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 العناصر الكيميائية في تكوين المادة الحية

باإلضرافة للرى  ،عنصررا    16الداخلة في تكوين المادة الحية  الكيميائية الرئيسيةيبلغ عدد العناصر

 ..وتقسم للى المجموعات اآلتية، لتسهيل دراستها .عناصر أخرى بكميات زهيدة

 أربعة عناصر أساسية : المجموعة األولى   -1

 نسر  مرتععرةبالنترروجين ، وتوجرد  –األكسرجين  –الكربرون  –الهيردروجين :  الالمعرادنمن 

 (من وزن اإلنسان % 96.6.)من  وزن المادة الحية

 .عالية ؟ نس بما هو دور هذه العناصر ولماذا توجد 

   التكافؤ   العنصر  

 H      1    

 C      4   

 O      2   

 N      3   
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تركي  جسم اإلنسان على مستوى الذرات لرجل معياري 

 كغ 70وزنه 

 (من وزن الجسم)%الكمية  (كغ)الكمية  العنصر الذري
 61 43 االكسجين
 23 16 الكربون
 10 7 جين هيدرو 

 2.6 1.8 نتروجين

 1.4 1.0 كالسيوم

 0.8 0.6 فوسفور

 98.8 69.4 المجموع
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 *ـ تستعمل بيانات تركي  جسرم اإلنسران لتقيريم حالرة الت،ذيرة، والنمرو، والتارور، واسرتتبا 

 .الماء، وحاالت مرضية نوعية
 

ـ يدرس تركي  جسم اإلنسان على مسرتويات الرذرة، والجرزيء، والخليرة، والنسريل، وعلرى 

 .مستوى كامل الجسم، وهي مستويات متعلقة مع بعضها
 

مرن  وزن جسرم اإلنسران   مرن  األكسرجين، والكربرون، %98ـ في المستوى الابيعري يتكرون

 والهيدروجين، والنتروجين، والكالسيوم،  

ن  - %  15-10، و(اعتمررادا  علررى الجررنس)دهررن %  35-10مرراء، و% 70-60وهررذه تكررو 

 .معادن% 5-3بروتين  و
 

ـ توجد اختالفرات درديدة برين األفرراد فري تركير  أجسرامها، سرببها الرئيسري اختالفرات كتلرة 

 .اما االختالفات في الكتلة الخالية من الدهن فهي ص،رى. الدهن

 مالمح عامة داملة لتركي  جسم اإلنسان

هو خاصية للكائن الحي ينظم فيها بيئته الداخلية للحعاظ علي استقرارها وثباتها *

 homeostasisبالرغم من الت،يرات الخارجية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis


 .أكثر العناصر وفرة في المادة الحية يأتي ليكمل التكافؤ الرباعي للكربون:  الهيدروجين

دون ( حجمرا    الرذراتأصر،ر )يستايع أن يدبع تكافؤه بذرة ص،يرة من الهيدروجين  :الكربون 

. قدرترره علررى االنتدررار أن تعيررف فرري حجمهررا سالسررل الكربررون ومررن ميررزات الكربررون أيضررا  

لكونره ربراعي التكرافؤ يتمترع بالمقردرة علرى تكروين مركبرات تنرتظم فيهرا ذراتره  والكربون نظرا   

 .بهيئة سالسل اويلة كما أنه قادر على تكوين روابا ال مدبعة مزدوجة أو ثالثية

قرادرة علرى قويرة  كهرسرلبيةوذرة األكسرجين , متوفر في المادة الحية بكمية كبيررة :األكسجين 

هررذا ال،رراز الثابررت الررذوا  فرري المرراء :  CO2مثررل تدرركيل مركبررات ثابتررة وخاصررة مررع الكربررون 

سرهل التنراول تجعرل الكربرون فري المراء  CO2 فذوبانيره .مناس  لدوران الكربرون فري الابيعرة

وبالترالي فر ن التي تقبرل االلكترونرات يضاف للى ذلك أن األكسجين من العناصر  .لجميع األحياء

نقل االلكترونات المحملة بالااقة لليه مرن المركبرات والعناصرر األخررى الموجرودة فري الكائنرات 

  .الحية يعيد في تحرير الااقة الالزمة للكائنات الحية حتى تحيى وتتكاثر

سمينه. د 1-كيمياء حيوية 5  



للرررى ( الجرررزيء العضررروي)وفررري عمليرررة الترررنعس تنتقرررل االلكترونرررات مرررن المرررادة المتأكسررردة 

وتنررتل الااقررة الترري تسرراعد األحيرراء علررى ممارسررة   -Aاألكسررجين ويتكررون المرراء وجررزيء 

 :وظائعها 

مرن  يستايع أن يضم في مداره الثالرث زوجرا   قوية  كهرسلبيةذرة , ( 5أو  3)تكافؤه :  اآلزوت

ويدكل مركبات عالية الااقة ضمن  النيوكليوفيليةااللكترونات وبالتالي فهو يدخل في التعاعالت 

 .جسم اإلنسان ويعاي مكونات خلوية هامة

 .مع راباة تساندية( 5)التكافؤ         روابا مدتركة ،        ( 3)التكافؤ 

الجسم الحري يلرتقا الحررارة ويخزنهرا علرى : ال ترتعع درجة حرارة جسم اإلنسان عن حد معين 

وهي المكان الذي يتم فيه لنترا  الااقرة علرى ( تسمى بيت الااقة) الميتوكوندريافي  ATPدكل 

   7.3تقردر . وتخزن الااقة ضمن الروابا التي تسمى الروابا عالية الااقرة ATPدكل جزيئات 

 .واألكسجين هو العنصر األساسي في حادثة التنعس .بالمول حريرةكيلو
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ال تسرتخدم األكسرجين وتنرتل جزيئرة ( منهرا الخميررة)توجد أحياء دقيقة هري جرراثيم الهوائيرة 

 .كحول بدال   من الماء

 : المجموعة الثانية   -2
 وحعرظ  فري نقرل هامرا   دورا   العوسعات لع ت.%  0،85نسبتهما ,  Sالكبريت  – P العوسعور

 . الدم   pH، وتدخل في تركي  الجمل الموقية التي تحافظ على الااقة

 

 الروابا ال،نية بالااقة ، ومثالها احدى، وهي  الثيوروابا  تدكل ذرة الكبريت   

 .الناتل النهائي لتقويض المواد الدهنية    CH3-CO-S-CoAهو ( سترأثيو) A كو أستيل

سمينه. د 1-كيمياء حيوية 7  



 مضخة الصوديوم والبوتاسيوم في غشاء الخلية 
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تنقل هذه . (Na+-K+-ATPase)النقل الكمي لمضخة أنزيم 

من داخل الخلية للى خارجها، وتجل   +Naأيونات  3المضخة 

 يتحلمه ATPوذلك لكل جزيء من  +Kللى داخل الخلية أيوني 

 (ATPase)برعاية أنزيم غدائي هو  ADPللى 



 ATP دخل التعاعل بهيئة معقد م،نيزيومت  . 

  ATPتوجد خلية ال يوجد فيها  ال

 .ثالثي العوسعات  دينوزينأ  ATP               بيروفوسعاتمركبات 

                                       ADP    ثنائي العوسعات  أدينوزين. 

                                     AMP     أحادي العوسعات  أدينوزين 
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معقدات مع  الم،نيزيوميدكل 

 .((ATPثالثي العوسعات  أدينوزين

المعقدات ، الذي يبن  وهذة .  

 الركازاتالدكل معقدين،هي 

التي تعتمد على  لالنزيماتالععلية 
ATP)).  

 أدينوزين 

 أدينوزين 



     , ATP البنية الكيميائية لجزيء
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 أدنين

 رايبوز



 :المجموعة الثالثة   -3
-Na+ , K+ , Ca++ , Mg++ Cl- ،  معدنيرة تردخل فري الوظرائف  ليونراتهري

  .معدنية ليوناتهيئة ب وهي بهاالمقرونة 

   الصوديوم-

 
 

 (.الكتروكيميائيتدر  )العصبية  السيالةهي نقل  +Naلن أهم صعة في -

 . االيون الموج  الرئيسي في السائل خار  الخاليا -

 والتوازن الحمضي القلوي ، والوظيعة العضلية ،  البالسماينظم حجم -

 من الخلية  +Na،برعاية خرو   Na+ /K+  ATPase انزيميقوم  -

ينظم توازن الماء والمعادن فري معدني  قدرانيهرمون .بواساة االلدوستيرون ايضاوينظم -

    .النسل المختلعة

 . في األفراد ذوي االستعداد للى ارتعاع الض،ا الدرياني  +Naيسب  ارتعاع -

. 
سمينه. د 1-كيمياء حيوية 11  



          +K البوتاسيوم

 يشكل االيون الموجب الرئيسي في السائل داخل الخاليا 

لن أهم صعة في   K+  الكتروتدر  )العصبية  السيالةهي نقل   

 .ويدترك فيها مع الصوديوم ، (كيميائي

 يدخل في تقلص العضلة القلبية، 

نظم التبادل األيوني مع يتNa+ سيوم والبوتاالصوديوم  أتبازقيام األنزيم ب 

Na+ /K+  ATPase بعمله 

 ،ينظم أيضا بععل االلدوستيرون 
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 -Clالكلور 

- الكلور Cl-  يحمل دحنة سالبة مما يساهم في ثبات الجزيئات

 .وقةلزحتى ال تصبح 

 والكهاريتيساهم في توازن السوائل   

 يوجد في السائل المعدي 

 يندا أنزيم االميالز 
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Mg++ الم،نيزيوم 
Mg++ : ،ندا الكثير من األنزيمات ي يدخل في التقلص العضلي

 . خاصة أنزيمات تعكيك مركبات الااقة ، 

 دياه لكثير من األنزيمات حمله دحنتين موجبتين تنسب  و ،

،وهذا تقومان بتدكيل راباة كهربائية ساكنة مع العوسعات 

 .  ATPيساهم في ثبات 

ال تدخل ATP  م،نزيوميلال على هيئة ملح  التعاعالت 
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 ++Caالكالسيوم 

- Ca++  حيث يثبت واألسنان منه في العظام %( 99) يوجد

 . اباتيت هيدروكسيالعوسعات على دكل 

 Ca++   يدخل في نقل السيالة العصبية ، والتقلص : الذائ

   وتخثرالدمالعضلي ، وعمل الهرمونات ، 

 من الكالسيوم في المصل يؤدي للى  المتأينونقص الدكل

، ولين  االاعالفي  الرخد، وحدوث Tetany  التكززمرض 

 . ثم الهدادة في الكبار  Osteomaleciaالعظام

 ينظم امتصاصه وتركيزه وترسبه في العظام كل منD3 الععال 

 والكالسيتونين   PTH،وهرمون جارات الدرقية(كالسيتريول(

 .الدرقي
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Ca10 (PO4)6 (OH)2   



 موقع العدسات االربعة التي تدكل غدة جارات الدرف 

   PTG وتوجد في الوجه الخلعي للدرف 
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 هرمونات استقالب الكالسيوم 
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 كالسيتريول(

 كالسيتونين

 هرمون جارات الدرقية
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 ألية الضبط الهرموني لمستوى كالسيوم الدم   

 

 

الدم الي تحريض الغدة الدرقية علي افراز الكالسيتونين  الذي Ca+2 يؤدي ارتفاع مستوى   

 .  يقوم تنشيط ترسب امالح الكالسيوم في العظام 

 

الدم الي ارسال اشارة الي غدد جارات الدرق الفراز Ca+2 بينما يؤدي انخفاض مستوى 

PTH   

بدوره بارسال اشارة الي ناقضات العظام لتقويض مطرس العظم وتحرير  PTHيقوم  

Ca+2  الي الدم. 
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 ألية الضبط الهرموني لمستوى كالسيوم الدم 



 من الكالسيوم يدور في سوائل البدن حيث يوجد في ثالثة أجزاء ،  % 1
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 (.الذائب)أجزاء الكالسيوم الدائر 

يرتبا 

بالبروتين، غير 

نعوذ، غير فعال 

 حيويا  

معقد مع العوسعات، 

وثاني كربونات 

 والسيترات

ال حيويا  ( حر) متأين  فع 



 العظم الطبيعي وحالة العظم المصاب بالهشاشة   
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 وتضم العئة الرابعة 

 

 العناصرر النرادرة فري جميرع األحيراءCu , Co , Zn , Mn , Fe   ،

 .حيث تختلف األحياء في  نس  احتواء هذه العناصر 

 - Fe  : موجررود فرري هيموغلرروبين دم اإلنسرران ويرردخل الحديررد فرري تكرروين

 : المعقدات أهمها 

( هيموغلوبين= بروتين + بورفرين + حديد )في اإلنسان. 

( فريدوكسين= بروتين + كبريت + حديد )في الجراثيم. 

  السررب  فرري نقررص الحديررد بدرركل عررام يعررود للررى عرردم امتصرراص اإلنسرران

  من حديد الوجبات التي نتناولها%  5-10للحديد حيث ال يمتص  سوى 

 .في أفضل الحاالت
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في مركبات % 26في  ميوغلوبين، % 6في هيموغلوبين، % 66: توزيع الحديد في حسم االنسان 

الكبريت ،  -في عناقيد الحديد% 1في انزيمات الهيم ، وكذلك اقل من % 1النقل والتخزين ، أقل من 

 . الجزء االخير يسمى الحديد  غيرالهيمي 
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- Mn  :عامعل مسعاعد ) يحتاجه اإلنسان بكميات أقل من الحديد يترافق مع  بضعا ازنزيمعات
 اليخيععو ويععد ل فععن ال اععام اليععوئن فععن (. ديسععموزا  اكسععيدسععوبر  ميتوكونععد   النععزي 

 .والميتوكوند  

- Zn  : مررن العناصررر الهامررة الترري ترردخل كعامررل محعررز وسرريا فرري عرردد كبيررر مررن األنزيمررات
وانقسرامه ، ونقرص الزنرك    RNA، ومنها األنزيمات المسرؤولة عرن مضراععة المهمة جدا  
 .في مرحلة الاعولة التقزميؤدي للى 

- Co  :  فرري فيتررامين  بنيويررا   لرره وظيعررة وحيرردة يرردخل مكونرراB12  وال تعرررف لرره وظيعررة

 .اإلنسان بكمية ضئيلة هأخرى ويحتاج

- Cu  : الثنرائي  التكرافؤينيدخل عامل في كثير من األنزيمات التري تسرتعيد مرن تحولره برين

واألحادي فيلع  دور أكسدة ولرجاع فتسمى األنزيمات التي يرافقها النحاس أنزيمات أكسدة 

 ديسموتاز اكسيدسوبر  سيتوبالسمي انزيموفي ،   a سايتوكروميدخل مكونا في .ولرجاع
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 : المجموعة الخامسة   -5
 البرروم – العلرور –القصردير  –األلمنيوم  –موليبدينيوم  –نيكل : عناصر دديدة الندرة مثل 

 .اليود –الكروم  – السيلينيوم –

ولكررن وجررد أن اإلنسرران يحتاجرره بتركيررز ضررئيل , هررو عنصررر سررام جرردا   :  Seالسرريلينيوم  -

ميكروغرام، ولذا ازداد عن حده يؤدي للى التسرمم ولره دور هرام حيرث يردخل جرزء  مكونرا 70

 .ازغلوتاتيون بيروكسيدفي 

G-SS-G  :يسررمى ال،لوترراتيون المؤكسررد، و يضررم جسررر كبريترري ، ويندررأ مررن تعاعررل  

فوف االكاسيد محوال اياها  للى كحول ومراء ،ويقروم بتحعيرز  ع م GSHال،لوتاتيون المرجع 

 ازالتعاعل غلوتاتيون بيروكسيد

 والبيروكسيدات . Seيرعى التعاعل السابف وال يتم لال بوجود  بيروكسيداز غلوتاتيونأنزيم 

عنرد تنراول الردهون،  البيروكسريداتمواد سامة  لجسم اإلنسان وللبيئرة عنرد تلوثهرا ، وتكثرر 

 .غالف الخلية وتموت فيتخر وعندما تتراكم في الخلية تؤدي للى تسممها، 
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2GSH + ROOH                  GSSG + H2O + ROH 
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 غلوتاتيون مؤكسد 

 غلوتاتيون مرجع 

 لرجاع أكسدة 

 غاليسين سيستيين غلوتاميك 

تعاعل االكسدة واالرجاع الذي يحدث في خاليا الجسم لدكلي ال،لوتاثيون 

نه له . المؤكسد والمرجع  الحظ الحموض االمينية الثالثة المكو 



لرره وظيعررة واحرردة هرري مقاومترره نخررر , مررن العناصررر الترري يحتاجهررا الجسررم  : Fالعلررور  -

( متبلرورة)األسنان حيث يحول هيدروكسي أباتيت التي ال تقاوم النخر للى فلرورو أباتيرت 

كمررا يزيررد قسرراوة .اس السرراحيمرروهررذه العمليررة تررتم بالت.( النخررر)تقرراوم فعررل الحمرروض 

 .Flourosisاال ان زيادته تنتل فلورة في اإلنسان . العظام

تحتوي نسل االنسان كميات زهيدة منه، النها تحتاجه النداء عردد مرن : Moالموليبدينوم  -

األنزيمات ، وبخاصة كسانتين اوكسيداز  في اسرتقال  البرورين، وفري ألدهيرد اكسريداز الرذي 

والمردخول الكرافي والمرأمون  .  يدخل في استقال  الكاتيكول امين ، ولحسن استعمال الحديرد 

(SAI )مكغ في اليوم 225-75من الموليبدينم هو  . 
 .ال تعرف عناصر في الخلية غير موجودة في القدرة األرضية: قاعدة 

 .ولن هذا األنزيم يمثل اآللية التي تؤدي للى تعكيك البيروكسيداز المتدكلة

 .بعض النباتات الصحراوية قادرة على تجميع السيلينيوم فيها بتركيز يؤدي للى التسمم
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المخصص الغذائي المحبذ و المدخول الكافي والمأمون  

 لبعض العناصر المعدنية النادرة
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 المخصص الغذائي المحبذ

 المدخول الكافي والمأمون

 كروم

 نحاس 

 يود

 حديد

 من،نيز

 موليبدينم

 ،سيلينيوم

 زنك

mcg=μ g 



 تصنيف العناصر المعدنية األساسية وفق وظيفتها

 المعادن  الوظيعة

 كالسيوم، منغنيزيوم، فوسفات وظيفة بنيوية

يدخل في وظيفة الغشاء الخلوي، أيوناات رييساية فاي 
 داخل وخارج الخاليا

 صوديوم، بوتاسيوم

 ، سيلينيوم، زنكموليبيدينمكوبالت، نحاس، حديد،  في األنزيمات ضميمةتعمل كمجموعة 

كالساايوم، كااروم، يااود، مغنيزيااوم، منغنيااز، صااوديوم،  ور في الفعل الهرموني دلها دور ضابط أو 
 .بوتاسيوم

معروف عنهاا أنهاا أساساية وال يعارف وظيفاة محادد  
 لها

 سيليكون، فناديوم، نيكل، قصدير

 فلور، ليثيوم لها دور في الجسم لم تؤسس ضرورتها

، كاادميوم، باروم، باورون، انتموان، زرنيخ، ألومينيوم وزيادتها سامة، توجد في الغذاء قد
، فضاااااااة، زيبااااااا ، رصاااااااا ، جرماااااااانيوم، سااااااايزيوم

 .ستيرونسيوم
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