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 H2SO4 , HClم السليلوز التحلل المائي بالحوامض المخففمة اال انمه بوجمود حموامض مركمزة يقاو

مكونماً  I2    ويتكمون األميلويمد ممع اليمود Amyloidأو أمالح مركمزة يتحمول السمليلوز المى اميلويمد 

 .لوناً أزرقاً 

- :مشتقات السكريات األحادية 

 . Amino Sugarالسكريات األمينية  . 1

 . Sugar acidsمض السكرية  الحوا. 2

 . Glycosidesالكاليكوسيدات  . 3

 

  Amino Sugarالسكريات األمينية   

التي حلت محل ( ومشتقاتها  NH2–مجموعة األمين )وهي عبارة عن سكريات أحادية تحتوي على 

- :من السكر األلديهايدي ومن أمثلتها  C2في كاربون  OH–مجموعة 

                                                     
  α-D-Glucosamine             N-acetyl glucosamine                     α-D-Galcatosamine 

       (Chitoamine)                      (Streptozetocin)                          (Chondrosamine) 

 

 Sugar Acidsالحوامض السكرية   

 (راجع االسماء والصيغ التركيبية )           Aldonic acidsض الدونية  حوام

 (     راجع االسماء والصيغ التركيبية )            Aldaric acidsحوامض الدارية  

 (راجع االسماء والصيغ التركيبية )            Uronic acidsحوامض يورونية  

 

 Glycosidesالكاليكوسيدات   

         السممكريات األحاديممة ناتجممة عممن اتحمماد السممكريات االحاديممة فممي الموقممع األنمموميريهممي مشممتقات 

(β , α)  فميC1 و  لاللمدوزاتC2  للكيتموزات بواسمطة رابطمة ايثريمة ممع مجموعمة–OH  لمركمب

والكاليكوسميدات ( كاربوهيدراتي أو غير كاربوهيدراتي بوجود حامض معدني كعاممل مسماعد)آخر 

 . Aglyconلة ويسمى الجزء االيثري المرتبط بالسكر األحادي بـ االكليكون سكريات غير مختز

 

 Chitinالكايتين   

يتكمون و .وهي مادة قرنية تشكل جزءاً من الهيكل الخارجي غير الذائب فمي الحشمرات والقشمريات 

تمرتبط  N-acetyl-D-Glucose amineممن وحمدات بنائيمة متعمددة ممن ( كسكر متعمدد)الكايتين 

 .كما في السليلوز   β (1 - 4)عضها بأواصر كاليكوسيدية من نوع مع ب

وحممامض الخليممك أو أن يوجممد  D-glucose amineمائيمماً يتكممون الممـ  Chitinوعنممد تحلممل الممـ 

  Acetyl glucose amineفي الكلوكوز أممين ويسممى  NH2حامض الخليك متحداً مع مجموعة 

 . (Chitoseamine) أو 
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 Inulin   االينولين  

مكون من وحدات الفركتوز المتكررة والتي ترتبط ( بوليمر للفركتوز) وهو سكر متعدد متجانس 

االينولين سريع الذوبان في الماء الحار وتقل    β-(1-2 ) Fructose         مع بعضها ب صرة

ل انزيمياً اال إنه يتحل Amylase بإنزيميتحلل هذا السكر  وال      ذوبانيته في الماء البارد ، 

 . Inulaseبإنزيم آخر يدعى بـ 

   
 

 Hetro Polysaccharidesالسكريات المتعددة غير المتجانسة                     

خليط سكريات أحادية مع مواد مشمتقة أخمرى مثمل األصمما، ، ( تكرار)هي سكريات ناتجة من تعدد 

سمممكريات متعمممددة مخاطيمممة )  Hyaluronicالهيبمممارين ، الكونمممدرويتين وحمممامض الهياليورونمممك 

Mucopolysaccharides . ) 

 Hyaluronic acidحامض الهياليورونك . أ

 وهو سكر متعدد غير متجانس يتكون من تكرار الوحدة البنائية

 β(1-3)ترتبط فيمما بينهما باواصمر  (  N-Acetylglucosamine + Glucuronic acidحامض ) 

 . 
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 Chondroitinالكوندرويتين   . ب 

يوجد في الغضاريف ، الجلد ، العظام ، قرنية العين  Mucopolysaccharideسكر متعدد مخاطي 

 .وصمامات القلب متحداً مع البروتينات 

 Glucuronicأستيل كالكتوز أممين ممع حمامض )الكوندرويتين عبارة عن بوليمر لوحدة بناية هي 

acid على شكل كبريتات. ) 

          Chondroitin Protein                         Protein + Chondroitin Sulfate 

Chondroitin Sulfate                  Galactose amine + Uronic acid + Acetic 

acid               + H2SO4 

 Mucopolysaccharidesالسكريات المتعددة المخاطية   

 Uronicأمينمي وحمامض يموروني سمكر أحمادي )هي عبارة عمن سمكريات متعمددة تحتموي علمى 

acid )، الكونممدرويتين وتممدخل فممي تركيممب الغضمماريف ،  كحممامض الهياليورونمم مثممل الهيبممارين ،

 . الخ.....األنسجة الرابطة ، الجلد ، قرنية العين 
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 Metabolism                        -( :األيض الخلوي )التمثيل الغذائي 

لكائنات الحية بعدة عمليات تؤدي بعضها الى خزن الطاقة وتكوين مواد مختلفة تقوم الخاليا في ا

( االيض البنائي)الزمة لبناء مكونات الخلية للكائن الحي , تدعى هذه العمليات بالعمليات البنائية

Anabolism  بينما تؤدي عمليات أخرى الى تبسيط المواد المعقدة وتحرير الطاقة مع إطالق

 . Catabolism( ايض التحلل ) وتدعى هذه العمليات بالعمليات التقويضية  بعض النواتج 

 

 

تحدث بمساعدة بعض االنزيمات ( التحلل)ومن الجدير بالذكر بأن عمليات البناء والتقويض  

Enzymes  ( تحفيز)والتي هي مواد بروتينية معقدة ذات صفات مميزة ومخصصة لمساعدة

حيث ان كل انزيم مسؤول . محددة دون التأثير على حالة التوازن تفاعالت او تغيرات كيميائية 

عن تحفيز تفاعل معين , وهذا االنزيم ال يستطيع اجراء هذا التغيير بمفرده وانما يحتاج الى 

الذي هو عبارة عن جزيئة عضوية تعمل مع انزيم  Co – enzyme(  مرافق انزيمي)مساعد

على حمل  Co – enzymeعمل االنزيم على توجيه الـ معين إلحداث تغير كيميائي محدد حيث ي

وفي حال تضرر اي انزيم أو تغير تركيزه  .المركب المعني إلحداث التغير الكيميائي المطلوب

سيؤدي ذلك الى تأثر ذلك التفاعل المسؤول عنه ذلك االنزيم المتضرر وبالتالي سيلحق الضرر 

 . بالخلية أو الكائن الحي

تشمل مجموع التحوالت الكيميائية التي تحدث  Metabolismالغذائي إن عملية التمثيل 

( التقويض)وعمليات الهدم  Anabolismبمساعدة بعض االنزيمات وتشمل عمليات البناء 

Catabolism  وتتصف عمليات البناء ,Anabolism  باستهالكها للطاقة بينما تحدث عمليات

 .الهدم والتقويض مع تحرير طاقة 

تحتاج H2O والماء   CO2من غاز  C6H12O6جزيئة كلوكوز ( تكوين)ذلك ان بناء ومثال على 

بينما  Photosynthesisالى طاقة تأخذها النباتات من ضوء الشمس بعملية التركيب الضوئي 

جزيئة الكلوكوز في التنفس تحرر طاقة يستغلها الكائن الحي في ( هدم)تتضمن عملية تحلل 

 .مختلف فعالياته 

 (*  ATP Adenosine Tri Phosphate  هو مركب عضوي خازن للطاقة يجهز التفاعالت

 (.الكيميائية داخل الجسم بالطاقة  


