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تعريف بالكيمياء الحيوية

حدهىالحيويةالكيمياء
 
متعلقوهماكلبدراسةتختصجيثالكيمياءفروعا
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نسانراقية حياناالحيويةالكيمياءعلميوصفو.النباتوالحيوانوكالإ
 
نها
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التالتفاعدراسةعنفضالالحيويةوظائ فهاوتواجدهامناطقوالمكونات

البناءحيثمنةالحيالخالياهذهداخلتحدثالتيالمختلفةالحيويةالكيميائية
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.الطاقةإنتاجوالهدمحيثمنا



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.



ي تطرأ دراسة تركيب المواد الكيميائية في الخلية والتغيرات الت-1

عليها والعمليات الحيوية التي تجرى عليها 

دراسة مكونات النواة واألسس الكيميائية لعلم الوراثة -2

ثة علم الكيمياء الحيوية هو أساس تقدم الكثير من العلوم الحدي-3

األخرى مثل علم الهندسة الوراثية علم زراعة األنسجة 

ة األخرى مثل يرتبط علم الكيمياء الحيوية بكثير من العلوم الكيميائي-4

. اء الفيزيائية وعلم الكيميالتحليليهعلم الكيمياء العضوية وعلم الكيمياء 

لحيوية يشمل علم الكيمياء الحيوية على دراسة تركيب المركبات ا-5

-تامينات الفي-البروتينات -الليبيدات-الكربوهيدراتالمختلفة مثل 

األحماض النووية 

اهتمامات علم الكيمياء الحيوية 



يجاد تساعد في الكشف عن اإلمراض والوقاية وإمكانية الشفاء وإ

.العالج بإذن هللا

إيجاد الحلول لعالج اإلمراض  مثل السرطان وااليدز واإلمراض

.المستعصية 

ل زيادة تعمل على تغير وتعديل الجينات في الهندسة الوراثية مث

.إنتاج الحيوانات من اللبان واللحوم وعالج األمراض الوراثية

ي تضر تساهم في إيجاد حلول طبيعة بديلة  لمضيفات األغذية الت

.اإلنسان

رفة القيمة تساهم في تحليل المواد الغذائية المصنعة والطبيعية ومع

.الغذائية
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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
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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



: Sucrosالسكروز
.ركتوز يتكون من جزيئين االولى غلوكوز والثانية ف: أو سكر القصب 

لوكوزغسكر الفواكه وال

الفاكهة والخضراوات والحبوب يوجد في -طعمه الحلو 

يض، سكر المائدة هو المكرر قصب السكر وبنجر السكر البني واألب

.ومسحوق



Maltose المالتوز

، وهولوكوزغ+ لوكوزغويتكون من (: سكر الشعير)المالتوز

عاء ، ويتحلل في األمألدهيدسكر مختزل الحتوائه على مجموعة 

عملية ويعتبر هو ناتج وسطي خالل، لوكوزغين ألفا تئيإلى جز

اللعابياألميلزالتحلل المائي للنشا بواسطة إنزيم 



Lactose الكتوز

غلوكوزوهو أقل أنواع السكر حالوة ويتكون من (: سكر الحليب)الكتوز 

.وهو سكر مختزلغالكتوز
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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





:Glycogenليكوجينغال

في اجونلوكغالبفعل هرمون لوكوزغالييخزن في الكبد ويتحول 

حالة نقص نسبة السكر في الدم 

.من وحدات متعددة من  الغلوكوزالغليكوجينيتكون 



اقةكمصدر للطالكربوهيدراتكيفية استخدام 

:الالهوائيتحلل الغلوكوز 

سمى يتم التمثيل الغذائي للجلوكوز بطريقة من عشر خطوات ت

كوز النتيجة تكون تكسير جزيء واحد من الجلوتحلل الجلوكوز

ين من وينتج أيضا جزيئ, البيروفيكإلى جزيئين من حمض 

وهذه العملية ال , وهو مصدر الطاقة للخلية ATPمركب

.تتطلب وجود أوكسجين



:تحلل الغلوكوز الهوائي

غلب في الخاليا التي تحتوي كمية كافية من األوكسجين مثل أ

وفي هذه الطريقة يتم استخدام األوكسجين. خاليا اإلنسان

يميائية بعد سلسلة من التفاعالت الك. لغرض تمثيل الغلوكوز

لكل جزيء  ATPجزيء من مادة  38تكون المحصلة إنتاج 

ل وهذه الطريقة توفر طاقة للجسم أعلى من التمثي. غلوكوز

.للغلوكوزالالهوائي



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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STAPSجامعة البويرة معهد 

المقياس كيمياء حيوية
2020/2021الجامعي ليسانس الموسملطلبة السنة األولى

برجم رضوان. د: أستاذ المقياس



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



STAPSجامعة البويرة معهد 

المقياس كيمياء حيوية
2020/2021الجامعي ليسانس الموسملطلبة السنة األولى

:خامسةلمحاضرة الا

البروتينات

برجم رضوان. د: أستاذ المقياس



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•



:  التركيب البنائي للبروتينات

:ينقسم إلى أربعة أقسام•

التركيب أو البناء األولي: أوال

مرتبطة مع األمينيةهو عبارة عن بروتين تكون فيه األحماض •

في ترتيب خطي ببتيديةبعضها البعض بواسطة روابط 

األمينيةال توجد أي روابط أو قوى أخرى بين األحماض •



التركيب أو البناء الثانوي:  ثانيا

أو في شكل صفائح مطوية أو لولبىشكل فىالببتيديةالسالسل تتنظم•

بشكل عشوائي

ط ويساعد على تنظيم البروتينات بتلك األشكال تكون رواب•

حد هيدروجينية بين ذرة الهيدروجين التابعة لمجموعة األمين في أ

يلالكربوكسوذرة األوكسجين التابعة لمجموعة األمينيةاألحماض 

-----  C=Oالتابعة لحامض أميني آخر  H-N)   ) يبعد عن األول

ن الرابطة الواحدة أو تكوالببتيديةفي السلسلة أمينيةبثالث وحدات 

دروجينية بهذه تكرار الروابط الهيببتيديةالهيدروجينية بين سلسلتين 

.الطريقة يعطى للجزيء شكال حلزونيا





وحدة 3,6تلتف أجزاء السلسلة على هيئة لولب يميني كل دورة مؤلفة من •

حول محيط اللولب  (R)وتبرز مجموعاتها الجانبيةاألمينيةمن األحماض 

  C=OوN-Hبعيدا عن المحور وفي هذا البناء الملتف تأخذ مجموعة 

اتجاهات محددة تتيح تكون رابطة هيدروجينية

لمكون يتخذ الشكل الحلزوني المظهر الليفي مثل بروتين الكوالجين ا•

.  لأللياف البيضاء

نات الشعر هذا النوع من البروتينات غير قابلة للذوبان في الماء مثل بروتي•

.  واألظافر



الثالثيالتركيب أو البناء -ثالثا

كل كروي مثل وتنطوي وتنثني حتى تصبح على شالببتيديةتلتف السالسل •

:كرة صوف النسيج وذلك بفعل عدة عوامل وروابط

أحد حرة فيكربوكسيلبين مجموعة : االمالحالروابط األيونية أو تكون -1•

ومجموعة أمين حرة في الببتيداتطرفي متعدد 

.  الببتيداتالطرف اآلخر المتعدد •

ن وهو ينشا من أكسدة وحدتين متقابلتي(:S-S)تكون رابطة ثنائي الكبريت-2•

  S-Sفيتكون ارتباطالسيستييناالمينيمن الحمض 

بعضها حيث تتجمع قربالفعل المتبادل بين المجموعات النافرة من الماء -3•

ن بعيدا عن محاطة ببيئة مشابهه بطبيعتها فتدفن نفسها في طيات بالبروتي

الوسط المائي

حدات حيث تتكون بين المجموعات الجانبية للو: الروابط الهيدروجينية-4•

المشتركة في السلسلة بحيث تكون بارزة على السطح





التركيب أو البناء الرباعي-رابعا

الوحداتمنمجموعاتترابطهو•

كانتسواءللبروتينالثانوية

لتكونمتشابهةغيرأومتشابهة

حزمةهيئةعلىصغيربوليمر

فيالبروتيناتمعظمأنوحيث•

بينماةمنفردتكونالالطبيعيةحالتها

,ثرأكأوبروتينمعتجمعفيتكون

نيةالهيدروجيبالروابطالربطويتم

للماءالكارهةوالروابط

منتجمعفهوالهيموجلوبينمثل•

كل)البروتينمنجزيئاتأربع

منوجزيء(واحدنوعمنجزيئين

الهيمهوأخرصنف



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



بها وعندما كل سلسلة تمر بالمستويات الثالث األولى في تركي•

الرباعي التركيب. تتحد يظهر التركيب الرباعي للبروتين

.  يحدث نتيجة لروابط بين أكثر من سلسلة واحدة

تحديد فىولهذه المستويات األربعة من التراكيب دورا كبيرا •

.  الخواص التابعة للبروتين

ذه اختالف البروتينات في خواصها منشأه االختالف في ه•

.  المستويات األربع
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األحماض الدهنية

برجم رضوان. د: أستاذ المقياس



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



 الكربوكسيليةأما ترقيم األحماض الدهنية فيبدأ عادة من ناحية المجموعة

 ((COOH

 وذرة الكربون المالصقة 1حيث تعتبر هذه المجموعة هي ذرة الكربون رقم
أما  (α)وتعرف أيضا بذرة الكربون رقم ألفا 2لمجموعة الكربوكسيل تكون رقم 

مجموعة الميثيل )أما ذرة الكربون الطرفية (β)))فتسمى بيتا 3ذرة الكربون رقم 
(CH3)  تعرف باألوميجا(ω)

الزوجية أما بالنسبة للترميز الذي يكون شامال لعدد ذرات الكربون وعدد الروابط
سيل وهو إذا كان الترتيب من ناحية مجموعة الكربوك: وموضعها فإننا نتبع اآلتي

ونكتب على يمينه عدد ذرات الكربون ثم (C )األوسع انتشارا فإننا نكتب حرف 
إننا وبعدها نضع عدد الروابط الزوجية وإذا أردنا معرفة موضعهم ف):( نقطتين 

ية أو نضع فاصلة بعد العدد ونكتب رقم أول ذرة كربون مكونة للرابطة الزوج
 C18;1,9: حمض األولييك يكتب هكذا: يكتب هذا الرقم فوق العدد فمثال

حمض أولييك : مثالC18:1,9

حمض اللينوليكC18:2 9,12

أما إذا كان الترقيم من ناحية مجموعة الميثيل(CH3)  فإننا نكتب حرفω  قبل
.موضع الروابط الزوجية إن وجدت  ωويوضع بجوار  Cحرف 

 حمض االوليك : مثالW9 C18;1



 وجود الروابط المزدوجة ومجموعتان

كة مختلفتان على كل ذرة كربون مشتر

فيها يعني وجود متشكلين هندسيين

1- اذا كانت المجموعات الكيميائية

المتشابهة في جهة واحدة من الرابطة 

Cisالمزدوجة كان المركب من صنف

-2 اذا كانت المجموعات الكيميائية في

جة جهتين مختلفتين من الرابطة المزدو

transكان المركب من صنف 



الخواص الفيزيائية
األحماض الدهنية الموجودة في الطبيعة لها الخواص التالية:

توجد في سالسل مستقيمة-١.

تحتوي على أعداد زوجية من ذرة الكربون-٢.

ذوبانيتها تعتمد على عدد ذرات الكربون للحامض الدهني-٣.

 • ذرات كربون فإنه يذوب في الماء6إلى 2لو كان الحمض الدهني يحتوي على.

 • ذرات ، فإنه ال يذوب في الماء 6إذا زادت عدد ذرات الكربون في الحامض الدهني عن

.ولكن يذوب مذيبات الدهون مثل اإليثر

 • تذوب في الماء( الصابون)أمالح الصوديوم أو البوتاسيوم لألحماض الدهنية.

4-درجة اإلذابة أو االنصهار:

 •األحماض الدهنية المشبعة تكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة.

 • رها أي درجة انصها) األحماض الدهنية غير المشبعة تكون سائلة على درجة حرارة الغرفة

(.أصغر

5- يمكنها أن تكون استرات مع الكحول.

6-الهدرجة والهلجنة:

جين وهذه إحدى خصائص األحماض الدهنية غير المشبعة ، حيث يضاف الهيدروجين أو الهالو

.من خالل الرابطة الزوجية للحمض الدهني غير المشبع 
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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



الدهـونتقسيم

بنائهاحسبوذلكأقسامعدةإلىالدهونتقسم

.اوظائفهحسبأوالغذائيةمصادرهاحسبأوالكيميائي



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



لتعطييالحمضالوسطفيالمعدةفيليسرولغاللثالثيتميؤعمليةتحصلكما

.دهنيةاحماض+ليسرولغال

يفذائبطرفلهالنمستحلبوكعامل,جيدكمنظفليسرولغالأحادييعمل

ليسرولغالطرفهوالماء

الدهنيالحامضطرفهوالدهونفيذائبوطرف

الدهونهضمفيأهميةالخاصيةولهذه

.رالعسالماءفيتعملالتيالصناعيةالمنظفاتتحضيرالىتوصلومنها



:ثامنةلمحاضرة الا

اإلنزيمات

1

STAPSجامعة البويرة معهد 
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نييما اإل

إنييما -

نشاط اإلنييم-

عوامل تؤثّر على نشاط اإلنييم-

إعاقة اإلنييم-

2



اإلنييما 

ENZYMES

عوامل مساعدة في التّفاعال  البيولوجية. 1

مكّونة من البروتين. 2

تخفض من طاقة التّنشيط. 3

تييد من سرعة التفاعل. 4

تفقد نشاطها عندما تتخثّر. 5

أو ( مثل الحديد)بعضها ينشط فقط بعد ارتباطها مع أيونا  . 6

(.فيتامينا  ) مواد عضويّة 

3



تسميتها

–ase آز :يضاف في نهاية اسم المرّكب الخاص باإلنييم

sucrase سكرازمثل   – السّكروييتفاعل مع 

lipase    ليبازمثل - يتفاعل مع الدهنيا 

oxidase أوكسيدازمثل  – تفاعل األكسدةينشط 

hydrolase هيدروالزمثل   – اإلماهةتفاعل ينّشط 

:مثل  –in  بإنييما  هاضمة تنتهي

pepsin بيبسين , trypsin تريبسين

4



أمثلة على بعض اإلنييما 

5

الناتجاإلنييمماّدة األساس

أوكسجين+ ماء كتاالييوكسجينأماء 

مالتويمياليأءنشا

لوكويغمالتايمالتوي

ليسرولغودهنيّةأحماض ليبّايدهنيا 

ببتيدا ببسينبروتين

أحماض أمينيّةبروتيآيببتيدا 



السّكرايإنييم : مثال

6

جلوكوي فروكتوي

سّكراي

سّكروي



عمل اإلنييم

طة عن طريق المراكي النّش)تتّحد ماّدة األساس مع اإلنييم 1.

نة مرّكباً معقّداً م( الموجودة على سطح اإلنييم ً مكّوِّ ؤقّتا

فاعل ويتحّرر يتحلّل المرّكب المعقّد المؤقّ  ليكّوِّن نواتج التّ 2.

اإلنييم

7



عمل اإلنييم

ENZYME ACTION

8

E       +    S ES معقّد E    +    P

ماّدة أساس           ماّدة أساس-إنييم                      مرّكب معقّد إنييم ناتج

S

P

P

SS

إنييم



أنواع اإلنييما 

:يمكن تقسيم اإلنييما  من ناحية عملها إلى ثالث مجموعا 

ي من اتّحاد بناء سّكر ثنائ)بناءإنييما  تنشط فعاليّا  1.

(سّكرين أحاديّين

ماض تحليل الّيالل ألح)هدمإنييما  تنّشط فعاليّا  2.

(أمينيّة

رىتحويل مواد إلى مواد أخإنييما  تنّشط فعاليّا  3.

(من ماّدة األساسH+يقوم بنيع : هيدروجنايإنييم )

9



10

تركيي اإلنييمة األساستركيي مادّ 

pH

درجة الملوحةدرجة الحرارة

إضافة منشط

إضافة معيق

ر على نشاط اإلنييمالعوامل التي تؤثّ 



لكل إنييم درجة حرارة مثلى لفعاليّته

ى نشاط اإلنييم حتّ انخفاضدرجة الحرارة يؤدي إلى إنخفاض

(تخثّر مؤقّ  لإلنييم)يتوقّف عمله 

ى نشاط اإلنييم حتّ انخفاضدرجة الحرارة يؤّدي إلى ارتفاع

(تخثّر دائم لإلنييم)توقّف عمله 

11

تأثير درجة الحرارة على نشاط اإلنييم
Temperature



على نشاط اإلنييمPHتأثير الـ 

 pHالـأو ارتفاع إنخفاض. مثلى لفعاليّتهpHلكل إنييم درجة 

أن يتوقّف ىحتّ عن حد معيّن يؤّدي إلى انخفاض فعاليّة اإلنييم 

بالكامل بسبب التخثّر الّدائم لإلنييم

12



اإلنزيم المثلى pH

Lipase (بنكرياس) 8.0

Lipase (معده) 4.0 - 5.0

Pepsin (معده) 1.5 - 1.6

Trypsin  (االمعاء) 7.8 - 8.7

Maltase 6.1 - 6.8

Amylase (بنكرياس) 6.7 - 7.0

Catalase 7.0

13

ا نييمإلابعضلالمثلى (pH)ة الحموضدرجا  
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الفيتامينات
ة في الفيتامينات عبارة عن مركبات عضوية موجودة بتركيزات منخفض

ة في األغذية ويحتاجها الجسم بكميات قليلة جدا الستخدامها كعوامل مساعد

ات كثير من العمليات الحيوية بالجسم مثل أكسدة الدهون والكربوهيدر

.م اإلنسانوتتميز الفيتامينات بأنها ال تنتج طاقة في جس, والبروتينات 

 تقسم الفيتامينات تبعا لقابليتها للذوبان الى:

(  K,E,D,A)فيتامينات ذائبة في الدهون -1

 Bفيتامينالومجموعة  Cفيتامينات ذائبة في الماء  مثل فيتامين-2



الخواص الفيتامينات الذائبة في الدهون تتميز ب

:التالية
1- ال تهدم أو تتلف بسهولة أثناء عملية طهي الطعام.

2-غير قابلة للذوبان في الماء لذلك ال تفقد في ماء الطهي.

3-دهنية نخزن الكمية الزائدة منها في انسجة الجسم مثل الكبد واألنسجة ال

4-توجد في األغذية اما بصورة فيتامينات او مولدات الفيتامينات

5- تمتص من خالل جدار األمعاء الدقيقة في صورة متحدة مع الدهون

6-نتقل بواسطة  تمتص بمعدل بطيء مقارنة بالفيتامينات الذائبة في الماء وت
دم ذوبانها األوعية الدموية او اللمفاوية بعد ارتباطها بحامل بروتيني نظرا لع

.في الماء

7- تستعمل اساسا لتصنيع وحدات او اجزاء تركيبية وبنائية

8- ي الدهن مع فيتخلص الجسم من المخلفات األيضية للفيتامينات الذائبة
.البراز



الخواص الفيتامينات الذائبة في الماء تتميز ب

:التالية 
1-تهدم وتتلف بسهولة أثناء عمليات طهي الطعام

2-د منها غير قابلة للذوبان في الدهن وتذوب بسهولة في الماء لذلك يفق

جزء كبير

3-ى الدم تمتص بسهولة وبسرعة من خالل جدار األمعاء الدقيقة لتنتقل ال

ألنها تذوب في الماءنظرأ

4-توجد فقط في صورتها النشطة فسيولوجيا أي ليس لها مولدات

5-ول هي الكمية الفائضة منها في جسم اإلنسان إنما تخرج مع البالتخزن

ومخلفاتها التمثيلية 

6-ورية تستعمل في الماء كقرائن لإلنزيمات لتنشيط االنزيمات الضر

ألكسدة العناصر الغذائية

7-فةتتوزع بنسب متساوية تقريبا في جميع انسجة الجسم المختل.



(عمله)أهميتهالفيتامين
اليومي اإلحتياج

ملي غرام
مصادره الغذائية

Thiamine 

(B1)

1فيتامين ب

.  ة ضروري لعملية االستقالب و انتاج الطاقة من األطعم

كل يساعد القلب والجهاز العصبي في أداء وظائفهما بش

.  جيد 

1,5

ح من قمالخبزالمعد  , حبوب القمح الكاملة, اللحوم

, البازالء , المكسرات , حبوب الفطور,كامل 

.الخميرة , معظم الخضراوات, البطاطا 

Riboflavin 

(B2)

2فيتامين ب

سم يحث الج,األوكسجينالجسم على حمل خاليا يساعد

. وهومهم لبشرة صحية خالياه تجديدعلى 
1,7

الخضراوات, السمك , الكبدة , الجبنة , الحليب 

.الخضراء الورقية 

Niacin

(nicotinic 

acid)

النياسين 

. ضروري الستقالب الخاليا 

. يساعد في الحفاظ على بشرة صحية 
20

بخبزحبواللحم القليل الدسم ,الخميرة , الكبدة 

.حبوب الفطور, القمح الكاملة

B6

(pyridoxine  )

,  األوعية الدموية, اللثة ,األسنان : ضروري لصحة 

.  الجهاز العصبي وخاليا الدم الحمراء 
2

, كالسم, اللحم, حبوب الفطور المعد ة من قمح كامل

.  الخميرة, معظم الخضراوات, معظم الطيور

B12

(cyanocobala

min  )

يساعد في صحة , ضروري لتطور خاليا الدم الحمراء

الجهاز العصبي 
.منتجات األلبان, الحليب, اللحم, البيض0,005

Folic acid

حمض الفوليك

. ضروري النتاج كريات الدم الحمراء 

. أساسي لمنع حدوث التشوهات الَخلقية 
50

, البرتقال اللحم, الخضراوات الخضراء الورقية 

.الخميرة , السمك

C 

(ascorbic acid  )

ضروري ألسنان وعظام سليمين وأيضا الستقالب 

.األنسجة و التئام الجروح 
10-150

لفوف الم, البندورة, الحمضيات ,الفليفلة الخضراء 

.الفريز, البطاطا , الطازج 

:ماءالالذائبة في الفيتامينات 



:الذائبة في الدهونالفيتامينات 

أعراض نقصه األمراض التي

تنشأ من عدم توفره

اإلحتياج

اليومي ملي 

غرام

المصدر اسم العالمي

(الكيميائي) 

اسم الفيتامين

كذلك ومرض العمى الليلي 

.جفاف الجلد والعين

0.75 البيض، الجليب، 

الكبد، األسماك

Ritinolالريتنول  Aفيتامين 

ضمور العضالت

.العقم عند الحيوانات

14 الذرة، فول الصويا، 

اللحم، البيض، 

.السمك، الدجاج

لتوكوفير-ألفا

-Tocopherolα

Eفيتامين 

مرض الكساح عند األطفال

الكاليسيومانخفاض معدل 

.والفوسفات في الجسم

0.1 األسماك، البيض، 

.الزبدة، الكبد

(D2)كالسيفرول

Calciferol

Dفيتامين 

جلط ت) التأخير في التخثر الدم 

الرعافض روم( الدم

0.1 الخضروات الورقية، 

الكبد، الحبوب، 

.البقول

(K1)فيالوكوميون

Phyiioquinone

Kفيتامين 


