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 القاعدة القوية  تأثير -ب
مع  NaOHاو  KOHمن  N 0.5ن عند تعرض السكريات االحادية الى قواعد قوية اعلى م

التسخين لمدة طويلة عندها يتكون عدد من االينوالت بحيث تنتقل االصرة المزدوجة على طول 

 ذرات او 3  السلسلة حيث تتكون مركبات قلقة ويتفكك المركب الى مركبات تحتوي على ذرتين ،

 .( الكراميل )اربع ذرات كاربون ويسمى الخليط القهوائي بـ 
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 العوامل المؤكسدة على السكرياتثير تأ

 

عند تعرض السكريات االحادية الى عامل مؤكسد ، نحصل على نواتج مختلفة باختالف العامل 

 .عملية االكسدة  ظروفالى  ةباإلضاف( نوعه وشدته)المؤكسد 

- :يلي  ويمكن اجمال نواتج االكسدة بما

              Aldonic Acids حوامض الدونية -1

و أ يفي محيط حامض Br2/H2Oمعتدل مثل ماء البروم  سدة بعامل مؤكسد ضعيف اوعند األك

وال تتأكسد الكربونيل الكيتونية اي  COOH–الى    فقط  األلديهايدحيث تتأكسد مجموعة .دل تعام

 .هذا التفاعل خاص بالسكريات االلديهايدية أن 

HOBr Oxidation   ——>    HOCH2(CHOH)nCO2H 

  an Aldonic Acid 

             Aldaric Acidsمض الدارية احو -2

عند تعرض السكر  dicarboxylic acidsنحصل على هذه الحوامض والتي هي ثنائية الكربوكسيل 

كال  تأكسدتحيث  HNO3لعامل مؤكسد قوي مثل حامض النتريك المركز ( فقط) األلديهايدياالحادي 

–  COOHالى ( اخر كاربون)ولية األ CH2OHومجموعة  CHO   األلديهايدمن مجموعة 

HNO3 Oxidation   ——>    H2OC(CHOH)nCO2H 

  an Aldaric Acid 

             Uronic Acids  ةاليورونياالحماض  -3

                 بوجود عامل مساعد تتحول مجموعة الكحول االولية ةااللديهايديكسدة السكريات أعند 

(-CH2OH )فيC6   الىCOOH-  بوقايتها عن طريق ( الكربونيل) األلديهايدكسدة أدون

 . Glycosideتحويلها الى كاليكوسيد 

 مركبات كاربونيل مختلفة اقصر -4

ن االواصر التي أف  Periodic   acid     (HIO4)السكريات مع حمض البيريوديك  ةعند معامل

 .للسكر  يتأكسد حيث تحصل عملية تكسر C2-C3 ,C3-C4على ذرات  OHتربط مجاميع 

 

             Aldonic Acids     لدونيةاأل حوامضال -1

البروم في وسط حامضي او )في ماء البروم ( Aldoses)السكريات االحادية االلديهايدية  تأكسدت

الى حوامض الدونية حيث يتصرف البروم كعامل مؤكسد ضعيف يؤكسد مجموعة ( متعادل 

السكريات ))دون الكيتونية  األلديهايدفاعل خاص بالسكريات هو ت) COOH–   االلديهايد الى

  :كالً من  يتأكسدحيث ( (بالعوامل المؤكسدة الضعيفة  تتأثرالكيتونية ال 

                                                                                                                        

Ribose→  Ribonic acid                                                                                                    

Glucose      →         Gluconic acid               

   Mannose     →         Mannonic acid  

   Galactose    →        Galactonic acid  
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 :وكما يأتي 

 Br2  + H2O  →  HOBr   + HBr                                                           

 

             
 

مع كامل ) HOBrبواسطة ماء البروم  Mannose  ،Galactoseاكتب نتائج اكسدة سكريات / س

 (لقية حالصيغ التركيبية المفتوحة و ال

 ؟  -Glucopyranose Dلـ     Haworthة التركيبية السكر الذي له نفس الصيغ وما ه// س 

 

  Aldaric Acids   لداريةض األالحوام -2
 

سيسلك  HNO3بمحلول مخفف من حامض النتريك ( aldose)عند معاملة السكريات االلديهايدية 

 . Acids aldonicيف يؤكسد االلدوزات الى حوامض الدونية عالحامض كعامل مؤكسد ض

ة ديسيعمل على اكسدة كال من مجموعة االلديهاي(  HNO3 %50) كيز حامض الى وعند زيادة تر  

(CHO ) ومجموعة الكحول االولي(-CH2OH ) فيC6  الى–COOH تج حامض افيكون الن

  . Aldaric Acidsرية الحوامض االلدابـ ىما تسماو  dicarbxylic acidكاربوكسيل الثنائي 

Glucose      →         Glucaric acid               

   Mannose     →         Mannaric acid  

   Galactose    →        Galactaric acid  (  Mucic  Acid  )  
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            و      D-Glucoseعند اكسدة كالً من ) وضح بالتراكيب الكيميائية  معنى العبارة التالية : س

L-Gulose وبشكل منفصل سنحصل على نفس الناتج في كال الحالتين  باستخدام حامض النتريك )  

    اال ان ناتج تحويله الى     Optically Activeمركب فعال بصرياً     D-Galactoseيعتبر : علل   

Aldaric Acid   غير فعال بصرياً  يكونOptically  Inactive    .   

        ronic  AcidsU   االحماض اليورونية -3  

      الى (  C6في ) CH2OH-االولية    لمجموعة الكحوكسدة أتتكون االحماض اليورونية من خالل 

-COOH  لديهايد بدون اكسدة مجموعة األ فقط( الكاربونيل فيC1  ) لذلك يجب المحافظة على

او مشتق  Glycosideمجموعة الكاربونيل من االكسدة بوقايتها من خالل تحويلها الى كاليكوسيد 

 .وتتم هذه العملية بوجود عامل مساعد     ،سيتوني أ

CHO                                          CHO                          

    

 

 →       
                                                         COOH            CH2OH                                

      D-Glucose                                                              Glucuronic  Acid 
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       CHO                                            CHO                                   

    

 

 →       
                                                         COOH            CH2OH                                

 
   D-Galactose                                                      Galacturonic  Acid    

           

 ( لتأكسدياالتكسر )   يوديكااالكسدة بحامض البر -4

المنفردة حيث يتم كسر  OHة التي تربط مجاميع لكسر االصر HIO4يستعمل حامض  البيريوديك 

 .اقصر لكاربونيواكسدتها بفعل العامل المؤكسد الى مركبات  C4 – C3او  C3 – C2االصرة 

 

 

    

 

             

 
 

 

 Reduction of Monosaccharides  (تكوين السكريات الكحولية ) ختزال السكريات ا

 

 Sodiumباستخدام ملغم الصوديوم  Aldoses * Ketosesاختزال السكرات االحادية  يةلتتم عم

Amalgam  او بالهدرجة تحت ضغط عاليNi /H2   اوNaBH4  ، حيث يتم تحويل السكريات

(  C-OHتختزل مجموعة الكربونيل الى )االلديهايدية والكيتونية الى كحول المتعددة الهيدروكسيل 

  Alditol  الكحولي المقابل سكرالل كل سكر الديهايدي الى نوع واحد من ومن المتوقع ان يتحو

 ( .لماذا)   وهي سكريات كحولية غير مختزلة 

D-Glucose   →  Glucitol  (Sorbitol ) 

D-Galactose   →  Galactitol  (Dulcitol ) 

 D-Mannose   →  Mannitol                                                      
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Aldose                                             Ketose 

 
 Mannitolو    Sorbitolفينتج عنه خليط من  D-Fructoseاما عند اختزال سكر الفركتوز  

 :وكما يأتي 

 
 

              Glycoside  Formation تكوين الكاليكوسيدات

للكيتوزات  C2 لاللدوزات و C1متصلة باصرة ايثرية في  ةشتقم سكريةالكاليكوسيدات هي مركبات 

وتنتج  Aglyconغير كاربوهيدراتية تسمى بـ االكليكون  مع مجموعة اخرى كاربوهيدراتية او

العملية هي تكوين كاليكوسيد ،مثيلة ) لي يالكاليكوسيدات من تفاعل السكر االحادي مع الكحول المث

  Non-Reducing(  ويعتبر غير مختزل )تال وهو عبارة عن اسي( ثرة يا ،او

 Glycoside   كاليكوسيد    (سكر -O–سكر )

 Aglycon   كونيكلأ   (يجزية غير سكر -O–سكر )

 

 


