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 الفصل الثاني
 المركبات السكرية
Saccharides  

Carbohydrates 

Glucides 
 مقدمة -2-1

Introduction 
يب الخاليا النتشار واليامة، حيث تدخؿ في تركتعتبر المركبات السكرية مف المركبات الواسعة ا    

والنسج عند كافة الكائنات الحية. تكثر في المممكة النباتية وتشكؿ الجزء الرئيسي مف نسجيا بحدود 
%. وبينت الحسابات عمى أف كمية السكريات في الطبقة 2% مف الوزف الجاؼ وعند الحيواف 09

ى ليذه المركبات ال الحية مف الكرة األرضية تفوؽ المركبات العضوية بكامميا. كانت النظرة األول
ينحصر تتعدى كونيا إما: مركبات ادخارية تمثميا السكريات األحادية، و النشاء، و الغميكوجيف، 
 دورىا في تغطية فقداف الطاقة المستمر. أو مركبات دعامية كالسيمموز لدى النباتات مثاًل.

تقـو ىذه المركبات  النظر إلييا بشكؿ جذري، حيث ةأما في الوقت الحاضر فقد تغيرت وجي    
بيدات بوظائؼ متنوعة ومتخصصة فيي تؤمف مف خالؿ حمقة التركيب يإلى جانب البروتينات والم

الضوئي والتحوالت الكيميائية لفوسفات السكريات المتنوعة اصطناع المركبات العضوية عمى سطح 
ًا في استقالب )مشتؽ سكري( دورًا ىام VCاألرض، كذلؾ تمعب الكوأنزيمات النكميوتيدية و 

مختمؼ المواد عند الكائنات الحية. وتؤدي السكريات المخاطية مثؿ الييباريف وحمض الييالورونيؾ 
إلى دورىا في تخصص زمر الدـ والنسج والمضادات الحيوية الغميكوزيدية أدوارًا حيوية ىامة إضافًة 

 والمناعة.
كما لو أنيا ناتجة عف ارتباط كؿ مف  (Carbohydrates)سميت السكريات بمائيات الكربوف     

nOكنسبة وجودىما في الماء،  مع الكربوف الييدروجيف واألكسجيف
n

HnC
2

، تبيف فيما بعد أف 
ىناؾ بعضًا مف السكريدات ال تتفؽ فييا نسبة الييدروجيف واألكسجيف مع ىذه القاعدة واستبدلت 

 .(Glucides) بىذه التسمية 
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 السكاريدات إلى ثالثة صفوؼ رئيسية اعتمادًا عمى عدد الوحدات السكرية:تصنؼ     
 .(Monosaccharides) األحاديةالسكريدات  .1
 .(Oligosaccharides)السكريدات قميمة التعدد  .2
  .(Polysaccharides)السكريدات المتعددة  .3

 السكريدات األحادية -2-2
Monosaccharides 

nO لالغالبية العظمى ليا تركيب موافؽ  (Monoses)تسمى أيضًا المونوزات     
n

HnC
2

وأىـ  
ميزاتيا بأنيا غير قابمة لمحممية، جيدة االنحالؿ في الماء وضعيفة االنحالؿ في المذيبات 

 الالقطبية، تتبمور عمى شكؿ بمورات عديمة الموف وتمتاز بالطعـ الحمو غالبًا.
تعّرؼ كيميائيًا بأنيا عبارة عف مشتقات ألدىيدية أو كيتونية لألغواؿ متعددة الييدروكسيؿ ذات     

السمسة المستقيمة أبسط ىذه األغواؿ الغميسروؿ الذي يعطي حسب أكسدتو الغميسرألدىيد أو ثنائي 
 ىيدروكسي أسيتوف وىما أبسط السكريات األحادية.

Dihyd roxyacetone

CH2

CH

CH2

OH

OH

OH

ي حول أول سدة ك ويأك ان حول ث سدة ك أك
C

CH

CH2

O

OH

OH

H
CH2

C

CH2

OH

O

OH

Glycerol Glyceraldehyd 
إذا حوت عمى  (Aldoses)تصنؼ المونوزات حسب الزمرة الكربونيمية إلى إيزوميرات: ألدوزية     

إذا حوت عمى مجموعة كيتونية والتي تكوف غالبًا عند ذرة  (ketoses)الزمرة األلدىيدية و كيتوزية 
لى عدة مجاميع الكربوف الثانية. وتقسـ السكريات األحادية تبعًا لعدد ذرات الكربوف في جزيئاتيا إ

 المميز لمكربوىيدرات: (ose)تشتؽ تسميتيا مف األعداد اليونانية مضافًا إلييا النياية 
   -4C-   .Tetroses  
     -5C- .Pentoses 
     -6C- .Hexoses 
     -7C- .Heptoses  

     -8C- .Octoses 
تّرقـ سمسمة الكربوف بدءًا مف الزمرة األلدىيدية لأللدوزات بينما لمكيتوزات فبدءًا مف الطرؼ     

 األقرب إلى الزمرة الكيتونية.
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 البنية الفراغية لمسكريات األحادية -2-2-1
مف أىـ ميزات ىذه السكريات ىو التوضع الفراغي لجزيئاتيا والناجـ عف الخواص البنيوية،     

راكز عدـ التناظر فييا. فمف المعروؼ أف روابط ذرة الكربوف المرتبطة بأربع مستبدالت وتعدد م
 تتجو فراغيًا وفؽ رؤوس رباعي وجوه منتظـ. 

 
فإذا كانت المستبدالت األربع المرتبطة بذرة الكربوف مف نوع واحد أو نوعيف أو ثالثة أنواع،     

فإف ارتباطيا مع ذرة الكريوف وفؽ جميع االحتماالت الممكنة سيؤدي إلى تشكيؿ نوع واحد مف 
طت ذرة التوضع الفراغي وليذا يطمؽ عمى ذرة الكربوف ىذه ذرة الكربوف المتناظرة. أما إذا ارتب

فقط ينتسب  وفؽ احتماليف فراغييفتوضع ست ياالكربوف بأربعة أنواع مختمفة مف المستبدالت، فإن
أحدىما إلى اآلخر كالشيء وخيالو في المرآة يطمؽ عمى ذرة الكربوف ىذه ذرة الكربوف الالمتناظرة 

Asymmetric  الكريوف ويشار إلييا بنجمة. ويطمؽ عمى الشكمييف الذيف تتوضع وفقيما ذرة
، ونظرًا لعدـ تحوؿ أحد الشكميف إلى اآلخر فإنيما Enanotiomersيف يمومستبدالتيا اسـ المتخا

 يعتبراف مماكبيف حقيقييف.
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يمكف لسمسمة الكربوف في السكريات )نتيجة لوجود الزوايا لروابط الكربوف الواحد( أف تأخذ عدة     
تكوف مرتسماتيا المستخدمة في التعبير عف صيغيا  وغيرىا، بحيثأشكاؿ فراغية قوسّية أو منكسرة 

مختمفة بالنسبة لمجزيئة الواحدة. وحسب اقتراحات فيشر لمحصوؿ عمى مرتسـ صيغة سمسمة السكر 
األحادي: توّجو ىذه السمسمة بشكؿ عمودي تقع الزمرة الكربونيمية في الجية العميا منيا بعد جعؿ 

ترسـ ذرات الكربوف  في ىذه الصيغ ال ّدبو نحو الناظر.السمسمة تأخذ شكؿ القوس الذي يتجو تح
متناظرة، ولكف مف الواضح أنيا تقع في مناطؽ تقاطع الخطوط العامودية واألفقية، كما يتـ في  الال

بعض الحاالت حذؼ ذرات الييدروجيف المرتبطة بيذه الذرات مع إبقاء الرابط فارغًا ليدؿ عمى 
 وجودىا. 

 
، L, Dيحوي الغميسر ألدىيد عمى ذرة كربوف المتناظرة واحدة ويبدي بالتالي إيزوميريف مجسميف    

أما بالنسبة لمسكريات األعمى والحاوية عمى أكثر مف ذرة كربوف المتناظرة فإنيا تصنؼ إلى 
رة ، وذلؾ بمقارنة مستبدالت ذرة الكربوف األخيرة الالمتناظDأو مف الصؼ  Lسكريات مف الصؼ 

في أّي مف ىذه السكريات مع مستبدالت ذرة الكربوف الوحيدة الالمتناظرة في الغميسرألدىيد. وذلؾ 
إذ أف اختالؼ توضع المستبدالت في الذرات  بغض النظر عف اّية ذرات غير متناظرة في الجزيئة

 إلى تشكيؿ مماكبات تصنؼ كسكاكر مستقمة. األخرى الالمتناظرة سيؤدي

**

 



Dr. Gousoon نيةالسنة الثا -كلية الصيدلة -اصةجامعة الشام الخ  

15 

 

= عدد اإليزوميرات، حيث       2nيحسب عدد اإليزوميرات المجسمة اعتمادًا عمى العالقة     
n-   .عدد ذرات الكربوف الالمتناطرة 

نظرًا لكوف السكاكر األحادية تصطنع في الخاليا الحية بطرؽ أنزيمية بحتة فيناؾ تخصص     
فراغي في آلية ىذا االصطناع بحيث يالحظ بأف المصادر الحيوية تضـ سكريات أحادية مف 

 .Lفقط، ويندر وجود سكريات مف الصؼ  Dالصؼ 
المماكبات  بكربوف واحدة ال متناظرة تسمى المماكبات السكرية التي تتخايؿ بالنسبة لذرة     

 اإليبيميرية.

 

 المماكبات الضوئية الفعالية الضوئية و -2-2-2

بسبب احتوائيا عمى ذرات كربوف         تتميز المركبات السكرية البسيطة بالفعالية الضوئية     
ور الضوء ال متناظرة. عندما تمر حزمة لضوء مستقطب عبر محموؿ مماكب ضوئي ما، فإنو سيد
 (. -إما يمينًا يسمى المماكب اليميني التدوير )+(، أو يسارًا يسمى المماكب اليساري التدوير )

يختمؼ الشعاع الضوئي المستقطب عف الشعاع الضوئي وحيد الموف العادي، بأف األمواج     
الكيرطيسية التي يتألؼ منيا الضوء المستقطب تيتز في مستوي واحد عمودي عمى منحى سيره 
)يسمى مستوي االستقطاب(، بينما تيتز ىذه األمواج في الضوء العادي بجميع المستويات العمودية 

 D-ة عمى منحى سيره. مف الخواص اليامة لممركبات الفعالة ضوئيًا بأنو إذا حرؼ المماكبالممكن
لنفس السكر سيحرؼ الضوء  Lفإف المماكب  αلسكر ما الضوء المستقطب نحو اليميف بزاوية 

ألحد  Lو  Dبشكؿ إذا مزجنا كميتيف متساويتيف مف المماكبيف ولكف نحو اليسار،  αبنفس الزاوية 
 ت األحادية فإف المزيج سيفقد فعاليتو الضوئية ويسمى عندىا بالمزيج الراسيمي.السكريا
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  D-Glyceraldehydeالمشتقة مف مجموعة األلدوزات  
 

 
 Ketosesمجموعة الكيتوزات 

 
 البنية الحمقية لمسكريات األحادية -2-2-3

بقيت الصيغ السمسمية المفتوحة لمسكريات األحادية كافية لتفسير الخواص الكيميائية ليا، ولكف     
     تستطيع تعميؿ بعض المّيزات التي تتصؼ بيا ىذه السكريات: مثؿ  تبيف فيما بعد أنيا ال
     عدـ دخوؿ السكريات األحادية في بعض التفاعالت التي تميز و  حادثة الدوراف التمقائي،

. ثـ أظيرت التجارب عمى أف بعض ىذه السكريات تبدو وكأنيا تممؾ مركزًا المركبات الكربونيمية
غير متناظر إضافي وذلؾ عند إذابتيا في الماء. حيث تـ عزؿ مماكبيف جديديف لمغموكوز األوؿ 
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وتـ الحصوؿ عميو عند بمورتو مف محمولو  α=+112.2oزاوية دورانو  α.D- Glucoseسمي 
وتـ الحصوؿ عميو عند  α=+18.7oزاوية دورانو  b.D- Glucoseمائي. أما الثاني سمي ال

  بمورتو مف محمولو في البريديف.
يختمؼ كؿ مف المماكبيف الضوئييف في التركيب الكيميائي ولكنيما يختمفاف في الخواص  ال    

، وعند إذابة أي منيما في الماء فإف التدوير النوعي لكؿ منيما يتغير مع مرور الفيزيائية والكيميائية
يسمى ىذا التغير في قيمة التدوير النوعي التحوؿ الدوراني  α=+52.7oالزمف ليصبح أخيرًا مساويًا 

)يحتوي المزيج عند التوازف عمى  bو  αالمماكبات  )الدوراف التمقائي(، حيث يتـ حدوث توازف بيف
 (.b.D- Glucoseو ثمثيف مف  α.D- Glucoseث مف ثم

 
حيث لوحظ أنو عند  bو  αوتـ التأكد مف أف الكربوف األوؿ ىو المسؤوؿ عف اإليزوميرية     

إعطاء نصؼ أسيتاؿ )ىيمي  تفاعؿ الغموكوز مع الميتانوؿ يتفاعؿ مع جزيئة واحدة مف أجؿ
  أسيتاؿ(.

 
التي تتفاعؿ مع جزيئتيف مف الكحوؿ معطيًة ىذا يخالؼ تفاعؿ األلدىيدات مع الكحوؿ     

فإذا كانت إحدى المجموعات الييدروكسيمية مف السكر قد تفاعمت فإف األخرى تكوف  األسيتاؿ.
 وبالتالي وجود تحمؽ. C5و C1 ثبت بوجود رابطة بيف مقنعة وأ  

  
بنية يصبح فييا الكربوف األوؿ لمغموكوز غير متناظر بعد ظيور     Tollensاقترح العالـ     

 حمقة متشكمة باستبعاد جزيئة ماء نتيجة لتفاعؿ الوظيفة األلدىيدية بصورة ىيدرات األلدىيد مع
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 الكربوف الخامس.  الييدروكسيؿ المحموؿ عمى
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روكسيؿ عمى ذرة الكربوف دالذي يتمثؿ بتفاعؿ اليي Haworthيستعمؿ حاليًا تمثيؿ اقترحو العالـ    

 C5و  C4وذلؾ بدوراف الرابطة بيف  الخامس مع الزمرة األلدىيدية إلعطاء مركب ىيمي أسيتاؿ
إلى  (C5 -ىيدروكسيؿ-) لتصبح الجزيئة في وضع فراغي معيف، ينضـ في المرحمة التالية بروتوف

OCأكسيجيف الزمرة الكربونيمية بعد تفكؾ الرابطة المضاعفة   تشكؿ ىيدروكسيؿ جديد ىو في
يف الكربوف غمؽ الحمقة بعد تشكؿ رابطة بلنصؼ أسيتالي )الغميكوزيدي(، ثـ تؿ ايسالييدروك

تجانسة )بيرانوزية( ف الييدروكسيؿ المتفاعؿ مما يعطي حمقة سداسية غير ميجالكربونيمي و أكس
 مشتقة مف رباعي ىيدرو البيراف وتأخذ كذلؾ السكريات أشكااًل خماسية )فورانوزية( مف الفوراف.
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 لميكسوزات ىي الغالبة يشذ عنيا الفركتوز الذي يأخذ الشكؿ الفوراني.   إف األشكاؿ البيرانوزية 
الورقة تتمثؿ الروابط التي تكوف  أف النواة الحمقية تكوف عمودية عمى مستوى Haworthيبيف     

أماـ ىذا المستوي بخطوط سميكة والتي خمفو بخطوط رفيعة، وتكوف الزمر الييدروكسيمية الموجودة 
 وف نحو األعمى. كعمى يميف السمسمة الكربونية ممثمة نحو األسفؿ أما التي عمى يسارىا ت

 رات الحمقة فإف ىذه الذرات الزائدةعندما يكوف لألوز عدد مف ذرات الكربوف أكبر مف عدد ذ    
ممثمة نحو األعمى. أما في حاؿ الفركتوز تكوف ىذه القاعدة مراعاة فيما يخص الكربوف  تكوف

 .bو  αالسادس أما الكربوف األوؿ فالذي يحدده ىي األشكاؿ 

 
إف ظيور الصورة الحمقية لمسكريات األحادية يكوف مصحوبًا بظيور إيزوميريف ضوئييف     

 أي أعمى.  Anoمف المقطع اليوناني  Anomers، تسمى أيضًا ىذه اإليزوميرات bو αجديديف 
إف الحمقة سداسية األضالع ال تكوف مسطحة بؿ تأخذ شكؿ قارب أو كرسي بسبب زوايا     

 تساىـ ذرة الكربوف. 

 
 لمسكريات األحادية التفاعالت العامة -2-3

General reactions of monoclonal sugars 

باعتبار األوزات متعددة ىيدروكسيؿ ألدىيدية أو كيتونية فيي تعطي عمى العمـو التفاعالت     
 .المميزة لمييروكسيالت الكحولية والزمر الكربونيمية

  تأثير الحموض والقمويات -2-3-1
 تبقى المونوزات ثابتة في األحماض الممددة الساخنة بينما تتأثر باألحماض المركزة حيث تقـو    
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 ببمميتيا وتحويميا إلى الفورفوراالت.

 
كربوف ويتشكؿ مزيج مف مجموعة مف -تقوـ القمويات المركزة بتحطيـ الروابط كربوفبينما     

لضعيفة فتحوليا إلى الشكؿ اإلينولي في تفاعالت السكريات الثالثية وحمض المبف، أما القمويات ا
، وبالتالي يتحوؿ بعضيا إلى البعض اآلخر كما يحصؿ عند تحوؿ أي مف الغموكوز أو عكوسيو

 الفركتوز أو المانوز إلى مزيج مف السكريات الثالثة.

 األكسدة واالرجاع  -2-3-2

 األكسدة 
وال مادة المؤكسدة، عضوية مختمفة تبعًا لنوع البسيولة إلى أحماض  األلدوزية تتأكسد السكريات    

حيث تتحوؿ المجموعة األلدىيدية بالمؤكسدات الضعيفة إلى مجموعة تتأثر الكيتوزات بذلؾ. 
 :Onic ب Oseكربوكسيؿ ويسمى الحمض الناتج ألدوني، وذلؾ باستبداؿ النياية 

 
بينما يتـ الحصوؿ عمى الحموض األورونية عند حماية الزمرة األلدىيدية وأكسدة الزمرة     

، تمعب ىذه الحموض دورًا حيويًا ىامًا Uronic ب Oseسمى باستبداؿ النياية وتالكحولية األولية 
 في نزع سمية المواد عند ذوات الدـ الحار، حيث يتـ اطراح الفينوؿ مف الجسـ عمى شكؿ استر

 :، كذلؾ تساىـ في تركيب السكاريدات المتعددة خاصًة المخاطيةحمض الغموكورونيؾ
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وتتشكؿ الحموض األلدارية بأكسدة الزمرتيف األلدىيدية والييدروكسي ميتيؿ األولي تحت تأثير    

 :Aric ب Oseحمض اآلزوت المركز وتسمى باستبداؿ النياية 

 
عد نزع جزيئة ماء الكتونيًا )استر داخمي( في الوسط الحامضي بتأخذ الحموض األلدونية شكاًل 

 .(VC)بيؾ مثؿ حمض األسكور 
 االرجاع 
   سواًء االلدىيدية أو الكيتونية باإلرجاع إلى مجموعة كحولية ويسمى  الزمرة الكربونيمية تتحوؿ    

 الناتج في ىذه الحالة الديتوؿ:
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 األستمة و األسترة -2-3-3
تستطيع الزمر الييدروكسيمية الحرة في األوزات و األوزيدات أف تثبت جذورًا أسيمية مف أجؿ     

 .مع بال ماء حمض الخؿ (O-Acetyls)إعطاء مشتقات 

 
O-Acetyls  

يمكف أسترة مجموعات الييدروكسيؿ في السكريات باألحماض، ومف أىـ األمثمة الحيوية لتمؾ     
النواتج استيرات حمض الفوسفوريؾ التي يتـ تشكيميا كأولى خطوات استقالب السكريات داخؿ 
الكائف الحي. وكذلؾ في بناء الحموض النووية، حيث تزيد جذور الفوسفات عند ارتباطيا مع 

 ات مف فعالية ىذه المركبات. السكري
 

                 
                    Ribose-5-Phosphat           Glucose-6-Phosphat 
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            Fructose-1-Phosphat                Fructose-1,6-Diphosphat 

 األمينة -2-3-4
ليذه المركبات أىمية  N-Glycosideتتفاعؿ األلدوزات و الكيتوزات مع األمينات لتعطي     

بيولوجية مثؿ النيكميوزيدات والحموض النووية، وتصادؼ األوزات األمينية في األوزيدات المتعددة 
 .وتكوف غالبًا الزمرة األمينية مؤستمة

 
 التكاثف -2-3-5

واؿ أو الفينوالت التي تسمى أغميكوف )الالسكر( بواسطة تتفاعؿ المونوزات مع األغ     
ض بعوتعطي بعد نزع جزيئة ماء ما يسمى غميكوزيدات. توجد  ،الييدروكسيؿ النصؼ أسيتالي

 مف أىميا: الغميكوزيدات الحرة في النباتات وتممؾ تأثيرات فيزيولوجية مميزة.
ينتشر في العالـ النباتي وخاصة ثمار  O- Glycosidesالغموكوفانيميف ينتسب إلى  - أ

الفانيميا، يعتبر مف المركبات العطرية القيمة ويستخدـ في الصناعة الغذائية وصناعة 
 العطور وبعض المستحضرات الطبية. 

ىو مف الغميكوزيدات السيانية يتركز في أقساـ  O- Glycosidesينتسب إلى األميغداليف  - ب
يسبب التسمـ لإلنساف والحيواف إذا تمت حمميتو  معينة في بعض النباتات ويمكف أف

الدراؽ والموز المر، يستخدـ في يوجد في بذور التفاح، الخوخ، الكرز، السفرجؿ، 
 الصناعات الطبية.

يوجد في بذور الخردؿ وجذور الفجؿ وىو الذي  S- Glycosidesالسنغريف ينتسب إلى  - ت
 يعطي ىذه النباتات الطعـ الحار الممّيز.
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النكميوزيدات والنكميوتيدات التي تدخؿ في تركيب الحموض النووية وتنتسب إلى        - ث
N- Glycosides.  

تعتبر السكريدات الثنائية غميكوزيدات ناتجة عف ارتباط مجموعة الييمي أسيتاؿ مف جزيء     
سكر أحادي مع مجموعة ىيدروكسيؿ مف جزيء سكر آخر، وىكذا تتكوف أيضًا متعددات 

 اريد.السك

 
         α- D- Glucose+ α- D- Glucose            Maltose 

 أهم السكريات األحادية -2-4
The most important single sugars 

 D- Glucose ب( سكر العن)موكوز غسكر ال -
يسمى كذلؾ بسكر الدـ، ويعتبر مف السكريات االحادية السداسية األلدىيدية وىو سكر واسع     

االنتشار، ويدخؿ في تركيب األنسجة والسوائؿ الحيوية والدـ عند اإلنساف والحيواف، وىو مف 
يتبمور بشكؿ جيد مف محاليمو المائية، ويدخؿ في تشكيؿ جزيئات  ،بة في الماءواالسكريات الذ

كذلؾ في تركيب السكريات الثنائية مثؿ  ووز، مالسميم و اليكوجيف غالسكريات المتعددة مثؿ النشا وال
 .الالكتوز والمالتوز ،السكروز

 D- Fructose (سكر الفركتوز )سكر الفواكه -
مف السكريات االحادية الكيتونية، يوجد بشكؿ حر في العديد مف الفواكو والثمار، يمكف الحصوؿ     

، ىو سكر سريع التأكسد (Inulin) وليفنيز او السكر المتعدد المعروؼ باإلالسكرو  حمميةعميو مف 
 .باإلمكاف اختزالو الى كحوؿ السوربيتوؿ والمانيتوؿ

 D- Galactose  كتوزال اغر السك -
سكر الحميب، ال يوجد بشكؿ حر في األنسجة النباتية، يدخؿ في تركيب  يدخؿ في تركيب    

 .بعض السكريات الثالثية باإلمكاف بمورتو بسيولة مف محاليمو المائية
  D- Mannose المانوزكر س -

يعتبر مف السكريات األحادية السداسية األلديييدية الواسعة االنتشار، يوجد بشكؿ حر في تركيب     
 .ضيات والثمار في عدد مف النباتاتالقشور الخارجية لبعض الحم
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 D- Xylose  يموزكسسكر  -
المواد المخاطية النباتية وجدراف مف السكريات األحادية الخماسية األلديييدية يدخؿ في تراكيب     

 .الخاليا النباتية
 D- Ribose & D- Deoxyribose الريبوز والريبوز المنقوص األكسيجين سكر  -

الميمة اذ أنو يدخؿ في سكر خماسي الديييدي، وىو مف السكريات االحادية البسيطة الريبوز     
 مثؿأنزيمات الكو  يدات الحرة وبعض( والعديد مف النيوكموتRNA) يتركيب الحمض النووي الريب

(Co-enzymes .) منقوص األوكسجيف في تركيب جزيئة الػ  الريبوزسكر يدخؿDNA.  
 السكريدات قميمة التعدد  -2-5

Oligosaccharides 
 وحدات سكرية ناتجة عف 19إلى  2تحوي مف  Glycosidesىي عبارة عف غميكوزيدات     

 أوؿ مع زمرة ىيدروكسيمية  لمونوز آخر، أىميا تكاثؼ ىيدروكسيؿ ىيمي أسيتاؿ لمونوز
 .كريدات الثنائية والثالثيةسال

 أىـ السكريدات الثنائية:    
        ىو ناتج انتقالي لمحممية الحمضية :Maltose سكر الشعير المالتوز .1

يوجد في الحبوب، ينحؿ جيدًا في الماء             واألنزيمية لمنشاء والغميكوجيف
      يتكوف مف ارتباط مجموعة الييمي أسيتاؿ مف وىو أقؿ حالوة مف السكروز.

α-D- Glucose  مع مجموعة ىيدروكسيؿ عمى ذرة الكربوف الرابعة مفأوؿ   
α-D- Glucose ،رابطة بيف الجزيئيف ىي مف النوع ب آخر 41 ونظرًا ألف .

مجموعة الييمي أسيتاؿ في جزيء الغموكوز الثاني تبقى حرة فإف المالتوز يعتبر 
تبعًا التجاه  bو  αسكرًا مرجعًا ويبدي ظاىرة الدوراف التمقائي )الذاتي( ولو شكالف 

مجموعة الييدروكسيؿ عمى الذرة رقـ واحد في جزيء الغموكوز الثاني، وبالتالي 
ىو أفؿ حالوة مف  يمكف تحوؿ أحد الشكميف إلى اآلخر مرورًا باأللدىيد الحر.

 .Maltaseالسكروز يتحممو أنزيميًا بواسطة 

 
                Maltose                          Maltose  للالشكؿ نصؼ المفتوح  



Dr. Gousoon نيةالسنة الثا -كلية الصيدلة -اصةجامعة الشام الخ  

26 

 

 يدخؿ وكذلؾ في الحميب،  %8-5يوجد بنسبة   :Lactoseالالكتوز سكر الحميب  .2
، الضرورية لمنشاط الحيوي لمخاليا العصبية في الدماغ في تركيب الشحوـ السكرية

ويوجد كذلؾ في أنابيب حبوب الطمع لبعض النباتات. ينحؿ بصعوبة في الماء، ويتـ 
يستخدـ ىذا السكريد  أقؿ حالوة مف السكروز. وتخثر الحميب وىالحصوؿ عميو مف 

-bفي تحضير األوساط المغذية في صناعة البنسيميف. يتكوف الالكتوز مف جزيء 
D- Galactose  مرتبط مع جزيءD- Glucose  برابطة مف النوع 41 أي ،

يكوف الالكتوز سكرًا مرجعًا، أف مجموعة ىيمي أسيتاؿ الغموكوز غير مرتبطة وبذلؾ 
 .Lactase لوبيدي ظاىرة الدوراف التمقائي يتحممو أنزيميًا بواسطة ا

 
ىو أىـ السكريات مف            Sucroseالسكروز سكر القصب أو الشوندر  .3

الناحية الصناعية، ويمعب دورًا كبيرًا في التغذية. يتكوف السكروز مف جزيء        
α-D- Glucose مع جزيء  مرتبطb-D- Fructose  برابطة 2,1    أي

ختفتا نتيجة ارتباط امنتيف في الغمكوز والفركتوز قد اموعتي الكربونيؿ الكأف مج
، يممؾ احداىما باألخرى، فالناتج سكر غبر مرجع وال يبدي ظاىرة الدوراف التمقائي

 Sucrase. يتحممو بواسطة أنزيـ (α=+66.5o)زاوية دوراف نوعي لمحمولو المائي 
(Invertase)   ليعطي ما يسمى السكر المنقمب )المحّوؿ( وىو سكر يساري التدوير

% غموكوز 59و  (α=-92o)% فركتوز 59الضوئي نتيجة وجود مزيج يحوي 
(α=+52.5o).يالحظ مف ذلؾ انقالب زاوية التدوير النوعي مف موجب إلى سالب ،     
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Sucrose       

 السكريدات المتعددة -2-6

Polysaccharides (Glycanes) 
  ىي عبارة عف سكريدات ذات وزف جزيئي مرتفع تتكوف مف ترابط مئات أو ألوؼ الجزيئات     

مف السكريات األحادية أو مشتقاتيا بجسور أكسيجينية مشكمًة سالسؿ مستقيمة أو متشعبة. قد 
 ة تبعًا الحتوائيا عمى نوع واحد مف السكرياتمتعددات السكريات متجانسة أو غير متجانس تكوف

 األحادية أو عمى أكثر مف نوع. 
توجد قواعد لتسمية ىذه السكريات، ولكف تصنؼ حسب المونوزات الداخمة في تركيبيا مع  ال    

عوضًا عف  Glucose ،Galactanعوضًا عف  Glucanمثؿ  oseبالنياية  anتبديؿ النياية 
Galactose .وىناؾ أسماء سائدة لمسكريات المتعددة قبؿ معرفة تركيبيا مثؿ السكريات ......إلخ

 المخاطية الحاوية عمى حموض أورونية وسكريات أمينية.
فة إلى وظائؼ اتمعب السكريات المتعددة أدوارًا حيوية ىامة كمركبات ادخارية أو بنيوية إض    

 فيزيولوجية ىامة.
 .مف أىـ السكريدات المتجانسة

  النشاءStarch : مف السكريدات المعتدلة االدخارية توجد في المممكة النباتية وبشكؿ خاص
في الحبوب والدرنات، تتجمع عمى شكؿ حبيبات مختمقة الحجـ والشكؿ، تكوف بيضوية أو 

يتكوف النشاء كيميائيًا مف نوعيف اثنيف مف متعددات السكريات ىما  .كروية أو غير منتظمة
 ميموبكتيف.األميموز و األ

% مف 29يشكؿ القسـ الداخمي لحبيبة النشاء، ويكوف بنسبة  Amyloseاألميموز:  - أ
 بروابط α-D-Glucoseالنشاء، سالسمو مستقيمة مكونة مف ارتباط لجزيئات 



Dr. Gousoon نيةالسنة الثا -كلية الصيدلة -اصةجامعة الشام الخ  

28 

 

             41يكوف األميموز بشكؿ خيطي بؿ يتخذ شكاًل حمزونيًا منتظمًا. . ال 

 

 
 % منو،89ويشكؿ  ف غالؼ حبيبات النشاء: يكوّ Amylopectinاألميموبكتيف  - ب

تكوف مف عدد مف جزيئات الغموكوز ييختمؼ عف األميموز بوزنو الجزيئي المرتفع 
تفوؽ األلؼ مرتبطة بعضيا مع بعض بشكؿ رئيسي برابطة  41 في  كما

األميموز، إضافًة إلى وجود روابط  61  .مما يعطي سمسمة متفرعة وبغزارة
وحدة غموكوز بشكؿ يبدو  39إلى  29تحوي األقساـ المستقيمة ما بيف تفرعيف مف 

معو األميمو بكتيف وكأنو مؤلؼ مف ارتباط عدة مئات مف سالسؿ مستقيمة وقصيرة 
 . عمى شكؿ كرة

 

 
 تتوضع جزيئات الغموكوز في األميموز و األميموبكتيف بشكؿ الكرسي، وىذا التوضع يسمح          

 في األميموبكتيف. مسمة األميموز واألقساـ المستقيمةبإعطاء الشكؿ الحمزوني لس         
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 التي تحفز قطع الروابط  Amylases ليتحممو النشاء أنزيميًا بواسطة أنزيمات ا         

          41 :منيا 
تقوـ بفصـ الروابط  ،توجد في المعاب والعصارة البنكرياسية α- Amylases - أ

رة في النياية خميطًا مف الغموكوز الغميكوزيدية في أية نقطة مف السمسمة محرّ 
 والمالتوز.

حررة المالتوز. لكف في متياجـ السمسمة مف النياية غير المرجعة  b- Amylases - ب
فتتـ حممية الروابط حالة األميموبكتيف  41  ،بشكؿ سيء بجوار نقاط التفرع

إضافة إلى كوف الروابط  41           غير مياجمة فيتـ الحصوؿ عمى مزيج
 )أوزيدات قميمة التعدد(. مف مالتوز وديكسترينات

مفرز مف قبؿ الخاليا  ، ويسمى مزيؿ التفرع  Amylo(1-6) Glucosidase  - ت
يحفز فصـ الروابط  المخاطية المعوية، 61  وبذلؾ يسمح بحممية الديكسترينات

  .  المتبقية

 
  الغميكوجيفGlycogenتبر مف السكريدات االدخارية لدى الحيواف يوجد في الكبد ع: ي

والعضالت وبشكؿ أقؿ في عضمة القمب، حيث يتجمع في الكبد عمى شكؿ حبيبات كبيرة. 
بنوعيف مف الروابط  (α-D glucose)يتكوف مف سالسؿ غميكوزيدية  41  و

 61 كؿ الكروي وتشبو بذلؾ بنية مما يؤدي إلى تفرع الجزيئة بغزارة، وتأخذ الش
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كتيف، لكف ىناؾ اختالؼ بالوزف الجزيئي المرتفع لمغميكوجيف ألف تفرعاتو أكثر بكثير وباألميم
عممًا بأنو يتكوف مف عدة آالؼ مف جزيئات  جزيئة غميكوز (8-12)إذ يوجد تفرع بعد كؿ 

 الغميكوز. 

 
    زو مميالس Cellulose  ّف المركب األساسي في الخاليا النباتية وبالذات ىو سكر عديد ويكو

يتـ الحصوؿ عمى  .في جدار الخمية النباتية، وىو كذلؾ موجود في جميع أنسجة النباتات
 .موكوزغمف ألياؼ القطف. وىو يتكوف مف مئات أو حتى آالؼ مف بيتا  زو يممالس

 
 .متجانسةالمف أىـ السكريدات ال  
 السكريدات المخاطية Mucopolysaccharides  تتألؼ ىذه السكريات مف تتابع لحمقات :

أمينو السكريات وحمقات الحموض األورونية، تتمّيز بخواص حامضية توجد في النسج 
 الحيوانية و األحياء الدقيقة وعادة تكوف مرتبطة مع البروتينات مف أىميا:

اشتؽ اسمو مف كممة ىيالوئيد وتعني الجسيـ  Hyaluronic. Aحمض الييالورونيؾ  - أ
الزجاجي ألنو اكتشؼ في العيف ألوؿ مرة إضافة لوجود الحمض األوروني في صيغتو. 
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ىو مادة مثبتة )مصمدة( لجدراف األوعية الدموية ويمنع خروج أجزاء الدـ السائمة إلى 
السوائؿ المفصمية، الجمد، األنسجة المحيطة. يوجد في البنية األساسية لمنسج الضامة، 

مف أىـ خواصو أنو يشكؿ مادة شديدة  .العظاـ وصمامات القمب إما حرًا أو مرتبطاً 
و بشدة مما يعطيو ميزة المزوجة تمنع نفوذ العوامؿ المرضية لمنسج، كما أنو يتميّ 

ر االحتفاظ بالماء في الفراغات بيف الخموية ويزيد مقاومة النسج لالنضغاط كما يقوـ بدو 
 المادة الشحمية لممفاصؿ مسياًل انزالفيا.

مرتبطة بروابط  يتكوف مف سمسمة مستقيمة غير متفرعة ناتجة عف تعاقب وحدات
غميكوزيدية  41مف جزيئة  . أما الوحدة البنيوية الواحدة فمؤلفةb- D- 

Glucuronic. A مرتبطة مع جزيئة b- D- N- Acetyl glucose amine   
برابطة غميكوزيدية  31.   

 
Hyaluronic. A 

: عزؿ ألوؿ مرة مف الكبد يكثر في العضالت والرئتيف ويوجد Heparinالييباريف  - ب
يصنع في الخاليا الشحمية في الكبد  بكميات قميمة في القمب والكمى الطحاؿ والدـ.

وبشكؿ خاص في الخاليا السائدة في الطبقة البطانية ألوعية الدـ الشريانية. يتمتع 
ع تخثر الدـ لتشكيمو معقدًا مع عدد مف البروتينات مولدة الترومبيف في الدـ بخاصية من

 الدـ تغّير الشحف الكيربائية لمصفائح الدموية.  و إلىلو وص حسب، وبعض األمينات
يساىـ كمؾ في استقالب الدسـ حيث يساعد عمى دخوؿ أنزيمات الميباز إلى الدـ والتي 

، يرتفع معدلو في الدـ عند استخداـ األغذية متمركزة في جدراف األوعية الدموية تكوف
ستقالب الكوليستروؿ وتأثير ولو دور في ا الحاوية عمى كمية كبيرة مف المواد الدسمة.

يتـ تفككو عمى فعالية الكمى وتأثير منظـ لإلفرازات اليرمونية واستقالب الطاقة.  منشط
  .في الكميتيف
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يتيف حمض الكبريت  - ت : يوجد بكميات كبيرة في Chondroitin sulfuric. Aكوندروا 

ينية ينتج الغضاريؼ واألنسجة الضامة وذلؾ عمى شكؿ معقدات مع المركبات البروت
 عند حمميتو الغاالكتوز أميف، حمض الغموكورونيؾ، حمض الخؿ وحمض الكبريت.

 
Chondroitin-4-sulfate: R1 = H; R2 = SO3H; R3 = H. 

 Chondroitin-6-sulfate: R1 = SO3H; R2, R3 = H. 
  السكريات المتعددة لمكريات الحمر: يوجد في كريات الدـ الحمر لإلنساف فئة خاصة غير متجانسة

مف السكريدات تعطي عند الحممية الغموكوز أميف و الغاالكتوز والمانوز والفوكوز )ميتيؿ بنتوز(. 
الدـ  ترتبط ىذه السكريات الخاصة بالكريات الحمر و األنسجة مع البروتينات وتعيف خواص زمر

A, B, AB, O   . 
 
 
 
 


