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 كيمياء السكرياث                        

 .اث ت للظٌٍس  الاهمُت الٌُمُائُت الخٍُى

 .اث بإهىاغها املخخلكت  دزاطت الظٌٍس

 .اث  جدلو الظٌٍس

 .اث  الخصائص الاطاطُت للظٌٍس

 .ت اث في الػظٍى  اهم الظٌٍس

 .د املسجبؼت  غدًداث الظٍاٍز

 حعريف السكرياث وميشؤها

اث)الٌسبىهُدزاث(  حػٍسل الظٌٍس

ت واطػت الاهدشاز في اليسج الخُىاهُت والىباجُت، جخإلل مً الٌسبىن  ، H2Oو الهُدزاث   Cهي مسيباث غظٍى

 .n ≥3خُث ( CH2O)nوبالخالي صُؿتها الػامت :

اث هى ومىه وظخيخج ؤن  ده  اوالؿلِظير الدهُد ، وهى اما    (C3H6O3ذو الصُؿت )ؤبظؽ ؤهىاع الظٌٍس

 .هُدزويس ي ؤطِخىن.

 ميشؤها

ىش وقو  اث في الىباجاث الخظساء مً خالُ غملُت التريُب الظىئي، خُث ًخم جصيُؼ الؿلًى جدشٍل الظٌٍس

 املػادلت الخالُت:

                      6CO2+ 6H2O + Energy (from sunlight)  C6H12O6 +6O2    

 ألاهميت الكيميائيت الحيويت للسكرياث

اث املصدز ألاطاس ي (1  في حظم إلاوظان . للطاكت حػد الظٌٍس

اث غىصس (2 ؤطاس ي ًدخل في بيُت الخلُت، خُث جدخل في جسيُب الجداز الخلىي  و في  جركيبي حػد الظٌٍس

 .RNAو الـ  DNA جسيُب الـ

 خازج الخلىي .  matrixاملطرق جدخل في بيُت  (3

اث في ؾشائها الخلىي )الخالًا الػصبُت  الخعرف الخلوي  (4 غلى الخالًا بىاطؼت مػسقت وظبت يمُت الظٌٍس

 هي ايثر الخالًا جدىي طٌس(.

اث مسيباث مىدلت باملاء لرا قهي جهىم بدوز هام في  (5  مسيباث ؤخسي ؾير مىدلت . هللالظٌٍس
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ت قلها دوز في  (6  ألي غىصس او طلىى مظلَ مػين. غىد خاحت الخلُت هلل إشاراثلها خاصُت إشاٍز

ت(. جركيب الهرموهاثجدخل في  (7  )اؾلب الهسمىهاث هي بسوجِىاث طٌٍس

اث لها ؤهمُتها  (8  مً البدن. بئزالت السميتبػع الظٌٍس

 جصييف السكرياث

اث في ؤزبؼ صكىف زئِظُت هي:  جصىل الظٌٍس

د   Monosaccharaides (simple sugars)ؤخادًاث الظٍاٍز

ئت  اث ؤبظؽ وجخظمً:طٌس واخدةجخإلل مً حٍص  ، ؤي ال ًمًٌ ؤن جخدلمه إلى طٌٍس

 . Galactoseالغاالكخوز ،و Fructoseالفركخوز ،و  Glucoseالغلوكوز 

د   Oligosaccharidesنلُالث الظٍاٍز

د غددها مً    01>---2جخإلل مً وخداث ؤخادًت الظٍاٍز

ئاث مؼ بػظها  دًت حظاهمُتجسجبؽ هره الجٍص  و ؤهمها: بسوابؽ ؾلٍُىٍش

ىش+ قسويخىش Sucroseالظٌسوش   : وهى غبازة غً ؾلًى

ىش + ؾااليخىش Lactoseالاليخىش   : هى غبازة غً ؾلًى

ىش Maltoseاملالخىش  ىش+ ؾلًى  : هى غبازة غً ؾلًى

د   Polysaccharidesغدًداث الظٍاٍز

ئاث قيها ؤيثر مً    وؤهمها: 01غدد الجٍص

 الٌبد والػظالث وهى ذو طالطل مخكسغت.الؿلٍُىحين: ًخىطؼ بصىزة زئِظت في 

شٍل الجصء السئِس ي في جسيُب حدز الخالًا الىباجُت، وهى ذو طالطل   في الؼبُػت َو
ً
الظُللىش: ؤيثر جىاحدا

 مظخهُمت.

 بشٍل يبير خُث ًدخل في جسيُب حروز الٌشير مً الىباجاث وزمازها 
ً
اليشاء: ًخىاحد في الؼبُػت ؤًظا

 وع.وبروزها و هى طٌس مخجا

د إما  ئاث املٍىهت لها مً هىع واخد( مخجاوستوغدًداث الظٍاٍز ئاث أوغير مخجاوست) حمُؼ الجٍص )الجٍص

اث( .  املٍىهت لها جخٍىن مً ؤيثر مً هىع مً الظٌٍس

اث املػهدة   complex saccharides (glycoconjucates)الظٌٍس

اث جىحد بشٍل مسجبؽ مؼ ؾيرها مً املسيباث   تغبازة غً طٌٍس  و جٍىن: الػظٍى

  اث بسوجُيُت اث جكىم وظبت البروجِىاث قيها( proteoglycansطٌٍس  )وظبت الظٌٍس

  ت اث جكىم وظبت البروجِىاث قيها( glycoproteinsبسوجِىاث طٌٍس  )وظبت الظٌٍس

https://manara.edu.sy/



  

3 
 

  ت  .glycolipidsلُبُداث طٌٍس

  :)اث املػهدة)املسجبؼت  اهمُت الظٌٍس

 .جدخل في جسيُب الٌشير مً الػىاصس الهامت في الجظم مشل الهسمىهاث 

 .في غملُت الخػسف الخلىي 
ً
 مهما

ً
 جداقظ غلى زباث الؿشاء الخلىي و جلػب دوزا

 Monosaccharidesجصييف أحادًاث السكرياث

 )الصمس الٌسبىهُلُت( خظب الصمسة الىظُكُت:

  اث ؤلدهُدًت )ؤلدوشاث( مشل ىش.-Dطٌٍس  ؾلًى

  اث يُخىهُت )يُخىشاث( مشل  قسويخىش.– Dطٌٍس

 خظب غدد ذزاث الٌسبىن:

ىشاث(  ✓ اث زالزُت)جٍس  Hexoseطداطُت )هٌظىشاث(  ✓                          Trioseطٌٍس

اث زباغُت )جُتروشاث(  ✓  Heptoseطباغُت )هبخىشاث(  ✓                     Tetroseطٌٍس

اث خماطُت )بيخىشاث(  ✓  Pentoseطٌٍس

  بين الشالزُت  
ً
اث )ؤنلها جىاقسا  في حظم الاوظان مً خُث الظٌٍس

ً
هره هي الاهماغ الايثر جىاحدا

اث زماهُت و حظاغُت و لًٌ بٌمُاث  (Heptoseللظباغُت هي الظباغُت   ه بىحىد طٌٍس مؼ الخىٍى

 نلُلت.

اث طماث مشتريت :  لهره الظٌٍس

A. حمُػها جدىي شمسة هُدزويظُل  (-OH)   ًان الظٌس ايثر ًان غدد شمس الهيرويظُل ايبر  و ًلما 

.
ً
 حػهُدا

B.  اث ٌشخو مً طٌس ؤصؿس مىه مشاُ: ًمًٌ الخصُى غلى طٌس خماس ي ؤي هىع مً ؤهىاع هره الظٌٍس

و  الصمسة الىظُكُت وذزة الٌسبىن التي بين  CHOH إضافت هيكل كربوويمً طٌس زباعي وذلَ غً ػٍس

 ًمٌىه اصؼىاغه مً طٌس زباعي )ؤلدهُدي ؤو ، وبالخالي غىدما ًكخهجليها
ً
بىش مشال س إلاوظان إلى الٍس

 يُخىوي(.

C.  الظٌس ألاخادي املىحىد بػدد ذزاث مػُىت ًمًٌ ؤن ًخىاحد بإيثر مً شٍل: إماL  املِظس ؤوD  ًاملُم

(L = Left) 

D.  َاث ألاخادًت جمل  هيرويس ي ؤطِخىن غدا زىائي  ذرة الكربون الالمخىاظرة ) الكيراليت(،حمُؼ الظٌٍس

 ؤما اوحه اخخالف قهي:

A.  الدهُد/يُخىن(جخخلل بالصمس الىظُكُت( 

B.             :جخخلل بخىطؼ هره الصمس    .الالدهُدًت جىطػها ػسفي .الٌُخىهُت جىطػها ؾير ػسفي 
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اث. داث = الظٌٍس  ملخىظت: الاوٍش

اث ألاخادًت املىحىدة في حظم إلاوظان هي مً الىمؽ   . D* حمُؼ الظٌٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىشاث   Trioses:التًر

  ؤلدوش ؤو يُخىش ًمًٌ ؤن ًٍىن. 

  ؤبظؽ طٌس ؤلدوشي هى

   glyceraldehydeالؿلِظسؤلدهُد

  ؤبظؽ طٌس يُخىشي هى زىائي هُدزويس ي ألاطِخىن 

dihydroxyacetone . 

 ًدظمان بانهما:

 لهما ؤهمُتهما الٌبيرة في الاطخهالب. .0

قىطكاث( و )زىائي هُدزويس ي  3ًخىاحدان في الجظم بشٍل مكظكسغلى شٍل )ؾلِظيرؤلدهُد  .2

 ؤطِخىن قىطكاث(،وال ًخىاحدان بشٍل خس إال بٌمُاث نلُلت.

 لهما دوز يبير في إهخاج الؼانت.لهما دوز يبير في غملُت جدلل الظٌس وبالخالي  .3

 :Tetrosrsالخُتروشاث 

 ( اث الشالزُت بئطاقت حرز يسبىوي غلى شٍل د ( قُدشٍل CHOHًخم الخصُى غليها مً الظٌٍس الظٍاٍز

 السباعي.

 :ت  في الػظٍى
ً
 D-Erythrose  ،D-Tetrose    ،D-Ereythruloseؤيثر ؤهىاغها جىاحدا

 

ت       1ذزة الٌسبىن  ت: مظؤولت غً الخاصُت الاهىميًر الاهىميًر

α-β 

ت )الٌيرالُت(:  ذزاث الٌسبىن الاًبُميًر

ت.)ذزاث  مظؤولت غً الخاصُت الاًبُميًر

 (5-4-3-2الٌسبىن 

اث غلى شٍل  خظب جىطؼ شمسة   L/D formمظؤولت غً جصيُل الظٌٍس

 الهُدزويظُل

 D  شمسة الهُدزويظُل غلي ًمين ذزة الٌسبىن الٌيرالُت وL  الصمسة غلى

 ٌظاز ذزة الٌسبىن الٌيرالُت.
 

ًان  6جسجبؽ ذزة الٌسبىن   Puranoseالٌدىلُت مؼ ذزة يسبىن اخسي )جددد اذا 

/ Furanose) 
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 مالخظت:

 .ose الظٌس ألالدهُدي جظاف له الالخهت

 .uloseالظٌس الٌُخىوي جظاف له الالخهت 

 :Pentoseالبيخىشاث 

  ألنها 
ً
تمهمت حدا بىش مىهىص ألايسجين ، وؤشهسها: جدخل في جسيُب ألاخماض الىىٍو بىش والٍس الٍس

 ويالهما شٍل ؤلدوشي.

 في حظم إلاوظان 
ً
وجٌمً ؤهمُتها  الشٍل ألالدوشي للظٍايس الخماطُت هى ألايثر شُىغا

تفي ؤنها    جدخل في جسيُب ألاخماض الىىٍو

 :Hexoseالهٌظىشاث 

  جيشإ مً إطاقتCHOH .إلى الظٍايس الخماطُت 

  في الؼبُػت هى 
ً
ىش ؤيثرها جىاحدا  )ؤلدوشي(، الؿلًى

ت:  ؤهمها مً الىاخُت الخٍُى

i. D) .ىش( الظٌس الجائل في الدوزان  ؾلًى

ii. (D-.طٌس ٌػخمد غلُه في حؿرًت الىؼاف )قسيخىش 

iii. D)–.)ؾااليخىش 

 

 

 

 

 

 

 

Ketose                          Aldose  

 ثىائي هيدروكس ي اسيخون 

DIHYDROXYACETONE 

 

 GLYCERALDEHYDEؾلِظسالدهُد

 

C3 

ىش  ERYTHRULOSEاًرثرولوز   ERYTHROSE C4اززٍس
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 XYLULLOSE/كسيليلوز RIBULOSEريبولوز 

 

بىش/يظلُىش   RIBOSE, XYLOSEٍز

 

C5 

 FRUCTOSEفركخوز 

 

ىش/ؾااليخىش/ماهىش   ,GLUCOSEؾلًى

GALACTOSE, MANNOSE 

 

C6 

الفراغيت:جصييف السكرياث في الطبيعت مً الىاحيت   

 املسيباث الٌيرالُت: .0

  ذزة الٌسبىن الالمخىاظسةAsymmetric.الٌيرالُت( جسجبؽ بإزبؼ  شمس وظُكُت مخخلكت( 

 ت مخخاًلت الُت ( ًجػل املسيباث الظٌٍس ؤي لها شمسة يسبىن في  وحىد هره الرزة )ذزة الٌسبىن الٌيًر

 الخُاُ قٍُّىن مسيب شبُه )ممايب ( لٌىه ًخخلل بالخىطؼ الكساغي.

  إما ًكون مً الىمط وهرا الشٍل الكساغي L أو مً الىمطD. 

 املمايب البصسي: .2

  ؤي طٌس لدًه ندزة غلى خسف الظىء املظخهؼب الري ًمس مً خالله بدُث ًٍىن هرا الاهدساف إما

، ؤو هدى الِظاز وغىدها ًٍىن املخلُى L-+/Dهدى الُمين وغىدها ًٍىن املخلُى الظٌسي مً الىمؽ 

 . مشاُ:D- +/Lالظٌسي مً الىمؽ   

  ىش ًدسف الظىء هدى الُمين  .Dextro-rotatoryالؿلًى

  الكسيخىش ًدسف الظىء هدى الِظاز Levo-rotatory. 

  ج الساطُمي  ال ًدسف الظىء.  Racemicبِىما املٍص

  ت مً املصاوؾين ج الساطُمي: ًخٍىن غىد وحىد يمُاث مدظاٍو خُث جهىم قػالُت ًل   D/Lاملٍص

 مصاوؽ بالؿاء قػالُت املصاوؽ الاخس.

 ٌظاوي غدد الرزاث الٌيرالُت. nخُث ان   2nًصوميراث =وحىد ذزة الٌسبىن الٌيرالُت ٌػني وحىد غدد مً الا 

 الاًصومير: .3
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للمجمىغاث  الخىطؼ الكساغيولٌنها جخخلل بػظها غً بػع في  هكع الصُؿت الٌُمُائُتؤي مسيباث جدىي  ⌬

 خُى ذزة الٌسبىن الٌيرالُت. الىظُكُت

ت )الٌيرالُت(هى  ⌬  الري ًددد غدد ممايباث ًل طٌس.وبالخالي ًمٌىىا الهُى ؤن غدد الرزاث ألاهىميًر

 .Dو   Lوجٍىن هره املمايباث مىشغت بالدظاوي بين الشٍلين 

ت هى الشٍل  مالخظت: ت ال جدىي ؤهظُماث D الشٍل املهُمً وألايثر جىاحدا في الػظٍى هظسا ألن الػظٍى

حظخؼُؼ الػمل غلى 

  Lالشٍل 

غدد ذزاث  :1مثال

الٌسبىن الٌيرالُت في 

الؿلِظس ؤلدهُد هى 

0. 

وبالخالي وخظب 

املػادلت ًٍىن 

 ؾلِظير ؤلدهُد ،            -L للؿلِظير ؤلدهُد ممايبان، هما :    

                                                            D- .ؾلِظس ؤلدهُد 

 22 4=يسبىن ال مخىاظسجين، ًٍىن غدد املمايباث: في خاُ مسيب طٌسي ًدىي ذزحي : 2مثال

 .Dوممايبين مً الىمؽ  Lممايبين مً الىمؽ 

  ت مً الىمؽ  : Dؤيثر املمايباث ألالدوٍش

 D-Allose  , D-Altrose ,   D-Glucose , D-Mannose, D-Gulose, D-Idose ,      

D-Galactose, D-talose 

  ت مً الىمؽ  : Dؤيثر املمايباث  الٌُخىٍش

 D-Psicose, D-Fructose, D-Sorbose, D-Tagatose. 

4. Epimer: 

ان ًخخلكان غً بػظهما البػع  ◉          بالخىطؼ خُى ذزة يسبىن واخدة قهؽمسيبان طٌٍس

ىش والـ -Dالـ  مثال:  ان خُث الاخخالف بُنهما في الخىطؼ غلى ذزة الٌسبىن -Dؾلًى  .4زنم ؾااليخىشإبُميًر

ىش والـ -Dالـ  ان خُث الاخخالف بُنهما في الخىطؼ غلى ذزة الٌسبىن -Dؾلًى  .2زنم ماهىش إبُميًر

بُلىش والـ -Dويرلَ الـ  ٍىن الاخخالف بُنهما غلى ذزة الٌسبىن زنم -Dٍز لىش ٍو  .3يٍص
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 ؤشٍاُ جىاحد الظٌس:

اث بإخد شٍلين: ◈  ًمًٌ ؤن جخىاحد الظٌٍس

 .Fischer's Projection: ٌظمى صُؿت قِشس Linearالشكل الخطي  .0

 .Haworth Projection: ٌظمى صُؿت هاوزر Cyclizedالشكل الحللي  .2

◈ . ، 
ً
اث مً الشٍل الخؼي)ال ٌظخخدم( إلى الشٍل الخلهي ألهه ؤيثر اطخهسازا  جخدُى الظٌٍس

 مً الشٍل الخؼي ◈
ً
 شاد الاطخهساز في املسيب )قالشٍل الخلهي ؤيثر اطخهسازا

ً
ًاهذ الخلهت ؤيثر احظاغا لما   ًو

 مً الشٍل خماس ي الخلهت(.
ً
 ... والشٍل طداس ي الخلهت ؤيثر اطخهسازا

 % خلهُت الشٍل.99% مً الظٍايس جىحد بالشٍل الخؼي، بِىما 0في حظم إلاوظان ؤنل مً  ◈

 جحلم السكرياث

 جدلو الظٍايس ألاخادًت

ىش، الؿااليخىش، الكسيخىش.  ؤهم الظٍايس ألاخادًت هي زالزت: الؿلًى

ىش  ألاهم قيها هى % البانُت هي ؾااليخىش  وقسيخىش، باإلطاقت إلى 01% مً طٌس الدم والـ91خُث ٌشٍل  الؿلًى

 في الؼبُػت.
ً
 ؤهه ألايثر جىاحدا

ما  OH)ألالدهُدًت ؤو الٌُخىهُت( مؼ الصمسة الهُدزويظُلُت C=Oًددر الخدلو بازجباغ شمسة الٌسبىهُل ❤

 في خالت الظٌس الظداس ي(. 5نبل ألاخيرة )غلى ذزة الٌسبىن 

 :ًيخج غً هرا الخكاغل

مسيب هصل  .0

في خالت  Hemiacetalاطِخالي

جخٍازل الصمسة  ألالدوش،

 ألالدهُدًت 

( مؼ هُدزويظُل 0)غلى الٌسبىن 

  5الٌسبىن 

( ًيخج غىه 5-0ؤي ًددر جٍازل )

 .Pyranoseطٌس طداس ي الخلهت 

 ، غادة جخٍازل الصمسة الٌُخىهُتالٌُخىش في خالت  Hemiketal صل يُخاليمسيب هؤو  .2

 5( مؼ هُدزويظُل الٌسبىن 2)غلى الٌسبىن 

ددر جٍازل )  Furanose( ًيخج غىه طٌس خماس ي الخلهت 5-2ٍو
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  طٌس طداس ي ؤلدهُدي/: جحلم الغلوكوز/ 

ت، وجدشٍل5-0ًددر الخٍازل بين الٌسبىهين ) -0 ىش ًل  ( وجيخج خلهت بيراهىٍش بىِخان خلهُخان للؿلًى

 منهما ؤهىمير لآلخس

 .βوإما  αإما   D-Glucopyranoseًؼلو غلى ًل منهما  -2

3- β-D-Glucopyranose  جخىطؼ قُه شمسةOH  ًاملىحىدة غلى الٌسبىن ألاهىميري في هكع الجهت م

CH2OH )أو باججاه ألاعلى( .CIS)) 

4- α-D-Glucopyranose  جخىطؼ قُهOH يري في الاججاه املػايع لـ الٌسبىن ألاهىمCH2OH أو باججاه(

  ) الاسفل

ىش في مدلُى مائي  هى   %، 98.5بيظبت  D-Glucopyranose: الشكل البيراهوزيالشٍل املظُؼس للؿلًى

 β% مً الشٍل 62، وα% مً الشٍل 36وجهظم إلى 

 مالخظت: الشٍل ألايثر جىاحدا في حظم إلاوظان هى ؤًظا الشٍل الببيراهىشي.

 خُث  ��
ً
ىش ؤن ًخدلو بشٍل آخس وهى الشٍل الخماس ي )الكُىزاهىشي( لٌىه هادز وؤنل اطخهسازا ًمًٌ للؿلًى

 .(4و1ًددر الخٍازل بين الٌسبىهين)

  طٌس طداس ي يُخىوي/: جحلم الفركخوز/ 

  

 

 

 4و  1
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ٌشٍل الكسيخىش اليظبت ألانل مً الظٍايس في دم إلاوظان، ومؼ ذلَ حػخمد غلُه بػع ألاغظاء بشٍل ؤطاس ي 

، لرلَ ًٌثر جىاحد الكسيخىش في الظائل املىىي، بِىما في الدوزان ال جخجاوش وؤهمها الىؼافللخصُى غلى الؼانت 

ػد 01وظبخه  ت، َو  ألاؾرًت الؿىُت بظٌس الكسيخىش. الػظل ؤهم%، وجىاحده نلُل في ألاخُاش الخلٍى

ت 5-2ًخدلو الكسيخىش بالخٍازل بين الٌسبىهين ) -α-Dقئما ؤن ًخٍىن Furanose( لخيخج خلهت قُىزاهىٍش

Fructofuranose ؤو 

 β-D-Fructofuranose  خظب مىطؼ الهُدزويظُل باليظبت لـCH2OH. 

 

 مالخظاث:

-251ًجب ان جٍىن الهُمت الاقتراطُت بين ) ًؼلب مػاًسة وظبت الكسيخىش في الظائل املىىي خُث -0

ت مما ًؤدي 411 ( ملـ/مل وههصها ًؤدي الى ههص في الؼانت الالشمت لخسيت الخُىاهاث املىٍى

 للػهم.

ًىحد الكسيخىش بشٍل ؤطاس ي غلى شٍل قُىزاهىشي خماس ي، ؤي الصُؿت السئِظُت له هي صُؿت  -2

 هاوزر.

ت مً خالُ الخٍازل بين ًمًٌ ؤًظا للكسيخىش ؤن ًخدلو بشٍل طداس ي  -3 شٍل خلهت بيراهىٍش َو

 (، ولٌىه ؤنل جىاحدا مً الشٍل الكُىزاهىشي.6-2الٌسبىهين )

 في املخلُى املائي للكسيخىش ٌظُؼس الشٍل البيراهىشي. -4
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 الخصائص الاساسيت للسكرياث

 خاصُت الايظدة:

اث الاخادًت و ايظدتها جخم اما غلى شمسة اُ  ❤  الاولى او الاخيرة او يالهما. OH–جخايظد الظٌٍس

 Aldonic acids الايظدة غلى شمسة الهُدزويظُل الاولى:    هدصل غلى اخماض الالدوهَُ .1

ىش غبر الايظدة                مثال:   ىدوهَُ           ؾلًى  ؾلًى

 ؾااليخىدوهَُ               ؾااليخىش غبر الايظدة                     

 Uronic Acids شمسة الهُدزويظُل الاخيرة: هدصل غلى اخماض الاوزوهَُالايظدة غلى  .2

ىزوهَُمثال:  ىش بااليظدة                      ؾلًى  Glucuronic acid ؾلًى

 . Saccharic Acidالايظدة غلى شمسحي الهُدزويظُل الاولى و الاخيرة مػا: هدصل غلى اخماض الظٍاٍزَ .3

ىزوهَُ مثال: ىش بااليظدة ؾلًى  ؾلًى

 ؾااليخىش بااليظدة ؾااليخىزوهَُ        

 ،ألايظدة وإلازحاع غملخُان مخالشمخان خُث غىصس ًخإيظد وآخس ًسحؼCHO  جخإيظد إلىCOOH     مثال: 

ىش ًصبذ خمع الؿلٍُىزوهَُ  .الؿلًى

  ت التي جهىم بئشالت طمُت بػع ىزوهَُ مً ألاخماض الظٌٍس املسيباث في البدن والطُما خمع الؿلًى

سجبؽ بدمع  اث الدم الخمساء خُث ًرهب إلى الٌبد ٍو البُلىزوبين الىاجج غً جدؼم الهُم غىد اهدالُ الٌٍس

ت، اما في خاُ ههص ازجباغ الخمع  و الهىاة املساٍز خم الخخلص مً البُلىزوبين غً ػٍس الؿلٍُىزوهَُ ٍو

 ذلَ الى جسايمه بالجظم و خدور اليرنان.الؿلٍُىزووي مؼ البُلىزوبين لظبب ما طُؤدي 

 مداخلت: 

و ؤيثر            Amino Group الظٍايس الامُيُت جيخج غً اطدبداُ اخدي الصمس الهُدزويظُلُت بصمسة امُيُت

 و اللران ًخىاقسان بٌثرة في اليظُج الػصبي.  Glucoseamine/Galactoseamineالظٍايس الامُيُت وحىدا: 

 

 

 إلازحاع:خاصُت 
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جهىم الظٍايس بئزحاع بػع املػادن والطُما ذزاث الخدًد بشٍلها الشالسي و الىداض بشٍلها الشىائي  ◉

املخىاحدة في بػع الٍىاشل التي ًمٌنها ؤن جهىم بإيظدة الظٌس وؤيظدة الىظُكت ألالدهُدًت إلى شمسة 

 .يسبىيظُلُت

 

ت.حمُؼ الظٍايس ألاخادًت حػخبر طٍايس مسحػت بظبب   اخخىائها غلى ذزة يسبىن خسة ؤهىميًر

ت  ◉ د قلِظذ حمُػها مسحػت ألن إلازحاع ٌػخمد غلى وحىد ذزة يسبىن ؤهىميًر ؤما نلُالث و غدًداث الظٍاٍز

 بالنهاًت املسحػت.خسة قخدعى نهاًت الظلظت التي جدىي هره الرزة 

في بُى ألاشخاص الرًً ًخجاوش لديهم ؤطخكُد مً خاصُت إلازحاع في املجاُ الؼبي في اخخباز يشل الظٌس  ◉

ىش  ت للؿلًى  مل )مسض ى الظٌسي(./ملـ 180 مظخىي طٌس الدم الػخبت الٍلٍى

ًاشل بىدًٌذ◉ ًاشل قهلىـ و  .ؤيثر الٍىاشل املظخخدمت شُىغا في هره الػملُت هي 

ًاشل قهلىـ -0 خاث الىداس ي : جسيُب    NaOHوهدزويظُد الصىدًىم 4CuSOغبازة غً يبًر

 . الصىدًىم والبىجاطُىمػسػساث و 

ًاشل بِىدًٌذ -2 خاث الىداس ي :جسيُب  وطخيراث  Na2CO3 ،يسبىهاث الصىدًىمCuSO4 يبًر

 .الصىدًىم

 ُ في ؤهبىب زم cm3 0.5  اطخخدما هران الٍاشكان في الٌشل غً الظٌسي و ذلَ بىطؼ يمُت مً البى

ىش في البُى ًخلىن الٍاشل باللى  ًاطُد إطاقت الٍاشل،في خاُ وحىد طٌس ؾلًى ن ألاخمس بظبب وحىد ؤ

 ، خُث جخإيظد الصمسة الٌسبىهُلُت إلى يسبىيظُلُت.سالىداض التي حػؼي اللىن ألاخم

 مالخظاث:

ًلما شادث شدة اللىن ألاخمس ًلما شادث يمُت الظٌس بالبُى وفي خاُ ؤغؼى الٍاشل اللىن الهسمُدي  (0

 
ً
 .ؾامو بالخالي ًٍىن طٌس البُى غالي حدا

ىش التي جبلـجبدؤ ألاذًاث ال (2 ت للؿلًى ت غىدما ًخجاوش طٌس الدم الػخبت الٍلٍى مل ؤما  100 /ملـ 180 ٍلٍى

 /ملـ 180 - 140 ألاذًاث لباقي ألاغظاء التي حشمل شبٌُت الػين و ؤذًت ألاغصاب جبدؤ غىد ؤزنام جتراوح بين

 . مل 100

قُػخمد بشٍل ؤطاس ي غلى جدُى الكسيخىش ًدخىي غلى شمسة يُخىهُت وال ًدخىي غلى شمسة الدهُدًت  (3

الىظُكت الٌُخىهُت إلى وظُكت ؤلدهُدًت ألن الشٍل الٌُخىوي ال ًخإيظد مباشسة بالخالي الظٌس الٌُخىوي 

 .ًخدُى إلى شٍل ؤلدهُدي وبػدها جخم ؤيظدجه

الامين الظٍايس الاخادًت هظسا لىحىد شمس وظُكُت و هُدزويظُلُت نادزة غلى الايظدة و الازحاع او ههل  (4

ً الٌشير  حشٍل مجمىغت مً املسيباث هي اما اخماض او يدىالث جخىطؼ في الجظم و ٌظخكاد منها في جٍٍى

ت.  مً املسيباث الػظٍى

5) . ىش ًدشٍل لدًىا الظىزبِخُى  غىدما ًخم ازحاع الؿلًى
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 جم اطخخدام شسائؽ قيها مٍىهاث مدلُى قهلىـ ؤو بِىدًٌذ ؛ جىطؼ غليها ههؼت مً الظائل  (6
ً
املساد خدًشا

ؼت . ( قُخؿير لىن الشٍس ًالبُى  الٌشل غىه )

 خاصُت طم الكىطكاث:

د مخىىغت و  Sugar phosphateجدشٍل مسيباث حظمى  (0 مً اطترة الصمس الكىطكاجُت بىطاػت اخادًاث طٍاٍز

 هرا الامس له اهمُت في الاطخهالب.

مل ػانت في الجظم الا و هى ال ًمًٌ اطخهالب الظٌس ما لم جخم قظكسجه و جخم هه الػملُت مً خالُ خا (2

ATP  م هانل لصمسة الكىطكاث و اهٍص م الٌُىاشغً ػٍس  .هى اهٍص

 الظٌس بػد قظكسجه ال ًمًٌ ان ًخسج مً الخلُت. (3

 خاصيت جكويً الرابطت الغليكوزيدًت و الغليكوزيداث

 م
ً
ئاث مٍىهت مً الظٌس املسجبؽ بجصيء آخس طٌسي ؤو ؾير طٌسي وؾالبا داث هي حٍص ا ًٍىن حصيء الؿلٍُىٍش

دًت  و السابؼت الؿلٍُىٍش ىش مؼ هدزويظُل املُدُل قُدشٍل مسيب الؿلٍُىن غظىي غً ػٍس  ًإن ًسجبؽ الؿلًى

 .)املسيب ؾير الظٌسي (املسيب الظٌسي( وألاؾلٍُىن (

  

 

 

 

 

دًت  ؤهىاع السوابؽ الؿلٍُىٍش

دًت.Oجدشٍل زابؼت  )حرز هدزويظُلي( ألاويسجينالازجباغ مؼ  -  _ؾلٍُىٍش

بىش في N_جدشٍل زابؼت )حر زامُني( الازجباغ مؼ الىتروحين - دًت يما بين ألادهين والٍس ؾلٍُىٍش

داث يما في اُ  ATP. الىىٍو

ذ جدشٍل زابؼت - دًتS_الازجباغ مؼ الٌبًر  .ؾلٍُىٍش

aglycone  

glycone  

glycosidic bond  
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دًت C_الازجباغ مؼ الٌسبىن جدشٍل زابؼت -  .ؾلٍُىٍش

داث الهلبُت خُث جدخىي ٌ   ت والتي ؤهمها الؿلٍُىٍش ظخكاد مً هره الخاصت في جسيُب الٌشير مً الادٍو

داث الهلبُت حظهم في غالج نصىز ( حمُػها غلى الظخيروئُداث يمسيب ؤؾلٍُىوي(. وهره الؿلٍُىٍش

 الهلب مشل مسيب الدًجُخاُ بخإزيرها غلى مضخت الصىدًىم والبىجاطُىم.

بخىماٌظين.جم اصؼىاع ؤًظا   ًالظتًر ت   صاداث خٍُى

 أهم السكرياث في العضويت

د  :  Monosaccharaidesؤخادًاث الظٍاٍز

 ىش،الؿااليخىش،الكسيخىش،املاهىش  :ؤهمها  .الؿلًى

 اث ابظؽ منها د ال جخدل إلى طٌٍس  ؤخادًاث الظٍاٍز

ىش: .0  الؿلًى

 طٌس مسحؼ. -

 طٌس الدم الجائل في الدوزان. -

ت )الدم(. )غلى شٍل الؿلٍُىحين( ًدخل في جسيُب الٌبد والػظالث  -  والظىائل الخٍُى

زم خمع الظٌس بػد   )ؤيظدة الىظُكت ألالدهُدًت( ًخإيظد بظهىلت لُػؼي خمع الؿلٍُىوي  -

 .6ؤيظدة زاهُت غلى الىظُكت الٌدىلُت زنم 

والري ًلػب  6 لت في املىنؼيما ًدشٍل هدُجت ؤيظدة خمع الؿلٍُىوي الخاوي غلى وظُكت يسبىيظُ -

 دوزا هاما في إشالت طمُت الػدًد مً املسيباث في الٌبد.

، و ًدشٍل مً اماهت اليشاء و الظللىش و ًدخل في جسيُب الظٍايس  - ىش إلى الظىزبِخُى ًسحؼ الؿلًى

 الشىائُت.

ت الخُت ًىحد بشٍله البيرؤهىشي - ىش في الػظٍى  .D-glucopyranose  α-الؿلًى

 ٌس الكىايه(:الكسيخىش )ط .2

 ..ؤهم الظٍايس الظداطُت الٌُخىهُت و ًىحد بشٍل اطاس ي بالكىايه و الػظل وهى ؤشد الظٍايس خالوة 

 .ٌػخبر مصدز الؿراء السئِع للىؼاف خُث ًىحد في الظائل املىىي 

  ت بشٍلها ىحد في الػظٍى ، ٍو ًخإيظد الكسيخىش بظهىلت يما ًسحؼ إلغؼاء مسيب الظىزبِخُى و املاهِخُى

 .α-D-fructofuranoseالكُىزاهىشي

 ىش بػملُت جدعى  Glecogenesisًخدُى الكسيخىش الكائع غً خاحت الىؼاف إلى ؾلًى
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 طٌسالخلُب(:(الؿااليخىش  .3

  بشٍل زئِس ي )ٌشٍل اليظبت الػظمى مً خلُب الام(.ألاػكاُ السطؼ ٌػخمد غلُه 

  ىش بالخىشع الكساغي لجروز الهُدزويظُل خُى ،لرلَ قهى اًبُمير 4ذزة الٌسبىن زنم ًخخلل غً الؿلًى

ىش غلى ذزة الٌسبىن   . 4 للؿلًى

 َُىش بػملُت  .ًخإيظد بظهىلت لُػؼي خمع الؿااليخىه  .Glycogenesisؤًظا ًخدُى الكائع مىه إلى ؾلًى

 ( ت بالشٍل البيراهىشي  ؾااليخىبيراهىش(. -α-Dًىحد بالػظٍى

  ىش بػملُت   Glycogenesis جدعىًخدُى الؿااليخىش الكائع إلى ؾلًى

اث ٌظمى  اث إلى طٌٍس ًالدهىن   Glycogenesisؤي جدُى الظٌٍس ت  اث الى مىاد ؾير طٌٍس ؤما جدُى الظٌٍس

 Glycogenosisًدعى 

 :إن غدم جدمل الؿااليخىش ًؤدي إلى جسايمه في الجظم مما ٌظبب الػدًد مً املشاًل 

 في الٌبد: حشمؼ يبد. .0

 في الدماؽ: جخلل غهلي. .2

 الظاد في الػين: .3

 

Oligosaccharides د  نلُالث الظٍاٍز

 مسحػت. وؾير مسحػت إلى صىكذ .0

اث .2 ت خسة يسبىن  ذزة قيها التي هي املسحػت الظٌٍس  خس.آ مسيب ؤي مؼ جسجبؽ ؤن حظخؼُؼ ؤهىميًر

داث هره ؤهم  الشىائُت: الظٍاٍز

 الظٌسوش 

 الؼػام. بظٌس ٌػسف 

 ئخين مً ًخإلل دًت  بسابؼت ًسجبؼان β-D-Fructose و  α-D-Glucoseمً حٍص اي ذزة  α1 ــ   β2ؾلٍُىٍش

ىش  في 1 املىنؼ في الكػالت الٌسبىن   وهىا الكسيخىش  في 2 املىنؼ في الكػالت الٌسبىن  ذزة مؼ جسجبؽ الؿلًى

ت ذزة ومما ًؤدي الى غدم وحىد بػظهما مؼ الىظُكُخان الرزجان طترجبؽ  وبالخالي خسة ؤهىميًر

ىش  مً ًل في الىصكي لؤلطدُل هُدزويظُل وحىد لػدم طٌس زىائي ؾير مسحؼ قالظٌسوش  الؿلًى

 .والكسيخىش 

 ىش  مً ًل باإلماهت ٌػؼي  والكسيخىش  الؿلًى

 

 

  املالخىش 
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 ئخين مً ًخإلل ىش  α-D ( مً حٍص   جسجبؼان )ؾلًى
ً
دًت بسابؼت مػا الٌسبىن  ذزة جسجبؽ ؤي α-1,4 ؾلٍُىٍش

ت ُ  الجصيء في 1 املىنؼ في الخسة ألاهىميًر  ذزة وجبهى الشاوي الجصيء في 4 زنم الٌسبىن  ذزة مؼ ألاو

 هدزويظُل وحىد بظبب مسحؼ زىائي طٌس املالخىش  وبالخالي خسة، الشاوي للجصيء 0املىنؼ  في الٌسبىن 

دي ىش، حرزي  ألخد خس ؾلٍُىٍش  الؿلًى

 ظخكاد  :حدًدة مسيباث صىؼ خالله مً ًمًٌ ؤهه للمالخىش  إلازحاغُت الخاصت مً َو

ئاث غدد شاد إذا  ىش  حٍص  .ؤمُلىش  ٌظمى مظخهُمت والظلظلت 10 غً املالخىش  في الؿلًى

ئاث غدد شاد إذا  ىش  حٍص  .ؤمُلىبٌخين ٌظمى مخكسغت والظلظلت 10 غً املالخىش  في الؿلًى

ئاث غدد شاد إذا  ىش  حٍص  .الؿلٍُىحين ٌظمى 18 غً املالخىش  في الؿلًى

 ىحد دشٍل الخبىب في الظٌس هرا ٍو  .املالخاش بخإزير اليشاء خلمهت مً ٍو

  الاليخىش 

 ئخين مً ًخإلل دًت بسابؼت جسجبؼان D-galactoseβ-مؼ   β-D-glucose  α/هما  حٍص  β-1,4.ؾلٍُىٍش

 دي هُدزويظُل وحىد بظبب مسحؼ زىائي طٌس ىٍش ىش  لجرز جابؼ خس ؾلًى  .الؿلًى

 ألاػكاُ لدي ألاولى املساخل في املظخخدم ألاطاس ي الظٌس وهى الخلُب طٌس باطم ٌػسف. 

 ىش  إلى الاليخىش  ًخدلمه ختى  ؤهظُم ًىحد ؤن ًجب الدوزان( إلى ًيخهالن الرًً(وؾااليخىش  ؾلًى

داش _ β) D الاليخاش  جدمل بػدم الخالت هره وحظمى الخميرة غىش هره خالت في ولًٌ ،)ؾااليخىٍش

 البؼً وجؼبُل بؼني بإلم ًخظاهس الاليخىش، اطخهالب غلى املهدزة بػدم جخجلى التي الىزاسي الاليخىش 

ُ  والبٍاء لدي ألاػكاُ السطؼ بػد  .الؿراء مً الخلُب باطدبػاد ذلَ مػالجت وجخم الخلُب جىاو

 :إلى الشىائُت الظٍايس جصىل وبالخالي

داث  الظٌسوش(.( املسحػت وؾير )واملالخىش  الاليخىش ( املسحػت الشىائُت الظٌٍس

ئت جخجلى التي الخسة إلازحاغُت الصمسة اطدىادا لىحىد وذلَ  الصمسة في املىحىدة الخسة ألاويسجين بجٍص

ت ؤو يُخىهُت( الٌسبىهُلُت  . إلازحاغُت بالخاصت جخمخؼ التي  )ؤلدوٍش

 

 Polysaccharidesغدًداث الظٍايس 

 :إلى البيُىي  الخصيُل خظب وجهظم بالؿلٍُاهاث جدعى

د غدًداث homoglycans: املخجاوظت الؿلٍُاهاث .0  مً قهؽ واخد هىع جدخىي  ؤي مخجاوظت طٍاٍز

د ؤخادًاث  .الظٍاٍز

د غدًداث :heteroglycans املخؿاًسة الؿلٍُاهاث .2  مً هىع مً ؤيثر غلى جدخىي  ؤي مخؿاًسة طٍاٍز

 .الظٍاًد ؤخادًاث

دُت ؤو مُدُلُت ؤو ؤمُيُت شمسة غلى ًدخىي  مسيب ؤي د غدًد هى يبًر  .مخجاوع ؾير طٍاٍز
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ُ  ًخؿير د غدًد وجسيُب ػى ئاث غدد خظب الظٍاٍز اث له، املٍىهت الجٍص  املخجاوظت وؾير املخجاوظت الظٌٍس

 .)خؼُت طلظلت(مخكسغت ؾير ؤو ؤما مخكسغت جٍىن 

 :إلى قخهظم الىظُكي الخصيُل خظب ؤما

د .0 ىش  مً الكائع خُث الظُللىش، مشل بىائُت: غدًداث طٍاٍز  غلُه هدصل الري بِخا شٍل غلى الؿلًى

ت الٌخلت حشٌُل في ٌظاهم طُللىش  شٍل غلىًخخصن  ألالُاف مً  .إلامظاى خدور ومىؼ البراٍش

د .2 يُت: غدًداث طٍاٍز ىش  مً الكائع ًخخصن  خُث الؿلٍُىحين مشل جخٍص  شٍل غلى البدن في الؿلًى

 ؾلٍُىحين.

د غدًداث - يُت الظٍاٍز  غىد (والؿلٍُىحين )الىباث غىد (وألامُلىبٌخين ألامُلىش : املخجاوظت الخخٍص

 .)إلاوظان

د غدًداث -  .والٌُخين الظُللىش  :املخجاوظت)البىائُت (التريُبُت الظٍاٍز

اث - ىشؤمُيُت الؿلٍُاهاث: املخجاوظت ؾير الظٌٍس  و )والظٍايسالخمظُت ألامُيُت الظٍايس (الؿلًى

 .الهُالىزهَُ خمع

 homoglycans: املخجاوظت  الظٍايس

 :اليشاء

د غدًد هى - ىش  α-D ( وخداث مً يبير غدد مً مٍىن  طٍاٍز  بسابؼت ببػظها املسجبؼت قهؽ( الؿًى

دًت.  ؾلٍُىٍش

 مصادز مً زئِس ي مصدز واليشاء للؼانت، يمخصن  وحظخخدمه اليشاء جيخج الخظساء الىباجاث ًل -

 غىد إلاوظان. الؿراء

 :مً مٍصج غً هىغبازة -

 ألامُلىش: .0

ىش  مً مخكسغت ؾير خؼُت طالطل غً غبازة وهى اليشاء يمُت مجمل مً % 20-10 ٌشٍل  جسجبؽ الؿلًى

ػؼي املاء في ًىدل مسيب وهى )α-1,4 الىىع بسوابؽ مً  .الُىد مؼ ؤشزم لىها َو

 ألامُلىبٌخين: .2

ىش  مً مخكسغت طالطل غً غبازة وهى اليشاء يمُت مجمل مً% 90-80 ٌشٍل ئاتها جسجبؽ الؿلًى  حٍص

ػؼي املاء في ًىدل ال مسيب وهى α-1,6 وزوابؽ  α-1  زوابؽ وهم السوابؽ مً بىىغين   لىها َو
ً
 .الُىد في بىكسجُا

  الؿلٍُىحين:

ت طٌس الدم. -  له دوز ؾرائي و اطخهالبي و دوز في طبؽ طٍى

لت طالطل مً ًخإلل - ىش - Dوخداث مً ػٍى دًت  α-1,4 بسوابؽ مسجبؼت ؾلًى  نصيرة وطالطل ؾلٍُىٍش

دًت α-1,6 بسوابؽ ألاولى مؼ مخصلت قسغُت ئت في الخاُ هى يما جماما ؾلٍُىٍش  ولًٌ ألامُلىبٌخين، حٍص

ت غلى للمداقظت الٌبد في ًخصن  وهى جكسغا، ؤيثر بإهه ألامُلىبٌخين غً الؿلٍُىحين ًخخلل  طٌس طٍى
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ىش  مظخىي  ًىهص قػىدما ػبُػُت خدسز  الٌبد في الؿلٍُىحين ًخكٌَ الدم في الؿلًى ىش  ٍو  إلى الؿلًى

  الؿلٍُىحين مً ونظم الدوزان،
ً
 بظبب الىظُكت لىكع اطخخدامه ًمًٌ وال الػظالث في ًخصن  ؤًظا

ىش  ألهظُم الػظالث اقخهاز  8الغليكوجين هو املصدر ألاول للطاكت بعد أول قىطكاجاش، إذن -  6ؾلًى

 ساعاث مً الاهلطاع عً الطعام.

م  - ال ًمًٌ اطخخدام ؾلٍُىحين الػظالث لىكع الىظُكت الظابهت بظبب اقخهاز الػظالث الهٍص

ىش  ىش في الٌبد.قىطكاجاش الري -6ؾلًى ل الؿلٍُىحين اي ؾلًى  ٌظخخدم لخدٍى

ىش  يمُت جكىم  غىدما :ظتمالخ ُ  خصنها غلى والػظالث الٌبد ندزة الؿلًى  .لُبُد إلى جخدى

 :وألامُلىبٌخين الؿلٍُىحين

يُان مسيبان يالهما :الدشابه ✔ ىش  جخٍص ان للؿلًى  α-1,6 و  α-1,4 زوابؽ ًدٍى

  :الاخخالف ✖

 مً ؤيثر الؿلٍُىحين 
ً
 و زشما

ً
 .ألامُلىبٌخين الخكاقا

ني املٍىن  هى الؿلٍُىحين ني املٍىن     قهما وألامُلىبٌخين ألامُلىش  ؤما الشدًُاث غىد ألاطاس ي الخخٍص  الخخٍص

 .الىباجاث ألاطاض غىد

 :الظُللىش 

ً حدز الىباجاث الخظساء ) - كثر هو أ% مً الىباجاث هي طُللىش(، و 33املسيب البيُىي الاطاس ي في جٍٍى

 على الكرة ألارضيت.
ً
 املركباث جواجدا

  β-1,4. بسوابؽ مسجبؼت D-β-Glucoseوخداث مً ًخإلل -

ئت 60 خىالي مً منها جخإلل الىاخدة خصم في جخجمؼ خؼُت طالطله -  زوابؽ بُنها ًسبؽ طُللىش  حٍص

 .هُدزوحُيُت

 الهُام قُه الخسة الهدزويظُلُت الجروز  بئمٍان ؤي وبِخا، شٍلين ؤلكا غلى ًدخىي  ألهه ؤهىميري  مسيب -

 .خاصت يُمُائُت بخكاغالث

 بِخا السوابؽ ًكٌَ الري الهُدزوالش ًدعى خاص ؤهظُم وحىد غدم بظبب إلاوظان لدي الظُللىش  يهظم ال -

د مً هي يما وػسخها ألالُاف هره ججمُؼ - ىش  امخصاص مما ًٍص مما ًؤدي  ألامػاء مً الٍىلِظتروُ و الؿلًى

ادة حجم  ت و مىؼ خدور الامظاىالى ٍش  ومً زم الٍىلىن الػصبي.   الٌخلت البراٍش

  الٌُخين:

د غدًد ◉ خإلل الازحل، ملكصلُاث الخازجي الهٍُل مً ألاطاس ي الجصء مخجاوع ٌشٍل طٍاٍز  يبير غدد مً ٍو

ىشامين( خُث اطدُل N) NAG_ مً حروز  ىش مً الىمؽ  ؾلًى  بسوابؽ بػظها مؼ مسجبؼت D-β-Glucoseالؿلًى

دًت   .β-1,4ؾلٍُىٍش

الصىاغاث  في مىه واطخكُد الجساخُت، الخُىغ صىاغت في ًدخل الري للٌُخىشان ألاطاس ي املصدز ◉

 .املساهم مً الٌشير لخصيُؼ الدوائُت، واطخخدم

 و هى طٌس بيُىي. ◉
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 :منها ،)املخجاوظت ؾير( Heteroglycans املخؿاًسة الظٍايس

ىؤمُىىؾلٍُان   :GAGsالؿلًى

 ت بالؿلٍُاهاث حػسف ت وألاخماض ألامُيُت الظٍايس مً وجخٍىن  البروجُيُت الظٌٍس  .الظٌٍس

 دًت، :السوابؽ هىع  .السوابؽ مً مخخلكت ومجمىغت ....ؤمُدًت ؤمُيُت، ؾلٍُىٍش

 الهُالىزوشهَُ: خمع

ىش  مً ًخٍىن  ىش  ، GleUAؤطُد ؤوزامَُ الؿلًى ىشامين ؤطُدُل N والؿلًى  و   β-1,3السوابؽ ؤهىاعGleNA - ؾلًى

β-1,4. 

داث هره ت البنى مً يشير جسيُب في جدخل الظٍاٍز  .)لها دغاماث حشٍل(وألاوسجت  الخلٍى

 في جدخل مخخلكت ؤهىاع وله املكصل، خسيت ٌظهل خُث املكصلُت ألاؾشُت في مىحىد الهُالىزوهَُ خمع

 الداغمت يما ؤن له اطخخداماث غالحُت ػبُت. جسيُب ألاوسجت

داث د غدًداث( املػهدة الظٍاٍز  : Glycoconjugateاملسجبؼت( الظٍاٍز

داث هي  املسيباث هره ،)..بسوجين دطم،( ؤخسي  يُمُائُت مسيباث مؼ حظاهمُت بسوابؽ املسجبؼت الظٍاٍز

 ولها اطخخداماث واملؼسم، الخالًا وبين اليظُج، في الخالًا بين الخأزساث في ؤهمُت لها الظٍايس املسجبؼت((

د دغم ألنها حمالُت  إلى ًسجبؽ مؼسقي بسوجينH(الٍىالحين وؤهمها هظازة، ؤيثر البشسة قخصبذ ألاوسجت، جٍص

ت مسيباث  .)طٌٍس

 مالخظاث:

مؼ  الظٌس ازجباغ مً يالهما Proteoglycan البروجُني والظٌس Glycoprotein الظٌسي  البروجين ًيخج

ٌمً البروجين،  :جسيُبها في الداخلت البروجين ؤو الظٌس يمُت في بُنهما إلاخخالف ٍو

 ؾلٍُىبسوجين(.( طٌسي  بسوجين املسيب ًدعى ؤيبر البروجين وظبت جٍىن  قػىدما

 بسوجُىؾلٍان(.( بسوجُني طٌس املسيب ًدعى ؤيبر الظٌس وظبت جٍىن  وغىدما

 glycosidic-O. ؤو  glycosidic-N إما : البروجين مؼ الظٍايس بها جسجبؽ السوابؽ مً هىغان هىاى

ت   الؿلٍُىبسوجِىاث(:(البروجِىاث الظٌٍس

د نلُالث مً طالطل غلى جدىي  بسوجِىاث - الببدُد بىاطؼت  لػدًداث حاهبُت طالطل مؼ جسجبؽ الظٍاٍز

دًت  و -Nزوابؽ مً الىمؽ  دًت.-Oؾلٍُىٍش  ؾلٍُىٍش

د ؤخادًاث -   الظٍاٍز
ً
ىش  هي الؿلٍُىبسوجين جسيُب في الداخلت ألايثر شُىغا  وخمع والؿااليخىش  الؿلًى

 .الظُالَُ
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ئاث :ؤي ،)طٌسي  بسوجين جسيُبها ألاطداد حمُؼ( املىاغت في دوز  لها - هي  املىاعي للجهاش املكخاخُت الجٍص

ت البروجِىاث  .الخلىي  جسيُب الؿشاء في وجدخل يما ،)الؿلٍُىبسوجِىاث(الظٌٍس

اث  البروجُيُت )البروجُىؾلٍُاهاث(: الظٌٍس

جٍىن  %.95خُث جصل وظبخه إلى  بيظبت وشهُت يبيرة لصالح الظٌسهىع خاص مً الؿلٍُىبسوجِىاث لًٌ 

د املخاػُت.  مىحىدة إما غلى طؼذ الخلُت ؤو في املؼسم خازج الخلىي،حظمى ؤًظا بػدًداث الظٍاٍز

 مً ؤهم هره املسيباث مً الىاخُت البُىيُمُائُت هي:

 حمض الهيالوروهيك:

ىزوهَُ( وحروز )  β   مً حروز )جخإلل مً طلظلت وخُدة ؾير مخكسغت لػدد يبير   -Nالؿلًى

ىش ؤمين(.β—Dاطدُل  ؾلًى

 .ًدخل في جسيُب اليسج الدظاهدًت وجسيُب املؼسم خازج الخلىي الهُمت البُىلىحُت لهرا الخمع هي ؤهه 

م الهُالىزوهُداش ت جدىي غلى ؤهٍص  الري ًهىم في جكٌَُ خمع الهُالىزووي مؤدًا لئلخصاب. الخُىاهاث املىٍى

خاث الكوهدرواًخين )الغضروفين  كبًر

تي(:  الكبًر

اطدُل ؾااليخىش ؤمين -Nًخإلل مً 

ذ  َ وخمع الٌبًر وخمع الؿااليخىٍش

ٍىن حرز هرا ألاخير مسجبؼا مؼ  ٍو

 الؿااليخىش.

الؿظاٍزل واليسج ًدخل في جسيُب 

 .الظامت

 الهيباريً:

ىش ؤمين وخمع  ًخإلل مً الؿلًى

ذ. ىزوهَُ وخمع الٌبًر  الؿلًى
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 .لخخثر الدممً املٍىهاث ألاطاطُت الداخلت في الجملت الداخلُت املظادة 

ت اللُبُِاث  الؿلٍُىلُبُِداث(: (الظٌٍس

 .)الظٌس مً ؤيبر وظبت لُبُد )مؼ مؼ مسجبؽ طٌس -0

  الظٌس قُه ًخىاحد مٍان ؤيثر -2
ً
 للؿشاء ألاطاطُت البيُت ألن الخلىي، الؿشاء هى اللُبُد مؼ مسجبؼا

 .لبُداث هي الخلىي 

ت اللُبُداث -3 د في دوز  لها الظٌٍس  Cellular الخالًا لخمُيز يمشػساث جخدم يما بالؼانت، الخلُت جصٍو

Recognition .مما ٌظاغد في الؼب الشسعي 

 Linkage Components Polysaccharide 

   Storage homoglycans 

         Glc Amylose 

          

        

Glc Amylopectin 

          

        

Glc Glycogen 

   Structural homoglycans 

 𝛽      Glc Cellose 

 𝛽      GlcNAc Chitin 

   Heteroglycans 

 Various Disaccharides (amino 

sugars, sugar acids) 

Glycosaminoglycans 

 𝛽      
 𝛽      

GlcUA & GlcNAc Hyaluronic acid  

 

 خالصت

ت صُؿتها :  -0 اث مىاد غظٍى  .     خُث  n(CH2O)الظٌٍس

 .هي املصدر ألاساس ي للطاكت في الجسم ًليها الدسم ثم البروجيىاث -2

 جصىف إلى :  -3

ىش ، قسيخىش ، ؾااليخىش  (0 د : ؾلًى  ؤخادًاث الظٍاٍز

د: طٌسوش، اليخىش، مالخىش. (2  نلُالث الظٍاٍز

د: ؾلٍُىحين، طُللىش ،وشاء (3  غدًداث طٍاٍز

اث مػه (4 ت.طٌٍس ت، لُبُداث طٌٍس اث بسوجُيُت، بسوجِىاث طٌٍس  دة: طٌٍس
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د إلى:   -4 ىش   CHO(  ؤلدهُدًت 0جهظم ؤخادًاث الظٍاٍز ًالؿلًى ت   / ؤلدوٍش

ًالكسيخىش CO( يُخىهُت 2                                                    ت   / يُخىٍش

 يما جهظم إلى : 

 ..... سباعيت سداسيت خماسيت رباعيت ثالثيت

بىش  اًسزسلىش  غليسر ألدهيد ىش  ٍز    ؾلًى

 هى طٌس يُخىوي   ulose ًل ما نهاًخه -5

 ند ًٍىن يُخىوي ؤو ؤلدهُدي. oseلًٌ ًل ما نهاًخه  -6

اث ألاخادًت -7  مً املمًٌ ؤن جٍىن الظٌٍس

0)  D  ؤوL   

ت  (2 ت ؤو قيراهىٍش  بيراهىٍش

 ؤلكا ؤو بِخا (3

 إبُمساث (4

ت ؤو يُخىهُت  (5  ؤلدوٍش

 لها خاصُت طىئُت ؤو ال  (6

 مىيشٍلها الخؼي. -8
ً
اث بدءا  قلهرا جخدُى إلُه الظٌٍس

ً
اث هىألايثر اطخهسازا  الشٍل الخلهي للظٌٍس

ىش هى البيراهىشي و باليظبت للكسيخىش هى  -9  في حظم إلاوظان باليظبت للؿلًى
ً
الشٍل ألايثر جىحدا

 الكيراهىشي.

 الاليخىش.الظٌسوش ؾير مسحؼ غلى غٌع املالخىش و  -01

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://manara.edu.sy/




