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العناصر الكيميائية للحياة

عنصر كيميائي موجود في الطبيعة تكون94من أصل 24حوالي 

أغلب العناصر النادرة في األرض غير مهمة للحياة  .مهمة للحياة

ليل منها مثل استخدام عدد قاليتمبينما ( والسيلينيومباستثناء اليود )

,  تركةمعظم الكائنات لديها احتياجات مش(. والتيتانيوماأللمينيوم)

ة عناصر ست، هناك لكن هناك فروق بسيطة بين الحيوانات والنباتات

,  Nالنيتروجين,  Oاألوكسجين H  ,، الهيدروجين Cالكربون)

 .من كتلة جسم اإلنسان% 99تشكل ( Pالفسفور,  Caالكالسيوم

18من باإلضافة لهذه الستة عناصر يحتاج اإلنسان كميات صغيرة

....،.Cu، النحاس Feمثل الحديد عنصر آخر



الجزيئات الحيوية

اء الحيوية الفئات األربع الرئيسة من الجزيئات في الكيمي

والدهون والبروتينات واألحماضالكربوهيدراتهي 

حيث ,بوليمراتالعديد من الجزيئات الحيوية. النووية

ضها مع بعتتربطهي جزيئات صغيرة المونومراتأن

.ليمراتبالبووالتي تعرف , لتكون الجزيئات الكبيرة



كربوهيدراتوو بروتينات أمينيةمن أحماض الخلية أن أهمية دراسة مكونات

.والمواد الغير عضويةوالهرموناتوغيرها ومواد عضوية أخرى مثل الفيتامينات 

في لذلك نجد أن الكيمياء الحيوية تعنى بدراسة هذه المواد المتنوعة تمهيداً لدخول

دراسات أعمق حول عمليات الهدم والبناء الحيوي لهذه المكونات وكذلك عمليات 

.استهالك الطاقة أو خزنها

 الليبيداتأو ،للكربوهيدراتلذلك  فإن كثير من التفاعالت الكيميائية تحدث في الجسم ،

اعالت مواد أو البروتينات والتي تعتبر المواد الرئيسية في الغذاء، كما يلزم هذه التف

ومعظم هذه اإلنزيمات تحتاج إلى عوامل مساعدة. محفزة أو منشطة تسمى اإلنزيمات

تسرع من فعلها

 لهرموناتاوتنظم هذه التفاعالت الكيميائية بواسطة مواد تسمى.

والتي تفرز بواسطة غدد معينة في الجسم تسمى غدد صماء 



 مية تمر والبروتينات إلى القناة الهضوالليبيداتالكربوهيدراتوعندما تدخل

:بالمراحل التالية

الهضم:

من يتم هضم الطعام إلى أبسط الوحدات التي يكون من  السهل امتصاصها  و

فم والمعدة وهذه العملية تحفز بواسطة إنزيمات الهضم في ال. ثم االستفادة منها 

.والبنكرياس واألمعاء

المتصاص ا:

اء ويتم امتصاص هذه الوحدات البسيطة الناتجة من الهضم عن طريق األمع

.الدقيقة

.الكربوهيدراتعندما تعمل البكتيريا على :التخمر ◦

.ندما تعمل البكتيريا على البروتيناتعالتعفن ◦

الجزء المتبقي من الطعام يفرز كبراز.

يطة  والهدف الرئيسي من عمليتي الهضم واالمتصاص هو نقل الوحدات البس

.من الطعام إلى خاليا األنسجة عن طريق الدم( األولية)

مثل بينما بعض أنواع الوجبة الغذائية ال تحتاج إلى هضم وتمتص كما هي

.والفيتامينات والمعادنلوكوزغالماء وال



تستخدم ويبدأ باستخدام المواد األولية الممتصة في خاليا األنسجة و

:  األنسجة هذه المواد بإحدى الطريقتين التاليتين

 تفاعالت الهدمCatabolism

 تفاعالت البناءAnabolism

 مثيل التوعمليتي الهدم والبناء سوياً مع بعضهما يطلق عليهما

وعلى هذا فإن هذه الكلمة تشمل سلسلة (Metabolism)الغذائي 

.من التفاعالت التي تحدث في خاليا األنسجة

نتج مواد وكنتيجة لتفاعالت التمثيل الغذائي في األنسجة فإنه ي

ً جديدة بعضها يكون مفيداً والبعض اآلخر قد يكون ضاراً  .  أو ساما

.امةوبناًء على ذلك فإن الجسم يتخلص من المواد الضارة أو الس



الدم وهكذا يتضح أن نواتج عملية التمثيل الغذائي تعود مرة أخرى إلى

ء المرشح ومنه إلى الكليتين حيث يحدث ترشيح لكل محتويات الدم، والجز

.  يصل إلى القناة البولية أما المفيدة فإنه يعاد امتصاصها

نومما سبق تتضح أهمية الكيمياء الحيوية في  التعرف على كل م:

والتمثيل الغذائي لهاالكربوهيدرات.

والتمثيل الغذائي لهاالليبيدات.

 هاوالبروتينات والتمثيل الغذائي لوالببتيداتاألمينيةاألحماض.

اإلنزيمات والمرافقات اإلنزيمية.

 والهرموناتالفيتامينات.

 البيوكيميائيةتوليد وتخزين الطاقة.

البناء الحيوي للجزيئات الحيوية .

لجينيالتعبير الجزيئي ونقل المعلومات الوراثية وتنظيم التعبير ا.
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الكربوهيدرات
Carbohydrates

كبات عددا كبيرا من المر" كربوهيدرات"يشمل المصطلح العلمي 

اساسيةر التي توجد في الطبيعة والتي يدخل في بنائها ثالث عناص

. هي الكربون والهيدروجين واألوكسجين 

كنسبه ( 1:2)وكسجين هي االالىبين الهيدروجين النسبهوان 

ية وجودهما في الماء ومن هنا جاءت التسمية مركبات الكربون المائ

(.كربوهيدرات)

يوفر الجلوكوز الطاقة للدماغ ونصف من الطاقة للعضالت -

واألنسجة 

.في الكبدليكوجينغالعلى شكليتم تخزين الجلوكوز-

.هو الطاقة الفوريةلوكوزغال-

هو احتياطي الطاقةليكوجينغال-



:الكربوهيدراتتعريف 

,الكربونمنتتكونعضويةكيميائيةمركباتهي

ادرمصمنالمركباتهذهوتعتبر.واالكسجين,والهيدروجين

.الخليةتلعضياالتركيبيةوالمادة,الحيالكائنجسمفيالطاقة

موعةمجعلىتحتويانهاأيالديهيداتالكربوهيدراتتعتبر

.الهيدروكسيلعديدةكيتوناتاو,الديهيد

7الى3من n =حيث   n[CH2O]: الصيغة العامة 



:الكربوهدراتأهمية 

من وزنه%6.و االنسانمن غذاء %60-50تمثل 1

كيلو سعر 4.2= غ من الغلوكوز1) مصدر هام وسريع للطاقة2.

(حراري

تمثل خزين للغذاء3

للنبات والحيوانواالنسجةتدخل في تركيب الخاليا 4

تدخل في تركيب العديد من المركبات البيولوجية مثل5

والغليكوليبيداتالغليكوبروتينات

تدخل في الصناعة النسيجية والخشبية والغذائية6



:الوظيفة األساسية

لكائنالجسمالطاقةتوفيرهوللكربوهيدراتاألساسيةالوظيفة

شاءالنتحويليتمحيث.العصبيوالجهازالدماغخاصةالحي

لىإويتحولالغلوكوزيتأكسدثمومنغلوكوزالىوالسكر

طاقةأكسدتهعندينتجالغلوكوزمنمولواحدمثال.طاقة

الالزمةالطاقةكميةالكالوري)كيلوكالوري673مقدارها

.(واحدةدرجةالماءمنكيلوغرامحرارةدرجةلرفع



الكربوهيدراتهضم 

ط بين أبسعدن مرات في الروابط السكريةكسرتتم من خالل 

.وحدات السكريات للمركبات العمالقة

.المركبات السكرية الثنائية كسر مرة واحدة

.السكريات األحادية ال تحتاج إلى تقسيمها

يتحول ، حيثزاألميالانزيميطلق اللعاب ومضغ باليبدأ في الفم 

.المالتوزالثنائية مثل إلى السكرياتءالنشا

السكريات( هظم) كسر  اليتمالمعدة في 

.ءاإلنزيمات المتاحة لكسر النشالعدم وجود



األمعاء الدقيقةفي 
تجري هنا الكربوهيدراتغالبية هضم 

السل أو سلوكوزغإلى الكربوهيدراتالبنكرياس يقلل من أميالز

المركبات السكرية الثنائية 

:مثلإنهاء المهمةبتقومإنزيمات معينة

:مالتازانزيم ال-

2المالتوز إلى الغلوكوز يحول 

:سكرازانزيم ال-

وفركتوز لوكوزغإلى السكروزيحول 

:الالكتازانزيم -

الالكتوز إلى جلوكوز وسكر اللبنيحول 



أقسام الكربوهيدرات
يئات تبعا لعدد جزالكربوهيدراتويمكن تقسيم 

:التاليةاالقسامإلى بهاالسكر 

:monosaccaridesحاديةأسكريات 1

قط وهي ابسط أنواع السكريات تتكون من جزيء واحد ف

.كربون ذرات7–3وكل جزيء يحتوي على , 

glucose (C6H12O6)الغلوكوز: أمثلة

C6H12O6: غالكتوز، الفركتوز، 

C5H10O5والرايبوز



تصنيف السكريات األحادية

الكربونذراتعدداساسعلىاالحاديةالسكرياتتصنف

الغلوكوزلدينامثال.الجزيءفيالوظيفيةالمجموعةونوع

انهماأيC6H12O6الجزيئيةالصيغةنفسلهماوالفركتوز

فيةالوظيالمجموعةأنإالالكربونذراتعددنفسعلىيحتويان

اما.الكيتونهيالفركتوزوفي,االلديهيدهيالغلوكوزفي

.نالكربوذراتعددفييكونالفرقفانللريبوزبالنسبة



:Oligosaccaridesالسكريات قليلة التعدد . 2

وحدات من ( 10-2)وتشمل السكريات التي تنشأ من 

كريات وكمياتها في الطبيعة قليلة وأهمها الساالحاديةالسكريات 

.الثنائية

:disaccaridesسكريات ثنائية 

وهي ناتجة عن اتحاد جزأين من السكريات األحادية 

:وأهمهاC12H22O11السداسية والرمز العام لها 

السكروز

المالتوز

الالكتوز
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كربوهيدرات عديدة )السكريات العديدة -3

:(التسكر

يتحلل الجزيء الواحد منها مائيا الكربوهيدراتجزيئات كبيرة من 

.االحاديةعدة جزيئات من السكريات الى

أو النشا الحيواني هو أحد (: Glycogen)اليكوجينغال:من أمثلتها -

يتكون من حوالي ألف قطعة أو أكثر من . السكرات المتعددة

.  لوكوزغال

2000يتكون كل من جزيئاته الكبيرة من حوالي : السليلوز-

ر متصلة مع بعضها البعض بطريقة غيلوكوزغالمن تجزيئا

.  اليكوجينغالطريقة اتصالها مع بعضها البعض في 



:ءالنشا

ى الطبيعي هو عبارة عن خليط من نوعين احدهما يسمءالنشا

ويوجد هذا النوع في القسم الداخلي  %)20-10) االميلوز

من فاالللخلية ويتكون من سلسة طويلة غير متفرعة من عدة 

تصال ترتبط مع بعضها البعض عن طريق الوكوزغالجزيئات 

بذرة الكربون رقم االولفي الجزيء ( 1) ذرة الكربون رقم 

ل وهو قاب, في الجزيء الذي يليه مع فقد جزيئات ماء ( 4) 

.للذوبان في الماء



ويوجد هذا النوع في جدار %( 90-80) االميلوبكتينواالخريسمى

فرعة وهو عبارة عن مت. ويكون غير قابل للذوبان في الماء , الخلية

لوكوزغالتتكون من سلسلة رئيسية خطية ترتبط فيها جزيئات 

بذرة االولفي الجزيء ( 1) باالرتباط بين ذرة الكربون رقم 

. في الجزيء الذي يليه مع فقد جزيئات ماء ( 4) الكربون رقم 

اط ذرة الكربون وتتكون الرابطة بين السلسلة الرئيسية والتفرع بارتب

من السلسلة ( 6) من التفرع مع ذرة الكربون رقم ( 1) رقم 

. الرئيسية 



:Celluloseالسيليلوز
الياالخجدرتركيبفيتدخلالتيالمواداهممنيعتبر

تجوين.النباتاتلهيكلالمكونةاالساسيةالمادةوهو.النباتية

زيئاتجمنباالالفيقدرجداكبيرعددتكاثفمنالسيليلوز

يفالواردةالطريقةبنفساالرتباكططريقعنالجلوكوز

لتهاكتتصلقدمتفرعةغيرسلسلةعنعبارةوهو.االميلوز

.نيالماليالى

في اجونلوكغبفعل هرمون اللوكوزغيخزن في الكبد ويتحول الي 

حالة نقص نسبة السكر في الدم 

.من وحدات متعددة من  الغلوكوزالغليكوجينيتكون 

:Glycogenليكوجينغال



اقةكمصدر للطالكربوهيدراتكيفية استخدام 
:الالهوائيتحلل الغلوكوز 

تحللمىتسخطواتعشرمنبطريقةللجلوكوزالغذائيالتمثيليتم

إلىالجلوكوزمنواحدجزيءتكسيرتكونالنتيجةالجلوكوز

منجزيئينأيضاوينتج,البيروفيكحمضمنجزيئين

تتطلبالالعمليةوهذه,للخليةالطاقةمصدروهوATPمركب

.أوكسجينوجود

خالياأغلبمثلاألوكسجينمنكافيةكميةتحتويالتيالخاليافي

مثيلتلغرضاألوكسجيناستخداميتمالطريقةهذهوفي.اإلنسان

إنتاجحصلةالمتكونالكيميائيةالتفاعالتمنسلسلةبعد.الغلوكوز

الطريقةوهذه.غلوكوزجزيءلكلATPمادةمنجزيء38

.للغلوكوزالالهوائيالتمثيلمنأعلىللجسمطاقةتوفر

:تحلل الغلوكوز الهوائي



مقارنة بين المركبات العضوية والغير  في المادة الحية 

العضوية
المركبات غير العضوية المركبات العضوية 

ذراتتحتوي علي الكربون ىعلاحتوائها 

الكربون والهيدروجين 

وي بصفة أساسية وقد تحت

علي عناصر أخرى مثل 

. األكسجين والنيتروجين

لي ال يشترط أن تحتوي ع

الكربون ذرات

داتالليبي–الكربوهيدراتأمثلة 

األحماض–البروتينات –

دسمةال

كثير من األمالح –الماء 

المعدنية 



المقارنة بين السكريات البسيطة والمعقدة

السكريات المعقدة السكريات البسيطة 

.قابلة للذوبان في الماءالخصائص 

.لها وزن جزئي منخفض 

.تتميز عادة بطعم حلو 

الماء غير قابلة للذوبان في

.لها وزن جزيئي عال  

. ليس لها طعم 

تتكون من جزئ واحد التركيب الجزيئي 

و وتسمي سكريات أحادية أ

ن تتكون من اتحاد جزئيي

من السكريات األحادية 

.ة وتسمي سكريات ثنائي

تتكون من عدة سكريات

ها أحادية مرتبطة مع بعض

 .

–الريبوز–الجلوكوز أمثلة 

السكروز-غالكتوزال

–السليلوز–النشا 

تتكون ) الجليكوجين

جميعها من جزيئات 

(  جلوكوز متحدة 



والثنائيةالسكريات األحادية المقارنة بين 

السكريات الثنائية السكريات األحادية 

تتكون من جزئ واحد فقط التركيب الجزيئي 

ذراتيتكون من سلسلة من 

يرتبط( ذرات6: 3) الكربون 

بكل منها األكسجين 

والهيدروجين بطريقة معينة

تتكون من اتحاد جزيئين من

السكريات األحادية لتكوين

.  جزئ سكر ثنائي 

( سكر العنب ) الجلوكوز أمثلة 

( سكر الفواكه ) الفركتوز

الجاالكتوز

الريبوز

(  سكر اللبن ) الالكتوز 

( جاالكتوز+ جلوكوز )

(  سكر الشعير ) المالتوز

( جلوكوز + جلوكوز )

( ) سكر القصب ) السكروز

(  فركتوز+ جلوكوز 



والنشاط الرياضيالغاليكوجين

طاقةدرمصأفضلوالكبدالعضالتفيالمخزنالغاليكوجينيعتبر

كلعدبتعويضهيجبلذامحدود،بمقداريختزنأنهإالللرياضي،

يالرياضيشعرعندماوعادة،(رياضيةمسابقةأوتمرين)نشاط

يعنيفذلكالمباراة،انتهاءقبلالشديدواإلرهاقواإلحباطبالقلق

،نالجاليكوجيمخزونزادفكلما،الجاليكوجينمنرصيدهنفاد

محترفالالرياضيويستخدمالرياضي،ولياقةنشاطفترةطالت

منارمقدتخزينعلىتساعدالتيالغاليكوجينتعبئةطريقة

الكافيالغاليكوجينأضعافثالثةأوضعفييعادلالغاليكوجين

يؤديأنكنهويمالتدريب،معلياقتهتزيدفبذلكالرياضي،للنشاط

.باإلجهادالشعورقبلأطوللمدةالرياضينشاطه
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للبروتيناتاألساسيّةوحدات البناءتشّكل 

:كل حامض أميني مكّون من

 ة كاربوكسيليّ مجموعة—COOH

 ّةمجموعة أمينيNH2 

 ّةمجموعة جانبيR (تكسبها صفاتها الخاصة)

R
I

H2N—C —COOH
I
H

2

مجموعة أمينيّةكاربوكسيليّةمجموعة 

مجموعة جانبيّة

ـــــــــــــــــ



H
I

H2N—C —COOH
I
H glycine غليسين

CH3
I

H2N—C — COOH     
I
H alanine أالنين

3



ي ة التي تشترك في بناء البروتينات فاألمينيّ عدد أنواع األحماض 

. حمضا  20= ة جميع الكائنات الحيّ 

ة ة منهم يستطيع جسم الكائنات الغير ذاتيّ أحماض أمينيّ 10

. انتاجهاغذيةالتّ 

جميع أنواع األحماض انتاجتستطيع غذيةالتّ ة الكائنات ذاتيّ 
.ة العشريناألمينيّ 

4

:عددها 



يةغذة  التّ ة التي ال تستطيع الكائنات الغير ذاتيّ األمينيّ هي األحماض 

انتاجها

مصدرها فقط الغذاء10عددها 

5

الرمز اإلسم

Arg Arginine األرجنين

his Histidine هيستيدين

ile Isoleucine ايزوليوسين

leu Leucine ليوسين

lys Lysine  ليسين

met Methionine ميثيونين

phe Phenylalanine األلنينفنيل

thr Threonine ثريونين

trp Tryptophan تريبتوفان

val Valine   فالين



لحمض أميني وبين الكربوكسيليةبين المجموعة ةالببتيديةباطاتكون الرت
.اليالتّ األمينية للحمض األمينيّ المجموعة 

H O CH3

|   | | |

H2N–C–C–OH +       H2N–C–COOH     

|                                      |

H                                    H

H  O        CH3

| | | |

H2N–C– C – N –C–COOH   +  H2O

|           |     |

H        H H

ببيتيديرباط 
6



ببتيديةطبواربعضها ببعض بواسطة األمينيةترتبط األحماض 

Gly Lys Phe Arg Ser

H2N- -
COOH

في النهاية  Peptide bonds في النهاية

Glycyllysylphenylalanylarginylserine
7



أمثلةالنوع

الصق تساعد في ت)واإلالستينالكوالجين ( تقرر شكلها ووظيفتها)ةهيكل الخليّ بناء

(الخاليا

         (على الحركة في الخالياالعضياتيساعد ) الكينيزين،(حركة العضالت)الميوزينحركة

 (اتهنيالدّ )األلبومين، (الحديد)الترانسفرين،(األكسجين)الهيموغلوبيننقل

في البيضةاألبومين، اتفي حليب الثدييّ الكزائينخزن

موالنّ وهورموناألنسولين هورمونهرمونات

ن من بروتينمكوّ اإلنزيم إنزيم

         ةاألجسام المضادّ حماية

  (على أغشية الخاليا)المستقبالتو( في شبكة العين)الرودوبسينمستقبالت

8



.درجة الحرارة. 1

.PH 2 . درجة الحموضة

.تركيز األمالح. 3

يختلف مدى تأثير كل واحد من هذه العوامل من 
بروتين إلى آخر

9
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البروتينات

البروتينات•

البروتينات ؟ماهي•

ما أهمية البروتينات ؟•

ما هي وحدة البناء األساسية للبروتين ؟•

ما هي أهم المجموعات الفعالة في البروتينات ؟•

تصنيف البروتينات•



ما هي البروتينات ؟•

مواد عضوية معقدة التركيب Proteinsالبروتينات •

يدخل في تركيبها عناصر الكربون والهيدروجين واألكسجين 

والنيتروجين والكبريت 

-:بعضها يحتوي على عناصر أخرى مثل •

Haemoglobinالحديد كما في الهيموجلوبين –

caseinالكازينالفسفور كما في –

haemocyaninsالهيموسيانينالنحاس كما في –



تابـــع 

عبارة عن مواد عضوية معقدة التركيب هي •

 Polymers)بوليمرات)

نيتروجين , (٪23)اكسجين, (٪51)تتركب كيميائياً من الكربون•

(  ٪1)فسفور ( ٪3),كبريت , ( ٪7)هيدروجين,( 16٪)

.بتتابع معيناألمينيةتتشكل من وحدات من األحماض •

ببتيديةواحدة والبعض على عدة سالسلببتيديةتحتوي على سلسلة •

كثر من مئة باحتوائها على أالبـبتيداتتـتميز البروتينات عن •

حمض أميني، لذلك فهي ذات وزن جزئي ضخم يتراوح من

عشرات اآلالف إلى الماليين



:البـبتيدأمثلة عن متعدد 

هو وحمض أميني، 51يتكون من اتحاد : األنسولين•

.مخفض لنسبة السكر في الدممعثكليهرمون 

هو هرمون وحمض أميني، 27يتكون من :اإلفرازين•

.على اإلفرازلبنكرياسا، يحث العفجيفرزه 

هو هرمون وحمض أميني، 29يتكون من : الغلوكاغون•

.،  يعمل على زيادة نسبة السكر في الدممعثكلي



ما أهمية البروتينات ؟•
تعتبر من أهم المركبات العضوية بعد األحماض النووية•

فةتلعب دورا أساسيا في حياة الخلية من حيت التركيب والوظي•

األيضات يكفي أن تكون األنزيمات بروتينات والتي تتحكم في عملي•
بنوعيةMetabolismالخلوي أو التمثيل 

Anabolismالبنائي  –

Catabolismالهدمي–

-:يمكن تلخيص أهمية البروتينات للخلية في اآلتي •
تدخل في تركيب معظم أجزاء الخلية–

والهرموناتاالنزيماتتدخل في تركيب –

تدخل في تركيب الهيموجلوبين في خاليا الدم–

تدخل في تركيب األحماض النووية–



ما هي أهم المجموعات الفعالة في البروتينات ؟•
ن مجموعة تعتبر البروتينات من أنشط المواد ألنها تحتوي على أكثر م•

Activeفعالة  group مثل:-
Amine ( NH2 )األمينية–

Hydroxyl ( OH )الهيدروكسيلية–

Carboxyl ( COOH )الكربوكسيلية–

Aldehydeاأللدهيدية– ( CHO )

Sulphohydralالسلفوهيدرالية– ( SH )

Sulphurالكبريتية – ( SS)



تقسيم البروتينات 

:إلىيتهوذوبانتقسم البروتينات على أساس تكوين البروتين •

(:المتجانسة) بروتينات بسيطة-1•

فقط منأمينيةأحماض ( تحلله)تميؤهوهي كل بروتين يعطي عند •

خصائصها إنها تذوب في الماء

البروتين الموجود في بياض البيض: أمثلة•

في الدمااللبيومينبروتين •

بروتين الكراتين الموجود في الشعر واألظافر•

لسلسلة تتألف ااألمينيةوهو عبارة عن سلسلتين من األحماض االنسولين•

ترتبط امينيحمض 30واألخرى من امينيحمض 21األولى من 

.وتسبب االلتواءS-Sالسلسلتين بروابط 

•



البروتينات البسيطة



(الغير المتجانسة) البروتينات المقترنة-2

رى قد و مكونات أخأمينيةوهى البروتينات التي تنتج عند تحللها أحماض •

تكون عضوية أو غير عضوية 

:أمثلة•

رتبطة وهى البروتينات الم(: النيوكلوبروتين) البروتينات النووية -1

والسيتوبالزمباألحماض النووية وموجودة في نواة الخلية 

المرتبطة وهى البروتينات(: الفوسفوبروتين)البروتينات الفسفورية - 2

اللبن كازينفىوتوجد الفسفوريكبحمض 

بات مثل النبصبغاتوهى البروتينات المرتبطة : البروتينات الملونة - 3

الكلوروفيليةوالبروتينات الكاروتينيةاالبروتينات

نالهيموجلوبي.في الدم البورفورينبروتينات المتصلة بحلقة - 4

باالحماضطة وهى البروتينات المرتب(: الليبوبروتين)الدهنيةالبروتينات - 5

الحيوية االغشيةفىوتوجد الدهنية



بروتينات مشتقة: ثالثا

فياالرتباطفصلعملياتمنينتجبروتينكلهو•

أوالبسيطةللبروتيناتالجزئيهالتميأوالمقترنةالبروتينات

حيثساداإلفعمليةفيبروتينألياألساسيةالطبيعةتغير

الطبيعيةحالتهاعنتخرج

وتنتج بفعل إنزيمي أو كيميائي•



أحماض أمينية

ضروريّةغير ضروريّة

( 9-2)ببتيدات

أمينيّةأحماض 

(100-10)ببتيداتبولي

أمينيّةأحماض 

(>100)بروتينات 

أمينيّةأحماض 

المبنى األّولي المبنى الثانوي المبنى الثالثي المبنى الرباعي

سلسلة األحماض 

األمينيّة سلسلة ملتوية سلسلة مطويّة ألياف بروتينيّة لميوجلوبينا الهيموجلوبين

 ً يمكن أن يرتبطوا معا

هناك

بناءتلخيص 

البروتين
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األحماض الدهنية
 ية لديها سلسلة أساسأحماض كربوكسيليةمركبات عضوية وهي عبارة عن

غيرأو مشبعةطويلة وغير متفرعة، والتي يمكن أن تكون إما أليفاتية
.مشبعة

ال تذوب في الماء
تذوب في مذيبات الدهون
وهي اللبنة االساسية في بناء عدة اصناف من الليبيدات
الكربوكسيلمركبات طويلة السلسلة تحمل في طرفها مجموعة االحماض
وهي تتكون من عدد زوجي من ذرات الكربون ونادرا من عدد فردي.
الصيغة العامة:R-COOH         

أنواع األحماض الدهنية
1-أحماض دهنية مشبعة
2-أحماض دهنية غير مشبعة
3-أحماض دهنية هيدروكسيلية
4-أحماض دهنية حلقية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9


األحماض الدهنية المشبعة
 األحماض الدهنية المشبعة:

 هي أحماض دهنية تكون فيها جميع ذرات الكربون مشبعة بالهيدروجين

 و تكون صيغتها العامة هيCnH2n+1COOH

و من أهم األحماض الدهنية المشبعة:

 حمض الزبدة أو حمض البوتيريكButric :

 و هو حمض يحتوي على أربع ذرات كربون ويوجد أساسا في الزبدة و صيغته هي
CH3-CH2-CH2-COOH

 كابرويكحمضCaproic

 يحتوي على ستة ذرات كربون يوجد في زيت جوز الهند وصيغتهCH3-(CH2)4-COOH

 أو حمض البالميتيك النخيلحمض زيتPalmitic  :

 ذرة من الكربون ويوجد في دهون الخضروات والحيوانات و 16و هو حمض يحتوي على
CH3-(CH2)14-COOHصيغته هي 

 االستياريكأو حمض الشمعحمض:Stearic

 غته ذرة من الكربون ويوجد في الدهون الحيوانية والنباتية و صي18و هو حمض يحتوي على
CH3-(CH2)16-COOHهي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1


األحماض الدهنية غيرمشبعة
ثية على األحماض الدهنية الغير المشبعة هي أحماض دهنية تحتوي على رابطة ثنائية أو ثال

األقل بين ذرتي كربون

1-األحماض دهنية غير مشبعة وتحتوي على رابطة واحدة مزدوجة:

صيغتها العامة هيCnH2n-1COOH

 و هي أحماض دهنية تحتوي على رابطة ثنائية وحيدة توجد غالبا بين الكربونC9 وC10.
:مثال

 و صيغته هي(حمض زيت النخيل غير مشبع)حمض البالميتولييك

CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH 

حمض زيت الزيتون أو حمض األولييك و صيغته هي

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 

2-األحماض دهنية غير مشبعة وتحتوي على رابطتين مزدوجة:

 وصيغتها العامة هيCnH2n-3COOH 

 ربونتكون األولى غالبا بين الك,و هي أحماض دهنية تحتوي على رابطتين ثنائيتين

C9 وC10 و بين الكربونC12 وC13. مثل

حمض زيت دوار الشمس أو حمض اللينولييك

CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH) 



األحماض الدهنية غيرمشبعة

:األحماض دهنية غير مشبعة وتحتوي على ثالثة روابط مزدوجة3-

CnH2n--5COOHوصيغتها العامة هي 

موجود في زيت بذرة الكتانحمض زيت الكتان أو حمض اللينولينيك 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-

COOH) 

:أربعة روابط  مزدوجةاألحماض دهنية غير مشبعة وتحتوي على 4-

CnH2n--7COOHوصيغتها العامة هي 

موجود في زيت الفول السودانيحمض األراكيدونيك

(CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–

CH2–CH=CH–(CH2)3–COOH).



تسمية األحماض الدهنية
.يتبع في تسمية األحماض الدهنية نظامIUPAC

حمض و يشتق االسم المتداول عادة من اسم المكان الذي يتوفر على نسبة عالية من هذا ال
. أي شروط أو قوانينالىهي تسمية ال تخضع 

ون في أما بالنسبة للتسمية النظامية للحمض الدهني فهي تعتمد على عدد ذرات الكرب
eوذلك باستبدال حرف( نفس عدد ذرات الكربون)الهيدروكربون المقابل للحامض 

وهكذا فإن األحماض الدهنية المشبعة -OICاألخير في اسم الهيدروكربون بالحرف   
((anoicتنتهي بـ

 فمثال حمض أوكتانويكoctanoic)  ) ذرات كربون والهيدروكربون 8يحتوي على
.(octanoic)إذن الحمض المقابل أوكتانويك  (octaneالمقابل هو األوكتان  

 (إنويك)ذات الروابط الزوجية فإنها تنتهي بـ أما األحماض الدهنية غير المشبعة
enoic)  ) حمض األوكتاديكينويك)مثل( )octadecenoic acid)  ) والذي يحتوي

ذرة كربون ورابطة زوجية واحدة ومعظم األحماض الدهنية المشهورة ( 18)على 
الحمض الدهني الغير مشبع : تعرف باسمها المتداول وهو األوسع انتشارا فمثال

octadecenoic)  )  يعرف باسم حمض األولييكoleic acid) .

=Octaثمانية

=Decaعشرة

=en (وجود رابطة مزدوجة)داللة على عدم التشبع

=Oicحمض كربوكسيلي
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ا في الحصول من المواد الغذائية الرئيسية التي يخزنها الجسم بكميات كبيرة ويعتمد عليهالليبيدات

.وغيرها على جزء كبير من الطاقة الالزمة للقيام بنشاطه الحيوي المتمثل في بناء الخاليا والحركة

9عند التأكسد الكامل لجرام واحد من الدهون إلى ماء وثاني أكسيد الكربون نحصل على حوالي 

.كالوريكيلو 

وكحول تتحد مع بعضها بواسطة رابطة استردهنيةالدهون مركبات عضوية تتكون من أحماض 

(Ester linkage)OOC-

R-OH  + HOOC-R                                     R-OOC-R

ي الماء الكربون والهيدروجين واألكسجين واألخيرين ال يوجدان بنسبة وجودهم فذراتتحتوي على 

.  بل تكون نسبة الهيدروجين إلى األكسجين كبيرة

كحولحمض دهني راالسترابطة 



ثل ال تذوب في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية مالليبيدات

تخلص الكلورفورم والبنزين واألثير، ولذلك تسمى في بعض األحيان بمس

.   Ether Extractاألثير 

.وانيةتوجد الدهون في بذور النباتات المختلفة وكذلك في األنسجة الحي

المواد المستخلصة عبارة عن خليط غير متجانس ينتمي إلى عدة 

,  يلةفمنها األحماض الدهنية ذات السلسة الطو, عائالت كيميائية مختلفة 

ها وبعض( الدهنييتحد فيها احد الكحوالت مع الحامض )استراتوبعضها 

( ةكربوكسيليواحماضتتكون بمشاركة من حامض الفوسفور )استرات



1-كيلو كالوري9رام الواحد غحيث يعطي ال. مصدر للطاقة.

2-تدخل في تركيب مكونات أغشية الخاليا

3-تدخل في تركيب بالزما الدم بنسبة معينة.

4- تدخل في تركيب الهرمونات الحيوانية

5- ونتهويعطي الجلد لي–وجودها تحت الجلد يجعلها كعازل للتبادل الحراري

6-صها الدهون مواد حاملة للفيتامينات الذائبة في الدهون وضرورية المتصا
.ونقلها داخل الجسم 

7- عمل وبذلك ت( الكلى والقلب ) تحمي بعض االعضاء الداخلية في  الجسم
.على امتصاص الصدمات 

8-توجد بتركيز كبير في النسيج العصبي وتكون عازال للكهرباء

9-يا للحيوان يوجد جهاز نقل االلكترونات الكائن في الغالف الداخلي للميتوكندر
في داخل الدهون المفسفرة

10- تدخل في تكوين خاليا الدماغ واألنسجة العصبية



الكميائيالتقسيم:أولاً

.ومشتقةومركبةبسيطةإلىالدهونتقسم

Simpleالبسيطةاللبيداتأوالدهون-1 Lipids:

تالكحوالمعالعاليةالدهنيةاألحماضاسترات.جزيئينمنمكونه

:وتشملليسرولغالمثلالبسيطة

Oil(الحيوانيةالشحوم)والدهونالزيوت-أ & Fats:عنعبارة

.الجليسرينأوالجليسرولمعالدهنيةاألحماضإسترات

األوزانذات)الدهنيةاألحماضإستراتوهي:Waxالشموع-ب

.رولالكوليستمثلليسرولغالغير(عاليوزنذو)كحولمع(العالية



Compoundالمركبةاللبيدات-2 Lipids:
.مختلفةكيميائيةبروابطببعضهاتتصلمركباتعدةمنجزيئاتهاتتكونموادهي

الزيوتفيسبقكماالجليسرولمعالدهنيةاألحماضإستراتعنعبارةوهي

كالتاليأخرىإضافيةمجاميععلىتحتويأنهاإالوالدهون،

:Phospholipidsليبيداتالفسفو-أ

معالعاليةالكحوالتأوالجليسرولاسترات)الدهونبيناتحادعنعبارةوهي

محفيجدتو)والسيفالينالليسثينمثلالفسفوريكوحمض(الدهنيةاألحماض

روجينيةنتقاعدةبنائهافييدخل.(العصبيةواألنسجةالدماغيوالنسيجالبيض

:Glycolipidsالسكريةالدهون-ب

لدماغافييوجد(جاالكتوزأوجلوكوز)كربوهيدراتيبجزيءالمرتبطةالدهونوهي

.النخاعيوالغمد

:Lipoproteinالبروتينيةالدهون-ج

فيهيرتبطالذيالدمليبوبروتينمثلبروتينيبجزيءالمرتبطةالدهونوهي

الجسم،داخلالدهونانتقالفيمهما  دورا  ويلعبالبروتينجزيءمعالكوليسترول

.الخالياألغشيةكمكونالنوعهذامثليوجدكما

أمينمجموعةمعتتحد:ليبيداتاالمينو-د

المخخاليافيالموجودةمثلالكبريتمعتتحد:ليبيداتالسلفو-هـ



Derivedالمشتقةالدهون-3 Lipids:

الكحوالتأوالحرةالدهنيةاألحماضوتشملالدهونتحللنواتجعنعبارةوهي

غيرباطارتمرتبطةأومنفردةتكونوقدالكوليسترولأوالجليسرولمثلالمختلفة

.كد،أ،مثلفيتاميناتتكونوقد.الدهنيةاألحماضببعضكامل

:وتشمل

الكحوالتمعالعاليةالدهنيةاالحماضاستراتوهي(Steroids)الستيرويدات-1

الحلقية

(Sterols)الستيروالت-2

Bile)الصفراءأحماض-3 Acids)

Hormones)الهرمونات-4 )

(Carotenoids)الكاروتينويدات-5



.ليسرولغالمعالدهنيةاألحماضأستراتمنالبسيطةالدهونتتكون

:ليسرولغال

الدهونتذيبالتيالعضويةالمذيباتفييذوبال–الماءفييذوب-1

هيدروكسيلمجموعةذرةكلتحملكربونذرات3فيهاليفاتيكحول-2

:التاليةالمعادلةحسبالدهنيالحمضمعليسرولغاليتفاعل

سرولليغالثالثيليسرولغالثنائيليسرولغالاحاديليسرولغال

حامض 

دهني

حامض

دهني

حامض 

دهني


