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 1الجاهعت الوستٌصسٌت                                                              الوادة: كٍوٍاء حٌٍْت /     

 كلٍت التسبٍت االساسٍت                                                             الوسحلت : الثالثت     

 فسع الكٍوٍاء                                                         االستاذ الدكتْز : اٌاد ًافع ٌحٍى  –قسن العلْم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انفصم االول :
   Biochemistryانكيمياء احليىيت   

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٟ٘ اؽذ فشٚع اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ رخزض ثذساعخ وً ِب ٘ٛ ِزؼٍك ثؾ١بح   

اٚ  وبإلٔغبْاٌىبئٕبد اٌؾ١خ عٛاء وبٔذ وبئٕبد دل١مخ ) ثىزش٠ب , فطش٠بد ٚ ؽؾبٌت( اٚ سال١خ 

 اٌؾ١ٛاْ ٚإٌجبد.

٠ٛطف ػٍُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اؽ١بٔب ثبٔٗ ػٍُ و١ّ١بء اٌؾ١بح , ٚرٌه السرجبؽ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ   

فٟ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ اٌجؾش فٟ و١ّ١بء اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ػٍٝ اخزالف ثبٌؾ١بح فمذ سوض اٌؼٍّبء 

 ٌٙزٖ اٌى١ّ١بئ١خأٛاػٙب ػٓ ؽش٠ك دساعخ اٌّىٛٔبد اٌخ٠ٍٛخ ٌٙزٖ اٌىبئٕبد ِٓ ؽ١ش اٌزشاو١ت 

اٌّىٛٔبد ِٕٚبؽك رٛاعذ٘ب ٚ ٚظبئفٙب اٌؾ٠ٛ١خ فؼال ػٓ دساعخ اٌزفبػالد اٌؾ٠ٛ١خ اٌّخزٍفخ 

 اٌزٟ رؾذس داخً اٌخال٠ب اٌؾ١خ ِٓ ؽ١ش اٌجٕبء ٚاٌزخ١ٍك اٚ ِٓ ؽ١ش اٌٙذَ ٚاٌجٕبء.

  االجتاهاث انرئيست نهكيمياء احليىيت     
 اٌٝ صالصخ ارغب٘بد سئ١غخ ٟٚ٘:ٔظشا ٌزشؼت فشٚع اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ فبٔٗ رُ رمغ١ّٙب    

دساعخ اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌّىٛٔبد اٌخال٠ب ِٓ ؽ١ش إٌٛع ٚاٌىُ , ٚعّٟ ٘زا اٌّغبي  .1

 بالكٍوٍاء الحٌٍْت التسكٍبت .
دساعخ فغ١ٌٛٛع١خ ٌّىٛٔبد اٌخال٠ب اٌؾ١خ ٚاٌزؾٛالد اٌغزائ١خ ٚأزبط اٌطبلخ , ٚعّٟ ٘زا  .2

 ّالحسكٍت.بالكٍوٍاء الحٌٍْت الفسٍْلْجٍت اٌّغبي 

دساعخ ٚظ١فخ اٌّشوجبد اٌؾ٠ٛ١خ داخً اٌخال٠ب ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚظبئف االػؼبء  .3

 بالكٍوٍاء الحٌٍْت الْظٍفٍت.ٚاالٔغغخ ٚعّٟ ٘زا اٌّغبي 

 املىاضيع انخي حذرسها انكيمياء احليىيت؟  
ٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ رزؼّٓ دساعخ اٌزشو١ت  ٚ ٚظ١فخ اٌّىٛٔبد اٌخ٠ٍٛخ ِضً اٌجشٚر١ٕبد ا      

Protein وشث١٘ٛذساد ,Carbohydrate  ١ٌج١ذاد ,Lipid's   ٌٕٞٚٛاٌؾّغ ا  ,

Nucleic acid   ثشىً ِؾذد  ِؤخشاٚ اٌغض٠ئبد اٌؾ٠ٛ١خ االخشٜ. ٚسوضد اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ

رغبػذ فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌؼ١ٍّبد ٚاٌزفبػالد اٌؾ٠ٛ١خ, ٚػٍٝ اوضش ػٍٝ و١ّ١بء االٔض٠ّبد اٌزٟ 

 ٚثظٛسح ػبِخ رمَٛ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ثذساعخ اٌّشوجبد اٌؾ٠ٛ١خ اٌزب١ٌخ: خٛاص اٌجشٚر١ٕبد .

 Carbohydrateاٌىشث١٘ٛذساد  .1

  Amino acids & Proteinاال١ٕ١ِخ ٚاٌجشٚر١ٕبد  األؽّبع .2

   Nucleic acidsاالؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ  .3

  Enzymesاالٔض٠ّبد  .4

 Lipidsذاد ١ا١ٌٍج .5
  Metabolismاال٠غ  .6

  Hormoneاٌٙشِٛٔبد  .7
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٠ٚذسط اٌّزخظظْٛ فٟ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌغض٠ئبد ٚاٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّؾفضح ِٓ لجً 

االٔض٠ّبد اٌزٟ رغُٙ فٟ وً اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ ػّٓ اٌىبئٓ اٌؾٟ . ٠ٚمذَ ػٍُ االؽ١بء 

 ٌٍؼاللخ اٌذاخ١ٍخ ث١ٓ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚػٍُ االؽ١بء ٚاٌٛساصخ.اٌغض٠ئٟ رخط١طب ٚ ٚطفب 

ّالكٍوٍاء الحٌٍْت ُْ علن ٌدزس كافت التحْالث الكٍوٍائٍت ّالحٌٍْت فً جسن االًساى هي 

ُضن ّاهتصاص ّتحْالث الطاقت ّاٌضا ٌدزس االهساض ّاالدٌّت ّالطسق العالجٍت 

 الى الفٍسّساث ّالوٍكسّباث ّكٍفٍت تفاعلِا فً الجسن . باإلضافت

ّبصْزة ابسط ُْ علن ّاسع ّشاهل لكل ها تسٌد هعسفتَ عي دّاخل الجسن البشسي بشكل 

 خاص ّللكائٌاث الحٍت عوْها.

اْ ٘زا اٌؼٍُ ِزشؼت ِٚزفشع ٌٚٗ ػاللخ ثؼٍَٛ اخشٜ وض١شح ِٕٙب: اٌزؾب١ًٌ اٌطج١خ , االد٠ٚخ , 

اخً اٌغغُ , ٚاالٔض٠ّبد , ٚو١ّ١بء اٌطبلخ , ٚو١ّ١بء إٌجبد , ٚػ١ٍّخ اٌزّض١ً ٚ٘ؼُ اٌّٛاد د

ٚاٌغَّٛ ٚاٌزغز٠خ ِٕٚبػخ اٌغغُ ,  ف١زب١ِٕبداٌؼٛئٟ , ٚعٛائً اٌغغُ , ٚ اٌٙشِٛٔبد , ٚاٌ

 ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌٛساص١خ.

 
 

 Carbohydrate   انكربىهيذراث 

 اّ اكتس فً السكسٌاث الوتعددة 7الى  3هي  = n حٍث,  n[CH2O]    صٍغتِا العاهت  

, ثششؽ  ٚاالٚوغغ١ٓ,  ٚا١ٌٙذسٚع١ٓ,  اٌىشثْٛ ِٓ رزىْٛ ػؼ٠ٛخ و١ّ١بئ١خ ِشوجبد ٟ٘ٚ

 فٟ اٌطبلخ ِظبدس ِٓ اٌّشوجبد ٘زٖ ٚرؼزجش.  1:  2وٕغجزّٙب فٟ اٌّبء  H:Oاْ رىْٛ ٔغجخ 

. ٚلذ ٚعذ ٘زا اٌزؼش٠ف غ١ش دل١ك ثؼذ اٌخ١ٍخ ٌؼؼ١بد اٌزشو١ج١خ ٚاٌّبدح, اٌؾٟ اٌىبئٓ عغُ

١ٌظ وٕغجزّٙب  O:Hوضشح اٌزغبسة الْ ٕ٘بن ِٛاد ٌٙب خظبئض اٌىشث١٘ٛذساد ٌٚىٓ ٔغجخ 

 فٟ اٌّبء ِضبي ػٍٝ رٌه :

Deoxyriboes   C5 H10 O4  

Glucose amine   C6 H11 O3 (NH2) 

 للكحْلٍاثًُ هشتقاث الدُاٌدٌت اّ كٍتًٍْت ٌزٌه رُ رظؾ١ؼ رؼش٠ف اٌىشث١٘ٛذساد ١ٌظجؼ :

 عدٌدة الٍِدزّكسٍل اّ باًِا الوسكباث التً تعطً ُرٍ الوشتقاث عٌد تحللِا الوائً.

   اٌىشث١٘ٛذساد رشو١ت فٟ رذخً اٌزٟ اٌٛظ١ف١خ رؼزجش ِغّٛػخ االٌذ٠ٙب٠ذ ٚاٌى١زْٛ اٌّغّٛػبد

 . اٌذ١ٙ٠ذ ِغّٛػخ ػٍٝ اؽزٛد ارا اٌذ٠ٙب٠ذ ِزؼذد ا١ٌٙذسٚوغ١ً اٌىشث١٘ٛذساد ٚرؼزجش

 

                                                     
  

 

 . ا١ٌٙذسٚوغ١ً ػذ٠ذح و١زٛٔبد ارا اؽزٛد ػٍٝ ِغّٛػخ و١زْٛ رؼزجش اٚ
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 ٌحتوي ال وبعضها,  وااللدٌهاٌد للكٌتون حرة مجموعات على تحتوي الكربوهٌدرات عضب
 . الدٌهٌد او كٌتون على اما تحتوي مركبات ٌعطً الماء فً تحلله عند ولكن منها أي على

 االنسجة فً وتنتشر Hydrete decarbon فرنسً تعبٌر من اسمها مشتق الكربوهٌدرات 
 بعملٌة النباتات فً تصنع.  الحٌوٌة الكٌمٌاء فً جدا مهما موقعا تحتل فهً والنباتٌة الحٌوانٌة
 ٌتم الذي والنشا النبات هٌكل ٌشكل الذي السلٌلوز وتشمل Photosynthesis الضوئً التمثٌل
 . البذور انبات وعند الحاجة عند للطاقة كمصدر تخزٌنه
 للطاقة مهم مصدر وتعتبر وكبلٌوكوجٌن كلوكوز شكل على الحٌوان فً الكربوهٌدرات توجد
 توفٌر هو للكربوهٌدرات األساسٌة الوظٌفة و.  الحٌوٌة انشطته فً الحٌوان ٌحتاجها التً

 االكبلٌكوجٌن تحوٌل ٌتم حٌث .العصبً والجهاز الدماغ خاصة الحً الكائن لجسم الطاقة
 مول واحد مثبل.  طاقة الى وٌتحول الكلوكوز كسدؤٌت ثم ومن كلوكوز الى  المختلفة والسكرٌات

 البلزمة الطاقة كمٌة السعرة)   كٌلو سعرة 376 مقدارها طاقة اكسدته عند ٌنتج الكلوكوز من
 ( . واحدة مئوٌة درجة الماء من كٌلوؼرام حرارة درجة لرفع

 
 عند تنتجه ما على اعتمادا  Carbohydrate Classification  الكربوهيدرات صنفت و  

 :وكاالتي المائي تحللها
 

Carbohydrate                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Simple saccharide    انسكرياث االحاديت او انبسيطت

ِبئ١ب اٌٝ ِٛاد اثغؾ ِٕٙب  ط١غزٙب اٌؼبِخ  رؾٍٍٙبرؼشف  ػٍٝ أٙب اٌغىش٠بد اٌزٟ ال ٠ّىٓ 

CnH2nOn  ٍٝعدد ذزاتِا هي الكسبْى بالالتًٌٍ هضافاً لِا الوقطع ٚرغّٝ ػبدح ثٕبًء ػ

(ose  ). 

Poly Saccharide            

Homo poly saccharide 

Hetro poly saccharide  

Oligo saccharide 

Di saccharide 

Tri saccharide 

Tetra saccharide 

Simple saccharide 

Trioses 

Tetrases 

Pentoses 

Hexoses 

Heptoses 
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1. Trioses  

  Glyceraldehyde امثلتها من  كربون ذرات ثبلث على تحتوي احادٌة سكرٌات
 من وهو  Dihydroxyacetone والـ.  االلدٌهاٌدٌة الثبلثٌة السكرٌات من وهو

 . الكٌتونٌة الثبلثٌة السكرٌات

 

 االحماض مثل العضوٌة المركبات لجمٌع االساس  Glyceraldehyde الـ وٌشكل
 . الدهنٌة واالحماض االمٌنٌة

 

2. Tetroses 

.    Erythrose سكر امثلتها ومن  الكربون من ذرات اربعة على تحتوي  سكرٌات
 ٌمتلك وهو.C4H8O4 الجزٌئٌة الصٌؽة ٌمتلك الكربوهٌدرات من رباعً سكر وهو

 . األلدٌهاٌدٌة السكرٌات عائلة من فهو ولذا واحدة ألدٌهاٌد مجموعة
 وزنه أن حٌث جدا صؽٌر جزيء وهو .للسرطان مضاد عامل هو اإلرثروز سكر
 الــ وسكر.  للكلوكوز الذري الوزن ثلثً ٌعادل ما أي 021 هو الذري

Erytherlose  الجزٌئٌة الصٌؽة ٌمتلك الكربوهٌدرات من رباعً سكر هو 
C4H8O4.الكٌتونٌة السكرٌات عائلة من فهو ولذلك كٌتون مجموعة ٌمتلك وهو . 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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3. Pentoses 

,   Ribose امثلتها ومن الكربون من ذرات خمسة على تحتوي احادٌة سكرٌات
Arabinose و Xylose . 

 كربون ذرات خمس على ٌحتوي خماسً سكر هو : Ribose   انرايبىز -

 له. الخطٌة صورته فً وظٌفٌة كمجموعة األلدهاٌد مجموعة ٌحتوي ألدهاٌدي
 اكتشفه.  مول/  ؼم 011.06 المولٌة وكتلته C5H10O5 الكٌمٌائٌة الصٌؽة

 .0011 سنة فً لٌفٌن سفوب

 

 صٌؽته الدهاٌدي  بنتوز عن عبارة البكتٌن سكر أو:  Arabinose االرابيىىز   -

 شكل على ٌوجد و. مول/ؼم011.06 المولٌة كتلته و C5H10O5 هً الجزٌئٌة
 .اربٌنوز -Dو( بالطبٌعة وفرة األكثر) اربٌنوز -L وهما ضوئٌٌن نظٌرٌن
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 السكرٌات من وهو الخشب، من مرة ألول عزل:     Xylose انسايهىز   -

   .  Hemicellulose الهٌمٌسٌلولوز من  وٌنتج     االلدٌهاٌدٌة

 

 ؟ Xylose Tolerance Testاخخبار حتمم انسايهىز  ما هىسؤال : 

 عىش) اٌضا٠ٍٛص ِضً اٌجغ١طخ, اٌغىش٠بد اِزظبص ػٍٝ األِؼبء لذسح ٠م١ظ اخزجبس ** 

 فٟ طؾ١ؼ ثشىً اٌغزائ١خ اٌؼٕبطش اِزظبص ٠زُ وبْ إرا ٌّب ِؤشش ٘زا ٚ(.  خّبعٟ

 ٚعٛء اٌٛصْ ٚفمذاْ االعٙبي اعزّشاس ٌزم١١ُ االخزجبس ٘زا ٠غزخذَ ِب ٚوض١شا. األِؼبء

 فٟ أٚ اٌذَ فٟ ٠ٛعذ ال ػبدح ٠ٍٛصااٌض. ثُٙ اٌّشزجٗ االِزظبص عٛء ٚؽبالد اٌزغز٠خ

 ؽ١ٛأبد فٟٚ .اٌىجذ ػجش ِشٚسٖ خالي اٌزؾٛي أٚ األ٠غ ٌؼ١ٍّخ ٠خؼغ ٚال اٌجٛي,

 ػٓ االخزجبس إعشاء ٠زُ. ٌٍىٍٛوٛص  ِغبٚ ثّؼذي األِؼبء ِٓ اِزظبطٗ ٠زُ اٌزغبسة

 اٌذَ فٟ اٌضا٠ٍٛص رشو١ض رمذ٠ش ٚ اٌضا٠ٍٛص ِٓ ف٠ّٛخ عشػخ اٌّش٠غ إػطبء ؽش٠ك

 .اٌجٛي فٟ رفشصاٌزٟ  اٌضا٠ٍٛص و١ّخ ل١بط ٠زُ اٌٛلذ ٔفظ فٟ.  الؽمب فزشاد ػٍٝ

( ٍٛر١ٓىاٌ ١خعؽغب اٚ)  اٌجطٕٟ اٌذاء) ٘ٛ  ثطٕٟرسة   ِٓ ٠ؼبْٔٛ اٌز٠ٓ فبألشخبص

Gluten-sensitive enteropathy ٛ٘ فٟ ٠ؤصش اٌزٞ إٌّبػخ رارٟ االػطشاة 

 ٌألغز٠خ اٌّشوت اٌجشٚر١ٓ{ ٍٛر١ٓىاٌ ثشٚر١ٓ ثزٕبٚي ٚاٌّشرجؾ اٌٙؼّٟ اٌغٙبص

ُّظٕؼخ  دْٚ اٌغجت ِغٙٛي (}ٚاٌشٛفبْ وبٌشؼ١ش ثٗ اٌّشرجطخ ٚاٌؾجٛة اٌمّؼ ِٓ اٌ

 اٌفُ ؽش٠ك ػٓ اٌغشػخ ثؼذ اٌذَ فٟ ٠ٍٛصااٌض ِٓ ِٕخفؼخ ِغز٠ٛبد رىْٛ ػالط

 اٌم١ُ ٘زٖ رؼٛد ٚ. اٌطج١ؼ١١ٓ األشخبص ِغ ِمبسٔخ اٌجٛي فٟ اٌضا٠ٍٛص إفشاص ٚأخفبع

 اػزجبس ٠ّٚىٓ. االِزظبص ٌغٛء إٌبعؼ اٌؼالط فزشح خالي اٌطج١ؼٟ ٚػؼٙب إٌٝ

,  ٚاٌغ١بسد٠ب وشْٚ ِشع:  اٌزب١ٌخ اٌؾبالد فٟ االخزجبس ٌٙزا ؽج١ؼ١خ غ١ش ٔزبئظ

١ّخ   اٌُذٚدح   اٌزٙبة ,  اٌف١شٚع١خ ٚاإلٌزٙبثبد ٚاألِؼبء اٌّؼذح اٌزٙبة ثطٕٟ, رسة,  اٌشظِّ

 . (Whipple's disease) ٠ٚجً داء ٚ

4. Hexoses 

ٚ   Glucoseعىش٠بد اؽبد٠خ رؾزٛٞ ػٍٝ عزخ رساد ِٓ اٌىشثْٛ ِٚٓ اِضٍزٙب 

Galactose  ٚMannose  ْٛاٞ رؾزٛٞ ػٍٝ  اٌذ٘ب٠ذ٠خٚ٘زٖ اٌغىش٠بد رى

اٌّغّٛػخ اٌٛظ١ف١خ االٌذ٠ٙب٠ذ . ِٚٓ اٌغىش٠بد االؽبد٠خ عذاع١خ اٌىشثْٛ اٌى١ز١ٔٛخ 
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Fructose   اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌٛظ١ف١خ اٌى١ز١ٔٛخ. ٚعٛف ٔششػ الؽمب

 . أل١ّ٘زٙبرٍه اٌغىش٠بد 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Fructose                 Glucose                            

 

 

5. Heptoses 

    Sedoheptalose امثلتها ومن الكربون من ذرات سبعة على تحتوي احادٌة سكرٌات
 أو( aldoheptoses)   الوظٌفٌة ألدٌهاٌد مجموعة إما لدٌهم السكرٌات هذه وفً

 الحاوٌة  السكرٌات  من قلٌلة أمثلة وهناك(. ketoheptoses)   كٌتون وظٌفٌة مجموعة
 من وهو Sedoheptalose الــ سكر: منها  الطبٌعة فً كربون ذرات سبعة على

 عملٌة من االولى المراحل فً واهمٌته الدهون تخلٌق فً الوسطٌة الحٌوٌة المركبات
 من وهو,  األفوكادو فً وجد والذي   Mannoheptulose الــ وسكر  ,  التخلٌق

 عملٌة من االخٌرة المراحل فً واهمٌته الدهون تخلٌق فً الوسطٌة الحٌوٌة  المركبات
 .التخلٌق
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 Derivatives of monosaccharide's   مشخقاث انسكرياث االحاديت

اٞ عضء ِٓ اٌغىش٠بد االؽبد٠خ ٠ؾذس ف١ٗ رؾ٠ٛش طغ١ش ٠غّٝ ِشزك. ِٚٓ ِشزمبد 

 االؽبد٠خ:اٌغىش٠بد 

1. Hexonic acid's 

٠زىْٛ ٘زا اٌّشزك ػٕذِب رزبوغذ رسح اٌىشثْٛ االٌٚٝ اٌغىش االؽبدٞ 

ٔفظ اعُ  ٠أخزرىْٛ ؽبِغ  اٌزأوغذ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه  Hexosesاٌغذاعٟ 

 ٌسمى Glucose الكلوكوز سكر من اشتق فاذا,  منه تؤكسد الذي السكر
Gluconic acid  الكاالكتوز سكر من اشتق واذا Galactose ٌسمى 
Galactonic acid  التفاعل معادلة ٌلً وفٌما. وهكذا: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Glucose                                                                            Gluconic acid 

 العامة تهاصٌؽ السداسٌة السكرٌات من المستمدة الكربوكسٌلٌة الحوامض و           
C 5 H 11 COOH .ًوالــ ،  السائل زٌتٌة اللون عدٌمة وه Gluconic acid   من 

 سامة ؼٌر. ممتازة عزل قوة ومع تآكل وال كاوٌة ؼٌر  ، الخفٌفة العضوٌة االحماض
 ةالدهنٌ الحوامض من وهً ( ,ٌومٌن  بعد ٌتحلل منها ٪09) بسهولة للتحلل وقابلة
 من واحدة أنها كما   ، الزٌوت و تالحٌوانا دهون  مختلؾ فً وجدت الحال بطبٌعة
  ستراتأ  صنع فً   Hexonicالــ  للحوامض الرئٌسً االستخدام.  الفانٌلٌا مكونات
 تحضٌر ٌتم و  ،.     Hexylphenolsمركبات صناعة وفً ، االصطناعٌة للنكهات
 . الكلوكوز من التخمٌر طرٌق عن الكلوكونٌك حامض

 

 

COOH 
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2. Glucuronic acid   

تنتج هذه الحوامض عندما تتاكسد ذرة الكربون السادسة فً السكرٌات 

 لسلفات مهم مركب عن عبارة وهو   .Hexosesاالحادٌة السداسٌة 

 ولحمض الؽضروؾ، فً المتواجد( Chondroitin sulfate) الكوندروتٌن

 أهموهو من  (.Synovial fluid) الزلٌلً السائل فً المتواجد الهٌالورونٌك

 أو الكافور، مع مرتبط البول فً ٌظهر. الٌورونٌك مجموعة فً االحماض
 فً وٌوجد. التسمم ضد كعامل ٌستخدم ولهذا.   العالٌة الكحوالت أو الفٌنول،
 األمٌن مجموعة مع مرتبط العادة فً السكرٌة، البروتٌنات مجموعة
معظم بقاٌا كما ان لهذا الحامض اهمٌة داخل الجسم الن  .السداسً

الهرمونات وبقاٌا االدوٌة التً نتناولها ترتبط معه وتفرز عن طرٌق 
  االدرار.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glucose                                                                     Glucuronic acid    

 

3. Sugar amine  

( محل مجموعة  NH2امٌن ) سكرٌات امٌنة تنشؤ عندما تحل مجموعة 

فً السكر االحادي  2( المرتبطة بالكربون رقم  OHالهٌدروكسٌل ) 

 Hexosesالسداسً 

 COOH 
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 ٌٍجشٚر١ٕبد اٌج١ٛو١ّ١بئٟ اٌزخ١ٍك فٟ ٘بَ ٘ٛ ِؾشن األ١ِٕٟ اٌغىش ٚ            

   ١٘ىً ِٓ عضء ٘ٛ ٚاٌىٍٛوٛص أ١ِٓاٌؾب٠ٚخ ػٍٝ عضء وشث١٘ٛذسارٟ ,  ٚا١ٌٍج١ذاد

chitosan and chitin  ,ٌٍمشش٠بد اٌخبسع١خ ا١ٌٙبوً ٠ىْٛ اٌزٞ ِزؼذد اٌغىش٠بد 

. اٌشال١خ اٌىبئٕبد ِٓ ٚاٌؼذ٠ذ اٌفطش٠بد فٟ اٌخ٠ٍٛخ ٚاٌغذاس األخشٜ, ٚاٌّفظ١ٍبد

 ِٓ رغبس٠ب ٠ٕٚزظ  .اٌّزٛفشح اٌغىش٠بد أؽبد٠بد أوضش ِٓ ٚاؽذ اٌىٍٛوٛص أ١ِٓ ٠ٚؼزجش

 ؽش٠ك ػٓ ش١ٛػبً  ألً ثطش٠مخ أٚ ٌٍمشش٠بد, اٌخبسع١خ ١ٌٍٙبوً اٌّبئٟ اٌزؾًٍ لجً

 االعزخذاَ اٌشبئؼخ إٌّزغبد أوضش ِٓ ٚاؽذ ٠ؼزجشٚ . اٌمّؼ أٚ اٌزسح ِضً ؽجٛة رخ١ّش

 اٌجبٌغ١ٓ لجً ِٓ اعزخذاِٙب ٠ٚزُ ٚؽج١ؼ١خ ِؼذ١ٔخ, ٚغ١ش ,ف١زب١ِٕٟ غ١ش رىْٛ اٌزٟ

 وٍٛوٛص أ١ِٓ ٠غبػذ .األِش٠ى١خ اٌّزؾذح اٌٛال٠بد فٟ ثذ٠ً أٚ رى١ٍّٟ وذٚاء

glucosamine ٍٝٚاٌفؼبٌخ ا٢ِٕخ ثّىٛٔبرٗ ٚرظٍجٙب اٌّفبطً أٌُ رخف١ف ػ 

  . اٌغؼبس٠ف ٚرش١ُِ رى٠ٛٓ فٟ ٌٗ ؽ١ٛٞ دٚس ثٛعٛد ٠ؼزمذ  . االِزظبص ٚاٌغش٠ؼخ

4. Deoxyribose  

Deoxyribose 2ادق بتعبٌر او-Deoxyribose  من تنشؤ التً السكرٌات 
  للــ أٌزومرات عدة توجد. الخماسٌة السكرٌات من أوكسجٌن ذرة فقدان

Deoxyribose   2  وان- Deoxyribose  متماثلٌن أٌزومرٌن إلى تشٌر قد : 
Deoxyribose -D-2 .  األصل طبق وصورة , بٌولوجٌة اهمٌة له وهذا 

 هً  D-2-Deoxyribose ان حٌث   L-2- Deoxyribose توجد ما نادرا

  

NH2 

GLUCOSE GLUCOSAMINE 
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 للــ المائً، المحلول وفً .DNA النووي الحامض بناء فً تدخل التً الصورة
Deoxyribose هً هٌاكل ثبلثة من مزٌج شكل على  ٌتواجد: 

 
 

 

 

 

 الخماسً السكرٌات فقدان من ٌنتج  Deoxyribose الــ فان عامة وبصورة
 فً 2 بالكربون المرتبطة OH الــ مجموعة من اوكسجٌن لذرة  Ribose الــ

 لدٌهم  Deoxyribose الــ و Ribose الـ وان, للسكر الخماسً الكربون هٌكل
 Ribose والـ,    اوكسجٌن ذرة فً النقص عدا الكٌمٌائً التركٌب فً تطابق

 عنصر  هو   Deoxyribose والــ   RNA الــ   هٌكل فً السكر عنصر هو
 االوكسجٌن ذرة انتزاع توضح التالٌة والمعادلة  DNA الــ هٌكل  فً السكر
 . Ribose الــ سكر من
 
 

 
0. 1 . 

 Ascorbic Acid     األسكىربيكحامض  .5

   Ascorbic Acid األسكوربٌك حامض هو األخرى المهمة السكرٌة األحماض من
 (Vitamin C  )إلى باألكسدة وٌتحول ثابت ؼٌر مركب وهو(   ج فٌتامٌن)  او 

 فٌتامٌن نقص ٌسبب . Dehydro Ascorbic Acid كٌدٌهٌدروأسكورب   حامض
C ًكبٌرة بكمٌات األسكوربٌك حامض وٌوجد ، اإلسقربوط مرض اإلنسان ؼذاء ف 

 .فٟ اٌؾّؼ١بد

 

H 

D-Deoxyribose             L-Deoxyribose 

وتلحق بعد اسم السكر عند التسمية  Pyranoseسداسية تسمى  اذا كانت الحلقة مالحظة : 

 وتلحق بعد اسم السكر عند التسمية  Furanoseواذا كانت الحلقة خماسية 

H 
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 Phosphate Sugar     انسكرياث انفىسفاحيت .6

 للسكرٌات الفوسفورٌك حامض أسترات من عدٌدة أنواع على التعرؾ تم لقد
 الحٌوٌة التفاعبلت أثناء مهمة وسطٌة كنواتج تستخدم وهً األحادٌة

 تحلل من الناتج  Glucose – 1 – Phosphate  علٌها ومثال, للكربوهٌدرات
 .الكبلٌكوجٌن

 

 

 

 

 

  Optical activity     انفعانيت انضىئيت  

الفعالٌة الضوئٌة هً قابلٌة المركبات على تحرٌؾ الضوء المستقطب عندما ٌمر فً 
 فالمركب متناظرة ؼٌر أكثر أو كربون ذرة على المركب احتوى ، اذامحالٌلها المائٌة 

 على االستقطاب مقٌاس جهاز من مستقطب لضوء حزمة تمر فعندما. بصرٌا فعاال ٌكون
 وٌرمز الدوران أٌمن المركب فٌكون ٌمٌنا ٌدور إما المستقطب الضوء شعاع فإن المحلول

 (  .  Lأو  -) له ٌرمز و الدوران أٌسر المركب فٌكون ٌسارا ٌدور (  ، أو D  أو) +  له

 2 الكربون ذرة فٌه توجد  Glyceraldehyde الدهاٌد كلٌسر األلدهاٌدي الثبلثً والسكر
 هما أٌسومٌرٌن بشكلٌن المركب هذا ٌوجد لذلك المستقطب الضوء تدوٌر باستطاعتها التً

D و L. إلى الفراؼً التوزٌع بحسب األحادٌة السكرٌات تقسم ولهذا : 

0. D-Sugar 
2. L-Sugar  

 الكربون ذرة قبل الواقعة الكربون ذرة حول الهٌدروكسٌل مجموعة وضع بحسب وذلك

 الكربون ذرة و Hexoses السداسٌة السكرٌات فً الخامسة الكربون ذرة وهً األخٌرة
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 ذرة حول الهٌدروكسٌل مجموعة كانت فإذا.  Pentoses الخماسٌة السكرٌات فً الرابعة

 كانت اذا و D-Sugar السكر ٌدعى الٌمٌن على األخٌرة الكربون ذرة قبل الواقعة الكربون

  لآلخر.  مرآة صورة المركب ٌكون وبهذا L-Sugar السكر ٌدعى الٌسار على

 

 اٌمبث١ٍخف١زىْٛ ِؾٍٛي عذ٠ذ ١ٌظ ٌٗ  D   ٚLٚارا ِضعٕب و١ّزبْ ِزغب٠ٚخ ِٓ ِؾٍٛي  

ٌٛؽذ٘ب ال  D( .  اٌــ  DLػٍٝ رذ٠ٚش اٌؼٛء اٞ ٠ّش ثشىً ِغزم١ُ ٠ٚشِض ٌٗ  ) 

اٌّشرجطخ ثزسح  OHرؼٕٟ ارغبٖ أؾشاف اٌؼٛء ٚأّب رؾذد ِٛلغ ِغّٛػخ اٌــ 

الؽبدٞ , اِب ارا اسدٔب رؾذ٠ذ أؾشاف اٌىشثْٛ ِب فجً االخ١شح فٟ عضئ١خ اٌغىش ا

 (   -  ) Lاٚ   D (+) Glucoseاٌؼٛس ف١غت اعزخذاَ االشبساد + اٚ ـــ ِضال 

Fructose    ٚاْ اٌغىش٠بد ِٓ ٔٛعD   ٚاٌزٟ رغزخذِٙب اٌخ١ٍخ  ث١ٌٛٛع١بٟ٘ اٌّّٙخ

- L        ٌزٕزظ وؾٛي ٌٚىٕٙب ال رخّش    D-Glucoseرخّش  فأٔٙبوزٌه اٌخّبئش 

Glucose. 

 
 

 Glucose Sugarسكر انكهىكىز  

 D- Glucose, اٌّؼشٚف أ٠ؼب ثبعُ  C6H12O6ِٓ اٌغىش٠بد االؽبد٠خ اٌغذاع١خ   

 Urineٚاؽ١بٔب   ٠ٚDextrose    ٚBlood sugarغّٝ ا٠ؼب اٌــ  , ٚعىش اٌؼٕت ,

sugar   ,ِٛعٛد فٟ إٌجبربد. ٚ٘ٛ ٚاؽذ ِٓ اٌغىش٠بد األؽبد٠خ اٌغزائ١خ اٌضالصخ  ٛ٘ٚ

 فٟ ِجبششح اِزظبطٗ ٠زُ اٌزٟ   Fructose  ٚGalactoseعٕجب إٌٝ عٕت ِغ  

األؽ١بء   ػٍُ فٟ اٌّّٙخ اٌىشث١٘ٛذساد ٚ٘ٛ ِٓ   . اٌٙؼُ ػ١ٍّخ أصٕبء اٌذَ ِغشٜ

اٌّجبشش ٌٍزفبػالد اٌخ٠ٍٛخ اٌؾ٠ٛ١خ ِضال ثٕبء االٔغغخ ٚرمٍض  ٚ٘ٛ ِخضْٚ اٌطبلخ

 ٌؼ١ٍّخ اٌشئ١غ١خ إٌّزغبد ِٓ ٚاؽذ ٘ٛ اٌىٍٛوٛص. اٌؼؼٍخ ٚاالسعبي اٌؼظجٟ  

ِؼظُ اٌغىش٠بد اٌزٟ رّزض ِٓ االِؼبء ٠زُ رؾ٠ٍٛٙب اٌٝ وٍٛوٛص .   اٌؼٛئٟ اٌزّض١ً

ػُ ِٓ  6 – 5بء , ٠ٛعذ ثبٌىجذ اٚ لجً دخٌٛٙب ِغشٜ اٌذَ ِٓ لجً أض٠ّبد االِؼ

اٌىٍٛوٛص فٟ دَ اٌشخض اٌجبٌغ رضٚد ٘زٖ اٌى١ّخ ِٓ اٌىٍٛوٛص اؽز١بعبد اٌطبلخ 

دل١مخ فمؾ ٚػ١ٍٗ ٠غت اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِغزٛاٖ فٟ اٌذَ ِٓ خالي  15ٌٍغغُ ٌّذح 

اٌىال٠ىٛع١ٓ اٌّخضْٚ فٟ اٌىجذ ٚاْ ِغزٛاٖ  ٌشخض اػز١بدٞ غ١ش ِظبة ثّشع 

 اٌٛعجخ اٌغزائ١خ ٠ٕٚخفغ ثؼذ فزشاد اٌظ١بَ. ثؼذ رٕبٚياٌغىش , صبثذ رمش٠جبً  ٠شرفغ 
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 ِفِٙٛبً ثشىً ٚاٌغجت ١ٌظ اٌؾ١خ اٌىبئٕبد فٟ ٚاعغ ٔطبق ػٍٝ اٌىٍٛوٛص ٠غزخذَ  

اٌغذاع١خ  اٌغىش٠بد ِٓ ألً ١ًِ ٌذ٠ٗ اٌىٍٛوٛص أْ ٠ىْٛ لذ ٚاٌغجت  . ٚاػؼ

 ٠مًٍ اٚ االسرجبؽ  اٌزفبػً ٘زا. ٌٍجشٚر١ٕبد األ١ٕ١ِخ اٌّغّٛػبد ٌالسرجبؽ ِغ االخشٜ

 ِٓ اٌؼذ٠ذ فئْ رٌه, ِٚغ .ؽظًاالٔض٠ّبد ف١ّب ٌٛ  ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚظ١فخ ٠ذِش أٚ

 ٚاٌؼّٝ, اٌّضبي, عج١ً ػٍٝ) اٌغىشٞ ِشع ِٓ اٌط٠ًٛ اٌّذٜ ػٍٝ اٌّؼبػفبد

ِغ  اسرجبؽٗ  إٌٝ رٌه ٠شعغ ٚسثّب( اٌّؾ١ط١خ األػظبة ٚاػزالي اٌىٍٛٞ, ٚاٌفشً

 أٔٗ ٘ٛ ش١ٛػب األوضش اٌغىش ٘ٛ اٌىٍٛوٛص ٌّبرا آخش عجت  . اٌذْ٘ٛ أٚ اٌجشٚر١ٕبد

 .  اعزمشاسا األوضش ٘ٛ

  
 

 Glucose Structure   انكهىكىز حركيب
ؽغت رخط١ؾ  Open Chine اٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ رشو١ت اٌىٍٛوٛص اٌّفزٛػ 

 Fischerف١شش

 

 Ring حلقً بشكل تكون جزٌئاته من العظمى الؽالبٌة الكلوكوز محالٌل فً وجد وقد
Structure  ٌحصل الحلقً الشكل. مفتوح بشكل% (  1.1 من اقل)  قلٌلة وبنسبة 

 من H ذرة وتنتقل للكلوكوز  1 والكربون 0 الكربون بٌن تقارب ٌحصل عندما
 : التالً الشكل فً وكما 0 الكربون الى 1 الكربون
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 هوارث تخطٌط باستعمال مختلفاا  تمثٌبلا  للكلوكوز الحلقً التركٌب ٌمثل ان وٌمكن  

Haworth   

 

 الى 0 رقم الكربون على  OH الــ مجموعة كانت اذا الحلقٌة الكلوكوز جزئٌة فً

  ادناه فً موضح وكما(  β)  بٌتا  تسمى االعلى الى كانت واذا(  α)  الفا تسمى االسفل
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 كوا ٌوكي زسن الحلقت بالشكل التالً :

  

 Fructose sugarسكر انفركخىز     
 تقرٌباا  الفواكه أنواع كل داخل ٌتكون الذي السكر هو   الفاكهة سكر أو الفركتوز
 سكر أو   Sucrose الـ السكروز درجة ضعؾ تحلٌته ودرجة. الخضروات وبعض
 حبلوة مصدر أنه كما والعصائر،   والمربٌات الحلوٌات تحلٌة فً وٌستخدم ، القصب
 السكروز من أقل الفركتوز ولكن السكروز، ٌعطٌه الذي نفسه المذاق وٌعطً العسل،

 المستخدم النظام أطعمة تحلٌة فً ٌستخدم ولذلك الحرارٌة؛ السعرات إنتاج فً
 كما الناعم، الملمس والحلوى كرٌم اآلٌس ٌعطً الذي هو والفركتوز. الوزن إلنقاص

 ٌتؽٌر فبل طازجة المخبوزات تكون أن على فٌساعد بسهولة الرطوبة ٌمتص أنه
 بودرة أو سائل هٌئة على الفركتوز ٌنتج التجارٌة، ولؤلؼراض. الوقت بمرور طعمها

 أساسٌة، بصفة الذرة، من المستخرج الفركتوز األطعمة صانعو وٌستخدم. أقراص أو
 السائل فً -0:  التالٌة األماكن فً ٌوجد:  الحٌوان بجسم وجوده. شراب صورة وفً

 وجد وإن البول فً نادراا  ٌوجد قد -6. المجترة الحٌوانات أجنة دم فً -2. المنوي
 .للكبد الؽذائً التمثٌل فً عٌب بسبب ٌكون
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 ٌسّبب قد مّما الفركتوز من عالٌة نسبة على تحتوي واإلجاص التفاح عصائر ان
 أقل قدرة لدٌها األطفال عند األمعاء تحٌط التً الخبلٌا إن. األطفال عند اإلسهال

 ٠خٍّك اٌّّزضّ  غ١ش اٌفشوزٛص إْ. اٌغىشٚص أٚ اٌىٍٛوٛص من الفركتوز المتصاص

 ٚرٌه اٌٙؼ١ّخ اٌمٕبح داخً ا١ٌّبٖ رّٛعٗ ِٓ ٠ض٠ذ ِّب األِؼبء فٟ أػٍٝ صِٛص٠خ أ

 .اٌزٕبػغٟ اإلعٙبي إٌٝ ٠ؤدٞ

 سؤال : هم سكر انفركخىز مضر جلسم االوسان؟
 عملٌة من وتحسن تضر ال والفواكه الخضر خبلل من  منه قلٌلة كمٌة تناول ان** 

 من سبلسل من تتكون نتناولها التً الكربوهٌدرات معظم ولكن,  الكلوكوز اكسدة
 األنسولٌن ٌطلق الجسم فإن الدم، مجرى إلى الكلوكوز ٌدخل عندما.  الكلوكوز
 طرٌق عن الكبد فً  معالجته تتم أخرى، ناحٌة من الفركتوز،. ذلك تنظٌم فً للمساعدة
 ٌمكن ال  الكبد، فً الفركتوز من الكثٌر ٌدخل عندما.   الكلوكوز سكر الى تحوٌله
 الفواكه سكر من الدهون بصنع الكبد ٌبدأ و,    بسرعة الكبٌرة الكمٌة تلك معالجة

 .Triglycerides ثبلثٌة دهون بشكل الدم مجرى إلى وتوجٌهه
 من عالٌة نسبة على الحاوٌة الؽذائٌة المواد او الفواكه من كبٌرة كمٌه تناول وان

 :    التالٌة لؤلسباب سٌئة تكون الفركتوز
 . القلب بؤمراض لئلصابة خطر عامل هً الدم فً الثبلثٌة الدهون .1
 وعلى,   الشهٌة تنظم تسبب  التً الهرمونات  عمل ما حد الى ٌعرقل الفركتوز .2

 زٌادة مع الزائد الفركتوز استهبلك فٌه  ٌرتبط الذي السبب من جزءا هو األقل
 . الوزن

 االنسولٌن مقاومة ٌسهل قد الزائد الفركتوز استهبلك أن على متزاٌدة أدلة هناك .3
 .  الثانً النوع من السكري مرض فً
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      Galactose Sugarكخىز  سكر انكاال
 ٌذوب وال الكلوكوز من حبلوة اقل وهو الكربون سداسٌة االحادٌة السكرٌات من هو
 ٌمكن ولكن حر احادي سكر بشكل الطبٌعة فً ٌوجد ال.  جٌدة بصورة الماء فً

 بولٌمر هو  Galactan الــ  فمثبل,   اكبر لسكرٌات المائً التحلل من علٌه الحصول
Polymer  الـ لسكر Galactose  الهٌمٌسلٌلوز فً وجد Hemicellulose  والذي 

 .الكاالكتوز سكر الى مائٌا تحلله ٌمكن
 إلى الكلوكوز تؽٌٌر سكر ٌتم حٌث,  الحلٌب سكر مكونات من هو الكاالكتوز سكر
 البلكتوز إلفراز سكر الثدٌة الؽدد لتمكٌن  Hexoneogenesis عبر الكاالكتوز سكر

Lactose  .من ةالثدٌ الؽدة حلٌب فً البلكتوز معظم على الحصول ٌتم ذلك، ومع 
 من%   3±   61 وٌتكون الدم، من الثدٌة الؽدة الى ٌؤتً والذي المتناول الحلٌب

 الدماغ مكونات فً الكاالكتوز سكر  اٌضا وٌوجد,  الحٌوي تخلٌقال من االكتوزكال
 مع مرتبط او Galacto – Lipid بالدهون مرتبط سكر بشكل العصبً والنظام

 المخاطٌة المواد وفً السكري البنجر فً ٌوجد كما.  Galacto- protein البروتٌنات
 (.الكبٌرة الطحالب من) الثالث الجٌل اإلٌثانول إنتاج عملٌة من ثانوي منتج وهو.   للثة
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 اخخباراث نهكشف عه انسكرياث 

 Molisch's testاخخبار مىنشه   .1

 للكشؾ عام اختبار وهو,   مولٌش هانز النمساوي النبات عالم اسم  على سمً
 االخرى العضوٌة المركبات وبعض عامة بصفة الكربوهٌدرات وجود عن
 حمض مع تفاعلها عند Furfural الفورفورال مركبات عنها ٌنتج التً

 محلول مع الكحولً  α-naphthol محلول ٌمزج حٌث.  المركز الكبرٌتٌك
 حامض فٌها وٌصب بزاوٌة االنبوبة وتحمل اختبار انبوبة فً مجهول

 التقاء منطقة عند بنفسجٌة حمراء حلقة تكونت فاذا البارد المركز الكبرٌتٌك
 . المجهول المحلول فً السكرٌات وجود على ٌدل ذلك فان,  المحلولٌن
 ، األحادٌة السكرٌات)  الكربوهٌدرات جمٌع ان,  لبلختبار العلمً االساس

 فعل نتٌجة تعطً ,   (  المتعددة والسكرٌات الثنائٌة، السكرٌة المركبات
 فعل نتٌجة تعطً أٌضا السكرٌة والبروتٌنات النووٌة األحماض  كذلك إٌجابً،
 السكرٌات إلى المطاؾ نهاٌة فً المركبات هذه كل تحلل ٌتم حٌث إٌجابً،
 للروابط مائً تحلل عمل على المركز الكبرٌتٌك حامض ٌعمل  األحادٌة

 االحادٌة السكرٌات انتاج عنه ٌنتج مما,   Glycosidic bond  الكبلٌكوسٌدٌة
 مركبات على للحصول منها الماء نزع  طرٌق عن تجفٌفها ٌتم ذلك بعد التً

   إلى  وتتحول الماء منها ٌسحب Hexoses حٌن فً ، ومشتقاتها الفورفورال
5 – Hydroxymethylfurfural  ,األلدٌهاٌدٌة السكرٌات هذه من أي فان ، 

 α-naphthol النفثول الفا من جزٌئٌن مع تتكثؾ سوؾ موجودا، كان إذا
 قرمزي لون ذو معقد وتعطً  مثال من أدناه موضح هو كما   المنتج لتشكٌل

 . الكربوهٌدرات وجود على داللة ٌعطً مما بنفسجً او
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 النتيجة الموجبة الختبار مولشن وتكون الحلقة البنفسجية

 Seliwanoff's testسهفاوىف   اخخبار  .2

 األحادٌة والسكرٌات( لوكوزكال) االلدٌهاٌدٌة األحادٌة السكرٌات بٌن التمٌٌز
 بالتحلل كٌتونٌة سكرٌات تعطً التً السكرٌات على أو( الفركتوز) الكٌتونٌة
 السكرٌات عن الكٌتونٌة تختلؾ االختبار أساس. السكروز مثل المائً

 ٌتكثؾ و. أكثر بسهولة رالٌفٌرف وتكون الماء تفقد أنها فً االلدٌهاٌدٌة
 أال ٌجب ذلك وعلى. اللونأحمر  مركب  ٌتكون وسٌنولسالرٌ مع الفٌرفٌرال

 اختبارا   تعطً االلدٌهاٌدٌة السكرٌات فإن وإال طوٌلة لمدة المحلول ٌسخن
 . الفركتوز سكر عن للكشؾ االختبار هذا ٌستعمل وعادة,  أٌضا   موجبا  

 

 Benedict's reagentاخخبار بىذكج   .3
- البلكتوز-المالتوز -الفركتوز -الكلوكوز) المختزلة السكرٌات بٌن التمٌٌز 

 (. السكروز) المختزلة وؼٌر( االرابٌنوز- ٌبوزاالر

 : االخخبار أساش
 كربونات هو ضعٌؾ وقلوي النحاس كبرٌتات من بندكت محلول ٌتكون

 ٌضاؾ لذلك النحاس، هٌدروكسٌد من أزرق راسب ٌتكون حٌث الصودٌوم
 مركب  هو رائق محلول وٌتكون الراسب تذٌب التً الصودٌوم سترات محلول
 أكسٌد إلى مختزل سكر وجود فً  المركب هذا وٌختزل. Cu+2 الثنائً النحاس

 وكما .برتقالً أو أحمر راسب بشكل ٌظهر حٌث,  Cu2O األحمر النحاسوز
 :التالٌة المعادلة فً
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Cu
+2

   + Reducing sugar     Cu2O    + Oxidized sugar 
(CuSO4)      (Free aldehyde or ketone)                                  Red 

 

 األلدهاٌد من حرة مجموعة على تحتوي التً تلك هً المختزلة والسكرٌات 
CHO الكربونٌل أوC=O  السلسلة ذات الصٌػ فً المجموعتان هاتان وتوجد 

 بتحول تظهر المختزلة المجموعات هذه فإن الحلقٌة الصٌػ فً أما المفتوحة
 .  التفاعل أثناء المفتوحة السلسلة ذات التركٌب إلى الحلقً التركٌب
 وسط فً الموجود المختزل السكر كمٌة مع المتكون الراسب كمٌة تتناسب
 االختبار. موجباا  بندكت اختبار االحادٌة السكرٌات كل وتعطً, االختبار
 هذه وفً,  نفسه بندكت اختبار مبدأ على ٌعتمد االدرار سكر لفحص السرٌري

 االدرار فً السكر من جداا  قلٌلة كمٌة وجود على االخضر اللون ٌدل الحالة
 السكر من ؼم 2 من اكثر وجود على ٌدل القرمزي االحمر اللون بٌنما

 . االدرار من مل 011 كل فً المختزل

 
 

 

 الخطؤ الى ٌإدي ان ٌمكن للكلوكوز الكاذب الموجب بندكت اختبار وهناك
 Pentose ٌورٌا توزنالب ٌدعى نادر مرض الى,  السكري مرض بتشخٌص

Urea   ,الخماسً  السكر على المرضى هإالء عند االدرار ٌحتوي حٌث 
 لذلك,  منه مرضٌة تؤثٌرات من ٌعانون ال المرضى ولكن Xylose الزاٌلوز
 فً الموجود السكر كان اذا ما لتحدٌد Toleen test تولن اختبار ٌستخدم
 .زاٌلوز او كلوكوز االدرار
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 Oligosaccharidesانسكرياث املضاعفت      
,  االحادي السكر جزٌئات من 01 او 0 – 2 ارتباط من تتكون التً السكرٌات هً
 الى وتقسم  Disaccharide الثنائٌة السكرٌات الطبٌعة فً انتشارا انواعها واثر

 :قسمٌن

  Reducing disaccharideانسكرياث انثىائيت املخخسنت   .1

 Lactose البلكتوز وسكر Maltose المالتوز سكر وتشمل

A.    سكر املانخىزMaltose Sugar  

 المائً بالتحلل ٌنتج وهو,  الكلوكوز من وحدتٌن من ٌتكون ثنائً سكر
 الجزٌئٌة صٌؽته   .الدٌكسترٌن او الكبلٌكوجٌن او للنشؤ الكامل ؼٌر
 ٌتكون. مول/غ692.203 هً المولٌة وكثلته C12H22O11 هً

  α (1→4) نوع من باصرة الكلوكوز من وحدتٌن اتحاد بعد المالتوز
 حبلوة نصؾ حبلوته . الكلوكوز ثنائً اسم أحٌانا علٌه ٌطلق فقد لذا

 تتكون وعادة الشعٌر بسكر ٌسمىو,  الفركتوز حبلوة وخمس الكلوكوز
 فً وكما احادٌٌن سكرٌٌن بٌن الماء ازالة تفاعل من الثنائٌة السكرٌات
 :االتٌة المعادلة

 
 

B.   ) سكر انالكخىز ) سكر احلهيبLactose ( Milk Sugar)      

 من اللبنٌة الؽدد قبل من وٌحضر اللبائن حلٌب فً البلكتوز ٌوجد
 9 – 3 ونسبة,  البقر حلٌب من%  1 – 9 نسبة وٌشكل,  الدم كلوكوز

 .االنسان حلٌب فً% 
 ٌمكن وبذلك,  تقرٌبا المذاق وعدٌم اللون عدٌم مسحوق والبلكتوز
 صٌؽته. السعرات العالٌة الخاصة االؼذٌة فً كبٌرة بكمٌات استخدامه
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 ٌتكون. مول/غ692.61 هً المولٌة وكتلته C12H22O11 هً الجزٌئٌة
 ووحدة( Galactose)الكاالكتوز سكر من وحدة اتحاد بعد البلكتوز

  . β (1→4) نوع من باصرة( Glucose)الكلوكوز سكر من
 ٌتم الذي   الحلٌب شرش تبخٌر بواسطة البلكتوز استخراج ٌمكن

. الكازٌن وترسٌب الدهنٌة المواد فصل طرٌق عن علٌه الحصول
 تلك( C12H22O11·H2O) المائٌة البلكتوز حبٌبات على فنحصل
 ° .م 091 عند تسخنها بعد ماءها تفقد الحبٌبات

 

 

 

 Lactoseشكل يوضح تركيب سكر الحليب الالكتوز  

  No Reducing Disaccharideانسكرياث املضاعفت غري املخخسنت     .2

 Sucrose Sugarسكر انسكروز  

 سكر و القصب بسكر وٌسمى المختزلة ؼٌر المضاعفة السكرٌات من هو
.  العسل وفً والخضروات الفاكهة رعصٌ فً ٌوجد,  البنجر وسكر الطعام
 من باصرة الفركتوز وسكر سكر الكلوكوز ارتباط من ٌتكون ثنائً سكر وهو
 كل بٌن من االحلى  السكروز.  ماء جزئٌة انتزاع بعد α (1→4) نوع

 تسوس حدوث بزٌادة مرتبطة السكروز استهبلك زٌادة. الطبٌعٌة السكرٌات
 .والبدانة التاجً القلب مرض, السكري مرض االسنان،
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 وان. والماء الكربون أكسٌد ثانً إلى ٌحترق,  االخرى السكرٌات وكباقً السكروز
  المعروؾ الوقود ذلك عن  نتجٌ البوتاسٌوم نترات مثل ةمإكسد مادة مع السكروز خلط
 .  للهواة الصاروخٌة المحركات لدفع تستخدم التً الصاروخٌة حلوى باسم

 C12H22O11 + 6 KNO3 → 9 CO + 3 N2 + 11 H2O + 3 K2CO3 

 من بعض ان من الرؼم على ما حد إلى  ةمبسطال بصٌؽته هو اعبله التفاعل هذا
 .  الكربون اوكسٌد لثانً  امةت أكسدة له تحصل ال الكربون

   Polysaccharideانسكرياث املخعذدة   

 من كبٌرة أعداد اتحاد من مكونة  سلسلة وهً. المعقدة السكرٌات أنواع أحد هً  
 جدا، كبٌرة المتعددة السكرٌات وسلسلة. كبلٌكوسٌدٌة برابطة األحادٌة السكرٌات

 فً ذائبة وؼٌر متبلورة ؼٌر تكون ما وعادة. ضخمة جزٌئات من تكون  ما وؼالبا
 .حلو طعم لها ولٌس الماء،
 : الى وتقسم احادي سكر من جزٌئات 01 من اكثر على تحتوي

 Homo polysaccharide   املخجاوست خعذدةامل انسكرياث  .0

 ٌتكون والذي النشؤ مثل واحد نوع من المتعدد للسكر البنائٌة الوحدة تكون حٌث
 فقط الكلوكوز سكر من سلسلة من

 Hetero polysaccharide   املخجاوست غري املخعذدة انسكرياث .2

 مثل السكر من واحد نوع من اثر من المتعدد للسكر البنائٌة الوحدة تكون حٌث
 . Hemicellulose الهٌمٌسلٌلوز

 السكرٌات تكون ما ؼالبا والتً,  المتعددة لسكرٌاتا فً تكرارال وحدات أن  
,  الكربون سداسٌة االحادٌة السكرٌات من متكونة  السلسلة فً األحادٌة
 الصٌؽة ، االحادي السكر من جزٌئة 2111 – 211 بٌن عددها وٌتراوح
    ان حٌث(  C 6 H 10 O 5) n  النحو على ممثلة تكون أن أٌضا ٌمكن العامة

(91≤n≤6111). 
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  Starchانىــشأ        
 اوراق فً حبٌبات شكل على وٌوجد.  النباتات فً زكوللكلو المخزون الشكل هو

 ٌمزق ان ٌجب لذلك,  الماء فً تذوب ال الحبٌبات وهذه,  النباتات وبذور وجذور
 منتجة الحبٌبات الحرارة تمزق حٌث,  الماء مع ٌمتزج ان للنشؤ ٌمكن حتى ؼبلفها
 .الحرارة مع سمكه ٌزداد ؼروٌاا  معلقاا 

 الماء فً للذوبان  قابل ؼٌر,   والطعم الرائحة عدٌم أبٌض، مسحوق هو النقً النشؤ 
 المتعددة تٌاالسكر من نوعٌن من خلٌط هً الطبٌعٌة والنشوٌات.  الكحول أو البارد

 : هما المتجانسة
 

 Amyloseاالميهىز    .1

 سكر من جزٌئة 911 – 611 تحتوي متفرعة ؼٌر مستقٌمة سلسلة عن عبارة 
 – 21 وٌشكل  0 ( α      9)    نوع من باصرة بعضها مع مرتبطة الكلوكوز

 ٌكون فهو االمٌلوز، هٌكل  وبسبب,  النباتات فً المخزون النشؤ من%  61
 مهم شكل هو وبالتالً األخرى النشؤ جزٌئات من األنزٌمً للهضم مقاومة أكثر
. أقل مساحة ٌؤخذ فإنه األمٌلوبكتٌن، من خطٌة أكثر هو وألنه .المقاوم النشا من

 .النباتات فً للتخزٌن المفضل النشا من فإنه لذلك، ونتٌجة

 

 

 مع تفاعلها عند  Deep Blue الؽامق االزرق اللون ٌعطً االمٌلوز صفات من
 الحبة ذي االرز اصناؾ من صنؾ ان الى اشارت الحدٌثة والدراسات. الٌود

 تحلل   لدٌه لزوجة، أقل وٌكون  األمٌلوز  من عالٌة نسبة على ٌحتوي  الطوٌلة
 والتً ، الدم فً السكر نسبة  على كثٌرا ٌإثر ال مما االصناؾ باقً من بكثٌر أقل

 .   السكر لمرضى مفٌداا  ٌكون أن ٌمكن

 Amylopectinاالميهىبكخني     .2

 وهً الكلوكوز من جزٌئة 0111 على تحتوي االمٌلوز من اكبر الجزٌئة هذه
 . الكلوكوز من جزٌئة 61 – 29 ٌحتوي فرع وكل التفرع كتٌره

      المستقٌم الجزء فً 0 ( α      9)    نوع من كبلٌكوسٌدٌة بؤواصر ترتبط  
 فً 0 ( α      3)   نوع من كبلٌكوسٌدٌة وبؤواصر,  الجزٌئة من(  الخطً) 

 : التالً الشكل فً ا وكم فقط التفرع نقاط
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 الفرق فً الشكل االتً : ٌبلحظوللمقارنة بٌت االمٌلوز واالمٌلوبكتٌن 

 

 

 

 ذوبانا اكثر وهو الٌود مع تفاعله عند االحمر الى القرمزي اللون االمٌلوبكتٌن ٌعطً
 الى االمٌلوز ونسبة%  91 – 71 بٌن تتراوح النباتات فً نسبته االمٌلوز من الماء فً

 9 / 6 الى امٌلوز 9 / 0 تكون عامة وبصورة النبات نوع وحسب  تتباٌن االمٌلوبكتٌن
 .امٌلوبكتٌن
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 عملٌة ٌجعل الطبخ لكن المطبوخ، ؼٌر النشا هضم ٌمكن البشر ان من الرؼم وعلى
 وهو ،   Amylase األمٌلٌز انزٌم على اإلنسان لعاب وٌحتوي. كثٌرا أسهل الهضم
 .  Ptyalin تٌالٌن باسم أٌضا المعروؾ االنزٌم

 

  Glycogenانكاليكىجني     
 والفطرٌات  الحٌوانات فً للكلوكوز المخزون الشكل وهً التفرع كتٌره جزٌئة
 – 011 ٌعادل ما)  الطعام وجبة تناول بعد تقرٌبا الكبد وزن من%  9 حوالً وٌشكل

.   األنسان جسم فً العضبلت وزن من%    2 – 0 و(  البالػ الكبد وزن من ؼم 021
 وحدة الكلوكوز ٌشكل,  متجانسة الوحدات متعددة سلسلة الكلٌكوجٌن أو الكبلٌكوجٌن

 .   الجزيء هذا فً األساسٌة البناء
 حٌن فً ،) α ) 0 , 9  نوع من بؤواصر تلٌها التً الوحدة مع كلوكوز وحدة كل ترتبط
  الكبلٌكوجٌن خزن كمٌة  وٌعتمد.   ) α ) 0 , 3 نوع من بؤواصر ترتبط التفرع نقاط
  المتقطع الصوم مثل األكل وعادات ، األساسً االٌض معدل و البدنً، التدرٌب على

  بعض فً أصؽر وكمٌات ، الكلى فً الكلٌكوجٌن من صؽٌرة كمٌات على العثور تم. 
 الرحم فً الكلٌكوجٌن ٌخزن أٌضا.  البٌضاء الدم خبلٌا و الدماغ فً  الدبقٌة الخبلٌا
 كل الكلٌكوجٌن، تصنٌعه ٌتم التً الطرٌقة بسبب.  الجنٌن لتؽذٌة الحمل أثناء

 جزٌئة علٌه تبنى الذي البادئ وٌمثل glycogenin بروتٌن داخلها فً لها الكلٌكوجٌن
 .الكبلٌكوجٌن جزٌئة بناء ٌوضح التالً والشكل. الكبلٌكوجٌن
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 Dextrin'sانذيكسرتيىاث   
 المائً التحلل خبلل تتكون,  منخفض جزٌئً وزن ذو متجانسة متعددة سكرٌات
  بشكل دٌكسترٌنال وجدٌ .  الجافة الحرارة او االنزٌمات او بالحوامض للنشؤ الجزئً
 وهً  الماء، فً  كلٌا او جزئٌا تذوب التً اللون بنٌة أو صفراء بٌضاء، مساحٌق

 على الصقة كمواد تستعمل وعلٌه  اللزوجة منخفض المائً محلولها و ضوئٌا فعالة
 الدٌكسترٌنات تكوٌن من  المحمص للخبز الذهبً اللون  وٌنتج.  والمظارٌؾ الطوابع

 .االمٌلوبكتٌن تركٌب ٌوضح التالً والشكل .
 

 

  Celluloseانسهيهىز    

 من ٌنتج(  0111111 الى 11111 من الجزٌئً الوزن)  للكلوكوز متعددة سلسلة هو
 المركب هذا خبلٌاها تحرر التً للنباتات الرئٌس التركٌبً المكون وهو النباتات قبل

 ترتبط.  n(C6H10O5) الصٌؽة مع عضوي مركب هو. الخارجً الخلٌة جدار لٌكون
 عنصر هو السلٌلوز,      )β )0 → 9  نوع من بؤواصر بعضها مع السكر جزٌئات
 أشكال  من والكثٌر ، الخضراء النباتات من الخلٌة لجدار وأساسً هام هٌكلً

 . األرض على وفرة األكثر  العضوي البولٌمر هو السلٌلوز.   الفطرٌات و الطحالب
 ٌستخدمو   ٪11-91 هو الخشب  وفً ، ٪01  القطن الٌاؾ فً السلٌلوز محتوى
  .    الورق إلنتاج أساسا السلٌلوز
 السلٌلوز هضم ٌمكن، األبٌض النمل و المجترة الحٌوانات وبخاصة الحٌوانات، بعض

 ٌمكن.   أحشائهم فً تعٌش التً والؽلٌظة  الدقٌقة االمعاء فً الحٌة الكائنات   بمساعدة
 اٌضا امعائه داخل فً الحٌة الكائنات طرٌق عن ما حد إلى السلٌلوز هضمٌ ان لئلنسان

  ومعظم الماء فً للذوبان قابل ؼٌر   ، الرائحة عدٌم طعم، له لٌس السلٌلوز  .
 وحدات إلى تحلٌله  تقسٌمها وٌمكن.  للتحلل قابل وؼٌر   ، العضوٌة  المذٌبات
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. عالٌة حرارة درجة فً المركزة األحماض  الى تعرٌضه خبلل من كٌمٌائٌا الكلوكوز
 . السلٌلوز تركٌب ٌوضح التالً والشكل

 

 
 

ثغجت ؽغّٙب ٚوجش٘ب . ٚاٌمٛح ٚاٌظالثخ اٌزٟ ال رزٚة عض٠ئبد اٌغ١ٍٍٛص فٟ اٌّبء 

٠ؼط١ٙب ٌٍٕجبربد ٟ٘ ٔز١غخ ٌٍزشاثؾ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ث١ٓ عض٠ئبد اٌغ١ٍٍٛص ٚوّب فٟ 

 اٌشىً اٌزبٌٟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كم ٌتكون الذي  Cellubose جزٌئات اطبلق عنه ٌنتج للسلٌلوز الجزئً التحلل
 والسلٌلوز.   β – ( 1 , 6 ) نوع من باصرة بعضها مع مرتبطة الكلوكوز من جزٌئتٌن

 . الترشٌح ورق فً ٌستخدم لذلك ومتوازٌة مستقٌمة الٌاؾ ذو

   Dextranانذيكسرتان   

(  المتعددة السكرٌات من)   Glucan الكلوكان من فرعً مركب، هو الدٌكستران
 الدم لزوجة تخثر ولخفض كمضاد طبٌاا  ٌستخدم. مختلفة أطوال من سلسلة من ومإلؾ
  البكتٌرٌا بعض بواسطة السكروز من الدٌكستران  تصنٌع وٌتم. الدم فقر فً وكموسع
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  جزٌئات من تتؤلؾ للدٌكستران المستقٌمة السلسلة البلكتٌك حامض بكترٌا مثل
 الكلوكوز، جزٌئات بٌن     α - (1,6)  نوع من بؤواصر بعضها مع مرتبطة الكلوكوز

      نوع من باصرة بعضها مع مرتبطة الكلوكوز جزٌئات تكون الفروع نقاط فً بٌنما
( α - ( 1,3  . 

)  بالماء جزئٌا المتحلل الدٌكستران وٌستعمل 0111111 من اكثر له الجزٌئً الوزن
 من الصدمة معالجة فً الدم لببلزما كمعوضات( 71111 للمتحلل الجزٌئً الوزن
 فً ٌفرز  الورٌد طرٌق عن المحقن الدٌكستران من%  91.   الواطً الدم ببلزما حجم
 ٪61 االحتفاظ سٌتم حٌن فً الورٌد فً الحقن بعد األولى ساعة 29 ال خبلل البول

,   العٌن قطرات بعض فً  وٌستخدم كما.  تؤٌضة ٌتم حتى اخرى اٌام لعدة المتبقٌة
 التالً والشكل.  الحدٌد مثل أخرى، عوامل لذوبان الورٌدٌة السوائل بعض وفً

 .للدٌكستران الكٌمٌائً التركٌب ٌوضح
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     Heteropolysaccharideانسكرياث املخعذدة غري املخجاوست 

   من أكثر أو اثنٌن على تحتوي     Heteropolysaccharide الــ فان عام بشكل
 من الرؼم على,.  السلسلة فً االخرى الجزٌئات عن تختلؾ احادٌة سكرٌات جزٌئات

 بشكل  ولكن  مختلفة، األحادٌة السكرٌات من أكثر أو ثبلثة على   منها قلٌل عدد أن
 أو الدهون مع وثٌقا ارتباطا وترتبط مختلفة فقط منها اثنٌن على تحتوي طبٌعً

 ؼاٌة فً لها المفصلة الدراسة جعلت  المواد هذه  لهٌكل  المعقدة الطبٌعة ان. البروتٌن
 .  الصعوبة

 واماكن المتجانسة ؼٌر المتعددة السكرٌات انواع بعض ٌوضح التالً والجدول
 : تواجدها

 

 اماكن التواجد الوظائف له المكونةالسكريات  النوع

 حامض الهيالورونيك

Hyaluronic Acid 

 حامض كلوكورونيك و
N-D-Acetyl-Glucose amine 

امتصاص الصدمات وفي 
 زيت المفاصل

 النسيج الضام والجلد

 كبريتات-4-ندروتنكو

Chondroitin-4 sulfate 
 حامض كلوكورونيك و

N-D-O-acetyl-4-galactoamine - sulfate 

تراكم الكالسيوم وتكوين 
 العظام والغضاريف

 الغضروف

 الهبارين

Heparin 

 حامض كلوكورونيك وحامض

L-Iduronic  و 

N-D-Sulfo Glucosamine 

 الخاليا البدنية تخثر
 والدم

 كاما كلوبيولين

gamma globulin 
D-mannose & d- Galactose 

N-acetyl hexose amine 
 الدم االجسام المضادة

 

  المتجانسة ؼٌر المتعددة السكرٌات وهو   Mucopolysaccharide انواعها ومن

 معقد بناءل اساس  هً التً السكرٌات من طوٌلة سلسلة  عن عبارة وهو , ةالمخاطٌ

   هبلمٌة مادة تشكل وأنها والدهون، البروتٌنات مع جنب إلى جنبا   الكربوهٌدرات

  .للمفاصل كمزٌت عملوت. الضام النسٌج وخبلٌا والؽضارٌؾ والعظام الجلد بٌن

 من الخلٌة بنٌة تماسك على وتساعد الخبلٌا، بٌن النقل فً المساعدة المواد وهومن

 واألؼشٌة والجلد والؽضارٌؾ للعظام الهٌكلٌة السبلمة فً  وٌساعد. الضامة األنسجة

 فً الخلقٌة  عٌوبال.  للصدمات كماص عمله طرٌق عن الجسم فً األخرى المرنة

 . االمراض  متنوعة مجموعة ٌإدي أن ٌمكن  المخاطٌة المتعددة السكرٌات إنتاج

 وهً. الخبلٌا وبٌن الخبلٌا سطح على المخاطٌة المتعددة السكرٌات مركبات وتوجد

 أن ٌمكن نقص أي أنو,   الؽذائٌة المواد ولنقل الخبلٌا بنٌة على للحفاظ جدا ضرورٌة

 هً  Mucopolysaccharide  البنائٌة الوحدة . خطٌرة صحٌة عواقب ٌسبب
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Glucuronic acid  و  N- acetyl- D- glucosamineالجزٌئات وترتبط 

 . β – ( 1 , 4 ) نوع من واواصر  β – ( 1 , 3 ) نوع من بؤواصر

 

 

  


