
 دئ علم الكيمياءمبا – MITجامعة 

 في علم األحياء أمثلة

 20إلى  10الواجبات المنزلية  من علم األحياءفي أسئلة  1

 

 لمحاضرات: من العاشرة إلى العشرينل ن الواجبات المنزليةم علوم البيولوجيامتعلقة بأسئلة 

 التوزيع اإللكتروني

A . 

، مهّمة في تحفيز أكسدة جزيئات صغيرة P450 السيتوكروماتفي الكبد زمرة من اإلنزيمات تسّمى 

ف في الكمية المحددة من إنزيمات )األدوية مثالً( ليتمّكن الجسم من طرحها، ويؤخذ بالحسبان االختال

من شخص إلى آخر إلحداث التغييرات الكبيرة في الطريقة التي يستجيب بها األفراد  P450السيتوكروم 

 للجرعة نفسها من الدواء.

ً ارتباط -مثل غيرها من األنزيمات األخرى  - P450تتطلّب إنزيمات السيتوكروم  مع ذرات معدنية؛  ا

 ألكسدة الجزيئات المستهدفة. اً حديد P450تتطلب إنزيمات السيتوكروم  اً حديدلتكون فعالة، وأكثر ت

a.اكتب التوزيع اإللكتروني لذرة حديد معتدلة ) 

جميعها  4+و  3+و  2+اكتب التوزيع اإللكتروني أليونات الحديد اآلتية. الحديد في حالته التأكسدية 

 .P450تتدخل في التحفيز بالسيتوكروم 

2+ (b) Fe    3+ (c) Fe    4+ (d) Fe 

 

 :"لويس"بنى 

B . 

الجزيئات اآلتية التي تشّكل نواتج ثانوية في العمليات االستقالبية الطبيعية في الجسم فعالية عالية، ويمكنها 

ً أن تسبب تخرب ً تأكسدي ا . اكتب بنية لويس لكل من الجزيئات اآلتية وحدد ما إذا DNAللحمض النووي  ا

 ال، واحسب الشحنة االصطالحية لكل ذرة: أم اً حرّ  اً كانت جذر

(a الشاردة فائقة األكسدة )-
2O 

(b )OH 
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C . 

متنوعة في الجسم، بما في ذلك تحفيز تفاعالت مثل االستقالب  اً البروتينات جزيئات ضخمة تلعب أدوار

ية. . تُبنى جميع البروتينات من أحجار أساس تسمى األحماض األمينDNAواصطناع الحمض النووي 

ً نموذجي تتألف البروتينات من مئات األحماض األمينية المرتبط بعضها ببعض ضمن سلسلة. في األسفل  ا

 ستجد رسم بنيتي الحمضين األمينيين سيرين وتيروزين.

األكثر أهمية لهذه الجزيئات برسم جميع الروابط األحادية والمتعددة، واألزواج  "لويس"اكتب صيغ 

 الصطالحية. ارسم األشكال الطنينية المكافئة في حال وجودها.اإللكترونية والشحنات ا
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 نظرية رابطة التكافؤ والتهجين

D . 

مختلفة. بنية اثنين من هذه األسس، سيتوزين وأدينين، مرسومة  DNAيتضمن الرمز الجيني أربعة أسس 

في الصيغة(. عيّن  دةموجو في األسفل. )مالحظة: لم تُرسم األزواج اإللكترونية رغم أنها قد تكون

 التهجين والبنية الهندسية لكل من:

(a:ذرات النتروجين في السيتوزين ) 

 

(b :ذرات الكربون في األدينين ) 

 

 

 

 

 

E . 

بين ذرتين الدوران حول محور الرابطة، مما يجعل الروابط الثنائية والثالثية  (π) تمنع الروابط باي

صلبة. بالمقابل، يمكن للرابطة األحادية أن تدور بحرية حول محور الرابطة. تساعد هذه الصالبة في 

كثير من األدوية على خفض الحاجز الالزم لالرتباط مع اإلنزيم المستهدف في الجسم عن طريق التنظيم 

ً البدئي للدواء ضمن الشكل المناسب الالزم تمام  لربط اإلنزيم. ا

 الساليسيليك )األسبرين(. أستيل لدينا في األسفل صيغة حمض

(aما عدد الروابط باي في األسبرين؟ وما عدد الروابط سيغما ) (σ)؟ 

(b ًاذكر عامال ) آخر يمنع دوران الرابطة في جزء من بنية األسبرين؟ 
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 موديناميكالتر

F . 

في تشكيل أحماض دسمة معينة في الجسم. لتشكيل أستيل الفوسفات  اً أستيل الفوسفات جزيئة تلعب دور

. إذا اقترن تفاعل تشكيل أستيل ΔG = +41 kJ/molابتداًء من حمض الخل ضمن شروط الجسم نحتاج 

مول  0.6هتها لتشكيل حلم يجب ATP(، فما أدنى كمية ADP)إلى  ATPـ لالفوسفات بتفاعل حلمهة ا

 من أستيل الفوسفات؟ 

 ATPـ لتفاعل حلمهة ال ΔGالمحاضرة الثامنة عشرة للحصول على للمذكرة الدراسية الخاصة بانظر 

 .%100واعتبر أن فعالية االقتران 

 

 

 

 الروابط الهيدروجينية

G . 

Gleevec ®   المرضى المصابين  لمعالجة 2001دواء سرطاني موافَق عليه عام هو لشركة نوفارتيس

ً بنمط محدد من سرطان الدم. يعمل هذا الدواء عن طريق ارتباطه ارتباط ً انتقائي ا مع بروتين طفرة مسبب  ا
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للسرطان، وإلغاء فعل هذا البروتين عن طريق تثبيت الشكل غير الفعال من البروتين. يربط هذا الدواء 

 بما فيها الروابط الهيدروجينية. البروتين عبر أنماط كثيرة من التفاعالت ضمن الجزيئات

ً الموضحة في األسفل. ارسم مثلثGleevec ليكن لدينا جزيئة  حول جميع الذرات التي يمكن أن تقدم  ا

 الروابط الهيدروجينية، وارسم دائرة حول جميع الذرات التي يمكن أن تستقبل الروابط الهيدروجينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


