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الحياتية  Biochemistry الكيمياء

الحيةدالمختل                 الكائناتد مكوناتد كيمياءد بدراسةد يهتمد الذيد العلمد ةدودراسة فهود

الجاريةدفي            التفاعلتد مختلفد بيند والتنسيقد الترابطد خللهاد مند يتمد التيد الكيفيةد

الحي   إلى     :-٠الكائن الحياتية الكيمياء وتقسم

الوصفية-   1 الحياتية الكيمياء

المختلفةدللخلية       )      المكوناتد دراسةد إيد الحيةد للمادةد الدقيقد التركيبد دراسةد بهاد ونعني

     ( وكيفية        العضويةد وغيرد العضويةد المختلفةد الكيميائيةد الموادد آلفد مند تتألفد التيد

وتشخيصها   (. تنقيتها فصلها،

الحركية-  2 الحياتية الكيمياء

اليضيةدالحيات        العملياتد أود الكيميائيةد التغيراتد بدراسةد التي Metabolismةد يوتهتمد

الحيات    النظمة في .ة يتحدث

حيات   )   كيمياء أخرى تصنيفات نبات   يوهناك حيوانية، سريرية، الخ  ...  ( ية مجهرية ة،

الحياتية   Biomoleculesالجزيئات

تمثلد                  ) حيثد مختلفةد عناصرد مند الحياتيةد الجزيئاتد (P , S , N , H , O, Cتتكوند

تتكوندمن              الحية الصلبةدللخليا المادةد اغلب لن وذلك غيرها من تواجدا الكثر العناصر

عضويةد   (  ٠مركباتد ،دالحوامض       )  السكريات الكربوهيدراتد مند الحيةد الموادد وتتألفد

والنيوكليوتيدات     Amino Acidsالمينية  الدهون البروتينات، ،Nucleotides  ... ٠الخ

الح     للكائنات ةيالخواصالمميزة

الحية         -1 الكائنات لجميع الساسية التنظيمية الوحدة هي الخلية ٠تعتبر

متخصصةدمختلفة،         -2 وظائفد ذاتد داخليةد تراكيبد علىد الحيةد الخليةد تحتويد

المينية،دالكربوهيدرات                    )     الحوامضد البروتينات،د مند لكلد أنهد حيثد

مختلفة (     نوعية وظيفة ٠والشحوم

محيطهادلدامة         -3 مند والمادةد الطاقةد استخلصد علىد قادرةد الحيةد الكائناتد

المعقدة   ٠تراكيبها

الساسيدللح          -4 المعيارد هود وهذاد الذاتيد التضاعفد علىد لقابليةد اةيلهاد

الوراثية)      المعلومات لوجود نظرا

الحيوانية   الخليّة
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الكائناتدالحيّة،         the cellالخلية جميعد أجسامد منهاد تتكوّند التيد الساسيّةد الوحدةد هيد

عند         أكبرهاد حجمد يزيدد الحجمدل صغيرةد :  100وهيد خليادحقيقيّة   وهيدنوعان مايكرومتر،د

المكوّنة             الخليا عليها المثلة ومن بغشاء، محاطة أنويتها تكون التي الخليا النّواة،دوهي

الخليادبدائيّة          أماد والحيوانات،د والنّباتات،د والفطريات،د الطّلئعيات،د مند كلد لجسامد

البكتيريا،            عليها المثلة ومن بغشاء، محاطة نواة على تحتوي فل النّواة

الحيوانية    الخليّة مكّونات

  . الخليا         تحتويد الحيوانات أجسامد منهاد تتركبد التيد الخلياد هيد الحيوانيّةد الخلياد

والّسيتوبلزم،           الخلوي، الغشاء مثل النباتيّة، الخليا مع عُضيّاٍتمشتركة الحيوانيّةدعلى

والّرايبوسومات،       كولجي،د وأجسامد الندوبلزميّة،د والّشبكةد والمايتوكندريا،د والنّواة،د

مثل             النّباتيّة،د الخلياد فيد توجدد ل خاصةد عُضيّاتد علىد تحتويد أنهّاد كماد وغيرها،د

. والسواط     والهداب، الحالّة، والجسام المريكزات،

البلزمي-  1 Cell membraneالغشاء

ولهددور             الحيّة،د بالخلياد يحيطد النفاذيّةد اختياريد رقيقد غشاءد هود الخلويد الغشاءد يسمىد

الّضارةدداخل             الموادد دخولد ومنعد بها،د المحيطةد البيئةد عند الخليّةد محتوياتد فصلد فيد

    . البلزميدمن         الغشاءد ويتكوّند وإلىدالخليّة مند الموادد مرورد ينظّمد أنّهد كماد الخليّة،د

  :      . المفسفرة،  الدّهوند الخلوي للغشاءد المكوّنةد الدّهوند ومند والبروتينات الدّهون،د

  :     . بروتيناتدطرفيّة   نوعان فهيد البروتيناتد أماد السكريّة والدّهوند والكوليسترول،د

. للخارج           ممتدّة تكون وقد الغشاء، داخل توجد مدمجة وبروتينات بالغشاء، تلتصق

Cytoplasmالّسيتوبلزم- 2

يمكندوصفه               أخرىد وبكلمةٍد النّواة،د باستثناءد الخليّةد بهد تمتلئد الذيد الّرئيسيد الجزءد هود

الذيديحيط            النّوويد والغلفد الخلوي،د الغشاءد بيند المحصورد الحيّزد تمل التيد بالمادةد

ذلكدبكثير.             مند أقلد يكوند بينماد الحيوانيّة،د الخليّةد حجمد نصفد السيتوبلزمد يحتّلد بالنّواة

       . والنزيمات،دوالجزيئات   والملح،د الماء،د مند السيتوبلزمد ويتكوّند الخليادالنّباتيّة فيد

( الّرايبوزيد        النّوويد والحامضد والكربوهيدرات،د البروتينات،د مثلد ،(RNAالعضويّةد

      . وتماسكدالخليّة،    شكلد علىد الّسيتوبلزمد يحافظد الخليّةدالمختلفة لعضياتد بالضافةد

يتم             البروتينات تصنيع أن الخليّة،دكما تحتاجها التي المواددالكيميائيّة لتخزين َ حيزا ويوفّر

. الّسيتوبلزم       من جزءٌ هو الذي الّسيتوسول في
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Nucleusالنّواة-   3

التيدتتكوّن            الكروموسوماتد علىد تحتويد فهيد الهميّة،د كبيرةد الخليّةد أجزاءد أحدد هيد

( الكسجيند       منقوصد الّرايبوزيد النّوويد الحامضد يحملدالمعلومات(   DNAمند الذيد

      . يُسّمىدالغلف     مزدوجٍد بغشاءٍد النّواةد تُحاطد نموّهادوتكاثرها وينظّمد للخليّة،د الوراثيّةد

     . الجيلتينيّةدشبيهًة      النّواةد محتوياتد تكوند عندالّسيتوبلزم النّواةد مكوّناتد يفصلد النّوويد

وإنزيمات،دويوجد           عضويّة،د وموادد وأملٍح،د علىدماءٍ، تحتويد فهيد الّسيتوبلزم،د بمكوّنات

رايبوزيد           ) نوويد حامضد علىد يحتويد النّويّة،د يُسمىد صغيرد تركيبد النّواةد ،(RNAداخلد

. الّرايبوسومات      تصنيع في النّويّة وتساهم وبروتينات،

Mitochondrion الميتوكندريا-  4

الحيوانيّةدباستثناء            الخلياد أنواعد جميعد فيد توجدد الّشكلد مستطيلةد أود بيضاويّة،د عضياتد

وهيدالعمليّة           الخلوي،د التّنفسد عمليّةد المايتوكندرياد داخلد وتحدثد الحمراء،د الدّمد خلياد

واستخدامهد            منهد الستفادةد للخليةد يمكند شكلٍد إلىد نتناولهد الذيد الطّعامد تحوّلد التيد

     . فيدالخليّة      المايتوكندرياد عددد ويعتمدد النّمو،دوالنقسام مثلد المهمةد الحيويّةد للعملياتد

فيدالعضلت             بكثرةد توجدد المثالد سبيلد علىد فهيد الخليّة،د هذهد ووظيفةد نوعد علىد

      . خارجيدأملس،    غشاءد بغشائين؛د المايتوكندرياد تُحاطد اللزمةدلنشاطها بالطّاقةد لتزودهاد

العرافد         ) تُسمىد للداخلد تمتدد انثناءاتد مند يتكوّند داخليد وتزيددهذه(  Cristaeوغشاءد ،د

الطّاقةدعلى            إنتاجد فيد كفاءتهاد مند يزيدد مماد للمايتوكندرياد الدّاخليّةد المساحةد النثناءاتد

( بين(          ATPشكلد  الحيّزد يُسمىد والخارجيد الدّاخليد الغشاءد بيند حيزد يوجدد كماد ،د

( الحشوةد        الدّاخليد بالغشاءد المحاطةد المنطقةد وتُسّمىد ،دوتحتوي( matrixالغشائي،د

جزيئات   .DNAعلى والّرايبوسومات    النزيمات، وبعض

الندوبلزميّة-  5   Endoplasmic Reticulumالّشبكة

ودهوندالغشاء           بروتيناتد مثلد والدّهون،د البروتيناتد ونقلد إنتاجد عند المسؤولد العضيد

كولجي،         أجسامد مثلد الخرىد للعُضياتد اللزمةد والدّهوند والبروتيناتد الخلوي،د

   : الندوبلزميّةدالخشنة      الّشبكةد الشبكاتدالندوبلزميّة مند نوعاند ويوجدد والفجوات،د

والبروتينات         الغشائيّة،د البروتيناتد إنتاجد ووظيفتهاد رايبوسومات،د علىد تحتويد التيد

رايبوسومات،دوتؤدي.          علىد تحتويد ل التيد الملساءد الندوبلزميّةد الّشبكةد الفرازيّة

    : والدّهون،دومنها       الكربوهيدرات،د تُنتجد الخليّةدفهي فيد الُمهّمةد الوظائفد مند العديدد

       . بعضدالمواد     سميّةد لزالةد اللّزمةد النزيماتد تنتجد الغشاءدالخلوي لبناءد اللزمةد الدّهوند
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    .      . انتقاليّةدللحويصلت  منطقةد تشكّلد الخليادالعضليّة انقباضد علىد تُساعدد فيدالكبد

 . تنتج          إليها تحتاجد التيد الخليّةد لجزاءد الندوبلزميّةد الّشبكةد منتجاتد تنقلد التيد

 . الدّماغ      خليا في والذّكريّة النثويّة، الهرمونات

Ribosomesالّرايبوسومات-   6

الندوبلزميّةدالخشنة،           بالّشبكةد مرتبطةد أود الّسيتوبلزم،د فيد حرةد توجدد عضياتد هيد

 . تُصنع           صغيرةدالحجم وأخرىد كبيرة،د بنائيّةد وحدةد بنائيتين؛د وحدتيند مند مكونةد وهيد

حتىدتصل            النّوويد الغشاءد تعبرد أنّهاد النّويّة،دإل داخلد للرايبوسوماتد المكوّنةد الوحداتد

معدالحمض           الّرايبوسومد يرتبطد عندماد معاَد الوحدتاند تتحدد وهناكد الّسيتوبلزم،د إلىد

الّرسول   ) الّرايبوزي . messenger RNAالنووي البروتينات(     تصنيع عملية أثناء

كولجي-    7 Golgi Apparatusأجسام

أكياسدمسطحة             مند مكونةد وهيد الفرازي،د النّشاطد ذاتد الخلياد فيد تكثرد عضيّاتد هيد

    . كولجيدبغشاء       أجسامد وتُحاطد نصفددائرة شكلد علىد تترتّبد السيستيرنا،د تُسمىد

   :     . بعضدالمنتجات    إنتاجد أجسامدكولجي وظائفد ومند عندالّسيتوبلزم محتوياتهاد يفصلد

       . الدّهون   مثلد الندوبلزميّةد الّشبكةد منتجاتد بعضد تعديلد المبلمرات مثلد الخلويّةد

       . خاصةدوظيفتها  إنزيماتد باستخدامد المنتجاتد بعضد تعديلد المفسفرة،دوالبروتينات

     . بعددتعديلها       الخلويّةد المنتجاتد إفرازد مندالكربوهيدرات فرعيّةد وحداتد إضافةد أود إزالةد

 . إليها       الحاجة حسب الخليّة وخارج داخل وفرزها

الحالة- 8     Lysosome الجسام

وهضمدالجزيئات            تحليلد علىد تعملد إنزيماتد علىد تحتويد الّشكلد كُرويّةد عُضياتٌد هيد

تدويرها،دكما          وإعادةد النّووية،د والحماضد والدّهون،د البروتينات،د مثلد الكبيرة،د الخلويّةد

      . بعضدأنواع         فيد الحالّةد الجسامد تكثرد الخليّةدالمبرمج موتد يُسمىد ماد فيد دوراًد لهاد أنّد

والخليادالميتة،             البكتيريا،د هضمد فيد تساهمد لنّهاد ذلكد البيضاء،د الدّمد خلياد مثلد الخلياد

إنزيماتهادالحامضيّة          وصولد يمنعد بغشاءد الحالةد الجسامد وتُحاطد الّسرطانيّة،د والخلياد

. الّسايتوبلزم  إلى
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الحيي        الكائني بناءي فيي الساسيةي الحياتيةي Primordial Bimolecularالجزيئاتي

that build Organism

 )  ( مولدةد               موادد تعتبرد التيد الساسيةد الحياتيةد الجزيئاتد باند Precursorsيعتقدد

مند       ) تتكوند الحيد الكائناتد بناءد فيد وبالضافةدإلى(     30وشاركتد صغيرةد مولدةد جزيئةد

H2O  تص :-نييمكن وهي        أنظمة أربع إلى المولدة لجزيئات تلك ف

نوع-     1 أمينيادمن حامضا المينية     ) L  ) L-amino acidعشرون الحوامض هذه حيثدتعد

للبروتينات  . مولدة

نوعين-      2 إلى مصنفة نتروجينيه قواعد خمس

) الول-)  البيورين    النوع قواعد  .Purineهي

البيريميدين-      قواعد هي الثاني . Pyrimidineالنوع

نوعد--     3 مند الكلوكوزد مندعملية     D )D-Glucose(C6H12O6سكرد الرئيسيد الناتجد وهود

. لليض         المركزي الوسطي المركب وهو النباتات في الضوئي التركيب

هذهدالمركبات-          4 وتعتبر المينية الكولين ومادة والكليسيرول الدهني البالمتيك حامض

الغشية         . قوالب تمثل التي المفسفرة للدهون أولية مواد الثلثة

الكبيرة   Macro Moleculesالجزيئات
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  )       ( يمكن           حيثد المتعددةد السكرياتد النووية،د الحوامضد البروتينات،د بهاد ويقصدد

بوليمراتدمؤل   (     فاعتبارهاد متشابهةدفي    )  لكنهاد أكثرد أود واحدةدمتكررة بنائيةد وحداتد مند ةد

الكبيرةد          الجزيئات تلك بناء يتم لكي التكرار وكثيرة أكثر    ٠التركيب أن الدراسات أثبتت وقد

:-90من % يأتي              كما وهي الكبيرة الجزيئات هذه من مؤلف الحي للكائن الجاف الوزن من

 Proteinsالبروتينات-   1

ببتيديةدوان                    بأواصر بعضها مرتبطةدمع أمينيةد حوامض من مؤلفة بوليمرات عن عبارة

كربوكسيلية         والخرة نتروجينية الولى نهايتان له بروتين ٠كل

النووية-  2 Nucleic acidsالحوامض

معدبعضها                نيوكليوتيداتد اتحادد مند ناتجةد بوليمراتد عند عبارةد النوويةد والحماضد

ال            أواصرد استرد   فبواسطةد دايد النوويةددورا    Phosphdiesterوسفود الحوامضد وتلعبد

. والتكاثر        التطور النمو، الوراثية، المعلومات نقل في مهما

    : الرايبوزيد      النوويد الحامضد الحوامضد هذهد مند نوعيند والثانيدالحامض  RNAهنالكد

ديوكسي    DNAالنووي

المتعددة-   3 polysaccharidesالسكريات

كليكوسيديةد                باواصرد بعضهاد معد مرتبطةد سكرياتد مند مكونةد بوليمراتد وهيد

Glycoside  linkage       السكريات وتخزند للطاقةد مصدراد المتعددةد السكرياتد وتعتبرد

( نشأ             كليكوجيند شكلد علىد الحيواناتد وفيد نشأد شكلد علىد النباتاتد فيد المتعددةد

سليلوز (     شكل على وتوجد .Cellulose حيواني للنباتات     التركيبي البناء في

الكبيرة    المعقدات Formation of large complexesبناء

مثلدالمجمع                العاليةد الجزئيةد الوزاند ذاتد المركباتد هيد الكبيرةد بالمعقداتد يقصدد

المعقددد   . Multienzymeالنزيميد وتعتبر     الغشيةد الكروموسومات،د الرايبوسومات،د

الكبيرةد             المعقداتد بناءد فيد الوليةد الموادد هيد سابقاد ذكرهاد مرد التيد الكبيرةد الجزيئاتد

بالعضياتد)   (          يسمىد ماد لتكويند بعضهاد معد تتجمعد والتيد المعقدةد organellesالجزيئاتد

تكوندالنسجة          والخلياد الخلياد تنشاد ومنهاد والكلوروبلستد المايتوكوندرياد نواةد مثلد

Tissues          الحي الكائند منهاد يتكوند التيد العضاءد تنشاد النسجةد تعتبر.   ومند

والحيواناتدانتشارا          النياتاتد فيد الموجودةد العضويةد المركباتد أكثرد مند الكاربوهيدراتد
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  . أهمية         ولهاد الكليكوجيند النشا،د الصمغ،د السليلوز،د القصب،د سكرد الكلوكوز،د فمنهاد

   )  ( بالضافةدإلى        والمنسوجاتد السليلوز الورقد صناعةد فيد أوليةد موادد كونهاد صناعيةد

الحي         . الكائن جسم وبناء والطبيبة الغذائية الصناعات في أهميتها

الكاربوندد         اوكسيدد ثنائيد مند حياتياد الكاربوهيدراتيةد المركياتد 20والماءدد  C 02تبنىد

H    الضوئيد التركيبد عمليةد بالعتماددعلى     Photosynthesisبواسطةد الخضراءد النباتاتد فيد

    ) بامتصاصدضوء                )  العمليةد وتبدأد الكلوروفيل الخضراءد والصبغةد الشمسيةد الطاقةد

 ) في                   )  الكلوروفيل الخضراءد الصبغاتد بواسطةد المرئيةد المنطقةد فيد الشمسد

أوكسيددالكاربون           ثنائيد لختزالد اللزمةد الكيميائيةد الطاقةد لهاد تتوفرد حيثد الى  النباتاتد

أوكسجيندد      الىد الماءد وأكسدةد المخزونةدفي     ٠كاربوهيدراتد الشمسيةد الطاقةد واند

الحيوانات          أجسامد فيد الكاربوهيدراتد تعرضد عندد أخرىد مرةد تطلقد الكاربوهيدراتد

تحررد        التيد الحياتيةد الكيميائيةد العملياتد إلىد ولذلكدفكل   CO2 والنباتاتد التنفسد مثلد

التركيبدالضوئي )    (        أند حيثد الخرد أحداهماد يكملد والتنفسد الضوئيد التركيبد العمليتيند

      ) يحرردتلك       )  التنفسد أند حيند فيد الكاربوهيدرات الطاقةد مند جزئياد ينتحد النباتاتد فيد

الحياة     لدامة الكيميائية ٠الطاقة

                                                   CO2+H 2O↔(CH 2O)ncarbohydrate

الكاربوهيدرات     إلى والمدخل الكيميائي التعريف

عناصرد        C)تعتبرد  ، O( ،H       الكاربوهيدراتيةدوان المركباتد فيد الرئيسيةد العناصرد مند

الماءد     O:Hنسبةد  فيد كنسبتهماد منداتحاد      1:2فيهاد تنتحد الكاربوهيدراتد أند يعنيد وهذاد

لذلكدأعط     الماءد معد الجزيئيةد   )يتالكاربوند أند    CH2O)nالصيغةد تمثلدعدد  nحيثد

وتساويد    الكاربوند مندذرات        قلعلىدال  3ذراتد ألفد عدةد الىد ترتفعد اند ويمكند

مند     ,الكاربوند  تتالفد عضويةد مركباتد C)  ،Hهنالكد  ، O    ) لكنهادليست النسبد وبنفسد

 ) كاربوهيدرات)   تعتبر ل

ال :   حامض     Formic acidCH2Oك    ورميفمثل

الخليك   Acitic acid  CH3COOHحامض

اللكتيك  Lactic acid                                                     CH3CHOHCO  حأمض

OH                                       
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 -  - وز         بالمقطعد تنتهيد أسماءد عامةد بصورةد الكاربوهيدراتد اعطيتد ) oseوقدد مثل- 

الكلوكوزد   سكردالشعير(         Glucoseسكرد وهود والمالتوزد الدمد فيد الرئيسيد السكرد وهود

    . تعرف      الكيميائيةد التركيبيةد الناحيةد ومند العاديد الطعامد هوسكرد والسكروزد

أو         الهيدروكسيلد متعددةد كيتونيةد اود الديهايديبةد مركباتد بانهاد الكاربوهيدراتد

. المركبات       هذه الى مائيا تتحلل التي المركبات

الكاربوهيدرات  أهمية

(  أ- الكلوكوز      )  سكر تفكك تتحلل عند بالطاقة الحية الكائئات تجهيز

الطا ب- غنية       قةدد خزند مركباتد شكلد علىد الكاربوهيدراتد مند المشتقةد الكيميائيةد
GTPو  ATPبالطاقة 

علىدشكل          ت- الحيواناتد وفيد نشاد شكلد علىد النباتاتد فيد الكاربوهيدراتد خزند

حيواني                       )   نشأ (glycogenكليكوجين

س       ث- شكل على النبات لجسم البنائي الهيكل ليلوز .لتشكيل

للغذية    .ج- الحلو المذاق إعطاء

.ح- والقمشة     الورقية، الصناعات في تدخل

مساعداتدالنزيمات،         خ- الفيتامينات،د مثلد الخليةد مكوناتد بعضد تركيبد فيد تدخلد

النووية  . الحوامض
الدم     .د- فصائل تركيب في تدخل

سكرية         ذ- دهون شكل على الخليا أغشية تركيب في glycol Lipidsتدخل

سكريةد   سطحدالغشاء        glycol proteinsبروتيناتد خارجد منهاد السكريد الجزءد يقعد حيثد

البلزمي .

الكاربون      ذرات عدد الكاربوهيدراتحسب تصنيف

تكوند        تدعى        n=3عندما كاربون ذرات ثلث على الحاوية الكاربوهيدرات فأن

Trioses        اسيتوند هيدروكسيد دايد مثلد كيتونيةد تكوند اند Dihydroxyacetoneأماد

الكلسيرالديهايدد     مثلد الديهايديةد تكوندمجموعة   Glyceraldehydeواماد عندماد

)الكربونيل  O = C)(     الطرفيةد الكاربوند ذرةد اندالسكر(    C1علىد ذلكد فمعنىد

عليةد    فيطلقد (      aldoseالديهايديد الكاربونيلدفي)  مجموعةد كانتد اذاد اماد الدوز

      )   ( ويطلقدعليه     كيتونيد يكوند السكرد فاند وسطيةد السلسلةد مند اخرد موقعد

ketose        .  ) ( هودالكلسيرالديهايد  المد اللديهايديد السكرد ذلكد علىد مثالد كيتوز

تشتقدبقية   مجموعةد     ) ومنهد بإضافةد اللديهايديبةد اليه،دأما(  CH-OHالسكرياتد
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السكريات          بقيةد تشتقد ومنةد كيتونيد سكرد فانةد اسيتوند هيدروكسيد دايد

مجموعة    ) بإضافة الخرى السلسلة(   CH-OHالكيتونية إلى

) السكريات)    الكاربوهيدرات المائي         )   تقسيم للتحلل (وفقأ

الى       :- المائي لتحللها تبعا الكاربوهيدرات تقسيم يمكن

الحادية- 1 Monosaccharide's السكريات
الديهايديةدأو          )   فقطد واحدةد سكريةد وحدةد مند وتتكوند البسيطةد بالسكرياتد ايضاد وتسمىد
           ) مثلد  ابسطد سكرياتد الىد تحليلهاد يمكند ل والتيد الهيدروكسيلد متعددةد -Dكيتونيةد

Glucose    او ً انتشارا  .الخFructose , Mannose ..... 00000الكثر
المحدودةد-   2              Oligosaccharidesالسكريات

مند           ) تتكوند التيد السكرياتد سكردو(  )  (   6-2هيد جزيئاتد تحللهادمائيا  عندوحداتد
-:  . مثل      منها تتكون التي السكريات نفس تعطي

   - الثنائية  السكريات أ
السكردالحادي         مند وحدتيند مند تتكوند التيد السكرياتد واحدداونوعين)     وهيد نوعد مند

مثل(  مختلفين

+  ( الكلوكوزد  )  (        السكردالكلوكوز مند وحدتيند الىد يتحللد حيثد الشعيرد سكرد المالتوزد سكرد
الكلوكوز(

 +   (       )    ( سكر   سكردالكلوكوز مند وحدتيند الىد يتحللد حيثد الحليبد سكرد اللكتوزد سكرد
الكالكتوز(

 ) الفركتوز       )  +  الكلوكوز السكر من وحدتين الى يتحلل حيث السكروز

الثلثية -        السكريات ب
مند      تتالفد التيد السكرياتد هذهدالسكريات        3هيد تنتحد مائياد تحليلهاد وعندد سكريةد جزيئاتد

فركتوز       الى يتحلل حيث الرافينوز سكر  (F + Ga + Gكلوكوز      ) +كالكتوز+مثل

المتعددة-  3 Polysaccharidesالسكريات

واحددهي               )  (    سكرد واحدةد جزيئةد مند اكثرد فيد تتكوند التيد السكرياتد كلد اعتبارد يمكند

          . عدددكبير   اتحادد مند تتكوند المتعددةد السكرياتد فاند بالتحديدد ولكند متعددةد سكرياتد

وتكوندعلى)  (          .   كليكوسيديةد باصرةد بعضهاد معد ترتبطد احاديةد سكريةد وحداتد مند الفد

نوعين :-

متجانسة-      متعددةدغير سكريات أ

منداك   الحاديدم       ثتتكوند السكرد مند واحدد نوعد مند الهيبارين،دالكوندرويتين   ثرد الصماغ،د لد

مخاطية      متعددة سكريات الهبإليورونك وحامض

متجانسة-    متعددة سكريات ب

الكليكوجين،دالسليلوز،            النشأ،د مثلد المتكررد الحاديد السكرد مند واحدد نوعد مند تتكوند
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الكايتين،والينولين

المشتقة-  4 السكريات

السكرياتدالحادية        مند اشتقاقهاد يتمد التيد السكرياتد هيد

مثل

  - المينية  السكريات أ

الكليكوسيداتد-  ب

للأوكسجينية االسكريات ج-

البسيطة  )  (  الحادية Monosaccharide's السكريات

 )   ( سكر             جزيئيةد وحدةد مند وتتكوند البسيطةد السكرياتد أيضاد وتسمىد

البسيط           سكرياتد الىد تحليلهاد يمكند ل ولذلكد واحدد كيتونيد اود الديهايديد

الحاديةد    ٠ للسكريات العامة ان   )n) CH2Oالصيغة تمثل    n = 3حيث وهي اكثر او

الكاربوند  ذعددد  كلدذرة         ٠راتد وتحتويد متشعبد غيرد لهاد الكاربونيد الهيكلد واند

هيدروكسيلد    ) مجموعةد وعلىد والتيدتمثل(      -HOكاربوند واحدةد كاربوند ذرةد عداد

الكاربونيلد  ) انهادفي (      )  O= Cمجموعد ايد طرفيةد الكاربونيلد مجموعةد كانتد فاذاد

C1           )فاندالسكر وسطيةد الكربونيلد مجموعةد كانتد واذاد الديهايديد السكرد فاند

بالمقطع     ) ينتهي السكرين وكل ٠أوز()  ( -oseكيتوني

يأتي       ٠ كما الحادية السكريات تصنيف ويمكن

الجزيئة-      1 في الكاربون ذرات عدد حسب

(  Triose,  Tetrose  ,  Pentose   ,  Hexose    ,  Heptose)
رباعي                                            سباعيد       خماسيد سداسيد

ثلثي

2 -) الديهايدية    )   او كيتونية الفعالة المجموعة نوع حسب

مجموعةد             بإضافةد تبدأد الجديدد السكرد بناءد عمليةد جديدةدفي  CH-OHواند

رقمد   لمجموعةد       2الموقعد يكوند الجديدةد مجموعةد ادخالد اتجاهيند  (-OHوعندد

مجاميعد   (     تبقىد بينماد اليسارد اود وعليةدفان    .  CH-OHلليميند التجاهد ثابتةد البقيةد

مجموعةد      ادخالد حالةد كلد ) CH-OHفيد رقمد    (   ذرةدالكاربون الموقعد فيد 2جديدةد

    . الكيتونيةدفيمكن       السكرياتد اماد السكرياتد مند جديديند مركبيند لناد سينتجد

بإضافة          أسيتوند هيدروكسيد دايد وهود المد السكريد المركبد مند اشتقاقهاد
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رقمدد     CH-OHمجموعةدد  الموقعد فيد باتجاهيندفنحصل    3جديدةد تكوند والضافةد

كانتد          اذاد فيماد السكرياتد صورةد اند سكرييند مركبيند يقررهداتجاه  Lاود  Dعلىد

عندمجموعة          OH-مجموعةد  متناظرةد غيرد كيراليةد كاربوند ذرةد أبعدد علىد الواقعةد

    . الىدبقية         بالنسبةد وهكذاد الخيرد قبلد الموقعد فيد تكوند ماد وعادةد الكاربونيلد

نوعد        مند السكرياتد واند الحاديةد فيدالطبيعة     Dالسكرياتد واهميةد وجوداد اكثرد

السكرياتد   مثلد    ذمند الحيويةد الوظائفد D-Mannoseاتد   ، D-Galactose  ,  D-

Glucose  ، D- Ribose

Epimers اليبميرات
         

كاربون                ذرة حول المجاميع ترتيب في بعضهما عن تختلف سكرية مركبات هي

مثلد                        فقطد D-Mannose واحدد  ، D-Glucose   مندالتركيب نلحظد

       - اتجاهدمجموعة    فيد فقطد مختلفاند السكريند أند أعلهد السداسيةد السكرياتد

OH(     -رقمد ذرةدكاربون السكريند(   2حول ،  D-Glucoseوان D-Galactose مختلفة

مجموعةد    اتجاهد رقمد     )OH-فيد الكاربوند ذرةد يعتبرد(     4حولد الحالةد هذهد -Dوفيد

Glucose        ، D-Mannose  همادEpimers     بيند للعلقةد الحالد ،D-Glucoseوكذلكد

D-Galactose
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اللديهايدية   السكريات سلسلة
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   ) الضوئي  )  النشاط البصرية Optical Activity الفعالية

   ) التجاهات            ) كل في يتذبذب يتموج كهرومغناطيسي أشعاع عن عبارة العتيادي الضوء
 (A ) واحدد      ٠  بمستوىد المستقطبد الضوءد ضوءديتموج   Plane Polarized Lightأماد فهود

 (    ) واحدد) مستوىد فيد ضوءدمستقطب       ٠ ( Bيتذبذب الىد العتياديد الضوءد تحويلد ويمكند
الكالسايت                     ) من مصنوعة بعدسات العتيادي الضوء إمرار خلل من واحد بمستوى

Calcite  أودالبولرويد Polaroid        ) لكاربوناتدالكالسيوم  بلوريد شكلد عند عبارةد هود الذيد
CaCO3         تيكول بموشور يسمى ما لتكون ما بشكل ( .Nikol Prismمنظمة

                                       A                                                                B                

    ً بصريا الفعالة Optically Active Substanceالمادة

المادةدالقا            بهاد         .دهيد يمرد عندماد المستقطبد الضوءد مستوىد تدويرد علىد رةد

بمادةدفعالة            يمرد حيند فأنهد معيند بمستوىد يتذبذبد المستقطبد الضوءد اند وحيثد

شدةد     .     )   كمية،د قياسد يمكند آخرد بمستوىد سيتذبذبد فأنهد تدوير( دود أبصرياد رجة

, يتكون          المقطابد بواسطةد بصرياد الفعالةد المادةد قبلد مند المستقطبد الضوءد

) تيكول       )     موشور أو البولرويد من وعدستين اعتيادي ضوئي مصدر من المقطاب

هذهدالمكونات           وتترتبد البصريةد فعاليتهاد فحصد المرادد العينةد انبوبةد بينهماد توضعد
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) أودالمستقطب         )   المقطابد العدساتد بإحدىد العتياديد الضوءد امرارد عندد بحيثد

    ) الىدالعين       ) بالنهايةد لتصلد المحلل الثانيةد بالعدسةد بعدهاد العينةد بأنبوبةد ثمد ومند

المستقطبدتصل           ٠البشريةد  الضوءد شدةد أند نجدد فارغةد العينةد انبوبةد تكوند عندماد

العدستاندسيختفي            تحريكد تمد وإذاد انحرافد دوند البشريةد العيند الىد هيد كماد

تمامأد        ينتهيد أند الىد تدريجياد المستقطبد التجربةدباستخدام    ٠الضوءد أعدناد ولود

وضعدمادة              تمد إذاد أماد أعله،د النتائجد نفسد علىد سنحصلد بصرياد فعالةد غيرد مادةد

لذلكديجب           المستقطبد الضوءد مستوىد تدويرد علىد ستعملد فأنهاد بصرياد فعالةد

 ) يمينا   ) المحلل العدسةد تدويرد )+dextrorotatoryعليناد Levorotatoryأويسارا( dأو 

تدويردالعدسة(       .   Lأود)-   يتمد عندماد أخرىد مرةد المستقطبد الضوءد مرورد لغرضد

يمينيةدالتدوير   )         بصرياد المادةدالفعالة تكوند المستقطبد الضوءد ويتمدمرور لليميند

التدويرد(           )-dأو)+ يساريةد البصريةد الفعالةد المادةد تسمىد لليسارد التدويرد كاند وإذاد

تختلفدعن(          )+  -(       Lأو الشارةد وهذهد المادةد أسمد قبلد أود الشارةد توضعد حيثد

D  أودL  أحدهمادصورة         يالمشاردال يمثلد الذيد البصريةد بالندادد والخاصةد سابقأد هاد

للخرد   -(     mirror imageمرآةد تدويردالمادة    )+  اتجاهد الىد تشيرد أو الشارةد إند حيثد

. للضوءالمستقطب   بصريا الفعالة

   ) (  ) المستقطبدفعلى     ) الضوءد دوران تدويرد شدة درجةد قياسد يمكند المقطابد وبواسطةد

اللكتيكد         حامضد إند المثالد النسيجدالعضلي    L )+(Lactic Acidسبيلد مند المستخلصد

اليميند     )+( الىد المستقطبد الضوءد اللكتيكد      يدورد حامضد ايزوميرىد دراسةد عندد )يلحظد

D,L) Lactic acid          مزدوجةدبين اصرةد فيهد وليسد الجزيئيةد الصيغةد نفسد لكليهماد بأند

انقلبيةدد          جزيئيةد اشباهد فهماد هندسيد تشابهد وليظهراند الكاربوند Inversionalذرتيد

isomers        مرآة صورة التركيبين بين العلقة كان الول    Image Mirrorفاذا المركب ان أي

يتطابقاند        ول الثانيد للمركبد مرآةد صورةد جزيئتيندلمركبين   Superimposibleهود فهماد

النوعدمن )       (      هذاد تسميةد ويمكند واحدد لمركبد الجزيئةد نفسد فهماد تطابقد واذاد مختلفيند

البصرية؛دد      بالندادد النقلبيةد الجزيئيةد ذلكدحامض   Enantiomersاليزوميراتد ومثالد
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)    L,Dاللكتيكدددد  البصرية       النداددد اندد ايدد بينهمادد مرآةدد صورةدد علقةدد لوجوددد

Enantiomers)       للخر مرآة صورة احدهما ايزوميرات عن عبارة

     
الراسيمي    Racemic Mixtureالمزيج

ايضادبالتحوير                  )+ ,-(   ويسمىد البصريةد الندادد مند متساويةد أجزاءد مند مزيجد هود

الدوراندالذي        Racemic  Modificationالراسيميد  اند حيثد بصرياد فعالد غيرد ويكوند

  )±(   .  ) (  ) تشيردالى   ) البادئةد واند الخر الند اليزومرد يلغيهد اليزومرات الندادد احدد يحدثهد

مثل   الراسيمي methyl-1-butanol-2أو )±(Lactic Acid المزيج

اليزوميرات  Isomer Numberعدد

       (     ) الكيراليةد  )     المراكزد علىد اعتماداد الفراغيةدالمحتملة اليزوميراتد عددد حسابد يتمد

n   )التالية العلقة :-وفق

2n= Isomer Number

لهاد         كيرالييند مركزيند علىد الحاويةد الجزيئةد إند = 22أيد فراغيةدوالجزيئة   4  ايزوميراتد

على   لها    3الحاوية كيرالية فراغية   . 8 = 23مراكز ايزوميرات

الحادية      للسكريات البنائية Structures of Monosaccharidesالصيغة

يأتي       :3هنالك  كما وهي الحادية للسكريات صيغ
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1-

1-

1-

1-

1-

مفتوحة   )   (  سلسلة المفتوحة فيشر صيغة
الهيدروكسيل                متعددد الديهايدد عند عبارةد هود مثل فالكلوكوزد

(2,3,4,5,6-Penta Hydroxy hexanal(              )الحاديةد السكرياتد لبقيةد بالنسبةد وهكذاد

Ketoses* aldoses (     )الد تعييند يتمد مجموعةد(     L,Dحيثد اتجاهد على- OHعلىدأساس

اليمين      )   الكربونيل عن بعيدة كيرالية كاربون اليسار Dأخر ،L. )

 

الحلقية  -2 فيشر صيغة
نوعد              مند السداسيةد السكرياتد توجدد اند Aldo hexosesود  Keto hexosesيمكند

الشكلدالمفتوح              )    (     الىد اضافةد السداسيد اود الخماسيد الحلقيد بالشكلد

الدوراندالتلقائي                                      )    ظاهرةد المائيةد محاليلهاد فيد خاصةد

Mutarotation       )شكل على الحلقي التركيب يكون  oxide-ringحيث

خماسية  أ- الفيوران    Furanoseحلقة من Furanمشتقة

سداسية-   ب- حلقة البايران  Pyranoseب من  Pyrane مشتقة

اند     الدراساتد اثبتتد حلقيدويسمى       D-Glucoseولقدد بشكلد يكوند المائيد محلولةد فيد

الحلقيد    اسيتالد النسبةدالعالية   (    )( (Cyclic hemi acetalبالهيميد تشكلند حيثد بيتاد ،د الفاد

ضئيلةدجدا            نسبةد المائيد المحلولد فيد للكلوكوزد المفتوحةد السلسلةد تشكيلد حيند فيد

من   .%1اقل

الحلقية-  3 هوارث  Cyclic Haworthصيغة
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السقاطية-  4 هوارث صيغة
والمقترحةدمن                     للسكريات السلسلةدالمفتوحة ذاتد التركيبد الدراساتدبان اثبتتد لقدد

فيشرد    العالمد للسكرياتد    Fischerقبل ملئمة ،  )Tetroseتكون Trioses   )الندين D,Lبشكليهما

هوارثد           العالمد اقترحد ولذلكد والسداسيةد الخماسيةد للسكرياتد دقيقةد غيرد عام Haworthلكنهاد

مسطحاد          1929 يكوند بحيثدل والسداسيةد الخماسيةد للسكرياتد السقاطيةد Planerالصيغةد

شكلدكرسي     ) على يكون شكل (       Chair Formوإنما هو السداسية للتراكيب أخر شكل هنالك



Bootالقاربدد   Form      جزيئةد تمثيلد يمكند -Dحيثد  Glucose ) حلقة               كرسيد بشكلد

تدعى )    العمودية والواصر تسمى   والصرة axialسداسية equatorialالمحورية

الكليكوسيدات    Glycosides formationتكوين

معدمجموعة                   الحاديةد السكرياتد اتحادد مند ناتجةد مركباتد هيد الكليكوسيداتد

المثالديتفاعل            سبيلد فعلىد مساعدد كعاملد معدنيد حامضد بوجودد اخرد لمركبد الهيدروكسيلد

الفاد  – –Dمحلولد -)D-Glucoseكلوكوز   α       )الغلياندوبوجود درجةد فيد المثيليد الكحولد معد

0.5- مثيل%         – الفاد مند مزيجاد ليكوند مساعدد كعاملد الهيدروجيند وبيتاد –  –Dكلوريدد كلوكوسايدد

: - Dمثيل-       , التي – التفاعل في موضح هو كما كلوكوسايد

Methyl-D-glucoside  +β- Methyl-D-glucoside  - α⟶ CH3OH
−H 2O
H+¿¿

+e  α-Glucopyranos

أوكسي    دي Deoxy Sugarsسكريات

معوضةدبذرة                الحلقةد فيد الهيدروكسيلد مجموعةد تكوند التيد السكرياتد تلكد وهيد

سكر .           هو الطبيعة في انتشارا السكريات انواع اكثر ومن رايبوز –Dديوكسي – –2هيدروجين

2-Deoxy  –D-ribose     ,     ) التحللدالحامضي(  عند المركبد هذاد وينتجد الشكلد فيد موضحد كماد

رايبوزي    الديوكسي  .DNAللحامض
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المينية    Amino sugarsالسكريات

حلتدمحل                  التيد الميند مجموعةد علىد الحاويةد السكرياتد وهيد

ذلكد  .      علىد المثلةد ومند الهيدروكسيلد وهودمن   D-glucosamineمجموعةد

الرئيسيةدللكايتين   ,      Chitinالمكوناتد فيدتركيب  يدخلد متعددد سكرد وهود

من   .        وهو الكلكتوزامين فهو الخر المركب اما للقشريات الخارجي الهيكل

 , ومن        الغضروفد فيد الموجودةد المتعددةد للسكرياتد الرئيسةد المكوناتد

الحيويةدد        المضاداتد مند عدداد اند بالذكرد مثل   antibiotiesالجديرد

يدخلددفي   carbomycinوكاربومايسين erythromycinالريثرومايسين

المضاداتدالحيوية          هذهد فعاليةد اند يعتقدد حيثد المينيةد السكرياتد تركيبهاد

 , المينيدفيها      السكرد وجودد الىد بهيئةدألفا    تعزىد السكرياتد هذهد ) وتوجدد

α)  بيتا (β) أو

 

حامضالفوسفوريك   : استرات

لستراتدحامض             مشتقاتد البسيطةد الحاديةد السكرياتد تكوند

وهيدعبارة          الحيةد الخلياد جميعد فيد المشتقاتد هذهد وتوجدد الفوسفوريك،د
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ومنهادعلى          السكريةد للمركباتد اليضيةد العملياتد فيد وسطيةد مركباتد عند

المثال  :- سبيل

Sugar acids الحماضالسكرية 

الحاديةدسواء               السكرياتد أكسدةد خللد مند تنتجد سكريةد مشتقاتد وهيد

اللدهايديةدفالعملية         السكرياتد حالةد ففيد كيتونيةد امد الدهايديةد اكانتد

اللدهيدد     )- مجموعةد أكسدةد فيد وتحولهادإلى(    CHOتتمثلد الكلوكوزد فيد

-( كربوكسيليةدد   إلىددحامض(     COOHمجموعةدد الكلوكوزدد تحولدد أيدد

الحيويةدلسكر      D-gluconicالكلوكونيكد التفاعلتد اثناءد وسطيد وهوناتجد

يلي      كما الكائنات بعض في الكلوكوز
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الطرفيةد       ) الكحولد مجموعةد علىد الكسدةد تتمد وتحولهادإلى(  CH2OHوقدد

كربوكسيليةد          )-  إلىدحامض(     COOHمجموعةد الكلوكوزد تحولد أيد

التي    D-glucuronicرونيكيوكلوكو التفاعل وفق

فيتاميند         ويدعىد السكوربيكد حامضد السكريةد الحماضد مند Cوايضاد

الىددحامض         ليتحولدد اكسدةدد ويعانيدد ثابتدد غيردد مركبدد وهودد

   , فيتاميند  يوجدد فيدالحمضيات    Cديهيدرواسكوربكد كبيرةد بكمياتد

السقربوط    .  مرض نقصه ويسبب

الثنائية  ال  Disaccharidesسكريات

) المحدودة                ) القطعد قليلةد السكرياتد الىد الثنائيةد السكرياتد تنتميد

Oligosaccharides. (       قليلةد سكريةد وحدات المحدودةدمن تتكوندالسكريات

2 - بعددفقدان(         10  كليكوسيديةد بأواصرد بعضهاد معد مرتبطةد أحاديد سكرد

جزيئيندمن            ليعطيد دافئد حامضيد وسطد فيد مائياد تحللهاد وعندد ماءد جزيئةد

الحاديةد   الكيميائيةدالعامة  السكرياتد المثلةدعلى  ٠ C12H22O11 صيغتها ومن

السكرياتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالثنائية 

:     Sucrose السكروز  )    ( الولدكلوكوز  جزيئيند مند يتكوند القصبد سكرد

 . فركتوزددددددددددددد   والثانيددددددددددددد
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)   ( :      Lactoseاللكتوزد  الولدكلوكوز  ايضاد جزيئيند مند يتكوند الحليبد سكرد

 . كلكتوزددددددددددددد   والثانيددددددددددددد

وبيتا )   ( :       .Maltose المالتوز الفا كلوكوز جزيئين من يتكون الشعير سكر

أحادييندوحذف         سكريند مند جزيئتيند باتحادد الثنائيةد السكرياتد وتتكوند

ماءد   وضعدالرتباط،       H2Oجزيئةد باختلفد السكريند ارتباطد نقاطد وتختلفد

،دحيث            الرتباطد هذاد علىد رئيسيد بشكلد تعتمدد الثنائيد السكرد خواصد وإند

تكوندكل           عندماد مختزلدمثل أوغيرد مختزلد الناتجد الثنائيد السكرد سيكوند

اللديهايديد    )  السكريند فيد الكربونيلد (C2أو C1مجموعتيد فيدالكيتوني  

 ( لعدمداحتواءه         مختزلد غيرد الناتجد السكرد سيكوند الترابطد فيد مشتركةد

      ) تكويندالوسازون    علىد قادرد غيرد وسيكوند كاربونيلدحرة مجموعةد علىد

Osazone    معدال تفاعلهد هيدرازيند  فعندد إذادكانت.   Phenyl hydrazineنيلد أماد

للسكردقابلية          سيكوند الثنائيد السكرد فيد حرةد الكربونيلد مجاميعد إحدىد

قادرةدعلى          وستكوند هذهد الحرةد الكربونيلد مجموعةد لهد تتيحهاد اختزاليةد

مع     التفاعل الوسازون هيدرازين تكوين سكري    الفنيل السببديكون ولهذا

 .        ) تتكون)  مختزلد غيرد السكروزد سكرد بينماد مختزلةد المالتوزدواللكتوز

بآصرة         مرتبطةد الحاديد السكرد مند وحدتيند مند الثنائيةد السكرياتد

تفاعل     Glycosidic Bond كليكوسيديةد من الصرة هذه hemiacetal وتتكون

  ) أود)   أحاديدالديهايدي (  Hemiketalسكرد معدمجموعة )   أحاديدكيتوني سكرد

(   OHكحوليةد     - يمكنداعتبار  )    ولذلكد أحاديدمثل سكرد جزيئةد أخرىد لجزيئةد

أوكيتال      هوأسيتال المتكون الثنائي السكر
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(ال مركبة  ) المتعددة  Polysaccharidesسكريات

 ) وهي             ) الحادية البسيطةد السكرياتد مند أكثرد أود ثلثةد اتحادد مند تتكوند

تتحددأكثر           وقدد الحاديةد السكريةد الوحداتد الفد الىد مئاتد مكونةد مركياتد

السكرياتدالمعقدة       500 -300مند  لتكويند البسيطةد السكرياتد مند وحدةد

      ) كليكوسيديةد)  بأواصر بعضها مرتيطةدمع جزيئة .Glycosidic Linkageلكل

. والتي          أنواعدالسكريات بقيةد مثلد الماءد فيد تذوبد ل السكرياتد وهذهد

    . طبيعيةدويمكن    بوليمراتد المتعددةد السكرياتد المائيد بالتحللد تتكسرد

اللدهايديةدأوالكيتونية        الحاديةد السكرياتد مند مشتقةد سكرياتد إعتبارهاد

العامةد        الصيغةد ولهاد الماءد جزيئاتد وفقداند علىدالرغم n(C6H10O5)بالبلمرةد

  . أهم          ومند المتعددد السكرد تركيبد توضحد ل الصيغةد هذهد كوند مند

السليلوزد    المتعددةد ينتحدمن      Celluloseالسكرياتد كلهماد إند حيثد والنشأد

مند    النباتاتد وكلهمادمكون      CO2قبلد الضوئيد التركيبد بعمليةد والماءد

الكلوكوزد                        ,  D-Glucose  وحداتد السليلوزدالمادة  يعتبرد

يكون          وقد والصلبة الشكل تعطبها والتي النبات لتركيب الرئيسيةدالمكونة

    . مخزندالغذاء      النشأد يعتبرد بينماد إنتشاراد العضويةد المركباتد أوسعد مند

السليلوزدويتحلل           مند ذوباناد أكثرد النشأد ويعتبرد البذورد فيد ويتكوند للنباتد
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  . عنددتحلل          أيضاد السليلوزد مند أسرعد بصورةد ويهضمد أسهلد بصورةد مائياد

خاصةدتتكون         وانزيماتد الحماضد بواسطةد كاملةد بصورةد مائياد السكرياتد

   . المتعددةدبالكليكانات     السكرياتد تسمىد مشتقاتهاد أود أحاديةد سكرياتد

Glycane       وطولدسلسلها السكريةد الوحداتد طبيعةد حسبد تختلفد التيد

وتفرعها.

المتعددةد      السكريات من نوعان هنالك

المتجانسة.     المتعددة السكريات Homopolysaccharidesأ

  )  ( النشأ،      مثلد فقط كلوكوزيةد متشابهةد سكريةد وحداتد مند وتتكوند

الكليكوجين  السليلوز،

     . المتجانسة  غير المتعددة السكريات Heteropolysaccharidesب

الهيبارين       مثلد مختلفةد سكريةد وحداتد مند وحامضHeparin وتتكوند

الرابطة    .Hyaluronic acidالهياليورونك النسجة في الموجودة

Starchالنشأ

للنباتاتدمثل            المخزوند الحتياطيد الكاربوهيدراتد هود النشأد يعتبرد

ب)  البقوليات، ذالبطاطا، ور

   .  ) النشأدكحبيبات       ويظهرد والشعيرد الرزد الذرة،د القمح،د الفاصوليا،د مثلد

Granules  .         النشأدعلى ويحتويد نشأد فيهد نباتد لكلد مميزد وحجمد شكلد ذاتد

وهماددالمايلوز       المتعددةدد السكرياتدد مندد رئيسيندد amyloseنوعيندد

Amylopectinوالمايلوبكتين 

الميلوز.  amyloseأ

للميلوزد            البنائيد التركيبد تكراردالتركيب    amyloseإند عند عبارةد

مالتوزد      الفاد الثنائيد للسكرد )الكيمياويد   1-4 )Maltoseα  وتحتويدالجزيئة

يقاربد     ماد علىد - 300الواحدةد سلسلة     )250  متشعبةد غيرد كلوكوزد جزيئةد

)Helixحلزونية(  كليكوسيديةد     باواصرد الوزن   α( 4-1ترتبطد معدلد وأند

الى        اللف بعض من السلسل لهذه الف  .500الجزيئي
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 - اميليزد     انزيمداللفا بفعلد الميلوزد فيداللعاب   α-Amylaseويتحللد الموجودد

آصرةد        تكسير على يعمل البنكرياسيةدحيث فينتجدخليط,  )α)1-  4 والعصارة

       . فيعطيدلون    اليودد محلولد معد الميلوزد ويتفاعلد والمالتوزد الكلوكوزد مند

      ) ملونةد )  امتزاز تتكوندمعقدات حيثد كشفداليود colored adsorption أزرق

complexes  يم اليود الوان      دلن المتعددةدليعطي السكريات سطوح على ص

فيدوسط           ال إجراؤهد يصحد ول للحرارةد حساسد الكشفد وهذاد مميزةد

. بارد   أوقاعدي حامضي

الميلوبكتين.   Amylopectinب

الميلوبكتيند       ويتراوحدعدد     amylopectinيتكوند متفرعة،د سلسلد مند

تفرعد      كلد فيد الكلوكوزد كلد      12وحداتد بيند التفرعد ويحدثد 30-25وحدةد

      . يربطاندوحدات   الكليكوسيديةد الواصرد مند نوعاند هنالكد كلوكوزد وحدةد

وهماد     الميلوبكتيند فيد المستقيمةدو   )α)1-  4الكلوكوزد )α)1-6 للسلسلد

       . حواليدد  بنسبةد النشاد فيد الميلوبكتيند ويوجدد . 80للتفرعد يتحلل% 

amylopectin           الول انزيمين، يكسردأواصر   α-Amylaseبفعل -α)1 الذي

انزيمد      )4 فهود الثانيد α}                 ويدعى Isomaltaseاماد  )1-6(

Glucosidase}   آصرةد خليطدمن      )α)1-6 فيكسرد والنتيجةد التفرعد نقطةد عندد

احمر          لون اليوددفيعطي محلولد الميلوبكتيندمع والمالتوزديتفاعل الكلوكوز

أزرق-       لون فيعطي الميلوز أما بنفسجي
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 Glycogenالكليكوجين 

تخزندفيه               الذيد الرئيسيد الشكلد لنهد الحيوانيد بالنشأد أيضاد ويسمىد

أيضادفي       .     يوجدد كماد والعضلتد الكبدد فيد وخاصةد الجسمد فيد السكرياتد

  .    )   ( التركيب    إند الخمائرد وبعضد الذرةدالحلوة الرز،د مثلد النباتاتد بعضد

البنائيدللميلوبكتين          للتركيبد جداد كبيرد حدد الىد مشابهد للكليكوجيند البنائيد

بأواصرد       الكلوكوزد وحداتد ارتباطد حيثد بأواصرد  )α)1- 4 مند -α)1وتفرعهاد

6( , ويحدثدالتفرع       Glycogenويعتبرد  وأقصرد الميلوبكتيند مند تفرعاد أكثرد

.       12-8بيند  هماد   انزيميند بفعلد أيضاءد الكليكوجيند ويتحللد -α)1كلوكوزد

4(Amylase                         (6-1) وانزيمGlucosidase α    الكلوكوز سكر الى

الدمد.        لكلوكوزد المباشرد هوالمصدرد الكبدد كليكوجيند أما  Blood Sugarإند ،

الجهددالعضلي         عندد المستخدمةد الطاقةد خزيند فهود العضلتد كليكوجيند

حواليد .      علىد الكليكوجيند يحتويد كلوكوزدفي   500-1500والرياضةد وحدةد

يتراوحد       عالد جزيئيد وزند ولهد الماءدويعطي      1-3تركيبهد فيد ذائبد وهود مليوند

ملحدالطعام    -       بوجود اليوددخاصة مع غامق أوأحمر قهوائي لون الكليكوجين

.
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Celluloseالسليلوز

الكرةدالرضية                  فيد انتشارأد العضويةد المركباتد أكثرد مند السليلوزد يعدد

سليلوزدنقي            غيردذا%(     99-98)٠ويعتبردالقطن مادةدليفية بةئوالسليلوزد

بعضها          معد مرتبطةد الكلوكوزد لوحداتد بوليمرد عند وهوعبارةد الماءد فيد

نوعد     مند كليكوسيديةد متكررةدمن.      )β )1- 4بأواصرد لوحداتد بوليمرد انهد أيد

Cellobioseالسيلوبايوزدد  بهضم      ٠ الخاصد النزيمد وجودد لعدمد ونظراءد

وهوانزيمد      النساند جسمد فيد -β-أود  Cellulaseالسليلوزد  Maltose) اود(  

Emulsin         هذادالنزيم يوجدد النسان،د جسمد داخلد السليلوزد هضمد ليتمد لذلكد

  )  ( التيدتتغذى      الماشية،دالعث والحشراتد المجترةد الحيواناتد بعضد لدىد

    / ( قيمةدغ    للسليلوزد ليسد علل والخشابد العشابد (ذعلىد ائيةدللنسان 

والخشاب        السميك الخلية لجدار الرئيسي هوالمركب ٠السليلوز

 Inulinالنيولين 

الفركتوز                 سكر من مكررة وحدات من مكون متعدد سكر هو النيولين
بيتا      باصرة بعضها مع يكثر  Fructose ( β (2- 1كليكوسيدية 2-1مرتبطة

. والداليا        الخرشوف مثل النباتات بعض جذور في النيولين

 Chitinالكايتين 
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الذائبدفي                 غيرد الخارجيد الهيكلد مند جزءاد تشكلد قرنيةد مادةد وهيد
والقشرياتد   (   ٠الحشراتد وحداتدبنائية   ) مند كسكرمتعدد الكايتيند ويتكوند

منددد   N-acetyl-D-Glucoseمتعددةدد  amine   بعضهاددبأواصر معدد ترتبطدد
نوعد    مند 1 - 4( β)كليكوسيديةد السليلوزد    ٠ فيد تحللدالكايتين   ٠كماد وعندد

يتكوند     يوجددحامض,     D-glucose amine      مائياد أوأند الخليكد وحامضد
مجموعةدد     معد متحداد ويسمىدد     NH2الخليكد أميند الكلوكوزد Acetylفيد

glucose amine   أو( Chitoseamine)٠




