
 الكيمياء الحيىية

 .تهتم بدراسة التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تتم داخل الجسم الحً •

 .وصف وشرح كل العملٌات التً تجري فً الخالٌا الحٌة على الصعٌد الجزٌئً •

 .هامة وضرورٌة بالنسبة لكل علوم الحٌاة بما فٌها العلوم الطبٌة •

 الشحوم السكرٌات

 الكٌمٌاء الحٌوٌة

 الحموض النووٌة البروتٌنات

 داء تصلب الشراٌٌن داء السكري
 الطب

فقر الدم 

 المنجلً
 األمراض الوراثٌة



 العالقة بين الكيمياء العضىية و الحيىية

  :و تصنف الفحوم الهٌدروجٌنٌة وفق ما ٌلً :مركبات الفحىم الهيدروجينية -1

 عدد الروابط التكافؤية بين ذرات الكربون 
 CnH2n+2ألكانات  -      

 CnH2nألكنات   -      

 CnH2n-2ألكٌنات  -      

 درست سابقا

 التصنيف وفق البنية الجزيئية الفراغية 

 فحوم هيدروجينية ذي بنية خطية •

 فحوم هيدروجينية ذي بنية متفرعة •

 فحوم هيدروجينية ذي بنية حلقية •



 تصنيف الفحوم الهيدروجينية الحلقية 

  هً عبارة عن ألكانات و ألكٌنات حلقٌة  مركبات حلقية متجانسة 

  مركبات عطرية : 

 

 

  مركبات حلقية غير متجانسة 

 العالقة بين الكيمياء العضىية و الحيىية



 نماذج من الحلقات المتجانسة و غٌر المتجانسة

 العالقة بين الكيمياء العضىية و الحيىية



 :الزمر الىظيفية  -2

Name Family Structur Functional group 

-ol Alcohols R-OH Hydroxyl 

-al Aldehydes R-CHO Aldehydes 

-one Ketones R1COR2 Carbonyl 

-oic acid Carboxylic acids RCOOH Carboxyl 

(R) …. Oate 
(R)….carboxylate 

Esters R1COOR2 Ester 

(R)- oxy Ethers R1OR2 Ether 

-amine Amines RNH2 Amino 

-amide Amides R-CONH2 Amid 

Sulfanyl 
Mercapto , thiol 

Thiols R-SH thiol 

 أهم الزمر الوظٌفٌة المتوفرة فً الجزٌئات الحٌوٌة
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 Isomerism:    التماكب -3
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ثنائي هيدروكسي  حمض اللبن

 أسيتون
-Lغليسرين ألدهيد -Dغليسرين ألدهيد 

 C3H6O3الصيغة المجملة : مثال  
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 : مثال 
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α- ميتيل حمض المالونيك 
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 Position Isomerism التماكب البنائي ومنه التماكب الموضعي    -أ 

 :مثال 
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 التماكب الفراغي -ب

 التماكب الهندسي 
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 الشكل المقرون

 م˚ 131درجة اإلنصهار 
 الشكل المفروق

 م˚ 190درجة اإلنصهار 

ثنائي كربوكسي حلقي البوتان 3,1  
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 حمض المالونيك                      حمض الفورماريك                      : مثال
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 التماكب الفراغي 

 العالقة بين الكيمياء العضىية و الحيىية



 العالقة بين الكيمياء العضىية و الحيىية




