
 = المرحلة الثانية    الكيماء الحيوية / الجزء العملي 

 اعداد // م .م . احالم محمد عواد        

 

 // الكاربوهيدرات   المحاضرة الرابعة  

 

 تفاعالت المجموعة االلديهايدية والكيتونية :  -ثانياً :

 :.  Benedict testكشف بيندكت -2 -1

 Cuهو كشف عام لجميع السكريات المختزلة وفيه تختزل امالح النحاسيك 

) ضعيف  قاعدي  محيط  في   (    ( النحاسوز  اوكسيد  من  احمر  راسب  الى 

Cu2o. ) 

:. -أ الكشف  لكشف    أساس  العملي  بيندكت على نفس االساس  يعتمد كشف 

 فهلنك مع بعض المميزات التي تجعلة مفضال على األخير منها :. 

حساسية    بيندكتكشف    -1 لذا    More Sensitiveاكثر  فهلنك  كشف  من 

 (.   Urineيستعمل في الكشف عن سكر الكلوكوز في اإلدرار ) 

تاثير    Na2CO3  Sodium carbonate  الصوديوم  كاربونات-2 لها  ليس 

 في كاشف فهلنك .  NaOHمتلف على السكريات مقارنة بهيدروكسد الصوديوم  

 ( .  aute-reductionال تحدث ظاهرة االختزال الذاتي )  -1

 يحتاج كاشف بيندكت الى قنينة واحدة عند الخزن .  -2

 

 :. Reagentsالمواد والكواشف  -ب

( غم 173)  باذابةيحضر  (  .Qualitaive Bendedict Rكاشف بيندكت الوصفي )

البوتاسيوم)من   الصوديوم  100(و)potassium Cetrateسترات  كربونات  من  (غم 



ثم يرشح  800الالمائية في حوالي ) (مل من الماء المقطر مع التسخين ,يبرد المحلول 

( باذابة  المحضر  النحاس  كبريتات  محلول  الراشح  الى  من  17,30ويضاف  غم   )

 مللتر من الماء المقطر ويكمل الحجم الى لتر واحد . 100كبريتات النحاس في 

 

 :.  طريقة العمل-ج

)  قطرات(  5)تضاف   الى  السكر  محلول  انبوبة  2من  في  بيندكت  كاشف  من  مللتر   )

 ( دقائق .5اختبار ,ويرج الخليط ثم يوضع في حمام ماء مغلي لمدة )

 االستنتاج :.  -د

الى وسط تفاعل ضعيف القاعدية وبذلك تستجيب المواد  يؤدي عمل كاربونات الصوديوم -1

يحوي   الي  اإلدرار  في  الحال  هي  كما  غيرها  دون  الكشف  لهذا  فقط  المختزلة  السكرية 

 مواد عضوية مختزله . 

في الحاالت ألموجبه للكشف يتكون راسب يتراوح لونه بين األصفر والبني بينما يبقى اللون   -2

 البة للكشف . للمحلول األزرق في الحاالت الس

 Barfoed testكشف بارفويد  -3

 أساس الكشف :.  -أ

محلول خالت النحاسيك وحامض الخليك ويختلف  كاشف بارفويد هو عبارة عن            

راسب   بهية  النحاسيك  ايونات  اختزال  اي  في  وبيندكت  فهلنك  كاشفي  عن  الكاشف  هذا 

من   في   o 2Cuاحمر  االختزال  عملية  ان  وبما  حامضي ضعيف  وسط  في  هنا  .ويتم 

فقط   المختزلة  األحادية  فالسكريات  لذا  بصعوبة  تحدث  الضعيف  الحامضي  الوسط 

بإمكانها اختزال ايونات النحاسيك )لون ازرق( الى ايونات النحاسوز لذا يستعمل كشف  

الكلوكوز والفركتوز والكالكتوز   بارفويد لتمييز السكريات األحادية القوية االختزالية مثل

التسخين   فترة  وتلعب  والمالتوز  الالكتوز  الثنائية ضعيفة االختزالية مثل  السكريات  عن 

دوراً هاما في تحديد اجابية الكشف اذ انه بزيادة زمن التسخين يمكن للسكريات الثنائية  

الى   الحامضي  الوسط  في  المائي  تحللها  بسبب  الكشف  تعطي  ان  سكريات المختزلة 

 أحادية واألخيرة مسؤولة عن أجابية الكشف .



 

 :.  Reagentsالمواد والكواشف  -ب

بارفويد   )كاشف  في  13.3يذاب  النحاس  خالت  من  غم  المقطر  200(  الماء  من  مللتر 

 glacial( مللتر من حامض الخليك الثلجي  1.8ويرشح المحلول ثم يضاف الى الراشح )

acetic asid . 

 

 

 

 .  طريقة العمل : -ج

( مللتر من الكاشف في انبوبة  1تضاف بضع قطرات من المحلول السكري الى )

( لمدة  مغلي  ماء  حمام  في  توضع  ,ثم  راسب 10اختبار  يالحظ  حيث  دقائق   )

 ( الداخلي  جدارها  على  او  االختبار  أنبوبة  قعر  في  يستقر  الكمية  قليل  احمر 

المحلول بلونة األزرق ) كشف  كشف موجب للسكريات االحاديه ( بينما يحتفظ  

 سالب ( عند استعمال السكريات الثنائية ضعيفة او عديمة االختزال  .

 

 االستنتاج :.  -د

السكريات االحاديه أقوى اختزاال من الثنائية وسكر الفركتوز أقوى اختزاال من 

 الكلوكوز والكالكتوز لذا فانه يعطي الكشف بصورة أسرع . 
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