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 السكريات 
 يوجد تصنيفين  : تصنيف السكريات

  السكريات األحادية 
 

 ال تعطي عند حلمتها أي سكر أبسط •
 n(C-H2O) الصيغة العامة    •

  السكريات قليلة التعدد 
 
  السكريات المتعددة أو المعقدة 

 

 وفق عدد الوحدات السكرية 1.

 وفق  الخاصية اإلرجاعية.  2

  السكريات المرجعة 
 
  السكريات غير مرجعة 

 



 السكريات البسيطة أو األحادية
 حسب طبيعة الزمرة  : 

 يطلق على السكريات التي تحتوي زمرة ألدهيد ألدوزات 

 يطلق على السكريات التي تحتوي على زمرة كيتون كيتوزات

3 C  trioses , 4 C tetroses, 
 5 C pentoses, 6 C hexoses 

  حسب عدد ذرات الكربون 



 السكريات األحادية األلدوزات 



 السكريات األحادية الكيتوزات 



 تحلق السكريات



 حاالت تحلق الغلوكوز



 حاالت تحلق الغلوكوز



 حاالت تحلق الفركتوز



 حاالت تحلق الفركتوز



 هم الخصائص السكرياتأ

  توالنز, مثل فهلنغ السكريات ترجع بعض الكواشف 

 

 او مشتقاته  الفورفورالالحموض المعدنية المركزة تعطي  -

 فورفورال                     االلدوزاتمن اسرع تفاعال  الكيتوزاتولكن                

O C H O



 القلويات القوية تحطم السكريات لتعطي بوليمير -

 (اينولي)كيتونية الى  االلدهيديةاعادة توزيع للوظائف فتحول الزمرة , الضعيفة=       



  H2السكريات ان ترجع بـيمكن  -

 (سوربيتول)لتكون عديد الكحول        

  جزيئات من             3تفاعل السكر الخطي مع   األسازونتشكيل
 الفينيل الهيدرازين ليشكل بلورات صفراء



 تنشأ من ارتباط جزيئتين من السكريات األحادية بين زمرتي هيدروكسيل لكل منهما

 السكريات الثنائية 

 من األولزمرة هيدروكسيل انوميرية ارتباط :  أوزيد –رابط أوزيد  1)

 :من اآلخر  زمرة هيدروكسيل انوميريةمع                                    

 او الكيتونية  االلدهيديةعندها تزول الصفة                    

 اوسازون واليشكلالناتج غير مرجع وبالتالي يكون 

 

 من احداهمازمرة هيدروكسيل انوميرية ارتباط : أوز  – أوزيدرابط  2)

  :من اآلخرزمرة هيدروكسيل عادية   مع                                    

 .اوسازونوالناتج مرجع ويشكل            



 أهم السكريات الثنائية

  (سكر الشعير) المالتوز 
  ( 14 )اوز   – اوزيدوالرابطة . غلوكوز-D –α جزيئتينارتباط 

 االولىمن   C1المرتبط بـ  الغليكوزيدي OHيرتبط                       

 الثانيةمن  C4المرتبط بـ   الغولـــــــي  OHمع                          

 اوسازونفهو سكر مرجع ويشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ويسمــــــــــى



  (سكر الحليب) الالكتوز 
      

 غلوكوز+ يتكون من غاالكتوز
 ( 14 )اوز   – اوزيدوالرابطة 

 (سكر القصب) السكروز 



 أوز - أوزيدبرابطة غلوكوز  -D-ßيتألف من جزيئتين من   .

  D-ß-  (  4          1) غلوبيرانوزيلD-ß-  غلوكوبيرانوز 

 (سكر الفطر) التريهالوز 

 أوزيد – أوزيدبرابطة غلوكوز  -D-αيتألف من جزيئتين   

D-α-  ( 1         1)  غلوكوبيرانوزيلD-α-  غلوكوبيرانوزيد 

 السيلوبيوز 



 السكريات المتعددة أو المعقدة 

  النشاء 

 يعطي اللون األزوق مع اليود%( 15-10)أميلوز -

 %(  90 -85) أميلوبكتين   -



  يتألف من وحدات  الغليكوجينD-α  غلوكوز 

 يعطي سلسلة منحنية حلزونية( 4      1)ترتبط بـ 

  السيللوز 

 , وحدات بناء رئيسية فيه السيلوبيوزيشكل , غلوكوز D-βيتألف من وحدات 

 ضخمة متوازية تربطها روابط هيدروجينية مستقيميةيشكل سالسل 



 سالسله  قصيرة  غلوكوز  D-αوحداته  

منخفضة الوزن الجزيئي تنتج بواسطة  كربوهيدرات الدكسترينات

 .  الجليكوجينأو  للنشا التحليل المائي

المتصلة  المبلمرة غلوكوز D-α هي خليط من وحدات الدكسترينات

 : الجليكوسيديةبالرابطة 

α-(1→4)                  )أو (α-(1→6) 

 , األميليزمثل  إنزيممن النشا باستخدام  الدكستريناتانتاج يمكن  

النزوفكبديل لبالسما الدم في حاالت يستعمل  الدكسترين و  

  الدكسترين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Poly-(1-4)-alpha-D-Glucose.svg


  الكيتين 

مع بعضها ترتبط عديدة أستيل غلوكوز أمين  –Nوحداته األساسية جذور 

 (.β ) 4        1من الشكل  غليكوزيديةبروابط 



 البكتيــــــــن 

 
 α(1      4) الغليكوزيديةروابطه  غاالكتورونيك وحداته

   استيريةبرابطة  ميثيلترتبط مع زمرة  الكربوكسيلمجاميع 

 االنوليــــــــــن 

  
   β(2      1 ) بروابط فركتوز وحداته

 غلوكوز بجزيئوتنتهي السلسلة 
   االضيوجد في االرضي شوكي والتوت ي


