاليا لزيادة أو إنقاص إنتاج منتجات جينية معينة  

(والبروتين RNA) 

 

DNA  RNA  Protein 
Deoxyribonucleic acid  النووي الريبوزي منقوص الحمض

 االوكسجين
Ribonucleic acid الريبوزيالنووي الحمض      

 



Macromolecule 

 

Carbohydrates 
 الكاربوهيدرات 

Lipids الشحم    

 

Proteins البروتينات 

Nucleic acids االحماض  
 النووية 

Monomer 

 

Monosaccharide سكريات  
 احادية

Not always polymers; 

Hydrocarbon chains 

Amino acids 

Nucleotides 

 

كل نوع من الجزيئات الكبيرة هو عبارة عن تجميع لنوع 
 مختلف من المونومر

 



 Building block 

 البنية االساسية 

  Simple 

sugar سكريات
 بسيطة

  Amino acid 
 احماض  امينية 

  Nucleotide 
 نكليوتايد

  Fatty acid احماض  
 شحميه 

 Macromolecule 

 جزيئات كبيرة

  Polysaccharide 
 سكريات متعددة

  Protein (peptide) 
 بروتينات ببتيدات 

  RNA or DNA الحامض  
 النووي 

  Lipid الدهن    

 

Anabolic   البناء االيضي

Catabolic  التوقيض 



كيف تشكل المونومرات 
 ?البوليمرات

  called dehydration 

synthesis),  في تفاعالت

وتسمى أيضا )التكثيف 

، يتم إزالة ( تخليق الجفاف

جزيء من الماء من اثنين 

من مونومرات حيث ترتبط 

.ببعضها البعض  





 .  
هي بناء كتل من األنسجة ، والجسيمات الخاليا   

.الحيوية هي كتل بناء الخاليا  
 

تحتوي الخاليا الحيوانية والنباتية على ما يقرب من 
.نوع من الجزيئات الحيوية 10000  

 
.٪ من الخاليا من حيث الوزن 95-50المياه تشكل   

 
Na +  وK +  وCa2 +1نسبة قد تمثل األيونات  مثل ٪  . 
H, N, O, P, S  معظمها عضوية تتشكل بشكل رئيسي

  من الكاربون ووجود عناصر اخرى



Biomoleculesالجزيئات الحيوية 



Carbon الكاربون 

الكربون أكثر وفرة في الكائنات الحية مما هو  
.موجود في بقية الكون  

ما الذي يجعل الكربون خاص؟ لماذا يختلف 
الكربون عن كل العناصر األخرى على الطاولة 

 الدورية؟

الجواب مستمد من قدرة ذرات الكربون على 
 الترابط معا لتشكيل سالسل وحلقات طويلة



Carbon can form immensely diverse compounds, from 

simple to complex. 

Methane with 1 

Carbon atom 

DNA with tens of Billions 

of Carbon atoms 



Biomolecules 

الجزيئات 

الحيوية هي 

مركبات 

الكربون مع 

مجموعة 

متنوعة من 

المجموعات 

 الوظيفية



Small molecules:  

Lipid, phospholipid, glycolipid, sterol,   

Vitamin  

Hormone, neurotransmitter  

Carbohydrate, sugar  

Monomers:  

Amino acids  

Nucleotides  

Monosaccharides  

Polymers:  

Peptides, oligopeptides, polypeptides, proteins  

Nucleic acids, i.e. DNA, RNA  

Oligosaccharides, polysaccharides (including cellulose 

Types of biomolecules  



Basic building blocks of life  smallest living unit of an organism 

بنائيةلكائن حيوحدة اللبنة األساسية للحياة وأصغر      

 A cell may be an entire organism (unicellular) or  

it may be one of billions of cells that make up the organism 

(multicellular).  

أو قد تكون واحدة من مليارات ( وحيد الخلية)قد تكون الخلية كائًنا كامالً 
(.متعدد الخاليا)الخاليا التي تشكل الكائن الحي   

 Grow, reproduce, use energy, adapt, respond to their 

environment 

 النمو والتكاثر واستخدام الطاقة والتكيف واالستجابة لبيئتهم

 Many cannot be seen with the naked eye  a typical cell size is 
10µm; a typical cell mass is 1 nanogram.) 

نانوغرام 1كتلة خلوية نموذجية هي  ؛الكثير ال يمكن   

 رؤيته بالعين المجردة

µm 10الخلية النموذجي هو حجم   

Cell :الخلية .5  



Cells May be Prokaryotic or Eukaryotic 
 الخاليا حقيقية او بدائية النواة 

الخلية هي: وحدة التركيب والوظيفة لكل الكائنات الحية. وهي توجد منها 

 نوعان:

Eukaryotic  خلية حقيقية النواة  

 تحتوي على غشاء يفصل بين النواة 

 والخلية حقيقية النواة نوعان 

 خلية حيوانية، و خلية نباتية

.الخليةومكونات   

Prokaryotic خلية بدائية النواة   

 ال تحتوي على غشاء يفصل بين النواة 

. وبقية مكونات الخلية  



 

ومع ذلك ، . العضيات منتشرة في كل من الخاليا الحيوانية والنباتيةمعظم 

جدار : تحتوي الخاليا النباتية أيًضا على ميزات ال تمتلكها الخاليا الحيوانية

 .خلوي ، وفجوة مركزية كبيرة ، وبالستيدات مثل البالستيدات الخضراء

 

تحتوي النباتات على أنماط حياة مختلفة تماًما عن الحيوانات ، وتظهر هذه 

تنتج النباتات غذاءها الخاص في . االختالفات عند فحص بنية الخلية النباتية

 (CO2)يأخذون في ثاني أكسيد الكربون . عملية تسمى التركيب الضوئي

يمكن رؤية الخصائص الفريدة لخاليا . وتحويلها إلى السكريات (H2O)والمياه 

 النبات في الشكل أدنا





 المكونات وبعض فعالياتها الخلوية في الخلية النباتية

 الفعاليات  المكونات 

Cell membrane  Transport of nutrients; hormone/receptor interactions; 

cell recognition; permeability barrier مستقبالت  نقل تداخاالت 

الحواجز النفاذية  ,الهرمونية  

Vacuole  Maintenance of turgor; storage of toxic and waste 

products 

 

chloroplasts 

 

 Photosynthesis; fatty acidالبناء الضوئ، تكوين النشا والدهون

synthesis; complex lipid synthesis; synthesis of some 

amino acids; synthesis of organelle proteins; Calvin 

cycle (stroma); light reactions (thylakoids); reduction of 

nitrate and sulphate, part of photorespiration 

cytosol حجرة األيض العامة ، توليف السكروز 

Mitochondria تنفس الخليةTCA cycle; fatty acid oxidation; amino acid 

oxidation; gluconeogenesis; synthesis of organelle 

proteins 

nucleus DNA synthesis; RNA synthesis; processing of RNA 



peroxisomes موقع رد الفعل لعمليات التي وسيطة النسخ الوسيط 

 يتم تشكيلها

fatty acid oxidation; amino acid oxidation; 

photorespiration 

 Smooth 

endoplasmic 

reticulum 

 Fatty acid elongation and desaturation; 

complex lipid synthesis; 

detoxification reactions 

 

Inner mitochondrial 

membrane 

Electron transport chain; oxidative 

phosphorylation; metabolite 

Transport 

Oil bodies  تخزينtriacylglycerols 

Golgi bodies  معالجة وفرز البروتينات الموجهة للتصدير من الخاليا أو النقل إلى

 الفجوة

Carbohydrate synthesis (e.g. lactose); 

glycoprotein synthesis (addition 

of sugar residues to existing proteins); 

packaging of cell products 



 المكونات وبعض فعالياتها الخلوية في الخلية النباتية

 الفعاليات  المكونات 

Vacuole  

chloroplasts 

 

 البناء الضوئ، تكوين النشا والدهون

cytosol حجرة األيض العامة ، توليف السكروز 

Mitochondria تنفس الخلية 

nucleus موقع رد الفعل للتكرار. يحتوي على جينوم الخلية  

peroxisomes موقع رد الفعل لعمليات التي وسيطة النسخ الوسيط 

 يتم تشكيلها

Endoplasmic 

reticulum 

، المشاركة في تصدير البروتينات من الخلية  ++ Caتخزين أيونات 

 وفي نقل البروتينات إلى الفراغ

Oil bodies  تخزينtriacylglycerols 

Golgi bodies  معالجة وفرز البروتينات الموجهة للتصدير من الخاليا أو النقل إلى

 الفجوة



Similarities among all types of cells   التشابه بين كل انواع الخاليا

 All cells use nucleic acids (DNA) to store information 
DNAلخزن المعلومات    الخاليا تمتلككل 

Except RNA viruses, but not true cells  (incapable of autonomous 
replication)  

 All cells use nucleic acids(RNA)to access  stored information 
المعلومات للوصول إلى     RNA  الخالياكل تستخدم جميع  المخزنة 

 All cells use proteins as catalysts (enzymes) for chemical reactions 

للتفاعالت الكيميائية( إنزيمات)كل الخاليا تستخدم البروتينات كمحفزات    

 All cells use lipids for membrane components  

  تستخدم الدهون لمكونات االغشية
Different types of lipids in different types of cells  

 All cells use carbohydrates for cell walls (if present), recognition, and 
energy generation 

  كل الخاليا تستخدم الكاربوهيدرات لبناء الجار الخلوي اذا وجد 
 تميز وانتاج الطاقة 



Structural hierarchy in the molecular organization of cells 

Structural hierarchy in the molecular organization of cells. The nucleus of this plant cell is an 

organelle containing several types of supramolecular complexes, including chromatin. 

Chromatin consists of two types of macromolecules, DNA and many different proteins, each 

made up of simple subunits 



 و وأعالف الدواجن القيمة الغذائية للحبوب والبقول  تقييم
 .الماشية

 واستغالل طرز وراثية أفضلتطوير. 
  إزالة وتعطيل العوامل السامة أو المضادة للتغذية الموجودة في

وال الحبوب بشكل خاص  الحبوب الغذائية بشكل عام والبقوليات 
التربسين من مثل مثبطات   ،استخدام  الطرق  الكيميائيةسيما ب

 .فول الصويا ، األفالتوكسينات من الفول السوداني
  بعد الحصاد لمحاصيل ما  حفظ األغذية وتكنولوجيا المعالجة

 .الغذائيةالفاكهة والخضر ونوعيتها 

دراسةاالمراض التي تصيب المحاصيل ومقاومة اآلفات. 
صياغة نظام غذائي متوازن 
  استخدام مصادر غير تقليدية من األطعمة البروتينية ، وبروتينات

الخاليا المفردة ، ومركزات بروتين األسماك ، والفطر والبروتينات 
 الورقية

دور الكيمياء الحياتية قي  تطور وانتاج المحاصيل 
 الزراعية 


