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  ؟البيوكيمياء كيف ظهر تخصص
  

وهو حديث  عام.    400ما يقرب من  ) إلى  الكيمياء الحيويةالبيوكيمياء (يمتد تاريخ  
استخدم  يبدو أنه    'الكيمياء الحيوية'مصطلح    العهد بالنسبة إلى الكيمياء، لهدا فإن

  1903  سنة في  ن  اكألول مرة    ، إال أن اقتراح استعماله1882ألول مرة في عام  
  ). Carl Neuberg( كارل نوربيرغ  بواسطة 

  
  ترسيخ مفهوم البيوكيمياء والتخليق الحيوي يق الكيميائي والتخلالجدل بين 

  
دراسة   (  لبولةاساعدت  اليوريا  البيوكيمياء  )  Urea, Uréeأو  في ترسيخ مفهوم 

الحياة انطالقا  يُعتقد أن الكائنات الحية فقط هي التي يمكنها إنتاج جزيئات  كان  حيث  
  كانت البولة تعطى كمثل الكائن الحي و  من جزيئات حيوية أخرى يستقطبها مسبقا 

 .  الحياة ال تخضع لقوانين العلم لتزكية االعتقاد أن 

  
  عزيزم. ب

جامعة القاضي  
عياض، مراكش، 

  المغرب
 

سنة   في  فولر  1828لكن  فريدريك  نشر   ،)Friedrich Wöhler  (يظهر  بحث ا 
مفهوم البيوكيمياء موازاة  رسخ اعتماد  ، مما  بغياب الكائن الحي  تخليق اليورياإمكانية  

 مع الكيمياء. 
 

  ترسيخ مفهوم البيوكيمياء والتحفيز البيولوجي  بين التحفيز الكيميائي والجدل 
 

واللحوم عند الكائن الحي غامضة    )Starch, Amidon(  لقد بقيت آلية هضم النشا
  السكريات  كيميائيا  مع الحموضة يحول المرتفع التسخين  لعدة سنين، رغم أن

 
Friedrich 
Wöhler  

  ) Disaccharides(  أو الثنائية )  Oligosaccharides(أو القليلة    ) Polysaccharides(  العديدة
،  امن عشر وأوائل القرن التاسع عشرفي أواخر القرن الث.   )Monosaccharides(   إلى سكريات أحادية

يتم بواسطة المستخلصات النباتية    حلوة  إلى سكريات   ) بدون ذوق حلو(  ا أن تحويل النشامعروفكان فقط  
  . هده التغيرات   زمات ي، بدون دراية بميكان عن طريق إفرازات المعدةيتم  هضم اللحوم واللعاب وأن  

  
 : )ى في تعلم البيوكيمياءالخطوات األول( ت القي غذية وأل ادراسة ل روابط 
- proteines.html-lipides-ecolo.net/sucres-http://www.biotech 
- 01.html-nutriments-imentsal-http://www.takween.com/qcm    

   
عشر التاسع  القرن  تخميفي  دراسة  عند  كحول  ،  إلى  السكر  بواسطة    لاإليثانور 

تحفيزه بواسطة    يتمأن هذا التخمير  )  Louis Pasteur(ر  ولويس باست   أكد ،  الخميرة
ها تعمل فقط  ، وكان يُعتقد أن'الخميرة'قوة حيوية موجودة داخل خاليا الخميرة تسمى  

إال الحقا لإلشارة إلى المواد غير    ال كلمة 'إنزيم' لم يتم استعم داخل الكائنات الحية. 
الحية التي تقوم بالتحفيز وتبقى كلمة 'خميرة' مستخدمة لإلشارة إلى النشاط الكيميائي  

   الذي تنتجه الكائنات الحية. 
Louis Pasteur  
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عام   في  (  1897لكن  بوكنر  إدوارد  قدرة  Eduard Buchnerبدأ  بدراسة   (
ة الحية. هكذا أطلق  خاليا الخمير  بغياب مستخلصات الخميرة على تخمير السكر  

اسم    ) Sucrose, saccharoseسكر القصب (تخمير    حفز على اإلنزيم الذي  
إد )Zymase(   'زيماز' الالحقة    ،  إضافة  األساس    ase-تمت  مادة  اسم  إلى 

)Substrate, Substrat  مادة  هده ال) لإلشارة إلى اسم اإلنزيم الذي يحفز تغيير
)  Lactase(  . على سبيل المثال، الالكتاز)Products, Produits(  إلى نواتج

   .  ) Lactose( هو اإلنزيم الذي يقوم بحلمأة الالكتوز 
Eduard Buchner  

  
 فقط    لإلنزيم الت ناق كون أنزيمات بللن ت البروتينات  االعتقاد أن  التخلي عن

  
، الحظ العديد  خارج الخلية الحية  أن تشتغل   اإلنزيمات بإمكان  أن    تبينبعد أن  

ال  الباحثين من   تكون مجرد  أن  قد  وأنها  بالبروتينات  مرتبط  اإلنزيمي  نشاط 
،  1926لكن في عام  قادرة على التحفيز.    بدون أن تكونناقالت لإلنزيمات  

أن إنزيم اليورياز  )  James Batcheller Sumner(ومنر  س أظهر جيمس  
)Urease, Uréase  ( المثل  بقام    ، 1937. في سنة  هتوقام ببلور   بروتين نقي

البروتينات  بإمكان  أن  ا تبين قطعيا  ذ هك.  )Catalase(بالنسبة إلنزيم الكاتالز  
  . النقية أن تكون إنزيمات 

 
James Batcheller 

Sumner  

 
بحل هياكلها بواسطة    سمح هذا االكتشاف بإمكانية بلورة اإلنزيمات   ،في النهاية

  على ألول مرة    هذه التجربة إجراء  تم  لقد  التصوير البلوري باألشعة السينية.  
وهو إنزيم موجود    الذي يهضم طالء بعض البكتيريا  )Lysozyme(  الليزوزيم

بواسطة مجموعة    هذا اإلنزيم   هيكل تم حل    .لدموع واللعاب اويض  بياض الب في  
  ونشر   )David Chilton Phillips(  بقيادة ديفيد شيلتون فيليبس من الباحثين  

شكلت هذه البنية عالية الدقة من الليزوزيم بداية مجال  .  1965في عام    ث البح
الهيكلية    ) Structural Biology, Biologie structurale(  البيولوجيا 

  .ةى الذرمستو والجهود المبذولة لفهم كيفية عمل اإلنزيمات على 
 

David Chilton 
Phillips  

  
 ثالثية البعد للليزوزيم:  البنية دراسة ل روابط 
-  3D/lysozyme.html-structure-http://www.takween.com/molecules 
-  actif.html-site-http://www.takween.com/enzymologie/enzymes 
-  1.html-cours-ocmo-http://www.takween.com/enzymologie/enzymes   

 
  ترسيخ مفهوم البيوكيمياء و  االستقالب

  
لعملية  العلمية  الدراسة  تاريخ  األ  يمتد  أو  الغذائي أو    ض ياالستقالب    التمثيل 

)Metabolism, Métabolisme (    في كتابه  عام.    400إلىArs de statica 

medecina  سانتوريو سانتوريو   ر نش  )Santorio Santorio  (  أول    1614سنة
هذا الطبيب  يصف هذا الكتاب كيف كان      .البشري   االستقالب   حولتجارب مضبوطة  

  يث ، ح لتبرزيزن نفسه قبل وبعد األكل والنوم والعمل والجنس والصيام والشرب وا
أن   إلى  أسماه  توصل  ما  بسبب  فقد  قد  تناوله  الذي  الطعام  غير  'معظم  التعرق 

 . ) Insensible perspiration( 'المحسوس

 
Santorio 
Santorio  
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المعارف الفيزيولوجية    وضح اول من   ) Antoine Lavoisierلفوازيي (  أنتوان  يعد 
حيث درس العالقة بين    ،كائن الحياإلنسان كعلى صعيد  األولى لألكسدة الكيماوية  

الكربون وضيا الغذاء   غاز  وكمية  المستنشق  األوكسجين  وكمية  الجسم  حرارة    ع 
الجسم تنتج من حرقه لألغذية  يولدها  أن كمية الحرارة التي    بينو  ،بالزفيرالمسقط  
الرح  يشبه بشكل   خارج  األغذية  خلصت ،  جسمق  غير    إد  الضياع  أن  تجاربه 

وليس عن التعرق  )  2COن (ثاني أكسيد الكربو  المحسوس من الغذاء ينجم عن ضياع 
    .حسوس غير الم

  
Antoine 

Lavoisier  

  

  العشرين ن القركيمياء في التطور الكبير للبيو 
  

ففي األربعينيات لم يكن    ا.عرف تخصص البيوكيمياء تطورا سريع  ، خاصة منذ منتصف القرن العشرين
 Metabolic pathways, Chaînes) المسارات األيضيةن المركبات البيوكيميائية ويعرف إال القليل م 

métaboliques) ارتباط ا  ذ كل هلما اآلن فقد أصبحت الجزيئات و المركبات المعروفة تعد بالماليين.  ، أ  
 .التشخيص بالمختبرات بتطور تقنيات االستخالص و

مثل    اكتشاف جديدة  السينيةتقنيات  األشعة  احيود  التحليل  بالرنين  ،  لطيفي 
النووي،   المشعة  الوسمالمغناطيسي  ومحاكاة  بالنظائر  اإللكتروني  المجهر   ،

جزيئات والمسارات األيضية  مفصل للعديد من البتحليل    سمح  ،الديناميات الجزيئية
ودورة كريبس (دورة حمض الستريك). كان هانز    جليكوزال  انحالل، مثل  للخلية
المعاصرين    البيوكيمياءواحًدا من أكثر علماء    )Hans Adolf Krebs(  كريبسأدلف  
  .االستقالب ، حيث قدم مساهمات ضخمة في دراسة إنتاًجا

Hans Adolf 
Krebs  

الجزيئية البيولوجيا  ظهور  في  الفضل  للبيوكيمياء  كان   Molecular biology, Biologie) لقد 

moléculaire)  مورثات هندسة الو (Genetic engineering, Génie génétique) تُستخدم  اليومو ،
المجاالت   البيوكيمياءنتائج   من  العديد  في  ،  في  الرئيسي  التخصص  تشكل   ت البيوتكنولوجياتشكيل  إذ 

(Biotechnologies) .  
  

 : الستقالب ادراسة ل روابط 
- sucres.html-http://www.takween.com/metabolisme/metabolisme 
- http://www.takween.com/JMOL/cycle_Krebs_visualisation.html 

 
 
 


