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الكربوهيدرات
 نشأت تسمية الكربوهيدرات بسبب كون عدة مواد من هذه

أي (المجموعة تمتلك صيغ جزيئية مماثلة للهيدرات الكربون 
أي أن الكربوهيدرات تتكون ) أنها تتالف من الكربون والماء

من كربون و هيدروجين و أكسجين تكون فيها نسبة 
.1:2الهيدروجين إلى األكسجين

على ذلك الجلوكوز :مثالC6H12O6

 أي المحافظة على الصيغة (بالرغم من استقرارهذه العالقة
إال إن , لمعظم المركبات الكربوهيدراتية) الجزيئية للهيدرات

بعضها ال يظهر هذه النسبة و بعضها يحتوي أيضا على 
.نيتروجين، فسفور و كبريت
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الكربوهيدرات
الكربوهيدرات عبارة عن:

الديهيدات متعددة الهيدروكسيل              أو 1.

كيتونات  متعددة الهيدروكسيل              أو   2.

.مواد تعطي مثل هذه المركبات عند تحللها المائي3.

 معظ����م الص����يغ الجزيئي����ة للكربوهي����درات تط����ابق الص����يغة
.7-3من   nحيث ) CH2O)n:   الجزيئية التالية
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  الكربوهيدرات مصادر  

المصدر الرئيسي للكربوهيدرات
هو  

النباتات الخضراء
.البناء الضوئيقادرة على تكوين السكريات بعملية فهي 



أهمية  الكربوهيدرات الفيسيولوجية
.تعمل كمصدر للطاقة في الخلية الحية  -1
.تعمل كوحدات تركيبية لجدار و غشاء الخلية  -2
.تعمل كمكونات خلوية ضرورية لعمل ونمو الخلية  -3
.تدخل في تركيب األحماض النووية -4
أي يصنع أحماض أمينية ( تكون أحماض أمينية غير أساسية  -5

و ذلك عن ) يحتاجها الجسم و ال تكون متوفرة في الغذاء 
.طريق إضافة مجموعة أمين للحمض الكيتوني الكربوهيدراتي

تكون الجليكوجين الموجود في الكبد و العضالت و الذي  -6
.يستخدم إلنتاج الطاقة عند الحاجة

الفائض منها يعمل على تكوين دهن الجسم و الذي بدوره  -7
.يستخدم إلنتاج الطاقة 5



أصناف الكربوهيدرات

  تقسم الكربوهيدرات إلى ثالثة أقسام: 

Monosaccharidesالسكريات األحادية )   1(

Disaccharidesالسكريات الثانئية   )    2(

Oligosaccharidesالسكريات قليلة الوحدات )  3(

Polysaccharidesسكريات متعددة )   4(
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السكريات األحادية

 تتكون السكريات األحادية و التي تسمى أيضا الس�كريات
م�ن وح�دة منف�ردة م�ن    Simple Sugarsالبس�يطة   

ألديهي���د المتع���دد الهيدروكس���يل أو وح���دة كيت���ون متع���دد 
. الهيدروكسيل 
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السكريات األحادية
سكر الجلوكوز

  من أكثر السكريات األحادية وفرة
  هو

سكر الجلوكوز 

سكر سداسي الكربون1.

في معظم ) الوقود(يعتبر أهم جزيء ينتج  الطاقة 2.
.الكائنات الحية
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  ويستخدم الجلوكوز أيضاً كلبنة بناء لبعض

أنواع السكريات المتعددة المتوفرة بكثرة كما 

.في النشا والسليلوز
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السكريات األحادية
سكر الجلوكوز 



السكريات األحادية

 الجلوكوز و الفركتوز سكريات أحادية سداسية لهما نفس

أي أنهم يحتويان على   C6H12O6الصيغة الجزيئية 

:نفس عدد ذرات الكربون إال أن المجموعة الوظيفية في

 األلدهيدهي  الجلوكوز.

و في 

 الكيتونهي الفركتوز                      .
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السكريات األحادية
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السكريات قليلة الوحدات
    تتك��ون الس��كريات قليل��ة الوح��دات م��ن سالس��ل محتوي��ة عل��ى

10 - وح�دات م�ن الس�كريات األحادي�ة متص�لة م�ع بعض�ها  2
Glycosidicب����روابط  تس����اهمية جاليكوس����يدية ال����بعض 

.Linkage

   الس��كريات الثالثي��ة وتش��مل ه��ذه الس��كريات قليل��ة الوح��دات
Trisaccharides  السكريات الرباعية      و

Tetrasaccharides التي تمتلك ثالث  و أربع  وحدات
.من السكريات األحادية على التوالي  12



السكريات المتعددة

 تتك���ون الس���كريات المتع���ددة م���ن سالس���ل  طويل���ة ج���داً م���ن
.وحدات من السكريات األحادية

 ربما تكون هذه السالسل مستقيمة أو متفرعة.

  وتحت��وي معظ���م الس���كريات المتع���ددة عل���ى ن���وع واح���د م���ن
.وحدات السكر األحادي المتكررة

 من وحدات جلوكوز متكررة  النشايتكون :  على ذلك مثال.
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 تمتلك السكريات األحادية الصيغة الجزيئي�ةCH2O)n  (
. أو أرقام أخرى أكبر  n  =3حيث 

 ثنائي��ة الكرب��ون، ثالثي��ة (ف��ي معظ��م الس��كريات األحادي��ة
تحت��وي ك��ل ذرة ) إل��خ..…الكرب��ون، رباعي��ة الكرب��ون،

مجموع���ة هيدروكس���يل       : عل���ى -ع���دا واح���دة -كرب���ون 
 )OH ( كربوني�ل و تحت�وي ذرة الكرب�ون الباقي�ة عل�ى

.أكسجين 
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أقسام السكريات األحادية



أقسام السكريات األحادية 
الكربونيل  )  O  )  -Cمجموعة 
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إذا كانت

في نهاية السلسلة -

   
يكون السكر األحادي  -

ألدهيدي النوع
 

في موقع آخر من السلسلة    -
)غير طرفية(

                                                     
السكر األحادي كيتوني  -
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الكربونيل إذا كانت  )  -O  )  Cمجموعة 
في نهاية السلسلة

يكون السكر األحادي ألدهيدي النوع  -              
)       Aldose(يسمى ألدوز   -              

:من أبسط السكريات األلدهيدية: مثال  -                           
                               السكريات األحادية  ثالثية الكربون                                   

)                                الترايوز (                                          
)  ألدو ترايوز ( الجليسرالدهيد ) 1(                                      
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)مجموعة كربونيل غير طرفية( في موقع آخر من السلسلة •
يكون السكر األحادي كيتوني   -          
)Ketose( يسمى كيتوز   -          

من أبسط السكريات الكيتونية:  مثال -                  
السكريات األحادية  ثالثية الكربون                             -                           

الكيتونية                    
األسيتون ثنائي الهيدروكسيد) 1(                                 

)  كيتوترايوز (                                               

الكربونيل إذا كانت  )  -O  )  Cمجموعة  



 للسكريات األحادية هيالكيمائية العامة الصيغة 
CnH2n on أو     (CH2O)n

الرمز الكيميائي   اسم السكر      عدد الكربون      العدد اليوناني       

Di2DioseC2H4O2

Tr3TrioseC3H6O3

Tetra4TetroseC4H8O4

Penta5PentoseC5H10O5

Hexa6HexoseC6H12O6

Hepta7HeptoseC7H14O7

Octa8OctoseC8H16O8

Nona9NonoseC9H18O9

Deca10DecoseC10H20O10 18

موجودة     
في 

الطبيعة

صناعية

صناعية



أقسام السكريات األحادية 

السكريات األحادية إذا احتوت على 

ذرات7ذرات         6ذرات         5ذرات             4ذرات         3
        كربون         كربون             كربون         كربون           كربون  

Tetroses Trioses          Pentoses       Hexoses Heptoses
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أقسام السكريات األحادية

يوجد  7 -  3هذه السكريات األحادية ذات عدد ذرات الكربون من    
كل منها بصورتين إما على هيئة ألدوزز أو كيتوزز 

(C=7) ألدوهيبتوز     C=6)(  ألدوهكسوز     C=5)(  ألدوبنتوز    C=4)(  ألدوتتروز
)  سكر ألدهيدي)          ( سكر ألدهيدي)          ( سكر ألدهيدي)        ( سكر ألدهيدي(  

C=7)(  كيتو هبتوز    C=6)(  كيتو هكسوز   C=5)(  كيتو بنتوز  C=3)( كيتو تتروز 
)سكر كيتوني)             (سكر كيتوني)             (سكر كيتوني)         (سكر كيتوني(   
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السكريات األحادية
  هي سكريات أحادي�ة سداس�ية الكرب�ون و ه�ي األكث�ر انتش�اراً  الهكسوزز

.في الطبيعة

  م��ن أه��م مكون��ات األحم��اض ) س��كريات أحادي��ة خماس��ية(األل��دوبنتوزز
.النووية 

  عب���ارة ع���ن م���واد وس���طية أثن���اء مش���تقات التراي���وز والهيبت���وز كم���ا أن
.التفاعالت الحيوية للكربوهيدرات 

  
بل���ورات بيض���اء ص���لبة               )  1(، عموم���اً، عب���ارة ع���ن الس���كريات األحادي���ة

ال تذوب ف�ي الم�ذيبات غي�ر القطبي�ة       ) 3(تذوب في الماء بسهولة و ) 2(و 
. لمعظمها مذاق حلو ) 4(و  21



السكريات األحادية فعالة ضوئيا 

            إذا احتوى مركب على ذرة كربون واحدة أو أكثر غير متناظرة

Atom) Asymmetric Carbon ( فعال ضوئياً       فالمركب يكون

هذا هو الحال في السكريات األحادية واألحماض األمينية ، وعليه فعندما  و

 Polarimeterتمر حزمة لضوء مستقطب من جهاز مقياس االستقطاب 

الذي يحتوي  على ذرة كربون واحدة   أو أكثر [على محلول هذا المركب 

فإن شعاع الضوء المستقطب إما يدور  ])أو غير متماثلة(غير متناظرة 

أو يدور )      +( يميناً فيكون المركب أيمن الدوران ويعطى الرمز     

). -( يسار فيكون المركب أيسر الدوران ويعطى الرمز 
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الجليسرالدهايد    Glyceraldehyde
Dihydroxy Propanol-2,3هو              الجليسرالدهايد •
C3H6O3سكر أحادي ثالثي ألدهيدي ، بصيغة جزيئية      
.أبسط السكريات األلديهيدية •
.ذو كريستاالت صلبة عديمة اللون حلوة المذاق •
.في أيض الكربوهيدراتمركب وسيط  •
.ألدهيدو  جليسريناسمه أتى من اتحاد  •
غير متناظرة أو غير                                       ( ذرة كربون واحدة فقط كيرالية لديه  •

لذلك هو موجود على هيئة  شكلين أيسوميريين مجساميين ) متماثلة
و لكن لهما نفس (مختلفين في الخواص الفيزيائية و الكيميائية 

كل منهما صورة مرآوية لآلخر                  ) الصيغة الكيميائية
 )Enantiomers  ( خاصية تدوير الضوء لذلك هما عندهما

.المستقطب  23



السكريات األحادية فعالة ضوئيا 
 هي ذرة  2في الجليسرألديهايد، ذرة الكربون رقم

لذلك تستطيع ذرة )   كيرالية(  غيرمتناظرةكربون 
الكربون هذه تدوير الضوء المستقطب إما لليمين       

أو لليسار، لذلك يوجد هذا المركب، الجليسرألدهايد، 
:  هما  Stereo Isomersبشكلين ايسوميرين     

.الجليسرالدهيد) -(. 1

.الجليسرالدهيد(+) . 2
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25
Glyceraldehyde (+) Glyceraldehyde (-) 

السكريات األحادية 
الجليسرالديهايد



التناظر الفراغي للسكريات األحادية 
Stereoisomerism of Monosaccharides

       األس���يتون ثن���ائي تحت���وي جمي���ع الس���كريات األحادي���ة ماع���دا

ذرة كرب��ون واح��دة عل��ى  Dihydroxyacetoneالهيدروكس��يل  

. أو أكثر غير متماثلة

     وم��ن أبس��ط أن��واع الس��كريات األحادي��ة الثالثي��ة األلدوزي��ة  ه��و

ال��ذي يحت��وي عل��ى ذرة كرب��ون واح��دة فق��ط غي��ر  الجليس��رألديهايد

متماثلة، و بالت�الي الجليس�رالديهيد يوج�د عل�ى هيئ�ة فق�ط نظي�رين 

). يستطيعان تدوير الضوء المستقطب(ستريو آيسومرز يسمون  26



السكريات األحادية

سكر كيتوني 
اليحتوي على ذرة كربون غير 

.متماثلة

سكر ألدهيدي
يحتوي على ذرة كربون غير

متماثلة واحدة فقط
27



ذرة الكربون الكيرالية في السكريات األحادية

28

Further, each carbon atom that supports a hydroxyl group (except 
for the first and last) is chiral, giving rise to a number of isomeric
forms all with the same chemical formula

  في كل سكر أحادي، كل ذرة كربون في هذا السكر تحمل
: مجموعة هيدروكسيل فإنها

   هي ذرة كربون كيرالية ماعدا ذرة في السكريات األلدهيدية
.  الكربون األولى و األخيرة

   هي أيضا ذرة كربون كيرالية  السكريات الكيتونية و في حالة
.ماعدا ذرة الكربون األولى و الثانية و األخيرة 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl�
http://en.wikipedia.org/wiki/Chirality_(chemistry)�
http://en.wikipedia.org/wiki/Isomer�


التناظر الفراغي للسكريات األحادية 

 األشكال األيسومرية المجسامية للسكريات األحادية ذات ذرة كربون

كيرالية واحدة فقط يمكن أن تعود جميعها إلى المصدر 

الذي له                    ) الذي يعتبر مركباً قياسياً (الجليسرالديهيد 

 L.وشكل واحد آخر  Dشكل واحد 
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التناظر الفراغي للجليسرألديهايد  

L - GlyceraldehydeD - Glyceraldehyde

األشكال 
التناظرية 
المجسامية 

للجليسرألدهايد
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السكريات األحادية 
الجليسرالديهيد
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D-Glyceraldehyde (+) or (-) L- Glycealdehyde (+) or (-) 



التناظر الفراغي للسكريات األحادية 

 أما بالنسبة للسكريات المحتوية على ذرتين أو أكثر من ذرات

الكربون الغير متماثلة فإنه باإلتفاق العام المعتمد بأن             

تعود إلى ذرة الكربون الغير متماثلة األبعد مسافة    Lو  Dالرموز 

.كربون –ذرة الكربونيل أو إزاحة عن     
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تركيب سكر الفركتوز

33

سكر أحادي سداسي كيتوني



التناظر الفراغي للسكريات األحادية
D and L Isomers    

34

األشكال 
التناظرية 
المجسامية 

للفركتوز

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DL-Fructose_num.svg�


التناظر الفراغي للسكريات األحادية

 إذا وجد اختالف في التركيب الفراغي لسكر أحادي معين في المواد
األبعد في المسافة عن ذرة الكربون (المحيطة بذرة الكربون الكيرالية 

عن السلسلة الكربونية لنفس السكر األحادي أيضا حول ) الكربونيلية
فهذا يمكن أن يقسم السكر األحادي إلى . ذرة الكربون الكيرالية

.  نظيرين
فإذا كانت مجموعة الهيدروكسيل على يمين ذرة الكربون الكيرالية . 1

            -Dو يسمى هذا الشكل بالنظير , Dيكون السكر على شكل  
D-isomer    

أما إذا كانت مجموعة الهيدروكسيل على يسار ذرة الكربون الكيرالية .  2
-Lو يسمى هذا الشكل بالنظير ,   Lيكون السكر على شكل  

L-Isomer     
35



التناظر الفراغي للسكريات األحادية السداسية
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D- Glucose L - Glucose



التناظر الفراغي للسكريات األحادية

  يمك��ن حس��اب ع��دد النظ��ائر الموج��ودة لك��ل س��كر أح��ادي ع��ن
عبارة ع�ن ع�دد الكربون�ات الغي�ر  nحيث أن  2nطريق قانون 

. في السكر األحادي ) الغير متماثلة ( متناظرة 
 ًذرات ك���اربون غي���ر متماثل���ة  4يمل���ك األلدوهكس���وز : فم���ثال

نظي��ر  16ه��و  (24)علي��ه يك��ون ع��دد النظ��ائر ل��ه  2nفبتطبي��ق 
.مختلفين عن بعضهم البعض 

 سكاكر نظائر لكل ألدوهكسوز من الطائفة  8هناكD  من  8و
.من ضمنها الجلوكوز 16، و المجموع هو Lالطائفة 

37
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التناظر الفراغي للسكريات األحادية
) Lأو   D(نظائر الجلوكوز  

 Lمن النظائر  7و      Dمن النظائر  7



   إذا اختلف سكرين في الشكل األبعادي حول ذرة كربون
الواحد لآلخر،  Epimersمتخصصة واحدة فقط فهما أبيمرز 

متشابهين بكل شيء ماعدا الترتيب الفراغي حول ذرة كربون 
.واحدة  

متشابهين بالصيغة الجزيئية و الصيغة التركيبية .

 وهكذا فإنD– جلوكوز وD–  مانوز هماEpimers  فيما
جلوكوز                           –Dوأن    2يتعلق بذرة الكربون رقم 

.  4فيما يتعلق بذرة الكربون رقم  Epimersجالكتوز هما –Dو 

Epimers                      إبيمرز  



إبيمرز 
و المانوز هما إبيمرز فيما يتعلق بذرة الكربون   الجلوكوز

 2رقم

40

Epimeric
Carbon



Epimersإبيمرز      
الجلوكوز و الجالكتوز هما إبيمرز فيما يتعلق  

     4بذرة الكربون رقم 

41
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Epimersإبيمرز     
الجلوكوز و الجالكتوز الحلقيين هما إبيمرز فيما يتعلق  

     4بذرة الكربون رقم 



أبيمرز
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إبيمرز
يتعلق بذرة الكربون فيما هما إبيمرز اإلريثروز و ثريوز الـ

2رقم 

D- (-)- Erythrose D- (-)- Threose

Aldotetroses



إبيمرز
الريبوز و الديوكسي ريبوز هما إبيمرز فيما  

2يتعلق بذرة الكربون رقم 
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Ribose DeoxyRibose



إبيمرز
)ذرات كربون 5(
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إبيمرز بالنسبة لذرة الكربون رقم 
2

إبيمرز بالنسبة لذرة الكربون رقم 
2
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    2إبيمرز    
     

   2إبيمرز 
            

   2إبيمرز 
            

   2إبيمرز 
            

   2إبيمرز 
            

   2إبيمرز 
            

   2إبيمرز 
            



نظائر السكريات األحادية الموجودة في الطبيعة

معظم السكريات األحادية السداسية موجودة في الطبيعية على
D-isomers.هيئة  
 معظم األلدوزز موجودة في الطبيعية على هيئة.D- isomers 
 بعض السكريات موجودة في الطبيعة على هيئةL-isomers

:                                  مثال
 L-Arabinose الـ .1 

من لبعض السكريات الشائعة المشتقة    L-Isomersالـ . 2
.الجاليكوبروتينمكونات 

48


	Slide Number 1
	الكربوهيدرات
	الكربوهيدرات
	مصادر  الكربوهيدرات  
	أهمية  الكربوهيدرات الفيسيولوجية �
	أصناف الكربوهيدرات
	السكريات الأحادية
	السكريات الأحادية�سكر الجلوكوز
	السكريات الأحادية� سكر الجلوكوز
	السكريات الأحادية
	السكريات الأحادية
	السكريات قليلة الوحدات
	السكريات المتعددة
	�أقسام السكريات الأحادية�
	أقسام السكريات الأحادية �مجموعة  O  )  -C ) الكربونيل  
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	الصيغة الكيمائية العامة للسكريات الأحادية هي �CnH2n on أو            (CH2O)n
	أقسام السكريات الأحادية 
	أقسام السكريات الأحادية
	السكريات الأحادية
	السكريات الأحادية فعالة ضوئيا 
	Slide Number 23
	السكريات الأحادية فعالة ضوئيا 
	السكريات الأحادية �الجليسرالديهايد
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية �Stereoisomerism of Monosaccharides
	السكريات الأحادية
	ذرة الكربون الكيرالية في السكريات الأحادية
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية 
	التناظر الفراغي للجليسرألديهايد  
	السكريات الأحادية �الجليسرالديهيد
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية 
	تركيب سكر الفركتوز
	�����������������������������������                                                             �������التناظر الفراغي للسكريات الأحادية  � D and L Isomers    
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية السداسية
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية
	التناظر الفراغي للسكريات الأحادية� نظائر الجلوكوز ( D أو  L )�7 من النظائر D   و   7 من النظائر L �
	Slide Number 39
	إبيمرز �الجلوكوز و المانوز هما إبيمرز فيما يتعلق بذرة الكربون  رقم2 
	    إبيمرز Epimers� الجلوكوز و الجلاكتوز هما إبيمرز فيما يتعلق بذرة الكربون رقم 4    
	Slide Number 42
	أبيمرز
	إبيمرز�الـثريوز و الإريثروز هما إبيمرز فيما يتعلق بذرة الكربون رقم 2
	إبيمرز� الريبوز و الديوكسي ريبوز هما إبيمرز فيما يتعلق بذرة الكربون رقم 2
	إبيمرز�(5 ذرات كربون)
	Slide Number 47
	نظائر السكريات الأحادية الموجودة في الطبيعة

