
 ماهي الجذور الحرة وكيف تتكون؟

غير  إلكترونات بها جزيئات أو ذرات هي عبارة عن أو الشقائق الجذور الحرة ،الكيمياء يف

، نشيطة وهذه اإللكترونات الغير مزدوجة )الفردية( غالبا ما تكون .غالف مفتوح زوجية أو بها

ولذلك فإنها تلعب دورا في التفاعالت الكيميائية سواء التفاعالت الكيميائية أم العمليات الحيوية 

كيمياء الغالف  ،االحتراق التالتي تتم في جسم اإلنسان. فتلعب الجذور دورا في تفاع

، وعديد من التفاعالت الكيميائية األخرى. والكيمياء الحيوية ، كيمياء البالزما ،البلمرة ،الجوي

أو أن يكون مترابط . وتاريخيا فإن  مصيدة مذيب وعموما فإن الجذر الحر يمكن أن يقع في

   ل التفاع،،كان يستخدم كمرجع لمجموعة من الذرات التي ال تتغير خال الجذر تعبير

 ،هو جزيء ماء فاقدا ذرة هيدروجين و ,(•HO) الهيدروكي، من أمثلة الجذور الحرة جذر

وهو جزيء  •)2O- ,(سوبر أكسيد أنيون ; و :)2CH(الميثيلين : جذر ومثالين أخرين

 .وبه إلكترون إضافي 2O أكسجين

 .الجذور الحرة هي جزئيات شديدة العنف ناتجة عن أكسدة )احتراق( األكسجينان 

جميعها ضارة، ب، هي ضرورية من أج، الحياة. ولكن عندما تتواجد بكميات كبيرة ولكنها ليست 

 !!!)كما هو الحا ل دائماً( فإنها تصبح غاية في الخطورة مسببة أكسدة الجسم بأكمله

على المستوى الكيميائي، يمث، الجذر الحرة قطعة من جزيء )إلكترون( شديد التفاع، وعديم 

االستقرار بقوة، كونه معزو ل )انفص، عن عائلته الذرية( ومحم، بشحنة كهربية حرة، فإنه 

يتفاع، مع الجزيئات المجاورة ليستعيد استقراره وذلك عن طريق االعتداء على إلكترون آخر 

اإللكترون المخلوع سوف يقوم فورا بنفس العملية مع الجزيء المجاور،  يح، محله. واصطياده ل

محدثا بذلك سلسلة من التفاعالت )هذه صورة مختزلة، ولكن العم، يتم بهذه الطريقة( يمكن تطا ل 

آالف الجزيئات. هذا النوع من التفاعالت المتسلسلة يمكن أن ينتشر بسرعة فائقة ويسمى 

 .الخطرتراق(. الجسم في هذه الحالة يعيش حالة من باألكسدة )االح

ك، خلية في جسمنا مكونة من نواة، والوسط الخلوي )البالزما(، والجدار. الجدار الخلوي يقوم 

بدور الحاجز أو الفلتر، مهمته السماح بمرور الغذاء واألكسجين والمعلومات المطلوبة للخلية من 

لك منع دخو ل العناصر الضارة، والسموم، والفيروسات أجلها نموها واستمراريتها، وعليه كذ

 .والبكتيريا إلى داخ، الخلية

تقوم الجذور الحرة باالعتداء بقسوة على الخلية، محدثة أضرار في جدارها، مانعة بذلك دخو ل 

الغذاء وخروج الفضالت، مما يؤدي إلى موت الخلية رويداً رويدا. كما تحدث كذلك ثغور غير 
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ح في جدران الخاليا، مما يجع، من الخاليا معدومة الحماية وبالتالي فإن االعتداءات قابلة لإلصال

 .األخرى سوف يكون بإمكانها أن تطا ل النواة

الذي يحتوي على  "DNA" وبما أن النواة تحتوي على الحمض النووي المنقوص األكسجين

مض النووي متضرراً فسوف الشفرة الوراثية التي منها يتم تصنيع خاليا أخرى. فإذا كان الح

 .يُنتج خاليا مغايرة نوعا ما

 الجذور الحرة متورطة بشدة في الشيخوخة المتسارعة للخاليا وظهور العديد من األمراض 

السرطان، التصلب، إنحال ل الجهاز العصبي، األمراض اإللتهابية، تكثف عدسة   :"نحالليةاال

 .والعديد من األمراض الحادة  العين

التنفس، الهضم، وخاصة زيادة السعرات  :تَْنتُْج عن جميع العمليات التي يدخ، فيها األكسجينإنها 

الحرارية )مما يفسر األثر اإليجابي لتقليص السعرات(، وعدد كبير من التفاعالت األيضية أو 

الدفاعية للجسم، ولكن يضاف إلى هذا كذلك التعرض الزائد ألشعة الشمس، اإلشعاعات من 

المراتب )التلفاز، الحاسوب، األشعة السينية(، الضوء، التلوث، المعادن السامة، اإلسراف مختلف 

 .للتدخينفي تناو ل الكحو ل، والرقم القياسي يعود بال منازع 

الجذور الحرة ال يمكن تفاديها، وهي غير أليفة مع الحياة على اإلطالق، واألضرار التي تحدثها 

اية بانتظام لمواجهة هذه من الضروري اتخاذ جميع إجراءات الحمغير قابلة لإلصالح. لذلك فإنه 

 .الفتاكةت الجزيئا

ويتعين على الجميع يوميا تناو ل مضادات األكسدة الملبية لحاجياته، حيث إنها اإلجراء األهم 

 .للمحافظة على الصحة

بيعية الضرورية والنظم الغذائية والصحية والمكمالت الط االستشارات الطبية وهذا ما تهدف إليه 

 .للحفاظ على الصحة ولتفادي ضرر الجذور الحرة

 

 ؟الجذور الحرة من أين تأتي

هناك العديد من المصادر للجذور الحرة سواء من داخ، الخاليا أو خارجها )البيئة(. ويتولد العديد 

عدد منها خال ل األيض الطبيعي المستمر خاصة من نظام نق، اإللكترون في الميتوكوندريا ومن 

 Xanthine من األنزيمات أثناء قيامها بوظائفها الطبيعية على سبي، المثا ل: كزانتاين أوكسيديز

oxidaseومونوأمين أوكسيديز450 ، والسيتوكروم بي ، Monoamine Oxidase، Nitric 

OxydeSynthase.  وتنشأ الجذور الحرة في المخ عن التأكسد الذاتي

والدوبامين )ناق، عصبي(. ويولِّد التأكسد الذاتي  Norepinephrine لنوريبينفرين

أشكاالً مصغرة من األكسجين الفردي الذي يعد  Quinones إلى الكينون Catechols للكاتيكو ل



وبيروكسيد  O3 Superoxide,من مصادر الجذور الحرة )على سبي، المثا ل فوق األكسيد

 (. H2O2 الهيدروجين

جهد التأكسد، ان عملية جهد التأكسد و جب اوال معرفة ماهولمعرفة كيف تتكون الجذور الحرة ي

تعني عدم التوازن بين انتاج الجذور الحرة وبين مضادات االكسدة والذي يؤدي زيادة عملية 

والتأثير السلبي والمؤذي للجذور الحرة. ان العملية االساسية لتوليد الجذور الحرة هي االكسدة 

التي تحدث في مايتوكوندريا الخاليا في الكبد والكلية  لكترونالخطوة االخيرة من سلسلة نق، اال

والدماغ وغيرها من االعضاء في خمسة معقدات قرب الغشاء الداخلي للمايتوكوندريا والتي من 

ومهمة في  وهي مركبات حاملة لألكترونات FADH2و  NADHخاللها يعاد اكسدة ك، من 

كما  ATPوالتي تكون بشك، جزيئة عمليات االيض ولتحرير الطاقة الحيوية اثناء عملية اكسدتها 

 في الشك، ادناه: 

حيث حيث نالحظ الخطوة االخيرة هي عملية تحو ل االوكسجين الى ماء اي اختزاله الى ماء 

تحدث هذه العملية بوجود االوكسجين )اكسجين التنفس( وتتخل، هذه العملية تحرر طاقة ولذلك 

تدعى بالفسفرة التأكسدية وان الخطوة االخيرة تتخللها عدة خطوات وانتاج جذور مشتقة من 

 االوكسجين حتى يتكون الماء كما في: 

 

 

 



 

   B. وفي الشك،  H2Oالى  O2تحو ل ان هناك ثالثة جذور اثناء   Aكما نالحظ في الشك، 

نالحظ كيفية التحو ل بوجود االنزيمات الالزمة لذلك والتي تعتبر مضادات اكسدة والتي سنتحدث 

هذه العمليات تحدث بشك، طبيعي وبنسب طبيعية في الجسم ولكن عنها اكثر في المقا ل القادمة ،

وهي ان الجذور الناتجة تكون غير مستقرة  حره ستذكر الحقا ،هناك ظروف تزيد من الجذور ال

تحتاج الى اكتساب الكترون من المواد مث، الدهون فتأكسد الدهون وتحدث مشاك، صحية او من 

 ويؤدي الى تلف الخلية وظهور امراض خطيرة.  DNAالبروتين او من النيوكلوتيدات اي 

 

 ماذا تفع، هذه الجذور الحرة؟

األكسجين الحرة أو أنواع األكسجين المتفاع، في العديد من األمراض بما في ذلك تتسبب جذور 

أمراض تحل، الخاليا العصبية )التصلب الضموري العضلي الجانبي والزهايمر( وإعتام عدسة 

وسوء تغذية البروتين  لب الشرايين، وداء البو ل السكري،العين، والتصلب العصيدي، وتص

األمراض هذا باإلضافة إلى أثرها في عملية الشيخوخة نفسها، مما  وسميات معينة وغيرها من

أعطى االنطباع أن ك، الجذور الحرة شديدة التدمير أي أنها جميعاً سيئة. ولقد أظهرت المزيد من 

برية التي أجريت على الجذور الحرة سلسلة من الوظائف الفريدة في وظائف تالفحوصات المخ

المعلومات بالمخ. ونظراً ألن الجذور الحرة يمكنها أن تمنح إلكتروناً األعضاء الطبيعية ومعالجة 

للمتلقي المالئم )اختزا ل( أو تأخذ إلكتروناً من متلقي مالئم لتعم، على ازدواج الكتروناتها المفردة 

)تأكسد( نجد أن لها أكبر األثر على ما يسمى بحالة األكسدة واالختزا ل في الخاليا والتي تعد 

التفاعالت المنتظمة الطبيعية. وتعد المركبات الجزئية من األهداف الرئيسية التي على مهمة في 

استعداد دائم لمنح أو اكتساب إلكترون مفرد،. يمكن على وجه التحديد لك، نوع جزئ: الحامض 

 



النووي والبروتين واللبيدات والكربوهيدرات أن يكون هدف وبذلك يتحطم بضربة من جذر عا ل 

كن من الصعب قياس األنواع عالية التفاع، أثناء نشاطها ولذا نستد ل غالباً على دورها التفاع،. ل

من التعرف على المنتجات أو التغيرات التي تحدثها المواد الكيميائية المضادة لألكسدة وهي في 

  .معظمها أدلة غير مباشرة

 

 األكسدة مضادات

لوي الذي يعتبر الطريق المعتاد إلى تعد مضادات األكسدة على صلة حميمة بمنع التلف الخ

 السرطان والشيخوخة والعديد من األمراض. 

ويكمن خطر الجذور الحرة في تفاعلها مع المكونات الخلوية الهامة مث، الحامض 

الجذور الحرة  ولمنع أو الغشاء الخلوي، حينئذ تخت، وظيفة هذه الخاليا أو تموت. DNAالنووي

من تدمير الجسم فان الجسم لديه جهاز دفاعي من مضادات األكسدة وهي الجزيئات التي تتفاع، 

بأمان مع الجذور الحرة وتوقف سلسلة التفاعالت قب، تدمير الجزيئات الحيوية. وعلي الرغم من 

فان مغذيات وجود العديد من أنظمة اإلنزيمات في الجسم التي تعم، على طرد الجذور الحرة، 

وبيتا كاروتين )طليعة  (C) وفيتامين (E) المضادات لألكسدة )الفيتامينات( هي فيتامين

الذي هو عنصر معدني مطلوب من أج، األداء  selenium الفيتامينات( باإلضافة إلى السيلنيوم

تطيع أن السليم ألحد اإلنزيمات المضادة لألكسدة بالجسم وهو موجود في هذه الفئة. والجسم ال يس

 .يصنع هذه المغذيات الزهيدة المقدار لذا يجب أن تتوفر في الوجبات الغذائية

 :E فيتامين

، وهو فيتامين يذوب في الدهون ويتواجد في D-alpha tocopherol التوكوفيرو ل آلفا دي

المكسرات والبذور والزيوت النباتية وزيوت األسماك والحبوب غير المعالجة )الحبوب 

اصة إنتاش الحنطة والحبوب المقواة والمشمش. والمخصص اليومي الذي ينصح بقشورها( خ

 .بتناوله من هذا الفينتامين هو خمسة عشر وحدة دولية للرج، واثنا عشر وحدة دولية للسيدة

 :C فيتامين

حمض األسكروبيك، وهو فيتامين يذوب في الماء ويتواجد في الفواكه الحمضية والعصائر 

الكرنب والسبانخ والبروكلي واللفت والشمام و الكيوي والفروالة. والمخصص والفلف، األخضر و

ملغ ينتج عنه أثار جانبية ضارة لدى  2000 ملغ. وعند امتصاص أكثر من 60 اليومي المحبذ هو

 .بعض األفراد

 



ذكرت سابقا إن هذه الجذور الحرة تنتج بشك، طبيعي من خال ل بعض التفاعالت الحيوية  كما

داخ، الجسم وتزيد مع زيادة األوكسجين إال إن هناك بعض الحاالت التي يزيد من خاللها إنتاج 

 :هذه الجذور الحرة ويزيد خطرها ومنها

 :المضافات الغذائية -1

إن زيادة استهالك المواد المضافة لألغذية سواء كانت هذه المواد تستخدم للتلوين أو التثبيت أو 

 .النكهة فإنها تساهم بزيادة إنتاج هذه الجذور الحرة

 :طرق إعداد الطعام -2

إن رفع درجة الحرارة عند اإلعداد وخاصة القلي له تأثير في زيادة إنتاج هذه الجذور الحرة لذلك 

بالحد من األغذية المقلية والحرص على تناو ل األغذية الطازجة والحرص على عدم زيادة ينصح 

درجات حرارة الطبخ ألن ارتفاع درجات الطبخ واالعتماد على األغذية المطبوخة والمقلية 

 .سوف يزيد من إنتاج الجذور الحرة

 :الرياضة -3

يزيد من إنتاج وتكوين الجذور الحرة إن زيادة استهالك األوكسجين خال ل الرياضة العنيفة سوف 

ورغم ما يقا ل عن الرياضة وفوائدها الصحية إال انه يجب الحرص على استهالك كميات مناسبة 

من مضادات األكسدة التي تلعب دورا في الحد من آثار الجذور الناتجة من الرياضة العنيفة 

ية عالية بمضادات األكسدة مث، والعادية لذلك ينصح لمن يقوم بالرياضة الحرص على تناو ل أغذ

 . الخضار والفاكهة

 :المبيدات الحشرية -4

إن الستخدام المبيدات واألسمدة الكيميائية تأثيرا مباشرا في إنتاج الجذور الحرة لذلك البد من 

الحرص على استهالك األغذية العضوية والتي ال تستخدم فيها المبيدات الحشرية والعديد من 

 .يةالمواد الكيميائ

 

 



 :التلوث -5

إن عيش اإلنسان في بيئة ملوثة بالعوادم ومصادر التلوث مث، السيارات والمصانع له دور كبير 

في زيادة الجذور الحرة في جسم اإلنسان مما يكون له األثر األكبر في حدوث المضاعفات 

 .والمشاك، الناتجة من تجمع وزيادة تركيز هذه الجذور الحرة

 :التدخين -6

مدخنين أنفسهم أو من يعيش معهم يكونون أكثر عرضة لحدوث ارتفاع الجذور الحرة في إن ال

كما أنه يجب  (vit -c) لذلك يجب عليهم زيادة بعض مضادات األكسدة مث، فيتامين ج .دمائهم

الحصو ل على المضادات لألكسدة األخرى التي لها دور كبير في التخلص من هذه المواد أو 

 .الجذور الحرة

 

 


