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 التركيب الكيميائي للكائنات الحية

              CHEICAL STRUCTURE OF LIVING ORGANISMS   

يعرف تدرج الكائنات الحية في تركسبها بمبدأ التسلسل التركيبي للكائنات الحية أو ما يطلق عليه  
يبها في  حيث أن من أهم مميزات الكائنات الحية أنها تتدرج في ترك  Organizationنظام التعضية 

 مستويات متدرجة من التعقيد ويمكن مبدأ التسلسل كالتالي : 

   Organellsعضيات   – Cellsخاليا  – Tissuesانسجة  Organsاعضاء  –  Systemsاجهزة 

 .   Atomsذرات  –  Moleculesجزيئات 

واحدة  بعض الكائنات الحية يقف فيها نظام التعضية عند مستوى الخلية فقط أي أنها تتكون من خلية
فقط مثل انواع البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة . وبعضها تقف عند مستوى العضو مثل  

االسفنجيات . وتبعا لنظام التعضية أو التسلسل التركيبي فإن هناك ذرات لعناصر تدخل في تركيب  
 الكائنات الحية من هذه العناصر : 

 الحي : اوال : ذرات العناصر التي تدخل في تركيب الكائن 

نسبة وجوده في   العناصر الضرورية   
 جسم االنسان  

 االهمية الحيوية  

العنصر االساسي في تركيب جميع الجزيئات   %  18         (  Cالكربون )
 العضوية حيث يمثل العمود الفقري لها . 

للتنفس الخلوي ومكون اساسي في   ضروري  % 65         (  Oاالوكسجين ) 
 تركيب الماء ومعظم الجزيئات العضوية . 

 (  Hالهيدروجين ) 
مكون اساسي في تركيب الماء ومعظم الجزيئات   % 10       

 العضوية . 
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يدخل في تركيب جميع البروتينات االحماض   %  3        (  Nالنيتروجين )
 النووية .  

نات االحماض النووية ، وعنصر  من مكو  % 1      ( Pالفوسفور )
 تركيبي في العظام ، وهام في تحويل الطاقة .  

 يدخل في تركيب معظم البروتينات .  % 0,3       ( Sالكبريت )

 

 

: وهي عناصر تختلف في وجودها من   elements variableالعناصر المتفاوتة الوجود  -
 كائن إلى آخر وهي :  

 

العناصر المتفاوتة  
 الوجود   

سبة وجوده  ن
في جسم  
 االنسان  

         

 االهمية الحيوية  

ايون موجب رئيسي يوجد داخل الخاليا حيث له دور هام   %  0.4 ( Kالبوتاسيوم )
 في الوظائف العصبية ، وانقباض العضالت . 

عنصر تركيبي غي العظام واالسنان ، وفي جدر الخاليا  % 1.5 (   Caالكالسيوم )
دور هام في توصيل التيارات العصبية  النباتية . كما ان له

 ، وتجلط الدم . 

   الصوديوم 
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