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التركيبات المفتوحة والحلقية 
للسكريات األحادية

 شكل على تكتب والكيتوزز لأللدوزز المختلفة التراكيب  
 سكر ( ترايوزز األحادي السكر كان إذا مفتوحة سلسلة
. )رباعي أحادي سكر( تتروزز أو ) ثالثي أحادي

 كربون ذرات 5 من مكونة األحادية السكريات كانت إذا أما                    
 فيها تكون  حلقية تراكيب بشكل تكتب فإنها أكثر أو

 الكيماوية صفاتها تظهر وال مقنعة الكربونيل مجموعة
. الطبيعية
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α-D-Glucose 
Linear form

4

Pyranose ring 
form of the 

sugar

 البنتوزز األحادية السكريات بعض توجد )(C=  شكل على )(C=6 الهكسوزز و  5
 الكربون ذرة على  الكحولية الهيدروكسيل مجموعة تفاعل بواسطة تكونت حلقية تراكيب

  . )1( رقم الكربون ذرة تشغل التي األلدهيد مجموعة مع )5( رقم

صيغة فيشر 
حلقية و مستقيمة



الصيغة الحلقية للسكريات األحادية 
)صيغة فيشر(

O
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صيغة فيشر 
مستقيمة

صيغة فيشر 
حلقية

صيغة فيشر 
حلقية



Hexoses
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الصيغة الحلقية للسكريات األحادية 
)صيغة فيشر(



التركيب الحلقي للجلوكوز
 )البايرنوزز ( 

  وجدوا أن الجلوكوز يستطيع

تكوين مركب حلقي ذو شكل 

يشبه شكل حلقة البايران لذلك 

سميت السكريات التي تأخذ هذا 

.   بالبايرنوززالشكل الحلقي  
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تكوين البايرنوزز

  يتم تكوين البايرنوزز نتيجة لتفاعل عام بين مجموعة
الهيمي أسيتال األلدهيدات والكحوالت ليكونا مشتقاً يسمى 

H          
R – OH  +  R – C – H           R  – C – OR  

OH                         ألدهيد             كحول
  تسمى ذرة كربون غير متناظرة يحتوي على الهيمي أسيتال

ذرة الكربون  أوالكربونيل كربون  أوبالهيمي أسيتال كربون 
، لذلك يوجد شكلين متناظرين مجساميين  للهيمي األنومرية

.)ستريو آيسومرز (أسيتال 

O
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• Anomeric carbon: The new stereocenter
created as a result of cyclic hemiacetal
formation.
• Anomers: Carbohydrates that differ in 
configuration at their anomeric carbons 
named α and β.

9

ذرة الكربون األنومرية هي ذرة الكربون الغير متناظرة الناتجة 
من التكوين الحلقي الشكل للمركب الذي يحتوي ذرة الكربون 

.هذه إلى الهيمي أسيتال



تكوين البايرنوزز

كحول

10

ألدهيد هيمي أسيال
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)سكر أحادي(صيغة حلقية للجلوكوز 

السكريات األحادية ممكن تراكيب حلقية عن طريق تفاعل مجموعة هيدروكسيل 
. واحدة مع مجموعة الكربونيل في سكر ألدهيدي لتكون هيمي أسيتال



جلوكوبايرنوزز
عبارة عن هيمي أسيتال التي فيه مجموعة  جلوكوبايرنوز •

- Cالهيدروكسيل الحرة على تتفاعل مع  5

 C-1  األلدهيدية مما يجعلC-1   النظائر فينتج غير متماثلةα 

.جلوكوز - Dستريو أيسومرز للـ βو 

أي ( عبارة عن جزيء هيمي أسيتال داخلي    جلوكوبايرنوز •

مجموعة األلدهيد و مجموعة الكحول المتفاعلتين موجودين في 

).نفس جزيء الجلوكوز 12



صيغ هوارث الهيمي : جلكوبايرنوزز  D-تكوين
أسيتال الحلقية
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1
2

anomeric
carbon

anomeric
carbon

صيغ هوارث : جلكوبايرنوزز  D-تكوين
الهيمي أسيتال

) الحلقية( 

صيغة فيشر 
المستقيمة



جلوكوزبايرنوزز على صيغة فيشر

في األشكال الحلقية للجلوكوبايرنوزز على صيغة فيشر 

-(مجموعة الهيدروكسيل )            OH-( مجموعة الهيدروكسيل  OH(
على اليساار C1على اليمين               المتصلة بذرة  C1المتصلة بذرة 

  

- D- αجلوكوز                                     D-β–جلوكوز

                                        15



الصيغة الحلقية للسكريات األحادية 
)صيغة فيشر(

O
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صيغة فيشر 
مستقيمة

صيغة فيشر 
حلقية

صيغة فيشر 
حلقية
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Fischer Projection Structures of 
Anomers: Allopyranose from Allose

األلوبايرنوز : صيغة فيشر للتركيب الحلقي ألنومرز
المتكون من األلوز

C)سكر أحادي سداسي ( األلوز 



الجلوكوبايرنوزز على صيغة هوارث

  التي (في الصيغ الحلقية للجلوكوز التي وضعت فيها الذرات الستة
.  بصيغ هوارثفي مستوى واحد تسمى ) تكون الحلقة 

C1على    (OH- )مجموعة الهيوروكسيل     

في صيغة هوارث                                     في صيغة فيشر
تقع في الجانب) 1

األيمن                                                           تتجه لألسفل على 
 C1                                                          C1على ذرة 

   

تقع في الجانب ) 2
األيسر                                                          تتجه لألعلى على 

C1                                                         C1على ذرة 
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Fischer projection and on the Haworth structure makes it 
easy to put the groups on the ring
carbons in the proper orientation.

هوارث
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20

 Groups on the Right Side of the Fischer Representation 
are drawn as DOWN in the Haworth Projection

مقارنة الصيغ فيشر و الصيغ هوارث 
للسكريات األحادية
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مقارنة الصيغ فيشر و الصيغ هوارث 
للسكريات األحادية

 Groups on the Right Side of the Fischer Representation 
are drawn as DOWN in the Haworth Projection
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مقارنة الصيغ فيشر       
و الصيغ هوارث للسكريات 

األحادية
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السكريات األحادية
األلدوبايرنوزز و األلدوفيورانوزز

   
بشكل األلدوهكسوزز وجود الممكن ومن 

 الفيوران حلقة تشبه  خماسية حلقات
. فيورانوزز تسمى ولذلك الخماسية

- حلقة فإن ذلك من وبالرغم 
 من ثبات أكثر السداسية األلدوربايرنوزز

 للسكريات( الخماسية األلدوفيرانوز حلقة
 فحلقة ولهذا )السداسية األلدهيدية

 المحاليل في تغلباً  أكثر األلدوربايرنوز
 . المائية

OO
PyranFuran
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شكل البايران 
و الفيوران

)جلوكوبايرنوز -جلوكوز (األلدوبايرنوز حلقته تشبه حلقة البايران  •
األلدوفيورانوزز حلقتهم تشبه حلقة الفيوران •

)  فركتوفيورانوز -فركتوز(الكيتوفيورانوز حلقته تشبه حلقة الفيوران  •
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OO
PyranFuran



• Anomeric carbon: The new stereocenter
created as a result of cyclic hemiacetal
formation.
• Anomers: Carbohydrates that differ in 
configuration at their anomeric carbons 
named α and β.
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األنومرز هي سكريات أحادية تختلف في ترتيب المجموعات 
الكيميائية حول ذرة الكربون األنومرية لها بعد تكوين السكر 

األحادي الهيمي أسيتايل الحلقي و على هذا األساس تقسم هذه 
 β.و  αالمركبات إلى   



صيغة هوارث الحلقية للنظائر األنومرية

أنومرز

)                       سكر سداسي ألدهيدي(للجلوكوبايرنوز  
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السكريات األحادية 
الفركتـــــوز

  مثل الكيتونية السكريات حالة في 
      األنومارية الكربون ذرة فإن الفركتوز

  رقم الكربون ذرة هي ) متناظرة الغير (
 )OH-( الهيدروكسيل مجموعة لذلك )2(

 α و β للشكل المحددة هي بها المتصلة
 سداسي سكر الفركتوز( للفركتوفيورانوز

 حلقة تشبه حلقية بصورة يوجد كيتوني
.)الفيوران
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O
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H
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H H

α-D-Ribofuranose
(α-D-Ribose)

O
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H
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H H
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(β-D-Ribose)

HOCH2 HOCH2

30

صيغ هوارث : فيورانوزز  D-تكوين
الهيمي أسيتال

) الحلقية( 



السكريات األحادية 
  لفركتوفيورانوزا

  إذا كانت ) مثل الجلوكوبيرانوز ( في الفركتوفيورانوز
(OH)  على ذرة الكربون األنومرية إلى أسفل فإن المركب
 βأما إذا كانت إلى أعلى فيكون المركب  αيكون 

-D-β              فركتوفيورانوز-D-α فكرتوفيورانوز

أنومرز 
Anomers
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β--D-فركتوفيورانوز

النظائر األنومرية
للفركتوفيورانوز 

D-α-فركتوفيورانوز
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  السكريات األحاديــــة
المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية  

 توجد بعض السكريات في الطبيعة على شكل مشتقات أي
:يكون فيها واحد أو أكثر من مجاميعها الفعالة محورة 

) إسترات حامض الفوسفوريك ( سكريات فوسفاتية 1)
) .  ديوكسي ( السكريات الال أوكسجينية 2)
. السكريات األمينية 3)
. األحماض السكرية 4)
.السكريات الكحولية 5)
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المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية
سكريات فوسفاتية  

 : الفوسفوريك حامض استرات )1(
 من عديدة أنواع على التعرف تم لقد

 الفوسفورك حامض استرات
 تستخدم وهي األحادية للسكريات

 أثناء مهمة وسطية كنواتج
 . للكربوهيدرات الحيوية التفاعالت

 فوسفيت -1-جلوكوز :مثال 
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المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية 

السكريات الالأوكسجينية ) 2(
)ديوكسي(

 تفتقر سكريات الديوكسي إلى ذرة أوكسجين
أو أكثر أخذت من مجموعات الهيدروكسيل 

المرتبطة بذرات الكربون المكونة للسكر 
ومن أكثر هذه األنواع انتشاراً في . األحادي 

الطبيعة هو 
ديوكسي - 2: سكر-D-  رايبوز
2-deoxy-D-ribose
35 .هذا السكر يدخل في تركيب األحماض النووية



 في السكريات األمينية تحل مجموعة
أمين محل مجموعة هيدروكسيل 

).أساسية مهمة  لتركيب السكر األحادي(
  هناك نوع من السكريات األمينية الواسع

جلوكوسأمين–Dاالنتشار هو  
Glucosamine    - D  و الذي يحل

فيه مجموعة أمين محل مجموعة 
 2.الهيدروكسيل عند ذرة الكاربون رقم 

المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية

السكريات األمينية ) 3(
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في السكريات المتعددة ألنسجة  جلوكوسأميناليوجد  •
الفقريات وكذلك فهو من المكونات الرئيسية للكايتين 
الذي هوعبارة عن متعدد سكريات تركيبي يوجد في 

.الهيكل الخارجي للقشريات 

السكريات األمينية 
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المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية
األحماض السكرية) 4( 

  عندما تتأكسد ذرة الكاربون
األلديهيدية إلى مجموعة 

    كربوكسيل فالناتج هو
حامض الجلوكونك 

 acid D-Gluconic 
وهوعبارة  عن ناتج وسطي 

أثناء التفاعالت الحيوية 
.  للجلوكوز في بعض الكائنات 
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 6 رقم الكاربون ذرة تتأكسد عندما 
 إلى الهيدروكسيل لمجموعة الحاملة

  هو فالناتج كربوكسيل مجموعة
  الجلوكويورنك حامض

     acid .D- Glucuronic  

المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية
األحماض السكرية )4(
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المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية
األحماض السكرية )4(

 حامض األسكوربك من األحماض السكرية المهمة األخرى هو
)Vitamin C أو فيتامين ج(  او    

  وهو مركب غير ثابت ويتحول باألكسدة إلى حامض
يسبب نقص فيتامين ج في غذاء اإلنسان . ديهيدروأسكوربك 

مرض اإلسقربوط ، ويوجد حامض األسكوربك بكميات كبيرة 
.في الحمضيات 
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حمض
األسكوربك 
)فيتامين ج(
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المشتقات الحيوية المهمة للسكريات األحادية
األحماض السكرية )4(



الرابطة الجاليكوسيدية
تتكون الرابطة الجاليكوسيدية عن طريق:
جزيء إزالة يتضمن بتفاعل معاً  البسيطة السكريات من جزيئين ارتباط 

Dehydration ( ماء reaction ( .
مجموعة ترتبط :جلوكوز جزيئيين من يتكون ثنائي سكر المالتوز : مثال 

 جلوكوز لجزيء )األنومرية الكربون(  C1 الـ )OH( الهيدروكسيل
 الهيدروكسيل لمجموعة الهيدروجين ذرة مع )هوارث صيغة( واحد حلقي

  .)هوارث صيغة أيضا الحلقي ( اآلخر للجزيء  C4 بذرة المرتبطة
 النوع من( جلوكوز جزيئيين التالي الشكل فيα( بين برابطة يرتبطان 

 الجزيء في )4( رقم والكربون ) األنومرية الكربون( )1( رقم الكربون
 رابطة    α ( -  1       4 ( ألفا بـ  الرابطة تسمى لذلك اآلخر

. جليكوسيدية
42



تكوين الرابطة 
الجليكوسيدية 
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خاصية الذرة األنومرية لالختزال

)  أصبحت مرتبطة أو مقيدة(إذا ارتبطت ذرة الكربون األنومرية  •

فإنه ال تتم أكسدتها بواسطة أيونات النحاس برابطة جاليكوسيدية 

و بالتالي  السكر ) فيريك أيونز(أو أيونات الحديد ) كبريك أيونز(

غير الذي يحتوي على هذه الذرة األنومرية المرتبطة يصبح سكر 

) كبريك أيونز(أي ال تتم أكسدته بواسطة أيونات النحاس  مختزل

) .فيريك أيونز(أو أيونات الحديد 
44



خاصية الذرة األنومرية لالختزال

السكريات الثنائية أو السكريات المتعددة •
الموجود في نهايتها ذرة كربون أنومرية حرة 

.نهاية طرفية مختزلةيقال بأن لها 
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السكريات الثنائية و السكريات متعددة القطع

   توجد السكريات الثنائية و السكريات  قليلة

القطع بصورة كبيرة كنواتج تحطم السكريات 

.  العديدة 
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السكريات الثنائية 

 السكريات الثنائية  تتكونDisaccharides 

من  وحدتين من السكريات األحادية و هي من 

.أكثر أنواع السكريات انتشاراً في الطبيعة
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السكريات الثنائية 
 السكريات الثنائية تتكون من وحدتين من السكر األحادي ارتبطا معا

.برابطة جاليكوسيدية  نتيجة فقد جزيء ماء واحد
 تتحلل السكريات الثنائية مائياً بواسطة األحماض المخففة و بتأثير

.األنزيمات الخاصة بها إلى مكوناتها من السكريات األحادية

 الصيغة العامة للسكريات الثنائية )C12 H 22 O 12 .(
 أكثر السكريات الثنائية انتشاراً هو:

) .  سكر الشعير ( سكر المالتوز (1)
).  سكر الحليب ( سكر الالكتوز (2)
). سكر القصب ( السكروز (3)
48



السكريات الثنائية
المالتوز) 1(

 كناتج وسطي أثناء تكسير انزيم ) سكر الشعير ( يتكون سكر المالتوز
 glucoseجلوكوز –Dاالميليز للنشا ويتكون المالتوز من جزيئين 

لوحدة  1Cمتصلة مع بعضها بواسطة رابطة جاليكوسيدية بين ذرة 
.لوحدة الجلوكوز الثانية 4Cالجلوكوز األولى مع ذرة 

49



 

O -α-D- 4       1(-جلوكوبايرنوسايل (-β- D- جلوكوبايرنوز
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السكريات الثنائية
المالتوز 

 الشكل العام لذرة الكربون الكربونيل)(C1  في رابطة الجاليكوسيدية بين
و أن  4       1وحدات الجلوكوز هي األلفا و هكذا فيرمز للرابطة بألفا 

فبتالي يمكن تسمية . كل من وحدتي الجلوكوز يكونون بشكل البايرنوز
:المالتوز

4-O-α-D- glucopyranosyl-D- glucopyranose
O -α-D- 4       1(-جلوكوبايرنوسايل (-β- D- جلوكوبايرنوز
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السكريات الثنائية 
 المالتوز  

 
  جزيئة السكر الثانية للمالتوز لها القدرة على أن تكون بشكلين

النوع بيتا هو الذي يتكون نتيجة )   β(  أو بيتا )  α( هما ألفا 
. على النشا  البيتا أميليزفعل أنزيم 

  أنزيم في األمعاء يسمى يتحلل المالتوز بواسطة األحماض و
. ونواتج هذا التحلل جزيئيين من األلفا جلوكوز المالتيز 

 ذرة ( إلحتوائه على مجموعة كربونيل سكر مختزل المالتوز
.واحدة حرة) كربون هيمي أسيتالية أو أنومرية 
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تركيب سكر المالتوز
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السكريات الثنائية 
الالكتوز )2(

 في الحليب  الالكتوزيوجد سكر
وال يوجد في أي مادة أخرى في 

الطبيعة وهو يتكون من وحدة 
جالكتوز ووحدة ألفا )  β( بيتا 

)α ( جلوكوز مرتبطين مع
بعضهما برابطة بيتا جليكوسيدية  

مجموعة وبما أنه يحتوي على 
مجموعة ألدهيد (  كربونيل طليقة

في ) حره أو ذرة كربون أنومرية
وحدة الجلوكوز فيعتبر من 
.السكريات الثنائية المختزلة 54



السكريات الثنائية 
الالكتوز

 يتحلل بواسطة األحماض واألنزيم الموجود في األمعاء ويسمى
. الالكتيز

Lactose                       α - Glucose   +   β - Galactose

                

الالكتيز أو أحماض

α-    جلوكوز +β- جالكتوز

الالكتيز  أو أحماض

55

الكتوز



السكريات 
الثنائية 
الالكتوز

O -β-D- 4       1(-جالكتوبايرنوسايل (-α- D- جلوكوبايرنوز
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السكريات الثنائية 
السكــروز) 3(

 أو سكر القصب عبارة عن سكر ثنائي يتكون من الـ  السكروزα 
  2       1فركتوز مرتبطين مع بعضهما برابطة ألفا  βجلوكوز والـ 
.جاليكوسيدية

  ليس بسكر  السكروز
مختزل ألنه ال يحتوي على ذرات 

حيث ( كربون كربونيلية طليقة 
أن المجموعة األلدهيدية الخاصة 
بالجلوكوز والمجموعة الكيتونية 

الخاصة بالفركتوز مرتبطتان 
). بالرابطة الجاليكوسيدية 57



السكريات 
الثنائية

السكروز 

 α-O-D- 2       1(-جلوكوبايرنوسايل (-β- D-فركتوفيورانوسايد
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تكوين الرابطة الجاليكوسيدية في السكروز
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السكريات الثنائية 
 السكروز

      يتحلل السكروز مائياً بوساطة األحماض المعدنية

السكريز=  األنفيرتيزأو بواسطة أنزيم 

 خليط متساوي من الجلوكوز والفركتوز ويعرف هذا

. سكر مختزل وهو بالسكر المحلول الخليط 
60
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التحلل المائي للسكريات الثنائية    

            
C6H12O6 + C6H12O6                           C12 H22 O12

 أو األنزيمات المتخصصة                 

جلوكوز + سكر الشعير               جلوكوز 
                 

جاالكتوز + سكر الحليب               جلوكوز 

                                               فركتوز     + سكر القصب               جلوكوز 

تحلل مائي

سكر ثنائيسكر أحادي  سكر أحادي 

تحلل مائي بواسطة األحماض 
  المعدنية المخففة 

تحلل مائي

تحلل مائي
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