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السكريات

مائيات الفحم•

تحوي زمرة ألدهيد: ألدهيدية•

تحوي زمرة كيتون: كيتوزية•

كال النوعين يوي زمرة كحولية•

Cn(H2O)n: الصيغة العامة للسكريات•



األهمية الطبية البيولوجية

الوقود األساسي للجنين والبالغ: الغلوكوز•

بوليمر من الغلوكوز يصنع ويخزن في الكبد والعضالت: الغليكوجين•

تدخل في تركيب الحموض األمينية: الريبوز•

داء السكري يحدث بسبب زيادة تركيز الغلوكوز في الدم•

عدم تحمل الالكتوز يحدث بسبب غياب أنزيم الالكتاز المعوي•

:فيما يلي جدوال ألهم السكريات •







يدريدالسكريات هي مشتقات ألدهيدية أو كيتونية لكحوالت عديدة اله

:تصنف السكريات إلى•

 الدهيدية أو كيتونية: السكريدأحادية

ثنائية السكريد

قليالت السكريد

عديدات السكريد



حيويةالغلوكوز هو أحادي السكريد األكثر أهمية من الناحية الطبية ال

:تمثل بنية الغلوكوز بثالثة أساليب•

شكل الكرسي    α-D glucoseهورث إسقاط -α-D glucose 3بنية حلقية -2سلسلة مستقيمة       -1

Dextroseلذا يطلق عليه سريريا D، دورانه من النحو %0.0025يوجد الغلوكوز بالشكل الالحلقي بنسبة ال تتعدى : مالحظة



تبدي السكريدات أشكاال متنوعة من المصاوغة

ا هي مركبات تملك نفس الصيغة البنيوية لكنه:  stereoisomersالفراغيةالمصاوغات •
تختلف بالهيئة الفراغية

يسمح وجود ذرات كربون ال متناظرة بتشكيل المصاوغات•

هي عدد ذرات الكربون: nحيث n2= عدد المصاوغات •



أهم أنماط المصاوغة للغلوكوز
1-L & D : حسب اتجاهH- وOH-حول ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الكحولية األولية الطرفية

Dمعظم السكريات في الثديات •
:الفعالية البصرية•

+Dextro rotatory 
Levo rotatory -

:  المزيج الراسيمي•

Dو Lيوجد فيه كميات متساوية من المصاوغين DLهو المزيج •
ليس له أي نشاط بصري ألن فعالية كل مصاوغ تلغيها فعالية المصاوغ اآلخر•

Dيمين 
Lيسار 



«الفيرانوز»و « البرانوز»البنى الحلقية -2

على شكل بيرانوز% 99>الغلوكوز في المحلول •

أهم أنماط المصاوغة للغلوكوز



ا وبيتاالمصاوغات الكربونيلية ألف: األنوميرات-3

لزمرة كحو+ألدهيد =أستيل نصفي : األلدوز•

حولزمرة ك+كيتون = كيتال نصفي : الكيتوز•

:  الغلوكوز البللوري مزيج من •

αDغلوكوبيرانوزβ-أنومير

αDغلوكوبيرانوزα-أنومير

أهم أنماط المصاوغة للغلوكوز

β





المصاوغات الصنوية: اإليبيميرات-4

في 4و2على ذرات الكربون -OHو -Hتختلف عن بعضها بسبب تبدل التوضع الفراغي لـ 
الغلوكوز

أهم أنماط المصاوغة للغلوكوز

جلوكوز



:كيتوز–المصاوغة ألدوز -5

يغة البنيويةالفركتو له نفس الصيغة الجزيئية للغلوكوز لكنه يختلف عنه في الص

أهم أنماط المصاوغة للغلوكوز

ألدهيد

كيتون

فركتوز جلوكوز



ياالعديد من أحاديات السكريدات مركبات هامة فيزيولوج

الجلوكوزينتج عن تحلل 3Cسكر : تريوز•

DNA, RNA, Co enzyme: بنتوز•

مانوزجلوكوز، جاالكتوز، فركتوز، : هكسوز•

غلوكورونات-D: مشتقات حمضية كربوكسيلية للجلوكوز•



ات أخرىتتشكل السكاكر الغليكوزيدية مع بعضها بعضا ومع مركب
:طريقمع زمرة أخرى عن سكريةالعضوية ترتبط فيه مجموعةالمركباتهي مجموعة من:الغليكوزيدات •

O-glycosidicأكسجينية-غليكوزيديةرابطة • bond 

S-glycosidicكبريتية -غليكوزيديةرابطة أو• bond)، تيوغليكوزيدات"الغليكوزيدات اسم نطلق عليها "thioglycosides غليكوزيدات كبيريتيةأو  .

المقوي لتقلصلت )مثل اليجيتال glycosidesطبية الغليكوزيدات دورا أساسيا في األحياء، كما تستخدم العديد من الغليكوزيدات النباتية كأدوية تلعب •
(صاد حيوي)والستربتومايسين ( عضلة القلب

مجموعة سكرية

مجموعة غير سكرية





السكر منقوص األكسجين

Hبالبنية الحلقية بذرة مرتبطة OHسكر استبدلت فيها زمرة •

فوكوز-L، بروتينات سكرية، DNAفي الـ deoxy ribose: مثل•



«الهكسوزأمينات»السكاكر األمينية 

NH2بزمرة OHيتم فيها استبدال زمرة •

هي مكونات بروتينات سكرية، جليكوز أمينو جليكانات•

:  مثل•
D - الموجود في الهيالورونيك أسيد: جلوكوزأمين

D-جاالكتوزأمين موجود في الكوندرويتين

Erythromycin مضاد حيوي



السكاكر الثنائية

مالتوز، سكروز، الكتوز•

تتألف من ارتباط ثمالتين من أحاديات السكرين برابطة جليكوزيدية•





السكريات المتعددة

:النشاء النباتي 
عديد سكر ادخاري عند النبات•

:مكون من ثماالت غلوز تشكل•

%20-15أميلوز •

%85-80أميلوبكتين •



:الغليكوجين

عديد سكر ادخاري عند الحيوانات•

بنيته متشعبة أكثر من أميلوبكتين•

السكريات المتعددة



:اإلينولين

هي النشاء الموجود في درنات وجذور األضاليا والهندباء•

يعطي عند حلمهته فركتوز ويسمى فركتوزات•

يختلف هذا النشاء عن نشاء البطاطا بأنه يذوب بسهولة في الماء الفاتر•

الدكسترينات تنتج عن حلمهة النشاء•

السكريات المتعددة



:السللوز
مكون رئيسي لجدار الخلية النباتية•

غير ذواب في الماء•

4-1جلوكوبيرانوز مرتبطة بروابط β Dيتألف من وحدات •

βألننا النملك أنزيم هيدروالز الذي يحطم الروابط : اليستطيع اإلنسان هضم السللوز•

هو المسؤول عن ضخامة الوجبة الغذائية•

يوجد بكتريا تقوم بهضم السللوز وتولد حرارة: عند المجترات •

السكريات المتعددة





السكريات المتعددة

:الكيتين
عديدات سكريات مهمة بنيويا عند الالفقاريات•

يوجد في الهيكل الخارجي للقشريات والحشرات•

جلوكوزيديةβ(1-4 )مع بعضها بروابط متصلة أمينغلوكوز -D-أستيل-Nتتالف من وحدات •



:كوز أمينوجليكاناتوالجل

عبارة عن سالسل من سكريات معقدة•

بروتيوغليكان← ترتبط هذه السالسل بجزيء البروتين•

ترتبط مع عناصر بنيوية في األنسجة مثل العظم واإليالستين والكوالجين•

تسهيل حركة البنى األخرى← ميزتها أنها تحتفظ بكميات كبيرة من الماء •

هيالورونيك أسيد، سلفات الكوندرويتين، هيبارين: مثل•

السكريات المتعددة



البروتينات السكرية

توجد في مواقع متعددة في سوائل وأنسجة الجسم واألغشية الخلوية•

ير متفرعةبروتينات تحوي سكريات مرتبطة بشكل سالسل قصيرة أو طويلة متفرعة أو غ•

تسمى بالسالسل قليالت السكريدات•



:األحماض السيالية
األمينيةالكربوهيدراتمن َمجموعة•

أستيل حمض النورأمينيك-Oأو -Nمن مشتقات •

أمينسكر مشتق من المانوز :حمض النورأمينيك•

َوَخاليا حيوانيالالنَسيجالُسّكرية، ُخصوصاً فيوالبروتينات الُمخاِطيّ البروتينمن ُمكّوناتَ تُعتبر •
الدم والجنجليوزيدات

هي شحميات سكرية: جنجليوزيدات•



من سكريات توجد بشكل بروتينات سكرية وشحميات سكرية% 5يتكون الغشاء الخلوي من •

LDLتوجد السكريات في بعض البروتينات الشحمية مثل •

إلنسانبروتين سكري أساسي متمم يوجد في الغشاء الخلوي للكريات الحمر عند ا: جليكوفورين•


