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Lecture 3 

Polysaccharides and classification 

 

 

  السكريات المتعددةنبذة تعريفية عن . 

  السكريات المتعددةاهمية . 

 السكريات المتعددةمن  المهمة األنواع . 

 التراكيب الكيميائية عن السكريات المتعددة  . 

 لسكريات المتعددةاالهمية الحيوية ل . 

 

  Polysaccharidesالسكريات المتعددة 

 

وحدات من السكريات  6وتنتج عند التحلل اكثر من وهي تمثل معظم السكريات التركيبية 

مخازن الطاقة الطبيعية ف من السكريات االحادية وتمثل و االاالحادية قد تصل الى مئات ا

 .  ×(C6H10O5)  للكائنات الحية وصيغتها العامة

  -السكريات المتعددة في الطبيعة : اهم انواع 

   Starchالنشأ  -أ



 

 

ويعطي عند التحلل جزيئات كلوكوز فقط وهو موجود   Glucanاو   Glucosanويسمى  

..... الخ . وهو من اهم مصادر االغذية الكاربوهيدراتية وهو ذو في البطاطا , الحبوب , 

 .وظائف خزنية للسكريات االحادية وهو ذائب في الماء 

 المكونات الرئيسية للنشأ هي: 

( من جزيئة النشأ وهي سالسل غير متفرعة %20-15ويشكل )  Amylose . االميلوز1

 . α 1-4من جزيئات الكلوكوز ترتبط مع بعضها البعض باواصر من نوع 

( من تركيب النشأ يتكون من %85-80ويشكل )   Amylopectin. االميلوبكتين 2

  α 1-4سالسل متشعبة من جزيئات الكلوكوز مرتبطة مع بعضها البعض باواصر من نوع 

 .  -α 1 6و

 

 

 

   Glycogenالكاليكوجين  -ب

عادة يسمى بالنشا الحيواني وتفرعه اكثر من النشا يوجد في الكبد والعضالت الهيكلية بكميات 

% من 7ويشكل الكاليكوجين  Amylopectinقليلة نسبيا ويتكون من سالسل االميلوبكتين 

 وزن الكبد الرطب . 

  Dextrinsالدكسترينات     -ج

 α1-6 Glucosidaseمي عن طريق انزيم وهو ناتج وسطي لتحلل النشأ بواسطة التحلل االنزي

. 

 Celluloseالسيليلوز   -د

مـن المخلفـات النباتيـة وتـزداد نسـبته % 60-15مـادة كاربوهيدراتيـة معقـدة تشـكل مـا نسـبته 

عمر النبات لذلك تعتبر المخلفات النباتية أهم مصدر كاربوني  فـي األعضـاء النباتيـة بتقـدم

جـدر خاليـا النباتـات الراقيـة  ومصدر طاقة لألحياء الدقيقة، والسيليلوز يدخل في تركيـب

أكثر المركبات العضوية  يعتبـروبكتريـا والطحالـب وعـدد مـن الفطريـات وبعـض أنـواع ال



 

 

انتشار في الطبيعة ويتركب من وحدات كلوكوز مرتبطة مع بعضها في سالسـل طويلـة 

 ومسـتقيمة

. ويتـراوع عــدد جزيئــات الســكر فــي جـزيء  (β- Linkage) βبواسطة رابطة من نوع 

 حويتراو بــاختالف النبــات،جـزيء ويختلــف ذلـك 10000 -1400الســيليلوز مــا بــين 

ويتركز وجود السيليلوز في جدر  2000000-200000الوزن الجزيئي للسيليلوز ما بين 

ومجاميعها    بسيطة وانما يكون بشكل سالسل متحدة بشكل سالسل الخاليا. وهـو ال يوجـد

ذه حيــث تترسـب هــ Microfibrilلتكـوين تركيــب أكبــر يســمى  تترتب بشكل خاص

.والسيليلوز من الكاربوهيدرات  التراكيــب فــي الجــدار الخلـوي ويوجــد بينهــا مــادة اللكنــين

ويعتمـد اال انه يتحلل الى جزيئاته )الكلوكوز( بواسطة الحوامض القوية المقاومة للتحلل 

درجـة الحامضـية علـى عـدد مـن العوامـل البيئيـة مثـل الحـرارة، التهويـة، الرطوبـة،  تحللـه

،pH يوجد في القطن صورة نقية كما يوجد  الموجودة المحتـوى النتروجينـي ونسـبة اللكنـين .

 . في الورق , الكارتون , الخشب 

 Hemi celluloseاشباه السيليلوز  -هـ 

%مـن تركيـب المخلفـات 30-10هـي مـواد كاربوهيدراتيـة معقـدة توجـد بنسـبة تصـل بـين 

الخاليـا المســنة لألنســجة النباتيـة. وعلـى الـرغم مـن التشــابه  النباتيـة حيـث يـدخل فـي جـدر

تمامـاً وال يوجـد  تركيبهما يختلف الســيليلوز إال ان واشباهالكبيـر فـي التسـمية بــين السـيليلوز 

السـيليلوز عبـارة عـن بعـض السـكريات المتعـددة عديمـة الـذوبان  فاشباهتشـابه بينهمـا 

ً بالحــامض المخفــف تعطــي ســكريات سداســية  فـي  Hexosesالمــاء وعنــد تحللهــا مائيــا

على عدد من  اويعتمد تحللهUronic acid وحامض  Pentoses وســكريات خماســية

الســيليلوز عبــارة عـــن سلســلة  واشباهالعوامـل البيئيـة كمـا هـو الحـال فـي السـيليلوز، 

. أكثــر الســكريات ات وحــامض يورونيــك أو بدونــهمعقـــدة يــدخل فيهـــا الســكري

 Glucoseـوز السداســـية وجـــودا فـــي تركيـــب أنصـــاف الســـيليوز هــي الكلوكــ

أمـــا الســكريات  Mannoseوالمـــانوز  Galactoseوالكــالكتوز  Fructoseوالفركتـــوز 

وان اآلصـرة  arabinose بينـــوزاواالر Xyloseالخماســـية فتتضــمن ســـكر الزايلـــوز 

 . β– 1,4التـي تـربط بـين سالسـل سـكر الزايلـوز مـن نـوع 

 Pectinsالمواد البكتينية  -و

هـي سـكريات متعـددة معقـدة مكونـة مـن وحـدات مـن حـامض الكاالكتويورونيـك 

Galacturonic acid بشـكل سالسـل طويلـة وتـرتبط مجـاميع  تـرتبط مـع بعضـها

ً بـروابط إسـتر ً أو جزئيـا ،  Methylمـع مجـاميع المثيـل  ester الكاربوكسـيل للحـامض كليـا

ً مع  esterربوكسيل غير المرتبطة بروابط أما مجاميع الكا ً أو جزئيا فقد تكون متحدة كليا

 السيليلوز. اشباهوتعتبر المواد البكتينية قسماً من أقسام  Mgأو  Kكاتيونـات مختلفـة مثـل 

    Chitinsالكايتين  -ز

 Amino من أكثر السكريات المتعددة شيوعا يحتوي في تركيبه على السكريات األمينيـة 

sugarالقوة الميكانيكية لألحياء التي يدخل فـي تركيبهـا فهـو نـاتج  وهـو مكـون بنـائي يعطـي

جـدر خالياهـا فـي حـين ال  عمليـات التمثيـل الغـذائي للفطريـات والخمـائر فتسـتعمله فـي بنـاء



 

 

والمـذيبات العضـوية  يـدخل فـي بنـاء جـدر خاليـا البكتريـا وهـو عـديم الـذوبان فـي المـاء

المركزة أو األحماض المعدنية المركزة. ويتركب الكيتين من سالسل مستقيمة طويلة  والقلويـات

وتعتبر الكايتين المكون الرئيس للهيكل الخارجي  N-acetylglucose amineمن وحدات 

 للحشرات . 

 Inulinاالنيولين  -ح

نباتية في جذورها أو درناتها أو سيقانها أو مركبات كاربوهيدراتية تخزنها بعض األجناس ال

األنيولين من مادة سكرية معقدة تتألف مـن وحـدات سـكر  األوراق بدال من النشأ، ويتكون

لكـل جـزيء أنيـولين  جـزيء فركتـوز 28-25يتـراوع عـددها بـين  Fructoseالفركتـوز 

 .كـاربون  اتبـين ذر βتـرتبط جزيئـات الفركتـوز فيمـا بينهـا برابطـة مـن نـوع 

 Lignin اللكنين -خ

مركب يتكون مـن ثالثـة عناصـر هـي الكـاربون والهيـدروجين واألوكسـجين إال ان تركيبهـا 

 يكثر انتشارالسيليلوز.  واشباهالسيليلوز  كما هو الحال في مركبات ولـيس Aromaticحلقـي 

السيليلوز. وتختلف نسبته من نبـات إلـى  واشباهالنبات بعد السيليلوز  اللكنين كمكون ألنسجة

ً تتـراوح ً وعمومـا من تركيب النبـات % 30-5نسبته من  آخـر وبـاختالف عمـر النبـات أيضـا

لهـا  علـى أسـاس الـوزن الجـاف. واللكنـين مـادة غيـر متجانسـة التركيـب الكيميـائي ولـيس

حيـث ان تـأثير  Acid hydrolysis الحوامض تركيـب واحـد، وهـو مقـاوم للتحلـل بواسـطة 

ساخن والمذيبات عليه بسيط كما انه عديم الذوبان في الماء ال األحمـاض المعدنيـة المركـزة

المميــزة جــداً للكنــين مقاومتــه  لخـواصالة إال انه يذوب في القلويات ومن العضوية المتعاد

للتحليــل االنزيمــي، ويــتم تحللــه فــي وجــود أو غيــاب األوكســجين غيــر ان معــدل 

ف السيليلوز والمركبات الحالتين أقل بكثير من معدالت تحلل السيليلوز وأنصا التحلــل فــي

 الكاربوهيدراتية األخرى.

  

   Glycoproteinsالسكريات البروتينية   -ل

واالنسجة ومن ضمنها الغشاء وتتواجد في السوائل  Mucoproteinsويطلق عليها ايضا 

 الخلوي . 

  Glucoseamine Glycansالسكريات المخاطية  -و

وهي سالسل كربوهيدراتية معقدة تتميز بمحتواها  Mucopolysaccharidesوتسمى ايضا 

وترتبط هذه  Proteoglycanمن السكريات االمينية وعندما ترتبط مع البروتين فانها تكون 

)االيالستين والكوالجين( كما توجد في االفرازات المخاطية السكريات مع العظام والغضايف 

 لمتقدمة . في الحيوانات والفراغات البينية لخاليا النباتات ا

 السكريات المتعددة عن بعضها البعض في : تختلف 

 . عدد وحدات السكريات االحادية )طول السلسلة( .1

 . درجة التفرع . 2



 

 

على عكس البروتينات فان الكاربوهيدرات ال تمتلك اوزان جزيئية محددة حيث ال توجد نقطة 

اك تسلسل وطول محدد للسلسلة الببتيدية توقف معينة في عملية البناء بينما في البروتينات فان هن

 .  mRNAينظمها 

 إلى قسمين:عموماً  المتعددةتقسم السكريات 

 ( السكريات العديدة المتجانسةHomopolysaccharidesا ) لتي تعطي سكريات أحادية

 .بسيطة من نفس النوع بعد التحلل مثل النشأ والسليلوز 

 ( السكريات العديدة غير المتجانسةHeteropolysaccharides ) عند التي تنتج وهي

... حادية مع جزيئات غير سكرية )بروتينات، دهنيات، ..السكريات أالتحلل خليط من ال

وتوجد هذه السكريات في االغلفة الخلوية للحيوانات والجدار الخلوي في النباتات  (.الخ

 . Glycolipid  ,Glycoproteinمثل 
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