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  السكريات األحادية
Monosaccharides 



 .تعرف الكربوهيدرات بكلمة سكريات إذا كانت حلوة المذاق

 .هي كيتونات أو ألدهيدات متعددة الهيدروكسيل ومشتقاتها: الكربوهيدرات 

والرئيسي للسكريات  النباتات التي تقوم بعمليةة البنةاء الئةوئي الةذ  المصدر األول 

 :يلخص بالمعادلة التالية 

لكةل ذرة كربةون  (.8إلةى  3بةين ) nحيث  . n    n  ≥ 3(CH2O): الصيغة العامة 

 .يقابلها جز ء ماء
 : ( السكريات)تصنيف الكربوهيدرات 

 :تقسم إلى ثالث مجموعات رئيسية اعتمادا ً على بنيتها الكيميائية 

  Monosaccharide: السكريات األحادية  -1

وحةدة واحةدة مةن ألدهيةد أو كيتةون تسمى أيئةاً  بالسةكريات البسةيطة وهةي مكونةة مةن 

  متعدد الهيدروكسيل ،

 (.خماسية –سداسية  –ثالثية )األكثر انتشارا ً 
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 .وهي تعني قليلة التسكر     Oligosaccharide: أوليغو السكريدات  -2

وحةةدات مةةن السةةكريات األحاديةةة المرتبطةةة برابطةةة غاليكوزيديةةة     10 -2مؤلفةةة مةةن 

C-O-C . 

 (.تفاعل تكثيف لخروج الماء) H2O+ سكر ثنائي = سكر أحاد  + سكر أحاد  

 .يدخل في تصنيفها السكريات الثنائية والثالثية 

  Polysaccharide: عديدات  السكر  -3

 .بوليميرات = متماثرات 

سالسل طويلة من بوليميرات مستقيمة أو متشعبة وحدات بنائها السكريات األحاديةة  -

 .المرتبطة مع بعئها بروابط غاليكوزيدية

إذا تكونت من نةو  واحةد مةن السةكريات األحاديةة سةميت عديةدات السةكر المتجانسةة  -

وإذا وجةةد فيهةةا أكثةةر مةةن نةةو  واحةةد مةةن السةةكريات األحاديةةة سةةميت عديةةدات السةةكر 

 .الالمتجانسة

السةكر )اآلرابينةوز  –( سةكر الخشةب الخماسةي)الكزايلةوز  –( يكةون النشةا)الغلوكةوز  -

 (.العربي ، الصمغ

 ( an)ينتهي اسم السكريد المتعدد بـ آن  -
 يد18آذار،  07
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 السكريات األحادية



أبسط السكريات األحادية تلك المحتوية على ثالث ذرات كربون والتي تسمى تريةوزات 

 . كيتوتريوزوثنائي هيدروكسي أسيتون يسمى  ألدوتريوزكالغليسر ألدهيد يسمى 

 ( أربع ذرات كربون)ومنها أيئا ً تتروزات 

 (خمس ذرات كربون)بنتوزات     

 ( ست ذرات كربون)هكسوزات       

 (سبعة ذرات)هبتوزات   

 (.ثمانية ذرات ) كتوزات وا  
ويسةةبقها اسةةم يةةدل علةةى عةةدد ذرات ( OSE)، ( وزأ)ينتهةةي اسةةم السةةكر األحةةاد  بةةـ 

 .الكربون

تحمةل كةةل ذرة كربةون فيهةةا مجموعةةة هيدروكسةيل مةةا عةةدا ذرة واحةدة تحمةةل مجموعةةة 

إذا كةةان  ألةةدوز، ويسةةمى السةةكر منهةةا  نصةةف أسةةيتال أو نصةةف كيتةةالكربونيةةل وتشةةكل 

إذا كانت مجموعةة الكربونيةل  كيتوزيحمل في نهاية المركب مجموعة ألدهيد ، ويسمى 

 .C2على ذرة الكربون الثانية 
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  تحمل كيتون: كيتوزات  تحمل ألدهيد    : ألدوزات 

 :أمثلة 

 (تعني ذرة كربون ال متناظرة)  + 

D-  وتشتق منها جميع السكريات  , أكثر وجودا ً في الطبيعة 
  ,ghiath sumainah 6 18آذار،  07

H 



 Monosaccharide Isomerism:تماكب السكريات األحادية 

 .أهم أنوا  التماكب هو التماكب الفراغي بسبب وجود ذرة كربون ال متناظرة

 :أمثلة 

 (ذرة كربون ال متناظرة+  )            

 :على ذرة الكربون قبل األخيرة نوعي سلسلتي السكريات OHاتجاه مجموعة يحدد 

 .سواًء ألدهيدية أو كيتونية,   L، على اليسار السلسة   Dعلى اليمين السلسلة 

 D : ئةوئيان    تصةاوغان ذرة الكربون في الغليسةر ألدهيةد غيةر متنةاظرة لةذلك يوجةد م
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يتصل فيها : مفهوم ذرة الكربون الالمتناظرة 

 أربع زمر أحادية مختلفة 

L-  غليسر ألدهيد  D-  غليسر ألدهيد 

L    وD   ئوئيان    تصاوغانم 



 .ال يوجد له مماكب ئوئي,ذرة الكربون في ثنائي هيدروكسي أسيتون متناظرة 

 .فهو نادر Lفي الطبيعة ، أما النو   هو األكثر انتشارا ً Dالنو  

غليسر ألدهيد األصل في بناء سلسلتين من السكريات المتماكبة ئةوئيا ً (  L,D)يعد  -

وتشةةتقان , ألةةدوزات  -Lألةةدوزات والسلسةةلة  -Dهمةةا سلسةةلتا األلةةدوزات ، السلسةةلة 

مجموعةةةة هيدروكسةةةي ميتةةةيلن بةةةين مجموعةةةة  CHOHنظريةةةا ً بفئةةةافة المجموعةةةة 

األلدهيةةد وذرة الكربةةون الالمتنةةاظرة المجةةاورة  بينمةةا يعةةد ثنةةائي هيدروكسةةي أسةةيتون 

بةةين ذرة الكربةةون  CHOHاالصةةل لبنةةاء كيتةةوزات تشةةتق نظريةةا ً بفئةةافة مجموعةةة 

 .الكيتونية وذرة الكربون التي تليها

تسةاو  عةدد  nيسةاو  عةدد المتصةاوغات الئةوئية حيةث  2nأوئح فانت هةوف أن  -

 .ذرات الكربون الالمتناظرة
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 أهم السكريات األحادية 

 ألدهيد ........    كزايلوز – أرابينوز –رايبوز :  الخماسية

  كيتوني........    كزايللوز               رايبولوز             

  ألدهيد ....  غاالكتوز – مانوز –غلوكوز :  السداسية

 كيتوني....         فركتوز               

 جميع السكريات االحادية مرجعة 

  B , Aمحلول فهلنغ : ترجع 

 –محلول تولنز                        

 كاشف بندكت  

ويةد، فكاشف بار    

 كاشف حمض بيكريك



 الغلوكوز

 .  من الناحية الطبية فان اكثر السكريات االحادية اهمية علي االطالق الغلوكوز •

   (انظر الشريحة السابقة) تمثل صيغة ا لبنيوية للغلوكوز بثالثة انماط ،•

التي تشرح بعض خواص الغلوكوز ، (A )( فيشر المفتوحة)الصيغة المفتوحة •

صيغة نصف اسيتال المتشكل من تفاعل )  لفيشربينما تشرح الصيغة المغلقة 

الخواص االخرى المتبقية وهي الصيغة (  الهيدروكسيلو زمرة  االلدهيدزمرة 

 .   تروديناميكياالمفضلة 

فهي الصيغة التي ينظر اليها من االعلى واالسفل (  B)المغلقة  هاورثاما صيغة •

لذلك نرى الروابط القريبة من الناظر سميكة وغليظة الحبر ونرى ايضا زمر 

فوق واسفل مستوى الحلقة ، ولم تظهر ذرات الهدروجين المتصلة  الهيدروكسيل
 ( .  B)الى كل ذرة كربون في الصيغة 

 (.C)هذه الحلقة المغلقة توجد عادة بهيئة الكرسي •
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 :السكريات الخماسية 
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  ---مثال غلوكوز . اسمها  الى( يل) بائافةجذورا  االحادية السكاكريشتق من 

 االحاد وصيغة هذه الجذور هي صيغة السكر .  غاالكتوزيل---- غاالكتوز،  غلوكوزيل

 .  منقوصا منها ذرة هيدروجين 

H2OH 

 : جذور السكريات االحادية

   كزايلوز                         – أرابينوز                     – رايبوز



 :السكريات السداسية 

 صنوان

مةةن السةةةكر بالتماكةةةب الفراغةةي حةةةول ذرة كربةةون واحةةةدة يسةةةميان  جزيئةةةانإذا اختلةةف 

حةةةول  -OHغةةةاالكتوز حيةةةث يختلفةةةان بوئةةةعية  -Dغلوكةةةوز و  -Dصةةةنوين كسةةةكر    

 .الكربون الرابع
 .الصيغة الحقيقية للسكر هي صيغة مغلقة
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 المستو   أسفلتكتب  ليميننحو ا  OH: الكربونيليعند تحليق السكر ننظر إلى الكربون 

   OH                            نحو اليسار تكتب أعلى المستو 

 نحو األسفل   α   OH: هو  α , βواالختالف بين 

                β  OH   نحو األعلى وذلك على ذرة الكربون رقمC1 
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D-α-  كزيلوز D-α-  السكريات السداسية  كزيلوز: 

ويئاف في التسمية كلمة ( . 4)و ( 1)وهي أكثر ثباتا ً من إغالقها بين ( 5)و ( 1)يتم إغالق الحلقة بين 

 .  بعد اسم السكر 4-1بين وكلمة فورانوز عند اإلغالق  5-1بيرانوز عند اإلغالق بين 
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ملخص لما تبديه السكريات من أشكال عديدة من 

 التصاوغ
-Dغلوكوز    -L: مثال.  Lوالمياسر    Dمتنو  ، الميمن  تصاوغ  -1•

 بالمزيج الراسمي Lو   Dيدعى المزيج من . غلوكوز 

شكلي فوران و : مثال.  فورانوزو  بيرانوزحلقي من نو   تصاوغ -2•

 بيران

 فورانوز غلوكو -α-D: مثال

        α-D- بيرانوز غلوكو 

,  وتوجد بنوعين Anomers( أنوميرات) كربونيلية متصاوغات -3 •

 .ألفا وبيتا

 ألدهيدهي نصف أسيتال، تنتج من اتحاد زمرة  لأللدوزاتالبنية الحلقية 

 .وزمرة كحول

 .كيتالهي نصف  للكيتوزاتالبنية الحلقية 
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ملخص لما تبديه السكريات من أشكال عديدة من 

 التصاوغ

حول الكربون  تصاوغفي محاليل السكريات األحادية يجر   -4•

:  مثال. يؤد  إلى حصول توازن( األنومير الكربون ) الكربونيلي

 ، عندما ينحل في الماء يعطي مزيجا متوازنا منغلوكوبيرانوز
            1/3 α-غلوكوبيرانوز 

•               2/3 β- غلوكوبيرانوز 

 .شكل مفتوح% 1اقل من             

 . Autorotationوهذا ما يسمى بالدوران الذاتي •

ناتجة من تبدل الوئع ( Epimers) الصنوية  المتصاوغات—5•

, مانوز: مثال 2،4على ذرات الكربون  OHو  Hالفراغي ل 

 .الكتوز، غلوكوزاغ
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 مشتقات السكريات األحادية
 .الغاليكوزيدات

 .الحموض السكرية

 الكحوالت السكرية

 السكريات االمينية
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  Osidesأوزيدات : الغاليكوزيدات  -

 .(HCl) مثل معدني حمض بوجود الكحوالت مع األحادية السكريات تفاعل

   غاليكوزيد α : هي والنتيجة

       β غاليكوزيد   

 سكر  مع احاد  سكر بتفاعل شبيه وهذا. أغلوكون تسمى سكرية ال الكحوالت          

 . أخر أحاد 

 غلوكوزيد

 غلوكوزيد

l 



 Acid Sugar : السكرية الحموض -2

 : أنوا  بثالثة توجد

 ماء) مثل لطيفة مؤكسدة بعوامل ألدهيد مجموعة أكسدة عن ناتجة : ألدونيك حموض -

 .(خاصة أنزيمات ، يوديت تحت ، البروم
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 اكسيدازانزيم غلوكوز 



 األولية الكحول ومجموعة األلدهيد مجموعة أكسدة عن ناتجة : ألداريك حمض -2

 ا. HNO3 مثل قوية أكسدة بعوامل

 في تتم باألنزيمات األولية الكحول مجموعة أكسدة عن ناتجة : يورونيك حمض -3

 .(الكبد) األحياء
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 Glucuronic غلوكو رونيك 

 نزيماتأ
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N – حموض السكريات االحادية  (سياليك)استيل حمض نورامينيك 

 ايديورونيك - Lحمض  غلوكورونيك -Dحمض   



 : السكرية الحموض أهمية

 .الجسم إلى ++Ca إلدخال يستعمل : غلوكوز أكسدة عن الناتج غلوكونيك حمض -

 .الثقيلة السامة المعادن طرح في يساهم غلوكونوالكتون -γ : غلوكونيك حمض -

 للماء نئيف حيث ، الدم في للغلوكوز الكمي عيينالت في التفاعل هذا يستعمل

 أزرق لونها صبغة إلى وتتحول فتتأكسد اللون عديمة صبغة الناتج األكسجيني

 ال : (أنزيمي تفاعل) نوعي التفاعل هذا . كمياً  الغلوكوز يقدر اللون شدة ،وبقياس

   .أخرى مواد معه وجدت ولو حتى الغلوكوز مع إال يتفاعل

 .الغلوكوز أكسدة طريق عن النباتات في يتكون :(C فيتامين) أسكوربيك حمض -
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 O2 ½+  غلوكونيكحمض    <-------    O2 + غلوكوز 
غلوكونيكحمض   --------  H2O -غلوكونوالكتون + γ       

    _____________________________________ 
  γ غلوكونوالكتون- + O2      <---------- H2O2 + غلوكوز 

  



 السكرية الكحوالت -3
 . كحول إلى ألدهيد إرجا  من تنتج :

 .ألديتوالت وتعطي الكربونيل مجموعة فيها ترجع األحادية السكريات

 (األنزيمات ،     ,   H2 Hg/Na   , Ni , NaBH4  غاز) : هي المرجعة العوامل

    الصوديوم ملغمة               بورهيدريد        

 . إلرجاعها الهيدروجين غاز  إلى وتحتاج

   . ًوإرجاعا  ًأكسدة أسهل األلدوزات

   غلوسيتول               غلوكوز إرجاع

  سكرية كحوالت       سوربيتول            رجاع ا  مانوز  

   مانيتول     

 ، األسنان معجون) في السكر من بدال الصناعة في تستعمل  السابقة الثالثة الكحوالت

  .غ 40 منها اإلنسان تناول إذا اإلسهال وتسبب ، (....... العلكة

H2 
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 : مهمين كحولين يوجد الخاليا في

 .األحياء جميع عند (والزيوت الدهون) الغليسيريد ثالثي              غلسيرول -1

   (فوسفات مجموعات 6 + إينوسيتول -ميو )    ،  أهمها : إينوسيتول -2

Mg              (النباتات كل في موجودة ) فايتيك حمض                  فايتين       

      

 .الخارجية القشرة في وتتركز والحبوب البقول في تكثر     

 . المنتجات من كثير في السكريات عن بديلة السكرية الكحوالت تستعمل

Ca 
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 غلوكوز امين 
  

 السكريات االمينية  المؤستلة
  

 السكريات االمينية 


