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 Organicالمركبات العضوية في البروتوبالزم 

 اهمها:

المواد الكربوهيدراتية والمواد الدهنية المواد البروتينية وال توجد في الطبيعة اال كمنتجات من صنع 
اذ نجح فوهلر في تركيب  8181حتى عام  المادة الحية اي ال تصنع اال بواسطة البروتوبالزم

واالمونيا، ثم حضروا الكيميائيين  Co2مركب عضوي هو اليوريا من مواد غير عضوية هي 
مركبات كاربونية عديدة وفي الوقت الحاضر في المصانع تصنع مركبات كاربونية لها قيمة تجارية 

 ودوائية. 

  Carbohydratesالكاربوهيدرات  

كنسبة وجودها في الماء اما حامض الخليك هو  H,Oو C,O,Hعضوية هي  تتكون من مركبات
وهو ليس مادة كاربوهيدراتية وتوجد الكاربوهيدرات بشكل اليوجد فيها  CH3CooHمتكون من 

H,O  مثل سكر دي اوكسي ريبلوز في الحامض    1:8بنسبةDNA : وتقسم الى 

ت تتأكسد في البروتوبالزم ال طالق : وهي سكريا  Monosacchoridesالسكريات االحادية-8
ما به من طاقة الزمه لفعاليات المادة الحية في االنسان سمي سكر الكلوكوز وايضا في النبات 

 يصنع التركيب الضوئي والكالكتوز الموجود في الحليب.

كالسكروز والمالتوز  Disaccaridesالسكريات الثنائية هي سكريات تذوب في الماء -1 
 والالكتوز.

في النباتات مخزون في  Starch:كالنشا  Polysccharidesالسكريات المتعدده  -8
يخزن في الكبد والعضالت اما السليلوز  Glycogenالحبوب والدرنات والبطاطا و 

 والهمسيليلوز فيو في جد جدار الخلية النباتية.

 :Lipidsالدهون 

 True fatsالدهون الحقيقية  -8



كما 8:1اكبر من  O:Hيدروجين واالوكسجين لكن بنسبة تتركب من عناصر الكاربون واله
في دهن البقر وتتركب الدهون الحقيقية من تكاثف واتحاد جزيئة واحده من كحوالت ثالثي 

مع ثالث جزيئات من  glycerolاو الكلسرول  Glycerineالهيدروكسيل وهو الكلسرين 
 حامض دهني وللحامض الدهني ثالث انواع :

  مشبعSaturatad fatty acid  مثل حامض النخيل الدهني 
  مشبع يسمى الستياركStearic acid  نباتي حيواني يستخدم في الشموع والصابون

 والكريمات والزبدة النباتية ومزيل الروائح والمستحضرات والكريمات والشامبو.
  غير مشبع يسمى اوليكOleic مصادرة حيوانية نباتية ويعد عامل استحالب وهو اوميكا 

عن الستيارك ويحوي على نوع واحد من االحماض الدهنية او مزيج من H،ينقص ذرتي 9
 انواع مختلفة.

تستخدم الدهون الحقيقية كمصدر للطاقة وعند اكسدتها يعطي الغرام الواحد ضعف مايعطي الغرام 
 والماء وهي مصدرللطاقة المدخرة في الجسم ويخزن  Co2وتنتج  9:4الواحد من الكربوهيدرات 

الدهن كوسائد للكلية والدهن لتعتبر مادة عازلة ضد فقدان الحرارة النه مادة موصله رديئة للحرارة 
 (.A,D,E,Kوكذلك ينقل الفيتامينات الن بعض الفيتامينات ذائبة في الماء )

وهو غير الدهن  Variable fatsالدهون المخزونة المدخرة في الجسم تسمى الدهون المتغيرة 
الذي يدخل في تركيب البروتوبالزم وهو دهن اليستهلك واليتاكسد وقد  Constant fatالثابت 

يستعمل كمصدر للطاقة كما في الدهن الموجود في خاليا الدماغ اليستهلك منه حتى في حاالت 
 المجاعة.

  Phospholipidsالدهون المفسفرة -1

وعلى  حامض الفسفوريك اضافة الى احتوائها على الكلسرين واالحماض الدهنية تحتوي على
ويوجد في صفار البيض وخاليا الدماغ  Lecitthinقاعدة عضوية ناتروجينية كما في الليستين 

 وتدخل الدهون المفسفرة في تركيب غشاء البالزما.

   Proteinsالبروتينات



ذ ا كلمة اغريقية تعني االهم بالنسبة للمواد العضوية ولها اهمية ونسبتها اكبر المواد العضوية
اما المواد العضوية فالبروتينات  %1من وزن البروتوبالزم واالمالح المعدنية  %18يشكل الماء 

، وهي جزيئات كبيرة ومعقدة جدًا وانواعه حسب نوع %8والكاربوهيدرات  %8والدهون  81%
 الجزيئة :.

اسية يوجد في حيامن االسماك واليحوي اال على العناصر االس Salminالبروتين البسيط -8
 (.  C,H,N,Oاالربعة )

 S( يحوي ايضًاعلى الC,H,N,Oاضافة الى ) Insulinجزيئة بروتين هرمون االنسولين -1
 الكبريت.

 ( C,H,N,O,S,Feبروتين الصيغة التنفسية )هيموكلوبين  -8

ان وحدة التركيب لجزيئة البروتين هي الحامض الدهني االميني الذي يحوي على 
C,H,N,O)االمينية برابط لسالسل طويلة من الروابط الكيميائية تسمى  (وترتبط االحماض

ويستمر الربط حتى ينتج  Dipeptideوالناتج ثنائي ببتايد  Peptide bondالرابطة الببتيدية 
يتكون منه  Peptoneثم يتكون مركب اكثر تعقيد يسمى  Polypeptideببتيدات متعددة 

 دة مئات من االحماض االمينية.البروتين والجزيئة الواحدة منه تحتوي على ع

وتختلف البروتينات باختالف عدد ونوع وترتيب االحماض االمينية الداخلة في تركيب جزي 
 نوع من االحماض االمينية. 18البروتين وتوجد اكثر من

لوحظ ان صغار الحيوانات التي تتغذى على غذاء تنقصه احماض امينية معينة وقفت نموها 
وال يستطيع الجسم تصنيعها  Essential amino acidsية االساسية وهي االحماض االمين

فيجب ان تكون موجودة في الغذاء واالحماض االمينية غير االساسية يستطيع الجسم تركيبها 
 1وصنعها، لو تغذى االنسان على الجيالتين فقط سيموت الن الجيالتين بروتين ينقصة 

حليب فتحتوي على جميع االحماض االمينية حامض اميني اساسي اما اللحوم والبيض وال
االساسية والبروتينات ال تدخر بالجسم وتستخدم لبناء المادة الحية وهي مصدر للطاقة اي انها 

 تتاكسد في وقت الضرورة وتبنى منها االنزيمات وبعض الهرمونات .


