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ھي مركبات الدیھایدیةأوكیتونیة متعددة الھیدروكسیل و التي عند تحللھا مائیا تعطي

تتراوح من ثالث الى   nحیث

:وھي التي تتألف من جزیئة واحدة و ال یمكن تجزئتھا الى وحدات أصغر ومن أھمھا 

 

                   Glucose                Mannose    

وتشمل السكریات التي تحوي على وحدتي سكر أو أكثر مرتبطة مع بعضھا بواسطة اصرة كالیكوسیدیة

مع بعضھا بآصرة  والتي تتكون من وحدتي سكر مرتبطة
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Carbohydrates الكربوھیدرات 

ھي مركبات الدیھایدیةأوكیتونیة متعددة الھیدروكسیل و التي عند تحللھا مائیا تعطي

صیغتھا العامةالھیدروكسیل، متعدد n(CH2O)حیث

:عدة االف ، ویمكن تصنیف الكربوھیدرات الى 

 : Monosaccharides

وھي التي تتألف من جزیئة واحدة و ال یمكن تجزئتھا الى وحدات أصغر ومن أھمھا 

Glucose                Mannose     Galactose                     

:Oligosaccharides  السكریات قلیلة الوحدات

وتشمل السكریات التي تحوي على وحدتي سكر أو أكثر مرتبطة مع بعضھا بواسطة اصرة كالیكوسیدیة

والتي تتكون من وحدتي سكر مرتبطة  Disaccharides 

:وأھم ھذه السكریات   (C
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 الكربوھیدرات : ھي مركبات الدیھایدیةأوكیتونیة متعددة الھیدروكسیل و التي عند تحللھا مائیا تعطي

متعدد كحولي الدیھایدأوكیتون  

 عدة االف ، ویمكن تصنیف الكربوھیدرات الى 

Monosaccharides سكریات أحادیة _ 1  

 وھي التي تتألف من جزیئة واحدة و ال یمكن تجزئتھا الى وحدات أصغر ومن أھمھا 

 

 

 

 

 

                     Ribose 

 

السكریات قلیلة الوحدات _ 2  

 وتشمل السكریات التي تحوي على وحدتي سكر أو أكثر مرتبطة مع بعضھا بواسطة اصرة كالیكوسیدیة

Disaccharides  مثل السكریات الثنائیة 

(C-O-C)كالیكوسیدیةإیثریة 
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CH2OH    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمثلتھا األحادیةومن

وھي المواد األساسیة لخزن الطاقة في الحیوان والنبات

الذي یدخل في تركیب النبات ، جمیع السكریات المتعددة غیر مختزلة بسبب
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 : Polysaccharides 

األحادیةومن للسكریات بولیمرات عالي،عبارةعن

وھي المواد األساسیة لخزن الطاقة في الحیوان والنبات)   glycogen، كالیكوجین

الذي یدخل في تركیب النبات ، جمیع السكریات المتعددة غیر مختزلة بسبب

OHالحرة مجموعة  احتوائھاعلى من 
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Polysaccharides 3 _ سكریات متعددة  

عالي،عبارةعن جزیئي وزن ذات سكریات  

كالیكوجین ،(   (Starchالنشأ) 

الذي یدخل في تركیب النبات ، جمیع السكریات المتعددة غیر مختزلة بسبب)   Cellulose السلیلوز( و  

  الكبیربالرغم وزنھاالجزیئي
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ھو كشف عام لجمیع المركبات السكریة یعتمد على سحب جزیئات الماء من المركب السكري    
بواسطة حامض قوي مثل حامض الكبریتیك حیث یتكون مركب الفورفورالFurfuralاذا

بعد ذلك یتحد الفورفورال مع  ،

         Furfural 

ثم. من السكر ویضاف لھ قطرتان من محلول الفا نفثول ویمزج جیدا 

تقریبا من حامض الكبریتیك المركز تدریجیا 

.نالحظ تكون حلقة بنفسجیة تفصل بین الطبقتین المائیة والعضویة 

مل من االیثانول
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بالكربوھیدرات :

Molisch’s Test 

ھو كشف عام لجمیع المركبات السكریة یعتمد على سحب جزیئات الماء من المركب السكري    
بواسطة حامض قوي مثل حامض الكبریتیك حیث یتكون مركب الفورفورال

،كان السكر خماسي او یتكون مشتق الفورفورال اذا كان السكر سداسي 
.  محلول الفا نفثول لیكون معقد یظھر بشكل حلقة بنفسجیة

:Reagents 

α- Naphthol solution  5محلول الفا نفثول الكحولي %

sulfuric Acid  حامض الكبریتیك المركز

من السكر ویضاف لھ قطرتان من محلول الفا نفثول ویمزج جیدا 

تقریبا من حامض الكبریتیك المركز تدریجیا   (2ml)ةویضاف

نالحظ تكون حلقة بنفسجیة تفصل بین الطبقتین المائیة والعضویة 

مل من االیثانول 100غم من الفا نفثول في  1یحضر محلول الفا نفثولباذابة 

 الكیمیاء الحیاتیة العملي                                                                        الفصل االول

 الكشوفات الخاصة بالكربوھیدرات 

 

Molisch’s Test 1_كشف مولش  

ھو كشف عام لجمیع المركبات السكریة یعتمد على سحب جزیئات الماء من المركب السكري    
 بواسطة حامض قوي مثل حامض الكبریتیك حیث یتكون مركب الفورفورال

كان السكر خماسي او یتكون مشتق الفورفورال اذا كان السكر سداسي 
 محلول الفا نفثول لیكون معقد یظھر بشكل حلقة بنفسجیة

 

 

 

 

Reagents المواد والكواشف 

محلول الفا نفثول الكحولي _ 1  

حامض الكبریتیك المركز _ 2  

 طریقة العمل :

من السكر ویضاف لھ قطرتان من محلول الفا نفثول ویمزج جیدا    (0.5ml)یؤخذ 

ةویضاف بصورمائل االنبوبة تمسك  

نالحظ تكون حلقة بنفسجیة تفصل بین الطبقتین المائیة والعضویة  ،وعلى جدران االنبوبة   

یحضر محلول الفا نفثولباذابة : مالحظة   
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+                          

 

ویتكون. یعتمد كشف فھلنك على أختزال ایون النحاسیك إلى ایون النحاسوز بواسطة السكریات  المختزلة 

اما محلول الثاني فھو فھلنكویتكون من كبریتات النحاسیك 

) ملح روشل(ویتكون من خلیط من ھیدروكسید الصودیوم مع ترترات الصودیوم البوتاسیوم 

وعند أستخدام ھذا الكاشف یؤخذ مقداران متساویان من المحلولین

أزرق باھت ھي ھیدروكسید النحاسیك

التي سرعان ما تذوب في وجود ملح روشل معطیة لون أزرق قاتم ومن ھذا تبرز أھمیة ملح روشل في 

   

Cuso4+ 2NaoH                   Cu
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+                          → 

كیف تتكون الحلقة البنفسجیة بین سطحي المحلولین كیمیاویاً ؟

مجموعة من المركبات تعطي كشف مولش ؟

لماذا تعطي الكثیر من البروتینات كشف مولش ؟

یعتمد كشف فھلنك على أختزال ایون النحاسیك إلى ایون النحاسوز بواسطة السكریات  المختزلة 

ویتكون من كبریتات النحاسیك ) أ(كاشف فھلنك من محلولین احدھما فھلنك 

ویتكون من خلیط من ھیدروكسید الصودیوم مع ترترات الصودیوم البوتاسیوم 

وعند أستخدام ھذا الكاشف یؤخذ مقداران متساویان من المحلولین  Sodium potassium tartrate 

أزرق باھت ھي ھیدروكسید النحاسیك ویالحظ عند االضافة تكون مادة جیالتینیة ذات لون

التي سرعان ما تذوب في وجود ملح روشل معطیة لون أزرق قاتم ومن ھذا تبرز أھمیة ملح روشل في 

:بشكل ذائب ویمكن بیان ذلك كاالتي

   OH 

+ 2NaoH                   Cu + Na2So4 

OH 
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:المناقشة  

كیف تتكون الحلقة البنفسجیة بین سطحي المحلولین كیمیاویاً ؟/ 1س  

مجموعة من المركبات تعطي كشف مولش ؟اي / 2س  

لماذا تعطي الكثیر من البروتینات كشف مولش ؟/ 3س  

كشف فھلنك_ 2 

 یعتمد كشف فھلنك على أختزال ایون النحاسیك إلى ایون النحاسوز بواسطة السكریات  المختزلة 

 كاشف فھلنك من محلولین احدھما فھلنك 

ویتكون من خلیط من ھیدروكسید الصودیوم مع ترترات الصودیوم البوتاسیوم ) ب(  

Sodium potassium tartrate  

ویالحظ عند االضافة تكون مادة جیالتینیة ذات لون) فھلنك أ وب (  

 التي سرعان ما تذوب في وجود ملح روشل معطیة لون أزرق قاتم ومن ھذا تبرز أھمیة ملح روشل في 

بشكل ذائب ویمكن بیان ذلك كاالتي جعل ھیدروكسید النحاسیك  
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وعلیھ فیمكن اعتبار الخلیط المتساوي من محلول فھلنك أوب. محلوالً أزرق اللون یذوب ملح روشل مكوناً   

)ماء + اوكسید النحاسیك (ما ھو اال  ھیدروكسید النحاسیك   

:مع محلول فھلنك فان التفاعل یمكن تفسیره كما یلي   Y وفي حالة تفاعل السكر المختزل ولیكن رمزه 

 

CuO 

 +  Y                           YO   + Cu2O 

CuO 

 سكر مؤكسد سكر مختزل اوكسید نحاسیك  

 یعتبر المحلول أعاله صالحا لالستعمال عند عدم تغیر لونھ بالغلیان ، وبعكسھ یظھر بالغلیان راسب یتراوح

.لونھ بین األصفر والبني   

المراد الكشف عنھمل من محلول السكر 2بعد التأكد من صالحیة محلول فھلنك لالستعمال اضف للكاشف   

ففي حالة وجود سكر مختزل یتكون راسب یتدرج لونھ. مع التسخین على اللھب المباشر إلى درجة الغلیان   

وفي حالة السكر غیر مختزل فان لون المحلول) كشف موجب(من االصفر الى البني من اوكسید النحاسوز   

).كشف سالب(االزرق الغامق یبقى دون اي تغییر   

 

 مالحظات 

المكون من حجمیا متساویین من فھلنك ( لزیادة حساسیة ھذا الكشف یستحسن تخفیف محلول فھلنك _ 1  

بالماء المقطر وبذلك تسھل مشاھدة الراسب االحمر مھما قات كمیتھ اما عند استخدام 5:1بنسبة ) أ و ب   

مییز الكمیات الضئیلةالمحلول كما ھو فان لون الكاشف األزرق الغامق قد یجعل من الصعوبة رؤیة او ت  

.من الراسب ، ان تكونت    
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:یتراوح لون اكسید النحاسوز بین االصفر والبني كاالتي _ 2  

 االصفر         البرتقالي         االحمر         البني فكلما كانت جزیئات الراسب دقیقة وصغیر فكلما 

.تكون حجوم دقائق الراسب كبیرة یمیل اللون الى االصفر وبالعكس یطغي اللون االحمر عندما   

:لكاشف فھلنك المبحوث عنھ سابقا عدة عیوب منھا   

والذي یتمثل في تحطیمھ الكمیات القلیلة جدا من   NaOH  1_مادة وجودھ یسبب السيءالذي التأثیر  

.السكریات   

الیمكن الكشف عن المواد السكریة المختزلة الموجودة في محیط حامضي مالم تعادل ھذه الحامضیة _ 2  

.ویصبح المحلول متعادال او ضعیف القاعدیة   

یحتاج محلول فھلنك الى قنینتین منفصلتین ، وال یصح مزج المحلولین وتركھما لفترة طویلة لتجنب_ 3  

اتي وفي مثل ھذه الحالة فان مجرد غلیان محلول فھلنك بمفردهحدوث ما یسمى بظاھرة االختزال الذ  

 یكون كافیا لتكوین الراسب االحمر ولذا وجب دوما وقبل استخدام كاشف فھلنك التأكد من صالحیتھ ویتم

.ذلك بغلیھ بمفرده مع مالحظة عدم حدوث اي تغییر في لونھ او ظھور راسب احمر   

في الكشف عن سكر الكلكوزفي البول وذلك الن بعض المركبات یستحسن عدم استخدام ھذا الكاشف _ 4  

 الطبیعیة الموجودة بالبول تختزل محلول فھلنك اذا وجدت بكمیات اعلى من المعدل الطبیعي ومنھا فیتامین

Uric acid  (وحامض البولیك او حامض الیوریك Ascorbic acid )حامض االسكوربیك C 

.د السكریة وغیر السكریة المختزلة اي تنعدم میزة الختیار بین الموا   

امالح الفوسفات الموجودة طبیعیا في البول ، تترسب معطیة راسب یعمل للخضرة عند استخدام كاشف_ 5  

.فھلنك للكشف عن سكر الكلكوز في البول   

 واالن اصبح باإلمكان اعطاء فكرة عامة عن فوائد المواد الداخلة في تركیب محلول فھلنك والتي تلخص 

:بما یلي   
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Copper sulfate 1 _ كبریتات النحاس  

.إلعطاء راسب یسھل رؤیتھ وھو أوكسید النحاسوز األحمر   

Sodium hydroxide 2 _  صودا الكاویة  

 العطاء المحلول القلویة الالزمة لحدوث التفاعل ، وتكوین ھیدروكسید النحاسیك ھو المصدر ألوكسید

.النحاسوز األحمر   

Rotchel salt 3 _ملح روشل  

.الذابة ھیدروكسید النحاسیك وجعلھ ذائبا في المحلول وال ینفصل الى اوكسید النحاسیك االسود بالغلیان   

 

:االسئلة   

ما ھو التركیب الكیمیاوي لملح روشل وما فائدة اضافتھ الى المحلول ؟/ 1س  

ما ھو محلول فھلنك أ وفھلنك ب ؟ فسر سبب وجود لون المحلول ؟/ 2س  

لفرق في اللون بین أوكسید النحاسیك وأوكسید النحاسوز ؟ما ا/ 3س  

ما ھي مساوئ كشف فھلنك ؟/ 4س  

ھل یستخدم حالیا كشف فھلنك لمعرفة كمیة الكلكوز في البول ؟ لماذا ؟/ 5س  

اذكر بعض المركبات المختزلة من غیر السكریات والتي تعطي كشفا موجبا مع كاشف فھلنك ؟/ 6س  

یعتمد كشف فھلنك ؟على اي خاصیة / 7س  

كیف یمكن زیادة حساسیة كشف فھلنك ؟/ 8س  
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Benedict Test كشف بندكت_3  

 وھو كشف عام لجمیع السكریات المختزلة حیث تختزل امالح النحاسیك في محیط قاعدي ضعیف مكونة 

.Cu2Oراسب احمر من أوكسید النحاسوز 

 یعتمد كشف بندكت على نفس االساس العلمي المبني علیھ اختبار فھلنك مع بعض الممیزات التي تجعلھ 

:یفضل على االخیر ومن ھذه الممیزات   

اكثر حساسیة من كشف فھلنك ولھذا فھو افضل من محلول فھلنك للكشف عن الكلوكوز في البول _ 1  

).حاالت البول السكري (  

.لیس لھا تأثیر متلف على الكلوكوز كاربونات الصودیوم _ 2  

.ال تحدث ظاھرة االختزال الذاتي _ 3  

.ال تحتاج اال إلى قنینة واحدة حیث أنھ ُمكون من محلول واحد فقط _ 4  

:مالحظات   

تجعل المحیط قاعدي ضعیف وبذلك نضمن استجابة المواد السكریة   Na2CO3 كاربونات الصودیوم _ 1
.وفرت ھنا صفة االختزال المختزلة اي ت) دون غیرھا (  

–احمر  –برتقالي  - اصفر(في الحاالت الموجبة للكشف یظھر راسب یتراوح لونھ بین االصفر والبني _2  

.ولون أزرق رائق في الحاالت السالبة للكشف ) بني   

 

:المواد والكواشف   

 : Quahitative Benedict Test  كاشف بندكت الوصفي 

غم من كربونات الصودیوم الالمائیة في حوالي  100+ ت البوتاسیوم غم من سترا 173ویحضر بإذابة   

یضاف الى الراشح محلول . یبرد المحلول ثم یرشح . مل من الماء المقطر مع االستعانة بالتسخین  800  
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مل من الماء المقطر  100غم من كبریتات النحاس البلوریة في  17.3كبریتات النحاس المحضر بإذابة 
.الى لتر واحد بالماء المقطر یكمل الحجم   

 : Method  طریقة العمل 

مل من محلول بندكت في أنبوبة اختبار ورج الخلیط ثم ضعھ 5أضف قطرتین من المحلول السكري إلى   

.دقائق والحظ النتیجة 10في حمام مائي مغلي لمدة   

:االسئلة   

ما ھو لون وطبیعة الراسب المتكون ؟/ 1س  

النحاس یمكن استعمالھا ؟أي المركبات عدا / 2س  

ما ھو دور سترات الصودیوم ؟/ 3س  

ما الفرق بین محلولي فھلنك وبندكت ؟/ 4س  

 

   كشف بارفوید_ 4

وحامض الخلیك وھذا الكشف یختلف عن   (CH3COO)2Cuكاشف بارفوید عبارة عن خالت النحاسیك 

وز بشكل راسب احمر من كشفي فھلنك وبندكت في ان اختزال ایونات النحاسیك الى ایونات النحاس  

وبما ان عملیة .یتم ھنا في وسط حامضي بدال من المحیط القاعدي في كشف فھلنك وبندكت   Cu2O 

 االختزال في الوسط الحامضي تحدث بصعوبة لذا فالسكریات االحادیة المختزلة فقط تحول النحاسیك

یستعمل لتمییز السكریات االحادیة االزرق الى النحاسوز بشكل راسب احمر وعلیھ یقال ان كاشف بارفوید  

.قویة االختزال مثل الكلوكوز والفركتوز عن السكریات الثنائیة  ضعیفة االختزال مثل المالتوز والالكتوز  

 ویلعب الزمن الذي تستغرقھ التجربة دورا ھاما في تحدید ایجابیة الكشف اذ انھ بزیادة زمن التسخین فان 

مكن ان تعطي كشف موجب وذلك لتحللھا المائي في الوسط الحامضي السكریات الثنائیة المختزلة ی  

بالضافة الى التسخین ،الى سكریات احادیة والتي الیھا یعزى ایجابیة الكشف لذا فعند) حامض الخلیك(  
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.اجراء كشف بارفوید یجب ان تعطي اھمیة كبیرة للزمن الذي تستغرقھ التجربة بحیث ال یتجاوزھا  

 

:المواد والكواشف   

 كاشف بارفوید

یرشح المحلول ثم . مل من الماء المقطر 200غم من خالت النحاس البلوریة في  13.3یحضر بإذابة   

.مل من حامض الخلیك الثلجي 1.9یضاف   

:طریقة العمل   

مل من محلول بارفوید في أنبوبة اختبار ثم ضعھ في حمام مائي 1اضف بضع قطرات من السكر إلى   

یظھر) االختبار الموجب(الحظ انھ في حالة وجود السكریات االحادیة . بالضبط دقائق 10مغلي لمدة   

 راسب احمر ضئیل الكمیة یكون مستقرا في قاع االنبوبة بینما في حالة سلبیة للكشف وكما ھو الحال في 

.قالسكریات الثنائیة المختزلة او السكریات غیر المختزلة یظل المحلول محتفظاً بلونھ االزرق الرائ  

 

:االسئلة   

الى أي مدى یختلف كاشف بارفوید عن كاشف فھلنك ؟/ 1س  

ما ھو الفرق بین محلولي بندكت و بارفوید ؟/ 2س  

ما ھي السكریات التي تتأثر بكاشف بارفوید ؟/ 3س  

لماذا یجب التقید بفترة التسخین في حالة كشف بارفوید و ال یمكن التسخین لفترة طویلة ؟/ 4س  
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كشف خاص بالسكریات الكیتونیة ، حیث تعطي السكریات الكیتونیة لون وردي او بصلي عند تسخینھا 

لتكون   (3M)HCLحامض

د لونھ وردي او بصلي مع مالحظة 

 

������	
��	
��
������

 

كون قوتھا االختزالیة  12%HCL

الموجود في الكاشف الى الكلكوز والفركتوز

ن االلدوزات قد تعطي اللون األحمر نظراً لتحولھا التدریجي الى كیتوزات بفضل
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  : Seliwanoff’s Test

كشف خاص بالسكریات الكیتونیة ، حیث تعطي السكریات الكیتونیة لون وردي او بصلي عند تسخینھا 

حامض الكیتونیةمع السكریات ھنا تتفاعل حیث 

د لونھ وردي او بصلي مع مالحظة مشتق الفورفورال الذي یتفاعل بدوره مع الریسورسینول لیعطي معق

.االھتمام بوقت التسخین جیدا 

 

��
�

����������
�������� 			����	�����	�������	

12%HCL االلدوزات ال تكون مشتق الفورفورال تحت نفس ھذه الظروف

.اقل مقرنة بالسكریات الكیتونیة 

الموجود في الكاشف الى الكلكوز والفركتوز  HCL السكروز یعطي ھذا الكشف لتحللھ المائي بواسطة

.واألخیر یكون مع الكاشف اللون األحمر كما ذكر سابقاً 

ن االلدوزات قد تعطي اللون األحمر نظراً لتحولھا التدریجي الى كیتوزات بفضل

.الكشف یعتبر خاص بالسكریات الكیتونیة السداسیة كالفركتوز 
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Seliwanoff’s Test كشف سلفانوف_ 5  

 كشف خاص بالسكریات الكیتونیة ، حیث تعطي السكریات الكیتونیة لون وردي او بصلي عند تسخینھا 

  سلفانوف كاشف محلول مع

 مشتق الفورفورال الذي یتفاعل بدوره مع الریسورسینول لیعطي معق

 االھتمام بوقت التسخین جیدا 

 

 

															 

 

:مالحظات   

االلدوزات ال تكون مشتق الفورفورال تحت نفس ھذه الظروف _ 1  

 اقل مقرنة بالسكریات الكیتونیة 

السكروز یعطي ھذا الكشف لتحللھ المائي بواسطة _ 2  

 واألخیر یكون مع الكاشف اللون األحمر كما ذكر سابقاً 

ن االلدوزات قد تعطي اللون األحمر نظراً لتحولھا التدریجي الى كیتوزات بفضلعند زیادة التسخین فأ_ 3  

HCL 

الكشف یعتبر خاص بالسكریات الكیتونیة السداسیة كالفركتوز _ 4  
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:طریقة العمل   

من المحلول السكري في انبوبة اختبار ویضاف لھ   (1ml)  من محلول كاشف سلفانوف (0.5ml) یؤخذ 

.دقائق في حمام مائي مغلي ویالحظ ظھور اللون البصلي ) 5 - 3(لمدة ثم نسخن االنبوبة   

:تحضیر الكاشف   

. (3M)HCL مل من حامض100الریسورسینول  في  غم من مادة 0.05تذاب   

:مقارنة بن كشف   

لبیا                              سلفانوف                                         مولش  

مركز  الحامض  HCl  H2SO4المركز                      HCl   مركز      

الكاشف                        االورسینول                         الریزوسینول الفانفثول  

وردي محمر                             أخضر مزرق    اللون                              حلقة بنفسجیة  

 

:المناقشة   

اي السكریات تعطي الكشف بمدة أقصر ؟/  1س  

ھل یمكن استعمال ھذا الكشف للتمییز بین الفركتوز والسكروز ولماذا ؟/  2س  

لمدة طویلة نالحظ تكون اللون عند تسخین محلول الكلكوز والمالتوز مثال مع محلول سلفانوف/  3س  

األحمر؟   

Bial’s Test لبیاكشف _ 6  

الھیدروكلوریك حامض مع یتفاعالن واللذان Riboseو Xylose كشف خاص بالسكریات الخماسیة مثل 

السكریات  ،الفورفورال والذي بدوره یتحد مع االورسینول مكونا معقد اخضر مزرق  المركز لیكونان  

والذي بدوره یتحد مع  السداسیة فإنھا تكون مع الحامض مركب الھیدروكسي مثیل فورفورال  
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&'(
��� furfural

                 Furfural          

وتتحول الى سكریات خماسیة تعطي 

.األحادیة غیر الخماسیة تكون لون أخضر مصفر أو قھوائي 

مل من حامض الھیدروكلوریك المركز ثم یضاف 

من محلول كاشف بایل

دقائق ویالحظ تكون اللون االخضر 

.في حالة استعمال كمیات كبیرة من السكریات الخماسیة یتكون لونا ازرق بنفسجي 

مل من حامض الھیدروكلوریك 
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.ون بنياالورسینول مكونا معقد ذو ل

� furfural	
./012.3
������ 	456!	78!!"	9$: 5!;

 Orcinol 

وتتحول الى سكریات خماسیة تعطي   CO2 ورونیة تفقد ثنائي اوكسید الكاربون

األحادیة غیر الخماسیة تكون لون أخضر مصفر أو قھوائي 

مل من حامض الھیدروكلوریك المركز ثم یضاف  100غم من االورسینول في 

مل من محلول كلورید الحدیدیك

من محلول كاشف بایل  (1ml) انبوبةاختبارویضافلھ في السكري المحلول

دقائق ویالحظ تكون اللون االخضر )  5-3(ترج االنبوبة جیدا وتوضع في حمام مائي مغلي لمدة 

في حالة استعمال كمیات كبیرة من السكریات الخماسیة یتكون لونا ازرق بنفسجي 

مل من حامض الھیدروكلوریك  500غم من االورسینول في  1.5

. كلورید الحدیدیك %  10مل من محلول 

 الكیمیاء الحیاتیة العملي                                                                        الفصل االول

 االورسینول مكونا معقد ذو ل

9$: 5!;	 

 

 

 

:مالحظات  

ورونیة تفقد ثنائي اوكسید الكاربون یالحوامض ال_ 1  

.الفحص   

األحادیة غیر الخماسیة تكون لون أخضر مصفر أو قھوائي بقیة السكریات _ 2  

: المواد والكواشف   

غم من االورسینول في  3الكاشف یحضر بإذابة   

مل من محلول كلورید الحدیدیك 2.5الیھ   

: طریقة العمل  

المحلول من  (0.5ml) یؤخذ 

 ترج االنبوبة جیدا وتوضع في حمام مائي مغلي لمدة 

. المزرق   

في حالة استعمال كمیات كبیرة من السكریات الخماسیة یتكون لونا ازرق بنفسجي : مالحظة   

1.5یذاب : تحضیر الكاشف   

مل من محلول  1المركز یضاف بعدھا   
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:المناقشة   

ل ؟اما ھو أساس كشف بی/ 1س  

لماذا تعطي الحوامض الیورونیة سداسیة الكاربون نتیجة موجب ؟/ 2س  

دروكلوریك في الكشف ؟ما فائدة وجود حامض الھی/ 3س  

 

:Disaccharides Test 7 _ كشف السكریات الثنائیة  

 تعد كل من المالتوز والالكتوز و السكروز من اھم السكیات الثنائیة العدیمة اللون والتي تكون ذائبة في 

تتحلل ھذه السكریات مائیا الى سكریات احادیة بواسطة حامض  ،الماء وحلوة المذاق ونشطة بصریا 
یعتبر السكروز ھو السكر الثنائي الوحید الذي ال یمتلك , معدني مخفف وحرارة او باستخدام االنزیمات 

یتحلل المالتوز والالكتوز باستخدام حامض . الصفة االختزالیة لعدم احتوائھ على مجموعة الكربونیل الحرة 
. اما السكروز فیتحلل بواسطة حامض الكبریتیك  .الخلیك   

 

<=�>���		
����??�
�������� @A������																		 

=�>���
����??�
�������� 	A������ + A=�=�>���

∆																																														
 

D������
����??�
�������� 	A������ + E���>���

∆																																														
 

:طریقة العمل  

في أنبوبة اختبار ثم یضاف لكل منھا عشر  ) الكتوز –مالتوز (من السكر الثنائي   (3ml) یؤخذ  _ أ  

المحلول یبرد  ،دقیقة في حمام مائي مغلي ) 15(قطرات من حامض الخلیك المركز وتسخن االنبوبة لمدة 
مع التسخین غفي حمام مائي(بعد ذلك ویقسم الى قسمین یجري علیھما كشف بندكت وكشف بارفوید   

) .دقیقة 15- 5مغلي لمدة    
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كبریتیكن حامض ال

دقائق ، بعد ذلك یبرد المحلول ویعادل ب 
.ھیدروكسید الصودیوم ثم یقسم الى ثالث أقسام وتجري علیھا كشف بندكتوبارفویدوسلفانوف 

 

)مجموعة اختزالیة حرة (التي تحوي جذر االلدیھاید او الكیتون الحر 

ھیدرازین لتكون مشتقات بلوریة صفراء لھا أشكال ھندسیة مختلفة ودرجات 

معینة یمكن تشخیصھا تحت المجھر الضوئي بسھولة ، یعتبر ھذا االختبار 

یمكن تمییز سكر  للسكریات المتشابھة في بعض االختبارات السابقة ، فعلى سبیل المثال ال

ان السكروز ھو السكر الوحید. الكلكوز عن سكر الكالكتوز االعن طریق اختبار شكل البلورات الھندسیة 

ات السكریات االحادیةان بلور. الذي ال یعطي ھذا االختبار لعدم احتوائھ على المجموعة االختزالیة الحرة 

ماعدا الكالكتوز تكون غیر ذائبة في المحلول الساخن عكس بلورات المالتوز والالكتوز ولكنھا 

 + 3+3NH

 

 

من المحلول السكري في انبوبة اختبار ویضاف لھ كمیة زائدة من كاشف الفنیل
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ن حامض المنكحلواللسكروزفیأنبوبةاختبارویضافلھثالثقطراتم

دقائق ، بعد ذلك یبرد المحلول ویعادل ب ) 5(المركز ثم توضع األنبوبة في حمام مائي مغلي لمدة 
ھیدروكسید الصودیوم ثم یقسم الى ثالث أقسام وتجري علیھا كشف بندكتوبارفویدوسلفانوف 

 : Osazone Test

التي تحوي جذر االلدیھاید او الكیتون الحر )  ومن ضمنھا السكریات

ھیدرازین لتكون مشتقات بلوریة صفراء لھا أشكال ھندسیة مختلفة ودرجات 

معینة یمكن تشخیصھا تحت المجھر الضوئي بسھولة ، یعتبر ھذا االختبار  

للسكریات المتشابھة في بعض االختبارات السابقة ، فعلى سبیل المثال ال

الكلكوز عن سكر الكالكتوز االعن طریق اختبار شكل البلورات الھندسیة 

الذي ال یعطي ھذا االختبار لعدم احتوائھ على المجموعة االختزالیة الحرة 

ماعدا الكالكتوز تكون غیر ذائبة في المحلول الساخن عكس بلورات المالتوز والالكتوز ولكنھا 

والتفاعل العام لھذا الكشف ھو 

+3NH3 + 2H2O 

من المحلول السكري في انبوبة اختبار ویضاف لھ كمیة زائدة من كاشف الفنیل

 الكیمیاء الحیاتیة العملي                                                                        الفصل االول

(3ml)منكحلواللسكروزفیأنبوبةاختبارویضافلھثالثقطراتم یؤخذ_ ب  

المركز ثم توضع األنبوبة في حمام مائي مغلي لمدة 
ھیدروكسید الصودیوم ثم یقسم الى ثالث أقسام وتجري علیھا كشف بندكتوبارفویدوسلفانوف %) 10(  

Osazone Test كشف االوزانون_5  

ومن ضمنھا السكریات(المركبات   

ھیدرازین لتكون مشتقات بلوریة صفراء لھا أشكال ھندسیة مختلفة ودرجات  تتحد مع مع مركب الفنیل  

 melting point انصھار 

للسكریات المتشابھة في بعض االختبارات السابقة ، فعلى سبیل المثال الكشفاً ممیزا   

 الكلكوز عن سكر الكالكتوز االعن طریق اختبار شكل البلورات الھندسیة 

الذي ال یعطي ھذا االختبار لعدم احتوائھ على المجموعة االختزالیة الحرة    

 ماعدا الكالكتوز تكون غیر ذائبة في المحلول الساخن عكس بلورات المالتوز والالكتوز ولكنھا 

 والتفاعل العام لھذا الكشف ھو 

 

 

:طریقة العمل   

من المحلول السكري في انبوبة اختبار ویضاف لھ كمیة زائدة من كاشف الفنیل  (2ml) یؤخذ حوالي _ 1   
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توضع) .  غم من الفنیلھیدرازین  3+ غم من خالت الصودیوم البلوریة  3مزیج من (ھیدرازین   

.لمدة نصف ساعة ) بعد الرج الجید إلذابة الكاشف (االنبوبة في حمام مائي مغلي    

.قریبابلورات السكریات االحادیة سوف تنفصل بالمحلول الساخن بسرعة بعد مرور عشر دقائق ت_ 2  

دقیقة دون انفصال البلورات فھناك احتمال وجود سكریات ثنائیة ) 30(عند انقضاء فترة التسخین _ 3
فنالحظ عند ذلك تكون ) ترك االنبوبة تبرد تدریجیا (وفي ھذه الحالة نبرد ببطء ) مالتوز او الكتوز (  

.البلورات بشكل واضح   

slide ونفحص اشكالھا بعنایة تامة تحت المجھر ونسجل  نضع البلورات على شریحة زجاجیة _ 4  

 مالحظاتنا 

  

 : polysaccharides   السكریات المتعددة 

 مركبات عدیمة الطعم والرائحة تتكون من عدد كبیر من سالسل وحدات السكریات األحادیة وھذه السالسل 

یكوجین أو مستقیمة مثل السلیلوز قد تكون متفرعة مثل الكال  

:Iodine Test 8 -  كشف الیود  

 یعتمد ھذا الكشف على حدوث عملیة االمدصاص للیود على سطح النشأ أو الدكسترین معطیاً لونا أزرق 

 للنشأ وبنفسجي في حالة الدكسترین ، وتحدث ھذه العملیة بدرجة حرارة الغرفة ، ألن الحرارة العالیة ال

: شف بما یلي تساعد  على األمدصاص بسبب تھیج الجزیئات ، ویتأثر ھذا الك   

.حیث یختفي اللون عند ارتفاع درجة الحرارة ویرجع بالتبرید : الحرارة _ أ  

حیث ال یصح اجراء ھذا الكشف في وسط حامضي أو متعادل ،  :   (PH) وسط التفاعل _ ب  

 وال یصلح في الوسط القاعدي بسبب تفاعل الیود الحر مع القاعدة مكونا أمالح االیودید و االیودات

: التفاعل التالي وحسب    
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3I2 +6NaOH               5NaI +NaIO3 +3H2O 

)نالحظ عودة اللون ثانیة(یرجع الیود الحر ثانیة لحدوث التفاعالت التالیة   HCL ولكنعنداضافةحامض 

 

NaIO3 +  HCLHIO3 +NaCl 

5NaI +5 HCL                 5 HI + 5NaCl 

HIO3 + 5 HI                    3I2 + 3H2O 

:المواد والكواشف   

Starch solution 1 _ 1(محلول النشأ             (%  

Dextrin solution 2 _ 1(محلول الدكسترین      (%  

Glycogen solution 3 _محلول الكالیكوجین  

Filter paper 4 _                 ورقة ترشیح أو قطن  

Iodine solution 5 _              محلول الیود المائي  

Hydrochloric Acid 6 _  حامض الھیدروكلوریك المركز  

Sodium hydroxide 7 _   محلول ھیدروكسید الصودیوم  

: طریقة العمل   

من محلول النشأ في أنبوبة اختبار فیالحظ ظھور   (1ml) قطرات من محلول الیود الى ) 5-3(تضاف   

وباستمرار عملیة التسخین والتبرید . اللون االزرق ، عند التسخین سوف یختفي اللون ویظھر ثانیة بالتبرید   

 سوف تصل الى مرحلة تسخن فیھا االنبوبة فیختفي اللون وعند تبریدھا ال یظھر اللون مرة اخرى وھذا 

 یحدث بسبب تبخر الیود بصورة كلیة
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:الحامض التحلل المائي للنشأ بواسطة _ 9  

حیث یحدث تفاعل   HCL  تحدث عملیة تحلل النشأ تدریجیاً باستخدام حامض 

%#!F89ℎ
&
→I:J5$K!;#8L"	

&
→M8#ℎ8$K!;#8L"

&
→ I9ℎ8$K!;#8L"

&
→NF5#$%!

&
→O569$%! 

:طریقة العمل   

(2N)HCL حامض من ( 3ml) في أنبوبة اختبار ویضاف لھ   ( 1%) من محلول النشأ   (10ml)یوضع 

من مكونات االنبوبة كل ثالث دقائق  (1ml) ترج االنبوبة جیدا ثم توضع في حمام مائي مغلي ویتم سحب 

المسحوب الى قسمین یجري على االول   (1ml) دقیقة،یقسمال) 0،3،6،9،12،15( ایخالالالوقات  

 كشف الیود وعلى الثاني كشف بندكت بعد معادلة الحامضیة وتسجل النتائج التي یتم الحصول علیھا في 

.ورقة الحسابات   

 
 (+)  لون أزرق                  

 
غیر مختزل                  ) ــ(  

 
Starch 1 _  

 
 

لون بنفسجي                (+)   
 

غیر مختزل                  ) ــ(   
 

Amylodextrin  2 _  
 

 
لون أحمر نبیذي            (+)   

 
غیر مختزل                  ) ــ(  

 
Erthrodextrin 3 _  

 
 

لون أصفر بني             (+)   
 

غیر مختزل                  ) ــ(  
 

Achrodextrin 4 _  
 

 
أصفر بلون الیود            ) ــ(  

 
مختزل                       (+)   

  
Maltose  5 _  

 
 

أصفر بلون الیود            ) ــ(  
 

مختزل                       (+)   
 

Glucose 6 _  
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