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يوجد الكلوكوز في الفواكه وعصير النباتات بصورة حرة خاصة في العنب ، كما يوجد مع الفركتوز 

ومن أهم الخضروات التي يوجد فيها الكلوكوز . في كثير من الفواكه الحلوة وكذلك يوجد في العسل 

 . هي الذرة الحلوة ، البصل ، البطاطا الحلوة غير الناضجة

راجع جدول ) %75بنسبة  Sucroseسكر الكلوكوز أقل من السكروز  Sweetnessوأن حالوة 

 .اال أن الكلوكوز له نفس القيمة الحرارية للسكروز ( نسبة حالوة السكريات

يحضر الكلوكوز صناعياً من التحلل المائي للنشأ ، حيث يغلى نشأ الذرة مع الماء بوجود قليل من 

HCl كما يمكن الحصول عليه من تحلل السكريات الثنائية  .تكوين الكلوكوز كعامل مساعد ل

Disaccharides   المالتوز والالكتوز ، مثل السكروز. 

إن الكلوكوز هو الشكل الرئيسي الناتج عن عملية الهضم الطبيعية للكاربوهيدرات الغذائية داخل 

 .الجسم 

وإن ارتفاع مستوى  mg | 100 ml 120-80 نما بيإن مستوى الكلوكوز الطبيعي في الدم يكون 

 . Diabetesالكلوكوز عن الحد الطبيعي يؤدي الى داء السكري 

وتجديده بإستمرار ، وأية كمية زائدة عن حاجة الجسم  Metabolizeيتم تمثيل الكلوكوز في الدم 

الحاجة وتخزن في الكبد بصورة رئيسية لتكون جاهزة عند ( كاليكوجين)تتحول الى نشأ حيواني 

 .لتتحول مرة أخرى الى كلوكوز 

فعند * يتم تنظيم مستوى الكلوكوز في الدم بفعل بعض الهرمونات التي تفرزها غدة البنكرياس ، 

أما * ارتفاع مستوى السكر في الدم عن الحد الطبيعي يقوم البنكرياس بإفراز هرمون األنسولين 

م البنكرياس بإفراز هرمون الكلوكاكون في حالة انخفاض مستوى السكر عن الحد الطبيعي يقو

Glucagon . 

إن نصف الطاقة التي يحتاجها الجسم في الحاالت الطبيعية تكون عن طريق إحتراق الكلوكوز خالل 

بعد إتحاده مع حامض الفسفوريك ليكون  Metabolismمراحل وسطية في عملية تمثيله الغذائي 

 .حامض الفسفوريك ل راتعلى شكل است

 
 

الذي تولده بعض ) Zymaseمر المحلول المائي للكلوكوز بسهولة بفعل انزيم الزايميز ويتخ

حيث يعمل انزيم الزايميز على تحويل الكلوكوز الى كحول أثيلي بمراحل عديدة يمكن ( البكتيريا

- :ايجازها بالمعادلة التالية 

                           Zymase 

     C6H12O                                2C2H5OH  +  2CO2 
     Glucose       PO4

-3
 \ Mg

+2            Ethanol 
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 D-Galactoseالكالكتوز  . ب

 Aldohexoses االلديهايدية السداسية  من السكريات  ووه

 

                                                                                        
 

الكالكتوز حراً في الطبيعة ولكن يوجد عادة في الحليب متحداً ممع الكلوكموز علمى شمكل سمكر  دال يوج

ويوجد في بعض المركبمات الحياتيمة    Pectin  كما يوجد في البكتين   Lactose  الالكتوز الثنائي 

 Glycolipids  متحممداً مممع الممدهون فممي السممكريات الدهنيممة   Galactoside  المهمممة علممى شممكل 

التممي توجممد فممي الممدما، واألنسممجة  Glycoproteinsفممي السممكريات البروتينيممة  تالبروتينمماومممع 

 .العصبية 

مممن الكلوكمموز حيممث يتحممد مممع القسممم اآلخممر مممن ( غممدد اإلنمماث)يتكممون الكممالكتوز داخممل الغممدد اللبنيممة 

 .نفعل بعض االنزيمات الخاصة  Lactoseالكلوكوز مكوناً سكر الحليب 

                                                لكتوز صناعياً من التحلل المائي لسكر الالكتوزويحضر الكا

                H+
/ H2O                                                                                                                               

Lactose                           Galactose  +  Glucose 

 

 . ATPيتحول الكالكتوز الى سكر الكلوكوز بفعل انزيمات خاصة بمساعدة  الطبيعيةوفي الحاالت 

في  OHفي الترتيب الفراغي لمجموعة  الختالفها Epimersيعتبر الكالكتوز والكلوكوز ايبمرات 

 ( .بين ذلك؟)فقط  4رقم  C4ذرة 

ومن . كتوز أقل حالوة من بقية السكريات األحادية وهو اقل تخمراً من الكلوكوز والفركتوز يعتبر الكال

 Mucic acidالخواص المميزة للكالكتوز تأكسده بفعل حامض النتريك المركز الى حامض الميوسك 

. 

                                             
       Galactaric ( Mucic) acid (meso)                  
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يحدث مرض  Galactose-1-phosphate Transferaseوفي حالة انعدام األنزيم الخاص 

Galactosemia  ، وهو مرض وراثي خطير يسبب عدم نمو الطفل مصحوباً التقيؤ ، اإلسهال

 .تضخم الكبد واليرقان 

 .وز في الدم ويظهر في اإلدراروفي أكثر الحاالت يسبب تخلف عقلي ،وفي هذه الحالة يزداد الكالكت

 .في كريات الدم الحمراء   Transferaseومن أهم تشخيصات هذا المرض انعدام انزيم الـ

في الغذاء وفي حالة االستمرار ( الموجود في سكر الالكتوز)يعالج هذا المرض بعدم تناول الكالكتوز 

السبب يعود الى تراكم مواد سامة و. بتناول الالكتوز من قبل المريض يحدث تسمم ومن ثم الموت 

  Galactitolارتفاع مستوى الـ عندالذي يتكون من اختزال الكالكتوز و  Galactitol منها الـ

وعليه فإن سكر الكالكتوز له  .  Cataractsيحصل مرض مزمن في عدسات العين وهو مرض الـ

 .  Transferaseمفعول سام جداً في حالة انعدام انزيم الـ

 ؟  Galactose-1-phosphate Transferaseن أهمية انزيم الـبي// س

 ؟ Galactose-1-phosphate Transferase الـ  بين آلية عمل انزيم// س

 ؟ Galactose-1-phosphate Transferase الـ  ماذا يحدث عند انعدام انزيم// س

 

 Fructose     الفركتوز  

 Ketoهم السكريات السداسية الكيتونية ويعتبر من أ Fruit Sugarيسمى بسكر الفواكه 

hexoses  50ويوجد بصورة حرة في الفواكه والخضروات وخاصة في العسل حيث يكون% 

وهو اليتبلور حيت  %175من المواد الصلبة فيه وحالوته أكثر من حالوة السكروز بنسبة 

 .يتميز بقابليته للبقاء بشكل سائل كثيف

اال إنه يحرف الضوء المستقطب لليسار لذلك يسمى بـ  Dل بالرغم من إن الفركتوز يوجد بشك

Levulose (-92 ) 

 

                                       
-αحيمث تتفاعمل مجموعمة  α-Hemiketalيعتبر الفركتوز ممن السمكريات المختزلمة إلحتوائمه علمى  

OH  ممممع الكحممموالت إلنتممماج كيتمممالKetal   يسممممىFructosides سمممكر السمممكروز  وممممن أمثلتهممما

Sucrose ( فركتوز+ كلوكوز. ) 

بعمد تحولمه المى كلوكموز وممن صمفاته  Glycogenيخزن الفركتوز في الكبمد علمى شمكل كاليكموجين *

فوسمفات -6فوسمفات أو -1-فوسمفات المى فركتموز-1-ويمكن ان يتحول الكلوكموز. الذوبان في الكحول 

 .   الغذائي للكلوكوز ثنائي الفوسفات أثناء عملية التمثيل-6,1-أو فركتوز
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 Oligosaccharides(            السكريات قليلة التعدد)السكريات المحدودة 

سكر أحادي مرتبطة مع بعضها بأواصر  (2 - 10)تتكون السكريات المحدودة من وحدات سكرية قليلة 

 .بعد فقدان جزيئة ماء وعند تحللها مائياً ينتج سكريات أحادية  كاليكوسيدية

- :السكريات المحدودة حسب الوحدات السكرية المكونة لها الى  تقسم

 Disaccharides  -:السكريات الثنائية . 1

 (C12H22O11)وهي السكريات التي تتكون من وحدتين بنائيتين من السكر األحادي وصيغتها العامة 

 -:ومن أمثلتها 

 ( .كلوكوز+ كلوكوز )  Maltoseالمالتوز                 . أ 

 ( .كلوكوز+ كالكتوز )  Lactoseالالكتوز   . ب

 ( .فركتوز+ كلوكوز )  Sucroseالسكروز                  .ج

 ( . Turanoseوالـ   ( Melibiose , Cellobiose سكريات أخرى مثل  . د

 

 Trisaccharides  -:السكريات الثالثية . 2

 ( .كالكتوز+ ركتوز ف+ كلوكوز )المكون من  Raffinoseمثل سكر الرافينوز     

+ كالكتوز + كالكتوز )مثل سكر الـ ستاكيوز  Tetrasaccharidesوهنالك سكريات رباعية    

 ( .كلوكوز+ فركتوز 

  تختلف السكريات المحدودة عن بعضها البعض في: -

 ( .الخ.... 2,3,4رقم ذرة الكربون )موقع الرابطة الكاليكوسيدية . 1

 ( .β , α)ية موقع الرابطة الكاليكوسيد. 2

 .نوع وعدد السكريات األحادية . 3

 .التركيب البنائي للسكريات األحادية المكونة . 4

 

 Glycosidic Bondاآلصرة الكاليكوسيدية                                       

يمة تتكون هذه اآلصرة نتيجة ارتباط مجموعة الهيدروكسيل في السكر األول ممع ذرة الكماربون األنومير

 .للسكر الثاني 
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 Disaccharidesالسكريات الثنائية  

 
ويمكن أن تتحلل مائياً  C12H22O11تتكون من وحدتين بنائيتين من السكر األحادي صيغتها العامة 

- :في وسط حامضي دافئ الى السكريات األحادية المكونة له كما في المعادالت التالية 
                                                 H

+
/ H2O     

C12H22O11  +  H2O                           C6H12O6       +      C6H12O6 
Disaccharide                                              Monosaccharide           Monosaccharide 

 

Maltose                            D-Glucose + D-Glucose 

Lactose                             D-Galactose +  D-Glucose  

Sucrose                            D-Glucose + D-Fructose 

 

 H2Oسممكرين أحمماديين وحممذف جزيئممة ممماء  مممن  نجممزيئتي باتحممادوتتكممون السممكريات الثنائيممة 

، وإن خواص السكر الثنائي تعتمد بشمكل  االرتباطوضع  باختالفرين وتختلف نقاط ارتباط السك

، حيث سيكون السكر الثنائي الناتج مختزل أو غير مختزل مثالً عنمدما  االرتباطرئيسي على هذا 

فمي  مشمتركة( في الكيتموني C2أو  C1االلديهايدي )تكون كال مجموعتي الكربونيل في السكرين 

وسيكون ( حرة لكاربونيعلى مجموعة  احتواءهلعدم )ج غير مختزل الترابط سيكون السكر النات

 .عند تفاعله مع الفنيل هيدرازين  Osazoneغير قادر على تكوين االوسازون 

أممما إذا كانممت إحممدى مجمماميع الكربونيممل حممرة فممي السممكر الثنممائي سمميكون للسممكر قابليممة اختزاليممة 

 Osazoneادرة علمى تكموين االوسمازون تتيحها له مجموعة الكربونيمل الحمرة همذه وسمتكون قم

( المممالتوز والالكتمموز)ولهممذا السممبب يكممون سممكري  Phenyl hydrazineعنممد التفاعممل مممع 

 .مختزلة بينما سكر السكروز غير مختزل 

- :خالصة 

تتكمممون السمممكريات الثنائيمممة ممممن وحمممدتين ممممن السمممكر األحمممادي مرتبطمممة ب صمممرة كاليكوسممميدية 

Glycosidic Bond اآلصرة من تفاعمل  وتتكون هذهhemiacetal (الديهايمدي يسمكر أحماد )

جزيئممة )لجزيئممة أخممرى  OH–مممع مجموعممة كحوليممة ( سممكر أحممادي كيتمموني) Hemiketalأو 

 Acetal orولذلك يمكن اعتبار السكر الثنائي المتكمون همو أسميتال أو كيتمال ( سكر أحادي مثالً 

Ketal (.وضح ذلك بالمعادالت؟. ) 

عمن السمكريات الثنائيمة ( والالكتموز  الممالتوز)   المختزلمة ات الثنائية السكري يمكن تمييز

 :بالكشوفات التالية ( السكروز)غير المختزلة 

 .تعطي كشف موجب لفهلنك ، كولن ، بندكت .      أ

فنيممل هيممدرازين    مممع   عنممد تفاعلممه      Osazone    نكممون بلممورات األوسممازون.   ب

Phenyl hydrazine . 

 .يوجد بشكل واحد  لالغير مختز والسكر  α  ،βنوجد بشكل انوميرات .   جـ

 .في محلوله  Mutarotationتعاني ظاهرة الدوران التلقائي .    د
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- : Disaccharidesومن أهم السكريات الثنائية  

 

 α (1-4)   Maltose       -:المالتوز . 1

 Malt Sugarة ويسمى بسكر الشعير يوجد في الطبيع وال C12H22O11وله الصيغة الجزيئية 

. Starchللنشأ   األنزيميو أ من التحلل المائي الحامضي( ضمن مواد أخرى)ويمكن الحصول عليه 

 ( .Diastaseانزيم التخمر الكحولي للنشأ هو )

                     Diastase                        Fermentation      

    Starch                       Maltose                       Ethanol 

يتكون ممن وحمدتين و .في تركيب النشأ  Amyloseويعتبر المالتوز الوحدة البنائية المتعددة لألميلوز 

  D-Glucoseلذلك عند تحلل المالتوز مائياً يتكون  Glucoseبنائيتين من السكر األحادي 

لوجممود ( β , α)مممائي بشممكل متمموازن علممى شممكلين هممما فممي محلولممه ال Maltoseويوجممد المممالتوز 

- :كونه سكر مختزل  Mutarotationمجموعة كاربونيل حرة بعملية دوران تلقائي 

 

 Maltose- α    :-    4)-(1- α     . أ 

ويوجممد فممي   Maltose α–ويسمممى  α - (4-1)بشممكل  D-Glucoseويتكممون مممن ارتبمماط جزيئممي لممـ  

أثناء عملية اإلنبات وهو كثيمر المذوبان فمي المماء ويتخممر بسمهولة بعمد تحولمه  األوراق والجذور الفتية

 Maltase-αويتحلمل مائيماً بواسمطة انمزيم .  %33الى كلوكوز وإن حالوته أقمل ممن السمكروز بنسمبة 

  G+Gالى ( حصراً )

 

 
 من المهم معرفة إن أهم صفات األنزيمات هو التخصص أي إن 

                                α-Maltase   

        α-Maltose                            2Glucose 

 فقط                                 


