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 In organicالمركبات غير العضوية في البروتوبالزم 

 الماء: -1

في المخ ويكون الماء  %08في العظام و %08ففي االنسان  من البروتوبالزم %08يكون 
ثلثي وزن الجسم في االنسان وبما ان جميع التفاعالت الكيميائية تجرى في وسط مائي 
ويدخل في عدد من التفاعالت، ويلعب الماء دور في التنظيم الفيزيائي للبروتوبالزم اذان 

البروتوبالزم، ولوال الماء لما كانت انقطاع الماء عن الكائن الحي اشد خطر على حياة 
طبيعته غروية والماء مذيب لألمالح غير العضوية وتتأين فيه وتذوب المواد العضوية اي 
ان الماء افضل وسط للنقل داخل المادة الحية وله خواص فيزيائية كارتفاع حرارته النوعية 

ميائية لتفاعالت الكيفهو يستطيع ان يمتص ويحمل كمية كبيرة من الحرارة المهمة في ا
وبذلك توقف ارتفاع الحرارة التي تؤدي الى توقف نشاطه الحيوي اذن يساعد على تنظيم 

 درجة حراره مثلى لفعاليات البروتوبالزم الحيوية.
 االمالح غير العضوية:-0

توجد بكميات قليلة لكنها هامة في تركيب البروتوبالزم واكثرها هي الكلوريدات والكاربونات 
كبريتات والفوسفات لعناصر الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم وهي ضرورية وال

لنشاط البروتوبالزم رغم وجودها بنسب ضئيلة وبعضها في توازن خاص فمثال التوازن بين 
Ca:Na وفعل واحد منها مضاد لألخر فالNa  يخفض من لزوجة البروتوبالزم فيساعد

الى حالته السائلة كما يزيد من نفاذية سطح البروتوبالزم  على تحوله من حالة الهالمية
فعكسه اذ يرفع لزوجة البروتوبالزم ويحوله من الحالة السائلة الى الحالة الهالمية  Caاما 

ويقلل نفاذية سطح البروتوبالزم وجميع سوائل الجسم كالدم واللمف والدموع تحتوي على 
 تركيزها في الماء البحري. امالح الكالسيوم والصوديوم بنسبه كنسبة

 : اهمية العناصر الموجودة في االمالح المعدنية
 : الحديد -1

يدخل في تركيب صبغة الهيموكلوبين وهي صبغة تنقل االكسجين من الرئتين الى 
 من االنسجة الى الرئتين. Co2االنسجة وتنقل جزء من 



 الكالسيوم: -0

نات العضالت ونقص تركيز ايو ضروري لتكوين العظام واالسنان وتخثر الدم وتقلص 
وتكون D3الكالسيوم في الدم يسبب التشنج لدرجة الموت والمرتبط بنسب فيتامين 

من وزن العظم ووجود الكالسيوم  %58امالح كاربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم 
والبوتاسيوم والصوديوم في الدم بنسب متوازنة ينظم تقلص عضالت القلب بصورة 

 طبيعية.
 

 الخارصين:-3

المتواجد في كريات الدم الحمر ويساعد  Carbonic anhydraseيدخل في تركيب انزيم يسمى 
الناتج من اكسدة الغذاء في الخاليا مع الماء داخل الكرية الحمراء لتكوين حامض  Co2على اتحاد 

يخرج بهواء من االنسجة الى الرئتين ل Co2الكاربونيك وبهذا تعمل كريات الدم الحمراء على نقل 
الزفير، اما هرمون االنسولين المفرز من قبل خاليا خاصة في غده البنكرياس يدخل على صورة 

 . Glycogenمركب الخارصين ويساعد الكبد على ادخار السكر على شكل نشأ حيواني 

 اليود:-4

ون الذي يفرز من الفدة الدرقية وهذا الهرم Thyroxineيدخل في تركيب هرمون الثايروكسين 
 يوثر على نمو الجسم وعلى التفاعالت الكيميائية التي تجرى في البروتوبالزم.

 


