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 الجذور الحرة ":لويس"استثناءات قواعد بنية 

ح "لررس  "نظرررا الحرراحة الثالثررة مرر  ممحظررا  المحاضرررة الااررررةح دالمحاضرررة الحا  ررة عشرررة ل   رر  ا

 . "لس  "دالمحاضرة الثانية عشرة الستث اءا  قساعد ب   

 .ا  قرة دفاالة جد  الجذدر الحرة لد ها إلكتردن داحد غير مرت ط أد أكثر دبس ب ذلك ماظمها غير مست

 لمحاضرة الثانية عشرة:ل المذكرة الدراسية( في الصفحة األولى من 1مثال 

 الجذدر الحرة في علم األحياء )ماارقة(

 DNAب رر ط الـ أنساع الجذر الحر الذي  خر   

 

  جررذدر األكسررجي  عاليررة الاااليررةح دقررد تكررسن

الررـ نررساتث نانس ررة لمسررتقمبح فت سرر ب تخرررب 

DNA لمالسما  أ ناه(.)راجع ا 

  سيجارة التدخي  تحتسي عل  جذدر حررة  إذ

فري خم را  DNA الرـ إنها قا رة عل  تخر ب

 الرئتي  مؤ  ة إل  السرطان. 

 

  مضا ا  األكسدة )م  مثر  فيترامي اA حC ح

Eالرـ ( ت قل  خطر تخر ب DNA  فري الجسرم

 ع  طر ق اصطيا  الجذدر.

 

 

يرررة الترررس  األ رن مررر  أكثرررر األطامرررة ال  

 بمضا ا  األكسدة.

 الجذدر الحرة ضردر ة للحياة

 

  الجذدر الحرة مث  جذدرOH 1د-
2O  دلها  در

 في انتقال اإلرارا  الحيس ة في الخم ا *.

  باض األنز مرا  تسرتخدا الجرذدر الحررة إلتمراا

 تااعم  ضردر ة في الجسم. 

 

 

 

 

 

مثالا هذا بردتي    دع  )ر  سنيسكليتيد(ح دهس أنز م 

(ح  قسا بتحايز مرحلة ضردر ة في RNRع )مرج

دإصمحه باستخداا أنساع  DNA الـ عملية تح يع

 م  الجذدر الحرة.

 

 

 مقدمة م  اإل ارة األمر كية ل رامث الطاقة دالجي سا DNA الـ صسرة

RNR 

)هي إنز ما    مك ها أن 

دا   تحسل الر  سنيسكليت

 قسص إل  ر  ي يسكليتيد م

 األكسجي  (
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-1ح دجرذر فرسن األكسريد )(OH)*جذر الهيدردكسري  
2O ح جرذرا أكسرجي  عاليرا الاااليرةح د  ارد ان نرساتث)

نس ة أن اء عملية استقمب األكسجي  في الجسمح دهما ضردر ان في الحياة  لددرهما في عمليا  انتقرال نا

ح مما  ؤ ي إل  طارا  فيه قد   رتث DNA الـ اإلرارة في الخم اح دفااليتهما الاالية تجالهما  تااعمن مع

المتخرررب إلرر  حررد و مرراح دمضررا ا   DNA الررـ ع هررا السرررطانح دفرري أجسررا نا أنز مررا  بالمكانهررا إصررم 

( بالمكانهررا التقرراط الجررذدر الحرررة للمسرراعدة فرري تقليرر  Eح Cح Aاألكسرردة بمررا فيهررا الايتامي ررا  )مرر  مثرر ا 

 .DNA الـ تااعم  الجذدر غير المرغسب بها مث  تلك التي تحدث مع

-1ح OHم  أج  الجذر    "لس  "ب   
2Oا 

 

 

 لثانية عشرة:للمحاضرة ا لمذكرة الدراسيةا( في الصفحة الثانية من 2مثال 

 .O2N    ي تمييزه م  األكسيد اآل دتي )غا  الضحك(  NOممحظةا أكسيد اآل د  

 

 أكسيد اآلزوت:

 NO  الداخليرة ألدعيرة الرداح د    ره   طانرةلفي جسم اإلنسرانح د   رتث فري اجزيء إرارة للخلية مهم

لدا المتزا دح دم  نم  ز رد مر  نقر  لإلحاطة بالاضم  ال اعمةح فيجالها تسترخي في حال تدفق ا

 األكسجي  إل  خم ا الجسم. 

 NO .جزيء غا يح دهس أمر غير رائع بي  جز ئا  اإلرارة 

 NO   ع رر غشراء الخليرة صالحرسرة    تشر انتشارا  حررا

ت   ه الاضرم  الملسراء  NOاإل ضاحية ت  ي  جز ئا  

المحيطة باألدعيرة الدمس رة لتسرترخيح ممرا  رؤ ي إلر  

س ررع األدعيررة الدمس ررة )أي   ررا ة فرري نحرر  قطررر تس

 األدعية الدمس ة( دم  نم ا   ا  تدفق الدا[. 

 NO ح ممرا قحريرة جذر حر   لذا مدة حياتره فري الجسرد

 بي  الخم ا المتاخمة. ا  ناقم  مثالي   ا   جاله جز ئ

 

 

  MIT OpenCoursewareالمحدرا      
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 ثر ط  فهرسالفيااجرا  ... إنره NOإررارة أساسري فري مسرار قد تارف الدداء الذي  حسل  دن تاكرك جرزيء 

فري الجسرم الكهاري للقضريبح ممرا   رتث ع ره  cGMP  كليستيدإرارة ال المسؤدل ع  تاطي   PDE5أنز م

   ا ة تسس ع األدعية الدمس ة )كما في المخطط أ ناه(ح دهكذا  ز ا  تدف ق الدا إل  القضيب.

 

 

 


