
الكيمياء السريرية 

(clinical chemistry)

المرحلة االولى-التمريضتقنيات قسم •

مدرس المادة •

علي عبد هللا.م•



(Carbohydrates)-:المركبات الكربوهيدراتية

يدراتية لكربوهاليس من السهل ايجاد تعريف حقيقي للمركبات 

بها على ولكن  عادة ما يعبر عنها بانها مركبات تحتوي في تركي

بنانيه عناصر الكربون واالوكسيجين والهيدروجين وذات صبغه
Cn] [هي ( ( Empirical formula) عامه  (H2O)n أي ان

هما عنصري الهيدروجين واالوكسيجين موجودان كنسبة وجود

في الماء ومن هنا اتت التسميه كربوهيدرات 



معلومة ولكن ومع التطور الحاصل في علم الكيمياء الحياتية وجد أن هذه ال

ي يتم تنطبق على بعض المركبات التغير صحيحه بصوره مطلقه وال

نقوص تصنيفها ضمن المركبات الكربوهيدراتية وعلى سبيل المثال م

( CH)ةيئوالذي يحمل الصيغة البنا( Deoxyribose)االوكسيجين 

لبنانياكما وجدت بعض المركبات التي تحتوي ضمن تركيبها •
سبة على الكربون والهيدروجين واالوكسيجين ويكون فيها ن

اء عنصري الهيدروجين واالوكسيجين كنسبة وجودهما بالم
على ومع ذلك ال تعتبر من المركبات الكربوهيدراتية وكمثال

 ] [acetic acidCH3CH (OH) COOHالخليكحامض ذلك 
lacticالالكتيكحامضو acidوالفورمالدهيدHCHO) 

Formaldehyde)



classification:تصنيف الكربوهيدرات

ي تحتوي المركبات  الكربوهيدراتية وكباق
 .المركبات على ما يسمى

والتي بناء ( Unit of structure)بوحدة البناء 

.ة عليها يتم تصنف المركبات الكربوهيدراتي



-:تصنف كالتاليوالتي

(Monosaccharide) لسكريات األحادية ا•

 Disaccharides))السكريات الثنائية •

(  Polysaccharides)السكريات المركبة•



(Monosaccharide) السكريات األحادية 
الى قسمتالتي تحتوي في تركيبها على وحدة بناء واحده و•

:اربعة اقسام وهي

والتي تحتوي في تركيبها ( Triosis)السكريات الثالثية -1•

( Glycero)على ثالث ذرات كربون مثل الكوليسترول 

لى والتي تتوي في تركيبها ع( Tetrosis)السكريات الرباعية -2•

اربعة ذرات كربون



والتي ( Pertosis)السكريات الخماسية -3

تحتوي في تركيبها على خمس ذرات كربون

والتي ( Hexoses) السكريات السداسية -4

وهم تحتوي في تركيبها على ست ذرات كربون

اشهر انواع السكريات ومنها سكر الكلوكوز 
(Glucose ) وسكر العنب(Fructose  )

(  Galactose)والكاالكتوز



Disaccharides))السكريات الثنائية 

ا وهي التي تتكون من اتحاد وحدتي بناء أي انه

على تتكون جزئيين من السكريات األحادية ومثال
والذي يتكون في (  Mattos) ذلك مكر المالتوز 

بناء هما سكر الكلوكوز 



(Polysaccharides):السكريات المركبة

ن والتي تتكون من اتحاد عدد اكثر من اثنين م•

( السكر االحادي)يةئالوحدات البنا

-:وكمثال على ذلك•

(Starch)النشا النباتي •

(Glycogen)والنشا الحيواني •



Glucoseسكر الكلوكوز 

بر وهو احد المركبات الكربوهيدراتية التي تعت•

الغذاء الرئيس ومصدر الطاقة لشعوب العالم 

ة ويعتبر سكر الكلوكوز أحد الوحدات األساسي

ة وله والتي تتكون منها المركبات الكربوهيدراتي
أي أن كل (  C6 (H2O)6)صيغه كيميائية جزئيه 

لى هذا ذرة كربون في تركيبه يقابلها جزيئة ماء وع

األساس جاء تصنيفه من الكربوهيدرات



اضافة لسكر  ( Glucose)وينتمي سكر الكلوكوز

الكالكتوزوسكر (Fructose)الفركتوز

(Galactose ) الى ما يسمى بالسكريات األحادية

(Monosaccharide)

المركبات والتي تعتبر وحدة البناء األساسية لكافة•

الطبيعية السكر الثنائي الكربوهيدراتية المعروفة ب
(Disaccharideالسكر الثنائي  ) 

وذلك بتعدد Polysaccharideوالسكر المتعدد •

( السكر االحادي)ارتباط هذه الوحدات األساسية 



ونرباكست ذرات تحتوي السكريات األحادية على
(Hexoses)الهكسوزتسميةعليها يطلقولذلك 

من وهي تصنف من قبل علماء الكيمياء العضوية ض
( Aldehyde)ات دياااللدهمشتقات 

( Aldoses)األلدوزوالتي تعرف باسم 



م يتم امتصاص الكلوكوز الناتج عن عملية هض

المواد الكربوهيدراتية خالل الغشاء المخاطي 
وعلى صورة للجزء العلوي من االمعاء الدقيقة

.كلوكوز
الى الكبد حيث ينقل عبر الدورة الدموية البابيه

نة نشا حيث يتم تخزينه في خاليا الكبد وعلى هي
Glycogenحيواني 



كلوية يتم ترشيح سكر الكلوكوز خالل المرشحات ال
وذلك  %( 100)امتصاصه بالكامل ولكن يتم اعادة

( Proximal tubutes)الكلوية بيباتيمن خالل األن

باتالكبيوذلك في الحاالت الطبيعية وتكون لهذه 

الكلوية قدره محدده على اعادة امتصاص سكر 

لقدرة الكلوكوز طبقا لنسبة وجوده بالدم وتسمى هذه ا
بالعتبة الكلوية



Renal glucose threshold valueالعتبة الكلوية

ز وتكون هذه القدرة حتى مستوى وجود الكلوكو•

مل من 100/ ملغم 160)بالدم يتراوح بين 

( مل من الدم 100/ ملغم 180الدم وحتى 



مستوى الكلوكوز بالدم اكثر من وفي حالة زيادة

مع هذه النسبة ألي سبب كان فان الكلوكوز يطرح

البول وتسمى هذه الحالة
Glycosuriaبظهور سكر الكلوكوز بالبول 

ويحدث أحيانا ظهور للكلوكوز بالبول مع وجود

كون نسبته الطبيعية بالدم وذلك كحاله مرضيه ت
متعلقة بالجهاز البولي 

Renal glycosuraوتسمى هذه الحالة 



ل كما يمكن أن يظهر الكلوكوز بالبول بعد تناو

سمى وجبة غذائية غنية بالمواد الكربوهيدراتية وت

هذه الحالة بظهور الكلوكوز بالبول المؤقت 
(Alimentary glycoeurd  )



ز بالدم تعتمد القيمة الطبيعية لمستوى الكلوكو

دم على الطريق المستخدمة لقياس مستواه بال

ونوعية العينة المستخدمة سواء كانت

 whole bloodعينة االم الكامل
او

 serumمصل الدم



-:ويصوره عامه تكون ما بين
70 – 120mg/100 ml blood) )

وذلك في حالة الصيام 

امتناع الشخص عن تناول المأكوالت ) 

( ات والمشروبات لفترة بين اربع الى ثمان ساع



بينما تسمى حالة انخفاض مستواه  بالدم 

HYPOGLYCEMIAعن الحد األدنى للمستوى 

حد وتسمى حالة ارتفاع مستوى الكلوكوز عن ال

األعلى لمستواه الطبيعي بالدم
Hyperglycemia



 Blood Glucoseمستوي الكلوكوز بالدم
level  

لوكوز في األنسان السليم ال ينخفض مستوى الك•
حتى في  mg/100 ml blood 70بالدم عن  

 mg/100 ml 170حالة الصيام المتواصل
blood اكثر بعد تناول وجبه غذائية تحتوي على

غم من المواد الكربوهيدراتية ويتم 500من

ية الحفاظ على هذا التوازن في الحاالت الطبيع

من خالل ديناميكية منظمه تحدث داخل الجسم



يدخل الكلوكوز الى الدم عن طريق احد المصادر 

:التالية

تناول األغذية الحاوية على المواد •
 ' Dietary carbohydratesالكربوهيدراتية

والكلية تحل النشا الحيواني المخزون بخاليا الكبد•
Glycogenolysisوالعضالت  of glycogen  

تكون الكلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية  •

Guconeogensis



طريق بينما يتم التخلص من الكلوكوز الزائد من الدم  عن

:التاليهاحد العمليات 

ن وماء اكسدة الكلوكوز الى طاقة وثاني اوكسيد الكربو•
oxidation of glucose

 conversion toتخزينه على هيئة نشأ حيواني •
glycogen

تحويله الى احماض دهنيه تخزن بالنسيج الدهني•
formation of acids in adipose tissues

renal excretionطرحه من خالل الجهاز البولي •





العوامل التي تساعد على الحفاظ على مستوى 

:الكلوكوز بالدم 

:وهي عبارة عن مجموعة من الهرمونات وهي•

Insulin hormoneهرمون االنسولين  •

Glycagonالكلوكاكونهرمون • homone

Growth Hormoneهرمون النمو •



األدرينوكورتيكوتروفكهرمون 

Hydrocortizoneالهايدروكرتيزونهرمون 

(Hormone  Epinephrine)الكظري لهرمونا

Thyroxineالثايروكسينهرمون  Hormone



:Insulin hormoneهرمون االنسولين  

قد تم ويفرز من خالل بيتا الموجودة في البنكرياس و•
Mehringاكتشافه من قبل العالمين  & minkowski

ولكن لم يتم عزله اال من قبل 1885وذلك في عام 
Bantingالعالمين  & Best 1921وذلك في عام

قد ان ويعمل على خفض مستوى الكلوكوز بالدم ويعت

ذلك عن طريق مساعدة الكلوكوز على الدخول الى 

يهداخل الخاليا ألجراء عمليات االيض المختلفة عل



Glycagonالكلوكاكونهرمون  homone:

وعمله ا الموجودة بالبنكرياسفويفرز من خاليا ال•

يكون مضادا لسل هرمون االنسولين اي انه 

ك يعمل على زيادة مستوى الكلوكوز بالدم وذل

شانعن طريق المساعدة في عمليه انحالل ال
الى كلوكوز Glycogenالحيواني



: Growth Hormoneهرمون النمو 

ويفرز من الفص األمامي للغده النخامية•
Anterior lob Pituitary of Gland  ويكون

تأثير، بحس البنكرياس على افراز هرمون
أي ان عمله يعمل على  Glucagonالكلوكاكون

زيادة مستوى الكلوكوز بالدم 



األدرينوكورتيكوتروفكهرمون 

(Adrenocorticotrophic Hormone)

له ويفرز ايضا من الفص األمامي للغدة النخامية و

نفس عمل هرمون النمو 

Hydrocortizoneالهايدروكرتيزونهرمون •
Hormone   الكظريهويفرز من لحاء الغده

cortex Adrenal وز ويساعد في تكوين الكلوك

لى من المصادر الغير كربوهيدراتية أي يعمل ع

رفع مستوى الكلوكوز بالدم 



 Hormone  Epinephrineالكظري الهرمون
لل ويفرز من نخاع الغدة الكظرية ويساعد في تح

سبته المنشأ الحيواني الى كلوكوز مؤديا الى رفع ن

بالدم

Thyroxineالثايروكسينهرمون  Hormone

مساعدة ويكون تأثيره في الةويفرز من الغده الدرقي
الى كلوكوز أي انه  Glycogenعلى انحالل النشا 

يعمل على زيادة مستوى السكر بالدم  



األهمية السريرية للكلوكوز

Clinical Significance of Glucose

الة المستوى الطبيعي لسكر الكلوكوز بالدم وفي ح
اي حالة امتناع  ( Fasting condition)الصيام 

اعات االنسان عن تناول الغذاء لفترة ال تقل عن ثمان س
(  مل من مصل الدم100/ ملغم 120–70)تكون 

واي مستوي لسكر الكلوكوز بالدم اعلى من •
مل من مصل الدم تسمى 100/ ملغم 120

(Hyporglycemia)يها بينما تلك التي ينقض ف
( مل 100/ ملغم 70)مستوى الكلوكوز عن 
 (Hypoglycemia)من مصل الدم تسمى 



نتيجة وفيما إذناه الحاالت المختلفة والتي قد تحدث

لالضطرابات في عمليه ايض المواد السكرية 

•Hyperglycemia

•Hypoglycemia 

•Ketosis

•Lactic Acidosis

•Diabetes mellituS



Hyperglycemia:

ى ارتفاع مستوى الكلوكوز بالدم عن الحد األعل•
: ليةللمستوى الطبيعي ويحدث في الحاالت التا

Diabetes tellitusداء السكري -•
  intravenousالحقن الوريدي بالكلوكوز -•

glucose injection  -
Pregnancyحمل •
ارتفاع إفرازات الغدة الدرقية  •

Hyperthyroidism



Hyperpitutarismارتفاع إفرازات الغده النخامية 
Nephritisالتهاب الكميات الكلوي 

Severe stressالخدمات النفسية المزمنة 
الحوادث التي تؤدي الى اصابة خاليا الدماغ 

Cerebrovascular accidents 
Coronary thrombosisالجلطة القلبية 



Hypoglycemia:
Hyperinsulismنارتفاع افراز هرمون األنسولين•
Hypothyroidismانخفاض افرازات الغدة الدرقية •
Fastingفي حالة الصيام •
  Hepatic diseasesأمراض الكبد•
 Adrenal pituitaryالكسل في عمل الغدة الكظرية    •

insufficiency
 Nonاالورام المختلفة ما عدا اورام البنكرياس  •

pancreatic tumors الحساسية الكلوكوز
Sensitivity to glucose 



  Alcoholتناول المشروبات الكحولية 
Starvationحاالت المجاعة   

 Sensitivity to glucoseالحساسية الكلوكوز
tructoseالوراثيالفرنكوزعدم تحمل 

intolerance  Hereditary
  Alcoholتناول المشروبات الكحولية 

Starvationحاالت المجاعة   



Ketosis:

 Diabetesاو السكري  Fastingفي حاالت الصيام•
melitus المجاعهاوStarvation   يكون هناك

بحث نقص في كفئة وكمية هرمون األنسولين ولذلك ي

زمة  الجسم عن طريقه بديله للحصول على الطاقة الال

ات ألداء  الوظائف الحيوية ويلجأ الجسم الى المركب
والتي عادة الطاقهللحصول على هذه  ( Fats)الدهنية

 Alternative source of)ما تسمى بالطاقة البديلة 
energy ) وفي هذه الحالة فان معدل انتاج الدهون

Triglyceridesالثالثية 



اج تكون اكثر من معدالت تكونها  وذلك اجل من انت
 Free Fatty)المزيد من االحماض الدهنية الحرة 

Acid )تم والتي ستستخدم إلنتاج الطاقة حيث ي

– Acetyl Co )تحولها في خاليا الكبد ال نتاج
enzyme A)  اكسدته خالل ميتوالتي بدوره اما

او يكون ال  ( Krebs cycle Or TA)دورة كربس 

Acetocetate  الذي يختزل الى

hydroxybutrate Beta والذي بدوره قد يتحول

Acetoneالى االسيتون 



Acetoacetatr )ويطلق على   eta 
hydroxybutrate and Acetor) االجسام

والتي تسبب بما ( Ketone bodies)الكيتونيه

 (Diabetic coma)يسمى اال غماء السكري
ول والتي خاللها تظهر االجسام الكيتونية في ب

هذه الحالة ىالمريض ويطلق علـ
 (Ketonuria)الكيتونيبول تال



Lactic Acidosis

(  Glycolysis)كلوكوزاان الناتج النهائي لعملية تحلل 

والذي عادة وفي وجود (   Pyruvate)البيروفيتهو 

تاجالنكريبساالوكسيجين يتم اكسدته داخل دورة 

دم الطاقة وثاني اوكسيد الكربون والماء وفي حالة ع

يتالالكتوجود االوكسيجين يتم تحوله الى حامض 
(actiate ) والذي عادة ما يتحول مرة اخرى وذلك

البيروفيتفي الظروف الطبيعية الى 



هناك اربعة حاالت يمكن خاللها ظهور سكر 

-:الكلوكوز بالبول وهي

Alimenterالبول السكري المؤقت . Glycostria

Adrenal Glycostriaاالدرينالينيالبول السكري•

Renal Glycostriaالبول السكري الكلوي•



البول السكري المؤقت

Alimenter Glycostria

وقد يحدث ذلك في حالة تناول الشخص لكميه
كبيره من المواد السكرية  



االدرينالينيالبول السكري 

Adrenal Glycostria

ويحدث ذلك نتيجة االفراط في افراز 

من قبل ( Adrenaline hormone)االدرينالين 

ويحدث ذلك    ( Suprarenal gland)ةالغدة الكظري

 ( Anger)والغضب   ( Fear )في حاالت الخوف
وحاالت  (Anxiety)وحاالت التوتر والقلق الشديد

(   (Emotional disturbancesاالضطرابات العاطفية



البول السكري الكلوي

Renal Glycostriaحيث

الدم يوجد اي ارتفاع مستوى سكر الكلوكوز بال

ما بينما يوجد بالبول ويكون ذلك نتيجة خلل
يصبب الجهاز الخراجي



Diabetes mellituSداء السكري 

Mehringاستأصل العالمان 1889في عام  & 
Minkowski غدة البنكرياس من كلب بحثي

وكانت النتيجة ظهور اعراض متطابقة مع اعراض
والذي كان في Diabetes meltituداء السكري 

وقتها يعرف على انه مرض ناتج عن اضطراب 

المواد الكربوهيدراتيةإيضفي 



رياس وفي ذلك الوقت لم يكن معروف ان للبنك

ر من اي عالقه بأيض المواد الكربوهيدراتية اكث
والذي ( Amylase)االميليزإفرازه  االنزيم 

ل عالقته في عملية هضم السكريات فقط خال

الجهاز الهضمي



والحمد هلل رب العالمين


