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  غليكانأمينو  غليكوز ،و  السكريدالسكريات الثنائية ،و عديدات 
ومضار انتاج الحموض العضوية  ,

 1-الكيمياء الحيوية لطب األسنان  لطالب
 السنة األولى

 ة الخاصةيرسوجامعة الال

 ghiathsum @gmail.com   غياث سمينهللدكتور 
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 السكريات الثنائية

Disaccharides 
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وحدة السكر الثنائي التي تتكرر في 

   غليكانامينو  غليكوز



 الخواص الرابطة المكونين السكر

α-β    مالتوز 

 سكر الشعير

 جزيئين من

α- D- غلوكوز 
α- 14ــــ 

 ينشأ ، مالتاز بأنزيم يتحلمأ ، مرجع

 .النشاء على دياستاز أنزيم من

α-β سللوبيوز 

 جزيئين من

D-  غلوكوز

 βأحدهما 

β- 14ــــ 

 ، السيللوز حلمأة من ينشأ مرجع

 ، غلوكوزيداز -β بأنزيم يتحلمأ

 .الطبيعة في يوجد

α-β الكتوز 

β-  غلوكوز 

+ 

β- D غاالكتوز 

β- 14ــــ 

 ، الكتاز بأنزيم يتحلمأ ، مرجع

 ، %(7-2) بنسبة الحليب في يوجد

 عند الالكتاز أنزيم نقص يالحظ

 الحليب تناول عند لذلك ، اإلنسان

 اضطرابات يسبب كبيرة بكميات

 .هضمية
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 الخواص الرابطة المكونين السكر

  سكروز

  سكر الطعام

-D-β – فركتوز

+ 

  α- D- غلوكوز 

β- 1الطعام سكر ، مرجع غير 2ـــ ، 

 والشوندر القصب سكر مصدره

 (أنفرتاز) سكراز أنزيم ، السكري

 .يحلله األمعاء في

 تريهالوز

2(α- D- 

 (غلوكوز

α- 1الحشرات سكر ، مرجع غير 1ـــ ، 

 دور يلعب ، يفككه ترهاالز األنزيم

 .للتجمد مضاد

 إيزومالتوز
2(α- D- 

 (غلوكوز

α- 16ـــ 
 .مرجع
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السكريات املتعددة  -ثالثا 
 ( :عديدات السكريد)

 n ( سكر أحادي)
Polysaccharides 
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 بالحمض تتحلمأ مرتفع الجزيئي وزنها ، سكر عديدات النباتات سكريات معظم

 .ومشتقاتها األحادية السكريات لتعطي واألنزيمات

 D- سيللوز – (الثديات خاليا في) غاليكوجين ، النشاء : يّكون غلوكوز. 

 السكر عديدات ــــــــــ األحادي السكر من واحد نوع من مكونة السابقة السكريات

 .المتجانس

 السكر عديدات ــــــــ األحادي السكر من أكثر أو نوعين من مكونة السكر عديدات بعض

   هيالورونيك حمض منها ، الالمتجانسة

 : إلى السكر عديدات تصنف :  ًوظيفيا

 يستخرج أن الحي للكائن يمكن ، (أنولين - غاليكوجين – نشاء) للطاقة خازنة1.

 .فيها الموجودة الطاقة

 - بكتين – سيللوز) غيره أو النبات في (قوام) بناء بوظيفة تقوم أي : بنيوية2.

 .(هيالورويونيك
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  النشاء لمصدر مميزة أشكال ذات حبيبات بهيئة الخاليا سيتوبالسما في يشاهد : النشاء

 : من يتكون .(أصغر الذرة في ، أكبر تكون البطاطا في)

 مستقيم α- (1- 4) مرتبطة غلوكوز -α- D من مكون % (20 -15) : أميلوز

 .يتحلزن الماء في يذوب عندما ، مرجعة غير ونهاية مرجعة نهاية وله السلسلة

 : مرتبطة غلوكوز -α-D ، % (85 -80) : أميلوبكتين

- α(1-4) 

- α(1-6) التشعب نقطة في. 

 .تشعب يحدث جزيء 20 كل ، (20 -1) التشعب نسبة
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 استخدام وعند ، يتحلزن الماء في األميلوز يذوب عندما

 يغيب ، األزرق اللون ويعطي الحلزون ضمن يدخل اليود

 .بالحرارة اللون

 : النشاء حلمأة

 .أميالز β ، أميالزα  أنزيمين بواسطة النشاء يحلل

   ويعطي  ًعشوائيا α 1-4  الروابط يحلمه      (بتالين) اللعاب : بـ األميالز -α يوجد

  ودكسترين والغلوكوز المالتوز من  ًمزيجا           البنكرياس      

 .التشعب نقاط في ينشأ (وحدات 8) محدود         

 α 1-4 الروابط بحلمة  ويقوم .خاصة المنبتة البذور – النباتات في أميالز β يوجد

 .مالتوز  معطيا الالمرجعة النهاية من

 .α 1-6 التشعب نقاط يحلمه : غلوكوزيداز أنزيم

 .غلوكوزيدازα- 1-6  ،و أميالز -α بوجود إال بكامله يتحلمه ال النشاء

 β و α فعالية من خليط : هو النشاء بحلمأة يقوم دياستاز باسم يعرف أنزيم هناك

 .أميالز
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 تحلزن االميلوز في الماء

  ,ghiath sumainah 10 18آذار،  07



 : الغاليكوجين

 الحمراء العضالت في يتركز ، األميلوبكتين من تشعبا أكثر ، للطاقة خازن

 .والكبد

 غ20 ، الكبد في غ70 ، العضالت في غ120 يوجد غك 70 وزنه رجل في

  .دائم تجدد حالة في الخاليا خارج السوائل في

 الغلوكوز من ويصنع فوسفوريالز بتأثير غلوكوز -1- فوسفات إلى يتحلمأ

 Synthase.سنثاز غاليكوجين بتأثير الخاليا في الزائد
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و α1-4البناء الكيميائي للغاليكوجين ويالحظ فيه الرابطة 

 α1-6رابطة التشعب
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 النهاية المرجعة 

الغاليكوجين 

متشعب  بوليمر

 ومتجانس



 : البنيوية السكر متعددات

 .والقساوة والمرونة الشكل وتعطي الوصل  ونسج الحية األغشية بناء في تدخل

 يترافق ، β(1-4) متصل غلوكوز -β-D من يتكون متجانس مستقيم جزيء : السيللوز

 في يحلمهه أنزيم يوجد ال ، النشاء مع مقارنة الحمضية الحلمهة يقاوم ، ليغنين مع

 .الدقيقة األحياء في يوجد لكنه اإلنسان

 مما والقوة المرونة وتكسبه الهيدروجينية بالروابط بعضها مع السيللوز جزيئات تترافق

 .النباتات سوق يدعم

 في (الماء في ذواب غير) بروتوبكتين هيئة على النبات خاليا غشاء في يوجد : البكتين

 .منها الوسطى الصفيحة

 عند النضج
 . ذواب بكتين                      بروتوبكتين

 .بالميتانول  ًجزئيا مؤستر غاالكتويورونيك -D حمض من بوليمير هو : البكتين

 .سلسلتها وطول أسترتها ودرجة مصدرها حسب البكتين أنواع تختلف
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 -β-D أستيل -N من بوليمير : الكيتين

 .β(1-4) بالرابطة متصلة أمين غلوكوز

 في والقشرة القشريات قواقع في يوجد

 مع الكيتين من مزيج هيئة على الحشرات

 .كالسيوم وكربونات بروتينات
 الكيتين 

 السيللوز

 البكتين



 النسج في «المخاطية السكر عديدات» انغليك أمينو وزغليك في رئيسي مكون

 : من يتألف ، الضامة

   n{N- أستيل β-D- أمين غلوكوز + β -D- غلوكورونيك، β( 1-3)}.                  

 n= 5000الي يصل بعددβ(1-4) بالرابطة يتكرر الجزيءالسابق
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Hyaluronic acid  هيالورونيكحمض  



والسكريات  Glycos amino glycans ان أمينو غليك وزغليك

  Proteoglycans البروتينية 
 Mucopolysaccharides)المخاطية  السكريدعديدات )

على هيئة سالسل، ال متجانسة التركيب،  سكريدعديد هي 

، ومشحونة سلباً، يورونيكتحوي سكريات أمينية وحموض 

وكبيرة الوزن الجزيئي، وتترافق مع كمية صغيرة من البروتين 

  انغليكأمينو  وزغليك مركباتيعرف منها . 
glycosaminoglycans  التي ترتبط بالبروتينات وعندها

السكريات أو  Proteoglycans بروتوغليكانتعرف باسم 

 .المخاطية السكريدعرفت سابقاً باسم عديدات و، البروتينية 

 ghiath sumainah,  16 18آذار،  07



 الخصائص والمكونات 

السكريات البروتينية تؤمن األرضية والمادة المالئة للنسج •

 ،( الوصل)الضامة 

كميات كبيرة من الماء، وتشغل بالتالي حيزاً كبيراً، تضم •

وتزلّق البنيات األخرى، ألن فيها عدد كبير من تحضن فهي 
، فتحمل جزيئاتها شحنات سالبة، تتنافر فيما بينها  -OHزمر 

 .، مما يحافظ على سالسلها السكرية بعيدة عن بعضها

، كبريتات هيالورونيكحمض : مكوناتها المعروفةمن •
، والمركبات الثالثة كيراتان ،درماتانهبارين، ، الكوندريوتين

 .االخيرة توجد بصورة كبريتات
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 لسكريات البروتينية ل



 ان أمينو غليك وزغليك انتشار وخصائص مكونات

•  
 .، مضاد تخثر  الهيبارين•
الدم ،        اوعية و، موجود في الجلد ،   Dermatan .، كبريتاتدرماتان•

 .   وصمامات القلب 

 ويوجد في الغضاريف   Chondroitinكبريتات - 6- كوندريوتين•
 األظافر  ويوجد في الشعر .،  Keratan  كبريتات-6- كيراتان  •

في السائل الزاللي ) يقوم بعمل مزّلق  وماص للصدمات: هيالورونيكحمض •
الزجاجية للعين، في الحبل السري ، والنسج  الخالئطفي المفاصل ، في 

 (.  الضامة   

•  
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السكريات الموجودة في البروتينات السكرية 
Glycoproteins 

 (Gal)غاالكتوز , ( Man)مانوز هكسوزات

 (Glc NAC)أستيل غلوكوز آمين -N آمين هكسوز أستيل

N- أستيل غاالكتوز آمين(Gal NAC) 

 ,(Xyl)كزايلوز, ( Ara)أرابينوز بنتوزات

 (Fuc)فوكوز-L بنتوز ميتيل

 (Neu Ac)أستيل نورامينيك -Nحمض  سياليكحموض 
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Glycosaminoglycans & Proteoglycans 
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 كبريتات - 6- كوندريوتين  حمض هيالورونيك

  كبريتات-6-كيراتان 

 لب بروتيني

 Nقالئل السكريد متصلة ب

 ان أمينو غليك وزغليك &كان   يتجمع  بروتوغل



تفصيل بنية السكريات البروتينية 

Proteoglycans 
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1 
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 السكريات البروتينية 

 البروتينات السكرية 

 السكرية  شحومال



 (السكريات) هضم الكربوهيدرات  
تقوم بهدم  التى لالنزيماتمكان هضمها في الفم وبطانة االمعاء الدقيقة ، واالسم العام •

، حيث تضيف Glycosidases يكوزيدازلغ( الرابطة السكرية )الرابطة الغاليكوزيدية 

من السكريات   هاالكربوهيدرات مكونات حلمهة جزيئة ماء الى كل رابطة سكرية ، وتعطي

 .  المرجعة 

 α 1-4، الذي يفكك الروابط السكرية (بيتالين)أميالز-αوفي اللعاب يوجد انزيم : في الفم •

. 

أميالز البنكرياسية هضم – αبوصول عصارة  المعدة الحمضية تتابع :  االمعاءالدقيقةفي •

بالعمل على ( سكراز، الكتاز،ايزومالتاز، مالتاز)  االمعاءبطانة  انزيماتكما تقوم . النشا

  الفركتوز ويغلب فيها الغلوكوز  احاديةسكريات  العطاءتفكيك روابط السكريات الثنائية 

 . والغاالكتوز

 .  الدقيقة بآليات مختلفة  االمعاءتمتص السكريات المتعددة من •

 االمعاء الى(  مع بقية الطعام غير الممتص ) قد تعبر الكربوهيدرات غير المهضومة•

ينتج ( تخمر وتفسخ) الغليظة ويحدث امتصاص هام للماء ، يترافق بنشاط جرثومي كبير 
 Osmotic)  اسموزي باسهالحموض ، مما يتسبب  الى باالضافةمنه غازات مختلفة 

diarrhea  .) 
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 (راجع نهاية الفصل االول )  )1(الداء السكري 

 النوع األول للسكري•

مثالياً يبدأ هذا المرض في الطفولة أو المراهقة، وهو مرض مناعة ذاتية ينتهي •

بتخريب خاليا بيتا في البنكرياس، ويعتمد المريض طيلة حياته على حقن 

االنسولين لعدم تخليق األنسولين في جسمه ، ونسبه اإلصابة بهذا المرض نحو 
 .، وال تتعلق اإلصابة به بنمط الحياة1:400

 النوع الثاني للسكري•

وهو . هو مرض يصيب األفراد في العمر الوسطي واألفراد المتقدمين في السن•

منتشر، وأوسع انتشاراً من النوع األول، لكنه أقل حدة، ويتصف بمنشئه المعقد، 

وفيه خاليا بيتا البنكرياسية سليمة، ويتصف المصابون فيه بمستوى أنسولين 

وتكمن مشكلة هذا الداء إما بانخفاض إفراز . مرتفع أو متوسط أو متدني بالسما

يبلغ .األنسولين أو بمقاومة األنسولين من قبل النسج الهدف، أو مزيج منهما 

مليون إنسان وال تزال نسبة انتشار المرض  200عدد المصابين في العالم 

 .بازدياد
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  2-الداء السكري

 .ومسبباته وبقى توضيح عالقته مع طب األسنان   الداءسبق شرح نوعيّ •

سهولة  وفي حالة عدم السيطرة على مستوى السكر يالحظ جفاف الفم ، •

تطور اإلنتان، وتأخر شفاء الجروح ، وزيادة احتمال  اإلصابة  باألمراض 

في اليافعين السكريين يزداد معدل النخر السني مع ترافق في  شدة .الوعائية 

 . حدوث أمراض اللثة

المتكرر ، تغير تركيز الغلوكوز في  البوال: المظاهر السابقة تحدث كنتيجة •

 .  اللعاب ، تدني تدفق اللعاب 

ينصح الحذر عند التدخل : تدبير المريض السكري في العيادة السنية •

وتجرى .دل / مغ 160-180كان تركيز السكر أعلى من   اذاالجراحي 

المعالجات السنية للمريض السكري الذي تلقى معالجة جيدة دون ظهور 

 .  الداء السكري  اختالطاتمن  اي اوقلبية،  اوكلوية ، اوكبدية ، اختالطات
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 Glycemic Indexالدليل السكري 
الذي , الدليل السكري للنشويات هو قياس لمدى هضمها :•

تركيز سكر الدم مقارنة مع كمية  تعزيزهاينعكس بمدى 

مكافئة من الغلوكوز أو غذاء مرجعي مثل الخبز األبيض أو 

%  100تتراوح قيم الدليل السكري بين    .الرز المطبوخ 

 0مباشرة في االمعاء الدقيقة الي  تتحلمههللنشويات التي 
 .  اطالقا  تتحلمهةلألغذية التي ال 

 ألميالزاتايعتمد مدى حلمهة النشويات في األغذية على •

كنتيجة )ودرجة بلورتها أو مدى اماهتها , وعلى بنية النشا 

النشويات تعتمد على مدى  حلمهةويمكن القول ان ( للطبخ

 .لهضم اتعرضها الي 

• 
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 1 مضار إنتاج الحموض العضوية في طب األسنان

  المكورات العقدية 

 الطافرة       

 ميناء السن 

 ميناء السن 

االستقالب 
 الالهوائي

 االباتيتتهاجم 

 :حموض 
 اللبن

 بروبيونيك
 الخل

 الزبدة 

 امالح الكالسيوم
نزع 

 المعادن

 دكستران

 يحمي البكتريا
 سكاكر 

 سكروز
 غلوكوز
 فركتوز

 لويحة سنية

 دكستران



Streptococcus mutants الطافرةالمكورات العقدية 

•Gram-positive cocci 

•Form chains 

•Help form plaque 

•Major bacterial species 
in mouth 

•Main cavity-forming 
bacteria 

•Also: Lactobacillus 

 

  2-مضار إنتاج الحموض العضوية في طب األسنان

البكتريا الرئيسية الموجودة 

 في الفم 
 موجبة الغرام عقديات

 تشكل سالسل 
،   تساعد في تشكيل اللويحات

 التي تضم
البكتريا الرئيسية في تشكيل 

 النخور مع 
 جنس العصيات اللبنية 



Lactic acid 

  3-مضار إنتاج الحموض العضوية في طب األسنان

 نتاج حمض اللبن السكريات تتحول ال: اآللية 

 حمض اللبن 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2 H+ ---> 10Ca2+ + 6 PO4
3- + 2 H2O 



   4-مضار إنتاج الحموض العضوية في طب األسنان

 بالفلوريد نخراألسنانالوقاية من  

 الطافرةجراثيم المكورات العقدية  نخراألسنانسبب Streptococcus Mutants ،
وتقوم هذه البكتريا بتحويل المتبقي من السكر إلى حمض اللبن، الذي يأكل فوسفات 

 .الكالسيوم الحساسة للحمض في ميناء األسنان مسببا النخر 

 
 أحد أنزيمات مسار تحلل السكر، مهما كان األينوالزأنزيم  الفلورايدتثبط أيونات ،

 .مكون شائع في معجون األسنان والفلوريدمنشأه، بكتيري أو نسيجي ، 

 

 األسنان بدخوله في الميناء  تقوية: في الحقيقة بحماية األسنان بآليتين الفلورايديقوم
(Enamel ) والعاج(Dentin )تشكل حمض اللبن الناتج النهائي لمسار تحلل  منعو

 .السكر في البكتريا

 
 في اإلنسان يضاف على هيئة فلوريد الصوديوم  الينوالزونجد أيضا أن الفلوريد كمثبط

إلى عينات الدم المستعملة لتعيين غلوكوز الدم في المخابر السريرية لمنع تقويض 
 .الغلوكوز في كريات الدم

  
 


