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     Introduction and Cell Componentsمقدمة ومكونات الخلٌة                           

 قسم علوم االغذٌة –المرحلة الثانٌة 

 تعرٌف الكٌمٌاء الحٌوٌة:

 هً دراسة مكونات الكائنات الحٌة والتفاعالت التً تحدث فٌها.   

 تركز الكٌمٌاء الحٌوٌة على دراسة الوحدة االساسٌة لمكونات الكائنات الحٌة وهً الخلٌة.   

 عان:الخالٌا نو   

 (, تكون المادة النووٌة سائبة فً الساٌتوبالزم وغٌر محاطة بغشاء متمٌز. Prokaryoticبدائٌة النواة )  -1   

 (, تكون المادة النووٌة محاطة بغشاء نووي متمٌز. Eukaryoticحقٌقٌة النواة )  -2   

 اجزاء الخلٌة:

 الٌا تجاه المؤثرات الخارجٌة.: وظٌفته منح الحماٌة الفٌزٌائٌة للخالجدار الخلوي -1   

: وظٌفته التحكم بدخول وخروج المواد من والى الخلٌة, كما انه ٌشكل الموضع الذي تتمركز فٌه الغشاء الخلوي -2   

 انزٌمات مسارات انتاج الطاقة فً الخالٌا بدائٌة النواة

 مكونات العضوٌة وغٌر العضوٌة.: هو السائل الذي ٌملء الخلٌة وتوجد فٌه العضٌات والالساٌتوبالزم -3   

: شبكة من االنابٌب الدقٌقة تمتد من الغشاء النووي وقد تتصل بالنواة تستقر علٌها الشبكة االندوبالزمٌة -4   

 الراٌبوسومات اثناء عملٌة بناء البروتٌن.

 : بناء البروتٌن بعملٌة تسمى الترجمة.الراٌبوسومات-5   

 ٌها بٌوت الطاقة اذ تكون غنٌة بانزٌمات االكسدة الخاصة بانتاج الطاقة.: وٌطلق علالماٌتوكوندرٌا-6   

 : وظٌفتها تكوٌن وافراز بعض المركبات المهمةة للخلٌة.اجسام كولجً -7   

 : الجسم المسٌطر على الفعالٌات الحٌوٌة للخلٌة وتضم فً داخلها المادة الوراثٌة.النواة -8   

واع الخضراء والملونة وعدٌمة اللون, فالخضرراء وظٌفتها البناء الضوئً وعدٌمة اللون :وهً ثالثة انتٌدات بالسلا-9   

 وظٌفتها خزنٌة والملونة توجد فٌها الصبغات الملونة كاالكاروتٌنوٌدات والزانثوفٌالت.

 مكونات الخلٌة:

 الماء: -1   

مرها, وٌشكل الجزء الداخلً للخلٌة وفٌه % من الوزن الكلً للخلٌة اعتمادا على نوع الخالٌا وع 95 – 66ٌكون     

 تتواجد باقً العضٌات والمكونات.

 ٌتمٌز الماء بمواصفات فرٌدة تمٌزه عن باقً السوائل ومن اهم تلك المواصفات:    

 أ. درجة الغلٌان ودرجة االنجماد والسعة الحرارٌة    

 ب. التأٌن   

 ج. ثابت العزل الكهربائً    

 بةد. قابلٌة االذا    

للماء اهمٌة كبٌرة فهو ٌمثل الوسط الذي تجري فٌه التفاعالت الحٌوٌة, كما ان المكونات تنتشر فً هذا الوسط ) مكونة    

 محالٌل (, وهناك ثالث حاالت من وجود اللمواد فً الماء هً:

 أ. ذائبة, وٌنتج عن ذلك محالٌل حقٌقٌة, كما هو الحال فً وجود السكر والكثٌر من االمالح.    

ب. غروٌة , وتشمل وجود جسٌمات كبٌرة فً المحٌط المائً دون ان تترسب فٌه بسهولة, والمثال النموذجً على ذلك    

 البروتٌنات السٌما االنزٌمات.

 ظام اللبٌدات والفوسفولبٌدات.ج. مستحلبة, وتنتشر فً هذا الن    

 المكونات العضوٌة:  -2   

, ولكل من هذه المركبات اهمٌتها تشمل الكاربوهٌدرات واللبٌدات والبروتٌنات واالحماض النووٌة والفٌتامٌنات   



 ووظائفها فً االنظمة الحٌوٌة, ومن اهم وظائف تلك المكونات :

 مصدر ذرات الكاربون التً تبنى منها المكونات االخرى. الكاربوهٌدرات مصدر اساسً للطاقة وكذلك   

 اللبٌدات  تمثل الطاقة المخزونة ولها وظائف باٌولوجٌة متعددة.   

البروتٌنات تشكل الهٌكل البنائً االساسً لمعظم المكونات الخلوٌة, ولها وظٌفة اخرى وهً انجاز الفعالٌات الحٌوٌة فً    

 صاص االنزٌمات (.الخلٌة ) وهذه الوظٌفة من اخت

 الحوامض النووٌة مسؤولة عن حفظ ونقل المعلومات الوراثٌة.   

 الفٌتامٌنات توجد عادة  بتراكٌز قلٌلة جدا وهً ضرورٌة التمام العدٌد من التفاعالت الحٌوٌة.   

 المكونات غٌر العضوٌة:-3   

 من الفعالٌات الحٌوٌة ومن امثلتها: تشكل عادة جزء قلٌل من وزن الخلٌة وتلعب ادوارا مهمة فً الكثٌر   

 المغنسٌوم , الكالسٌوم , البوتاسٌوم , الصودٌوم , الحدٌد , النحاس , الزنك , الخ.   


