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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.


