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      Optical Purity النقاوة البصرية
أواصر الكاربون الكيرالية ( رال تنكس) تتأثرعندما تدخل المادة الفعالة بصرياً في أحدى التفاعل وال 

 . Optically Pureتكون هذه المادة ذات نقاوة بصرية 

 بأستخدام الصيغ التركيبية ، بين أي من المركبات التالية // س

 على مركز كيرالي ؟تحتوي . 1        

 تحمل الصفة الكيرالية ؟.    2

 Modelsالجواب األول من الصيغة التركيبية أما الجواب الثاني فيتم بأستخدام أشكال توضيحية / ج

 

a) 1-chloropentane 

b) 2-chloropentane 

c) 3-chloropentane 

d) 1-chloro-2-Methyl Pentane 

e) 2-chloro-2-Methyl Pentane 

f) 3-chloro-2-Methyl Pentane 

g) 4-chloro-2-Methyl Pentane 

h) 2-bromo-1-chlorobutane 

 :  gm\100ml 6.15عينة من الكولسترول المذاب في الكلوروفورم تركيزها // س

  سم وتسببت في تدوير للضوء 5جزء من هذا المحلول تم وضعه في انبوبة مقطاب طولها  . أ

 الدوران النوعي للكولسترول ؟أحسب  1.2º-المستقطب قدره     

 سم ؟10استنتج الدوران النوعي لنفس العينة إذا ما تم وضعها في انبوبة مقطاب طولها  . ب

    استنتج الدوران النوعي إذا ما تم تخفيف المحلول الى النصف ووضع في انبوبة عينة طولها  . ت

 ؟( سم10، سم 5)        
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 Structures of  Monosaccharides           حاديةالصيغة البنائية للسكرات األ

 

 : وهي كما يأتي األحادية صيغ للسكريات  3هنالك 

 
α -D-Glucopyranose      

الديهايد فالكلوكوز مثالً هو عبارة عن ( سلسلة مفتوحة ) المفتوحة   Fischerصيغة فيشر  -1

 ( Penta Hydroxy hexanal 2,3,4,5,6- ) متعدد الهيدروكسيل

 

          
 

على ( D،L)  ـحيث يتم تعيين ال (Ketoses* aldoses)وهكذا بالنسبة لبقية السكريات األحادية  

 ( L، اليسار Dاليمين ) على أخر كاربون كيرالية بعيدة عن الكربونيل   OHأساس اتجاه مجموعة 

 Cyclic  Fischer                            صيغة فيشر الحلقية -2

          Keto hexosesو   Aldo hexoses    يمكن ان توجد السكريات السداسية من نوع          

      اضافة الى الشكل المفتوح خاصة في محاليلها المائية( الخماسي او السداسي ) بالشكل الحلقي 

 oxide-ringحيث يكون التركيب الحلقي على شكل ( Mutarotationظاهرة الدون التلقائي ) 

 Furanمشتقة من الفيوران    Furanoseلقة خماسية ح - أ

 Pyranمشتقة من البايران   Pyranoseحلقة سداسية  - ب
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في محلولة المائي يكون بشكل حلقي ويسمى بـ الهيمي  D- Glucoseولقد اثبتت الدراسات ان 

حيث تشكالن النسبة العالية في حين (    بيتا ، الفا    )  Cyclic hemi acetalاسيتال الحلقي 

 ( .   1% اقل من  )   تشكيل السلسلة المفتوحة للكلوكوز في المحلول المائي نسبة ضئيلة جداً 

                 
 

   Haworth   Cyclic               رث الحلقيةاصيغة هو -3

  

 
    Hemi Acetal Formation -:تكوين الهيمي اسيتال 

 مع جزيئة كحول واحدة  األلديهايداتج تفاعل هو ن

 

 
             Furanose                                Pyranose                         Open               

           Hemi Acetal              Chain                                     Hemi Acetal   
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    Hemi Ketal Formation -:هيمي كيتال كوين الت

 واحد من الكحول ( مول)هو ناتج تفاعل الكيتون مع جزيئة 

 

 

 
 

او كيتونات متعددة  تالديهايداوالتفاعالت اعاله تنطبق على السكريات االحادية باعتبارها 

السكر  ةئضمن جزي(  والكربونيلالهيدروكسيل بين مجموعتي ) الهيدروكسيل حيث يكون التفاعل 

ن هيمي يوتكو  aldo hexosesالواحدة مما يؤدي الى تكوين هيمي اسيتال حلقي بالنسبة الـ 

   Ketohexoseكيتال حلقي بالنسبة الـ 

  بالنسبة الى السكريات االحادية االلديهايدية السداسيةaldo hexoses    فان التركيب الحلقي

على  C5في ذرة  OH مجموعة( هجوم)هو الغالب وينتج عن تفاعل   Pyranoseالسداسي 
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الجديدة اما ان  OHجديدة ومجموعة  OHكون مجموعة تفت(  بخطوتين) مجموعة الكاربونيل 

هيمي اسيتال حلقي سداسي من )    Pyranose α-الحلقة والناتج هو ( اسفل او يمين ) تكون 

 ( نوع الفا

سيتال حلقي سداسي من أهيمي ) Pyranose   β -الحلقة والناتج هو(و يسارأعلى أ)ن تكون أو أ

فهما  Anomeric رية ينومأعالقة    ( βو   α)  ن العالقة بين التركيبين أعماً ب( نوع بيتا

 :( Anomers)انوميرات 

 
 

  للسكريات االحادية الكيتونية  بالنسبةاماKetohexose   فان التركيب الحلقي الخماسيFuranose 

على مجموعة الكاربونيل الكيتونية في  C5في  OHمجموعة ( ومهج)هو الغالب ويتنج من تفاعل 

C2 (بخطوتين ) وتتكون مجموعةOH   الحلقة الخماسية ( اسفل او يمين ) جديدة اما ان تكون

اعلى او )ان تكون  وأ( هيمي كيتال حلقي خماسي من نوع الفا)   Furanose- αوالناتج هو 

 (  Furanose-β)كيتال حلقي خماسي من نوع بيتا الحلقة الخماسية والناتج هو هيمي ( يسار

 .  Anomers رية فهمايعالقة انوم(   βو   α)     الصيغتينوالعالقة بين  

  في الصيغ الحلقية( hemiacetal  وHemiketal   ( لجزيئة السكر يزداد عدد ذرات الكاربون

 ؟علل ذلك . الكيرالية ذرة واحدة 
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مكن أرث كلما اوهو( ة حلقيصيغة فيشر المفتوحة وال)ارسم الصيغ  التركيبية للسكريات التالية / س

  D-mannose   ، D-Fructofuranose    ،   D- Galactopyranose ذلك ؟ 

 

 رث االسقاطية اصيغة هو -4

لعالم فيشر لقد اثبتت الدراسات بان التركيب ذات السلسلة المفتوحة للسكريات والمقترحة من قبل ا

Fischer   تكون مالئمة للسكرياتTrioses  ،Tetrose  بشكليهما (الندين D،L  ) لكنها غير

 دقيقة للسكريات الخماسية والسداسية 

الصيغة االسقاطية للسكريات الخماسية  1929عام  Haworthرث اولذلك اقترح العالم هو

  Chair Formلى شكل كرسي وانما يكون ع Planerمسطحاً    نال يكووالسداسية بحيث 

–حيث يمكن تمثيل جزيئة  Boot Formهنالك شكل اخر للتراكيب السداسية هو شكل القارب )) 

D- Glucose    واالواصر العمودية تدعى ( حلقة سداسية ) بشكل كرسيaxial  واالصرة

 .   equatorialالمحورية تسمى 

 

 


