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     Lecture 2                                                                        2المحاضرة 

    Carbohydrate – Monosaccharides          السكرٌات االحادٌة –هٌدرات الكاربو

 الكاربوهٌدرات:

مركبات عضوٌة تتكون من الكاربون واالوكسجٌن والهٌدروجٌن وان نسبة الهٌدروجٌن الى االوكسجٌن كنسبتهما فً    

 . Cn(H2O)nالماء. قانونها العام  

 وتعرف اٌضا بانها الدٌهاٌدات او كٌتونات متعددة الهٌدروكسٌل, وتتصف بما ٌأتً:   

 ) لذلك فهً الدٌهاٌدات او كٌتونات(. غالبا ماتكون حرة ود مجموعة كاربونٌلوج -1   

 واحدة (. OHهً كحوالت متعددة الهٌدروكسٌل ) تحوي على اكثر من مجموعة   -2   

فٌها ذرة كاربون غٌر متناظرة واحدة على االقل عدا االسٌتون ثنائً الهٌدروكسٌل. ) ذرة الكاربون غٌر المتناظرة  -3   

 هً التً تتصل باربع مجامٌع مختلفة (.

ذات نشاط ضوئً اي تحرف الضوء المستقطب المار فً محلولها الى الٌمٌن او الٌسار بسبب وجود ذرات  -4   

 الكاربون غٌر المتناظرة.

 عادة ٌطلق على الكاربوهٌدرات مصطلح السكرٌات وغالبا ماٌستخدم المصطلحان بصورة مترادفة.   

( لتسمٌة السكرٌات, فاذا كان السكر ٌحوي مجموعة الدٌهاٌد سمً الدوز واذا كان السكر  oseقطع  وز ) ٌستخدم الم   

 ٌحوي مجموعة كٌتون سمً كٌتوز.

 وتستخدم اٌضا تسمٌات للسكرٌات تشٌر الى عدد ذرات الكاربون التً ٌتكون منها السكر:   

 : هبتوز. 7, : هكسوز  6: بنتوز ,  5: تتروز ,  4: تراٌوز ,  3    

 اهمٌة الكاربوهٌدرات:وظائف و

% من  77توجد فً جمٌع الكائنات وهً فً المملكة النباتٌة اكثر تواجدا من المملكة الحٌوانٌة هذ تشكل حوالً  -1   

 . Cالوزن الجاف للنبات, وتوجد بصور مختلفة كالسكرٌات االحادٌة والمتعددة وبعض المشتقات مثل فٌتامٌن 

 سعرات حرارٌة. 4غم من الكاربوهٌدرات حوالً  1المصدر الرئٌس للطاقة اذ ٌعطً كل تمثل  -2   

 تمثل مخزون الطاقة مثل النشا. -3   

 تمثل االساس التركٌبً لبعض المكونات مثل السلٌلوز فً خالٌا النبات. -4   

 تمثل وحدات تركٌبٌة فً بعض المكونات مثل الكاٌتٌن فً القشرٌات. -5   

 السكر الخماسً راٌبوز و راٌبوز منزوع االوكسجٌن هما من مكونات االحماض النووٌة. -6   

 اقسام الكاربوهٌدرات:

 ( الى ثالثة اقسام:تقسم الكاربوهٌدرات ) السكرٌات    

ذرات كاربون,  7 – 3(: وهً عبارة عن جزٌئة واحدة تحوي على  Monosaccharidesالسكرٌات االحادٌة )  -1   

 واشهرها الكلوكوز والفركتوز.

 17 2وهً السكرٌات التً تتكون من  :( Oligosaccharidesالسكرٌات العدٌدة او النزرة او سكرٌات االولٌكو )  -2   

 ات من السكرٌات االحادٌة, واشهرها السكروز والمالتوز.وحد

كرٌات التً تتكون من اكثر من عشرة وحدات من السكرٌات سوهً ال :( Polysaccharidesالسكرٌات المتعددة )  -3   

 االحادٌة او مشتقاتها وقد ٌصل العدد الى االف, وتقسم الى :

: وتتكون من نوع واحد من السكرٌات االحادٌة, ( Homopolysaccharidesأ. السكرٌات المتعددة المتجانسة )       

 واشهرها النشا والسلٌلوز والكالٌكوجٌن.

(: وتتكون من اكثر من نوع من السكرٌات  Heteropolysaccharidesب. السكرٌات المتعددة غٌر المتجانسة )      

 االحادٌة ومشتقاتها مثل البكتٌن والهٌبارٌن.

 ادٌة:السكرٌات االح

تحوي مجموعة الدٌهاٌدٌة او كٌتونٌة واحدة مع عدة مجامٌع هٌدروكسٌلٌة, وتختلف عن بعضها البعض باختالف    

المجموعة الكاربونٌلٌة ) الدوزات او كٌتوزات ( وباختالف عدد ذرات الكاربون ) تراٌوزات, تتروزات, بنتوزات, 



حول ذرات الكاربون غٌر المتناظرة ) اي  ( OH)  كسٌل هكسوزات, هبتوزات ( وباختالف مواقع مجامٌع الهٌدرو

 وفٌما ٌأتً اهم السكرٌات االحادٌة :(.او االٌزومٌرات المشابهات الفراغٌة 

ان ذرات الكاربون  (, مع مالحظة Fischerالسكرٌات موضحة بالشكل مفتوح السلسلة اي ماٌسمى صٌغة فٌشر )    

 .التوجد جمٌعها ضمن نفس المستوى الفراغً

 

 التشابه فً السكرٌات االحادٌة:

 اوال. التشابه الفراغً:   

ها بالتوزٌع الفراغً وهً وجود مجموعة من السكرٌات متشابهة فً الصٌغة الجزٌئٌة لكنها تختلف عن بعض        

 (. H( و )  OHللذرات او المجامٌع, واهم المجامٌع التً ٌنتج عنها المشابهات الفراغٌة فً السكرٌا االحادٌة هً ) 

 ٌقسم التشابه الفراغً فً السكرٌات الى :     

( حول جمٌع  H( و )  OHهً المشابهات الفراغٌة التً ٌختلف فٌها توزٌع ) (:  Enantiomer) اٌنانشٌومٌر   -1   

 المراكز غٌر المتناظرة, فهً تكون متعاكسة مع بعضها البعض او تشكل ماٌسمى صورة مرآة احدها لالخر.

تشٌر الى ان اخر مركز غٌر متناظر اي ذرة  D) رغم ان .  L-glucoseو   D-glucoseمثال: العالقة بٌن         



 الى الٌسار (. L( الى الٌمٌن و  OHالكاربون قبل االخٌرة تكون فٌها مجموعة ) 

. فقط (: وهً المشابهات الفراغٌة التً تختلف عن بعضها البعض فً مركز غٌر متناظر واحد Epimerابٌمٌر )  -2   

 حظ االختالف فً توزٌع المجامٌع فً الذرة الثانٌة (.مثال: العالقة بٌن الكلوكوز والمانوز ) ال

(:وهً المشابهات الفراغٌة التً تختلف فً التوزٌع حول مركزٌن غٌر متناظرٌن.  Diastereomerداٌاستٌري )  -3   

 والرابعة (. مثال: العالقة بٌن المانوز والكاالكتوز ) الحظ االختالف فً توزٌع المجامٌع فً الذرتٌن الثانٌة

(, هذا التشابه خاص باالشكال الحلقٌة للسكرٌات اذ ٌوجد نوعان من االنومٌرات هً الفا ) اذا  Anomerانومٌر )  -4   

 الى االعلى (. 1فً الذرة رقم  OHالى االسفل ( و بٌتا ) اذا كانت مجموعة  1فً الذرة رقم OHكانت مجموعة 

 ثانٌا. التشابه الضوئً:   

 االنكلٌزي حرفالحرف الضوء المستقطب الى الٌمٌن وٌعطى الرمز + او وجود نوعٌن من السكرٌات احدهما ٌهو       

d  الحرف او  –الضوء الى الٌسار وٌعطى , والثانً ٌحرفl . المزٌج  ماٌسمى وعند خلط نسب متماثلة من الشكلٌن ٌنتج

 الراسٌمً.

 التشابه الوظٌفً:  ثالثا.   

هو وجود اكثر من نوع واحد من السكرٌات لها نفس الصٌغة الجزٌئٌة لكنها تختلف فً المجموعة الفعالة, وٌمكن       

 ات الحاوي كل منهما نفس العدد من ذرات الكاربون.ا التشابه بٌن االلدوزات والكٌتوزمالحظة ه

   

 

 (: Haworthاالشكال الحلقٌة للسكرٌات ) صٌغ هاورث 

االسٌتال  اتٌة فً قدرتها على تكوٌن مشتقتتخذ جزٌئات السكرٌات االحادٌة االشكال الحلقٌة بسبب مٌزتها الرئٌس   

مع  كٌتونٌة واالدٌهاٌدٌة = ( سواء كانت O)  وهً المركبات الناتجة من تفاعل مجموعة الكاربونٌل والهٌمً اسٌتال

 .( OHمجموعة الهٌدروكسٌل ) 

) اي ذرة الكاربون غٌر المتناظرة  5لكاربون رقم الى ذرة ا 1فً االلدوزات ٌكون االرتباط من ذرة الكاربون رقم   

االكثر بعدا عن المجموعة الفعالة ( وٌتكون بذلك شكل سداسً ٌتكون من خمس ذرات كاربون وذرة اوكسجٌن ) التً هً 

 ( 5فً الذرة رقم   OHفً مجموعة 

االسفل فً الشكل تكتب الى  فً صٌغة فٌشر وزع المجامٌع فً الشكل الحلقً بحٌث ان المجموعة التً فً الٌمٌنت   

وتكون الذرة السادسة خارج التركٌب فً صٌغة هاورث. تكون الى االعلى فً صٌغة فٌشر الحلقً والتً فً الٌسار

 الحلقً.

 فبها ٌتحدد نوع المشابه الفا او بٌتا كما تم توضٌحه. 1اما الذرة رقم    

 وهناك ادلة تثبت الشكل الحلقً للسكرٌات اهمها اثنان:   

وجد ان الكلوكوز له قٌمتان فً االنحراف النوعً للضوء المستقطب وهما  التحول الدورانً: فمثال وجود ظاهرة -1   

 للصورة بٌتا. 11للصورة الفا و +  111+



 نوعٌن من مثٌل كالٌكوساٌد هما الفا و بٌتا. ٌنتج عن تفاعل الكلوكوز مع الكحول المثٌلًطبٌعة التفاعالت: فمثال  -2   

 alpha orوٌطلق على الكلوكوز فً شكله الحلقً اما الفا او بٌتا كلوكوباٌرانوساٌد ) الكلوكوز ٌعطً حلقة سداسٌة,    

beta glucopyranoside .النه ٌشبه مركب الباٌران ) 

   

 

 (النه ٌشبه مركب الفٌوران. Fructofuranoseالفركتوز ٌعطً حلقة خماسٌة وٌطلق علٌه فركتو فٌورانوز )    

   

 

الكلوكوز الحلقً مثال ٌمكن ان ٌوجد بشكلٌن فً المستوٌات الثالثة, ف فراغٌا ٌجب مالحظة ان السكرٌات الحلقٌة تتواجد   

 ة القاربرئٌسٌٌن هما شكل او هٌئة الكرسً وشكل او هٌئ



   

 

    


