أوال  :الكربوهيدرات
أ -السكريات األحادية () CnH2nOn

الرايبوز الحلقي  :ترتبط ذرتي الكربون :رقم 1مع 4
الغلوكوز الحلقي  :ترتبط ذرتي الكربون :رقم 1مع 5
الفركتوز الحلقي  :ترتبط ذرتي الكربون :رقم 2مع 5
يوجد نوعين من كل حلقة ( )β ، α
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ب -السكريات الثنائية  :سكر أحادي +

سكر أحادي

 ---------سكر ثنائي

أمثلة على سكريات ثنائية :
سكرالمالتوز(سكر الشعير)  -----سكر الغلوكوز  +سكر الغلوكوز
سكرالسكروز(سكر القصب)  ----سكر الفركتوز  +سكر الغلوكوز
سكرالالكتوز(سكر الحليب)  ----سكر الغالكتوز +سكر الغلوكوز
ج -السكريات المتعددة :وهي عبارة عن مبلمرات طبيعية تتكون من ارتباط عدد كبير من وحدات بناء
أساسية من السكر االحادي  ،وترتبط فيما بينها بروابط غاليكوسيدية .تضم السكريات المتعددة النشا(
أميلوز واألميلوبكتين)  ،السيليلوز يوجد على شكل سالسل متوازية  ،ترتبط فيما بينها بروابط هيدروجينية ،
مما يجعلها متماسكة بقوة  ،وتعمل كدعامة للنبات .
 ،والجالكوجين( مخزن رئيسى للغلوكوز في الجسم ويتركز في الكبد والعضالت).
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ثانيا  :البروتينات :
وهي عبارة عن مبلمرات طبيعية تتكون من ارتباط وحدات بنائية أساسية تدعى
الحموض األمينية ترتبط بروابط ببتيدية .
عدد الروابط الببتيدية = عدد جزيئات الماء الناتجة = عدد الحموض األمينية 1-

الحمض األميني R-CHNH2COOH :
 يحتوي على مجموعتي الكربوكسيل التي تكسبه خصائص حمضية واألمين التيتكسبه خصائص قاعدية ،
توجد على شكل أيون مزدوج في محاليلها النقية  ،حيث أن مجموعة الكربوكسيلالحمضية تمنح البروتون ( ) H+الى مجموعة األمين القاعدية ( ،) :NH2لذلك يسلك
الحمض األميني في المحلول كحمض في الوسط القاعدي ،و يسلك كقاعدة في الوسط
الحمضي  ،ويكون متعادال في الوسط المتعادل

 - -تمتاز الحموض األمينية بدرجة انصهار عالية ألنها ترتبط بروابط أيونية

 تتعدد وظائف البروتين وأنواعها لالختالف في أنواع وأعداد وترتيب الحموضاألمينية الداخلة في تركيب سالسل البروتين
ثالثا  :الليبيدات
وتضم الدهون والزيوت والستيرويدات  ،وهي مركبات غير قطبية التذوب في
الماء  ،وانما تذوب في المذيبات العضوية مثل البنزين ورابع كلوريد الكربون
،درجة انصهارها منخفضة  ،ألن جزيئاتها ترتبط بقوى لندن الضعيفة
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-1الدهون والزيوت  :عبارة عن استرات ثالثية (يتكون الجزيء الواحد من ثالث
مجموعات (استر ) ويطلق عليها أيضا ثالثي غليسرايد.
 يننتج المول الواحد من الدهن (االستر الثالثي )من اتحاد مول واحد منالغليسرول الذي يحتوي على ثالث مجموعات OHمع ثالثة موالت من حموض
دهنية متشابهة أو مختلفة .
 الحمض الدهني هو حمض كربوكسيلي تكون فيه عدد ذرات الكربون أكثر من( )12ذرة  ،وقد تكون مشبعة أو غير مشبعة .
 يتحلل الجزيء الواحد من االستر الثالثي الى غليسرول وثالثة حموض دهنية -الدهن مادة مشبعة توجد في حالة الصالبة بينما الزيت غير مشبع وسائل

 -2الستيرويدات :
 مركبات حيوية ومن أمثلتها الكوليسترول تدخل في تركيب األغشية الخلوية وبعض الفيتامينات مثل فيتامين (د)  ،وبعضالهرمونات مثل هرموني التستوستيرون واإلستروجين
 تخزن في األنسجة الدهنية ألنها التذوب في الماء بل تذوب في الدهون يتم تكوينها في الجسم  ،فالكبد ينتج معظم حاجة الجسم من الكوليسترول  ،وهومركب وسطي يستفاد منه في تكوين الستيرويدات األخرى.
 ُينتج الكبد معظم حاجة الجسم من الكوليسترول لذلك ال تؤدي الحمية الغذائيةالى خفض سريع لنسبة الكوليسترول في الدم .
يترسب في األوعية الدموية عند زيادة نسبته في الدم
فيتامين (د):
يطلق عليه فيتامين الشمس  :ألنه يتم بناؤه من الكوليسترول في الجلد عند التعرض
ألشعة الشمس .ونقصه يسبب الكساح لدى األطفال
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