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 المحاضرة الثانية

 الكاربوهيدرات وأقسامها

 

 

Lecture 2 

Carbohydrates and classification 

 

 
  الكاربوهيدراتنبذة تعريفية عن . 

 اهمية الكاربوهيدرات  . 

 الرئيسية من الكاربوهيدرات األقسام  . 

 أمثلة عن أنواع السكريات المكونة للكاربوهيدرات  . 

  . التراكيب الكيميائية عن أقسام الكاربوهيدرات 

 Carbohydratesالكاربوهيدرات      

    هييي مركبيياو ع ييودة اللدداادديية اة كيتونييية متعييددة الايدرةكسيييك تحتييوي علييى الكيياربو

مجموعة من العناصير الذااييية مثيك السيكرداو ن الن ي ن ةالايدرةجين ةاألةكسجين ةهي تمثك 

 السليلوز ن االصماغ المواد االخرى ذاو العالقة.

   بتعردف اخر هي عبارة عن الدداادداو اة كيتوناو تحتوي على مجاميع الايدرةكسيك في

 . Cn(H2O)nاة  CnH2nOnتركيباا . هي تمتلك صيذة عامة 

   تعتبر الكاربوهيدراو اكثر المواد الع ودة انت ارا في الطبيعة . ةتصنع في النباتاو بواسطة

رييسي للطاقة الغلب الكايناو الحية .  ةهي عملية التمثيك ال ويي . ةهي تمثك المصدر ال

 . RNAة  DNAتدخك ضمن تركيب االحماض النوةدة 

  ( 3اصذر سكرداو في الطبيعة هي  الكليسيرالددااددC(  ة داي هاددرةكسي اسيتو )3C. ) 

1993



 

 

 تصنيف الكاربوهيدرات 

  -دمكن تصنيفاا باالعتماد على عدد ذراو الكاربو  المكونة للسكر :

ةهي ابسط انواع السكردا و ةال تتحلك   -: Monosaccharides السكريات االحادية  .1

اعتمادا على  Ketoseاة كيتوني      Aldose الددااددي الى مكوناو ابسط ةتصنف الى

ذراو كاربو   9-3ةتتراةح عدد ذراو الكاربو  فياا من موقع مجموعة الااددرةكسيك 

. 

 

 

Ketose Aldose Structure Sugar 

Dihydroxyacetone Glyceraldehydes C3H6O3 Triose 

Erythulose Erythrose C4H8O4 Tetrose 

Ribulose Ribose C5H10O5 Pentose 

Fructose Glucose C6H12O6 Hexose 

 

 

 ذراو كاربو  .  6اكثر السكرداو االحاددة انت ارا هي السكرداو الحاةدة على 



تجاز الطاقة الكيميايية الموجودة  بين االةاصر الكيميايية لسكر الكلوكوز جميع االحياء بجزء 

 مام من الطاقة ال رةردة للقيام بفعاليتاا المختلفة . 
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 هي السكرداو المزدةجة من نفس السكر اة قد تتكو  من اكثر من نوع ةاحد من السكر .

 

 

 

 

 

 -السكرداو الثنايية هي : أهم

  السكرةز دوجد في قصب السكر ةالبنجر السكري  ةدتحلك بواسطة انزدمSucrase  ةدسمى

 بسكر المايدة ةهو ناتج من عملية التمثيك ال ويي .

  الالكتوز هو سكر الحليب ةدتحلك بواسطة انزدمLactase . 

  المالتوز ةهو ناتج ةسطي عند تحلك الن   بفعك انزدمamylase  انزدم  . دتحلك المالتوز بفعك

Maltase  ةدنتج صناعيا بواسطة انزدمDiastase  . 

  هناك سكر اخر هو السيلوبادوزCelliobiose  ةهو مكو  من ةحدتين من سكر الكلوكوز

 . βلكن االصرة التي تربط جزدئاو الكلوكوز هي   نوع بيتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucrose                                  Glucose +Fructose  

Maltose                                Glucose + Glucose 

Lactose                                      Glucose + Galactose 

 



 

  . كك من الالكتوز ةالمالتوز هي سكرداو مختزلة الناا تمتلك مجموعة كاربونيك حرة 

  السكرةز ال دمتلك مجموعة كاربونيك جرة ةبالك فاو ليس سكر مختزل ةعليه فانه محمي

من االكسدة باالنزدماو الموجودة في النباو ةالنه الناتج الوسطي لعملية التمثيك ال ويي فانه 

 الى اخر جزء من النباو دة  ا  دااجم اة دت كسد . دستطيع التنقك 

 :  Oligosaccharides. السكريات المتعددة الواطئة 3

ةحداو من السكرداو االحاددة مثك سكر الرافينوز  6ةهي السكرداو التي تنتج عند تحللاا لحد 

كلوكوز( .  3جزدئاو من السكرداو االحاددة )  3الاي دنتج عند التحلك 
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ةحداو من السكرداو  6ةهي تمثك معظم السكرداو التركيبية ةتنتج عند التحلك اكثر من 

االحاددة قد تصك الى مئاو اة االف من السكرداو االحاددة ةتمثك مخاز  الطاقة الطبيعية 

 .  ×(C6H10O5)للكايناو الحية ةصيذتاا العامة  
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