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 المحاضرة الثانية             Inorganic Components لمكونات الالعضويةا
                                 Water( الماء 1

من  %95—6يشكل الماء اعلى نسبة بين المركبات الكيميائية الموجودة في الكائنات الحية حيث يمثل حوالي 
االستثناءات كما في عظام االنسان والبذور وكذلك السبورات. ان الوزن الكلي لمختلف الخاليا واالنسجة مع بعض 

الماء مذيب طبيعي لاليونات المعدنية وال يمكن ان يستغنى عنه في العمليات االيضية التي تتم كليًا داخل محيط 
وبالزم مائي كما يكون الماء كوسط انتشار للنظام الغروي للبروتوبالزم حيث ان الماء يمتزج بسهولة مع البروت

فضاًل عن ان جزيئات الماء تسهم كذلك في العديد من التفاعالت االنزيمية في الخلية ويمكن ان تنشأ نتيجة 
  :                    العمليات االيضية. ويوجد الماء في الخلية على شكلين

عمليات التحول الغذائي : هو الماء الذي ينتقل بحرية بين مكونات الخلية ويدخل في Free Waterماء حر  -أ
                              من كمية الماء الموجود في الخلية %95))االيض(( ويعمل وسطًا للتفاعالت الكيميائية ويشكل نسبة 

: وهو الماء المتصل بجزيئات البروتين بروابط كيميائية أي انه يدخل ضمن Bound Waterماء مقيد  -ب
 من كمية الماء الموجود في الخلية. %5-4در نسبته تركيب مكونات الخلية وتق

يمتلك الماء بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية الفريدة والتي جعلته مالئمًا جدًا لالنظمة البايولوجية ومن اهم 
فيما  Hydrogen bondingواآلصرة الهيدروجينية  polarityالخواص البايولوجية المهمة للماء هي القطبية 

قطبية جزيئة الماء فأن من صفات الماء امتالكه قوة تجاذب وتماسك كبيرتين حيث ان كل ذرة من ذرتي يتعلق ب
الهيدروجين تشترك بزوج من االلكترونات مع ذرة االوكسجين واالبعاد الهندسية للزوج االلكتروني المشترك والذي 

كما ان قابلية السحب الكبيرة  Vف يوجد في الغالف الخارجي لذرة االوكسجين مما يجعل الجزيئة بشكل حر 
معطية شحنتّين لنواتي الهيدروجين المكشوفة ونظراً  Vاللكترون ذرة االوكسجين يكسبها شحنة سالبة عند الحرف 

الن جزيئة الماء متعادلة كهربائيًا فان الشحنات الموجبة والسالبة بعيدة جدًا بعضها عن البعض كما ان جزيئة 
بية وهذه الحقيقة هي السبب الرئيس المسؤول عن قوة التجاذب بين جزيئات الماء ونظرًا الماء تعد ثنائية القط

للكهربائية السالبة لذرة االوكسجين ومقدار الزاوية التي تربط بين ذرتي الهيدروجين اصبحت جزئية الماء قطبية 
جبة جزئيًا ولكون الماء مركباً فذرة االوكسجين تحمل شحنة سالبة جزئيًا ويحمل كل من ذرتي الهيدروجين شحنة مو 

قطبيًا لذلك يعد مذيبًا جيدًا للمركبات القطبية ولكنه غير قابل لالمتزاج بالمركبات غير القطبية الحاوية على مجاميع 
 .                        Hydrophobic groupsكارهة للماء 

 
   moleculeHydrogen bonds of waterالرابطة الهيدروجينية لجزيئة الماء 

 H-O( وبين ذرة هيدروجين )Oاو  Nاالواصر الهيدروجينية هي قوى جذب ضعيفة بين ذرة سالبة االلكترونات )
( فجزيئة الماء في الحالة السائلة لها القابلية على تكوين اواصر هيدروجينية مع جزيئة ماء اخرى فضاًل H-Nاو 

)الهيدروكسيل والفوسفات واالمين( ونظرا الحتواء جزيئات عن ذلك تستطيع تكوين اواصر هيدروجينية مع مركبات 
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 الماء على هاتين الخاصيتين )القطبية واالصرة الهيدروجينية( فانه يمتلك الصفات االتية:
                                       Water a Solvcntاواًل: الماء كمذيب 

اليونات والجزيئات الكبيرة والصغيرة نظرًا لقابلية الماء غير تحتاج العمليات الحياتية الى اذابة عدد كبير من ا
االعتيادية الذابة المواد فانه يعد محيطًا خلويًا داخليًا وخارجيًا عامًا ونظرًا لكون الماء مركبًا قطبيًا فهو يعد مذيباً 

ومن  Hydrophilicماء جيدًا للمركبات القطبية التي تكون اواصر هيدروجينية مع الماء مكونة جزيئات محبة لل
هذه المركبات الذائبة هي المركبات الهيدروكسيلية واالمينات ومركبات الثايول واالسترات والكيتونات وعدد كبير من 
المركبات العضوية ويعود السبب في ذلك الى ان الماء يضعف القوى الكهربائية واالواصر الهيدروجينية ما بين 

تنافسه باجتذاب تلك الجزيئات فمثاًل ان تأثير الماء على االصرة الهيدروجينية  الجزيئات القطبية وذلك عن طريق
بين مجموعة الكاربونيل و مجموعة االمينو حيث ان ذرات الهيدروجين للماء تحل محل هيدروجين االميد كواهبة 

Doner يل كمستقبلة لالواصر الهيروجينية كما ان ذرة اوكسجين الماء تحل محل اوكسجين مجموعة الكاربون
acceptor  لالواصر الهيدروجينية وعليه فان االصرة الهيدروجينية تكون قوية ما بين مجموعةCO  ومجموعة

NH فقط في غياب الماء                                            . 
                       adhesiveWater is Cohesive andثانيًا: يعد الماء متماسكًا ومتالصقًا 

لجزيئات الماء الذي يظهر سطحة وكأنه يغطى  Surface tensionتظهر هاتان الصفتان نتيجة للشد السطحي 
بطبقة من الجلد يتولد الشد السطحي للماء نتيجة لتماسك جزيئات الماء مع بعضها بواسطة االصرة الهيدروجينية 

و عبارة عن مادة متالصقة ومتماسكة والتي تفسر لنا لذا فهو يعد اكثر السوائل تماسكًا عدا الزئبق فالماء ه
وقابلية الماء للحركة الى االعلى في قطعه من الورق المسامي او الزحف في  Capillarityالخاصية الشعرية 

 .                            مسامات التربة واغصان النباتات وانتفاخ بذور النباتات اثناء االنبات
         High heat capacityستيعاب عال للحرارة ثالثًا: قابلية ا

ان كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء تقدر بسعرة حرارية واحدة ان هذه الكمية من الحرارة 
لية تعد عالية بالنسبة للماء. وان اهمية هذه الصفة تعود الى ان الكائن الحي بامكانه ان يكتسب او يفقد حرارة عا

  .                         نسبيًا بأقل ما يمكن من تغيير قي درجة حرارة الجسم
                                  High heat of vaporizationرابعًا: ارتفاع درجة حرارة التبخر 

سعرة أي  540بخار وقدرها تعد درجة حرارة التبخر بانها الطاقة الحرارية الالزمة لتغيير غرام واحد من الماء الى 
سعرة حرارية وهكذا فان  540بعبارة اخرى ان كل غرام واحد من الماء لكي يتبخر من جسم االنسان فانه يزيل 

تبخر الماء من السطح يولد تبريدًا كبيرًا وعليه فان عددًا كبيرًا من الكائنات الحية تتخلص من الحرارة الزائدة عن 
 .                              طريق التبخر

                  High melting Pointخامسًا: درجة انصهار عالية 
تعد درجة انصهار الماء ))صفر درجة مئوية(( عالية مقارنة بدرجات انصهار المذيبات االخرى كالميثانول 
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ء في المحافظة على وااليثانول والبروبانول واالستون والكلوروفورم. وتكمن أهمية ارتفاع درجة انصهار الما
الكائنات الحية من االنجماد فكلما زادت درجة حرارة االنصهار تطلب رفع تلك الدرجة لذلك السائل لغرض تحويله 

  .                       الى صلب
 

                            Salt  &Ionsاالمالح وااليونات 
ي والتوازن الحامضي القاعدي للخلية حيث يزداد الضغط تعد االمالح ضرورية للمحافظة على الضغط االزموز 

االزموزي داخل الخلية بزيادة تراكيز االيونات مما يؤدي الى دخول الماء الى داخل الخلية. ان تراكيز االيونات في 
عالية السائل الخلوي تختلف حسب نوعية االيونات فمثاًل تكون تراكيز ايونات البوتاسيوم والمغنسيوم داخل الخلية 

في حين ان ايونات الصوديوم والكلوريد توجد بشكل رئيسي خارج الخلية كما يعد الفوسفات المصدر الرئيسي داخل 
الخلية كما تحتوي الخلية على ايون البيكاربونات. اما ايونات الكالسيوم فهي موجودة في كل من الخاليا ومجرى 

مع ايونات الفوسفات والكاربونات لتكون ترتيبات بلورية وتوجد الدم، أما في العظام فأن ايونات الكالسيوم ترتبط 
الفوسفات في الدم والسوائل النسيجية على شكل أيون حر ولكن اكثر الفوسفات يكون مرتبطًا على شكل دهون 

وسكريات  Phosphoproteinsوبروتينات مفسفرة  Nucleotidesونيوكليوتيدات  Phospholipidsمفسفرة 
تلعب دورًا  HPO4-2والفوسفات الثنائية  H3PO4وهناك الفوسفات االحادية  tes SugarPhosphaمفسفرة 

الدم وسوائل االنسجة وهناك ايونات موجودة في االنسجة كالكبرتيات والكاربونات والبيكاربونات  pHفي تثبيت 
والمغنيسيوم واالحماض االمينية وهنالك معادن توجد باشكال غير متأينة كالحديد الذي يوجد في جزيئة الفيريتين 

Ferrtin  والسايتوكروماتCytochromes  وبعض االنزيمات مثل الكتاليزatalaseC  وسايتوكروم اوكسيديز
Cytochrome Oxidase  كما ان هناك اثار قليلة من المعادن منها المنغنيز والنحاس والكوبلت واليود

  والسلينيوم والنيكل والمولبدنيوم والخارصين وهي ضرورية الدامة فعالية الخلية.
 

  nd Regulation of pHIonic Dissociation aالتفكك االيوني وتنظيم الرقم الهيدروجيني 
+( H -OH ,وفي حالة متأينة توجد نسبة منها ) H2Oتوجد معظم جزيئات الماء النقي في صورة غير مفككة 

+ nH(H2Oحرة ولكنها تكون في صورتها الهيدروجينية ) Protonsوالتحتوي المحاليل المائية على بروتونات 
من  10-7ة وان المحاليل الحامضية تحتوي على اكثر من وتدل هذه الزيادة في تركيز الهيدروجين على الحموض

يكون قريبًا من التعادل في معظم الكائنات الحية اال ان هناك بعض  pHايونات الهيدروجين وقد لوحظ ان الـ 
في حين  2-1من  pHالحاالت الشاذة مثل حالة عصير الليمون والعصير المعدي حيث يتراوح الرقم الهيدروجيني 

تعود الى ازالة  pHوعملية تنظيم الـ 7.4 – 3.7رقم الهيدروجيني في دم االنسان واللبائن االخرى من يتراوح ال
الموجودة في  Buffersالزيادة في ايونات الهيدروجين عن طريق الكلية وكذلك الى فعل المنظمات الحيوية 

  الجسم.
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                                      uffersB-Bioالمنظمات الحيوية 

وهي مواد لها القدرة على االتحاد مع ايونات الهيدروجين مما تعمل على ازالة ايونات الهيدروجين المحاليل زائدة 
للسوائل  pHالحموضة وتنقل هذه االيونات من الهيدروجين الى محاليل منخفضة الحموضة وبذلك تظل قيمة 

جة التغير في مكوناتها الحامضية ويتضح أن وجود مثل والمحاليل الحيوية في الجسم ثابتة قدر االمكان في موا
الخاليا والسوائل الحيوية في مواجهة التغيرات في المكونات  pHهذه المنظمات في الخاليا الحية يؤدي الى ثبات 

  الحامضية. وتوجد ثالث منظمات رئيسة في معظم الكائنات الحية وهي الفوسفات والبيكاربونات والبروتينات .
 

منظم طبيعي ويدخل في تركيب الغشاء  PO4االيونات واهميتها للكائنات الحية االيون الوظيفةالفوسفات بعض 
 يدخل في تركيب بعض البروتينات والشحوم. H3PO4البالزمي.حامض الفوسفوريك 

+++ يدخل في تركيب الهيموكلوبين Feالحديديك   ++Feمنظم طبيعي الحديدوز  CO3 HCO3الكربونات 
 والسايتوكرومات وكذلك في تركيب بعض االنزيمات

 .                             ++ يدخل في تركيب االنزيم المؤكسد لحامض االسكوربيكCaالكالسيوم 
 ++ يدخل في تركيب المحلل للروابط البيبتيدية وانزيمات الفوسفاتيز.Znالخارصين 

 .ophyllChlor++ يدخل في تركيب الكلوروفيل Mgالمغنسيوم 
               Gasesالغازات 

 :                     يحتوي برتوبالزم الخاليا على بعض الغازات ومنها
غاز االوكسجين الذي يتم الحصول عليه بفعل عملية التنفس او مع عملية احتراق السكر او المادة الغذائية  -أ

))التنفس الخلوي(( النتاج الطاقة وبالتالي القيام باالعمال وهو ضروري لعملية تأكسد الغذاء في خاليا الجسم 
 .                      والنشاطات الحيوية المختلفة

غاز ثنائي اوكسيد الكربون وهو من نواتج عملية االيض في الكائنات الحية اال ان اهميته تظهر في النباتات 
اقة الضوئية الى طاقة كيميائية متمثلة في بناء المواد والطحالب ألهميته في عملية البناء الضوئي لتحويل الط

  .                          الكاربوهيدراتية السكرية في الخاليا
سنة  Sayerحيث الحظ العالم ساير  Stomataوله دور مهم في النبات في عملية فتح وغلق الثغور  -ب

الخاليا الحارسة حيث تفتح  pHصلة في درجة حموضة ان الثغور في اوراق النبات تستجيب للتغيرات الحا 1926
الثغور عندما تنخفض الحموضة ولقد اقترح ساير ان سبب انخفاض درجة حموضة الخاليا الحارسة يعود الى 
تجمع غاز ثنائي اوكسيد الكاربون ويقل او يزداد هذا الغاز تبعًا الستعماله من قبل البالستيدات الخضراء الموجودة 

الحارسة فعندما يكون الضوء موجودًا يستعمل في عملية البناء الضوئي فيقل تركيزه فيصبح محيط في الخلية 
وفي الظالم يزداد تركيز ثنائي اوكسيد الكربون فيصبح محيط الخلية  pHالخلية الحارسة قاعديًا ))قلويًا(( فيزداد 
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ًً نتيجة لتكوين حامض الكربونيك )تقل  ضة محيط الخلية على فعالية انزيمات ( وتؤثر حمو pHالحارسة حامضيُا
والتي تقوم بتحليل النشأ الى سكريات بسيطة حيث تزداد فعاليتها عندما يكون  Hydrolasesالتحلل المائي 

الوسط قاعديًا وزيادة نسبة السكريات تقلل الجهد المائي للخلية الحارسة فيدخلها الماء ويحدث العكس في الظالم 
 .                          Phosphorylaseم ومن اهم االنزيمات انزي

والن النشأ غير ذائب فهو غير فعال في تغيير االوزموزية بينما تكون السكريات البسيطة فعالة في تغيير 
االوزموزية وفتح الثغور وعندما يتحلل النشأ تنتج كميات ال بأس بها من السكريات الذائبة تكون كافية لخفض 

 الثغور. اخل الخاليا الحارسة وبالتالي فتحالجهد االوزموزي د
 

                            Organic Componentsالمكونات العضوية
ان المكونات العضوية هي عبارة عن سالسل طويلة مكونة من تكرار وحدات معينة متصلة مع بعضها بواسطة 

بينما تدعى الجزيئة الكبيرة  Monomer (الوحدةروابط كيميائية وتسمى هذه الوحدات البنائية مونومير )احادي 
ان اختالف عدد المونوميرات المكونة   (Polymerالمكونة من تكرار المونوميرات بال بوليمير )متعدد الوحدات

لجزيئة كبيرة معينة يؤدي الى تكوين جزيئات ذات صفات مختلفة منها ومن المكونات العضوية للخلية 
                     .واالحماض النووية  Lipidsوالبروتينات والليبيداتالكاربوهيدرات 
  Carbohydratesالكربوهيدرات

                      Structure and Functionالتركيب والوظيفة
ان جميع المواد العضوية على الكرة االرضية مشتقة من عملية تثبيت ثنائي اوكسيد الكربون الموجود في محيط 

 وذلك من خالل عملية البناء الضوئي  CH2Oوتحويله الى كربوهيدرات  Atmosphereغالف الجويال
Photosynthesis  كالنشأ والسليلوز والسكروز وتشترك هذه المواد االولية في توليد الطاقة اثناء عملية التنفس

                        .والطاقة المتولدة ذات فائدة عظيمة
                   Significans of Carbohydratesالكربوهيدراتاهمية 

 :                             تتركز اهمية الكاربوهيدرات في
                                        .تعتبرمصدرًا اساسيًا كبيرًا للطاقة1- 
  GTP,ATPات غنية بالطاقة مثلتخزن الطاقة الكميائية المشتقة من الكربوهيدرات على شكل مركب2- 

 .                                      فوسفات -1-والكلوكوز
تدخل في عملية تكوين بعض محتويات الخلية مثل البروتينات والدهون واالحماض النووية والكاربوهيدرات 3- 

                               .االخرى
                                          .تدخل في بناء جدار الخلية4- 
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تعادل   nحيث  n(CH2O)وان الكربوهيدرات هي عبارة عن الديهايدات او كيتونات متعددة الهيدروكسيل لها صيغة
 فان الكربوهيدرات الحاوية على ثالث ذرات كاربون في كليسرالديهايد  n = 3فاكثر وعليه فعندما تكون 3

Glyceraldehyde باسم تعرفTrioses   أما السكريات التي تحتوي على اربع أو خمس او ست او سبع ذرات
وعندما   Heptoses  –Hexoses  –Pentoses  –Tetrosesكاربون في سالسلها فتسمى على التوالي

اما اذا   Aldoseيكون الكربونيك في نهاية السلسلة فذلك يعني ان السكر يحمل مجموعة الديهايد فيطلق عليه
           نت مجموعة كربونيك في موقع آخر عند نهاية السلسلة فالسكر يحمل مجموعة كيتونية فيطلق عليهكا

Ketose. 
 :تصنف الكربوهيدرات تبعًا لقابليتها على التحلل المائي ونتائجه الى

                         Monosaccharidesالسكريات االحادية -أ
ى احيانًا السكريات البسيطة وهي السكريات التي ال يمكن ان تتحلل الى اشكال هي ابسط انواع السكريات وتدع

مبسطة اخرى بواسطة حامض او قاعدة وتشمل هذه السكريات الثالثية والرباعية والخماسية والسداسية والسباعية 
اًل السكر فمث  Nucleotidesوهي مهمة لجسم االنسان كونها تدخل في التركيب الكيميائي للنيوكليوتيدات

يوجد في العضالت   Lyzoseوكذلك  (RNA)يوجد في الحامض النووي الرايبوزي  Riboesالخماسي رايبوز
المعزول من العضالت القلبية اما السكريات السداسية مثل   Lysoflavinالقلبية ويدخل في تركيب اليزوفالفين

كلوكوز(   (D–مصدرًا مهمًا للطاقة ان سكركلوكوز( يوجد في عصير الفواكه ويعتبر  D -D) glucose-سكر
.                    في الحليب  Lactoseيتحول الى سكر الكلوكوز في الكبد ويعتبر مهما لصنع سكر الالكتوز

                    
                                  Disaccharidesالسكريات الثنائية -ب

ها المائي جزيئتين من سكر احادي من نوع واحد او من نوعين مختلفين ومن وهي السكريات التي ينتج عن تحلل
السكريات الثنائية سكر اللبن )الالكتوز( الذي يتحلل مائيًا الى وحدتين من السكريات االحادية الكلوكوز 

  والكاالكتوز
C12 H22 O11 + H2O C6H12 O6 + C6 H12 O6                

                        Polysaccharidesالسكريات المتعددة -ج
تتكون السكريات المتعددة من سالسل طويلة جدًا محتوية على وحدات بنائية من السكريات االحادية المتكررة لنوع 

  Glycogenواحد أو لنوعين مختلفين ومثال على ذلك النشأ الذي يخزنه النبات في البذور والدرنات والكاليكوجين
الكبد والسليلوز الذي يكون معظم جدران الخاليا النباتية واالصماغ النباتية وهذه المواد تتحلل مائيًا الذي يخزن في 

وتوجد انواع اخرى  (CH2O)2لينتج منها وحدات متماثلة او مختلفة من السكريات االحادية ويرمز لها بالرمز 
ريات الحاويةعلى مجموعة أمين وهي السك  Amino Saccharidesمن السكريات تسمى السكريات االمينية

التي حلت محل مجموعة الكاربوكسيل ويوجد عدد من المضادات الحيوية يدخل في تركيبها السكريات االمينية مثل 
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في تركيب الهيكل   Chitinويدخل الكايتين  Carbomycinوكاربومايسين  Erythromycinاالرثروماسين
 .                                الخارجي لمفصليات االرجل

  Proteinsالبروتينات
تعد البروتينات المكون االساسي للكائنات الحية وهي تشمل مركبات عضوية ونيتروجينية تدخل في تركيب 
بروتوبالزم جميع الخاليا وتكثر نسبة المواد البروتينية في االنسجة الحيوانية عنها في االنسجة النباتية وال يمكن 

في الحياة بدون االغذية البروتينية. والوظيفة االساسية للموادالبروتينية هي بناء االنسجة ال للحيوان االستمرار 
تخزن المواد البروتينية غالبًا اال في حاالت خاصة كما في البقوليات كالفول والعدس وكذلك البومين البيض ))زالل 

ويختلف الوزن الجزيئي للبروتينات من  وتستخدم هذه البروتينات المخزونة في نمو الجنين Albumin ((البيض
 :                        الى عدة ماليين وتتكون من العناصر اآلتية 5000

 %55-51الكاربون 
 %30-20االوكسجين 

 0.3-%2.5الكبريت 
 %7.3-6الهيدروجين 
 %18-15النيتروجن 

والنحاس والمنغنيز واليود وتختلف وتحتوي بعض البروتينات على الفسفور وبعض العناصر االخرى مثل الحديد 
نسبة هذه المواد باختالف مصادر البروتين وتتكون جزيئة البروتين الطبيعي من سلسلة واحدة او اكثر من 

التي ترتبط مع بعضها البعض بروابط   Amino acidالسالسل الببتيدية التي تتكون من االحماض االمينية
                         .وعات حول الروابط الببتيديةببتيدية وعادة يكون وضع الذرات والمجم

 
                   Structural Levels of Proteinsالمستويات البنائية للبروتين

                               :يحدد الشكل لجزيئة البروتين بمستويات اساسية هي
                         ucturePrimary Strالتركيب االولي-أ

وهو يمثل ترتيب تعاقب االحماض االمينية ضمن سلسلة متعدد البيبتيد المكونة لجزيئة البروتين وعند حدوث خلل 
في التركيب االولي لبروتين معين قد يحدث تأثيرات مرضية او فيسولوجية فمثاًل عند حدوث خلل في التركيب 

والسبب في ذلك يعود   Sickle Cell anemiaمنجليلبروتين الهيموكلوبين ينتج عنها ظهور مرض فقر الدم ال
ينتج عنها   Valineبالحامض االميني فالين Glutamic acid (الى استبدال الحامض االميني )كلوتاميك أسيد

تكوين خاليا منجلية الشكل وهذه الخاليا تعمل على انسداد االوعية الدموية الصغيرة وتوقف نقل االوكسجين 
 .                      تؤدي عادة الى الموت في مراحل الطفولةلالنسجة المختلفة و 
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                       Secondary Structureالتركيب الثانوي -ب
ويطلق هذا المصطلح على السالسل الببتيدية عندما تكون حلقة في شكل حلزوني اما حول نفسها او حول 

هذا البناء والتي من اهمها الرابطة الهيدروجينية وفي هذا تأخذ سالسل اخرى وتعمل الروابط الثانوية على تثبيت 
 :                         السالسل الببتيدية ثالثة اشكال مختلفة وهي

نموذج الفا: وفيه سلسلة ببتيدية واحدة تلتف على نفسها وعلى طول السلسلة التفافًا حلزونيًا واللفة الواحدة 1- 
  ?-.helixة حامض اميني ويسمى هذا الشكلوحد 3.6في الحلزون طولها 

?: وهو التركيب البسيط غير الملتف وفيه سلسلة ببتيدية واحدة تمتد ذهابًا وايابًا مكونة صفائح -نموذج بيتا2- 
وتعمل الروابط الثانوية ))الروابط الهيدروجينية(( على تثبيت هذا الوضع ويوجد هذا التركيب في البروتينات الليفية 

وتين الغيرين الذي يتكون من سالسل ببتيدية متراصة طوليًا في وضع منعزل ويثبتها مع بعضها بواسطة مثل بر 
 .                            الروابط الهيدروجينية

?: ويحتوي على النموذجين الفا وبيتا معًا وكذلك ترتيبات عشوائية ال يحددها نظام -الشكل العشوائي كاما3- 
 .                                            معين

                        Tertiary Structureالتركيب الثالثي -ج
ال يكون سالسل طويلة لولبية الشكل ولكن توجد منحنيات في السلسلة وهذه المنحنيات ترجع في اغلب االحيان 

النوع تكون السالسل الببتيدية حلقة على بعضها فله  لالحماض االمينية وفي هذا  Rالى تركيب السالسل الجانبية
شكل كروي وشكل ثانوي ليفي وهي تتكون في سالسل ببتيدية متوازنة مع بعضها وتظهر على شكل كتل ملتفة 
حول بعضها ولها صفة المرونة الشكل ويعتمد نشاط االنزيمات على التركيب الثالثي للبروتين ويثبت التركيب 

                                        :بواسطة الروابط التالية الثالثي للبروتين
                                        .جسور ثنائي الكبريت1- 
                             . روابط الكتروستاتيكية2- 
                                .روابط هيدروجينية3- 
                                 . وللنهايات غير القطبيةروابط كارهة للماء 4- 
                               Quaternary Structureالتركيب الرابعي -د

هذا التركيب هو الذي يحدد مستوى التجمع او البلمرة في جزيئة البروتين فكثير من جزيئات البروتين تتكون من 
 كون الجزء الكلي للبروتين ومثال على ذلك انزيم الفوسفوريلزوحدات صغيرة متجمعة مع بعضها لت

Phosphorylase  حيث يحتوي على اربعة وحدات ثانوية متماثلة صغيرة وال يتكون النشاط االنزيمي اال
والروابط التي تعمل على تثبيت   Inactiveبتجميعها مع بعضها البعض واذا انفصلت يصبح االنزيم غير نشط

 .ي للبروتين هي نفسها التي تدخل في تثبيت التركيب الرابعي للبروتينالتركب الثالث
                          Division of peroteinsتصنيف البروتينات
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 :اواًل: تصنف البروتينات استنادًا الى تركيبها الكيميائي الى صنفين رئيسين
                              Proteins Simpleالبروتينات البسيطة1- 

وهي تلك البروتينات التي ينتج عن تحليلها المائي احماض امينية فقط او مشتقاتها )سلسلة متعددة الببتيد فقط( 
 .                            مثل االلبومينات والكلوتامينات والهستونات

  ((               Conjugated Proteinsالبروتينات المقتَرنة ))المرتبطة2- 
  Hemeوهي البروتينات التي ينتج عن تحليلها احماض أمينية ومركبات عضوية وغير عضوية مثل الهيم

اما   Apoproteinsوالكربوهيدرات واللبيدات وغيرها ويسمى الجزء الذي يتكون من االحماض االمينية فقط
.                        لفلزيةوتشمل البروتينات النووية والبروتينات ا  Holoproteinsالبروتين بكامله فيسمى

 :-ثانيًا: تصنف البروتينات استنادًا الى ابعادها الكلية الى صنفين رئيسيين وهما  
  Vesicular or Globular Proteins البروتينات الحويصلية او الكروية1- 

تر وتكون سالسل سنتم 1: 5وهي ذات نسبة محورية )النسة المحورية تعني نسبة الطول الى العرض( اقل من 
ومن امثلتها هي االلبومينات  1:4او  1:3متعدد البيبتيد منطوية او ملتوية وال تزيد النسبة المحورية عن 

                                       واالنسولين وجميع االنزيمات تقريبًا وتمتلك القدرة على الحركة وتذوب في المحاليل المائية
. 
                                      Fibrous Proteinsالليفيةالبروتينات 2- 

وتكون سالسل متعدد الببتيد فيها ممتدة موازية لمحور واحد  1: 5وهي بروتينات ذات نسبة محورية تزيد عن 
ن وهي بروتينات غير ذائبة وتشكل عناصر تركيبية او واقية للكائن الحي مثل الكيراتين والمايوسين ))البروتي

العضلي(( او تكون مجموعة سالسل ملتوية ومنحنية حلزونيا ومتماسكة بروابط مستعرضة تتمثل بجسور ثنائي 
 .                             وكذلك بروابط هيدروجينية  (S.S)الكبريت

الهمية الكبيرة ثالثًا: تصنف البروتينات اعتمادًا على الفعالية الحيوية حيث يعد هذا التصنيف معبرًا بوضوح عن ا
للبروتينات ومن اهم اصناف البروتينات استنادًا الى وظيفتها الحيوية: االنزيمات والبروتينات الناقلة والهرمونات 

  Immuno globulinsوالكلوبيولينات المناعية  Antigensواالوكسينات والبروتينات الخازنة والمستضدات
  .والسايتوكينات
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  Enzymes االنزيمات

محفزات بروتينية تبنى داخل الخلية الحية وتعمل كعوامل مساعدة بايلوجية للتعجيل من معدل سرعة وهي 
معين او على صنف   ( Substanceالتفاعالت الحياتية وهي تعمل بتخصص عال على جزء ) المادة االساس

مختلفة وهو السبب الذي ( من االنزيمات ال 1000من الجزيئات المعينة وتحوي الخلية الواحدة ما يقارب من ) 
  .                           يجعل الخلية تعمل بكفاءة عالية

ان االنزيمات تتشابه مع المحفزات غير العضوية من حيث كونها ال تستنفذ وال تتغير بعد تحفيزها للتفاعل وهي 
ص على جزء معين او تخفض طاقة التنشيط للتفاعل . وتختلف عنها في كونها تعمل بدرجة عالية من التخص

  .                          مجموعة جزيئات معينة تنتمي لصنف واحد
تتألف االنزيمات من االحماض االمينية نفسها الموجودة في البروتين تتكون بوساطة الخاليا الحية وتستطيع ان 

 تعود الى وجود التسلسل تعمل بصورة مستقلة خارج الخاليا الحية وان االشكال المجسمة الخاصة لالنزيمات
Sequences  المعين لمخلفات االحماض االمينية التي تؤلف كل انزيم ، وبالنظر لكون االنزيم مادة بروتينية فان

المجاميع الفعالة فيه توجد على سطح الجزيء وفي منطقة ذات شكل هندسي محدد ثابت وهذا ما يجعل اإلنزيم 
السيطرة لعملية التحفيز ، وتتكون االنزيمات من سلسلة واحدة او عدة وبضمنه الموقع الفعال يمتلك التخصص و 
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وان بعض االنزيمات تحتوي على مكونات اخرى يحتاجها االنزيم   Polypeptideسالسل من متعدد الببتيد
حيث تكون هذه العوامل المساعدة اما على شكل معادن   Cofactorلفعاليته تعرف بالعوامل المساعدة او المرافقة

  Coenzymeاو قد تكون بشكل جزيئات عضوية معقدة تسمى مرافقات االنزيم  Feوالحديد  Mgمثل المغنيسيوم
وقد تحتاج بعض االنزيمات الى وجود كال النوعين المعدنية والجزيئات العضوية المعقدة للقيام بعملها . لذلك فعند 

  .مترابطةارتباط العوامل المرافقة باالنزيم يطلق عليها بالمجموعة ال
اما ما يخص تسمية االنزيمات فان اسم االنزيم يتألف من قسمين يشمل القسم االول اسم المادة االساس التي 

 Glucose "يعمل عليها االنزيم او اسم الناتج واما القسم الثاني فهو يصف نوع التفاعل المحفز فمثال
phosphate isomerase وPyruvate kinase .                                

 
                        Classes of enzymesأصناف االنزيمات

  :تقسم االنزيمات الى ستة اصناف حسب طبيعة التفاعل الذي تحفزه وهي كاآلتي
تعمل في  Oxidoreductase                         المؤكسدة والمختزلة الصنف العمل الذي يقوم به مثال

                           alcohol dehydrogenaseتفاعالت االكسدة 
 alanine transaminaseتعمل على نقل مجموعة كيميائية من مادة اساسية الخرى   Transferaseالناقلة

 leucine aminopeptidaseتعمل في تفاعالت التحلل المائي   Hydrolasesالمميئة
 المناظرةpyruvate decarboxylaseلى حذف مجاميع كيميائية بدون تميؤ تعمل ع  Lyasesالفاصلة

Isomerases  تعمل على تغيير احد متناظرات مركب ما الى متناظر اخر له                                    
rasephosphate isome triose                                                                      
 citrate synthetaseتعمل على ربط جزيئتين مع بعضهما   Ligasesالرابطة

 
 Lipids الليبيدات
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تؤلف الليبيدات مجموعة من المواد التي توجد في الطبيعة وتتكون من احماض دهنية ذات الوزن الجزيئي العالي 
بانها مجموعة المواد الحيوية التي ال تذوب ومواد اخرى مثل الفوسفاتيدات واالستيروالت والكاروتينات وتعرف ايضًا 

في الماء ولكن تذوب في المذيبات العضوية وهي مواد غير متصلبة ومن اهم وظائفها انها مصدر للطاقة في 
الجسم وقد وجد انه عند احتراق الليبيدات تنتج كمية كبيرة من الحرارة لكل غرام اكثر من الكمية الناتجة من احتراق 

ربوهيدرات ومن وظائفها انها تعمل عازلة للحرارة في الجسم وتدخل في تركيب االغشية. ان الجهاز غم من الكا 1
العصبي غني بالمادة الليبيدية وتعد المواد الليبيدي نشطة بيولوجيًا ومن وظائفها ايضًا تجهيز الجسم بمواد تعرف 

وهي   Lipoproteinsيعرف بالليبوبروتيناتباالحماض الدهنية. وعند ارتباط الليبيدات مع البروتين يتكون ما 
مكونات هامة لعدد من االغشية الطبيعية مثل اغشية الخاليا وتوجد المواد الليبيدية في جميع اجزاء النباتات بما 

  .                               في ذلك السيقان واالوراق والجذور واالزهار
 

                           Types of Lipidsانواع الليبيدات
 :                      على اساس مكوناتها من االسترات الى ما يلي  Lipidsتنقسم الليبيدات

                                 Simple Lipidsالليبيدات البسيطة1- 
احادي وهي عبارة عن استرات االحماض الدهنية مثل الكليسرين في حالة الدهون والزيوت او الكحول 

الهيدروكسيل في حالة الشموع واالختالف بين الدهون الحقيقية والشموع ينحصرفقط في الكحول الداخل في تركيب 
.       األستر وفي نوعية االحماض الدهنية التي تكونها وتنقسم الليبيدات البسيطة الى الزيوت والشموع والدهون

                            
                           Compound Lipidsبةالليبيدات المرك2- 

وهي استرات احماض دهنية مع الكحول ويدخل في تركيبها مركبات اخرى مثل حامض الفوسفوريك الي يرتبط مع 
احد مجموعات هيدروكسيل الكحول بواسطة استر وان هذه المجموعة تنحل عادة من الليبيدات باسم المركب 

نوع الكحول الموجود والمشترك في تكوين االستر مثل الفوسفولبيدات واالسفنجولبيدات الموجود وتقسم على اساس 
 . وغيرها

                         Derived Lipidsاللليبيدات المشتقة3- 
وهي الليبيدات التي تنتج من التحلل المائي لليبيدات البسيطة والمركبة فهي تشمل االحماض الدهنية و 

ستيروالت والكحوالت االخرى والقواعد االزوتية كما يتبع هذا النوع من الليبيدات مركبات ال تحتوي الكوليسترول واال
على روابط استيرية بل تكون طبيعية وتوجد ذائبة في الدهون وتنقسم الليبيدات المشتقة الى الهيدروكربونات 

 .                     ))الكربونات المائية(( واالستيروالت والمواد الملونة والتربينات
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