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 haracteristics of life Cصفات الكائنات الحية 
وذلك من خالل  non-livingوغير الحية  living organismsمن السهل ان نميز بين الكائنات الحية      

 .التعرف عمى صفات خاصة باالحياء تسمى صفات الحياة او مظاهر الحياة 
 

كائنات الحية وتميزها عن االشياء غير الحية ومن هذه ان صفات الحياة او مظاهرها تعد مقياسآ لتحديد هوية ال
 الصفات هي : 

 : Movementالحركة  -1

للكائنات الحٌة فً بعض العوالم كالبدائٌات والطلٌعٌات والحٌوانات القدرة على الحركة الواضحة فللكثٌر من 

اقدام وهمٌة    protozoa اسواط تستعملها فً الحركة واٌضآ فان الحٌوانات االبتدائٌة  bacteriaالبكترٌا 

pseudopodia   او اهدابcilia  او اسواطflagella   وهً من عضٌات الحركةlocomotrory 

organelles  . وتبدو الحركة واضحة للؽاٌة فً افراد العالم الحٌوانً بشكل عام 

البالؽة وبعض   spongesواالسفنجٌات   periferaومع ذلك فان هناك بعض الكائنات تكون ثابتة كالمسامٌات 

 الالسعات .

وٌمكن تقسٌم الحركة الواضحة فً الكائنات الحٌوانٌة على طرازٌن هما الحركة االنتقالٌة والحركة الموضعٌة 

النسبٌة بالنسبة للحركة االنتقالٌة تتضمن انتقال الكائن الحٌوانً برمته من مكان الخر اما انسٌابٌا او سباحة او 

و طٌرانآ ، سعٌا للحصول على الؽذاء او الهروب من االعداء . فً حٌن ان الحركة زحفا او قفزآ او مشٌآ ا

النسبٌة تشمل حركة اجزاء او اعضاء معٌنة من اجسام الحٌوانات كحركة القلب والرئتٌن والراس والعٌن 

 والٌدٌن .

او   voluntaryوقد تكون الحركة ارادٌة  mycocytesتتم الحركة بنوعٌها بفضل تقلص الخالٌا العضلٌة  

 . involuntaryؼٌر ارادٌة 

اما الحركة فً النباتات فهً بطٌئة للؽاٌة بحٌث ال ٌمكن للعٌن البشرٌة التحسس بها اال فً حاالت نادرة مثلما 

ٌحدث فً النباتات قانصة الحشرات ، اما فً الحاالت االعتٌادٌة فان نباتات كثٌرة تتجه نحو الضوء فً عملٌة 

كزهرة الشمس مثال . وقد تتفتح االزهار وتؽلق استجابة للضوء  phototropismالضوئً  تعرؾ باالنحناء

والحرارة ولكن ال ٌمكن التحسس بحركتها اال من خالل عرض فلم مصور باالالت التصوٌر والتً تقوم بعملٌة 

 تصوٌر خالل مدة زمنٌة طوٌلة نوعآ ما .
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  Protoplasimالبروتوبالزم  -2

نات الحٌة فً احادٌة الخالٌا والوحدات التركٌبٌة والوظٌفٌة فً متعددة الخالٌا من مادة حٌة تتكون اجسام الكائ

تعد االساس الطبٌعً للحٌاة تسمى بروتوبالزم الذي تجري فٌه االفعال الحٌاتٌة )صفات الحٌاة ( وهذه كلها 

الهٌولً ( وال وجود للحٌاة  – تشٌر بوضوح الى ان وجود الحٌاة مرتبط ارتباطآ وثٌقآ بالبروتوبالزم )الجبلة

 .بدونه 

  Organizationالتعضي  -3

وقد ٌكون الجسم برمته مكونآ  cellsتتؤلؾ اجسام الكائنات الحٌة من وحدات اساسٌة بنائٌة ووظٌفٌة هً الخالٌا 

لكائنات من خلٌه واحدة تقوم بجمٌع االفعال الحٌاتٌة مثلما هو الحال فً البدائٌات والطلٌعٌات وقد تكون هذه ا

وتتجمع الخالٌا المتشابهة الى حد ما فً الكائنات  eukaryoteاو حقٌقٌة النواة   prokaryotaبدائٌة النواة 

ومن ارتباط  organsومن تجمع االنسجة تتكون االعضاء   tissuesمتعددة الخالٌا وتكون ما ٌسمى االنسجة 

 .  bodyتكون الجسم  والتً بدورها  systemاالعضاء بعضها ببعض تتكون االجهزة 

 

  Metabolismااليض  -4

الضرورٌة للتؽذٌة  Biochemical   Activitiesٌحدث فً أجسام الكائنات الحٌة جمٌعها تفاعالت كٌمٌائٌة

ة إلى شكل ٌمكن االستفادة منه، وتسمى هذه التفاعالت بعملٌات والنمو وإصالح األنسجة التالفة وتحوٌل الطاق

 . metabolismاألٌض 

؛ وٌإدي توقؾ enzymesوعملٌات األٌض مستمرة فً أجسام الكائنات الحٌة كافة والتً تشارك فٌها االنزٌمات 

 م؛هذه العملٌات إلى موت الكائن الحً. وٌتضمن األٌض عملٌتٌن متعاكستٌن  هما البناء والهد

هً: التفاعالت التً ٌتم بها تكوٌن جزئٌات معقدة من جزئٌات بسٌطة التركٌب  Anabolismعملٌات البناء 

وتكون عملٌات البناء أسرع من عملٌات الهدم فً الكائنات الحٌة فً أثناء نموها. وهو عملٌة بناء أنسجة الجسم 

، والحفاظ على أنسجة الجسم مثل العضالت، وبناء مخزون الطاقة، وٌشمل دعم نمو الخالٌا وإنشاء خالٌا جدٌدة

وفً هذه العملٌة ٌتم تحوٌل الجزٌئات الصؽٌرة إلى جزٌئات أكبر وأكثر تعقٌدا من الكربوهٌدرات والبروتٌنات 

  والدهون.

: التفاعالت التً ٌتم بها تحطٌم الجزئٌات المعقدة إلى جزئٌات بسٌطة التركٌب؛   Catabolismدم عملٌات اله

فٌنتج منها طاقة  وٌتضمن االٌض البنائً او االنشائً بناء مادة حٌة جدٌدة من المواد الؽذائٌة التً ٌحصل علٌها 

ا ٌتم تكسٌر الجزٌئات الكبٌرة وؼالبٌتها من الكائن الحً وهً عملٌة تنتج الطاقة الالزمة ألنشطة الخالٌا، وفٌه

الدهون والكربوهٌدرات إلنتاج الطاقة الالزمة لألٌض البنائً، والحفاظ على حرارة الجسم وتوفٌر الطاقة 

لحركة العضالت. فً حٌن ٌتم التخلص من الفضالت المرافقة إلنتاج الطاقة من الجسم عبر الجلد والكلى 

 والرئتٌن واألمعاء.
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 معظم الكائنات البالؽة فإن عملٌات البناء والهدم تكون متوازنة. أما فً

 

بعملٌة البناء الضوئً  chlorophyllتقوم النباتات التً تمتلك صبؽة الٌخضور )الكلوروفٌل(  

photosynthesis-  وهً عملٌة بناء مواد عضوٌةco2 بوجود الطاقة الشمسٌة والكلوروفٌل .  والماء 

 اما فً الكائنات الحٌوانٌة واؼلب الطلٌعٌات فان عملٌة االٌض البنائً تبدأ بالخطوات التالٌة : 

 

وٌتم فً الطلٌعٌات من خالل استعمال االقدام  -: ingestion of foodتناول االغذية او ابتالعه  - أ

لتكوٌن الفجوات  cytopharynsوالبلعوم الخلوي  cytosomeاو الفم الخلوي  pseudopodiaالوهمٌة 

 اما فً الكائنات الحٌوانٌة فٌستعمل الفم بشكل عام الزدراء الؽذاء .  food vacuolesالؽذائٌة 

 

وٌتم هضم الؽذاء فً الكائنات الحٌة الواطئة داخل الفجوات الؽذائٌة  -:  digestionالهضم  - ب

vacuolesfood  ٌتم داخل اقناة الهضمٌه ٌة وفً الكائنات الحٌوانDigestive tract   وفً المسامٌات ٌتم

داخل الفجوات الؽذائٌه كما هو الحال فً الطلٌعٌات اما فً الالسعات وامعائٌه الجوؾ فهناك نوعان من الهضم 

 Castro – vascularالمعدٌه فً الفجوه الوعائٌه   Extra cellular digestiveالهضم خارج خلوي هما :

cavity   الهضم داخل خلويIntra cellular digestive   فً الفجوات الؽذائٌه وفً الحالتٌن كلتٌهما تضاؾ

 الى االؼذٌه المبتلعه لهضمها . digestive enzymesانزٌمات هاضمه 

 

اذ تمتص المواد       وٌتم االمتصاص عادة من خالل بطانة القناة الهضمٌه -:  Absorptionاالمتصاص  - ت

 الؽذائٌه الناتجه من عملٌة الهضم وتصل اخٌرا الى خالٌا الجسم المختلفه وتستعمل لؽرضٌن مهمٌن هما :

اي تحوٌل المواد الؽذائٌه الممتصه الى بروتوبالزم والذي  Assimilationو التمثٌل تكوٌن الطاقة الحركٌة 

 ٌقوم بها . ٌختلؾ من خلٌه الى اخرى وبحسب الوظٌفه التً

 

اما االٌض الهدمً فٌشمل العملٌات او الفعالٌات الكٌمٌائٌة جمٌعها والتً تقوم بتكسٌر وتفتٌت جوٌئات  -

الكاربوهٌدرات والدهون والبروتٌنات المخزونة فً بروتوبالزم الخالٌا لتحرٌر الطاقة الكامنة فٌها والالزمة 

ه ان عملٌات البناء والهدم مستمرة فً خالٌا الجسم وال تتوقؾ لقٌام الجسم باداء وظائفه المختلفة ومما ٌجدر ذكر

 اال بموت الخالٌا والكائن الحً نفسه 

 

 : Respirationالتنفس  -5

لكً تستطٌع القٌام بوظائفها وفعالٌاتها المختلفة كالهضم  energyتحتاج الكائنات الحٌة جمٌعها الى طاقة      

على هذه الطاقة عن طرٌق اكسدة المواد الؽذائٌة المخزونة فً  والتمثٌل والنمو وؼٌرها ، وٌمكن الحصول

خالٌاها وما االكسدة اال عملٌة كٌمٌائٌة ٌتحد فٌها االوكسجٌن مع الكاربون والهٌدروجٌن الموجود فً المواد 

ة ومحررآ طاقة وحرارة الزمة وضرورٌة لقٌام الجسم بافعاله الحٌوٌ co2المخزونة فً الخالٌا مكونة الماء و 
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 cellularوتسمى هذه العملٌة التنفس الداخلً او الخلوي  o2فعملٌة الهدم تتم عادة بوجود االوكسجٌن 

respiration  وتشترك فً ذلك االنزٌمات التنفسٌة الموجودة فً الماٌتوكوندرٌا )بٌوت الطاقة( وهكذا ٌصبح

 .م بوظائفه الحٌوٌةالتجهٌز باالوكسجٌن ضرورٌا من اجل تحرٌر الطاقة الالزمة لقٌام الجس

اي التبادل الؽازي بٌن الكائن الحً وبٌئته التً   external respirationولذا فان عملٌة التنفس  الخارجً  

ٌعٌش فٌها فالؽاٌة من التنفس الخارجً الحصول على االوكسجٌن والتخلص من ثنائً اوكسٌد الكاربون وٌدعى 

اما التنفس ،  Aerobic respirationرٌر الطاقة بالتنفس الهوائً لتح o2هذا النوع من التنفس الذي ٌحتاج الى 

ٌتم فٌها تحرٌر الطاقة فً ؼٌاب االوكسجٌن اال ان الطاقة المتحررة  Anaerobic respriationالالهوائً 

الحٌاء تكون قلٌلة مقارنة بالتنفس الهوائً ومن الكائنات التً تستطٌع القٌام بعملٌة التنفس الالهوائً الكثٌر من ا

المجهرٌة التابعة لعالم البدائٌات وكذلك اؼلب الطفٌلٌات التابعة لعالمً الطلٌعٌات والحٌوان التً تعٌش داخل 

اجسام مضائقها وهناك كائنات حٌة من عالم البدائٌات بمقدورها ان تقوم بعملٌتً التنفس الهوائً والالهوائً 

 .facultativeا وتدعى بالكائنات االختٌارٌة كلٌتهما وذلك بحسب الظروؾ البٌئٌة التً تعٌش فٌه

وٌتم التنفس بطرق شتى وبمساعدة اجهزة تنفسٌة خاصة ومتنوعة وٌزداد االمر تعقٌدا مع تطور الكائن الحً  

( كما هو الحال فً الكائنات احادٌة الخلٌة diffusionفقد ٌتم ذلك عن طرٌق السطح العام للجسم )االنتشار 

ة الخالٌا مثل المسامٌات والدٌدان المسطحة والحلقٌة او قد ٌتم ذلك من خالل وجود وبعض الكائنات متعدد

والرئات الكتابٌة والقصٌبات الهوائٌة اما فً البرمائٌات  gillsاعضاء خاصة للتبادل الؽازي مثل الؽالصم 

 والزواحؾ والطٌور واللبائن فالرئة هً التً تقوم بهذه الوظٌفة 

 

 

 

 :  excertionاالبراز  -6

فً اثناء عملٌة االكسدة ٌتحول الؽذاء فً الخالٌا الى مركبات بسٌطة كما تتكون نتائج وفضالت ضارة ٌجب 

والماء عن طرٌق التنفس  co2والٌورٌا وحامض الٌورٌك ، وٌطرح  co2التخلص منها ومن هذه المواد الماء و 

والكلى  flame cellsاللهبٌة  والخالٌا  contractile vacuolesوتسهم بشكل فعال الفجوات المتقلصة 

kidneys  فً طرح الماء الزائد عن حاجة الجسم اما القناة الهضمٌة والفجوات الؽذائٌةfood vacuoles 

 فتخلص الجسم من الفضالت المتبقٌة بعد المواد فً الجسم ٌكون ضارآ لذا ٌجب طرحها والتخلص منها 

 

 :   growthالنمو  -7

واضح فً الكائنات الحٌة فً مرحلة النمو وتؤتً الزٌادة فً الوزن والحجم ٌزداد وزن الجسم وحجمه بشكل 

نتٌجة زٌادة عدد الخالٌا المكونة لجسم الكائن الحً او بسبب الزٌادة الحاصلة فً كمٌة الساٌتوبالزم )الهٌولً( 

اء من تفوق معدل فً الخلٌة النامٌة وقد ٌعزى الى السببٌن السابقٌن معآ وهذه الزٌادة فً مكونات الخلوٌة ج

االٌض البنائً على االٌض الهدمً وتضاؾ هذه الزٌادة اما بٌن الجزٌئات المادة االصلٌة )القدٌمة( او تضاؾ 

الٌها وهذا ماٌسمى باالندماج ، ان زٌادة الوزن والحجم )النمو( فً االشٌاء ؼٌر الحٌة تختلؾ اختالفآ جوهرٌا 

ً حالة االشٌاء ؼٌر الحٌة تحدث االضافة او الزٌادة من الخارج عن النمو الذي ٌحصل فً الكائنات الحٌة فف
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فقط ولٌس من الداخل ومن االمثلة على ذلك زٌادة حجم بلورات االمالح والحصى بسبب ترسب مواد اضافٌة 

  accerationؼٌر حٌة وتجمعها فوقها وهذا ٌعرؾ بالتراكم 

 : irritabilityالتأثيرية  -8

او رد الفعل  responseان قابلٌة الكائن الحً على التهٌج او االستثارة او االنفعال وقدرته على االستجابة 

reaction  على المنبهات او الحوافز والتً تإثر سلبآ او اٌجابآ تعد من اهم سمات الكائنات الحٌة وتتفاوت

ز وشدته اذ تزداد شدة التؤثر وتقوى رد الفعل درجة التؤثٌرٌة بحسب نوع الكائن الحً وطبٌعة المإثر او الحاف

علٌها ، كلما كان الكائن الحً اكثر تطورآ وٌنطبق هذا بشكل خاص على الكائنات الحٌوانٌة وقد تكون المنبهات 

الخارجٌة او داخلٌة خارجٌة طبٌعٌة كالضوء والحرارة والبرودة والصوت واللمس وؼٌرها او كٌمٌائٌة 

 .( او الملوحة وتكون داخلٌة منها نفسٌة كالجوع والعطش والخوؾ والحزن وؼٌرها PHكالحموضة والقلوٌة )

 

 : adoptation and evolutionوالتطور التكٌؾ  -9

ٌرى العلماء ان تارٌخ الكائنات الحٌة على سطح االرض لٌس اال عملٌة متواصلة من التطور العضوي 

organic evolution  لٌة من الكائنات الحٌة المتحورة اي انها نشؤت من الذي ادى الى انتاج االنواع الحا

كائنات حٌة صؽٌرة احادٌة الخالٌا تؤثرت بالظروؾ البٌئٌة المتؽٌرة فتؽٌرت وتحورت وتكٌفت وتطورت عبر 

العصور الؽابرة ومازالت عملٌة التطور العضوي مستمرة من المعروؾ انه كلما ازدادت قدرة الكائن الحً على 

فٌتناسل  natural selectionادت فرصة بقائه فً الطبٌعة وهذا ماٌدعى باالنتخاب الطبٌعً التكٌؾ والتؽٌر ز

 وٌتكاثر على العكس من الكائنات الحٌة التً ال تستطٌع ان تتكٌؾ وتتحور وتتطور فسرعان ما تختفً من 

 

ؾ بالصراع من اجل الطبٌعٌة او ٌنحصر وجودها  فً مناطق وهكذا فالبقاء لالصلح واالفضل دائما وهذا ما ٌعر

البقاء اي ان الكائن الحً ٌصارع وٌكافح من اجل البقاء وٌحاول التؽٌر والتكٌؾ بحسب الظروؾ التً تفرضها 

الطبٌعة علٌه على العكس من الكائن الحً الذي لٌس له القدرة على التؽٌر والتكٌؾ للظروؾ الطبٌعٌة فتصرعه 

عن   darwin and wallaceوهذه فكرة دارون ووالس  .الطبٌعه فٌنقرض وٌنحصر وجوده فً بٌئات محددة

اما الدارونٌة الحدٌثة المعاصرة فتعتمد  على  ، Darwinismبٌئات نشوء االنواع وهذه الفكرة المسماة بالدراونٌة 

 syntheticوهذا ماٌسمى بالنظرٌة التركٌبٌة  geneticsتفسٌر االنتخاب الطبٌعً من خالل علم الوراثة 

theory ل مإٌدها ان الطفرات الوراثٌة وٌقوmutations   المفٌدة واعادة الخلطrecombination  تبادل(

اجزاء من الكروموسومات المتماثلة فً اثناء التعابر ( هً االلٌات او القوى المتحركة االساسٌة للتطور اي ان 

وث التطور وظهور االنواع التكٌفات والتؽٌرات الموروثة التً تحدث تؽٌرات فً الجٌنات التً تإدي الى حد

 الجٌدة من الكائنات الحٌة 

 

  : reproductionالتكاثر  -11

المقصود بالتكاثر هو قدرة الكائن الحً على انتاج افراد جدٌدة شبٌهة به اي من النوع عٌنه واهم صفة تمتاز 

ن قدرة الكائنات الحٌة على ا.    بها الكائنات الحٌة هً التكاثر وقدرتها على الحفاظ على النوع الذي تنتمً الٌه 
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تكوٌن افراد شبٌة بهم قد فندت الفكرة القدٌمة التً كانت تدعى نشوء الكائنات الحٌة من تلقاء نفسها او من 

 . spontaneaous generationكائنات اخرى ؼٌر حٌة وهً فكرة التولد التلقائً او الذاتً 

 asexualٌقتٌن رئٌسٌتٌن هما التكاثر الالجنسً وتلجؤ الكائنات الحٌة الى تكوٌن افراد من نوعها بطر

reproduction ًوالتكاثر الجنسsexual reproduction  وٌالحظ النمط االول من التكاثر عادة فً الكائنات

 الحٌة الواطئة على العكس من النمط الثانً الذي ٌالحظ عادة فً الكائنات الحٌة الراقٌة 

 

 

 يةطريقة البناء الرئيسية للمواد الح

  

ثمة تفاعالت كٌمٌائٌة كثٌرة تإدي الى تكوٌن الماء اي ٌكون الماء ناتجآ لها ومن هذه التفاعالت ما ٌطلق علٌها 

وهذا ٌعنً ان جزٌئات اكبر تتكون من ارتباط جزٌئات صؽٌرة  dehydration synthesisالبناء بازالة الماء 

 لماء .مع بعضها البعض فً الوقت الذي تتم فٌه ازالة جزٌئات ا

قد تكون جزٌئات متشابهة او مختلفة وقد ٌكون عدد  monomersان الوحدات البنائٌة او المونمرات 

عدة مئات او االؾ وتعد هذه  polymersالمونومرات التً ترتبط لتعطً جزٌئات كبٌرة او بولٌمرات 

ٌعها التً تتمٌز بها المواد الحٌة التفاعالت اي البناء بازالة الماء مهمة جدا اذ بها تبنى الجزٌئات المعقدة جم

واللبٌدات )الدهون(  carbohydratesوٌرتبط بعضها مع البعض ومن هذه المواد المعقدة : الكاربوهٌدرات 

lipids  والبروتٌناتproteins  والحوامض النووٌةnucleic acid  وتعد هذه المواد المكربات العضوٌة

 الرئٌسٌة 

 

 ً الكائنات الحٌة المركبات العضوٌة الرئٌسٌة ف

الرئٌسٌة التً تتركب منها اجسام الكائنات   organic compoundsهناك اربعة انواع من المركبات العضوٌة 

الكاربوهٌدرات والبروتٌنات واللبٌدات والحوامض النووٌة . ان لهذه المركبات وظائؾ متنوعة :  -الحٌة وهً :

( ومنها ما هو كفٌل بتزوٌد اجسامها بالطاقة 2ذه الكائنات ، )( منها ما هو اساسً وٌدخل فً بناء اجسام ه1)

( ومنها ما هو مسإول عن نقل الصفات فً الكائنات من جٌل الى اخر 3الالزمة للقٌام باالفعال الحٌوٌة كافة ، )

 ( ومنها ما هو ضروري ومساعد على حدوث التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تجري فً داخل اجسامها . 4، )

 

 

  carbohydratesربوهيدرات الكا -1

الكاربوهٌدرات مركبات عضوٌة ناتجة من تآصر الكاربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن وتكون النسب بٌن 

 .1:2اي  H2Oالهٌدروجٌن واالوكسجٌن كما هً النسبة بٌنهما فً الماء 

من المواد الداخلة % 11تشكل الكاربوهٌدرات المصدر الرئٌسً للطاقة لكل الكائنات الحٌة وهً تإلؾ نحو  

فً تركٌب الخالٌا الحٌة قد تكون الكاربوهٌدرات ذائبة فً السوائل الجسمٌة بٌن الخالٌا او الخالٌا نفسها وؼالبا 

فً حٌن ٌسهم جزء منها  STARCH( او نشؤ نباتً GLYCOGENما تكون على هٌئة نشؤ حٌوانً )كالٌكوجٌن 
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وقد  deoxyriboseوالراٌبوز منقوص االوكسجٌن  riboseفً تكوٌن الحوامض النووٌة مثل سكر الراٌبوز 

تدخل فً تركٌب بعض الشحوم مثل سكر الكالكتوز )سكر اللبن( وفً الحلٌب مثل سكر الالكتوز )سكر 

فً  chitinوتركٌب الكاٌتٌن  celluloseالحلٌب( وقد تدخل فً تركٌب جدار الخالٌا النباتٌة مثل السلٌلوز 

 ت والحشرات .الهٌكل الخارجً للقشرٌا

 

 lipidsاللبيدات )الدهون(  -2

% من 5التً تإلؾ نحو  large biomoleculesاللبٌدات وهً الصنؾ االخر من الجزٌئات الحٌاتٌة الكبٌرة 

 المواد العضوٌة التً تسهم فً تركٌب الخلٌة الحٌة 

ه لكنها تذوب فً ال تذوب فٌ  hydrophobicكارهة للماء  non-polarوالدهون مركبات عضوٌة ؼٌر قطبٌة 

 .كاالسٌتون والبنزٌن واالٌثر والكلوروفورم non-polarالمذٌبات العضوٌة ؼٌر المستقطبة 

تتركب اللبٌدات من الكاربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن اال انها قد تحوي عناصر اخرى كالنتروجٌن  

 .والفسفور فضال عن ان نسبة االوكسجٌن اقل مما هً علٌه فً السكرٌات

)الستٌروٌدات  hormonesوالهرمونات  cell membranesرك اللبٌدات فً تكوٌن االؼشٌة الخلوٌة تشت 

steroids والبروستا كالندنٌات(prostaglandins   رارٌا اذ تتجمع تحت حوتعمل عازال ، وفٌتامٌنات الخلٌة

اغ واالنسجة العصبٌة وتكون خالٌا الدم.  adipose connective tissueالجلد فً النسٌج الرابط الدهنً 

 .ؼنٌة باللبٌدات المعقدة وتعد اللبٌدات مصدرا رئٌسٌا للطاقة فً الخالٌا 

 

  proteinsالبروتينات  -3

% من وزن الخلٌة 15تعتبر البروتٌنات من المكونات المهمة فً تركٌب اجسام الكائنات الحٌة وهً تشكل نحو 

ٌن واالوكسجٌن والنتروجٌن والكبرٌت وتتمٌز البروتٌنات وتتركب البروتٌنات من الكاربون والهٌدروج. الحٌة 

% وتعد البروتٌنات 16عن السكرٌات واللبٌدات )الدهون( باحتوائها على نسبة عالٌة من النتروجٌن تقدر ب

فً الخلٌة وهما البروتٌنات  biomoleculesgiantواحدا من النوعٌن الرئٌسٌن من الجزٌئات الحٌة العمالقة 

proteins حوامض النووٌة والnucleic acid . 

وتتركب البروتٌنات من وحدات بنائٌة اساسٌة هً االحماض االمٌنٌة والتً ٌبلػ عددها عشرٌن حامض امٌنً 

فً الطبٌعة والتستطٌع الحٌوانات بما فٌها االنسان تكوٌنها او تصنٌعها بكمٌات كافٌة داخل اجسادها من 

 .المركبات االبسط منها 

 

 nucleic acidوية الحوامض النو -4

والحوامض النووٌة مركبات عضوٌة . وهً تمثل النوع الرابع من الجزٌئات الكبٌرة الموجودة فً الخلٌة الحٌة 

ذات اوزان جزٌئٌة كبٌرة وذات جزٌئات كبٌرة معقدة وهً ذات اهمٌة بالؽة فً علم االحٌاء فهً التً تتحكم فً 

ٌة وتحمل او تنقل المعلومات الوراثٌة من جٌل الى اخر وتتكون اهم الفعالٌات البنائٌة االحٌائٌة فً الخل

 phosphodiesterاالحماض النووٌة من نٌوكلوتٌدات متعددة والتً ترتبط باواصر فوسفاتٌة ثنائٌة االستر 

وهكذا تتكون الحوامض النووٌة من عمود فقري مبنً من وحدات  ، من السكر الخماسً 5و  3بٌن الموقعٌن 
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اسً ومجموعة الفوسفات بشكل متعاقب فً الوقت الذي تبرز منه القواعد النتروجٌنٌة مجموعات السكر الخم

 جانبٌة ، هناك نوعان رئٌسان من الحوامض النووٌة هما :

 RNAالحامض النووي الراٌبوزي  -1

 DNAالحامض النووي الراٌبوزي منقوص االوكسجٌن  -2

الى االعتقاد الذي كان سائدآ وهو ان الحوامض ٌقتصر سمٌت هذه الجزٌئات الكبٌرة باالحماض النووٌة ٌعزى 

وجودها على النواة فقط لذا سمٌت باالحماض النووٌة . اال ان الحامضٌن ٌوجدان فً النواة وفً الساٌتوبالزم 

كروموسومات ( وفً الماٌتوكوندرٌا فً النواة )ال DNAفً النوٌة والراٌبوسومات وٌوجد  RNAاٌضآ وٌوجد 

 ر الخضوالبالستٌدات 


