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Przedmowa do wydania polskiego 

Dokument Nomenklatura węglowodanów. Zalecenia 1996 jest polskim odpowiedni
kiem Nomenclature ofCarbohydrates (Recommendations 1996). Oryginał został przy
gotowany przez Połączoną Komisję ds. Nomenklatury Biochemicznej IUPAC-IUB 
i opublikowany w Pure Appl. Chem., 68, 1919-2008 (1996), Carbohydr. Res., 297, 
1-92 (1997) i in. 

Decyzję opracowania polskiej jego wersji podjął w roku 1996 ówczesny Przewo
dniczący Komisji Terminologii Chemicznej PTCh profesor Osman Achmatowicz. 
Podjął się tej pracy profesor Janusz Sokołowski, ale zmarł w 1997 r. 

Zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są rewizją i uzupełnieniem zaleceń 
IUPAC-IUB Tentative rules of carbohydrate nomenclature [1]. Polskie Towarzystwo 
Biochemiczne opublikowało je w książce pt. N owe polskie słownictwo biochemiczne, 
rozdz. 13 „Słownictwo węglowodanów", s. 145- 184, PWN 1983 [lp]. 

Obecnie prezentowane Reguły są ponumerowane od 2-Carb-1 do 2-Carb-39. 
Początkowe 2-Carb oznacza, że jest to drugi poprawiony zestaw zaleceń dotyczących 
nomenklatury węglowodanów i ich pochodnych. Podano w nich zasady tworzenia 
i pisania nazw, bogato ilustrowane przykładami. Ponad pięciuset wzorom stereoche
micznym, precyzującym konfigurację, a często również konformację, przypisano pre
ferowane nazwy IUPAC, a niekiedy ich alternatywy w innych systemach nomen
klaturowych. 

Reguły 2-Carb uwzględniają zmiany wynikające z rozwoju chemii cukrów od 
roku 1970 oraz zmiany, jakie zaszły w tym czasie w ogólnych zasadach nomen
klatury związków organicznych, drukowane w rozlicznych dokumentach i podsumo
wane w Przewodniku do nomenklatury związków organicznych (Zalecenia 1993) [14p]. 

Warto wiedzieć, że metodami nomenklatury cukrów Chemical Abstracts Service 
nazywa około 3% rejestrowanych związków. 

W spisie literatury cytowanej na końcu opracowania wymienione zostały wszyst
kie dokumenty IUPAC cytowane w oryginale; pod tymi samymi numerami znajdują 
się ich polskojęzyczne odpowiedniki oznaczone literą p. 

Reguła 2-Carb-1.16 kodyfikuje występowanie w nazwach dużych liter, a przy
kłady nazw w całym tekście ilustrują zasadę, że dużą literą piszemy ten człon nazwy, 
który decyduje o miejscu danego związku w indeksach alfabetycznych. Wszystkie 
poprawne polskie nazwy pod wzorami pisane są dużą literą, a Reguła 2-Carb-1.16 
wyjaśnia, kiedy nazwy związków powinny być tak pisane. 

W tekście polskim tłumacze wprowadzili kilka zmian w pisowni i/lub brzmieniu 
nazw: 

nazwy typu „metylo glikozyd", stanowiące dotąd polskie odpowiedniki methyl 
glycoside zostały zmienione zgodnie z sugestią prof. Osmana Achmatowicza na 
„glikozyd metylu", co odpowiada pisowni i brzmieniu wielu innych polskich nazw 
chemicznych, np. estrów (octan etylu, siarczan dimetylu itp.), 
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alditol wywodzący się od glukozy proponujemy nazywać glukitolem, a od fukozy 
- fukitolem. Stare nazwy glucytol i fucytol nie są zgodne z regułą 2-Carb-19.1, 
która mówi, że zmienia się tylko końcówka -oza na -itol, a rdzeń pozostaje 
niezmieniony, 
jako polską transkrypcję nazwy quinovose proponujemy nazwę „chinowoza" 
(a nie jak dotąd „kwinowoza"). Jest bowiem bardzo wiele polskich nazw chemicz
nych, w których angielskie qui jest transkrybowane na polskie chi, np. chinon, 
chinina, chinolina, chinuklidyna, chinazolina i wiele innych. W pracy Fischera 
[Ber., 26; 2415 (1893)] ten cukier ma po niemiecku nazwę chinovose, 
w ślad za polskimi biochemikami proponujemy jako polski odpowiednik nazwy 
zwyczajowej abequose - abekoza. 

Dla kilku drobnych zmian proponowanych przez tłumaczy podajemy uzasad
nienia w przypisach. 

Teresa Sokołowska 
Andrzej Wiśniewski 



Skład Komisji przygotowującej dokument 

Członkami Komisji w różnym czasie trwania prac nad tym dokumentem (1983-
1996) byli: 

Przewodniczący: H.B.F. Dixon (Wielka Brytania), J.F.G. Vliegenthart (Holandia), 
A. Cornish-Bowden (Francja). 

Sekretarze: A. Cornish-Bowden (Francja), M.A. Chester (Szwecja), A.J. Barret (Wiel
ka Brytania), J.C. Rigg (Holandia). 

Członkowie: J.R. Bull (Republika Południowej Afryki), R. Cammack (Wielka Bryta
nia), D. Coucouvanis (USA), D. Horton (USA), M.A.C. Kaplan (Brazylia), P. Karl
son (Niemcy), C. Liebecq (Belgia), K.L. Loening (USA), G.P. Moss (Wielka Bryta
nia), J. Reedijk (Holandia), K.F. Tipson (Irlandia), S. Velick (USA), P. Venetianer 
(Węgry). 

W opracowywaniu tych zaleceń uczestniczyli również: 

Gmpa ekspertów: D. Horton (USA) (gromadzący materiały), O. Achmatowicz (Pol
ska), L. Anderson (USA), S.J. Angyal (Australia), R. Gigg (Wielka Brytania), B. Lind
berg (Szwecja), D.J. Manners (Wielka Brytania), H. Paulsen (Niemcy), R. Schauer 
(Niemcy). 
Komitet nomenklaturowy IUBMB (NC-IUBMB) będący uzupełnieniem Komisji 
JCBN: A. Bairoch (Szwajcaria), H. Berman (USA), H. Bielka (Niemcy), C.R. Can tor 
(USA), W. Saenger (Niemcy), N. Sharon (Izrael), E. van Lenten (USA), E.C. Webb 
(Australia). 
Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Nomenklatury Cukrów: D. Horton 
(przewodniczący), L. Anderson, D.C. Baker, H.H. Baer, J.N. BeMiller, B. Bossen
broek, R.W. Jeanloz, K.L. Loening, W.A. Szarek, R.S. Tipson, W.J. Whelan, 
R.L. Whistler. 
Członkowie Korespondenci Komitetu ACS ds. nomenklatury cukrów (inni niż w JCBN 
i grupie ekspertów): R.F. Brady (USA), J.S. Brimacombe (Wielka Brytania), 
J.G. Buchanan (Wielka Brytania), B. Coxon (USA), J. Defaye (Francja), N.K. Kochet
kov (Rosja), R.U. Lemieux (Kanada), R.H. Marchessault (Kanada), J.M. Webber 
(Wielka Brytania). 



Preambuła 

Obecne zalecenia rozszerzają i zastępują tymczasowe reguły nomenklatury węglowo
danów [1] wydane w 1969 r. przez połączone Komisje IUPAC (nomenklatura che
mii organicznej) i IUPAC-IUB (nomenklatura biochemiczna) i przedrukowane 
w [2]. Zastępują one również inne zalecenia [3-7] zajmujące się specjalistyczną 
terminologią węglowodanów; jednak te dokumenty mogą być nadal konsultowane. 
Następujące zalecenia należące do tego obszaru nie zostały zawarte w niniejszym 
dokumencie: 

nomenklatura cyklitoli, 1973 [8], 
numerowanie atomów w mio-inozytolu, 1988 [9], 
symbole opisujące konformacje łańcuchów polisacharydowych, 1981 [10], 

nomenklatura glikoprotein, glikopeptydów i peptydoglikanów, 1985 [11], 

nomenklatura glikolipidów, 1997 [12]. 
Obecne Zalecenia zajmują się łańcuchowymi i cyklicznymi izomerami mono

sacharydów i ich prostymi pochodnymi, a także nomenklaturą oligo- i polisachary
dów. Są one uzupełnieniem Reguł Nomenklatury Chemii Organicznej [13, 14] i re
gulują nie objęte przez nie aspekty chemii węglowodanów. 



2-Carb-O. Historyczny rozwój 
nomenklatury węglowodanów [15] 

2-Carb-0.1. Pierwsze próby słownictwa 

W XIX w. indywidualne cukry nazywano często wedle ich źródła, np. cukier grono
wy (Traubenzucker), cukier trzcinowy (Rohrzucker). Nazwę „glukoza" utworzono 
w 1838 r.; Kekule w 1866 r. proponował dla niej (z powodu prawoskrętności) nazwę 
„dekstroza", a dla cukru owocowego (Fruchtzuker, fruktoza) nazwę „lewuloza", z po
wodu lewoskrętności. Bardzo wcześnie uzgodniono, że nazwy cukrów będą miały 
końcówkę -oza, ale nazwę „celuloza" utworzono na długo przed poznaniem jej poli
sacharydowej struktury. 

Termin „węglowodany" stosowano początkowo do monosacharydów, na pod
stawie ich wzorów empirycznych wyrażanych zapisem C"(H20)". Obecnie termin ten 
ma szersze znaczenie (zob. 2-Carb-1.1). 

2-Carb-0.2. Wkład Emila Fischera 

Emil Fischer rozpoczął swoje fundamentalne badania cukrów w 1880 r. W ciągu 
dziesięciu lat zdołał oznaczyć względną konfigurację większości znanych wówczas 
cukrów. Poza tym liczne cukry syntezował, co wiązało się z koniecznością ich nazy
wania. Fischer i inni zaproponowali stosowaną do dziś terminologię: trioza, tetroza, 
pentoza i heksoza. Fischer zaaprobował także propozycję Armstronga klasyfikacji 
cukrów na aldozy i ketozy oraz zaproponował nazwę fruktoza dla lewulozy, ponie
waż już wiedział, że znak skręcalności optycznej nie jest właściwym kryterium grupo
wania cukrów w rodziny. 

Założenia stereochemii rozwijane od 1874 r. przez van't Hoffa i Le Bela miały 
wielki wpływ na chemię węglowodanów, ponieważ pozwalały łatwo wyjaśnić izo
merię. Emil Fischer wprowadził klasyczne wzory projekcyjne dla cukrów ze stan
dardową orientacją (łańcuch węglowy w pionie z grupą karbonylową u góry); po
nieważ stosował modele z elastycznymi wiązaniami, mógł łatwo „naciągnąć" swój 
model cukru do postaci przydatnej do rzutowania. On ustalił dla prawoskrętnej 
glukozy (przez przemianę w kwas glukarowy) projekcję z grupą -OH na C-5 
skierowaną na prawo, dobrze wiedząc, że istnieje 50% prawdopodobieństwa popeł
nienia błędu. Dużo później (Bijvoet, 1951) udowodniono poprawność orientacji w se
nsie absolutnym. W 1906 r. Rosanoff wybrał jako wzorce enancjomery aldehydu 
glicerynowego; przyjął konwencję obowiązującą do dziś, że każdy cukier powstający 
z aldehydu o-glicerynowego poprzez przedłużenie łańcucha należy do sze
regu o. 
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2-Carb-0.3. Izomery cykliczne 

Pod koniec XIX w. zdano sobie sprawę, że wolne cukry (nie tylko glikozydy) istnieją 
jako cykliczne hemiacetale i hemiketale. Mutarotacja odkryta w 1845 r. przez Du
brunfauta została dopiero wówczas zinterpretowana jako zmiana konfiguracji gliko
zydowego (anomerycznego) atomu węgla. Emil Fischer przypuszczał, że pierścienie 
są pięcioczłonowe; Tollens oznaczał je symbolem ( 1,4), sześcioczłonowe natomiast 
symbolem (1,5). 

W 1920 r. Haworth i jego szkoła zaproponowali terminy „furanoza" i „pirano
za" dla takich dwu izomerów konstytucyjnych. Haworth wprowadził swoją konwen
cję pisania wzorów strukturalnych, dziś zwanych wzorami Hawortha, nadal szeroko 
stosowaną. 

2-Carb-0.4. Komisje nomenklaturowe 

Do lat czterdziestych propozycje nomenklaturowe wysuwały poszczególne osoby, 
a społeczność naukowa podążała za nimi lub nie. Oficjalne ciało, Międzynarodowa 
Unia Chemiczna, choć rozwinęła nomenklaturę genewską związków organicznych, 
uczyniła niewielki postęp w nomenklaturze węglowodanów. Komisja Nomenklatury 
Chemii Biologicznej IUPAC rozszerzyła klasyfikację węglowodanów, ale propono
wane przez nią terminy nie przyjęły się. W 1939 r. Amerykańskie Towarzystwo 
Chemiczne (ACS) powołało komitet do zbadania tej sprawy, ponieważ szybki postęp 
na tym polu doprowadził do różnych błędnych terminów powstałych z braku od
powiednich zaleceń. Komitet ustalił założenia systematycznej nomenklatury węglo
wodanów i ich pochodnych: sposób numerowania atomów łańcucha cukrowego, 
zasady stosowania symboli o oraz L, a, oraz ~ i oznaczanie stereochemii przedrost
kami pisanymi kursywą (wielokrotne przedrostki dla długich łańcuchów). Ukazał się 
wstępny komunikat i raport końcowy opracowany przez M.L. Wolfroma, opu
blikowany w 1948 r. [17]. 

Nie wszystkie problemy jednak rozwiązano i po obu stronach Atlantyku zaist
niały odrębne zwyczaje. Utworzono więc komitet brytyjsko-amerykański, który 
w 1952 r. opublikował Reguły nomenklatury węglowodanów [18]. Praca była kon
tynuowana przez amerykańskie i brytyjskie towarzystwa, które opublikowały 

w 1963 r. poprawioną wersję Reguł [19]. Tymczasowe reguły nomenklatury węglowo
danów, Cz. I, opracowała połączona Komisja IUPAC-IUB do spraw Nomenklatury 
Biochemicznej w roku 1969, a w latach 1971- 1972 przedrukowało je kilka czasopism 
[1]. Obecne wydanie Reguł jest rewizją dokumentu z 1971 r. 

W tym dokumencie zalecenia oznaczono 2-Carb-n, dla odróżnienia od Carb-n 
w poprzedniej publikacji. 

2 - Nomenklatura węglowodanów 



2-Carb-1. Definicje i konwencje 

2-Carb-1.1. Węglowodany 

Ogólny termin „węglowodany" obejmuje monosacharydy, oligosacharydy i polisa
charydy, a także substancje pochodzące z redukcji grupy karbonylowej w mono
sacharydach (alditole), z utlenienia jednej lub więcej grup końcowych do kwasów 
karboksylowych lub z wymiany jednej lub więcej grup hydroksylowych na atom 
wodoru, grupę aminową, grupę tiolową lub podobne grupy heteroatomowe. Termin 
obejmuje również pochodne tych związków. Termin „cukier" jest często stosowany 
do monosacharydów i niższych oligosacharydów. Warto zauważyć, że około 3% 
związków rejestrowanych przez Chemical Abstracts Service (to jest ponad 360000) 
jest nazywanych metodami nomenklatury węglowodanów. 

Uwaga: Cyklitoli na ogół nie uważa się za węglowodany. Ich nomenklatura podlega 
innym zaleceniom [8, 9]. 

2-Carb-1.2. Monosacharydy 

Macierzyste monosacharydy są to polihydroksyaldehydy H-[CHOHJnCHO lub 
polihydroksyketony H-[CHOHJn-CO-[CHOHJm-H o trzech lub więcej ato
mach węgla. 

Ogólny termin „monosacharydy" Gako przeciwstawny do oligo- i polisachary
dów) określa pojedynczą jednostkę bez glikozydowych powiązań z innymi takimi 
jednostkami. Obejmuje on aldozy, dialdozy, aldoketozy, ketozy i diketozy, a także 
deoksycukry, aminocukry i ich pochodne, pod warunkiem, że macierzysty związek 
ma grupę karbonylową (ewentualnie potencjalną). 

1.2.1. Aldozy i ketozy 

Monosacharydy z aldehydową grupą karbonylową (lub potencjalną grupą karbony
lową) nazywamy aldozami. 

Monosacharydy z ketonową grupą karbonylową (lub potencjalną grupą kar
bonylową) nazywamy ketozami. 

Uwaga: Termin „potencjalna grupa karbonylowa" odpowiada grupie hemiacetalo
wej, utworzonej z zamknięcia pierścienia (zob. 2-Carb-5). 
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1.2.2. Izomery cykliczne 

Cykliczne hemiacetale lub hemiketale cukrów z pierścieniem pięcioczłonowym (te
trahydrofuranu) są nazywane furanozami, a takowe z sześcioczłonowym pierście
niem (tetrahydropiranu) - piranozami. Nazwy cukrów z innymi pierścieniami: zob. 
2-Carb-5. 

2-Carb-1.3. Dialdozy 

Monosacharydy zawierające dwie grupy aldehydowe (ewentualnie potencjalne) są 
nazywane dialdozami (zob. 2-Carb-9). 

2-Carb-1.4. Diketozy 

Monosacharydy zawierające dwie grupy ketonowe (ewentualnie potencjalne) są na
zywane diketozami (zob. 2-Carb-11). 

2-Carb-1.5. Ketoaldozy ( aldoketozy, aldozulozy) 

Monosacharydy zawierające grupę aldehydową (ewentualnie potencjalną) i grupę 
ketonową (ewentualnie potencjalną) są nazywane ketoaldozami (zob. 2-Carb-12); ten 
termin jest preferowany względem nazw alternatywnych tworzonych na podstawie 
2-Carb-2.1.1 (aldoza preferowana względem ketozy). 

2-Carb-1.6. Deoksycukry 

Monosacharydy, w których jakaś alkoholowa grupa hydroksylowa została zastąpio
na przez atom wodoru są nazywane deoksycukrami. 

2-Carb-1.7. Aminocukry 

Monosacharydy, w których jakaś grupa alkoholowa jest zastąpiona grupą aminową 
są nazywane aminocukrami (zob. 2-Carb-14). Jeśli zastąpiona jest hemiacetalowa 
grupa hydroksylowa, to związki nazywane są glikozyloaminami. 

2-Carb-1.8. Alditole 

Poliole formalnie powstające z zamiany grupy karbonylowej w monosacharydzie na 
grupę > CHOH zwane są alditolami (2-Carb-19). 
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2-Carb-1.9. Kwasy aldonowe 

Kwasy monokarboksylowe formalnie powstające z aldozy przez zamianę grupy al
dehydowej na grupę karboksylową są zwane kwasami aldonowymi (zob. 2-Carb-20). 

2-Carb-1.10. Kwasy ketoaldonowe 

Kwasy oksokarboksylowe formalnie powstające z kwasów aldonowych przez 
zastąpienie drugorzędowej grupy > CHOH przez grupę karbonylową są nazywane 
kwasami ketoaldonowymi (zob. 2-Carb-21). 

2-Carb-1.11. Kwasy uronowe 

Kwasy monokarboksylowe formalnie powstające z aldozy przez zamianę grupy 
-CH20H na grupę karboksylową są nazywane kwasami uronowymi (zob. 2-Carb-22). 

2-Carb-1.12. Kwasy aldarowe 

Kwasy dikarboksylowe tworzone z aldoz przez zamianę obu grup końcowych 
(-CHO i -CH2 0H) przez grupy karboksylowe nazywane są kwasami aldarowymi 
(zob. 2-Carb-23). 

2-Carb-1.13. Glikozydy 

Glikozydy są mieszanymi acetalami formalnie powstającymi przez eliminację wody 
z hemiacetalowej/hemiketalowej grupy hydroksylowej cukru i grupy hydroksylowej 
drugiego związku. Wiązanie między dwoma składnikami nazywa się wiązaniem gli
kozydowym. 

O rozszerzeniu definicji zob. 2-Carb-33. 

2-Carb-1.14. Oligosacharydy 

Oligosacharydy są związkami, w których jednostki monosacharydowe są połączone 
wiązaniem glikozydowym. Zależnie od liczby jednostek są nazywane: disacharyda
mi, trisacharydami, tetrasacharydami, pentasacharydami itd. Linia graniczna między 
oligo- a polisacharydami nie jest ściśle określona; jednak termin „oligosacharyd" jest 
stosowany tylko do określonej struktury w przeciwieństwie do polimeru o nieznanej 
długości lub mieszaniny homologów. Jeśli wiązania są innego typu, to związki uważa 
się za analogi oligosacharydu (zob. 2-Carb-37). 

Uwaga: Definicja ta jest szersza niż podana w [6], aby odzwierciedlić bieżącą praktykę. 
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2-Carb-1.15. Polisacharydy 

„Polisacharyd" (glikan) jest nazwą nadawaną makromolekułom złożonym z dużej 
liczby reszt Uednostek) monosacharydowych (glikoz) połączonych wiązaniami gliko
zydowymi. Termin poli(glikoza) nie jest ścisłym synonimem polisacharydu (glikanu) 
(por. [20]), ponieważ obejmuje również makromolekuły złożone z reszt glikozy połą
czonych wiązaniami nieglikozydowymi. 

Dla polisacharydów zawierających znaczący udział reszt aminocukrów termin 
„polisacharyd" jest adekwatny, choć można również użyć terminu „glikozamino
glikan". 

Polisacharyd złożony z jednego rodzaju reszt monosacharydowych jest nazwa
ny homopolisacharydem (homoglikanem). Heteropolisacharyd (heteroglikan) składa 
się z dwóch (lub więcej) różnych jednostek monosacharydowych (zob. 2-Carb-39). 

Termin „glikan" stosowany bywał również dla sacharydu wchodzącego w skład 
glikoproteiny, mimo że łańcuch polisacharydowy nie był długi. 

Termin „polisacharyd" bywał często stosowany dla molekuł zawierających 
reszty glikozy lub alditolu, w których obecne były zarówno wiązania glikozydowe 
jak i fosfodiestrowe. 

2-Carb-1.16. Konwencje pisowni nazw i zapisu wzorów 

1.16.1. Tekst niniejszego dokumentu zawiera liczne przykłady związków, dla których 
podano wzory i nazwy systematyczne i/lub zwyczajowe. 

Dużą literą piszemy nazwy związków wtedy, gdy nazwa ta: 
• stanowi tytuł lub nagłówek, 
• występuje na początku tekstu, 
• występuje po kropce, 
• występuje po dwukropku, gdy szereg nazw wyliczamy w kolumnie (wówczas 

nowy wiersz piszemy dużą literą). 

Dużą literą piszemy wszystkie nazwy związków w indeksach alfabetycznych. 
Należy zauważyć, że: 

• gdy nazwa jest dwuwyrazowa, dużą literą piszemy jej pierwszy wyraz, 
• jeżeli początek nazwy stanowią przedrostki konfiguracyjne i/lub lokanty, to 

duża litera pojawia się na początku pierwszego wyrazu pisanego normalną polską 
czcionką, np: L-głicero-~-D-gluko-Heptopiranoza. · 

W niniejszym dokumencie wszystkie nazwy poprawne pod wzorami pisane są 
dużą literą, aby pokazać pisownię, gdy sytuacja będzie wymagała dużej litery. 

1.16.2. We wzorach strukturalnych powszechnie stosowanymi skrótami dla podstaw
ników są: 

Ac (acetyl), Bn lub PhCH2 (benzyl), Bz lub PhCO (benzoil), Et (etyl), Me (metyl), 
Me3Si (trimetylosilil), Bu'Me2Si (tert-butylodimetylosilil), Ph (fenyl), Tf (triflil = tri
fluorometanosulfonyl), Ts (tosyl = p-toluenosulfonyl), Tr (tryty! = trifenylometyl). 



2-Carb-2. Macierzyste monosacharydy 

2-Carb-2.1. Wybór struktury macierzystej 

Jeśli w cząsteczce wbudowana jest więcej niż jedna struktura monosacharydu, to 
wyboru struktury macierzystej dokonujemy, stosując kolejno następujące kryteria, 
aż do rozstrzygnięcia: 

2.1.1. Struktura macierzysta, która zawiera grupę funkcyjną preferowaną przez ogól
ne zasady nomenklatury organicznej [13, 14]. Jeśli możliwy jest wybór, to dokonuje
my go na podstawie największej liczby najbardziej preferowanych grup funkcyjnych. 
I tak kwas aldarowy >kwas uronowy/kwas ketoaldonowy/kwas aldonowy >dial
doza > ketoaldoza/aldoza > diketoza > ketoza. 

2.1.2. Struktura macierzysta o większej liczbie atomów węgla w łańcuchu jest prefe
rowana, np.: heptoza > heksoza. 

2.1.3. Struktura macierzysta, która jest pierwsza w porządku alfabetycznym opar
tym na: 

2.1.3.1. nazwie zwyczajowej lub przedrostku konfiguracyjnym nazwy systema
tycznej, np.: alloza >glukoza; gluko >gulo, rybo> xylo( 1

), 

2.1.3.2. Symbolu konfiguracyjnym: D > L, 

2.1.3.3. Symbolu anomerycznym: a.>~· 

2.1.4. Struktura macierzysta, która ma więcej podstawników wymienianych w przed
rostku (podstawienie mostkowe, np.: 2,3-0-metyleno jest tu traktowane jako dwa 
podstawniki). 

2.1.5. Struktura macierzysta z najniższymi lokantami (zob. [14], s. 17) dla podstaw
ników wymienianych w przedrostku. 

2.1.6. Struktura macierzysta z najniższym lokantem dla podstawnika wymienianego 
jako pierwszy. 

Skutki tego zalecenia dla struktur z łańcuchami rozgałęzionymi są ilustrowane 
przykładami w 2-Carb-18. 

Uwaga 1: Dla zachowania jednolitości relacji między klasami cukrów przyjmuje się, 
że (potencjalna) grupa aldehydowa w kwasie uronowym jest grupą główną do celów 
numerowania i tworzenia nazwy (zob. 2-Carb-2.2.1 i 2-Carb-22). 

( 1) Uwaga tłum. : aby reguła 2.1.3.1. prowadziła do nazw polskich analogicznych do nazw w języku 
angielskim, dla terminów ksyloza i ksylo- należy przyjąć kolejność alfabetyczną wynikającą z nazw 
angielskich (xylose, xy/o-). 



2. Macierzyste monosacharydy 23 

Uwaga 2: Dla zachowania integralności nazw węglowodanów jest niekiedy dogodnie 
odstąpić od ścisłego przestrzegania pierwszeństwa grup głównych ustalonego w nomen
klaturze organicznej [13, 14]. Np. cukier podstawiony grupą karboksymetylową 
może być tak właśnie nazwany, a nie jako pochodna kwasu octowego (zob. 
2-Carb-31.2). 

2-Carb-2.2. Numerowanie i nazywanie struktur macierzystych 

Podstawą nazwy jest struktura macierzystego monosacharydu w postaci łańcucho
wej. Plansze I i IV (2-Carb-10) podają nazwy zwyczajowe macierzystych aldoz i ke
toz zawierających do 6 atomów węgla, 2-Carb-8.2 i 2-Carb-10.3 opisują procedurę 
tworzenia nazwy systematycznej. 

Plansza I. Wzory i nazwy zwyczajowe aldoz 
o 3-6 atomach węgla zapisane w postaci łańcuchowej 
(zalecane symbole trójliterowe w nawiasach) 

CHO 
H-C-OH 
H-C-OH 
H-C-OH 

CHO 

CH20H 
o-Ryboza 

D-tybo 
(D-Rlb) 

CHO 
H-C-OH 
H-C-OH 

CH20H 
~rytroza 
o-.iytn> 

CHO 

CHO 
H-C-OH 

CH20H 

aldehyd o-Glicefynowy 
D-g/icero 

CHO 
HO-C-H 
H-C-OH 
H-C-OH 

CH20H 
D-Ar11blnoza 

O-.r11blno 
(O-Ara) 

CHO CHO 

CHO 
H-C-OH 

Ho-c-H 
H-C-OH 
C~OH 

o-Ksyloza 
0-ksylo 
(D-Xyl) 

CHO 
I 

CHO 
HO-C-H 

H-C-OH 
CH20H 

o-Treoza 
o-trwo 

CHO 
I 

CHO 
HO-C-H 
HO-C-H 

H-C-OH 
CH20H 

0-Llkaoza 
D-/ll<ao 
(D-Lyx) 

H-C-OH HO-C-H H-C-OH Ho-c-H H-C-OH HO-C-H 
CHO 

H-C-OH 
Ho-6-H 
Ho-6-H 

H-C-OH 
CH20H 

o-GalaktoZll 
D-gałakto 
(O-Gall) 

CHO 
HO-C-H 
HO-C-H 
Ho-6-H 

H-C-OH H-6-oH Ho-6-H 
H-C-OH H-6-oH H-6-oH 
H-C-OH H-6-oH H-6-oH 

CH20H CH20H CH20H 

D-AllOZll D-AllroZll o-Glukoza 
o-aRo 0-./tro 1H11uko 
(O-All) (O-Alt) (o-Gie:) 

2.2-.1. Numerowanie 

HO-C-H H-C-OH 
H-6-oH Ho-6-H 
H-C-OH H-6-oH 

CH20H CH20H 
o-Mannoza o-Guloza 
o-manno o-gul/o 
(O-Man) (O-Gul) 

H-6-oH 
Ho-6-H 
H-6-oH 

CH20H 
O-I doza 

O-Ido 
(O-Ido) 

H-C-OH 
CH20H 

D-Taloza 
o-tato 
(O-Tal) 

Atomy węgla monosacharydu numeruje się kolejno w następujący sposób: 
2.2.1.1. Grupa aldehydowa (ewentualnie potencjalna) otrzymuje lokant 1 [nawet 
wtedy, gdy obecna jest funkcja o wyższym starszeństwie (przy wyborze grupy głów
nej)], jak np.: grupa -COOH w kwasach uronowych (zob. 2-Carb-2.1, Uwaga 1). 
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2.2.1.2. Inne grupy funkcyjne o jak najwyższym starszeństwie, wymieniane jako 
przyrostki, otrzymują jak najniższe lokanty, np.: grupa karboksylowa (pochod
ne) > grupa ketonowa (potencjalna). 

2.2.2. Wybór nazwy macierzystej 

Jeśli związkowi można nadać dwie różne nazwy (zależnie od kierunku numerowa
nia), to wybiera się tę nazwę, która wcześniej występuje w alfabecie (łącznie z przed
rostkiem konfiguracyjnym). Dla macierzystych monosacharydów i ich pochodnych, 
w których centra chiralne są stereochemicznie niezmodyfikowane, preferowane są 
nazwy zwyczajowe. 

Przykłady: 

CH20H 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-Glukitol(2), 
a nie o-gulitol 

CH20H 
I 

:~~H } L-gluko-

C=O 
I 

HOCH 
I 

HOCH } I L-erytro-
HOCH 

I 
CH20H 

L-erytro-L-gluko-Non-5-uloza, 
a nie D-treo-D-allo-non-5-uloza 

2.2.3. Wybór między alternatywnymi nazwami pochodnych podstawionych 

Jeśli struktura macierzysta jest symetryczna, to jej preferowaną nazwę uzyskuje się, 
rozważając kolejno następujące kryteria: 
2.2.3.1. Jeśli w nazwach alternatywnych występują różne przedrostki konfiguracyjne, 
to wybieramy symbol D, a nie L. 

Przykład: 

(2) Zob. 2-Carb-19.1. 

CH20H 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOMe 
I 
CH20H 

4-0-Metylo-o-ksylitol, 
a nie 2-0-metylo-L-ksylitol 
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2.2.3.2. Wybieramy nazwę, która zapewni podstawnikom najniższy zbiór lokantów 
(zob. [14], s. 17]. 

Przykład: 

CH20H 
I 

MeOCH 
I 

MeOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOMe 
I 
CH20H 

2,3,5-Tri-O-metylo-n-mannitol, 
a nie 2,4,5-tri-0-metylo-n-mannitol 

2.2.3.3. Wybieramy nazwę, w której podstawnik pierwszy, wśród wymienionych w po
rządku alfabetycznym, ma niższy lokant. 

Przykład: 

CH20H 
I 

AcOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOMe 
I 

CH20H 

2-0-Acetylo-5-0-metylo-D-mannitol, 
a nie 5-0-acetylo-2-0-metylo-D-mannitol 



2-Carb-3. Projekcja Fischera izomerów łańcuchowych 

W tej projekcji łańcuch węglowy monosacharydu zapisuje się w pionie, a atom węgla 
o najniższym lokancie u góry. Przy określaniu sterochemii każdy atom węgla roz
ważany jest oddzielnie jako leżący w płaszczyźnie papieru; sąsiadujące atomy węgla 
leżą pod, a atom H i grupa -OH nad płaszczyzną papieru. 

H~OH 
I I 

• H-C-OH • H-C-OH 
I I ~OH 

(a) (b) (c) (d) (e) (I) (g) 

Zwyczajowe sposoby przedstawienia atomu węgla (np.: C-2-n-glukozy) w projekcji Fischera. 
W niniejszym dokumencie stosowany jest na ogół sposób (e). 

Poniższy wzór jest projekcją Fischera łańcuchowego izomeru o-glukozy. Projek
cje innych łańcuchowych aldoz podano na planszy I (2-Carb-2.2). 

1cHO 
21 
HCOH 
31 

HOCH 
4 I 
HCOH 
51 
HCOH 

6
tH20H 

n-Glukoza 

Uwaga: Projekcja Fischera nie jest przeznaczona do przedstawiania konformacji. 



2-Carb-4. Symbole i przedrostki konfiguracyjne 

2-Carb-4.1. Stosowanie symboli D oraz L 

Najprostszą aldozą jest aldehyd glicerynowy (zwany czasem gliceralem [21]). Ma on 
jedno centrum chiralności (asymetryczny atom węgla), przeto występuje w dwóch 
odmianach enancjomerycznych, zwanych aldehydem o-glicerynowym i aldehydem 
L-glicerynowym; przedstawiają je poniższe wzory projekcyjne. Wiadomo, że te proje
kcje odpowiadają absolutnym konfiguracjom. Symbole konfiguracyjne o oraz L dru
kowane są dużymi literami rzymskimi o wysokości małych liter (tzw. kapitaliki) 
i oddzielone od nazwy cukru łącznikiem. 

yHO 
H-9-0H 

CH20H 

yHO 
Ho-9-H 

CH20H 

Aldehyd-o-glicerynowy Aldehyd-L-glicerynowy 

2-Carb-4.2. Atom konfiguracyjny 

Monosacharyd należy do szeregu o lub L zależnie od konfiguracji centrum chiral
ności o najwyższym lokancie. Ten asymetrycznie podstawiony atom węgla zwie się 
„atomem konfiguracyjnym". I tak, jeśli jego grupa hydroksylowa (lub mostek tleno
wy w odmianie cyklicznej, zob. 2-Carb-6) jest rzutowana na prawo w projekcji 
Fischera, to cukier należy do szeregu o i otrzymuje przedrostek o-. 

Przykłady: 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

o-Glukoza 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

o-Ksyloza 

n-monosacharydy 

CH20H 
I 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

o-arabino-Heks-2-uloza 
(o-Fruktoza) 

CHO 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

CH20H 

o-glicero-L-gulo-Heptoza 
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CHO 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 
CH20 H 

L-Glukoza 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

CH20H 

L-Arabinoza 

L-m o n osach ary dy 

CH20H 
I 
C=O 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-ksyło-Heks-2-uloza 

(L-Sorboza) 

Nomenklatura węglowodanów 

CHO 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-glicero-D-manno-Heptoza 

2-Carb-4.3. Przedrostki konfiguracyjne w nazwach systematycznych 

W nazwach systematycznych cukrów i ich pochodnych konieczne jest sprecyzowanie nie 
tylko konfiguracji atomu konfiguracyjnego, lecz również konfiguracji wszystkich cen
trów chiralności. Osiąga się to przez właściwy przedrostek konfiguracyjny. Przedrostki 
te wywodzą się z nazw zwyczajowych aldoz podanych na planszy I (istotne asymetrycz
ne atomy węgla zapisano pogrubioną czcionką). W monosacharydach mających więcej 
niż cztery asymetryczne atomy węgla, gdy używa się więcej niż jednego przedrostka 
konfiguracyjnego (zob. 2-Carb-8.3), wówczas każda grupa atomów asymetrycznie pod
stawionych reprezentowana właściwym przedrostkiem ma swój własny symbol konfigu
racyjny podający konfigurację (o lub L) atomu o najwyższym lokancie z danej grupy. 

Przedrostki konfiguracyjne drukuje się kursywą, małymi literami (w maszynopi
sie zaznaczając to podkreśleniem linią falistą) i poprzedza odpowiednim symbolem 
o- lub L-. Zob. przykłady w 2-Carb-4.2 i 2-Carb-6.2. 

Uwaga: Konfigurację anomerycznego centrum chiralnego w cyklicznych izomerach cu
krów definiuje się względem określonego chiralllego atomu odniesienia (zob. 2-Carb-6.2). 

2-Carb-4.4. Racematy i izomery mezo 

Racematy oznacza się przedrostkiem DL-. Molekuły mające płaszczyznę symetrii 
i z tego powodu optycznie nieczynne (np.: erytritol, galaktitol) są nazywane izo
merami mezo i otrzymują przedrostek mezo-. 

2-Carb-4.5. Skręcalność optyczna 

Jeśli zachodzi potrzeba wskazania skręcalności optycznej, to dodaje się jej znak ( +) lub 
( - ) przed przedrostkiem konfiguracyjnym. Izomery racemiczne wskazuje się przez ( ± ). 
Przykłady: 

o-Glukoza lub (+)-o-glukoza 
o-Fruktoza lub ( - )-o-fruktoza 
DL-Glukoza lub (±)-glukoza 



2-Carb-5. Izomery cykliczne i ich przedstawianie 

2-Carb-5.1. Wielkość pierścienia 

Większość monosacharydów istnieje jako cykliczne herniacetale lub hemiketale. Izo
mer cykliczny z pierścieniem trójczłonowym jest nazywany oksirozą, z pierścieniem 
czteroczłonowym - oksetozą, z pierścieniem pięcioczłonowym - furanozą, z pierś
cieniem sześcioczłonowym - piranozą, z pierścieniem siedmioczłonowym - sep
tanozą, z pierścieniem ośmioczłonowym - oktanozą itd. 

Aby uniknąć wątpliwości, można podać lokanty pozycji zamknięcia pierścienia; 
lokant grupy karbonylowej wymienia się jako pierwszy, a grupy -OH jako drugi 
(odpowiednie przykłady w regule 2-Carb-6.4). 

Uwaga: Początkowa litera „o" oksirozy, oksetozy i oktanozy nie jest opuszczana po 
przedrostku z końcówką „o". 

Przykłady : 

Nonooktanoza, a nie nonoktanoza 

Jeśli chcemy zaznaczyć, że rozważamy łańcuchowy izomer aldozy, możemy użyć 
przedrostka „aldehydo-'', a dla ketozy - „keto-". 

2-Carb-5.2. Projekcja Fischera 

Jeżeli cykliczny izomer cukru ma być przedstawiony w projekcji Fischera, rysuje się 
długie wiązania między atomem uczestniczącym w tworzeniu pierścienia i anomery
cznym atomem węgla, jak pokazano dla cyklicznych izomerów ex-o-glukozy (sens 
symboli ex oraz p zob. 2-Carb-6). 

H~O~ 
HCO 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

a.-o-Glukooksiroza 

[]

OH 

COH . 
OCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

a.-o-Glukooksetoza 

Ht]COH 
HCOH 

I 
HOCH 

I 
HCO 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

a.-o-Glukofuranoza 
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HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HC(') 
I 
CH20H 

cx.-o-Glukopiranoza 

Nomenklatura węglowodanów 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20 

cx.-o-Glukoseptanoza 

2-Carb-5.3. Zmodyfikowana projekcja Fischera 

Zmodyfikowaną projekcję Fischera stosuje się w celu wyraźnego przedstawienia 
relacji przestrzennych w izomerach cyklicznych. Atom węgla, związany z grupą 
-OH tworzącą pierścień, C-n (C-5 dla glukopiranozy) zostaje obrócony wokół jego 
wiązania z C-(n-1) (C-4 dla glukopiranozy) w celu sprowadzenia wszystkich ato
mów pierścienia, łącznie z tlenem, do tej samej pionowej linii. Mostek tlenowy jest 
wówczas przedstawiony długim wiązaniem ; ma to wyobrażać, że znajduje się on za 
płaszczyzną papieru. · 

Przykłady : 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH2-CH 
I 

<(___J 

cx.-o-Glukopiranoza 

!I 
HCOH 

I 
HCOAc 

I 
AcOCH OAc 

I l 
HC - C-H 

I \ 
CH20Ac 

2,3,5,6-Tetra-O-acetylo
cx.-o-galaktofuranoza 

I 
HCOH 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
H?- CH3 

o 

~-L-Fukopiranoza 

HOC-CH20H 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH2-CH 
I 

\)~-~ 

~-o-Fruktofuranoza 

Na takich wzorach widać wyraźnie relację trans między grupą -CH20H a gru
pą -OH na C-1 w cx-o-glukopiranozie oraz relację cis między grupą -CH3 i grupą 
-OH na C-1 w ~-o-fukopiranozie. Należy zauważyć, że przedstawienie ketozy 
wymaga odmiennej modyfikacji projekcji Fischera, jak pokazano powyżej dla fruk
tofuranozy. Tu C-2 jest obrócony wokół wiązania z C-3 w celu przystosowania 
długiego wiązania od tlenu na C-5 do C-2. 

2-Carb-5.4. Wzór Hawortha 

Wzór Hawortha jest rysunkiem perspektywicznym uproszczonego modelu. Pierścień 
jest zorientowany prawie prostopadle do płaszczyzny papieru i obserwowany nieco 
z góry, przez co krawędź bliższa obserwatora jest rysowana niżej niż krawędź dalsza 
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z tlenem i C-1 na prawym krańcu. Aby uwidocznić perspektywę, wiązania pierścienia 
bliższe obserwatora często pogrubia się. 

Poniżej pokazano zamykanie pierścienia piranozy w o-glukozie, z niezbędną do 
utworzenia pierścienia reorientacją podstawników na C-5. Ten proces odpowiada 
przekształceniu projekcji Fischera w projekcję zmodyfikowaną. 

1
CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

6
CH20H 

(
H\ 

~
9-5~20H 
OH 

CHO--
OH H 1 

HO 

H OH 
C

6
CH20H 

H \ 
C - H 
1 

HO 

H OH 

H, OH 

Wzór Hawortha o-glukopiranozy 

Taka orientacja wzoru powoduje, że numerowanie atomów pierścienia jest zgo
dne z ruchem wskazówek zegara. Grupy, które znajdują się po prawej stronie zmo
dyfikowanej projekcji Fischera, pojawiają się poniżej płaszczyzny pierścienia; te po 
lewej stronie pojawiają się nad płaszczyzną w zwykłym wzorze Hawortha piranozo
wych odmian o-aldoheksoz; C-6 jest nad płaszczyzną. 

Konfiguracja centrum, które daje tlen pierścieniowy, przesądza o tym, czy reszta 
łańcucha węglowego jest pod czy nad płaszczyzną pierścienia. 

Przykłady (stosowanie symboli (J.. oraz ~ zob. 2-Carb-6): 

projekcja Fischera 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20 

Wzory P-L-Arabinofuranozy 

1 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HC-CH20H 
I 5 ~

O H 

4 OH H 1 

HOCH2 OH 
5 3 2 

H OH 

zmodyfikowana projekcja Fischera wzór Hawortha 

H 

Hol O OH 

H H 
HO H 

OH OH 

OPO 2-I 3 

C~H2 O OH 
H H 

H H 
HO OH 

~-o-Rybopiranoza 5-F osforan ~-o-rybofuranozy 
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H 

HOCH2-90H~ HO CHzOH 
HOCH 

I -
HCOH H HO 

I HO OH 
HCOH 

I 
CH20 .....i OH H 

cx.-D-Fruktopiranoza 

Nomenklatura węglowodanów 

OPO 2-
I a 

C~H2 O CHz--OPO/-
H HO 

H OH 

HO H 

1,6-Bisfosforan cx.-D-fruktofuranozy 

HCOMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
H H Q

H 

H O OMe 

"Of~ 
CH20H 
I 

HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20 

HO OH OMe 

HO OH 
H 

HOCH OH 
I 
CH20H 

I 
HOCH 

I 
HOCH 0 ~.., ... ,OMe ,, .... „ 

H H 

cx.-o-Glukoseptanozyd metylu cx.-L-Altrooksetozyd metylu ~-D-Allooksirozyd metylu 

Uwaga: Atomy H związane z atomami pierścienia są często pomijane we wzorach 
Hawortha, aby uniknąć zagęszczenia liter w pierścieniu . W tym dokumencie prefero
wane są, ze względu na klarowność, wzory z atomami H. 

2-Carb-5.5. Niekonwencjonalne wzory Hawortha 

Czasem jest pożądane przedstawienie wzoru Hawortha w innej orientacji (zob. plan
sza II), np. gdy trzeba pokazać wiązania w oligo- lub polisacharydzie albo umieścić 
objętościowy podstawnik. Jeśli pierścień jest odwrócony [(gHl)] numerowanie bieg
nie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

Plansza II. Dwanaście możliwych prudstawień wzoru Hawortha IS-»-glukopiranozy 
(atomy wodoru związane z pierścieniem są często pomijane) 

~:~." 
H~ 

H~H CH20H 

OH H O 

H H HO 

t 

OH H 

~
H20H 

H HO 

OH 
5 

HO H 
, o 

H OH OH H H 

(a) (b) (c) 

H OH OH H OH 

HO'C~20 ~ H 

H HO 
H OH 

OH H 

(d) (e) (f) 
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Plansza II, cd. 

H OH H 

HOO {$ H HO 
s o 

H CH20H HO OH Hs 

OH H H CH20H 

(g) (h) 

~H 
HO~o---ł,1 

OH 

2-Carb-5.6. Wzory Millsa 

H 

(k) 

OH 
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H OH 

HOC OH H 

H Hs O O~ 
CH20H 

(i) 

H 

H OH 
(1) 

W niektórych wypadkach, szczególnie wtedy, gdy są obecne dodatkowe pierścienie, 
wzór Millsa jest klarowniejszy. W takim wzorze główny pierścień hemiacetalowy jest 
rysowany w płaszczyźnie papieru; wiązania przerywane oznaczają podstawniki pod 
tą płaszczyzną, a wiązania pogrubione - nad płaszczyzną. 

Przykłady: 

1,2:3,4-Di-0-izopropylideno
cx-o-galaktopiranoza 

2-Carb-5.7. Rysowanie konformacji 

o-Glukaro-1,4:6,3-dilakton 

Wzór Hawortha sugeruje płaskość pierścienia, który w rzeczywistości nie jest płaski. 
Monosacharydy mogą być przedstawione konformacyjnymi wzorami Hawortha. 
Nomenklaturę konformacji opisuje reguła 2-Carb-7, np, ~-o-glukopiranoza przyj
muje konformację krzesłową. 

3 - Nomenklatura węglowodanów 
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H 

HO 

OH 

H H 

Nomenklatura węglowodanów 

HO~uO\ 
HO~oH 

OH 

~-o-Glukopiranoza w konformacji krzesłowej 

Uwaga: Atomy wodoru związane z atomem węgla są często pomijane. Należy je 
wprowadzić, jeśli wyjaśnia to problem stereochemiczny. 

2-Carb-5.8. Konformacje związków o budowie łańcuchowej 

Konformację związku łańcuchowego można zapisać, umieszczając określone atomy 
na papierze tak, aby tworzyły płaski zygzak, a pozostałe atomy lub grupy odpowied
nio nad lub pod płaszczyzną papieru, jak to pokazano dla dwóch pentitoli (należy 
zauważyć, że w uprzywilejowanej konformacji nie wszystkie atomy węgla muszą 
znajdować się w jednej płaszczyźnie): 

D-Arabinitol Ksylitol 



2-Carb-6. Anomery; stosowanie symboli (X oraz p 

2-Carb-6.1. Centrum anomeryczne 

Nowe centrum chiralności powstające w wyniku zamykania pierścienia hemiacetalo
wego ma nazwę centrum anomeryczne. Dwa stereoizomery zwane anomerami ozna
cza się symbolami a. lub ~. stosownie do względnej konfiguracji atomu anomerycz
nego i określonego atomu odniesienia. 

2-Carb-6.2. Anomeryczny atom odniesienia; 
symbol konfiguracyjny anomerycznego atomu (X lub p 

Jeśli w nazwie związku występuje jeden przedrostek konfiguracyjny, to atomem 
odniesienia jest atom konfiguracyjny związku macierzystego (zob. 2-Carb-4.2 i 4.3). 
Jeżeli użyte są wielokrotne przedrostki konfiguracyjne (zob. 2-Carb-8.3), to atomem 
odniesienia do przypisania symbolu a. lub ~jest atom chiralny o najwyższym lokancie 
w grupie centrów chiralnych, sąsiadującej z centrum anomerycznym, zawartej w pierś
cieniu heterocyklicznym i oznaczonej jednym przedrostkiem konfiguracyjnym. 

Egzocykliczny atom tlenu centrum anomerycznego, w anomerze a., jest formal
nie cis (w projekcji Fischera) względem tlenu związanego z atomem odniesienia; 
w anomerze ~ te atomy tlenu są formalnie trans (zob. 2-Carb-5.2). 

Symbol anomeryczny a. lub ~ z łącznikiem umieszcza się bezpośrednio przed 
symbolem konfiguracyjnym D lub L nazwy zwyczajowej lub przed przedrostkiem 
konfiguracyjnym grupy chiralnych atomów węgla, zawierającej anomeryczny atom 
odniesienia. 

Przykłady: 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

==:::> -HCO 
I 
CH20H 

CH20H 

H H 
H 

H 
HO OH 

H OH 

a.-D-gl1<fkO 
a.-o-Glukopiranoza 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

==:::> -HCO 
I 
CH20H 

{)

:H,OHO OH 

OH H 
HO H 

H OH 

~-D-gluko 
~-o-Glukopiranoza 
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MeOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

H 

OH H 

,
HCOMe 

I 
HCOH 

I 

Nomenklatura węglowodanów 

OH H = -HOCH 
I 

Hotj)

0 

OMe 

H H =:::>-HOCH 
I 
CH2 
I 

H~O H 

H O Me 
CH2 
I 
o 

H OH 

a.-L-arabino 
a.-L-Arabinopiranozyd metylu 

H OH 
o 

P-L-treo 
P-L-Treofuranozyd metylu 

HCOMe 

9H20H 

HCOH 
I 

HOCH H H 

H~O OMe 
OH H 

HCOH H 
I H OH 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
-HCO 

I 
=:::>HOCH 

H 

o 
HO O Me 

H H 

CH20H 

P-n-galakto 
P-n-Galaktofuranozyd metylu 

MeOC-CH20H 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

=-Hco----' 
I 
CH20H 

I 
CH20H 

L-glicero-a.-D-manno 
L-glicero-a.-n-manno-Heptopiranozyd metylu 

_HOC~H2 O OMe 

= H OH 

H CH20H 

OH H 

P-D-arabino 
P-n-Fruktofuranozyd metylu 

HOC-COOMe 
I 

9H2 
HCOH 

I 
AcNHCH 

I 
OCH 

I 
-HCOH 

I 
=>HCOH 

I 
CH20H 

OH . OH 

HOC~o~COOMe 
AcNH~ 

OH 

D-glicero-P-n-galakto 
5-Acetamido-3,5-dideoksy-n-glicero-P-n-galakto-non-2-ulopiranozonian metylu 

(zob. 2-Carb-14.2) 

--+wskazuje anomeryczny atom odniesienia; =>wskazuje atom konfiguracyjny 

Uwaga: Dla prostych aldoz, aż do heksoz, oraz dla ketoz, aż do hept-2-uloz, atom 
konfiguracyjny jest jednocześnie atomem odniesienia do określania anomerów. 
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2-Carb-6.3. Mieszaniny anomerów 

W roztworach większość cukrów prostych i liczne pochodne istnieją jako równowago
we mieszaniny tautomerów. Obecność mieszaniny dwóch anomerów o tej samej wiel
kości pierścienia wskazuje się w nazwie symbolem ex,~-, np. cx,~-o-glukopiranoza. We 
wzorach tę samą sytuację zapisuje się dwoma sposobami pokazanymi na przykładach. 

Przykłady : 

O
CH20H 

H CH20H 

H, OH lub H0~0\ . 
HO~ 

HO OH OH 

H OH 

(a) (b) 

Cl,~-o-Glukopiranoza 

OPO 2- OPO 2-

c~1H23 o c~1 H2
3 

o CH20H 
H HO CH20H, OH lub H HO 

H H . OH 

HO H HO H 
(c) (d) 

6-Fosforan Cl,~-o-fruktofuranozy 

2-Carb-6.4. Stosowanie symboli IX oraz p 

Greckie litery ex oraz ~ stosuje się tylko wówczas, gdy anomeryczny atom węgla ma 
niższy lokant niż anomeryczny atom odniesienia. W wypadku dialdoz (por. 2-Carb-9), 
pewnych diketoz (por. 2-Carb-11) i aldoketoz (por. 2-Carb-12) zamykanie pierścienia 
może zachodzić w innym kierunku, tzn. z udziałem grupy karbonylowej o lokancie 
wyższym od atomu odniesienia i grupy -OH o lokancie niższym. W takim wypad
ku konfigurację węgla anomerycznego wskazuje się symbolami R lub S wg Reguły 
Pierwszeństwa Cahna, lngolda, Preloga (por. Część E w [13]). 

Przykłady : 

1 

CHO 

Hotl;:fo 
2 

OH 
5 

OH 3 
OH 

( 6R)-o-gluko-Heksodialdo-6,2-piranoza 

HCOH 6ĘJ 
HOC~

1

H .,......O H 
• O H 1 

H 3 2 O 
I 

H O-CMe2 

( 6S)-l ,2-0-Izopropylideno-cx-o-gluko
-heksodialdo-l,4 :6,3-difuranoza 

Należy zauważyć, że w takich wypadkach może być pożądane podanie lokantów 
atomów biorących udział w zamykaniu pierścienia, z lokantem potencjalnej grupy 
karbonylowej jako pierwszym; lokanty umieszcza się przed wrostkiem określającym 
wielkość pierścienia. 



2-Carb-7. Konformacje izomerów cykłicznych(3) 

2-Carb-7.1. Deskryptory konformacyjne 

Konformacja, czyli (przybliżone) przestrzenne rozmieszczenie atomów p1ersc1enia 
w cyklicznym izomerze monosacharydu, może być wskazana dużą literą pisaną kur
sywą, oznaczającą typ kształtu pierścienia, i cyframi określającymi warianty. Taki 
deskryptor konformacyjny dopisuje się z łącznikiem na końcu nazwy. 

Przykład: 

tX-o-Glukopiranoza-4 C 1 

Tabela 1. Konformacje i ich nazwy oraz symbole (przykłady pokazano na planszy III) 

Powyżej Poniżej 
Des kryp-

Nazwa Atomy wyznaczające tor kon-
Rodzaj cukru konformacji płaszczyznę odniesienia płasz- płasz-

forma-
Przykład 

czyzny czyzny 
cyjny 

Aldofuranoza kopertowa 0-4, C-1, C-3, C-4 C-2 E2 1 
Aldofuranoza kopertowa C-1, C-2, C-4, 0-4 C-3 3E 2 
Aldofuranoza skręcona C-1, 0-4, C-4 C-3 C-2 3

T2 3 
Aldofuranoza skręcona C-3, C-4, 0-4 C-2 C-1 2

T1 4 
Aldopiranoza krzesło wa C-2, C-3, C-5, 0-5 C-4 C-1 4

C1 5 
Lakton 

piranoidowy krzesło wa C-2, C-3, C-5, 0-5 C-1 C-4 1
C4 6 

Aldopiranoza łodziowa 0-5, C-1, C-3, C-4 C-2, C-5 2.'B 7 
Aldopiranoza łodziowa C-2, C-3, C-5, 0-5 C-1, C-4 B1 ,4 8 
Aldopiranoza skośna C-2, C-4, C-5, 0-5 C-1 C-3 1

S3 9 
Aldopiranoza skośna C-1, C-3, C-4, C-5 C-2 0-5 2

So 10 
Aldopiranoza półkrzesłowa C-1, C-2, C-3, C-4 C-5 S-5 'Hs 11 
Lakton 

piranoidowy kopertowa C-1, C-2, C-3, C-4, 0-5 C-5 'E 12 

(3) Jest to skrócona wersja dokumentu Nomenklatura konformacyjna różnych kształtów pięcio- i sześ
cioczłonowych pierścieni w cukrach i ich pochodnych. Zalecenia 1980 [3]. 



7. Konformacje izomerów cyklicznych 

Plansza m. Rysunki konformacji wymienionych w tab. 1 
(płaszczyzna odniesienia jest wykropkowana) 

2 

H~OHH .;:11! . .. f!!p 
HO / ftiiii' ., OH 

OH 1 

H H 

4 5 

1 P-o-Arabinofuranozyd metylu-E2 

2 cx-D-Arabinofuranoza-3 E 
3 1,2-0-Izopropylideno-P-L-idofuranoza-3 T2 

4 2,3-0-Izopropylideno-cx-o-liksofuranoza-2 T1 

5 cx-L-Arabinopiranoza-4 C 1 

6 L-Glukono-l,5-lakton-1C4 

H H 

H 

HO OH 
7 8 

10 11 

7 2,6-Anhydro-cx-o-altropiranozyd metylu-2
•
5 B 

8 · 1,4-Anhydro-cx-o-allopiranoza-B 1 ,4 

9 1,2-0-Etylideno-cx-o-glukopiranoza-1 S3 

10 P-L-Altropiranoza-2 S0 

11 2,3-anhydro-5-tio-P-L-liksopiranozyd metylu-5 Hs 
12 2,3-Dideoksy-o-erytro-heks-2-enono-1,5-lakton-5 E 

H~O\H OH 
HOCH2 

. 

H 
H O 
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0 -c(CH3J2 

3 

H 

6 

9 

H 

HO 

12 
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2-Carb-7 .2. Symbole różnych kształtów pierścienia 

Stosuje się następujące litery. 
Pierścień pięcioczłonowy: E - kopertowa (envelope), 

T - skręcona (twist). 
Pierścień sześcioczłonowy: C - krzesłowa (chair), 

B - łodziowa (boat), 
S - skośna (skew), 
H - półkrzesłowa (half-chair), 
E - kopertowa (envelope). 

Przykłady podano na planszy III. 

2-Carb-7.3. Symbole wariantów 

Warianty rozróżnia się za pomocą lokantów tych atomów, które leżą poza płasz
czyzną odniesienia (definicja poniżej) i są podane dla przykładów w tab. 1. Lokanty 
atomów pierścienia leżące po tej stronie płaszczyzny odniesienia, na której numerowa
nie biegnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (tak jak we wzorach na planszy III), 
pisane są jako indeksy górne przed literą; te, które leżą z drugiej strony, pisane są jako 
indeksy dolne, po literze. Heteroatomy (np. O, S) są wskazywane jako indeksy dolne 
lub górne symbolem atomu. Tab. 1 podaje zapisy, a plansza III - przykłady. 

Pierścienie pięcioczłonowe: 

Konformacje kopertowe - płaszczyzna odniesienia jest określona przez cztery · 
sąsiadujące koplanarne atomy (przykład 1 i 2). 

Konformacje skręcone - płaszczyzna odniesienia jest określona przez trzy sąsia
dujące atomy pierścienia tak wybrane, aby atomy egzoplanarne leżały po jej przeciw
nych stronach (przykłady 3 i 4). 

Pierścienie sześcioczłonowe : 

Konformacje krzeslowe - płaszczyzna odniesienia jest określona przez dwa 
równoległe boki pierścienia tak wybrane, aby atom węgla o najniższym lokancie był 
egzoplanarny (przykłady 5 i 6). 

Konformacje łodziowe - płaszczyznę odniesienia określają dwa równoległe „bo
ki" łodzi (przykłady 7 i 8). 

Konformacje skośne - każda konformacja skośna ma dwie potencjalne płasz
czyzny odniesienia, zawierające trzy sąsiadujące atomy i pozostały atom nie sąsiadu
jący. Płaszczyznę wybiera się tak, aby atom pierścienia o najniższym lokancie lub 
atom następny w kolejności numerowania był egzoplanarny (przykłady 9 i 10). 

Konformacje pólkrzeslowe - płaszczyzna odniesienia jest określona przez cztery 
sąsiadujące koplanarne atomy (przykład 11). 

Konformacje kopertowe - płaszczyzna odniesienia jest określona przez pięć 

sąsiadujących koplanarnych atomów (przykład 12). 
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Uwaga 1: Wiele z możliwych konformacji nie ma znaczącego wkładu do chemii 
określonego monosacharydu, ale dodatkowe pierścienie mogą je stabilizować, jak 
w anhydrozwiązkach i innych pochodnych. Niektóre inne mogą występować jako 
stany przejściowe. 

Uwaga 2: Bardziej szczegółowy opis konformacji można osiągnąć przez zastosowa
nie parametrów pofałdowania pierścienia Cremera- Pople'a [22]. 

2-Carb-7.4. Enancjomery 

Enancjomery mają różne symbole konformacyjne. Rozważmy np. o- i L-glukozę. 
Enancjomery mają taką samą płaszczyznę odniesienia (zob. 2-Carb-7.3) i można 
zauważyć, że odbiciem lustrzanym a.-o-glukopiranozy-4C 1 jest a.-L-glukopira
noza-1C4. 

H 

HO 

H 
ix-o-glukopiranoza-4 C 1 

H OH 

/ płaszczyzna łu!trzaoa 7 
H OH 

H 
ix-L-glukopiranoza- 1C4 

H H 



2-Carb-8. Aldozy 

2-Carb-8.1 Nazwy zwyczajowe 

Aldozy zawierające 3- 6 atomów węgla mają nazwy zwyczajowe, które podano łącz
nie z wzorami Fischera na planszy I (2-Carb-2.2; zob. również alfabetyczną listę 
nazw zwyczajowych w Dodatku I). Nazwy zwyczajowe stanowią podstawę przed
rostków konfiguracyjnych. 

2-Carb-8.2. Nazwy systematyczne 

Nazwy systematyczne tworzy się z nazwy rdzennej i przedrostka konfiguracyjnego 
(lub przedrostków). Aldozy zawierające 3-10 atomów węgla mają następujące nazwy 
rdzenne: trioza, tetroza, pentoza, heksoza, heptoza, oktoza, nonoza, dekoza. Łań
cuch numeruje się tak, aby węgiel karbonylowy miał lokant 1. 

Konfiguracja centrów > CHOH jest wyrażana przedrostkiem lub przedrost
kami z planszy I. Przedrostki w nazwach systematycznych są pisane małymi li
terami (kursywą), każdy może być D lub L. (Plansza I pokazuje jedynie struktu
ry D). 

Przykłady: 

n-rybo-Pentoza dla n-rybozy 
n-manno-Heksoza dla n-mannozy 

Nazwy zwyczajowe są preferowane dla cukrów macierzystych i takich ich pochod
nych, w których wszystkie centra chiralne są niezmienione. 

2-Carb-8.3. Wielokrotne przedrostki konfiguracyjne 

Aldozę zawierającą więcej niż cztery centra chiralne nazywa się, dodając dwa przed
rostki konfiguracyjne (lub więcej) do nazwy rdzennej. Przedrostki przypisuje się 

kolejno grupom centrów chiralnych, zaczynając od czterech centrów najbliższych 
C-1. Przedrostek dalszych centrów chiralnych (na ogół jest ich mniej niż cztery) jest 
wymieniony w nazwie jako pierwszy. 



8. Aldozy 

Przykłady : 

HC=O 
I 

HOCH 
H?OH } 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

D-gluko-

D-g li cero-

D-glicero-D-gluko-Heptoza, 
nie D-gluko-D-glicero-beptoza 

HC=O 
I 

HOfH } 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 

HOfH ) 
HOCH 

I 
HOCH 

I 
CH20H 

D-manno-

L-rybo-

L-rybo-D-manno-Nonoza, 
nie D-manno-L-rybo-nonoza 

2-Carb-8.4. Wielokrotne zestawy centrów chiralnych 

43 

Jeśli kolejne centra chiralne rozdzielone są centrami achiralnymi, to te ostatnie ig
norujemy, a przedrostek (dla czterech lub mniej centrów) lub przedrostki konfigura
cyjne ustalamy dla zestawu centrów chiralnych. 

Przykład: 

CHO 
I 

HCOH 
I 
yH2 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

CH2 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-talo-

} L-treo-

3,6-Dideoksy-L-treo-L-talo-dekoza 

Uwaga I: Konwencja ta nie jest potrzebna dla macierzystych aldoz, a jedynie dla 
deoksyaldoz i ketoz oraz związków podobnych (zob. 2-Carb-10.4 i 2-Carb-11.2). 

Uwaga 2: Ponieważ wszystkie aldozy, aż do heksoz, mają nazwy zwyczajowe, które są 
preferowane, więc nazwy systematyczne mają zastosowanie tylko do wyższych aldoz. 

Jednak przedrostki konfiguracyjne stosowane są również do nazywania ketoz 
(zob. niżej) i innych monosacharydów. 

2-Carb-8.5. Konfiguracja anomerycznego atomu węgla 
w izomerach cyklicznych wyższych aldoz 

Przypisywanie symboli ex lub J3 anomerom zob. 2-Carb-6. 



2-Carb-9. Dialdozy 

Nazwę systematyczną określonej dialdozy tworzy się z systematycznej nazwy rdzen
nej odpowiedniej aldozy (zob. 2-Carb-8.2), zamieniając końcówkę „oza" na „odial
doza" i podając odpowiedni przedrostek konfiguracyjny (plansza I). Wybór jednej 
z dwu możliwych nazw macierzystych aldozy określa 2-Carb-2.2.2. 

Przykłady: 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

CHO 

L-treo-Tetrodialdoza 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CHO 

galakto-Heksodialdoza 

Uwaga: Przedrostek „mezo" może być włączony do ostatniej nazwy, ale nie jest 
niezbędny do zdefiniowania struktury. 

Jeśli nazwać mamy izomer cykliczny, to musimy podać lokant centrum ano
merycznego i lokant atomu węgla dostarczającego pierścieniowy atom tlenu (w ta
kiej kolejności), (por. 2-Carb-6.4). Jeśli jest więcej niż jeden desygnator wielkości 
pierścienia, to umieszcza się je w porządku alfabetycznym (np. furanoza przed pi
ranozą). 

Przykłady: 

CHO 

HO~ HO 
OH 

OH 

CHO 

HO~ OH 
OH 

OH 

a.-o-gluko-Heksodialdo-1,5-piranoza ( 6R)-D-gluko-Heksodialdo-6,2-piranoza 

~OM• 
Oli OH 

<:t.-D-g luko-Heksodialdo-6,3-furanoza-l,5-piranozyd metylu 



2-Carb-1 O. Ketozy 

2-Carb-10.1. Klasyfikacja 

Klasyfikacja ketoz zależy od położenia grupy karbonylowej (ewentualnie potencjal
nej): 2-ketozy, 3-ketozy itd. Lokant 2 można pominąć, jeśli nie wprowadza to wąt
pliwości, szczególnie w kontekście biochemicznym. 

2-Carb-10.2. Nazwy zwyczajowe 

Ketozy o 3- 6 atomach węgla pokazano na planszy IV wraz z podanymi w nawiasach 
nazwami zwyczajowymi i trójliterowymi symbolami (zob. również listę alfabetyczną 
nazw zwyczajowych w Dodatku). 

Nazwy zwyczajowe „D-erytruloza" dla D-glicero-tetrulozy, „n-rybuloza" dla 
D-erytro-pent-2-ulozy i „D-ksyluloza" dla D-treo-pent-2-ulozy zawierają nadmiar 
informacji stereochemicznej (nie powinny być stosowane do nazywania pochod
nych). Sedoheptuloza jest zaakceptowaną nazwą zwyczajową dla D-ałtro-hept-2-
-ulozy. 

2-Carb-10.3. Nazwy systematyczne 

Nazwę systematyczną odpowiedniej ketozy tworzy się z nazwy rdzennej odpowied
niej aldozy i odpowiedniego przedrostka konfiguracyjnego (2-Carb-8.2), zamieniając 
końcówkę „oza" na „uloza" poprzedzoną lokantem grupy karbonylowej, np. 
heks-3-uloza. Numerowanie łańcucha jest takie, aby grupa karbonylowa otrzymała 
najniższy z możliwych lokantów. Jeśli grupa karbonylowa jest w środku łańcucha 
o nieparzystej liczbie atomów węgla, to wyboru między alternatywnymi nazwami 
dokonuje się wg 2-Carb-2.2.2. 

Uwaga: W Chemical Abstracts Service (CAS) lokant grupy karbonylowej umiesz
czany jest przed nazwą rdzenną, np. 3-heksuloza. Przykłady zob. 2-Carb-10.4. 
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Plansu IV. Struktury 2-ketoz o 3--6 atomach węgla 
oraz ich nazwy systematyczne i zwycujowe 

<(H20H 
C=O 
I 

CH20H 
1,3-Dihydroksyaceton 

<(H20H 
C=O 
I 

HCOH 
I 

CH20H 
0-g/icero-Tetruloza 

(o-Erytruloza) 

yH20H 
C=O 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

CH20H 
o-erytro-Pent-2-uloza 
(o-Rybuloza; o-Rui) 

yH20H 
C=O 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

CH20H 
o-treo-Pent-2-uloza 
(O-Ksyluloza; O-Xul) 

yH20H 
C=O 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

CH20H 

o-rybo-Heks-2-uloza o-arabino-Heks-2-uloza o-ksy/o-Heks-2-uloza 
(O-Psikoza; o-Psi) (O-Fruktoza; O-Fru) (O-Sorboza; o-Sor) 

O-/ikso-Heks-2-uloza 
(O-Tagatoza; O-Tag) 

2-Carb-10.4. Przedrostki konfiguracyjne 

Przedrostki konfiguracyjne 2-ketoz przypisuje się tak samo jak w wypadku aldoz 
(zob. 2-Carb-8.2 i 2-Carb-8.3). 

Przykłady: 

CH20H 
I 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-ks ylo-Heks-2-uloza 
(L-Sorboza) 

CH20H 
I 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-altro-Hept-2-uloza 
(o-Sedoheptuloza) 



10. Ketozy 

CH20H O 
HO 

OH OH 

CH20H 

o-altro-Hept-2-ulopiranoza 

CH20H 
I 
C=O 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-glicero-D-manno-Okt-2-uloza 
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W wypadku ketoz z grupą karbonylową na C-3 lub na wyżej numerowanym atomie 
węgla grupę karbonylową pomija się, a zestawowi centrów chiralnych daje się właś
ciwy przedrostek lub przedrostki zgodnie z planszą I (por. 2-Carb-8.4). 

Przykłady: 

CH20H 
I 

HOCH 
I 
C=O 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-arabino-Heks-3-uloza 

CH20H 

HtOH } I 
c=o 

H?OH 0-a/lo-

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HCOH } .__ 
I L-u~ 

HOCH 
I 
CH20H 

CH20H 
I 

HCOH 
I 
C=O 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-ksylo-Heks-3-uloza, 
nie L-ksylo-heks-4-uloza 

9H20H 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
C=O 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-gluko-Hept-4-uloza, 
nie D-gulo-hept-4-uloza 

CH20H 
I 

HOCH } 

H~~H L-g/ukcr 

c=o 
I 

HOCH 
I 

H°9H } L-etyfto-
HOCH 

I 
CH20H 

L-treo-o-allo-Non-3-uloza L-erytro-L-gluko-Non-5-uloza, 
nie D-treo-D-allo-non-5-uloza 



2-Carb-11. Diketozy 

2-Carb-11.1. Nazwy systematyczne 

Systematyczną nazwę diketozy tworzy się przez zastąpienie końcowego „-za" nazwy 
rdzennej przez „diuloza". Lokanty grup karbonylowych (ewentualnie potencjalnych) 
muszą być jak najniższe i pojawiają się przed końcówką. Nazwę rdzenną poprzedza 
właściwy przedrostek konfiguracyjny. Jeśli istnieje możliwość wyboru nazwy, to de
cyzję podejmuje się na podstawie 2-Carb-2.2.2. W izomerach cyklicznych mogą być 
potrzebne lokanty pozycji zamykania pierścienia. Lokant grupy karbonylowej (ewen
tualnie potencjalnej) wymienia się jako pierwszy. 

Przykłady: 

L-treo-Hekso-2,5-diuloza 

yH20H 
C=O 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
c=o 
I 
CH20H 

mezo-ksylo-Hepto-2,6-diuloza 

2-Carb-11.2. Wielokrotne zestawy centrów chiralnych 

Jeśli grupa lub grupy karbonylowe rozdzielają kolejne centra chiralne, to przedros
tek konfiguracyjny przypisuje się w zwykły sposób (zob. 2-Carb-8.4) wszystkim cen
trom chiralnym; centra achiralne pomija się. 

Przykłady: 

yH20H 
C=O 
I 

HOCH 
I 
C=O 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-treo-Hekso-2,4-diuloza tX-D-treo-Hekso-2,4-diulo-2,5-furanoza 



11. Diketozy 

CH20H 
I 
C=O 

HOCH } I 
HOCH 

1 D-manno-
HCOH 

I 
HCOH 

I 
C=O 

HOCH } L-glicenr 
I 
CH20H 

CH20H 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
C=O 
I 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-ałtro-Okto-4,5-diuloza, 

nie L-tało-okto-4,5-diuloza 

CH20H 
I 

HOCH 
I 
c=o 
I 

HCOH 
I D-ido-

HOCH 
I 
C=O 
I 

HCOH 
I 

HCOH . D-glicenr 
I 
CH20H 

L-glicero-o-manno-Nono-2, 7-diuloza D-glicero-o-ido-Nono-3,6-diuloza 

4 - Nomenklatura w~glowodanów 
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2-Carb-12. Ketoaldozy (aldoketozy, aldozulozy) 

2-Carb-12.1. Nazwy systematyczne 

Nazwy ketoaldoz tworzy się tak samo jak nazwy diketoz, lecz używając końcówki 
„-uloza" zamiast końcowego „-a" w nazwie odpowiedniej aldozy (2-Carb-8.2). Atom 
węgla grupy aldehydowej (ewentualnie potencjalnej) otrzymuje lokant 1, którego nie 
umieszcza się w nazwie. Lokant grupy ketonowej (ewentualnie potencjalnej) podaje się 
przed końcówką "-uloza"); lokant 2 może być pominięty, ale w tym tekście zawsze go 
pozostawiamy dla jasności. W izomerach cyklicznych mogą być potrzebne lokanty 
pozycji zamknięcia pierścienia; lokant grupy karbonylowej (ewentualnie potencjalnej) 
jest wymieniany jako pierwszy. Desygnator wielkości pierścienia (np. pirano) zależy od 
tego, która grupa karbonylowa uczestniczy w tworzeniu pierścienia (zob. przykłady). 

Przykłady: 

CHO 
I 

HOCH 
I 
c=o 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Me OCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
c=o 
I 

HCO 
I 
CH20H 

o 
~o, 
HO~OMe 

OH 

D-arabino-Heksoz-3-uloza ~-n-ksylo-Heksopiranozyd-4-uloza metylu 

~
o oMe 

H OH . 

HOCH2 CHO 
OH H 

cx-L-ksylo-Heksoz-2-ulo-2,5-furanozyd metylu 

2-Carb-12.2. Nazwy „dehydro" 

W kontekstach biochemicznych aldoketozy są często nazywane „dehydro" aldozami. 
I tak: o-ksylo-heksopiranoz-4-uloza bywa nazywana 4-dehydro-o-glukoza. Stosowa
nie „dehydro" prowadzi do nazw z nadmiarem informacji stereochemicznych i nie 
powino być używane do nazywania pochodnych. 
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Uwaga: W Nomenklaturze enzymów [23] nazwy „dehydro" są stosowane w kontekś
cie reakcji enzymatycznych. Substrat jest uważany za związek macierzysty, lecz 
nazwa produktu jest wybierana wg pierwszeństwa podanego w 2-Carb-2.2. 

Przykłady: 

o-glukoza + 0 2 --+ 2-dehydro-o-glukoza + H 20 2 (EC 1.1.3.10) 

sacharoza + akceptor--+ 3-dehydro-<X-D-allopiranozylo-(1 +-+2)-~-D-fruktofuranozyd + 
zredukowany akceptor (EC 1.1.99.13) 

L-sorboza + NADP+--+ 5-dehydro-o-fruktoza + NADPH (reakcja dehydrogenazy sor
bozy, EC 1.1.1.123) 



2-Carb-13. Deoksycukry 

2-Carb-13.1. Nazwy zwyczajowe 

Kilka deoksycukrów ma nazwy zwyczajowe utrwalone długą praktyką, np. fukoza 
(Fuc), chinowoza (Qui)(4) i ramnoza (Rha). Przedstawiono je poniżej jako izomery 
piranozowe. Te nazwy pozostawia się dla cukrów niezmodyfikowanych, ale dla po
chodnych preferowane są nazwy systematyczne, szczególnie gdy znika atom tlenu na 
centrum chiralnym macierzystego cukru (zob. alfabetyczne zestawienie nazw zwycza
jowych w Dodatku). 

Przykłady: 

(X-L-Fukopiranoza 
6-Deoksy-(X-L-galaktopiranoza 

OH 

H3C/-o-/ 
HO--.J-.;:[;-{ 

OH OH 

L-Ramnopiranoza 
6-Deoksy-L-mannopiranoza 

HO 

~o, 
~OH 

OH 

3,6-Dideoksy-~-o-ksylo-heksopiranoza 
(~-Abekopiranoza) 

HO~O\ 
HO~OH 

OH 

~-o-Chinowopiranoza 

6-Deoksy-~-o-glukopiranoza 

CH 
HO~O\ 
~OH 
OH 

2,6-Dideoksy-~-o-rybo-heksopiranoza 

(~-Digitoksopiranoza) 

3,6-Dideoksy-~-o-arabino-heksopiranoza 
(~-Tywelopiranoza) 

(
4

) Tłumacze zdecydowali się na polską nazwę chinowoza (a nie kwinowoza) dla ang. quinovose 
(w pracach Fischera występuje chinovose) uwzględniając zakorzenione w języku polskim nazwy chinon 
(quinone), chinolina (ąuino/ine), chinina (quinine) i in. 



13. Deoksycukry 

Inne używane nazwy zwyczajowe: 
Askaryloza dla 3,6-dideoksy-L-arabino-heksozy, 
Kolitoza dla 3,6-dideoksy-L-ksy/o-heksozy, 
Paratoza dla 3,6-dideoksy-n-rybo-heksozy. 
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Uwaga: Cukry z terminalną grupą -CH3 powinny być nazywane co-deoksycukrami, 
jak pokazano powyżej, a nie C-metylo pochodnymi. 

2-Carb-13.2. Nazwy wywodzące się od nazw zwyczajowych cukrów 

Stosowanie „deoksy" w kombinacji z utrwaloną nazwą zwyczajową (zob. plansze 
I i II) jest proste, jeśli utrata atomu tlenu nie narusza konfiguracji żadnego cen
trum asymetrycznego. Jeśli jednak utrata atomu tlenu likwiduje centrum chiralno
ści, to utworzona nazwa zawiera nadmiar informacji stereochemicznej. W takich 
wypadkach preferowana jest nazwa systematyczna, szczególnie do nazywania po
chodnych. 

Uwaga: Często używane są nazwy 2-deoksyryboza (dla 2-deoksy-n-erytro-pentozy) 
i 2-deoksyglukoza (dla 2-deoksy-n-arabino-heksozy). 

OPO 2-

~0';N 
H i-----Y' IH, OH 

HO H 

5-Fosforan 2-deoksy-D-erytro-pentofuranozy 

2-Carb-13.3. Nazwy systematyczne 

Nazwa systematyczna składa się z przedrostka „deoksy-" poprzedzonego lokantem, 
po którym następuje nazwa rdzenna z takim przedrostkiem konfiguracyjnym, który 
opisuje konfiguracje centrów asymetrycznych obecnych w deoksy związku. Przed
rostki konfiguracyjne są wymieniane kolejno, poczynając od końca najbardziej od
dalonego od C-1. „Deoksy" jest uważane za przedrostek rozłączny, to jest umiesz
czony wraz z innymi przedrostkami w porządku alfabetycznym. 

Uwaga: Traktowanie „anhydro" (zob. 2-Carb-26), „dehydro" (zob. 2-Carb-17.3) 
i „deoksy" jako rozłącznych przedrostków jest następstwem długiej praktyki w che
mii węglowodanów, lecz jest w konflikcie z [14] (s. 12). 



54 

Przykłady: 

4-Deoksy-~-n-ks yło-heksopiranoza, 
nie 4-deoksy-~-n-galaktopiranoza 

H~OH l 
HcrH O 

Hy~O 
HCOH 

I 
HC 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

CH20H 
I 

HOCH 

o H H 
H 

HO OH 

OH H 

Nomenklatura węglowodanów 

CHO 
I 

HCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

2-Deoksy-D-rybo-heksoza, 
nie 2-deoksy-o-alloza 

CH3 
I 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

2-Deoksy-cx-o-allo-heptopiranoza 1-Deoksy-L-glicero-n-ałtro-okt-2-uloza 

3-Azydo-4-0-benzoilo-6-bromo-2,3,6-trideoksy-2-fluoro-cx-D-allopiranozyd metylu 

Jeśli grupa -CH2- rozdziela centra chiralne na dwie serie, jest to pomijane 
w określaniu przedrostka konfiguracyjnego; przypisany przedrostek (lub przed
rostki) musi objąć pełny zbiór centrów chiralnych (zob. 2-Carb-8.4). 

Przykłady: 

CHO 
I 

HCOH 
I 
CH2 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

3-Deoksy-D-r ybo-heksoza, 
nie 3-deoksy-o-erytro-n-glicero-heksoza 



13. Deoksycukry 

CH20H 
I 

HOCH 
I 
c=o 
I 

HCOH 
I 
CH2 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

5-Deoksy-D-arabino-hept-3-uloza, 
nie 5-deoksy-D-glicero-D-glicero-L-glicero-hept-3-uloza 

CH20H 
I 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH2 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

6-Deoksy-L-gluko-okt-2-uloza, 
nie 6-deoksy-L-glicero-L-ksylo-okt-2-uloza 
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Jeśli anomeryczna grupa hydroksylowa jest zastąpiona atomem wodoru, to związek 
nazywany jest anhydroalditolem (2-Carb-26). 

2-Carb-13.4. Deoksyalditole 

Nazwa takiej pochodnej aldozy, w której grupa aldehydowa jest zastąpiona ter
minalną grupą -CH3, jest tworzona z nazwy odpowiedniego alditolu (zob. 
2-Carb-19) przez użycie przedrostka „deoksy-". 

Przykłady: 

CH3 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H s 

CH20H 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH3 

1-Deoksy-D-arabinitol, 
a nie 5-deoksy-D-liksitol 

CH20H 1 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH3 s 

CH3 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

5-Deoksy-o-arabinitol 
a nie 1-deoksy-o-liksitol 

Alditole wywodzące się z fukozy i ramnozy są często nazywane fukitol(5) i ram
nitol (zob. 2-Carb-19.1). 

( 3) Tłumacze proponują nazwy fukitol i glukitol, aby pozostawały one w zgodzie z 2-Carb-19.1. 



2-Carb-14. Aminocukry 

2-Carb-14.1. Ogólne zasady 

Zastąpienie alkoholowej grupy hydroksylowej monosacharydu lub jego pochodnej 
przez grupę aminową jest traktowane jako podstawienie odpowiedniego atomu wo
doru przez grupę aminową w określonym deoksy-monosacharydzie. Stereochemia 
atomu węgla związanego z grupą aminową jest wyrażona zgodnie z 2-Carb-8.2 z po
traktowaniem grupy aminowej jako odpowiednika grupy hydroksylowej. Kilka 
przykładów N-podstawionych pochodnych podano poniżej; szczegółowe ujęcie zob. 
2-Carb-25. 

2-Carb-14.2. Nazwy zwyczajowe 

Zaakceptowane zostały następujące nazwy zwyczajowe: 
o-Galaktozamina dla 2-amino-2-deoksy-o-galaktozy 
o-Glukozamina dla 2-amino-2-deoksy-o-glukozy 
o-Mannozamina dla 2-amino-2-deoksy-o-mannozy 
o-Fukozamina dla 2-amino-2,6-dideoksy-o-galaktozy 
o-Chinowozamina dla 2-amino-2,6-dideoksy-o-glukozy 
Kwas neuraminowy dla kwasu 5-amino-3,5-dideoksy-o-glicero-o-ga/akto-non
-2-ulozonowego 
Kwas muraminowy dla 2-amino-3-0-[(R)-l-karboksyetylo ]-2-deoksy-o-glukozy. 

W ostatnich dwu wypadkach nazwa zwyczajowa odnosi się konkretnie do enan
cjomeru o (zob. również alfabetyczną listę nazw zwyczajowych w Dodatku). 

Takie nazwy, jak „bacylozamina" dla 2,4-diamino-2,4,6-trideoksy-o-glukozy 
i „garozamina" dla 3-deoksy-4-C-metylo-3-metyloamino-L-arabinozy nie są zaleca
ne, ponieważ zakładają zamianę grupy -OH przez grupę -NH2 w nieistniejącym 
cukrze macierzystym. 

Przykłady: 

2-Amino-2-deoksy-o-glukopiranoza (o-glukozamina) 
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H 
HOOC - COH o I 

OH yH2 
HCOH ~OH I 

AcNHCH - = HOCH OH 
I o OCH Ac N 

atom I 
-HCOH OH 

odniesienia I 
HCOH 

I OH H CH20H 

Kwas 5-acetamido-3,5-dideoksy-o-glicero-cx-o-galakto-non-2-ulopiranozowy 
(Kwas N-acetylo-cx-neuraminowy, cx-Neu5Ac) narysowany trzema sposobami; należy zauwa

żyć, że C-7 jest anomerycznym atomem odniesienia 

CH20H 

o 

H 
OH H 900H 

Me.._c'„H 

HO I 
o 

H NH2 

2-Amino-3-0-[(R)-1-karboksyetylo ]-2-deoksy-~-o-glukopiranoza 
(Kwas ~-muraminowy) 

Przykłady z atomem azotu w pierścieniu, zob. 2-Carb-34.1. 

2-Carb-14.3. Nazwy systematyczne 

Związki te nazywane są z użyciem kombinacji przedrostków „deoksy-" i „amino-". 
Jeśli kompletna nazwa pochodnej zawiera inne przedrostki, to przedrostek „deoksy-" 
ma swoje miejsce w porządku alfabetycznym przedrostków rozłącznych. 

Przykłady: 

OH 
HOCH2-T--o~ 
Ho~NHMe 

OH 

2-Deoksy-2-metyloamino-L-glukopiranoza 
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CH3 O 
OHCNH~;\ 

MeO~ 
OH 

Nomenklatura węglowodanów 

4,6-Dideoksy-4-formamido-2,3-di-0-metylo-o-mannopiranoza 

O Ac 

CH37i4 NHAc 

O Ac 
O Ac 

2-Acetamido-1,3,4-tri-O-acety lo-2,6-dideoksy-cx-L-galaktopiranoza 

Jeśli grupa aminowa jest w pozycji anomerycznej, to związek jest określany jako 
glikozyloamina (zob. 2-Carb-33.6). 



2-Carb-15. Tiocukry i inne analogi chalkogenowe 

Zamiana atomu tlenu grupy -OH w aldozie lub ketozie czy atomu tlenu grupy 
karbonylowej łańcuchowego izomeru aldozy lub ketozy przez atom siarki jest wska
zywana przez umieszczenie przedrostka „tio'', poprzedzonego właściwym lokantem, 
przed systematyczną lub zwyczajową nazwą aldozy lub ketozy. Zamiana pierścienio
wego atomu tlenu cyklicznego izomeru aldozy lub ketozy przez atom siarki jest 
wskazywana w ten sam sposób z zastosowaniem lokantu sąsiedniego, nieanomerycz
nego atomu węgla. Związki selenu i telluru są nazywane podobnie przez użycie 
przedrostka „seleno" lub „telluro". Sulfotlenki (selenotlenki, tellurotlenki) i sulfony 
(selenony i tellurony) mają nazwy grupowo-funkcyjne [13]. 

Uwaga: Właściwy jest przedrostek „tio-", a nie „-tia-"; ten ostatni jest stosowany do 
wskazania zastąpienia grupy -CH 2- przez atom siarki w nomenklaturze zamiennej. 

Przykłady: 

CH20A~ 
AcO~u\ 
AcO~SH 

O Ac 

2,3,4,6-Tetra-O-acetylo-l-tio-~-o-glukopiranoza 

CH20H S 
HO~'\ 
HO~OH 

OH 

5-Tio-~-o-glukopiranoza 

HCSMe 
I 

HCOAc 
I 

AcOCH 
I 

HCOAc 
I 

HCO 
I 
CH20Tr 

2,3,4-Tri-O-acetylo- l-tio-6-0-trytylo-cx-o-glukopiranozyd metylu 

HOC~H2 Se H 
OH H 

H O Me 

H OH 

HCOMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCSe 
I 
CH20H 

4-Seleno-cx-o-ksylofuranozyd metylu 

H~<{ 
HO~OH 

OH 

4-Tio-~-o-galaktopiranoza 
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HO~CH20H0 
HO 

OH 

Nomenklatura węglowodanów 

Se 
o" 'Ph 

(R)-Selenotlenek et.-D-glukopiranozylowo-fenylowy 

HOC~H2 Se CH20H 
H HO _ 

H O Me 

HO H 

HOCH2-COMe 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCSe 
I 
CH20H 

5-Seleno-et.-D-fruktofuranozyd metylu 

A5-~···-. CH20Ac . 

S SE!= 
AcO 

O Ac 

HCSEt 
I 
CH2 
I 

HCOAc 
I 

AcOCH 
I 

HCS 
I 

HCOAc 
I 
CH20Ac 

3,4,6, 7-Tetra-0-acetylo-2-deoksy-1,5-ditio-et.-D-głuko-heptopiranozyd etylu 

Uwaga: W nazwach węglowodanów powszechną praktyką jest traktowanie „tio" 
jako przedrostka rozłącznego, a więc alfabetyzowanego z innymi przedrostkami. 



2-Carb-16. Inne podstawione monosacharydy 

2-Carb-16.1. Zastąpienie atomu wodoru na nieterminalnym atomie węgla 

Związek jest określany jako C-podstawiony monosacharyd. Grupa mająca pierwszeń
stwo wg reguły pierwszeństwa ([13], część E) jest w celu przypisania konfiguracji 
traktowana jako odpowiednik grupy -OH. Każdą potencjalną dwuznaczność (szcze
gólnie gdy podstawienie jest na atomie węgla tworzącym pierścień) powinno się elimi
nować przez stosowanie systemu R/S do przypisania konfiguracji zmodyfikowanemu 
centrum. 

Przykłady: 

HO 
CH20H o 

o 
H 

OH 

2-C-Fenylo-cx-o-glukopiranoza 

CH20Ac o 

AcO~cO 
Ac O 

AcNH 
F 

Fluorek 2-C-acetamido-2,3,4,6-tetra-0-acetylo-cx-o-mannopiranozylu 

AcO~COOH O 

AcO Br 
Ac O 

O Ac 

Kwas ( 5R)-l ,2,3,4-tetra-0-acetylo-5-bromo-cx-o-ksy/o-heksopiranouronowy 
lub Kwas 1,2,3,4-tetra-O-acetylo-5-bromo-~-L-idopiranouronowy 

2-Carb-16.2. Zastąpienie grupy -OH na nieterminalnym, 
nieanomerycznym atomie węgla 

Związek jest nazywany pochodną deoksycukru. Grupa zastępująca -OH decyduje 
o przypisaniu konfiguracji. Każda potencjalna dwuznaczność skłaniać winna do 
zastosowania systemu R/S w celu określenia konfiguracji zmodyfikowanego centrum 
chiralności. 
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Przykłady: 

HO~O\ 
HO~b:'I 

Ph OH 

2-Deoksy-2-fenylo-ix-o-glukopiranoza lub 2-Deoksy-2-C-fenylo-ix-o-glukopiranoza 
lub (2R)-2-Deoksy-2-fenylo-ix-o-arabino-heksopiranoza 

Awtan 2,3-diazydo-4-0-benzoilo-6-bromo-2,3,6-trideoksy-ix-o-mannopiranozylu 

Uwaga: Użycie symbolu C- jest istotne jedynie w przypadkach potencjalnej dwuzna
czności do objaśnienia, że podstawienie jest na atomie węgla, a nie na heteroatomie 
(por. 2-Carb-18.2). 

2-Carb-16.3. Podwójne, ale niejednakowe podstawienie na nieterminalnym 
atomie węgla 

Związek jest nazywany dwupodstawionym deoksycukrem. Konfigurację określa się 
uznając, że podstawnik preferowany zgodnie z regułą pierwszeństwa ([13], część E) 
jest odpowiednikiem grupy -OH. Każda potencjalna dwuznaczność powinna skła
niać do zastosowania systemu R/S w celu określenia konfiguracji zmodyfikowanego 
centrum chiralności. 

Przykłady: 

(2R)-2-Bromo-2-chloro-2-deoksy-ix-o-arabino-heksoza 
lub 2-Bromo-2-chloro-2-deoksy-ix-o-glukopiranoza (Br> Cl, czytaj: poprzedza) 

2-Carb-16.4. Podstawienie terminalne 

Jeśli podstawienie na terminalnym atomie węgla cukru tworzy nowe centrum chiral
ne, to jego konfiguracja jest wskazywana w systemie R/S. 



16. Inne podstawione monosacharydy 

Przykład: 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

O
H?OH 

COH 
I 
Ph 

(5R)-5-C-Cykloheksylo-5-C-fenylo-n-ksyloza 
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Uwaga: Monosacharyd z terminalną grupą metylową jest nazywany jak deoksycu
kier, a nie jak pochodna C-metylowa. 

Podstawienie aldehydowego atomu wodoru przez pierścień lub układ pierścieni 
jest wskazywane przedrostkiem jako C-podstawnik. 

Przykłady: 

Ph 
I 
c=o 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

1-C-Fenylo-o-glukoza, 
nie 1-C-fenylo-o-gluko-heks-1-uloza 

1-C-F enylo-~-o-głukopiranoza 

2-Carb-16.5. Zastąpienie karbonylowego atomu tlenu przez atom azotu 
(iminy, oksymy, hydrazony, osazony itp.) 

Iminoanalog monosacharydu może być nazywany jak iminopodstawiony deoksy
alditol. 

Przykład: 

CH=NMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

l-Deoksy-1-(metyloimino )-o-ksylitol 

Oksymy, hydrazony i analogi są określane wprost jako oksymy, hydrazony itp. 
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Przykład: 

CH=N-NHPh 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Fenylohydrazon o-glukozy 

Nomenklatura węglowodanów 

Wicynalne dihydrazony utworzone z monosacharydu i arylohydrazyny mogą być 
nazywane aryloosazonami, lecz nazwą preferowaną jest bis(fenylohydrazon) ketoaldozy. 

Przykład: 

CH=N-NHPh 
I 
CH=N-NHPh 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Bis(fenylohydrazon) D-arabino-heksoz-2-ulozy 
lub Fenyloosazon D-arabino-heks-2-ulozy 

Triazole utworzone przez utlenianie aryloosazonów (zwane powszechnie oso
triazolami) mogą być również nazywane triazoliloalditolami. 

HC-;::.N, 
I NPh c- I ,-N 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Fenyloosotriazol D-arabino-heksoz-2-ulozy 
lub ( 1R)-1-(2-Fenylo-2H-l,2,3-triazol-4-ilo )-o-erytritol 

lub 2-Fenylo-4-(o-arabino-1,2,3,4-tetrahydroksybutylo )-2H- l,2,3-triazol 

2-Carb-16.6. Podstawienie izotopowe i znaczenie izotopowe 

Reguły wskazywania izotopowego podstawienia i znaczenia podano w [13], (część H). 
Nawiasy określają podstawienie, a nawiasy kwadratowe - znaczenie. Lokant U 
wskazuje znaczenie równomierne. 



16. Inne podstawione monosacharydy 

Przykłady : 

o-(1-13C)Glukoza (podstawienie) 
o-(2-2H)Mannoza (podstawienie) 
L-[U-14C]Arabinoza (znaczenie) 
o-[1-3H]Galaktoza (znaczenie) 
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Jeśli podstawienie izotopowe kreuje centrum chiralności, to konfigurację okre
śla się tak jak dla innych typów podstawienia (zob. od 2-Carb-16.1 do 2-Carb-16.4). 

Przykłady: 

CHO 
I 2 HCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

2-Deoksy-o-(2-2H)liksoza 
(podstawiona) 

(2S)-2-Deoksy-o-treo-(2-2 H)pentoza 

> - Nomenklatura w~glowodanów 

HO~ 
1sF OH 

2-Deoksy-2-[18F]fluoro-o-glukoza 
(znaczona) 

(2R)-2-Deoksy-2-[18F]fluoro-o-arabino-heksoza 



2-Carb-17. Monosacharydy nienasycone(6) 

12-Carb-17.1. Ogólne zasady 

Ten rozdział dotyczy wprowadzania podwójnego lub potrójnego wiązania między 
dwa sąsiadujące atomy węgla szkieletu pochodnej monosacharydu. Wiązanie po
dwójne między atomem szkieletu i atomem spoza szkieletu lub podwójne albo po
trójne wiązanie między dwoma atomami spoza szkieletu traktuje się wg ogólnych 
reguł nomenklatury organicznej [13, 14]. 

2-Carb-17.2. Wiązania podwójne 

Pochodne monosacharydów mające wiązanie podwójne między dwoma sąsiednimi 
atomami węgla szkieletu nazywane są przez włączenie do nazwy odpowiedniej cał
kowicie nasyconej pochodnej wrostka „-en" poprzedzonego lokantem. Wrostek 
umieszcza się bezpośrednio po rdzeniu nazwy, określającym długość łańcucha. Lokan
tem wiązania podwójnego jest niżej numerowany atom tego wiązania. Relacje prze
strzenne wokół wiązania podwójnego wskazuje się, jeśli to konieczne, symbolem Z
lub E-, poprzedzającym pełną nazwę ([13], Część E). Obecność dwóch wiązań po
dwójnych wskazuje się wrostkiem „-dien" poprzedzonym lokantami. (Po rdzeniu, 
a przed wrostkiem dien poprzedzonym lokantami, umieszcza się eufoniczne „a".) 

Uwaga 1: Termin „glikal" jest niezalecaną nazwą zwyczajową cyklicznych enoloete
rowych pochodnych cukrów mających wiązanie podwójne pomiędzy C-1 i C-2. Ter
min ten nie powinien być stosowany ani modyfikowany jako nazwa klasowa po
chodnych monosacharydów mających podwójne wiązanie w jakiejkolwiek innej po
zycji. 

Uwaga 2: W myśl zasady nazywania najpierw nasyconych pochodnych, związki 
mające ugrupowanie C=CR-0- jako część układu cyklicznego są nazywane jak 
nienasycone pochodne anhydroalditoli, jeżeli R jest atomem wodoru lub węgla. Jeże
li R ~ ~st atomem halogenu, chalkogenu lub pierwiastka z rodziny azotowców, to 
tworzona jest nazwa typu glikenoza lub pochodna glikenozylu. 

Uwaga 3: Symbole (E) i (Z) można opuszczać, jeśli wiązanie podwójne występuje 
w pierścieniu sześcioczłonowym lub mniejszym, w których normalnie możliwa jest 
tylko jedna konfiguracja wiązania podwójnego. 

( 6) Reguły oparto na zaleceniu z 1980 r. [5]. Niektóre przykłady opuszczono. 



17. Monosacharydy nienasycone 

Przykłady: 

1,5-Anhydro-2-deoksy-o-arabino-heks-1-enitol 
(dawna nazwa zwyczajowa o-glukal nie jest zalecana) 

HOC~Oi;-HH. OM• 

H H 

2-Deoksy-o-treo-pent-1-enof uranozyd metylu 

HOCP-H O }-w=~ 
OH / N O 

H /, -

H H H H 

1-(2-Deoksy-o-treo-pent- l-enofuranozylo )uracyl 

H 

o 

Cl 

AcO H 

Chlorek 3,4-di-O-acetylo-2-deoksy-o-erytro-pent-l-enopiranozylu 

ty
CH20H

0 

~ HO CH2 
HO 

OH H 

2,6-Anhydro- l-deoksy-o-altro-hept-1-enitol 
(alfabetyczne pierwszeństwo przed 2,6-anhydro-7-deoksy-o-talo-hept-6-enitolem) 
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~H2 
CH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Nomenklatura węglowodanów 

O Ac 
I 

,..C, „OAc 
H 'C 

I 
HCOAc 

I 
HCOAc 

I 
CH20Ac 

l,2-Dideoksy-o-arabino-heks-1-enitol (Z)-1,2,3,4,5-Penta-0-acetylo-o-erytro-pent-1-enitol 

(E)-1,2,3,4,5-Penta-O-acetylo
-o-erytro-pent-1-enitol 

2,3-Dideoksy-cx-o-er ytro-heks-
2-enopiranoza 

MeO,c„OMe 
li 
CH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Dimetyloacetal 2-deoksy-o-treo-pent-1-enozy 

~H2 
CH 
I 

HOCH 
I 
CH 
li 
CH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

1,2,4,5-Tetradeoksy-o-arabino-okta
l,4-dienitol 

1,5-Anhydro-4-deoksy-o-erytro-heks-4-enitol 
(enancjomeryczne pierwszeństwo przed 2,6-anhydro-3-deoksy-L-erytro-heks-2-enitolem; 

D > L) 



17. Monosacharydy nienasycone 

H 

vi-o~Me 
H~H20H 

H H 

3,4-Dideoksy-P-o-glicero-heks-3-en-2-ulopiranozyd metylu 

2,3-Dideoksy-IX-D-g/icero-heks-2-enopiranoz-4-uloza 

CH20H OMe 

o 
CH20H 

H H 

(3,4-Dideoksy-p-o-glicero-hept-3-en-2-ulopiranozyd metylu)-5-uloza 

O H 

~c~\ 
H O-CMe2 

5-Deoksy-1,2-0-izopropylideno-P-L-treo-pent-4-enofuranoza 

CH2 
li 

HC~O H 
OH 

H O 
\ 

H O-CMe2 

5,6-Dideoksy-1,2-0-izopropylideno-IX-D-ksy/o-heks-5-enofuranoza 
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2-Carb-17.3. Wiązania potrójne i skumulowane wiązania podwójne 

Pochodne monosacharydów zawierające wiązanie potrójne lub skumulowane wiąza
nia podwójne w łańcuchu bocznym są nazywane wg reguły 2-Carb-17.2, z wrostkiem 
„n-yn" lub „i,j-dien". 

Uwaga: To podejście nie było zawarte w [5]. 
Alternatywnie mogą one być nazywane na podstawie odpowiedniego, w pełni 

nasyconego cukru przez zastosowanie właściwej liczby przedrostków dehydro- i deo
ksy- (operacja deoksy formalnie poprzedza operację dehydro). Przedrostki umieszcza 
się w kolejności alfabetycznej przed rdzeniem nazwy. 

Przykłady: 

(Z)-1, 7-Anhydro-2,5,6-trideoksy-o-ksyło-okt-5-en- l-initol 
lub (Z)-1, 7-Anhydro- l ,l,2,2-tetradehydro-2,5,6-trideoksy-o-ksylo-okt-5-enitol 

O Me 
I 
c 
Ili 
c 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

2-Deoksy-1-0-metylo-D-treo-pent-1-ynitol 
lub l ,1,2,2-Tetradehydro-2-deoksy-1-0-metylo-D-treo-pentitol 

6, 7 ,8-Trideoksy-1,2 :3,4-di-0-izopropylideno-a.-o-galakto-okta-6, 7-dienopiranoza 
lub 6, 7, 7 ,8-Tetradehydro-6, 7,8-trideoksy-1,2 :3,4-di-O-izopropylideno-a.-o-galakto-okto

piranoza 



17. Monosacharydy nienasycone 

O Ac 
I 
c 
Ili 

COO H 
OH H 

H OH 

H OH 

6-0-Acetylo-5-deoksy-cx-q-ksyło-heks-5-ynofuranoza 

lub 6-0-Acetylo-5,5,6,6-tetradehydro-5-deoksy-cx-o-ksyło-heksofuranoza 

CH3 
I 
C=O 
I 
c 
ICOll o H 

OH H 
H O 

\ 
H O-CMe2 

5,6,8-Trideoksy-1,2-0-izopropylideno-cx-o-ksyło-okt-5-ynofuranoz-7-uloza 
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lub 5,5,6,6-tetradehydro-5,6,8-trideoksy-1,2-0-izopropylideno-cx-o-ks yło-oktofuranoz-7-uloza 



2-Carb-18. Cukry o łańcuchach rozgalęzionych{7) 

2-Carb-18.1. Nazwy zwyczajowe 

Kilka monosacharydów rozgałęzionych ma nazwy zwyczajowe, a niektóre z nich 
utrwaliła długa praktyka. Przykłady podano poniżej wraz z nazwami systematycz
nymi izomerów cyklicznych lub łańcuchowych (zob. również alfabetyczną listę nazw 
zwyczajowych w Dodatku). Enancjomerom wymienionych cukrów powinno się na
dawać nazwy systematyczne. 

Przykłady : 

H 

OH,H 

OH OH 

Hamameloza 
2-C-(Hydroksymetylo)-o-rybopiranoza 

OH 

CH3~0---I 
HO~ 

CH3 

Kladynoza 
2,6-Dideoksy-3-C-metylo-3-0-metylo-L-rybo-heksopiranoza 

H,~H,OH 
OH OH 

Streptoza 
5-Deoksy-3-C-formylo-L-liksofuranoza 

(7) Jest to zmodyfikowane zalecenie z 1980 r. [4]. Obecnie pierwszeństwo mają nazwy izome
rów cyklicznych, ponieważ monosacharydy rozgałęzione na ogół tworzą cykliczne hemiacetale i he
miketale. 



18. Cukry o łańcuchach rozgałęzionych 

HO 

HO~CH3 O OH 

CH3 OH 

6-Deoksy-3-C-metylo-o-mannopiranoza 
(Ewaloza) 

OH 
CH3fH:c--o--7 

Meo~ 
02N 

2,3,6-Trideoksy-3-C-metylo-4-0-metylo-3-nitro-L-arabino-heksopiranoza 
· (Ewernitroza) 

MeL0, 
MeNH~ 

OH OH 

3-Deoksy-4-C-metylo-3-metyloamino-L-arabinopiranoza 
(Garozamina) 

o-Apioza (Api) 
3-C-(Hydroksymetylo )-o-glicero-tetroza 
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Uwaga: Dla cyklicznego izomeru apiozy preferowana jest nazwa systematyczna, np.: 

H~O H CH20~ 

H OH '° 

HO OH 

3-C-(Hydroksymetylo)-cx-o-erytrofuranoza 
[Nazwa cx-o-erytro-apiofuranoza jest niejednoznaczna; Chemical Abstracts używa zwyczajo

wej nazwy o-apio-cx-o-furanoza; Beilstein podaje (3R)-cx-o-apiofuranoza] 

2-Carb-18.2. Nazwy systematyczne 

Monosacharyd o łańcuchu rozgałęzionym jest nazywany jak podstawiony macierzysty 
monosacharyd nierozgałęziony, jak wskazują reguły od 2-Carb-16.1 do 2-Carb-16.4. 
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Uwaga: C-lokanty są istotne tylko wtedy, gdy istnieje potencjalna dwuznaczność: 
czy podstawienie jest na atomie węgla, czy na heteroatomie (por. 2-Carb-16), lub do 
podkreślenia tego elementu struktury. 

2-Carb-18.3. Wybór związku macierzystego 

Jeżeli rozgałęziony monosacharyd tworzy cykliczny hemiacetal lub hemiketal, to 
podstawą nazwy powinien być łańcuch zawierający atomy pierścienia, a nie alter
natywny łańcuch. W innych wypadkach strukturę macierzystą wybiera się zgodnie 
z zasadami podanymi w 2-Carb-2.1. 

Przykłady (zob. również planszę V): 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HO?-CH3 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

3-C-Metylo-o-glukoza 
(konfigurację C-3 określa -OH) 

CHO 
I 

CH2 
I 

CHO 
I 

HCOH 
I 

H3C-CH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

3-Deoksy-3-metylo-o-glukoza 
(konfigurację C-3 określa -CH3) 

02N-?-CH3 
Me OCH 

I 
HCOH 

I 
CH3 

2,3,6-Trideoksy-3-C-metylo-4-0-metylo-3-nitro-o-likso-heksopiranoza 
(konfigurację określa -N02, bo N> C) 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HCOH 

Q9-CH20H 
HCOH 

I 
CH20H 

4-Cykloheksylo-4-deoksy-4-(hydroksymetylo )-o-alloza 
(konfigurację C-4 określa -CH20H, bo -CH20H > cykloheksyl) 
lub ( 4R)-4-Cy kloheksylo-4-deoksy-4-(hydroksymetylo )-o-rybo-heksoza 

Jeśli oba podstawniki w miejscu rozgałęzienia są identyczne, to centrum wę
glowe jest achiralne, stereochemię określa się tak jak opisuje reg. 2-Carb-8.4. 



18. Cukry o łańcuchach rozgałęzionych 

Przykłady: 

CHO 
I 

HCOH 
I 

CH3CCH3 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

3-Deoksy-3,3-dimetylo-o-rybo-heksoza 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH2-C-CH20H 
I 

OH 

4-C-(Hydroksymetylo )-D-erytro-pentoza 
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Uwaga: Cyklizacja między atomem C-1 a grupą -CH 20H (w drugim przykładzie) 
spowoduje konieczność zastosowania do izomeru pierścieniowego przedrostka kon
figuracyjnego zestawu trzech centrów chiralnych. 

Plansza V. Wybór struktury macierzystej w monosacharydach rozgałęzionych. W pierwszych 
nazwach przykładów 1, 3, 4 konfiguracja łańcucha bocznego jest określona symbolami R oraz 
S. To podejście jest na ogół preferowane, z wyjątkiem najprostszych przypadków, jako mniej 
narażone na błędną interpretację. 

CH20H 

I 
HOCH 

QH H: H.OH 
HO 

I 
HOCH H 

. I 
HCOH 

I 
CHO 

1 
1
CHO 

21 
HCOH 

31 
HCOH 

I OH 
4 l ,_..H 

HC-C"- OH 
si c..,.. 

HOCH / '····H 
si CH20H c=o 
I 7
CH20H 

4 

1
CHO 

21 
HOCH 

3 1 OH 
HCOH , H 

41 , , 
HC-C 
si \ ..,..oH 

HCOH C---H 
I 1.-oH 
CHO /C -._H 

HOCH2 

2 

7 
CH20H 

si 
HOCH O 

S~H OH, ~H20H 
H 3 

I 
HOCH OH 

I 
HOCH 

I 
CHO 

3 



76 Nomenklatura węglowodanów 

1 - 3-Deoksy-3-[(1R,2S)-l ,2-dihydroksy-3-oksopropylo ]-n-glicero-n-ałtro-heptopiranoza 
lub 3-deoksy-3-(n-treo-1,2-dihydroksy-3-oksopropylo)-n-glicero-D-ałtro-heptopiranoza 
(a nie alternatywna, łańcuchowa, sześciowęglowa dialdoza lub ośmiowęglowa aldoza, por. 2) 

2 4-Deoksy-4-(L-rybo-1,2,3,4-tetrahydroksybutylo )-n-ałtro-heksodialdoza 
3 4-Deoksy-4-[(l}i,2R)-l,2-dihydroksy-3-oksopropylo]-n-allo-D-heptulo-2,5-furanoza lub 

4-deoksy-4-(n-erytro- l ,2-dihydroksy-3-oksopropylo )-n-ałlo-n-heptulo-2,5-furanoza 
(a nie alternatywna ketoaldoza, por. 4) 

4 4-Deoksy-4-[(1R,2S)- l ,2,3-trihydroksypropylo ]-L-tało-heptoz-6-uloza 

lub 4-deoksy-4-(L-erytro-1,2,3-trihydroksypropylo )-L-tało-heptoz-6-uloza 
5 4,6-Dideoksy-3-C-(n-glicero-1-hydroksyetylo )-n-rybo-heksoza 

(a nie alternatywna pentoza) 
6 3,4-Dideoksy-3-[3-hydroksy-2-(hydroksymetylo )propyl o ]-4-C-metylo-L-mannoza 

(a nie alternatywna treo-heksoza) 

Uwaga: Te zalecenia mogą prowadzić do bardzo różnych nazw dla izomeru cyklicz
nego i łańcuchowego, np. 1i2, 3 i 4, z .powodu różnych priorytetów; i tak, struktury 
1 i 2 z planszy V to izomer cykliczny i łańcuchowy tego samego cukru. To samo 
dotyczy struktur 3 i 4. 

2-Carb-18.4. Nazywanie rozgałęzień 

Każde rozgałęzienie powinno być nazwane jak grupa alkilowa lub podstawiona 
grupa alkilowa zastępująca atom wodoru w miejscu rozgałęzienia łańcucha macie
rzystego. Konfiguracje centrów asymetrycznych w miejscu rozgałęzień mogą być 
wskazane w systemie R/S lub przedrostkiem konfiguracyjnym, jeśli rozgałęzienie ma 
strukturę zbliżoną do cukru. Do tego celu, jeśli w rozgałęzieniu nie ma grupy kar
bonylowej, terminalnej grupy -COOH ani ich odpowiedników, miejsce rozgałęzie
nia jest traktowane jako odpowiednik grupy aldehydowej. 

Przykład: 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HOCH 

I 
HOCH 

I 
CH20H 

L-gluko-1,2,3,4,5-Pentahydroksypentyl 

Jeśli jednak w rozgałęzieniu jest grupa karbonylowa (lub terminalna grupa 
-COOH czy jej odpowiednik), to jej pozycja (oznaczona najniższym lokantem do 
celów rozważania stereochemii) jest stosowana do określenia przedrostka konfigura
cyjnego (zob. przykłady 1 i 3 na planszy V). Na ogół preferowane jest stosowanie 
systemu R/S jako mniej narażonego na błędną interpretację. 

Inne podejście do nazywania reszt cukrowych jak podstawników: zob. 
2-Carb-31.2 (wg niego związek z powyższego przykładu powinien mieć nazwę (lR)
lub (lS)-L-arabinitol-1-C-yl, zależnie od ligandów w miejscu rozgałęzienia). 



18. Cukry o łańcuchach rozgałęzionych 77 

2-Carb-18.5. Numerowanie 

Atomy węgla w łańcuchu macierzystym numeruje się wg 2-Carb-2.2.1. Jeśli potrzeb
ne jest numerowanie w rozgałęzieniu (np. do prac rentgenograficznych lub NMR), to 
atomom węgla dajemy lokanty odpowiedniego miejsca rozgałęzienia z wewnętrznym 
lokantem jako górnym indeksem, np. 42 dla pozycji 2 w rozgałęzieniu na pozycji 
4 łańcucha głównego. Taki sposób numerowania rozgałęzienia nie może być stoso
wany do celów nomenklaturowych : np. łańcuch boczny metylowanej pochodnej 
związku 5 na planszy V jest nazywany: 4,6-dideoksy-3-C-[(R)-1-metoksyetylo]-o-ry
bo-heksoza, a nie jak 31-0-metylo-pochodna. 

2-Carb-18.6. Podstawienie terminalne 

Zob. 2-Carb-16.4. 



2-Carb-19. Ałditołe 

2-Carb-19.1. Tworzenie nazw 

Alditole nazywa się przez zamianę przyrostka „-oza" w nazwie odpowiedniej al
dozy na „-itol". Jeśli ten sam alditol może się wywodzić z dwóch różnych aldoz 
lub z aldozy oraz ketozy, to preferencje ustala odpowiednio reguła 2-Carb-2.1 
lub 2.2.2. 

Przykłady: 

CH20H 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-glicero-D-galakto-łJeptitol, 

nie L-glicero-D-manno-heptitol 

CH20H 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

o-Arabinitol (Ara-o!), a nie a-liksitol 

CH20H 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-er ytro-L-galakto-0 ktitol, 
nie D-treo-L-gulo-oktitol 

yH20H 
HCOH 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

'. J 

CH20H 

o-Glukitol (Gie-o!), a nie L-gulitol 
(nie jest zalecana zwyczajowa nazwa sorbitol) 

Nazwy zwyczajowe fukitol i ramnitol są dopuszczalne dla alditoli odpowiadają
cych 6-deoksycukrom: fukozie i ramnozie. 



19. Alditole 

CH20H 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH3 

L-Fukitol (L-Fuc-ol) lub 1-deoksy-o-galaktitol 
a nie 6-deoksy-L-galaktitol (por. 2-Carb-2.2.3.1) 

2-Carb-19.2. Izomery mezo 

CH20H 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

CH3 

L-Ramnitol (L-Rha-ol) 
lub 1-Deoksy-L-mannitol 
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Alditole, które są symetryczne i z tego powodu optycznie meczynne, mogą być 
oznaczane przedrostkiem „mezo-". 

Przykłady: 

mezo-Erytritol 
mezo-Rybitol 
mezo-Galaktitol 

Przedrostek o lub L trzeba podać, gdy pochodna związku mezo staje się asyme
tryczna w wyniku podstawienia. Przedrostki konfiguracyjne o lub L trzeba dodać 
również wtedy, jeśli występują więcej niż cztery następujące po sobie asymetryczne 
atomy węgla. 

Przykłady: 

yH20H 
HCOH 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 7 

mezo-D-glicero-L-ido-Heptitol, 
a nie L-glicero-o-ido-heptitol; por. 2-Carb-2.2.3 

yH20H 
HCOH . 

I 
HOCH 

I 
HOCH 

I 
HCOMe 

I 
CH20H 

5-0-Metylo-o-galaktitol, 
a nie 2-0-metylo-L-galaktitol 



2-Carb-20. Kwasy aldonowe 

2-Carb-20.1. Tworzenie nazw 

Kwasy al don owe dzielą się na aldotrionowe, aldotetronowe, aldopentonowe, aldo
heksonowe itd., zależnie od liczby atomów węgla w łańcuchu. Nazwy poszcze
gólnych związków tego typu tworzy się przez zastąpienie końcówki „-oza" w sy
stematycznej lub zwyczajowej nazwie aldozy przez „-onowy" i poprzedzenie jej sło
wem kwas. 

Przykłady: 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Kwas o-glukonowy 

2-Carb-20.2. Pochodne 

coo-
l 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

o-Glukonian 

COOH 
I 

H<;NH2 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

Kwas 2-amino-2-deoksy-o-glukonowy 

Sole są nazywane przez odrzucenie słowa kwas i zamianę końcówki „-onowy" na 
„-onian'', co oznacza anion. Jeśli znany jest kation, dodajemy jego nazwę (w II 
przypadku) po nazwie amonu. 

Przykład: 

o-Glukonian sodu 

Estry kwasów aldonowych nazywa się, zamiemaJąc końcówkę „-onowy" na 
„-onian" i dodając nazwę alkilu/arylu, np.: aldonian alkilu, arylu itd. Alternatywne 
nazwy odwrócone: aldonowego kwasu ester alkilu/arylu są przydatne do indekso
wania. 

Amidy kwasów aldonowych nazywane są aldonoamidami, a nitryle - aldononi
trylami. 



20. Kwasy aldonowe 

Przykłady: 

COOMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Me 
/ 

COOCH 
I ' HCOH Me 
I 

HC-OMe 
I 

MeO-CH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

CONMe2 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 
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o-Glukonian metylu 3,4-di-O-Metylo-L-mannonian 
izopropylu 

N,N-Dimetylo-L-ksylonoamid 

COOMe 
I 

HOCH 
I 
CH2 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

3-Deoksy-o-treo-pentonian metylu 

COOMe 
I 

HCOAc 
I 

AcOCH 
I 

AcOCH 
I 
CH20Ac 

Tetra-0-acetylo-L-arabinonian metylu 

Laktony kwasów aldonowych są nazywane z użyciem końcówki „-onolakton". 
Wielkość pierścienia laktonowego wskazuje się lokantami, np. „-ono-i, j-lakton". Lokant 
węgla karbonylowego (i) wymienia się jako pierwszy, lokant tlenu (j) jako drugi. Nazwy 
opisowe (alternatywy w nawiasach często pojawiające się w literaturze) nie są zalecane. 

Laktamy nazywa się podobnie, stosując końcówkę „-onolaktam". 

Przykłady: 

CH20H 
I 

HOC~O 
OH H O 

H 

H OH 

o-Glukono-1,4-lakton 
(y-lakton kwasu o-glukonowego) 

o-Glukono-1,5-lakton 
(o-lakton kwasu o-glukonowego) 

C=O 
I 

HCOH 
I 

?H2 
HCOH 

I 
HCO 

I 
CH20H 

3-Deoksy-o-rybo-heksono-1,5-lakton 

6 - Nomenklatura w~glowodanów 
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HO~CH20H NH 
OH 

HO 

o 

Nomenklatura węglowodanów 

5-Amino-5-deoksy-o-mannono-1,5-laktam 

Halogenek kwasu glikonowego nazywa się, zamieniając słowo kwas nazwą od
powiedniego halogenku i końcówkę „-onowy" na „-onoilu". 

Przykład: 

COCI 
I 

HCOAc 
I 

AcOCH 
I 

HCOAc 
I 

HCOAc 
I 
CH20Ac 

Chlorek penta-0-acetylo-o-glukonoilu 

Bardziej złożone przykłady ogólnych reguł nazywania pochodnych kwasów 
można znaleźć w [13, 14]. 



2-Carb-21. Kwasy ketoałdonowe 

2-Carb-21.1. Tworzenie nazw 

Nazwę określonego kwasu ketoaldonowego tworzy się przez zastąpienie końcówki 
„-uloza" odpowiedniej ketozy końcówką „-ulozonowy", poprzedzoną przez lokant 
grupy ketonowej, a osobne słowo kwas umieszcza się na początku nazwy. Nazwa 
anionu otrzymuje końcówkę „-ulozonian". Numerowanie rozpoczyna się od grupy 
-COOH. 

Glikozydy kwasów ketoaldonowych określane są jako kwasy „-ulozydono
we" z wrostkiem określającym wielkość pierścienia, np. kwas „-ulopiranozydo
nowy". 

Przykłady: 

COOH 
I 
C=O 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

Kwas D-erytro-pent-2-ulozonowy 

H 

~
O COOH 

H HO 
HO OH 

HO H 

HOOC-COH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

CH20 

Kwas ix-n-arabino-heks-
2-ulopiranozonowy 

COOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
C=O 
I 
CH20H 

Kwas D-arabino-heks-5-ulozonowy 

CH20H 
I 

HOCH 

HO~O COOH 

OH H 
H OH 

H H 

Kwas 3-deoksy-ix-n-manno-okt-
2-ulopiranozonowy 

Uwaga: Ostatni z powyższych przykładów jest jednym z możliwych izomerów związ
ku oznaczanego trójliterowym symbolem Kdo (poprzednio KDO od nazwy zwycza
jowej kwas ketodeoksyoktonowy). Podobnie szeroko stosowany jest symbol Kdn dla 
cukru C9 , kwasu 3-deoksy-o-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranozonowego. 
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2-Carb-21.2. Pochodne 

Estry, laktony, laktamy, halogenki acyli itp. są nazywane przez analogiczną modyfi
kację nazwy jak w kwasach aldonowych (2-Carb-20.2). 

Przykłady: 

H 

HO H 

EtOOC-COMe 
I 

HOCH 
I 

s HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20 

(<X-D-arabino-Heks-2-ulopiranozyd metylu)onian etylu 

Uwaga: Aby odróżnić estrową grupę alkilową od glikozydowej grupy O-alkilowej, 
umieszcza się nawiasy. 

H 

H 

OH 

0-----C=O 

o 
li 

HOy-~ 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCO 

I 
OCH2 

N 
H 

H~O OH o 
O-C CH20H 

O OH H 

~-D-arabino-Heks-2-ulopiranozono-

1,5-lakton 
D-ksyło-heks-5-ulofuranozonian indol-3-ilu 

(zwyczajowa nazwa: Izatan B) 

CH20H 
I 
HC~OH O 

OH O 
H 

H O 

CH20H 
I 
HC~OH O 
. o 

H -

HO OH 

CH20H 
I 
HC~OH O 

H O 

H 

OH O 

L-ksyło-Heks-2-ulozono-

1,4-lakton 
L-treo-Heks-2-enono-

1,4-lakton 
L-likso-Heks-2-ulozono-

1,4-lakton 

(Kwas L-askorbinowy w roztworze jest równowagową mieszaniną 
wszystkich trzech izomerów) 



2-Carb-22. Kwasy uronowe 

2-Carb-22.1. Tworzenie nazw 

Nazwy konkretnych związków tego typu są tworzone przez zastąpienie: 
a) końcówki „-za" w nazwie aldozy (systematycznej lub zwyczajowej) końcówką 

„-uronowy" i dodanie na początku nazwy osobnego słowa kwas, 
b) końcówki „-ozyd" w nazwie glikozydu końcówką „-ozydouronowy" i doda

nie na początku nazwy słowa kwas, 
c) końcówki „-ozyl" w nazwie grupy glikozylowej końcówką „-ozylouronowy" 

i dodanie na początku słowa kwas. 
Lokant 1 otrzymuje grupa aldehydowa (ewentualnie potencjalna), a nie grupa 

karboksylowa tak jak w nomenklaturze systematycznej [13, 14] (zob. 2-Carb-2.1, 
Uwaga 1)(8). 

2-Carb-22.2. Pochodne 

Pochodne kwasów uronowych utworzone przez modyfikację w grupie -COOH 
(sole, estry, laktony, halogenki acyli, amidy, nitryle itd.) są nazywane wg 2-Carb-20.2. 
Anion wskazuje się końcówką „-uronian". Ester nazywa się, stosując końcówkę 

„-uronian" alkilu, arylu itp. 

Przykłady: 

CHO 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Kwas o-glukouronowy 

HO~COOH o 
OH 

HO 

OH 

Kwas cx-o-mannopiranouronowy 

(
8

) W nazwach pochodnych kwasów uronowych cytowana reguła 2-Carb-2.1, Uwaga 1 nie jest 
przestrzegana. We wszystkich nazwach tego rozdziału grupa karboksylowa jest grupą główną (przyp . 
tłum). 
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HO~O\ 
HO~OPh 

OH 

Nomenklatura węglowodanów 

~
H OOMe 

COOH 
H H 

HO H 

H OH 

Kwas (~-D-glukopiranozyd fenylu)uronowy Kwas (cx-L-idopiranozyd metylu)uronowy 

AcO~COOMeo 
Ac O . 

Ac O 
Br 

(Bromek 2,3,4-tri-O-acetylo-cx-o-glukopiranozylu)uronian metylu 

H~O O Me 
H HO 

HOCH H 

I OH H 
CN 

H~O O Me 
H HO 

HOCH H 

I OH H 
COONa 

(cx-L-Glukofuranozyd metylu)urononitryl (cx-o-Glukofuranozyd metylu)uronian sodu 

COOEt 
I 

BzOC~H O H 

OBzBzO 

H OH 

H H 

HC[]H 
BzO?H 

BzOCH 
I 

HCO 
I 

HCOBz 
I 
COOEt 

CHO 
I 

HCOH 
I 

0-CH 

~?OH 
HCOH 

I c=O 

2,3,5-Tri-0-benzoilo-cx-o-mannofuranouronian etylu o-Glukourono-6,3-lakton 

::r~~o 
O H H, OH 

H 

o=c 

HO~~~O H 
O H 

H O Me 

H OH H OH 

o-Glukofuranourono-6,3-lakton (cx-o-Glukofuranozyd metylu)urono-6,3-lakton 



22. Kwasy uronowe 

COOH 

QH,OH 
H OH 

Kwas 4-deoksy-L-treo-heks-4-enopiranouronowy 

COOMe 

QH.OH 
H OH 

4-Deoksy-L-treo-hcks-4-cnopiranouronian metylu 

C~OOH OMe 

H 
H 

H OH 

Kwas ( 4-deoksy-et-L-treo-hcks-4-enopiranozyd metylu)uronowy 

~:~ HbPh 
H OH . 

(4-Deoksy-~-L-treo-heks-4-enopiranozyd fenylu)uronian metylu 

(~-o-Galaktopiranozyd metylu)uronoamid 

87 



2-Carb-23. Kwasy aldarowe 

2-Carb-23.1. Tworzenie nazw 

Nazwy konkretnych kwasów aldarowych tworzy się pa.ez zastąpienie końcówki „-oza" 
nazwy macierzystej aldozy (systematycznej lub zwyczajowej) końcówką „-arowy" i umie
szczenie słowa kwas na początku nazwy. Wybór między dwiema możliwymi nazwami 
opiera się na regule 2-Carb-2.2.2. 
Przykłady: 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 
COOH 

Kwas L-altrarowy, 
a nie L-talarowy 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Kwas L-glukarowy, 
a nie L-gularowy 

2-Carb-23.2. Izomery mezo 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
COOH 

COOH 
I 

HCOH 
I . 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
COOH 

Kwas L-glicero-D-galakto-heptarowy, 
a nie L-glicero-D-gluko-heptarowy 

Do nazw kwasów aldarowych, które są symetryczne i z tego powodu nie mają 
przedrostków D lub L, można dodać przedrostek „mezo-" dla jasności. 

Przykłady: 

kwas mezo-erytrarowy, kwas mezo-rybarowy, kwas mezo-ksylarowy, kwas mezo-allarowy, 
kwas mezo-galaktarowy. 

Należy jednak użyć przedrostka D lub L, gdy kwas mezo-aldarowy staje się asyme
tryczny w wyniku podstawienia. 

Przykłady: 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

. COOH 

Kwas mezo-ksylarowy 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Kwas mezo-galaktarowy 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

MeO-CH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Kwas 4-0-metylo-o-galaktarowy, 
a nie 3-0-rpetylo-L-galaktarowy 
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2-Carb-23.3. Nazwy zwyczajowe 

Dla kwasu tetrarowego jest używana zwyczajowa nazwa kwas winowy ze stereoche
mią podawaną w systemie R/S. Estry nazywane są winianami. 

Przykłady: 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 
COOH 

Kwas (2R,3R)-winowy 
lub (+)-winowy, 
lub L-trearowy 

COOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Kwas (2S,3S)-winowy 
lub ( - )-winowy, 
lub o-trearowy 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Kwas (2R,3S)-winowy 
lub mezo-winowy, 

lub erytrarowy 

Uwaga: W starszej literaturze istnieje zamieszanie w stosowaniu symboli o oraz L 

w nazwach kwasu winowego. Zaleca się więc stosowanie systemu R/S. 

2-Carb-23.4. Pochodne 

Pochodne tworzone przez modyfikacje grupy -COOH (sole, estry, laktony, lak
tamy, halogenki acyli, amidy, nitryle itd.) są nazywane· wg reguły 2-Carb-20.2. 

Dilaktony, monoestry, kwasy amowe itd. są nazywane wg [13, 14]. W wypadku 
niejednoznaczności należy wprowadzić lokanty. 

Przykłady: 

COOMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

Wodoro-o-galaktaran 1-metylu 

CONH2 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
COOH 

COOMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CONH2 

COOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 
COOMe 

Wodoro-o-galaktaran 6-metylu 

o 

o 
Kwas o-glukar-1-amowy o-Glukar-6-amian metylu L-Mannaro-1,4 :6,3-dilakton 



2-Carb-24. O-Podstawienie 

2-Carb-24.1. Nazwy pochodnych acylowych i alkilowych 

Podstawnik zastępujący atom wodoru w alkoholowej grupie -OH sacharydu lub 
pochodnej sacharydu jest określony jako O-podstawnik. Lokant „O-" nie jest po
wtarzany przy wielokrotnym podstawieniu tym samym atomem lub grupą. Jeśli 

trzeba, stosuje się lokanty określające położenie podstawników; nie są one potrzebne 
przy pełnym podstawieniu przez identyczne grupy. Opisowe nazwy estrów, eterów 
itp. mogą być stosowane do celów indeksowania. W kwestii cyklicznych acetali zob. 
2-Carb-28. 

Przykłady: 

HC=O 
I 

HCOAc 
I 

AcOCH 
I 

HCOAc 
I 

HCOAc 
I 
CH20Ac 

Penta-0-acetylo-a/dehydo-o-glukoza 
lub Pentaoctan aldehydo-o-glukozy 

HO 

~b, 
HO~ 

OH OH 

6-0-Metanosulfonylo-o-galaktopiranoza 
lub 6-Metanosulfonian o-galaktopiranozy 

MeOąH20MO 
HO 

HO 

CH20Tro 
AcO~v\ 
HO~ 

AcO OH 

2,4-Di-O-acetylo-6-0-trytylo
o-glukopiranoza 

CH20Bz 

B~O~O\ 
BzO~ 

BzO Br 

Bromek tetra-0-benzoilo
cx-o-glukopiranozylu 

OH 

4,6-Di-O-metylo-cx-o-galaktopiranoza 

Uwaga: Podstawniki acylowe w anomerycznej grupie -OH są określane przedrost
kiem 0-acylo (jak powyżej). Jednak anomeryczne 0-alkilopochodne są nazywane 
glikozydami (zob. 2-Carb-33). 
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2-Carb-24.2. Estry oksokwasów fosforu 

24.2.1. Fosforany 

Estry monosacharydów z kwasem fosforowym mają szczególne znaczenie w bio
chemii. Są one zwykle nazywane fosforanami (np. 6-fosforan glukozy). Termin „fos
foran" w biochemii wskazuje resztę fosforanową, niezależnie od stanu jonizacji i ro
dzaju przeciwjonu. 

Terminem przedrostkowym dla estrów fosforanowych w nomenklaturze organi
cznej ([14], s. 65) jest „0-fosfono-" i „0-fosfoniano-" odpowiednio dla grup 
(HO)zP(O)- i (0-)zP(O)- związanych z tlenem. 

Termin „fosfo-" jest używany w nomenklaturze biochemicznej dla grupy 
(HO)zP(O)- i jej form zjonizowanych, zob. [24]. 

Jeśli cukier jest estryfikowany dwiema (lub więcej) grupami fosforanowymi, to 
związek jest nazywany bisfosforanem, trisfosforanem itd. (np. 1,6-bisfosforan fruk
tofuranozy). Termin difosforan oznacza ester kwasu difosforowego, np. 5' -difosforan 
adenozyny. 

Uwaga: Do wskazania (w skrótach) terminalnej grupy -P03H 2 lub nieterminalnej 
grupy -P02H- (ewentualnie w formie anionów) stosuje się duże P. 

Przykłady: 

6-Diwodorofosforan D-glukopiranozy 
lub 6-0-Fosfono-D-glukopiranoza 

6-Fosforan-o-glukopiranozy 
(często skrócony, 6-Fosforan glukozy) 
lub 6-0-Fosfoniano-o-glukopiranoza, 

lub 6-Fosfo-o-glukoza (Glc6P) 
(w kontekście biochemicznym) 

Fosforan tX-D-glukopiranozylu 
(1-Fosforan glukozy; w biochemii), (GlclP) 

OPO 2-
I 3 

~o~ H ~ 
1 
cH20Pol-. oH 

OH H 

1,6-Bisfosforan D-fruktofuranozy 
(często skrócony: 1,6-Bisfosforan fruktozy) 
lub 1,6-Di-O-fosfoniano-o-fruktofuranoza, 

lub 1,6-Bisfosfo-o-fruktofuranoza 
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o, 
'COPO 2-

1 3 

HCOH 
I 

H2COP032-

HO~O\ 
~o~ 

OP03H2 

3-0-F osfoniano-o-gliceroilofosforan 
lub Fosforan 3-fosfo-o-gliceroilu, 

lub 1,3-Bisfosfo-o-glicerynian 

1-Diwodorofosforan kwasu 
ix-o-glukopiranouronowego 

(1-Fosforan glukouronianu; GlcAlP) 
(w biochemii) (w biochemii) 

NH2 

~Ni:J 
O 0 _ ~N N li I 5' 

-o-P-O-P-O-CH2 O 
I li H H o- o 

H H 
HO OH 

5'-Difosforan adenozyny (ADP) lub 5'-Difosfoadenozyna 

6" 

CH20H :)O 

H o H HN I 
H 1"0 O ~ 
OH H li 11 5' O N1 

H OH 
o- o- H H 1· 

H H 

HO OH 

Difosforan ( 5' -urydyno-ix-o-glukopiranozylu) 
(nazwa zwyczajowa: Urydynodifosfoglukoza) (UDP-Glc) 

Fosforan ix-o-glukopiranozylu-5' -urydylilu(9) 

HOCH2 

AcNH 

OH 

HO 

NH2 

ft ~N 
O-P-O-CH2 o Il. .A 

b- H~~~ O 

COOH ~~~ 
HO OH H 

Monofosforan cytydyny-5'-(kwasu 5-acetamido-3,5-dideoksy-o-glicero-~-D-gałakto-non-2-ulo

piranozylonowego) (CMP-~-Neu5Ac) 

(
9

) Morawiecki [lp], s. 27. 
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24.2.2. Fosfoniany 

Terminologię fosfonianową dla estrów kwasu fosfonowego HP(OXOH)z ilustrują 

następujące przykłady. Alternatywne nazwy podstawnikowe, zob. 2-Carb-31.2. 

Przykłady: 

o 
li 

HO-~-OC~H2 O OMe 
H H H 

H H 

HO OH 

5-Wodorofosfonian (~-D-rybofuranozydu metylu) 
lub Wodorofosfonian (5-deoksy-~-D-rybofuranozyd metylu)-5-ylu 

F osfonian ( 5-acetamido-3,5-dideoksy-D-g licero-a.-D-galakto
-non-2-ulopiranozylonianu metylu)-5'-(3' -azydo-3' -deoksytymidyny) 

Pochodne podstawione na atomie fosforu są nazywane wg standardowej proce
dury [13, 14]; np. P-metylopochodne są nazywane metylofosfonianami. Związki 
z grupą fosfonianową związaną wiązaniem P-C z resztą węglowodanową mogą być 
nazywane fosfonianami glikoz-n-ylu (por. 2-Carb-31.2) lub jak C-podstawione wę
glowodany (por. aminocukry, 2-Carb-14). 

Przykłady: 

2-Deoksy-2-dimetoksyfosforylo-n-glukopiranoza 
(takie stosowanie terminu „fosforylo" podano w [13], 

Część D, Reg. 5.68 oraz [14], s. 65) 
lub Fosfonian (2-deoksy-n-glukopiranoz-2-ylu)-dimetylu 
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24.2.3. Fosfiniany 

Estry kwasu fosfinowego H2P(O)(OH) są nazywane tymi samymi metodami co fos
foniany. Przykład z dwoma wiązaniami C-P zob. 2-Carb-31.3. 

2-Carb-24.3. Siarczany 

Przedrostki stosowane w nazwach estrów kwasu siarkowego to „0-sulfo-" i „0-sul
foniano-" odpowiednio dla grup (HO)S(O)r i (0 - )S(Oh- związanych z tlenem. 
Siarczany mogą być również nazywane przez wymienienie słowa „siarczan'', poprze
dzonego odpowiednim lokantem, przed nazwą węglowodanu. 

Przykłady: 

2-Siarczan cx-o-galaktopiranozy 
lub 2-0-Sulfoniano-cx-o-galaktopiranoza 

Mieszany bezwodnik fosforowa-siarkowy (PAdoPS lub PAPS) kwasu 3'-fo~

fo-5' -adenilowego jest nazywany siarczanem acylu. 

NH2 

O O Nx:N li li '/ 
0''-S-O-P-0-CH O ~ J 

11 I ~N N O o- H H 
H H o . 

11 OH 
o~P-0 

I 
o-

Siarczan 3'-fosfo-5' -adenililu (PAPS) 



2-Carb-25. N-Podstawienie 

Podstawienie, ·-np. acylowanie grupy -NH2 aminocukru może być traktowane 
dwojako: 

a) Cała podstawiona grupa aminowa jest wymieniana w przedrostku, np.: 2-ace
tamido- (lub 2-butyloamino-) 2-deoksy-o-glukoza. W celu wyboru przedrostka 
konfiguracyjnego przyjmuje się, że wymieniona grupa zajmuje miejsce poprzednio 
występującej grupy -OH. 

b) Jeśli aminocukier ma nazwę zwyczajową, to podstawienie wskazuje się 

przedrostkiem poprzedzonym wielką literą N (kursywa). 

Uwaga: W nomenklaturze węglowodanów podstawienie na heteroatomie jest zwy
kle wskazywane lokantem atomu węgla związanego z heteroatomem poprzedza
jącym, po nim następuje symbol heteroatomu (pisany kursywą), np. 2-0-metylo, 
5-N-acetylo. Podstawniki na heteroatomach tego samego rodzaju grupuje się (np. 
2,3,4-tri-0-metylo), a podstawniki tego samego rodzaju cytuje się w kolejności 
alfabetycznej heteroatomów (np. 5-N-acetylo-4,8,9-tri-O-acetylo). Alternatywny 
sposób z górnymi indeksami (np. N 5,04,0 8,09 -tetraacetylo), stosowany w innych 
dziedzinach związków naturalnych, nie jest stosowany w nomenklaturze węglowo
danów. 

Przykłady : 

CH20Ac 
I 

HCN(Me)Ac 
I 

AcOCH 
I 

HCOAc 
I 

HCOAc 
I 
CH20Ac 

1,3,4,5,6-Penta-O-acetylo-2-deoksy-2-(N-metyloacetamido)-o-glukitol 

HO~ 
~H OH 
S03H 

2-Acetamido-2-deoksy-o-galaktopiranoza 
lub N-Acetylo-o-galaktozamina 

2-Deoksy-2-sulf oamino-o-gl ukopiranoza 
lub N-Sulfo-o-glukozamina 
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Kwas N-glikolilo-Cl-neuraminowy {ClNeu5Gc) 
(w nazwie zwyczajowej D jest pomijane) 

AcOCH2 H ••• c-OAc COOH 

~~c0 oH HO H 
AcHN 

AcO 

Kwas 5-N-acetylo-4,8,9-tri-0-acetylo-Cl-neuraminowy 
( Cl-Neu4,5,8,9 Ac4 ) 



2-Carb-26. Etery wewnątrzcząsteczkowe 

Wewnątrzcząsteczkowy eter (niekiedy nazywany niepoprawnie(10) wewnątrzcząs
teczkowym bezwodnikiem), formalnie powstający przez eliminację wody z dwóch 
grup -OH jednej cząsteczki monosacharydu (aldozy lub ketozy) lub pochodnej 
monosacharydu, jest wskazywany rozłącznym przedrostkiem „anhydro-" poprzedzo
nym parą lokantów wskazujących dwie uczestniczące grupy -OH. 

Uwaga: Przedrostki rozłączne są wymieniane wraz z innymi przedrostkami w kolej
ności alfabetycznej ( 11 

). 

Przykłady: 

ko~ 
H~L 

Meo Meo I 
CHO 

3,6-Anhydro-2,4,5-tri-0-metylo-o-glukoza 

H OH 

1,5-Anhydro-o-galaktitol 

~--o 

/; 
OH 

HOC~H2 O CN 
H H 

H 
H 

HO OH 

2,5-Anhydro-o-allononitryl 

IH2J 

MeOC~H _....o OMe 
O H 

H H 

H OMe 

3,6-Anhydro-2,5-di-0-metylo
~-o-glukofuranozyd metylu 

Kwas 5-acetamido-2,6-anhydro-3,5-dideoksy-o-głicero-o-galakto-non-2-enonowy (Neu2en5Ac) 

(
10

) Bezwodnik to produkt powstający przez utratę wody z dwóch grup kwasowych. R-5.7.7 s. 166 
(przyp. tłum.). 

(
11

) W Beilsteinie przedrostki „anhydro" są nierozłączne i wymieniane bezpośrednio przed rdzeniem 
nazwy. 

7 - Nomenklatura węglowodanów 
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Etery wewnątrzcząsteczkowe, znane jako glikozany, w których tworzeniu uczest
niczy anomeryczna grupa -OH, nazywane są wg tej samej procedury. W tych 
wypadkach należy uwzględnić starszeństwo: piranoza> furanoza> septanoza, jed
nak trój- lub czteroczłonowe pierścienie Geśli jest wybór) powinny być normalnie 
wskazane przedrostkiem „anhydro". Zwyczajowe nazwy „glikozany", choć utrwa
lone przez praktykę, nie są zalecane ze względu na końcówki „-an" analogiczne do 
końcówek nazw polisacharydów. 

Przykłady: 

;;;:; 
OH OH 

1 ,6-Anhydro-~-o-glukopiranoza, 

nie 1,5-anhydro-cx-o-glukoseptanoza 
(stara nazwa zwyczajowa: lewoglukozan) 

2, 7-Anhydro-~-D-altro-hept-2-ulopiranoza 
(stara nazwa zwyczajowa: sedoheptulozan) 

3,4,6-Tri-O-acetylo-1,2-anhydro-cx-D-glukopiranoza, 
nie 3,4,6-tri-O-acetylo-l,5-anhydro-~-D-glukooksiroza 

1,6 :3,4-Dianhydro
~-o-talopiranoza 

H@;/ 
OH 

1,4-Anhydro-~-o-galaktopiranoza 

5J 
o 

l,6-Anhydro-3,4-dideoksy-~-D-glicero

heks-3-enopiranoz-2-uloza 
(nazwa zwyczajowa: Lewoglukozenon) 



2-Carb-27. Etery międzycząsteczkowe 

Cykliczne produkty kondensacji dwóch cząsteczek monosacharydów z wydzieleniem 
dwóch cząsteczek wody (niekiedy zwane bezwodnikami międzycząsteczkowymi) na
zywa się, zamieszczając przedrostek „dianhydro-" przed nazwami dwóch macierzys
tych monosacharydów. Jeśli monosacharydy są różne, to jako pierwszy wymienia się 
preferowany wg 2-Carb-2.1. Położenie każdego wiązania eterowego wskazuje się 

parą lokantów pokazujących położenia uczestniczących grup -OH; lokanty mono
sacharydu wymienianego jako drugi są primowane. Obie pary lokantów bezpośred
nio poprzedza przedrostek „dianhydro-". 

Przykłady: 

H OH H 

OH H H 

1,2': 1 ',2-Dia nh yJ ro--x-1>-f ruk topiranoza-~-1>-fruk topiranoza 

H H 

H OH 

1,2':1',2-Dianhydro-tX-o-fruktopiranoza-tX-o-sorbopiranoza 

OH 

HOOCV.H 0+\.0H 
HO o+o).„„„CH3 

H H 
HO 

1,2':1',2-Dianhydro-(kwas tX-o-galaktopiranouronowy)-~-L-ramnopiranoza 



2-Carb-28. Cykliczne acetale 

Cykliczne acetale, tworzone w reakcjach sacharydów lub ich pochodnych z aldehy
dami lub ketonami, nazywane są wg reguły 2-Carb-24.1. Nazwa dwuwiązalnego 
podstawnika, tworzona wg ogólnych zasad nomenklatury organicznej, występuje 
jako przedrostek. Jeśli występują dwa ugrupowania cyklicznego acetalu tego samego 
rodzaju, to w nazwie muszą się pojawić dwie pary lokantów. 

Przykłady: 

HOCH2 
I 

HOC~H O H 
OH H 

H O 
I 

H O-CMe2 

2,4-0-Metyleno-ksylitol 1,2-0-Izopropylideno-ix-n-glukofuranoza 

M c--OCH2 
e2 -obH 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 

HCO-CM 
I - e2 

H,CO 

1,2:5,6-Di-0-izopropylideno-n-mannitol (R)-4,6-0-Benzylideno-ix
n-glukopiranozyd metylu 

Ph\~ o o 

o 
o-c/ OMe 

i ""·H 

Ph 

(S)-2,3 :(R)-4,6-Di-0-benzylideno-ix-n-allopiranozyd metylu 

CH20Bz C~oMe 
szo~o0/ ""-_o 

Bz~ 

O Me 

3,4,6-Tri-0-benzoilo-[(S)-1,2-0-chloro(metoksy)metyleno J-P-n-mannopiranoza 
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3,4,6-Tri-O-acetylo-[(R)-1,2-ortooctan metylu ]-cx-o-glukopiranozy 
lub 3,4,6-Tri-O-acetylo-[(R)-1,2-0-( 1-metoksyetylideno )]-cx-o-glukopiranoza 

Uwaga 1: Dwa ostatnie przykłady zawierają ugrupowania cyklicznych orto-estrów. 
Takie związki wygodnie jest nazywać jak cykliczne acetale. 

Uwaga 2: W czterech ostatnich przykładach karbonylowy atom węgla reagującego 
z sacharydem aldehydu lub ketonu tworzy nowe centrum asymetrii. Jeśli konfigura
cja tego centrum jest znana, to wskazuje się ją właściwym symbolem R lub S [13, 
Część E] umieszczonym w nawiasach bezpośrednio przed lokantami dotyczącymi 
przedrostka. 



2-Carb-29. Hemiacetale, hemiketale i ich tioanalogi 

Związek otrzymany przez transformację grupy karbonylowej łańcuchowego izomeru 
sacharydu lub jego pochodnej w ugrupowanie : 

'\. „SR 
c 

/ 'sH 

(R = alkil lub aryl) 

jest nazywany wg reguły 2-Carb-30, przez użycie odpowiedniego terminu hemiacetal, 
monotiohemiacetal lub ditiohemiacetal (lub analogiczne terminy hemiketalowe dla 
pochodnych ketonu). Dwa izomery monotioacetalu różnicuje się przez użycie przed
rostka O lub S. 

Przykłady : 

O Et 
I 

HCOH 
I 

HCOBz 
I 

BzOCH 
I 

HCOBz 
I 

HCOBz 
I 

CH20Bz 

(Hemiacetal etylowy) (lS)-2,3,4,5,6-
penta-O-benzoilo-o-glukozy 

O Et 
I 

HCSH 
I 

HCOBz 
I 

BzOCH 
I 

HCOBz 
I 

HCOBz 
I 
CH20Bz 

(Monohohemiacetal O-etylowy) (lR)-
2,3,4,5,6-penta-O-benzoilo-o-glukozy 

SEt 
I 

HCSH 
I 

HCOBz 
I 

BzOCH 
I 

HCOBz 
I 

HCOBz 
I 

CH20Bz 

(Ditiohemiacetal etylowy) (lS)-2,3,4,5,6-
penta-O-benzoilo-o-glukozy 

SEt 
I 

HCOH 
I 

HCOBz 
I 

BzOCH 
I 

HCOBz 
I 

HCOBz 
I 
CH20Bz 

(Monotiohemiacetal S-etylowy (lS)-
2,3,4,5,6-penta-O-benzoilo-D-glukozy 

Uwaga: W tych związkach C-1 staje się chiralny. Jeśli znana jest stereochemia tego 
centrum, to wskazujemy ją w systemie R/S ([13], Część E). 



2-Carb-30. Acetale, ketale i ich tioanalogi 

Związki otrzymane przez przekształcenie grupy karbonylowej sacharydu lub pochod
nej sacharydu w ugrupowanie 

(R = alkil lub aryl) 

nazywane są przez umieszczenie przed nazwą sacharydu (lub pochodnej) terminu „ace
tal'', ,,monotioacetal" lub „ditioacetal" (lub odpowiedniego terminu ketalowego), wy
bierając właściwy, dodając przymiotnikowe nazwy grup R 1 i R 2. W monotioacetalach 
sposób wiązania dwóch różnych grup R 1 i R 2 wskazuje się przedrostkami O oraz S. 

Przykłady: 

HC(OEt)2 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

(Acetal dietylowy) o-glukozy 

SE! 
I 

HCOMe 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

CH20H 
I 
C(OEt)2 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

(Ketal dietylowy) o-fruktozy (Ditioacetal propano-
1,3-diylowy) o-glukozy 

O Me 
I 

HCSMe 
I 

HCOAc 
I 

AcOCH 
I 

HCOAc 
I 

HCOAc 
I 
CH20Ac 

(Monotioacetal S-etylowy-0-metylowy) (Monotioacetal dimetylowy) 
(lR)-2,3,4,5,6-penta-O-acetylo-o-glukozy (lS)-o-glukozy 

Uwaga: W dwóch ostatnich przykładach atom C-1 glukozy stał się chiralny. Jeśli 
konfiguracja tego centrum jest znana, to wskazujemy ją w systemie R/S wg reguły 
2-Carb-29. 



2-Carb-31. Nazwy reszt monosacharydowych 

2-Carb-31.1. Reszty glikozylowe 

Reszta wytworzona przez oderwanie od monosacharydu anomerycznej grupy -OH 
jest nazywana przez zastąpienie końcowego „-a" w nazwie monosacharydu przez 
„-yl". Nazwą ogólną jest reszta „glikozylowa". Terminy tego typu są szeroko sto
sowane w nazywaniu glikozydów i oligosacharydów. Przykłady nazw z resztami 
glikozylowymi kwasów uronowych podane są w 2-Carb-33.2. Termin „glikozy}" 
jest również stosowany w nazwach klasowo-funkcyjnych, np. dla halogenków (bro
mek glukopiranozylu w 2-Carb-24.1 i fluorek mannopiranozylu w 2-Carb-16.1), 
dla estrów (fosforan glukopiranozylu w 2-Carb-24.2.1 i azotan mannopiranozylu 
w 2-Carb-16.2). 

2-Carb-31.2 Reszty monosacharydowe jako podstawniki 

Do nazwania struktur, w których część niesacharydową korzystnie jest traktować 
jako strukturę macierzystą, potrzebne są terminy przedrostkowe reszt węglowodano
wych związanych poprzez atom węgla lub tlenu w dowolnej pozycji głównego łań
cucha. Takie przedrostki tworzy się przez zastąpienie końcowego „a" systematycznej 
lub zwyczajowej nazwy monosacharydu przez „-n-C-yl", „-n-0-yl" lub „-n-yl", jeśli 
nie prowadzi to do dwuznaczności. W każdym wypadku „-yl" oznacza utratę atomu 
wodoru z pozycji n. W pozycji drugorzędowej (np. w 2-deoksy-o-glukoz-2-ylu) wolna 
wartościowość jest traktowana do przypisania konfiguracji jako odpowiednik grupy 
-OH. 

Przykłady : 

CH2-
1 
c=o 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 

CH20H 

1-Deoksy-o-fruktoz-1-yl 

CHO 
I 

-CNH2 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

2-Amino-2-deoksy-o-glukoz-2-yl 



31. Nazwy reszt monosacharydowych 

HO~ O Me 
0-

0H 

CHO 
I 

-COH 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 
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CHO 
I 

HC-
1 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

(P-o-Rybopiranozyd metylu)-2-0-yl . o-Glukoz-2-C-yl 2-Deoksy-o-glukoz-2-yl 

Przedrostki podstawnikowe reszt alditolowych mają takie same końcówki. 

Przykłady: 

CH20H 
I 

HOCH 
I 

-CH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

3-Deoksy-o-mannitol-3-yl 

I 
CHOH 
I 

HCOH 
I 

HOCH 
I 

HOCH 
I 
CH20H 

L-Arabinitol-1-C-yl (por. 2-Carb-18.4) 
(konfigurację C-1 określa się w systemie R/S) 

Końcówka „-yl" bez lokantu oznacza utratę OH z pozycji anomerycznej (zob. 
2-Carb-31.1). Utrata Hz anomerycznej grupy -OH jest wskazywana przez końców
kę „-yloksy" bez lokantu. Zob. przykłady w 2-Carb-33. 

Sytuacja, w której anomeryczna grupa -OH jest zachowana, lecz anomeryczny 
atom węgla traci H jest wskazywana przez końcówkę „-yl" bez lokantu w połączeniu 
z przedrostkiem „1-hydroksy" (a nie przez końcówkę „-1-C-yl"). 

N.B. W tym wypadku przedrostek anomeryczny a, lub ~odnosi się do wolnej 
wartościowości, a nie do grupy -OH. 

Przykłady: 

CH20H 

HO~~"' /OH 

.r~ HO 

1-Hydroksy-cx-o-allopiranozyl 

Przykłady zastosowania przedrostków podstawnikowych do reszt węglowoda
nowych: 
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AcO 

GOCI 

Chlorek 4-(1-acetoksy-2,3,4,6-tetra-O
acetylo-(X-D-allopiranozylo )benzoilu 

N-(l-Deoksy-n-fruktoz-1-ylo )-L-alanina 

N,N-Bis-( l-deoksy-n-fruktopiranoz-1-ylo )-p-toluidyna 

coo- CH, <!'~; 
\ I 5 NJL· .'i" 

H N" .„C-[CH2fa-S-~C2 O N 
2 ' + H H H 

H H 
HO OH 

S-( 5'-Deoksyadenozyn-5' -ylo)-L-metionina (AdoMet) 
S-[(1-Adenin-9-ylo )-1,5-dideoksy-P-n-rybofuranoz-5-ylo ]-L-metionina 

[nazwa zwyczajowa: S-Adenozylometionina (SAM)] 

c.:-~;?" "t-:0>?" 
~~ 

OH OH OH OH 

Disulfid bis(5-deoksy-P-n-rybofuranoz-5-ylowy) 
lub Bis(5-deoksy-P-n-rybofuranoz-5-ylo)disulfan 

HO~O\ 
HO~OH 

O,CH2COOH 

Kwas (P-n-glukopiranoz-2-0-ylo )octowy 
(częściej: 2-0-Karboksymetylo-P-n-glukopiranoza; zob. 2-Carb-2.1, Uwaga 2) 
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Kwas ( cx-o-glukopiranozyd metylu )-4-0-ylopirogronowy 
lub 4-0-(0ksalometylo)-cx-o-glukopiranozyd metylu 

CH20H
0 HQ~V\ 

HO~O'(J() 
OH I I 

N ~ 
H 

3-(P-n-Glukopiranozyloksy)indol lub p-o:Glukopiranozyd indol-3-ilu 
(nazwa zwyczajowa: Indykan) 

P--r-r-x~Ho OH 
HOCHr-~OH O CH20H 

HO OMe 
O Me 

X=O 
(2-0-(2-Deoksy-cx-o-glukopiranozyd metylu)-2-ylo)]-cx-o-glukopiranozyd metylu 

lub Eter bis[(2-deoksy-cx-o-glukopiranozyd metylu)-2-ylowy] 
X=NH 

Bis(2-deoksy-cx-o-glukopiranozyd metylu)-2-yloamina 

2-Carb-31.3. Grupy dwu- i trójwiązalne 

107 

Grupa utworzona przez utratę jednego atomu wodoru od każdego z dwóch (lub 
trzech) atomów węgla monosacharydu jest nazywana przez zastąpienie końcowego 
„-a" nazwy monosacharydu przez „-diyl" (lub „-triyl'), poprzedzony przez odpowied
nie lokanty. 

Przykłady: 

Fosfinin metylu-(P-o-talopiranoz-2-C,4-C-diylu) 
lub 2-C,4-C-(Metoksyfosfanodiylo )-P-n-glukopiranoza 

lub (2R,4S)-2-C,4-C-(Metoksyfosfanodiylo)-P-n-treo-heksopiranoza 
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H{;h~:~ 
p H 

Meo/ 

Nomenklatura węglowodanów 

Fosfinin [(2,4-dideoksy-P-o-glukopiranozyd etylu)-2,4-diylu]-metylu 
lub 2,4-Dideoksy-2,4-(metoksyfosfanodiylo)-P-o-glukopiranozyd etylu 

Reszty utworzone przez utratę dwóch (lub trzech) atomów wodoru od tego 
samego atomu węgla mogą być podobnie nazywane. 

Przykład: 

H;o~ 
H OH 

[( 6-Deoksy-P-o-glukopiranozyd metylu)-6-ylideno ]trifenylo-A. s-fosfan 
lub 6-Deoksy-6-trifenylo-A. s-fosfanylideno-P-o-glukopiranozyd metylu 

Uwaga: W niniejszym dokumencie stosowane są raczej nazwy oparte na fosfanie, jak 
zalecono w [14], a nie na fosfinie lub fosforanie. 



2-Carb-32. Rodniki, kationy i aniony 

Opisane tu sposoby nazywania spełniają zalecenia podane w [25]. 

2-Carb-32.1. Rodniki 

Nazwy rodników tworzy się w ten sam sposób, co nazwy grup podstawnikowych 
(zob. 2-Carb-31.2). 

Przykłady: 

CH20Me 
I 
C=O 
I 

Me OCH 
I 

HCO' 
I 

HCOMe 
I 
CH20Me 

CH20Bn 

Bno~0, 
BnO~ 

BnO H 

l,3,5,6-Tetra-O-metylo-n-fruktoz-4-0-yl Tetra-0-benzylo-n-glukopiranozyl 

CH20Bn 

Bno~0\ 
BnO~ 

BnO • OMe 

2,3,4,6-Tetra-O-benzylo-1-metoksy-n-glukopiranozyl 

Karbeny nazywane są analogicznie przez użycie przyrostka „-yliden". 

Przykład: 

O
OOMe 

HO H .. 
OH 

(2-Deoksy-~-D-erytro-pentopiranozyd metylu)-2-yliden 

2-Carb-32.2. Kationy 

Kationy utworzone przez formalną utratę H- od atomu węgla wskazuje się przez 
zastąpienie końcowego „a" przyrostkiem „-ylium" w połączeniu z właściwymi lokan• 
tarni i, jeśli to potrzebne, przedrostkiem „deoksy-'', (por. 2-Carb-31.2). 
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Przykłady: 

·'.tll_. ... ~ 

HO /CHO 
'c• 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

Nomenklatura węglowodanów 

H, /CHO 
c• 
I 

HOCH 
I 

HCOH 
I 

HCOH 
I 
CH20H 

D-Arabino-heksoz-2-C-ylium 2-Deoksy-o-arabino-heksoz-2-ylium 

H 

H OH H OH 

o-Glukopiranozyłium 

CH20Ac 

AoO~ 
AcO IP 

c• 
I 

CH3 

3,4,6-Tri-O-acetylo-1,2-0-etyliumdiy lo-ci-o-allopiranoza 

Kationy tworzone formalnie przez hydronowanie grupy -OH lub hemiacetalo
wego atomu tlenu pierścieniowego wskazuje się przyrostkiem „0-ium" z liczbowym 
lokantem. 

Przykłady: 

Meo~0 O Me 
+0H2 

O Me 

(3,4-Di-0-metylo-~-o-rybopiranozyd metylu)-2-0-ium 

H 

MeO~o· 
O Me 

O Me 
O Me 

(2,3,4-Tri-O-metylo-~-D-rybopiranozyd metylu)-5-0-ium 
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2-Carb-32.3. Aniony 

Aniony tworzone formalnie przez utratę H+ z grupy -OH wskazuje się przyrost
kiem „-O-an" z liczbowym lokantem. 

Przykład: 

o 
MeO~ O Me 

o-
OMe 

(3,4-Di-O-metylo-P-o-rybopiranozy? metylu)-2-0-an 

Aniony uwarzone formalnie przez odłączenie H+ od atomu węgla są wskazywa
ne przyrostkiem „-id" z odpowiednim lokantem i, jeśli to konieczne, przedrostkiem 
„deoksy-" (por. 2-Carb-31.2). 

Przykłady: 

HO /CHO 
"c-

l 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

D-arabino-Heksoz-2-C-id 

H CHO 
"c! 

I 
HOCH 

I 
HCOH 

I 
HCOH 

I 
CH20H 

2-Deoksy-o-arabino-heksoz-2-id 

2-Carb-32.4. Jonorodniki(12) 

H O Me 

l,5-Anhydro-2,3,4,6-tetra
O-metylo-o-glukitol-1-id 

Jonorodniki są nazywane przez dodanie przyrostka ;,-yl" do nazwy jonu. Alterna
tywnie, zwłaszcza gdy położenie centrum jonorodnikowego nie jest sprecyzowane, 
dodaje się przed nazwą związku macierzystego o tym samym wzorze cząsteczkowym 
słowo „kationorodnik" lub „anionorodnik". 

Przykłady: 

O
CH20H 

H H,OH 
H 

HO 

H OH 

o-Glukopiranoziumyl lub Kationorodnik o-glukopiranozy 

(
12

) Proponujemy jonorodniki zamiast rodnikojonów na postawie starszeństwa grup głównych: 
rodnik >jon. „Rodnik" powinien więc stanowić rdzeń nazwy, a ,jon" przedrostek (przyp. tłum.). 
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{)

:H,OH O H, OH 

HO OH 

·-
H 

2-Deoksy-o-arabino-heksoz-2-id-2-yl 
lub Anionorodnik 2-deoksy-o-arabino-heksopiranoz-2-ylidenu 



2-Carb-33. Glikozydy i związki glikozylowe 

2-Carb-33.1. Definicje 

Glikozydy początkowo definiowano jako mieszane acetale (ketale) pochodzące z cy
klicznych izomerów monosacharydów. 

Przykład : 

HO~O\ 
iU~ 

O Me 

cx-n-Glukopiranozyd metylu 

Jednak termin „glikozyd" później rozszerzono, obejmując nie tylko związki jak 
powyżej, w których anomeryczna grupa -OH została zastąpiona przez -OR, 
ale również takie, w których zastępującą grupą jest -SR (tioglikozydy), -SeR 
(selenoglikozydy), -NR1R2 (N-glikozydy), a nawet -CR1R2 R3 (C-glikozydy). 
Tioglikozydy i selenoglikozydy są nazwami prawidłowo utworzonymi; natomiast 
stosowanie terminu „N-glikozyd", choć szeroko używane w literaturze biochemicz
nej, jest niewłaściwe i tutaj nie zalecane (poprawnym i zalecanym terminem jest 
„glikozyloamina"). „C-Glikozydy" są jeszcze trudniejsze do zaakceptowania (zob. 
Uwaga do 2-Carb-33.7). Glosariusz terminów opartych na „glikozie" podano 
w Dodatku. 

W glikozydach, zwłaszcza naturalnych, związek ROH, powstający w wyniku 
usunięcia reszty węglowodanowej, ma nazwę „aglikon'', a sama reszta węglowoda
nowa czasami nosi nazwę „glikon". 

2-Carb-33.2. Glikozydy 

Są trzy różne sposoby nazywania glikozydów: 
(a) Przez zamianę końcowego „a" w nazwie cyklicznego izomeru odpowied

niego monosacharydu na „yd" i dodanie nazwy grupy R w II przypadku (zob. 
przykłady poniżej). 

8 - Nomenklatura w~glowodanów 
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Przykłady: 

H~O H 
H H 

HCOH O Me 

HOCH2 OH OH 

a.-o-Gulofuranozyd metylu ~-o-Fruktopiranozyd etylu 

CHO 

Meo-r--o--J 

(-:;{-J-OH 
HOHO 

( 6R)-o-gluko-Heksodialdo-6,2-piranozyd metylu 

Uwaga: Jest to klasyczny sposób nazywania glikozydów, stosowany głównie wtedy, 
gdy grupa R jest względnie prosta (np. metyl, etyl, fenyl). 

(b) Przez użycie przedrostka „glikozyloksy-", właściwego dla danego monosa
charydu, przed nazwą związku macierzystego. 

Uwaga: Przedrostek zawiera atom tlenu wiązania glikozydowego. Przykład podano 
w 2-Carb-2; dalsze przykłady poniżej. 

(c) Przez użycie terminu „0-glikozylo-" jako przedrostka nazwy hydroksy
związku. 

Uwaga: Ten przedrostek nie zawiera tlenu grupy glikozydowej. Jest to stosowna 
metoda do nazywania produktów naturalnych, jeśli nazwa zwyczajowa aglikonu 
obejmuje grupę -OH. Ten sposób jest również używany do nazywania oligosacha
rydów (zob. 2-Carb-37). 

Przykłady: 

COOH O 
HQ~U\ •' 
Ho~o·· 

OH 
H 

Kwas [~-o-glukopiranozyd (20S)-20-Hydroksy-5~-pregnan-3a.-ylu]uronowy 
lub Kwas (~-o-glukopiranozyloksyuronowy)-(20S)-3a.-5~-pregnan-20-ol 

(do zastosowań biochemicznych: 3-Glukuronid pregnandiolu) 
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Uwaga: W powszechnej praktyce biochemicznej używa się nazwy (20S)-3et-(~-o-glu
kopiranuronozyloksy)-5~-pregnan-20-ol. Praktyka nazywania reszty glikozylowej 
kwasów uronowych „glikuronozyl" nie jest dobra, ponieważ mieści w sobie akcepta
cję nazwy macierzystej „glikuronoza". Jednakże używanie składającego się z dwu 
słów przedrostka podstawnikowego (kwas glikozyloksyuronowy) zaczynającego się 
od nazwy klasowo-funkcyjnej, jest problematyczne, ponieważ pozostaje w sprzeczno
ści z ogólnymi zasadami nomenklatury organicznej [13, 14]. Ma jednak tę zaletę, że 
utrzymuje homomorficzną relację między glikozami a kwasami uronowymi. 

O
:H,OH o o-Q-g-cH, 

OH H 
HO H 

H OH 

P-o-Glukopiranozyd 4-acetylofenylu 
lub 4' -(P-o-Glukopiranozyloksy)acetofenon 

(nazwa zwyczajowa: Piceina) 

CH20H 0 CN 
HO~v\ : 
HO~o-9-H 

OH Ph 

(S)-0-P-o-Glukopiranozylomandelonitryl 
lub (S)-(P-o-Glukopiranozyloksy)(fenylo )acetonitryl 

(nazwa zwyczajowa: Sambunigryna) 

0
cH,oH

00
m

0 
H OH 

OH H 
HO H 

H OH 

7-(p-o-Glukopiranozyloksy)-8-hydroksykumaryna 
(nazwa zwyczajowa: Dafnina) 

v.H 0-CH""~""NH, 
COOH 

HO H 

H OH 

0 3 -P-o-Ksylopiranozy lo-L-seryna [(Xyl-)Ser] 
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Glikozydy mogą być nazywane, jako podstawniki, metodą z reguły 2-Carb-31. 

/C~H2 O OMe 
OH H 

O H H 

O H OH 

O Me 
o 

~~e OH 

H OH 

2-( 4-Hydroksy-3-metoksyfen ylo )-7-metoksy-5-[2-(~-ksylofuranozyd-5-0-ylokarbonylo )winyl o]-
2,3-dihydrobenzofurano-3-karboksylan (5-deoksy-~-n-ksylofuranozyd metylu)-5-ylu 

2-Carb-33.3. Tioglikozydy 

Nazwy określonych związków mogą być tworzone, podobnie jak nazwy glikozydów, 
na trzech następujących drogach: 

(a) przez użycie terminu tioglikozyd, poprzedzającego nazwę grupy R. 
(b) przez przedrostek „glikozylotio-" poprzedzający nazwę związku RH; ten 

przedrostek obejmuje atom siarki. 
(c) przez przedrostek „S-glikozylo" (nie obejmujący atomu S) poprzedzający 

nazwę tiozwiązku. 

Sulfotlenki i sulfony mogą mieć również nazwy klasowo-funkcyjne [13, 14]. 

Przykłady: 

CH20H 0 

HO~SEt 
OH 

1-Tio-~-D-glukopiranozyd etylu 

HOC~H2 O H 
H H 

H S~COOH 
OH OH -

Kwas 4-(ix-n-rybofuranozylotio)benzoesowy 
lub 1-Tio-ix-n-rybofuranozyd 4-karboksyfenylu 
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(Z)-0-(Potasu sulfoniano)but-3-enohydroksyiminotiolan S-~-D-glukopiranozylu 
(nazwa zwyczajowa: Synigryna) 

· CH20Ac 

AcO~ 
AcO 

AcO ,s ... 
Ph' 'O 

Sulfotlenek fenylowo-(tetra-0-acetylo-cx-D-glukopiranozylowy) 
lub S-Tlenek (2,3,4,6-tetra-O-acetylo-1-tio-cx-D-glukopiranozydu)-fenylu 

2-Carb-33.4. Selenoglikozydy 

Nazwy tworzy się analogicznie jak nazwy tioglikozydów (2-Carb-33.3). 

Przykłady: 

HO~O\ 
HO~Se[CH2JiCOOH 

OH 

1-Seleno-~-D-ksylopiranozyd 2-karboksyetylu 
lub Kwas 3-(~-D-ksylopiranozyloseleno )propanowy 

Se-~-o-Rybopiranozylo-o-selenocysteina 

lub 1-Seleno-~-D-rybopiranozyd (S)-2-amino-2-karboksyetylu 
lub 3-(~-o-Rybopiranozyloseleno)-o-alanina 
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2-Carb-33.5. Halogenki glikozyli 

Związek, w którym anomeryczna grupa -OH została zastąpiona przez halogen, jest 
nazywany halogenkiem glikozylu. Pseudohalogenki (azydki, tiocyjaniany itp.) są na
zywane podobnie. 

Przykłady: 

CH20Ac O 

AcO~i"" 
AcO~ 

Br 

Bromek tetra-0-acetylo-<l-D-mannopiranozylu 

AcO~COOMeo 
Ac O 

AcO 
Br 

[Bromek (2,3,4-tri-0-acetylo-<l-D-glukopiranozylu)]uronian metylu, 
nie 2,3,4-tri-O-acetylo-1-bromo-1-deoksy-<l-D-glukopiranouronian metylu 

BnO~o'A 
BnO~~r 

o 
Bromek (3,4,6-tri-0-benzylo-<l-D-arabino-heksopiranozylu)-2-uloza 

Bromek 3,4,5-tri-O-benzylo-<l-D-arabino-heksoz-2-ulo-2,6-piranozylu 
lub Bromek 3,4,5-tri-O-benzylo-aldehydo-<l-D-arabino-heksoz-2-ulopiranozylu 
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COOMe 

Cl 

O Ac 

[Chlorek (5-acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetylo-3,5-dideoksy
D-glicero-a.-D-galakto-non-2-ulopiranozylu)]onian metylu 

AcO~CH20Ac O 

AcO 
OAc 

O-C-CC13 
N 
NH 

Trichloroacetoimidan 2,3,4,6-tetra-O-acetylo-a.-D-glukopiranozylu(13
) 

2-Carb-33.6. Związki N-głikozylowe (głikozyloaminy) 
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Pochodne N-glikozylowe są dla wygody nazywane glikozyloaminami. To samo po
dejście stosuje się w wypadku złożonych związków heterocyklicznych, takich jak 
nukleozydy. 

Przykłady : 

H 

vł--0\1H20H 
H~HPh 

OH H 

N-F enylo-a.-o-fruktopiranozyloamina, 
a nie a.-o-fruktopiranozyd aniliny 

HN\ 
O~NjJ 

HOC~2 O 
H H 

H H 
HO OH 

1-~-o-Rybofuranozylouracyl 

(nazwa zwyczajowa: Urydyna) 

(
13

) Ważny substrat (alternatywny w stosunku do halogenków glikozyli) stosowany w reakcji gliko
zydowania tzw. metodą imidanową (dawniej imino-eterową) (przyp. tłum.). 



120 Nomenklatura węglowodanów 

QCH,OH NH-~„ . .{.. ... ccH,J,NH, 

NH2 

HO H 

H NHAc 

N 1-(2-Acetamido-2-deoksy-P-n-glukopiranozylo)-L-lizynoamid (Lys-NH-GlcNAc) 
[nazwa zwyczajowa: N 1-(N-Acetyloglukozaminylo)-L-lizynoamid] 

NH2 

tć~ N N 

MeSC~2 O 
H H 

H H 
HO OH 

9-(5-S-Metylo-5-tio-~-u-rybofuranozylo)adenina 

yooH 
H2N-Ć-H 

I 
H NH~C=O 

H Q
CH20H . 6H

2 

HO H 

H NHAc 

N4 -(2-Acetamido-2-deoksy-P-n-glukopiranozylo )-L-asparagina [( GlcN Ac-)As n] 
lub 2-Acetamido-N1-L-P-aspartylo-2-deoksy-P-n-glukopiranozyloamina 

(nazwa zwyczajowa: P-N-Acetyloglukozaminylo-L-asparagina) 

CONH2 

HO~ HO 
HO 

NH 

kl"\~r.ONH2 
HO~OH 

HO 

Bis( ex-n-gł ukopiranozy Io u ro n oamido )amina 
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2-Carb-33.7. Związki C-glikozylowe 

Związki powstające formalnie z wydzielenia wody z glikozydowej grupy -OH i ato
mu H związanego z atomem węgla (z wytworzeniem wiązania C-C) nazywa się 
z zastosowaniem odpowiedniego przedrostka „glikozyl-" lub innymi metodami, uni
kając terminu „C-glikozydy". 

Uwaga: Termin C-glikozyd, wprowadzony w celu nazwania pseudourydyny (nu
kleozydu z transferowego RNA), jest nazwą błędną. Wszystkie bowiem glikozydy 
ulegają hydrolizie, a wiązanie C-C na ogół jej nie ulega. Kategorycznie odradza się 
stosowanie i propagowanie nazw opartych na terminie „C-glikozyd". 

Przykłady: 

Kwas 4-~-o-glukopiranozylobenzoesowy, 
nie C-~-o-glukopiranozyd 4-karboksyfenylu 

N~ 
H2N)={'N 

HOC~2 O N~ NH 

H H 
H H 

HO H 

8-(2-Deoksy-~-o-erytro-pentofuranozylo)adenina, 

nie 8-(2-deoksyrybozyd) adeniny 

HO OH 

5-~-o-Rybofuranozylouracyl 

(nazwa zwyczajowa: Pseudourydyna) 
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3, 7-Anhydro-2-deoksy-n-glicero-n-gulo-oktononitryl 
lub 2-C-(P-o-Glukopiranozylo )acetonitryl, 
a nie C-P-n-glukopiranozyd cyjanometylu 

OH 

OH 

2-P-n-Glukopiranozylo-1,3,6, 7-tetrahydroksyksanten-9-on 
(nazwa zwyczajowa: Mangiferyna) 

OH O OH 

( 1 OS)-1 O-P-n-Glukopiranozylo-1,8-dihydroksy-3-(hydroksymetylo )an tracen-9( 1 OH)-on 
[nazwy zwyczajowe: Aloina A, (lOS)-Barbaloina] 

OH 

6-P-n-Glukopiranozylo-4',5,7-trihydroksy-8-cx-L-ramnopiranozyloflawon 
(nazwa zwyczajowa: Wiolantyna) 



2-Carb-34. Zastąpienie piersc1eniowego atomu tlenu 
innymi atomami 

2-Carb-34.1. Zastąpienie atomem azotu lub fosforu 

Nazwy powinny bazować na nazwach aminocukrów (zob. 2-Carb-14) (lub analogicz
nych fosfanylocukrów) z grupą aminową lub fosfanylową w pozycji nieanomerycz
nej. Do oznaczenia wielkości pierścienia stosuje się te same wrostki (furano, pirano 
itd.) jak dla analogów tlenowych. 

Przykłady: 

5-Amino-5-deoksy-o-glukopiranoza (nazwa zwyczajowa: Nojirimycyna) 

l-Amino-1,5-anhydro-1-deoksy-D-mannitol lub l,5-dideoksy-1,5-imino-D-mannitol 
(nazwa zwyczajowa: Deoksymannojirimycyna) 

Należy zauważyć, że rozszerzenie stosowania „anhydro" w powyższym przy
kładzie obejmuje również wydzielenie wody z grup -NH2 i -OH (por. 2-Carb-26). 

Et 

HO~CH20H~ 
HO 

OH 
OH 

5-Deoksy-5-etyloamino-cx-D-glukopiranoza 

H 
I 

HO~\ 
HO~ 

OH OH 

5-Deoksy-5-fosfanylo-D-ksylopiranoza 

Uwaga: Stosowanie terminów „azacukier", „fosfacukier" itp. powinno być ograni
czone do struktur, w których atom węgla, a nie atom tlenu, jest zastąpiony hete
roatomem. I tak: poniższa struktura jest prawdziwym azacukrem. Termin „imino
cukry" może być użyty jako nazwa klasy dla cyklicznych pochodnych cukrów, 
w których pierścieniowy atom tlenu jest zastąpiony azotem. 
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CH20H O 

HO~~ 
N....- HOJ 
H O Me 

Nomenklatura węglowodanów 

3-Deoksy-3-aza-cx-o-rybo-heksopiranozyd metylu 

2-Carb-34.2. Zastąpienie atomem węgla 

W ogólnej nomenklaturze produktów naturalnych [26] nierozłączny przedrostek 
„karba-" oznacza zastąpienie heteroatomu przez atom węgla i może być stosowany 
do zastąpienia pierścieniowego, hemiacetalowego tlenu w węglowodanach, jeśli jest 
pożądane podkreślenie analogii. Jeśli początkowy heteroatom nie jest numerowany, 
to nowy atom węgla jest oznaczany lokantem nieanomerycznego sąsiadującego ato
mu szkieletowego z przyrostkiem „-a". 

Uwaga: Projekt dokumentu reguł nomenklatury związków naturalnych [26] zaleca, 
aby nowy atom węgla uzyskiwał lokant sąsiadującego atomu o niższym lokancie. 
Jednak chemicy zajmujący się cukrami traktują pierścieniowy atom tlenu jako for
malnie pochodzący z nieanomerycznej, zwykle wyżej numerowanej, pozycji. 

Jeśli nowy atom węgla jest asymetryczny, to jego konfigurację wyraża się sym
bolami R/S ([13], Część E). 

Struktury tego typu można również nazywać jako cyklitole [8]. 

Przykłady: 

CH20H sa 

HO~ 
HO~OH 

OH 

5a-Karba-P-o-glukopiranoza 

1-(2-Deoksy-4a-karba-P-o-erytro-pentofuranozylo)tymina 
lub 4'a-Karbatymidyna 
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HO~CH2s°H sa 

HO 1 
HO 

Sa 0 

HO~C2 
s H OH 2 

H CH20H 

HO H 

5a-Karba-cx-o-glukopiranozyd Sa-karba-13-o-fruktofuranozylu 

o 

. :rCH3 
HN I 

Ho~N 
HO~C2 4'a 

4' H F H 1· 

H H 

HO H 

1-[( 4aS)-2-Deoksy-4a-fl uoro-4a -kar ba-13-o-er ytro-pentofuranozylo] tymina 
lub ( 4' aS)-4' a-Fluoro-4' a-kar ba tymidyna 

125 



2-Carb-35. Węglowodany zawierające dodatkowe pierścienie 

Wewnętrzne mostkowanie struktury węglowodanu przez dwuwiązalną grupę tworzy 
dodatkowy pierścień, który można nazywać przez zastosowanie przedrostka pod
stawnika stanowiącego mostek lub stosując nomenklaturę skondensowaną. Zamiesz
czone dalej zalecenia dotyczące stosowania obu podejść nie są całościowo rozwinię
te; przedstawiają one próbę uporządkowania i kodyfikacji praktyki bieżącej literatu
ry używania metod niezbyt odpowiednich do stosowania w słownictwie węglowoda
nów. Nomenklatura przedrostków podstawników mostkowych (2-Carb-35.1) bazuje 
na systemie dobrze utrwalonym dla prostych cyklicznych acetali (2-Carb-28), a no
menklatura skondensowana (2-Carb-35.2) na praktyce bieżącej literatury i wymo
gach ogólnej nomenklatury związków naturalnych [26]. 

2-Carb-35.1. Stosowanie przedrostków podstawników dwuwiązalnych 

Gdy nowy mostek jest związany z atomem tlenu lub zastępującym go heteroatomem 
(np. atomu azotu w aminocukrach), już wskazanym w nazwie cukru niemostkowa
nego, to przedrostek dwuwiązalnego podstawnika oznacza podstawienie na dwóch 
heteroatomach, jak przedstawiono w 2-Carb-24.1 i 2-Carb-25 - metoda (b ). Hetero
atomy nie związane bezpośrednio z łańcuchem węglowodanu są traktowane jako 
część mostka. Gdy nowy mostek jest związany z łańcuchem węglowodanu wiąza
niem C-C, to przedrostek mostka oznacza podwójne C-podstawienie. Sposób po 
stępowania naszkicowano w 2-Carb-16. 

Przykłady: 

2,3 :4,5-Di-0-izopropylideno-~-o-fruktopiranoza 

Uwaga 1: Alternatywną nazwą skondensowaną (zob. 2-Carb-35.2) jest: 2,2,2',2'-tetrame
tylo-4,4',5,5'-tetrahydro-(2,3,4,5-tetradeoksy-13-o-fruktopiranozo)[2,3-d:4,5-d']bis[l,3]di
oksol. Jest ona wyraźnie mniej dogodna ze względu na złożoność. 

Uwaga 2: Stosowanie przedrostków z końcówką „-ylideno" dla gem-dwuwiązalnych 
grup jest tradycyjne w dziedzinie węglowodanów, choć nie zalecane do dalszego 
stosowania w ogólnej nomenklaturze organicznej [14]. 
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[(S)-4,6-0-(1-Metoksykarbonyloetylideno)]-~-o-mannopiranozyd metylu 

2,3-(Butano-l,4-diylo)-2,3-dideoksy-~-o-glukopiranozyd metylu 

Uwaga: Alternatywna nazwa skondensowana (zob. 2-Carb-35.2): heksahydro(2,3-di
deoksy-~-D-glukopiranozyd metylu)[2,3]benzen. 

2,3-(Buta- l ,3-dieno-l ,4-diylo )-2,3-dideoksy-~-D-erytro-heks-2-enopiranozyd metylu 

Uwaga: Alternatywna nazwa skondensowana (zob. 2-Carb-35.2): (2,3-dideoksy-~o-ery
tro-heksopiranozyd metylu)[2,3]benzen. 

o 

l,6-Anhydro-2,3-dideoksy-2,3-(9, I O-dihydroantraceno-9,10-diylo )
~-D-rybo-heksopi ra noz-4-uloza 

( 1 S)-1,5-Anhydro-3,4,6-tri-O-benzylo- l -C,2-0-( o-fen ylenometyleno )-o-mannitol 
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Uwaga: Izomeryczny chromen powinien być nazywany jak układ 2-0,1-C-podsta
w10ny. 

Przedrostek „cyklo-" może być stosowany do mostka utworzonego przez wiąza
nie pojedyncze [14]. 

Przykłady: 

AcN~-~H 
AcO 

c 
OMe 

4-N-Acetylo-2,3-di-O-acetylo-4,6-diamino-4,6-N-cyklo-4,6-dideoksy
(X-D-galaktopiranozyd metylu 

~OMo 
AcO O Ac 

2,3-Di-0-acetylo-4,6-cyklo-4,6-dideoksy-~-D-galaktopiranozyd metylu 

2-Carb-35.2. Nazywanie metodą pierścieni skondensowanych 

Nazywanie metodą pierścieni skondensowanych jest stosowane jak w ogólnej no
menklaturze produktów naturalnych [26], z tym wyjątkiem, że oryginalny pierścień 
węglowodanowy wymieniany jest jako pierwszy, w nawiasach z terminalnym „-a" 
zamienionym na „o-". Do określenia stereochemii wiązania nowego pierścienia są 
uważane za odpowiedniki grup -OH, jeżeli -OH (lub odpowiednik) nie jest nadal 
obecny na złączu pierścieni. Podstawniki części węglowodanowej wymienia się w na
wiasach obejmujących przedrostek skondensowania. Podstawniki nowego pierście
nia (włączając przedrostki „hydro-") poprzedzają nazwę węglowodanu. Jeśli istnieje 
możliwość wyboru, to nowy pierścień numerowany jest w kierunku użytym do okre
ślenia lokantów skondensowania. 

Przykłady: 

2-F enylo-4,5-dihydro-( 1,2-dideoksy-(X-D-gl ukopiranozo )[2, 1-d]-1,3-oksazol 
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Uwaga 1: Alternatywna nazwa stosująca przedrostki podstawnika (zob. 2-Carb-35.1): 
2-amino-1-0 ,2-N -(benzylylideno )-2-deoksy-cx.-o-glukopiranoza. 

Uwaga 2: W literaturze do tworzenia nazw skondensowanych dla tego typu związ
ków stosuje się termin „glukopirano[2,1-d]oksazol". Nazwy z końcówką „-olina" dla 
częściowo uwodornionych związków heterocyklicznych zostały zarzucone przez 
IUPAC w r. 1983 [27], na rzecz nazw „dihydro ..... ol". Zalecane jest stosowanie raczej 
„piranozo" niż „pirano", aby uniknąć pomylenia z normalnym przedrostkiem skon
densowania wywiedzionym od „piran" oraz dla uproszczenia reguł nazywania po
chodnych (np. glikozydów). 

CH20Ac 

AcO~ 
Ac O 

N 
ll_Q 

MeNH/ 

2-Metyloamino-4,5-dihydro-(3,4,6-tri-O-acetylo- l ,2-dideoksy-
cx-u-glukopiranozo )[2,l-d]-1,3-oksazol 

Uwaga: Alternatywna nazwa stosująca przedrostek podstawnika (zob. 2-Carb-35.1): 
3,4,6-tri-0-acetylo-2-amino-2-deoksy-1-0 ,2-N -[(metyloamino )metylylideno ]-cx.-o-glu
kopiranoza. 

3-Fenylotetrahydro-(l,2-dideoksy-cx-n-glukopiranozo)[l,2-d]imidazol-2-on 

Uwaga: Alternatywna nazwa z użyciem przedrostka podstawnika (zob. 2-Carb-35.1) 
to: 2-amino-1,2-N-karbonylo-l ,2-dideoksy-1-N-fenylo-cx.-o-glukopiranozyloamina. 

2-Metylo-5,6-dih ydro-( 4-0-acetylo- l ,2,3,6-tetradeoksy-3-metylo-
cx-L-rybo-heksopiranozo )[3,2,1-de ]-4H- l ,3-oksazyna 

Uwaga 1: Alternatywna nazwa z użyciem przedrostka (zob. 2-Carb-35.1): 4-0-acetylo-3-
-amino-2,3,6-trideoksy-1-0,3-N-(etan-1-yl-1-ylideno }-3-C-metylo-cx.-L-rybo-heksopiranoza. 

Uwaga 2: Ten przykład nie powinien być do celów nomenklaturowych traktowany jako 
układ skondensowany, ponieważ nie jest ani orto, ani orto i peri skondensowany [13]. 

9 - Nomenklatura w~glowodanów 
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2-Carb-35.3. Układy spiro 

Układy spiro mogą być nazywane w zwykły sposób [13]. Dla jasności, każdy przedros
tek anhydro- c;zy deoksy- lub przedrostek zastąpienia chalkogenem (np. tio-) dotyczący 
złącza spiro powinien pojawić się po rdzeniu węglowodanu. Składowa węglowodanowa 
jest wymieniana jako pierwsza. Konfiguracja na złączu spiro jest określana symbolami 
R lub S. 

Przykłady: 

AcO~CH20Ac O 

AcO O\ 

AcO /,N 
s-{ 

Ph 

( lR)-2,3,4,6-Tetra-O-acetylo-3' -fenylospiro[ l ,~-anhydro
o-glukitolo- l,5' -[ 1,4,2]0ksatiazol] .,oo 

O N O O\ 

'oH -cMe2 

ho 

. (3S)-5-0-Benzoilo- l',2' -dihydro-l,2-0-izopropylidenospiro[3-deoksy
cx-D-erytro-pentofuranozo-3,3' -nafto[l,2-e ][1,3]oksazyn]-2' -ol 

Następujący przykład spirodisacharydu najlepiej jest nazwać, stosując przedros
tek gem-dwuwiązalnego podstawnika: 

CH20H 

o ~\ 
• YóMe 

.„ . .OH 

OH 

ÓH 

2,3-0-o-Glukopiranozylideno-cx-o-mannopiranozyd metylu 

Stereochemia C-1 reszty glukozy może być wskazana symbolem R lub S, np. 
[(lR)-2,3-0-o-glukopiranozylideno] ... 



2-Carb-36. Disacharydy 

2-Carb-36.1. Definicja 

Disacharyd jest to związek, w którym dwie jednostki monosacharydowe są połączo
ne wiązaniem glikozydowym. 

2-Carb-36.2. Disacharydy bez wolnej grupy hemiacetalowej 
(nieredukujące) 

Disacharydy, które można traktować jako utworzone w reakcji dwóch glikozydo
wych (anomerycznych) grup -OH, są systematycznie nazywane glikozylo-glikozy
dami. Składowa macierzysta (wymieniana jako „glikozyd") zostaje wybrana zgodnie 
z 2-Carb-2.1. W nazwie muszą być zawarte oba deskryptory anomeryczne. 

Przyklady(14
): 

cx-n-Glukopiranozylo-(1+-+1)
cx-n-glukopiranozyd 

[cx-n-Glcp-(1+-+1)-cx-n-Glcp] 
(nazwa zwyczajowa: cx,cx-Trehaloza) 

~-D-Fruktofuranozylo-(2 +-+ 1)
cx-D-glukopiranozyd ~ 

[~-D-Fruf(2 +-+ 1 )-cx-D-Glcp ], 
nie ~-D-fruktofuranozyd cx-D-glukopiranozylu, 

również nie ~-D-fruktofuranozylo glukopiranozyd 
(nazwa zwyczajowa: Sacharoza, Cukroza) 

(
14

) Dotychczasowe tłumaczenie angielskiego terminu „methyl glycoside" było „metylo glikozyd". 
Nowa propozycja tłumaczy oparta na sugestii O. Achmatowicza wprowadza tłumaczenie powyższego 
angielskiego terminu jako „glikozyd metylu" zgodnie ze składnią języka polskiego i nazywaniem kilku 
grup związków organicznych, np. estrów (octan metylu). Di- i oligosacharydy (choć występują w nich 
wiązania glikozydowe) do celów nomenklatury nie będą traktowane jako glikozydy, aby ich nazwy 
pozostawały w zgodzie z nazwami angielskimi i powszechnie stosowanymi nazwami skróconymi zawiera
jącymi trójliterowe symbole (przyp. tłum.). 
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Jeśli pochodna jest nazywana na podstawie nazwy zwyczajowej, to składowa 
wymieniana w nazwie systematycznej jako pierwsza otrzymuje lokanty primowane. 

Przykład: 

C~ICHCI 
HO 

H 

o 
CIC~2 O 

OH 

H CH20H 

HO 

4,6,6' -Trichloro-4,6,6' -trideoksygalaktocukroza 
lub 6-Chloro-6-deoksy-~-o-fruktofuranozylo-(2 +-+ 1 )-4,6-dichloro-4,6-dideoksy

tt-n-galaktopiranozyd 
(„Galaktocukroza" jest nazwą zwyczajową 4-epimeru cukrozy) 

2-Carb-36.3. Disacharydy z wolną grupą hemiacetalową (redukujące) 

Disacharyd, w którym jedna jednostka glikozylowa zastępuje atom wodoru alkoho
lowej grupy drugiej jednostki, ma nazwę glikozylo-glikoza. W pełnej nazwie muszą 
być podane lokanty wiązania glikozydowego oraz deskryptory anomeryczne. Utrwa
lone jest stosowanie dwu metod stosowania lokantów: 

1. w nawiasach między terminami glikozy} i glikoza, 
2. przed przedrostkiem glikozyl. 
Pierwsza z nich jest preferowana i wywodzi się z metody wskazywania reszt 

w nazywaniu oligosacharydów (zob. 2-Carb-37 i -38). 

Uwaga: Druga metoda jest stosowana do disacharydów przez Chemical Abstracts 
Service. 

Przykłady: 

tt-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 4)-~-o-glukopiranoza 
[tt-o-Glcp-(1-+ 4)-~-o-Glcp] 

lub 4-0-tt-o-Glukopiranozylo-~-o-glukopiranoza 
(nazwa zwyczajowa: ~-Maltoza, a nie ~-o-maltoza) 
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HO 

~ HO OH O~CH20H O 

HO 
OH 

OH 

P-o-Galaktopiranozylo-(1--+ 4)-ex-D-glukopiranoza 
[p-o-Galp-(1--+ 4)-ex-o-Glcp] 

lub 4-0-P-o-Galaktopiranozylo-ex-D-glukopiranoza 
(nazwa zwyczajowa: ex-Laktoza, a nie ex-o-laktoza) 

P-o-Galaktopiranozylo-(1 --+ 4)-N-acetylo-D-glukozamina 
(nazwa zwyczajowa: N-Acetylolaktozamina; LacNAc) 

2-Carb-36.4. Nazwy zwyczajowe 
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Liczne disacharydy naturalne mają utrwalone nazwy zwyczajowe. Niektóre z nich 
zestawiono poniżej wraz z nazwami systematycznymi w obu wersjach (patrz wyżej). 

Celobioza 

Gencjobioza 

Izomaltoza 

Melibioza 

Primweroza 

Rutynoza 

P-o-Glukopiranozylo-(1 - 4)-o-glukoza 
4-0-P-o-glukopiranozylo-o-glukoza 
P-o-Glukopiranozylo-(1 - 6)-o-glukoza 
6-0-P-o-Glukopiranozylo-o-glukoza 
cx-o-Glukopiranozylo-(1 - 6)-o-glukoza 
6-0-cx-o-Glukopiranozylo-o-glukoza 
cx-o-Galaktopiranozylo-(1 - 6)-o-glukoza 
6-0-cx-o-Galaktopiranozylo-o-glukoza 
P-o-Ksylopiranozylo-(1 - 6)-o-glukoza 
6-0-P-o-Ksylopiranozylo-o-glukoza 
cx-L-Ramnopiranozylo-(1 - 6)-o-glukoza 
6-0-cx-L-Ramnopiranozylo-o-glukoza 

Nazwy systematyczne trehalozy, cukrozy, maltozy i laktozy podano uprzednio 
(łącznie z wzorami). 

Jeśli na bazie nazwy zwyczajowej tworzy się nazwę pochodnej, to składo
wa wymieniana jako pierwsza w nazwie systematycznej otrzymuje lokanty primo-
wane. 
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Przykłady: 

Nomenklatura węglowodanów 

1,2,2' ,3,3' ,4' ,6-Hepta-0-acetylo-6' -0-tosylo-et-celo bioza 
lub 2,3,4-Tri-O-acetylo-6-0-tosylo-~-o-glukopiranozylo

(1 ~ 4)-1,2,3,6-tetra-O-acetylo-et-D-glukopiranoza 

3-0-Acetylo-6-deoksy-2,4-di-0-metylo-et-L-galaktopiranozylo-
(1 ~ 4)-(2,3-di-O-benzoilo-~-o-glukopiranozyd allilu)uronian metylu 



2-Carb-37. Oligosacharydy 

2-Carb-37.1. Oligosacharydy bez wolnej grupy hemiacetalowej 

Trisacharydy bez wolnej grupy hemiacetalowej można nazywać dwojako: 
- z zachowaniem reg. 2-Carb-2.1 w wyborze macierzystej jednostki glikozy

dowej lub 
- metodą sekwencyjną (od końca do końca wg kierunku strzałek), nie uwzglę

dniając reg. 2-Carb-2.1. Między nazwami reszt umieszcza się w nawiasach lokanty 
atomów węgla tworzących wiązanie glikozydowe, połączone odpowiednią strzałką. 
Taka nazwa ma konstrukcję odpowiadającą skróconemu zapisowi z użyciem 

trójliterowych symboli. 

Przykłady: 

HO 

HO 
H 

HO~OCH2 O 

HO 
OH 

HO~C2 O 
HO 

CH20H 

OH 

cx-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 6)-cx-o-glukopiranozylo-(1 +--. 2)-~-o-fruktofuranozyd 
(metoda sekwencyjna) 

[cx-o-Galp-(1 -+ 6)-cx-o-Glcp-(1+--.2)~-o-Fruf] (nazwa zwyczajowa: Rafinoza) 
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HO 

HOC~2 o O 

H HO 

H CH2 

HO H I 
o 

HOC~2 O 

H HO 

H CH2 

HO H I 
HO~C2 O O 

H HO 

H CH20H 

HO H 

P-o-Fruktofuranozylo-(2-+ 1)-P-o-fruktofuranozylo-(2-+ 1)-P-o-fruktofuranozylo
(2 +-+ 1)-Cl-D-glukopiranozyd 

[p-o-Fruf-(2-+ 1)-P-o-Fruf-(2-+ 1)-P-o-Fruf-(2+-+1)-Cl-D-Glcp] 
(nazwa zwyczajowa: Nystoza) 

Jeśli pochodne mają być nazywane na bazie nazwy zwyczajowej, to składowa 
wymieniana jako ostatnia w nazwie systematycznej uzyskuje lokanty nieprimowane, 
a składowa poprzedzająca - pojedynczo primowane itd. Preferowane są jednak, dla 
trisacharydów i wyższych oligosacharydów, nazwy systematyczne pozwalające unik
nąć niejasności. 

2-Carb-37.2. Oligosacharydy z wolną grupą hemiacetalową 

Oligosacharyd tego rodzaju ma nazwę : glikozylo-[glikozylo ]"-glikoza, to znaczy, że 
cukier redukujący jest związkiem macierzystym. Deskryptory anomeryczne i lokanty 
podaje się wg 2-Carb-37.1. Konwencjonalny wzór ma resztę glikozy po stronie 
prawej, a koniec nie redukujący (tj. grupę glikozylową) - po lewej. Wewnętrzne 
jednostki są zwane resztami glikozylowymi (nie należy używać określenia ,jedno
stki anhydrocukrowe"). Ponieważ koniec redukujący jest często przekształcany 

w alditol, kwas aldonowy lub glikozyd, proponuje się ogólny termin - „koniec 
zmienny". 
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Przykłady: 

HO~CH20H0 

HO 
OH 

OCH2 

HO~ 
HO 

OH O~O\ 
HO~ 

OH OH 

et-n-Glukopiranozylo-(1 --+ 6)-et-n-glukopiranozylo-(1 --+ 4)-o-glukopiranoza 
(nazwa zwyczajowa: Panoza) 

HO~CH20H0 
CH20H O 

HO O~ 
OH CH20H O 

grupa gllkozylowa HO o~ 
OH 

reszta gllkozylu HO 
.OH OH 

reszta glikozy 

~-o-Glukopiranozylo-(1 --+ 4)-~-o-glukopiranozylo-(1 --+ 4)-o-glukopiranoza 
(nazwa zwyczajowa: Celotrioza) 

H:~1~0~CH20H O HO 

HO~O HO ~H20H CO ON a 
AcHN ~ O OMe o o 

HO 

HO HO 
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(et-L-ldopiranozylouronian sodu)-(1 --+ 4)-(2-acetamido-2-deoksy-et-o-glukopirano
zylo)-(1 --+ 4)-(P-n-glukopiranozylouronian sodu)-(1 --+ 3)-P-n-galaktopiranozyd metylu 

{Na2[et-L-ldopA-(1--+ 4)-et-o-GlcpNAc-(1--+ 4)-p-o-GlcpA-(1 --+ 3)-P-o-GalpOMe]} 

Nazwy systematyczne wyższych oligosacharydów powstają w ten sam sposób. 
Jednakże preferowane jest podawanie struktury za pomocą symboli przedstawio
nych w 2-Carb-38. Nazwami zwyczajowymi liniowych oligosacharydów złożonych 
wyłącznie z połączonych 1 -+ 4 reszt cx-o-glukopiranozylu są: maltotrioza, maltote
traoza itd. Podobne nazwy oparte na nazwach składowych cukru są wygodne do 
nazywania również innych homooligosacharydów (np. ksylobiozy, galaktotetraozy), 
lecz nazwy te powinny być stosowane ostrożnie. Do nazwania pochodnych z róż
nymi typami podstawienia potrzebne są lokanty~ Uzyskuje się je, numerując reszty 
rzymskimi cyframi wzrastającymi od końca redukującego. 
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Przykład: 

61v -0-Trytylomaltotetraoza 

Obecne zalecenie jest przejęte z glikolipidów [21], gdzie od dawna było sto
sowane. 

2-Carb-37.3. Oligosacharydy rozgałęzione 

Części nazwy określające rozgałęzienie należy zapisać w nawiasach kwadrato
wych. W łańcuchu rozgałęzionym oligosacharydu łańcuch najdłuższy jest trakto
wany jako macierzysty. Jeśli dwa łańcuchy mają tę samą długość, to preferowany 
jest ten, który ma niższy lokant w punkcie rozgałęzienia, choć niektóre oligosacha
rydy są tradycyjnie zapisywane inaczej, np. trisacharyd krwi grupy A przedstawiony 
dalej. 

HO 

OH 

HO~CH20H0 O 

HO \ 

OHO~\ 
HO~ 

OH OH 

ct-n-Glukopiranozylo-(1 -+ 4)-[ct-D-glukopiranozylo-(1 -+ 6)]-n-glukopiranoza 
lub 4,6-di-O-( ct-n-Glukopiranozylo )-n-glukopiranoza 

(nazwa zwyczajowa: Izopanoza) 
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HO 

(Kwas 5-acetamido-3,5-dideoksy-n-g/icero-oc-D-ga/akto-non-2-ulopiranozylonowy)-(2 --. 3)
-~-n-galaktopiranozylo-(1 --. 3)-[oc+fukopiranozylo-(1--. 4)]-2-acetamido-2-deoksy

n-glukopiranoza 
lub 5-N-Acetylo-oc-neuraminylo-(2--. 3)-~-n-galaktopiranozylo-(1 --. 3)-[oc-L-fukopiranozylo

(1 --. 4)]-2-acetamido-2-deoksy-n-glukopiranoza 
{oc-Neup5Ac-(2--. 3)-~-n-Galp-(1--. 3)-[oc-L-Fucp-(1--. 4)]-n-GlcpNAc} 

(Sjalilo-Lea trisacharyd) 

HO 

HO 

o~ 
CH,--r---Oł OH 
~m 

HO 

2-Acetamido-2-deoksy-oc-n-galaktopiranozylo-(1 --+ 3)-[oc-L-fukopiranozylo-(1 --. 2)]
n-galaktopiranoza · 

{oc-n-GalpNAc-(1--+ 3)-[oc-L-Fucp-(1--+ 2)]-n-Galp}; (trisacharyd krwi grupy A) 

2-Carb-37.4. Oligosacharydy cykliczne 

37.4.1. Nazwy semisystematyczne 

Oligosacharydy cykliczne złożone z jednego typu jednostki mono- lub oligosachary
dowej mogą być nazywane semisystematycznie przez wskazanie przedrostka „cy
klo-", a po nim sposobu łączenia [np. „malto" dla jednostek glukozy połączonych 
tl(l -+ 4)], liczby jednostek (np. „heksa" dla sześciu) i końcówki „-oza". 

Utrwalone nazwy zwyczajowe: 
a:-Cyklodekstryna (a:-CD) dla cyklomaltoheksaozy, 
~-Cyklodekstryna (~-CD) dla cyklomaltoheptaozy, 
y-Cyklodekstryna (y-CD) dla cyklomaltooktaozy. 
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Przykład: 

Cyklomaltoheksaoza (cx-cyklodekstryna, ex-CD) 

Struktury z połączeniami innymi niż (1-+ 4) powinny być nazywane systematy
cznie (zob. 2-Carb-37.4.2). 

Uwaga: Cykliczne oligosacharydy powstające ze skrobi w drodze enzymatyczne
go transglikozylowania są nazywane dekstrynami Schardingera. Nazwa ta, po
dobnie jak nazwy typu cykloheksaamyloza, nie są zalecane, ale skrót CD jest dopu
szczalny. 

Pochodne z tym samym zespołem podstawników w każdej reszcie można nazy
wać semisystematycznie przez przypisanie jednego przedrostka zwielokrotniającego 
(np. heksakis, heptakis itp.) do grupy przedrostków podstawników. 

Przykład: 

7 
O Me 

Heptakis( 6-deoksy-6-jodo-2,3-di-0-metylo )cyklomaltoheptaoza 

Pochodne z różnymi typami podstawienia w poszczególnych resztach mogą być 
nazywane metodą z reguły 2-Carb-37.2 z resztami numerowanymi za pomocą rzym
skich cyfr. 
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Przykład: 

61-Amino-61-deoksycyklomaltoheksaoza 

37.4.2. Nazwy systematyczne 

Cykliczne oligosacharydy złożone z reszt jednego rodzaju można nazwać, podając 
systematyczną nazwę reszty glikozylowej, poprzedzając ją typem wiązania w nawia
sach poprzedzonym przez „cyklo-" z przyrostkiem zwielokrotniającym (np. cyklohe
ksakis- itp.). 

Przykłady: 

7 
OH 

Cykloheptakis-(1 -+ 4)-(6-deoksy-cx-o-gluko-heptopiranozylourononitryl) 

7 
OH 

Cykloheptakis-( 1 -+ 4)-(7-amino-6, 7-dideoksy-cx-o-głuko-heptopiranozyl) 
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Izomer 1--. 6 cyklomaltoheksaozy należy nazwać: cykloheksakis-(1--. 6)-cx-o-glu
kozyl, a nie cykloizomaltoheksaoza. 

2-Carb-37.5. Analogi oligosacharydów 

Struktury, w których łączący glikozydowy atom tlenu jest zastąpiony przez grupę 
-CH2- mogą być nazywane z użyciem przedrostka zamiennego „karba-" (por. 
2-Carb-34.2) do podkreślenia analogii budowy. Zastąpiony atom tlenu otrzymuje 
lokant atomu węgla, z którym jest związany w reszcie o niższej liczbie rzymskiej 
(umieszczonej jako indeks górny) (por. 2-Carb-37.2) z przyrostkiem „a". 

Przykład: 

HO~CH20H O 

HO 
HO CH OH · 

2 o 

HO Ili CCI~ 
HO CH

2
0H 

11 o~ HO 
HO 

I OH 

411a,411a-Dichloro-411a-karba-cx-maltotrioza 

Jeśli glikozydowy atom tlenu jest zastąpiony przez -0-NH-, to można za
stosować nomenklaturę aminocukrową. 

Przykład: 

HS~ 
HO~ l 

O....._NH~CH3 O 

HO 
HO 

OH 

4-(2,6-Dideoksy-4-tio-cx-D-arabino-heksopiranozyloksyamino)-
4,6-dideoksy-cx-D-glukopiranoza 



2-Carb-38. Stosowanie symboli do określania struktur 
oligosacharydów ( 15

) 

2-Carb-38.1. Rozważania ogólne 

Struktury oligosacharydowe i polisacharydowe mogą występować w postaci wolnej 
lub jako części glikopeptydów czy glikoprotein [11] albo glikolipidów [21]. Nazy
wanie tych struktur wg reguły 2-Carb-37 może być kłopotliwe. Zaleca się stosowanie 
trójliterowych symboli dla reszt monosacharydów. Długie sekwencje można zapisać 
w skróconej formie, stosując właściwe lokanty i deskryptory anomeryczne. Symbole 
pospolitych reszt monosacharydowych i ich pochodnych zestawiono w tab. 2. Na 
ogół wywodzą się one z angielskich nazw zwyczajowych. Skróty podstawników (zob. 
2-Carb-1.16.2), poprzedzone lokantami, umieszcza się bezpośrednio po skrótach 
monosacharydów. 

2-Carb-38.2. Zapisy łańcuchów cukrowych 

W zapisie struktury łańcucha oligo- lub polisacharydowego reszta glikozy [„koniec 
zmienny", czyli zawierający wolną grupę hemiacetalową lub jej modyfikację (np. 
alditol, kwas aldonowy, glikozyd)] stanowi prawy koniec. Również, jeśli występuje 
glikozy} związany z białkiem, peptydem lub lipidem, to zapisujemy go na prawym 
końcu. Numerowanie jednostek monosacharydowych, jeśli zachodzi potrzeba, bieg
nie od prawej do lewej. 

2-Carb-38.3. Zapis rozbudowany 

Ten zapis jest stosowany przez bank danych węglowodanów CarbBank i preferowa
ny do większości celów. Każdy symbol jednostki monosacharydowej jest poprze
dzony deskryptorem anomerycznym i symbolem konfiguracyjnym. 

Tabela 2. Symbole reszt monosacharydowych i ich pochodnych w łańcuchach 
oligosacharydów ( 16

) 

Abekoza 
N-Acetylogalaktozamina 
N-Acetyloglukozamina 

Abe 
Gal N Ac 
GlcNAc 

( 15) Przedstawione tu zalecenia są zmodyfikowaną wersją zaleceń opublikowanych w 1980 r. [6]. 
( 16) Kolejność związków w tabeli ustalono w oparciu o regułę 2-Carb-1.16.1. 
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All o za 
Altroza 
Apioza 
Arabinitol 
Arabinoza 
Chinowoza 
2-Deoksyryboza 
2,3-Diamino-2,3-dideoksy-o-glukoza 
3,4-Di-O-metyloramnoza 
5-Fosforan rybozy 
Fruktoza 
Fukitol 
Fukoza 
Galaktoza 
Galaktozamina 
Glukitol 
Glukopiranouronian etylu 
Glukoza 
Glukozamina 
Guloza 
I doza 
Ksyloza 
Ksyluloza 
Kwas N-acetylo-2-deoksyneur-2-enaminowy 
Kwas N-acetyloneuraminowy 
Kwas 3-deoksy-o-manno-okt-2-ulozonowy 
Kwas N-glikoliloneuraminowy 
Kwas glukouronowy 
Kwas idouronowy 
Kwas muraminowy 
Kwas neuraminowy 
Liksoza 
Mannoza 
2-C-Metyloksyloza 
Psikoza 
Ramnoza 
Ryboza 
Rybuloza 
4-Siarczan P-o-galaktopiranozy 
Sorboza 
Tagatoza 
Taloza 

All 
Alt 
Api 
Ara-ol 
Ara 
Qui 
dRib 
GlcN3N 
Rha3,4Me2 

Rib5P 
Fru 
Fuc-ol 
Fuc 
Gal 
Gal N 
Glc-ol 
GlcpA6Et 
Glc 
GlcN 
Gul 
Ido 
Xyl 

Nomenklatura węglowodanów 

Xylulo lub (Xul) 
Neu2en5Ac 
Neu5Ac 
Kdo 
Neu5Gc 
GlcA 
Ido A 
Mur 
Neu 
Lyx 
Man 
Xyl2CMe 
Psi 
Rha 
Rib 
Ribulo lub (Rul) 
P-o-Galp4S 
Sor 
Tag 
Tal 

Wielkość pierścienia wskazuje się literami (pisanymi kursywą): f dla furanozy 
i p dla piranozy. Lokanty miejsc łączenia podaje się w nawiasach między symbolami; 
strzałka z dwoma grotami wskazuje połączenie między dwiema pozycjami anomery
cznymi. W bazie danych CarbBank opuszczenie ix/~ lub f!p oznacza, że ten szczegół 
struktury nie jest znany. 



38. Stosowanie symboli do określania struktur oligosacharydów 

Przykłady: 

ix-o-Galp(l ~ 6)-ix-D-Gkp-(1+-+2)-~-D-Fruf dla Rafinozy (zob. 2-Carb-37.1) 
~-D-Glcp-(1 ~ 4)-~-D-Glcp-(1 ~ 4)-D-Glc dla Celotriozy (zob. 2-Carb-37.2) 
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Rozgałęzienia są zapisywane w drugiej linii lub w tej samej linii w nawiasach 
kwadratowych. 

Przykłady: 

Zapisy 4,6-Di-O-cx-o-glukopiranozylo-o-glukozy: 

IX-D-Glcp 
1 
l 
6 

IX-D-Glcp-(1 ~ 4)-D-Glc 

lub IX-D-Glcp-(1~4)[1X-D-Glcp-(l ~ 6)]-o-Glc 

a nie: ix-D-Glcp 
1 
l 
4 

IX-D-Glcp-(1 ~ 6)-D-Glc 
(zob. [11], 2-Carb-37.3) 

Łączniki można opuszczać z wyjątkiem tych, które oddzielają konfiguracyjne 
trójliterowe symbole monosacharydów. 

2-Carb-38.4. Zapis skomprymowany 

W zapisie skomprymowanym opuszcza się symbol konfiguracyjny i literę określającą 
wielkość pierścienia. Rozumie się wówczas, że konfiguracja jest o (z wyjątkiem fuko
zy i kwasu idouronowego, które zwykle są L), a pierścienie są piranozowe. Deskryp
tor anomeryczny jest zapisywany w nawiasach z lokantami. 

Przykłady: 

Gal(ixl-6)Glc(ixl-2~)Fruf dla Rafinozy 

Do większości celów preferowany jest zapis krótki (2-Carb-38.5), jeśli pożądane 
jest skrócenie zapisu rozbudowanego. 

2-Carb-38.5. Zapis krótki 

Dla dłuższych sekwencji bywa pożądane dalsze skrócenie zapisu przez opuszczenie : 
1) lokantów anomerycznych atomów węgla, 2) nawiasów wokół lokantów miejsc 
połączenia, 3) łączników. Rozgałęzienia wskazuje się w jednej linii, stosując nawiasy 
(zwykłe, kwadratowe itd.). Ilekroć niezbędna jest większa szczegółowość, można za
wrzeć w zapisie symbole konfiguracji i oznaczenia wielkości pierścieni . 

IO - Nomenklatura węglowodanów 
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Przykłady: 

Gala.-6Glca.-~Fruf lub Gala.6Glca.~Fruf dla Rafinozy 

Następujące przykłady pokazują wszystkie trzy sposoby zapisu tej samej struk
tury. 
(a) zapis rozbudowany 

~-o-Galp-(1 .... 4)-~-o-GlcpNAc-(l .... 2)-a.-o-Manp-(l -> 

3 
i 
1 

a.-L-Fucp 

(b) zapis skomprymowany w dwu liniach 

lub w jednej linii 

Gal(~l-4)GlcNAc(~l-2)Man( a.l
i 

Fuc(a.1-3) 

Gal(~l-4)[Fuc( a.l-3)]GlcNAc(~l-2)Man( a.l

e) zapis krótki (trzy rodzaje) 

lub 

lub 

Gal~-4(Fuca.-3)GlcNAc~-2Mana.

Gal~Fuca.3)GlcNAc~2Mana.

Gal~4GlcNAc~2Man-a.-
I 

Fuca.3 

Ostatnia wersja jest zalecana jako najwyraźniejsze przedstawienie rozgałęzienia. 

Uwaga:. Te zapisy nie spełniają zaleceń reg. 2-Carb-37.3 dotyczącej wyboru łańcucha 
głównego. Odstępstwa takie są powszechne, gdy pożądane jest pokazanie analogii 
strukturalnych serii naturalnych oligosacharydów. 



2-Carb-39. Polisacharydy{1 7
) 

2-Carb-39.1. Nazwy homopolisacharydów 

Ogólna nazwa polisacharydu (glikanu) złożonego z jednego rodzaju jednostek 
monosacharydowych powstaje przez zastąpienie końcówki „-oza" w nazwie cukru 
przez „-an". 

Uwaga: Utrwalonymi przykładami stosowania końcówki „-an" są: Ksylan dla poli
meru ksylozy, Mannan dla polimeru mannozy, Galaktan dla polimeru galaktozy. 
Celuloza i skrobia są glukanami, ponieważ złożone są z reszt glukozy. 

2-Carb-39.2. Wskazywanie konfiguracji reszt 

Jeśli znane są szeregi konfiguracyjne monomerycznych jednostek, to oznaczema 
o lub L włącza się do nazwy. 

Przykłady: 

[4)-cx-o-Glcp-(1-+ 3)-cx-o-Glcp-(1-+ ]n 
o-Glukan (Nigeran) 

[5)-cx-L-Araf(l -+ 5)-cx-L-Araf(l -+ 5)cx-L-Araf-(1 -+ 5)-cx-L-Araf-(1 -+ Jn 
3 3 
i i 
1 1 

CX-L-Araf CX-L-Araf 
L-Arabinan (lub bardziej szczegółowo cx-L-Arabinan) 

2-Carb-39.3. Wskazywanie sposobu połączenia 

Jeśli znana jest większość połączeń w homopolisacharydzie, to można je wskazać 
w nazwie. Notacja połączenia pokazuje, które atomy węgla uczestniczą w wiązaniu 
glikozydowym. Gdy wskazywany jest określony cukier, to zapis połączenia glikozy
dowego poprzedza jego symbol konfiguracyjny, np. (1 -+ 4)-Cl-D-glukan. 

(1 7
) Jest to zmodyfikowana wersja zaleceń z 1980 r. nomenklatury polisacharydów [7]. 
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Przykłady: 

n 

(2-+ 1)-~-o-Fruktofuranan 
(taką nazwę ma Inulina z terminalną grupą cx-o-glukopiranozylową) 

[4)-cx-o-Glcp-(l-+ ]. 
(1-+ 4)-cx-o-Glukopiranan (Amyloza) 

Uwaga: Jeśli wiązanie między jednostkami monosacharydowymi jest nie-glikozydo
we Uak w pochodnej fosforanowej pokazanej dalej), to użycie terminu glikan jest 
niewłaściwe; należy użyć innej metody nomenklatury polimerów [20]. 

H OH 

n 

Poli[(~-o-rybofuranozylo-5-0-ylo )( 1-deoksy-o-rybitolo-l-C,5-0-diylo )( oksydofosforyl)] 
[5)-~-o-Ribf-(1 -+ 1)-o-Rib-ol-5-P-(O-+ ]. 

Taka struktura, choć nie odpowiada ściśle definicji polisacharydu, jest w prak
tyce traktowana jako polisacharyd. 

2-Carb-39.4. Nazywanie nowo odkrytych polisacharydów 

Nazwa nowo odkrytego polisacharydu powinna mieć końcówkę „-an". 

Przykłady: 

[6)-~-o-Glcp-(1 -+ ]. 
Pustulan (glukan z porostu Umbilicaria pustulata) 

HO 
n 

[3)-~-o-Glcp-(1 -+ 4)-~-o-GlcpA-(1 -+ 4)-~-o-Glcp-(1 -+ 4)-cx-L-Rhap-(l -+ ]. 
Gellan (polisacharyd bakteryjny oznaczany początkowo S-60) 
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Uwaga: Końcówka „-an" odpowiada polisacharydowi niepodstawionemu. Ksylan 
występuje w naturze w postaci nieacetylowanej i częściowo acetylowanej. Nazwa 
ksylan odpowiada substancji nieacetylowanej, a octan ksylanu - pochodnej acety
lowej. 

Pozostawia się takie utrwalone nazwy, jak celuloza, skrobia, inulina, chityna, 
amyloza i amylopektyna. Karagenan i laminaran są już często stosowane w miejsce 
starych nazw z końcówkami „-in". 

2-Carb-39.5. Pochodne kwasów uronowych 

Polisacharyd (glikan) złożony wyłącznie z reszt kwasu glikouronowego nazywa się 
„glikouronan". 

Przykład : 

H 

OH 
n 

(1 -+ 4)-cx.-n-Galaktouronan (składnik Pektyny) 

Uwaga: Glikouronan zwany był dawniej poliuronidem; ten ostatni termin jest niepo
prawny. 

2-Carb-39.6. Pochodne aminocukrów 

Polisacharyd złożony wyłącznie z reszt aminocukrów jest nazywany przez właściwą 
modyfikację systematycznej nazwy aminocukru. 

Przykład: 

[ 4)~-n-GlcpNAc(l -+ ]. 

(1 -+ 4)-2-acetamido-2-deoksy-~-n-glukan (Chityna) 

2-Carb-39.7. Polisacharydy złożone z różnych reszt 

Heteropolisacharyd (heteroglikan) jest polimerem zawierającym dwa lub więcej ro
dzajów reszt cukrowych (glikoz) lub reszt cukrów modyfikowanych (np. aminodeok
syglikozy lub kwasu glikouronowego). Jeśli łańcuch główny polisacharydu składa się 
z identycznych reszt, to reszty te będą wymienione na końcu nazwy jako „glikan", 
a inne typy reszt będą wymieniane jako przedrostki „gliko-" w kolejńości alfabetycz-
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nej. Jeżeli jednak nawet łańcuch główny nie składa się z identycznych reszt, wówczas 
wszystkie reszty cukrowe należy wymienić jako przedrostki „gliko-" i zakończyć 
nazwę przyrostkiem „-glikan'. 

Przykłady: 

tX-D-Galp 
1 
! 
6 

[4)-~-o-Manp-(l ---> 4)-~-o-Manp(l---> ] 4 

o-Galakto-o-mannan (Guaran) 

Uwaga: Mniej rozgałęziony o-galakto-o-mannan można przedstawić w skróconym 
zapisie jako: 

Gah-6 GaltX-6 
I I 

~Mm~~Mm~~Mm~~Mm~ 

[4)-~-o-Glcp-(l---> 4)-~-o-Glcp-(1---> ]. 
3 
i 
1 

~-o-Manp-(1 ---> 4)-~-o-GlcpA-(1 ---> 2)-tX-o-Manp6Ac 
6 4 
""-/ 

CH3CC02-

Ksantan 

2-Carb-39.8. Reszty podstawione 

Jeżeli w polisacharydzie (glikanie) wystąpi podstawienie, każdy typ podstawnika 
wymienia się w nazwie na właściwej pozycji (w porządku alfabetycznym). 

Przykłady: 

H 

OH 

( 4-0-Metylo-tX-D-glukourono )-o-ksy łan 
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H 

OH 
n 

2,3-Di-O-acetylo-6-0-trytyloamyloza 

[4)-~-o-GlcpA-(1---. 3)-~-o-GlcpNAc-(1 ---. Jn 
(2-Acetamido-2-deoksy-o-gluko)-o-glukouronoglikan 

(Kwas hialouronowy lub Hialouronian) 

2-Carb-39.9. Glikoproteiny, glikopeptydy i peptydoglikany 
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Polimery zawierające kowalencyjnie związane reszty monosacharydowe i amino
kwasowe są nazywane glikoproteinami, glikopeptydami lub peptydoglikanami. Pre
cyzyjne rozróżnienie tych terminów jest trudne. 

Glikoproteiną nazywamy zwykle taki koniugat proteinowy, który zawiera gru
py sacharydowe (oligo-, poli-) o względnie małych masach cząsteczkowych. 

Proteoglikany to proteiny związane z polisacharydem o dużej masie cząstecz
kowej. 

Peptydoglikany zawierają łańcuchy polisacharydowe kowalencyjnie związane 
z łańcuchami peptydowymi. Nomenklaturę takich związków dyskutuje się w [11]. 

Syntetycznie wytwarzane modyfikowane koniugaty węglowodanowo-proteino
we są często określane jako neoglikoproteiny. W takich strukturach zawierających 
węglowodany z podstawnikami nomenklatura jest analogiczna do sekwencyjnej no
menklatury oligosacharydów (zob. 2-Carb-37.2) 

Przykłady: 

O-(CH2Ja-CO~ NH (białka) 

"~'721 
[ 

OMe O 

CH20Me 72:/ 
HO~O\ H3C O 
Meo~o 

· OH O Me · 
O Me 

n 

Poli-[3,6-Di-0-metylo-~-o-glukopiranozylo )-( 1 ---. 4 )-(2,3-di-0-metylo-CI-L-ramnopiranozylo )
( 1---. 2)-3-0-metylo-CI-L-ramnopiranozyloksy)-(1-0---. 9)-nonanoilo-(1 ---. N]-proteina 

zapis skrócony: {[~-o-Glcp3,6Me2-(l ---. 4)-CI-L-Rhap2,3Me2-(1 ---. 2)-CI-L-Rhap3Me
(1-0---. 9)-nonanoilo-(1---. NJn-proteina} 
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Poli-[3,6-Di-O-metylo-~-o-glukopiranozylo)-(1 --+ 4)-(2,3-di-O-metylo
cx-L-ramnopiranozylo)-(1--+ 2)-3-0-metylo-cx-L-ramnopiranozyloksy)-(1-0--+ 4')

(3-fenylopropanoilo )-(1 --+ NLY•]-proteina 

n 
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Dodatek I. Nazwy zwyczajowe węglowodanów i pochodnych, 
ich symbole oraz odpowiedniki w nomenklaturze 
systematycznej (lista otwarta) 

(a) Macierzyste monosacharydy 

Aldehyd glicerynowy 
Alloza (All) 
Altroza (Alt) 
Arabinoza (Ara) 
Chinowoza (Qui) 
Chinowozamina 
Erytroza 
Erytruloza 
Fruktoza (Fru) 
o-Fukitol (o-Fuc-ol) 
L-Fukitol (L-Fuc-ol) 
Fukozamina (FucN) 
Fukoza (Fuc) 
Galaktoza (Gal) 
Galaktozamina (GalN) 
o-Galaktozaminitol (GalN-ol) 
Glicerol (Gro) 
Gliceron (1,3-dihydroksyaceton) 
Glukoza (Glc) 
Glukozamina (GlcN) 
Glukozaminitol (GlcN-ol) 
Guloza (Gul) 
Idoza (Ido) 
Ksyloza (Xyl) 
Ksyluloza (Xul) 
Kwas winowy 
Liksoza (Lyx) 
Mannoza (Man) 
Mannozamina (ManN) 
Psikoza (Psi) 
Ramnitol (Rha-ol) 
Ramnozamina (RhaN) 
Ramnoza (Rha) 
Ryboza (Rib) 
Rybuloza (Rui) 
Sorboza (Sor) 
Tagatoza (Tag)' 
Taloza (Tal) 
Treoza 

2,3-Dihydroksypropanal 
a/Io-Heksoza 
altro-Heksoza 
arab ino-Pentoza 
6-Deoksyglukoza 
2-Amino-2,6-dideoksyglukoza 
erytro-Tetroza 
glicero-Tetruloza 
arabino-Heks-2-uloza 
6-Deoksy-o-galaktitol 
1-Deoksy-o-galaktitol 
2-Amino-2,6-dideoksygalaktoza 
6-Deoksygalaktoza 
galakto-Heksoza 
2-Amino-2-deoksygalaktoza 
2-Amino-2-deoksy-o-galaktitol 
Propano-1,2,3-triol 
1,3-Dihydroksypropanon 
gluko-Heksoza 
2-Amino-2-deoksyglukoza 
2-Amino-2-deoksyglukitol 
gulo-Heksoza 
ido-Heksoza 
ksylo-Pentoza 
treo-Pent-2-uloza 
Kwas erytrarowy /trearowy 
likso-Pentoza 
manno-Heksoza 
2-Amino-2-deoksymannoza 
rybo-Heks-2-uloza 
1-Deoksymannitol 
2-Amino-2,6-dideoksymannoza 
6-Deoksymannoza 
rybo-Pentoza 
er ytro-Pent-2-uloza 
ksyło-Heks-2-uloza 

likso-Heks-2-uloza 
talo-Heksoza 
treo-Tetroza 
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(b) Powszechnie stosowane nazwy zwyczajowe 

Abekoza (Abe) 
Amicetoza 
Amyloza 
Apioza (Api) 
Arkanoza 
Askary łoza 
Boiwinoza 
Celobioza 
Celo trioza 

Chałko trioza 

Chalkoza 
Cymaroza 
2-Deoksyglukoza 

(2dGlc) 
2-Deoksyryboza (dRib) 
Di gin o za 
Digitaloza 
Digitoksoza 
Ewaloza 
Ewernitroza 

Gencjanoza 

Gencjobioza 
Hamameloza 
Inulina 
Izolewoglukozenon 

Izo maltoza 
Izomaltotrioza 

Izopanoza 

Kladynoza 
Koji bioza 
Kolitoza 
Kwas askorbinowy 
Kwas muraminowy 
Kwas neuraminowy 

Laktoza (Lac) 

3,6-Dideoksy-o-ksy/o-heksoza 
2,3,6-Trideoksy-o-erytro-heksoza 
(1 -+ 4)-ix-o-Glukopiranan 
3-C-(Hydroksymetylo )-glicero-tetroza 
2,6-Dideoksy-3-C-metylo-3-0-metylo-ksy/o-heksoza 
3,6-Dideoksy-L-arabino-heksoza 
2,6-Dideoksy-o-guloza 
~-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 4)-o-glukoza 
~-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 4)-~-o-glukopiranozylo-

(1 -+ 4)-o-glukoza 
a-L-Ramnopiranozylo(l -+ 2)-[ix-L-ramnopiranozylo

(1 -+ 4)]-o-glukoza 
4,6-Dideoksy-3-0-metylo-o-ks y/o-heksoza 
6-Deoksy-3-0-metylo-r ybo-heksoza 

2-Deoksy-arabino-heksoza 
2-Deoksy-erytro-pentoza 
2,6-Dideoksy-3-0-metylo-likso-heksoza 
6-Deoksy-3-0-metylo-o-galaktoza 
2,6-Dideoksy-o-rybo-heksoza 
6-Deoksy-3-C-metylo-o-mannoza 
2,3,6-Trideoksy-3-C-metylo-4-0-metylo-3-nitro-

L-arabino-heksoza 
~-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 6)-ix-o-glukopiranozylo-

(1+-+2)-~-o-fruktofuranozyd 

~-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 6)-o-glukoza 
2-C-(Hydroksymetylo)-o-ryboza 
(2-+ 1)-~-o-Fruktofuranan 
1,6-Anhydro-2,3-dideoksy-~-o-g/icero-heks-

2-enopiranoz-4-uloza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 6)-o-glukoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(l -+ 6)-ix-o-glukopiranozylo

(1 -+ 6)-o-glukoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 4-[ix-o-glukopiranozylo-

(1 -+ 6)]-o-glukoza 
2,6-Dideoksy-3-C-metylo-3-0-metylo-L-rybo-heksoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 2)-o-glukoza 
3,6-Dideoksy-L-ksy/o-heksoza 
L-treo-Heks-2-enono-1,4-lakton 
2-Amino-3-0-[(R)-1-karboksyetylo ]-2-deoksy-o-glukoza 
Kwas 5-amino-3,5-dideoksy-o-glicero-o-ga/akto-non-2-

ulozonowy 
~-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 4)-o-glukoza 



Dodatek I. Nazwy zwyczajowe 

Laktozamina (LacN) 
Laktozodiamina 

(LacdiN) 
Laminarabioza 
Lewoglukozan 
Lewoglukozenon 

Maltoza 
Manninotrioza 

Melecytoza 

Melibioza 
Mycynoza 
Mykaroza 
Nigeroza 
Nojirimycyna 
Nowioza 
Oleandroza 
Panoza 

Paratoza 
Planteoza 

Primweroza 
Rafinoza 

Rodinoza 
Rutynoza 
Sacharoza (cukroza) 
Sarmentoza 
Sedoheptuloza 
Sedoheptulozan 
Soforoza 
Sola trioza 

Stachioza 

Streptoza 
ct,ix-Trehaloza 
Trehalozamina 

Turanoza 
Tyweloza (Tyv) 
Umbeliferoza 

~-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 4)-o-glukozamina 
2-Amino-2-deoksy-~-o-galaktopiranozylo-(1 -+ 4)-

o-gl ukozamina 
~-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 3)-o-glukoza 
1 ,6-Anhydro-~-o-glukopiranoza 

l,6-Anhydro-3,4-dideoksy-~-o-glicero-heks-3-eno-

piranoz-2-uloza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 4)-o-glukoza 
ix-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 6)-ix-o-galaktopiranozylo

(1 -+ 6)-o-glukoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 3)-~-o-fruktofuranozylo-

(2 +-+ 1)-ix-o-glukopiranozyd 
ix-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 6)-o-glukoza 
6-Deoksy-2,3-di-O-metylo-o-alloza 
2,6-Dideoksy-3-C-metylo-L-r ybo-heksoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 3)-o-glukoza 
5-Amino-5-deoksy-o-glukopiranoza 
6-Deoksy-5-C-metylo-4-0-metylo-L-likso-heksoza 
2,6-Dideoksy-3-0-metylo-L-arabino-heksoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 6)-ix-o-glukopiranozylo-

(1 -+ 4)-o-glukoza 
3,6-Dideoksy-o-rybo-heksoza 
ix-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 6)-~-o-fruktofuranozylo

(2-+ 1)-ix-o-glukopiranozyd 
~-o-Ksylopiranozylo-(1 -+ 6)-o-glukoza 
ix-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 6)-ix-o-glukopiranozylo-

(1+-+2)-~-o-Fruktofuranozyd 

2,3,6-Trideoksy-L-treo-heksoza 
ix-L-Ramnopiranozylo-(1 -+ 6)-o-glukoza 
~-o-Fruktofuranozylo-(2 +-+ 1)-ix-o-glukopiranozyd 
2,6-Dideoksy-3-0-metylo-o-ks ylo-heksoza 
o-altro-Hept-2-uloza 
2,7-Anhydro-~-o-altro-hept-2-uloza 

~-o-Glukopiranozylo-(1-+ 2)-o-glukoza 
ix-L-Ramnopiranozylo-(1 -+ 2)-[~-o-glukopiranozylo-

(1 -+ 3)]-o-galaktoza 
ix-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 6)-ix-o-galaktopiranozylo-

(1 -+ 6)-ix-o-glukopiranozylo-(1+-+2)-~-o-fruktofuranozyd 
5-Deoksy-3-C-formylo-L-liksoza 
ix-o-Glukopiranozylo-(1+-+1)-ix-o-glukopiranozyd 
2-Amino-2-deoksy-ix-o-glukopiranozylo-(1+-+1)-

ix-o-glukopiranozyd 
ix-o-Glukopiranozylo-(1 -+ 3)-o-fruktoza 
3,6-Dideoksy-o-arabino-heksoza 
ix-o-Galaktopiranozylo-(1 -+ 2)-ix-o-galaktopiranozylo-

(1+-+2)-~-o-fruktofuranozyd 
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(c) Nazwy zwyczajowe utworzone przez modyfikację niestandardowych 
nazw macierzystych 

Ak:ozamina 
Bacylozamina 
Daunozamina 
Desozamina 
Forozamina 
Garozamina 
Kanozamina 
Kansozamina 
Mykaminoza 
Mykozamina 
Perozamina 
Pneumozamina 
Purpurozamina C 
Rodozamina 

3-Amino-2,3,6-trideoksy-L-ksylo-heksoza 
2,4-Diamino-2,4,6-trideoksy-o-glukoza 
3-Amino-2,3,6-trideoksy-L-likso-heksoza 
3,4,6-Trideoksy-3-dimetyloamino-o-ksylo-heksoza 
2,3,4,6-Tetradeoksy-4-dimetyloamino-o-erytro-heksoza 
3-Deoksy-4-C-metylo-3-metyloamino-L-arabinoza 
3-Amino-3-deoksy-o-glukoza 
4,6-Dideoksy-3-C-metylo-2-0-metylo-L-mannoza 
3,6-Dideoksy-3-dimetyloamino-o-glukoza 
3-Amino-3,6-dideoksy-o-mannoza 
4-Amino-4,6-dideoksy-o-mannoza 
2-Amino-2,6-dideoksy-o-taloza 
2,6-Diamino-2,3,4,6-tetradeoksy-o-erytro-heksoza 
2,3,6-Trideoksy-3-dimetyloamino-likso-heksoza 



Dodatek II. Glosariusz terminów opartych na ogólnej nazwie glikoza 
Formy standardowe (w nawiasach kwadratowych podano nazwy powszechnie używane w biochemii) 

Klasa Aminocukier" Kwas uronowyh Kwas ulozonowy Rodzina kwasu 
(zwykle jako acetamido uronian ulozonian sjalowegoh 
(N-acetylo)-pochodna) 

0-0H glikoza aminodeoksyglikoza kwas glikouronowy kwas glikoulozonowy kwas neuraminowy 
glikouronian glikou/ozonian kwas sjalowy 

[glikozamina] [kwas keto glikonowy] 

o- glikozy I aminodeoksyglikozyl kwas kwas [neuraminozyl]0 

glikozylouronowy glikoulozylonowy [sjalozyl] 0 

glikozylouronian glikoulozylonian 
[glikozaminy I] [glikouronozyl] 

glikozyd aminodeoksyglikozyd kwas kwas [neuraminozyd] o-OR glikozydouronowy glikoulozydonowy [sjalozyd] 
g/ikozydouronian glikoulozydonian 

[glikozaminid] [glikouronid] 

<YOR glikozydaza aminodeoksyglikozydaza glikozydouronaza glikoulozydonaza [ neuraminidaza] 
[glikozydo-

hydrolaza] 
[glikozaminidaza] [glikouronidaza] [sjalidaza] 

glikozy Io- aminodeoksyglikozylo- glikozylourono- [neuraminozylo-OcONDP transferaza transferaza transferaza transferaza] V , 
[glikozaminylotransferaza] [glikouronozylotransferaza] [ sjalozylotransferaza] 

• Termin szeroko stosowany w literaturze biochemicznej. 
b W zastosowaniu biochemicznym mieści w sobie rodziny „glikuronoza'', „sjaloza" i „neuraminoza". 
c „Neuraminyl" i „sjalil" są również stosowane, ale mogą być interpretowane jako odpowiednie grupy acylowe; podane terminy są dla glikozydów 

właściwsze. 
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