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      Monosaccharide Derivatives and Oligosaccharides    المشتقات السكرٌة وسكرٌات االولٌكو    

 قسم علوم االغذٌة –المرحلة الثانٌة 

 مشتقات السكرٌات االحادٌة  

تنتج المشتقات السكرٌة من تفاعل السكرٌات مع عناصر او مركبات اخرى بحٌث تصبح حاوٌة على مجامٌع اضافٌة,    

 ومن اهم تلك المشتقات:

كرٌة: تنتج من اختزال مجموعة االلدٌهاٌد او الكٌتون للسكر االحادي, وٌتم االختزال اما بالهدرجة او الكحوالت الس -1  

هو كحول ٌنتج من اختزال الكلوكوز وكذلك الفاركتوز, والكلٌسرول ٌنتج من مثال: السوربٌتول  باستخدام عوامل مختزلة.

 اختزال التراٌوزات.

      

(, امثلة: كلوكوز NH2  هٌدروكسٌل فً السكر بمجموعة امٌن )  ن نتٌجة استبدال مجموعة السكرٌات االمٌنٌة: تتكو -2  

 امٌن وكاالكتوز امٌن ) ٌدخل فً تركٌب الببتٌدوكالٌكان الموجود فً الجدار الخلوي للبكترٌا (.



      

الهٌدروكسٌل الى مجامٌع االحماض السكرٌة: تتكون نتٌجة اكسدة السكرٌات االحادٌة بتحوٌل مجامٌع االلدٌهاٌد او  -3  

 كاربوكسٌلٌة, مع العلم ان مجامٌع الكٌتون التتاكسد. وهناك ثالثة انواع من هذه االحماض:

 أ. احماض الدونٌة: تتكون من اكسدة المجموعة االلدٌهاٌدٌة, مثل حامض الكلوكونٌك الناتج من الكلوكوز.     

الهٌدروكسٌل االولٌة ) اي فً الذرة االخٌرة (, مثال: حامض : تنتج من اكسدة مجموعة ب. احماض ٌورونٌة   

 كلوكٌورونٌك الناتج من الكلوكوز.

ج. احماض سكارٌة: تنتج من اكسدة المجموعة االدٌهاٌدٌة والهٌدروكسٌلٌة معا, مثال: حامض كلوكسارٌك الناتج من     

 الكلوكوز.



      

جامٌع الهٌدروكسٌل ) وخاصة فً الذرة الثانٌة ( بذرة السكرٌات منزوعة االوكسجٌن: وفٌها تستبدل احد م -4  

 (. DNAوالثانً فً  RNAهٌدروجٌن, فالراٌبوز مثال ٌقابله راٌبوز منزوع االوكسجٌن ) ٌوجد االول فً 



      

االسترات السكرٌة: ٌنتج االستر من تفاعل الكحول مع الحامض, واالسترات اسكرٌة تنتج من ارتباط الحامض  -5  

( لتكوٌن ع الهٌدروكسٌل فً السكر, فمثال ٌرتبط الكلوكوز بحامض الفسفورٌك ) اي بمجموعة فوسفات باحدى مجامٌ

 الخطوة االولى فً اٌض السكرٌات. فوسفات, وهذا التفاعل ٌمثل -6-كلوكوز 

     

لى هً ناتج تفاعل السكرٌات مع مركبات تحوي على مجموعة هٌدروكسٌل بحٌث ٌحوي الناتج ع الكالٌكوسٌدات: -6  

 اصرة كالٌكوسٌدٌة, وهً على نوعٌن:

أ. عندما ٌرتبط سكر الى مجموعة هٌدروكسٌل فً سكر اخر تنتج السكرٌات الثنائٌة, وعند تكرر االرتباط تنتج باقً      

 انواع سكرٌات االولٌكو.

 ثٌل كلوكوسٌد.ب. عندما ٌرتبط السكر بمجموعة هٌدروكسٌل غٌر عائدة لسكر ٌنتج الكلوكوسٌد, كما فً حالة م    

      

 السكرٌات النزرة ) سكرٌات االولٌكو (:

جزٌئات من السكرٌات االحادٌة بواسطة اواصر كالٌكوسٌدٌة, واهم مجموعة منها هً  11 -2تنتج من ارتباط     

 (. Disaccharidesالسكرٌات الثنائٌة ) 



وقد فقدت غٌر المختزلة قدرتها على  ر مختزلة,تقسم السكرٌات الثنائٌة تبعا لقابلٌتها على االختزال الى مختزلة وغٌ   

 االختزال بسبب انشغال المجامٌع الفعالة بتكوٌن االصرة الكالٌكوسٌدٌة.

 

 اوال. السكرٌات المختزلة:   

 

 .  α  4- 1, نوع االصرة   من نوع الفا مالتوز ) سكر الشعٌر (, ٌتكون من ارتباط جزٌئتٌن من سكر الكلوكوز -1     

        

 .  4β-1 الكتوز ) سكر الحلٌب (, ٌتكون من ارتباط بٌتا كاالكتوز مع كلوكوز, نوع االصرة   -2     

        

- 1 هو  سلٌباٌوز, وهو سكر ثنائً ٌنتج من تحلل السلٌلوز, وٌتكون من جزٌئتٌن من بٌتا كلوكوز ونوع االصرة-3     

4β  . 

        

 

 ثانٌا. السكرٌات غٌر المختزلة:   



 – 1السكروز ) سكر القصب او سكر المائدة (: وٌتكون من ارتباط الفا كلوكوز مع بٌتا فركتوز ونوع االصرة )  -1     

β 2  α  .) 

       

 .  1α – 1 ترٌهالوز, ٌتكون من جزٌئتٌن من الفا كلوكوز, ونوع االصرة   -2     

 

لفا كاالكتوز والفا كلوكوز وبٌتا فركتوز , و نوع ومن السكرٌات الثالثٌة الشائعة هو سكر الرافٌنوز وٌتكون من ا   

 (.   α 1 – α 6 – β 2االصرة )  


