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الكربوهيدرات
ً
ّ
جزءا من املركبات الكيميائية العضوية ،والتي ّ
تتكون
بشكل رئيس ي من ذرات
تعد الكربوهيدرات
ٍ
ًّ
ً
مكونا
الكربون ،والهيدروجين ،واألكسجين ،وهي أكثر أنواع املواد العضوية انتشارا في الطبيعة ،وتعتبر
ً
ً
أساسيا في املخلوقات الحية ،وجزءا من ُبنية األحماض النووية ،وتتكون الكربوهيدرات في النباتات
الخضراء من ثاني أكسيد الكربون واملاء أثناء عملية التمثيل الضوئي.

ليوم أو يومين
تجدر اإلشارة إلى عدم إمكانية تخزين الكربوهيدرات في الجسم إال
ٍ
بكميات محدود ٍة ٍ
فقط ،حيث يقوم الجسم باستعمالها كطاقة للجسم ،فيحولها إلى الجلوكوز وهو أحد أنواع السكر،
وبذلك تصبح عملية امتصاص الجلوكوز من األمعاء أكثر سهولة ،حيث يستفيد الجسم من مخزون
الجلوكوز إلنتاج الطاقة لألعضاء والخاليا واألنسجة لتقوم بأداء وظائفها ،ويدخل الجلوكوز بعد
َ
ً
قصيرة قبل
امتصاصه من ِقبل األمعاء إلى الجهاز الهضمي ،وهناك يتم تحويله إلى الكبد ليبقى مدة
ذهابه إلى مجرى الدم لنقله إلى مختلف أجزاء وعضالت الجسم.

أنواع الكربوهيدرات
هناك أنواع مختلفة من الكربوهيدرات وهي:
• السكريات األحادية :من أمثلتها :الجلوكوز ،والفركتوز الذي يوجد في الخضروات والفواكه،
والجالكتوز حيث يوجد في الحليب ومشتقات األلبان ،ويعتبر الجلوكوز هو مصدر رئيس ي للطاقة في
الخلية.
ً
ُ
• املركبات السكرية الثنائية :تسمى أيضا ثنائي السكاريد ،وهي جزيئان أحاديان السكريد
ملتصقان ببعضهما ،وتضم السكريات الثنائية :الالكتوز ،واملالتوز ،والسكروز ،حيث ينتج الالكتوز
عند ا تباط جزيء الجلوكوز مع جزيء الجاالكتوز؛ والذي يوجد ً
عادة في الحليب ،وينتج السكروز عند
ر
ً
ارتباط جزيء الجلوكوز مع جزيء الفركتوز ويوجد السكروز في سكر املائدة ،والذي غالبا ما ينتج عن
عملية التمثيل الضوئي ،عندما يتفاعل ضوء الشمس الذي يمتصه الكلوروفيل مع املركبات األخرى في
النباتات.
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• السكريات املتعددة :تتكون السكريات املتعددة من سلسلتين أو أكثر من السكريات األحادية،
فروع وأغصان ،أو غير
حيث قد تكون السلسلة متفرعة ،بحيث يكون شكل الجزيء يشبه شجرة ذات ٍ
خط مستقيم ،كما قد تتكون سالسل جزيئات السكريات
متفرعة بحيث يكون الجزيء عبارة عن ٍ
املتعددة من مئات أو آالف السكريات األحادية ،ويوجد عدة أنواع للسكريات املتعددة منها:

 oالجليكوجين :هو عبارة عن مجموعة من السكاريد ،والذي يقوم اإلنسان والحيوان بتخزينه في
العضالت والكبد.
 oالنشويات :هي عبارة عن بوليميرات جلوكوز بحيث تتكون من أميلوز ،وأميلوبكتين ،والنشويات غير
قابلة للذوبان في املاء ،وتوجد بكثرة في البطاطا ،واألرز ،والقمح.
 oالسليلوز :يعد من ّ
املكونات الهيكلية الرئيسية في النباتات ،ويتكون معظم الخشب ،والقطن،
والورق من السليلوز.

مصادر الكربوهيدرات
توجد الكربوهيدرات بجميع أنواعها في العديد من أصناف الطعام ،ومن أبرز مصادرها هي:

 oالحليب ومشتقاته :تشمل اللبن واآليس كريم.
 oالفواكه :تشمل جميع أنواع الفواكه وعصائرها.
 oالحبوب :مثل الخبز ،واألرز
 oالبقوليات :مثل الفاصولياء وغيرها.
 oالخضروات النشوية :مثل البطاطا والذرة.
 oالحلويات السكرية :مثل الصودا ،والكعك.
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االختبارات العامة للكاروهيدرات

الغرض من االختبار-:
)1التعرف على الكاربوهيدرات كمواد مختلفة عن اللبيدات والبروتين.
)2التمييز بي السكريات املختزلة وغير املختزلة.
 )3التمييز بين السكريات االحادية والثنائية واملتعددة.
)4التمييز بين السكر االلدوزي والسكر الكيتوزي.
)5التمييز بين السكريات االحادية الخماسية (البنتوزات) والسكريات األحادية السداسية
(الهكسوزات).

تفاعالت السكريات مع احلوامض غري املؤكسدة-:
تفاعل الحوامض غير املؤكسدة مع السكريدات األحادية لتجردها من ثالث جزيئات ماء مكونة
الفورفورال ))Furfuralومشتقاته ،في حالة السكريات الخماسية يتكون الفورفورال ،وفي حالة
السكريات السداسية يتكون وتحت نفس الظروف مشتق الفورفورال وبالتحديد هيدروكس ي مثيل
الفورفورال ( .)Hydroxy methyl furfuralوعلى هذا االساس تعتمد الكشوفات التالية-:
)1كشف موليش (.)Molisch Test
)2كشف سيلفانوف (.)Seliwanoff Test
)3كشف بيال (.)Bial Test
يتحد الفورفورال ومشتقته مع انواع مختلفة من الفينوالت ( )Phenolsمكونين مركبات معقدة لها
الوان مختلفة.
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أوال-:كشف مولش()Molisch Test
الغرض من االختبار-:
التعرف على مادة كاربوهيدراتية وتمييزها عن اللبيدات والبروتين (اختبار عام لجيع الكاربوهيدرات).

أساس االختبار:
يتفاعل حمض الكبريتيك املركز مع السكر الخماس ي والسكر السداس ي ويزيل بعض
جزيئات املاء وينتج الفورفورال من السكر الخماس ي وهيدروكس ي ميثيل فورفورال من
السكر السداس ي ويمكن لكل منهما أن يتفاعل مع الفا-نفثول حيث يتكون مركب أحمر
بنفسجي يظهر كحلقة بين سطحي االنفصال.

املواد والكواشف:
حمض الكبريتيك املركز H2SO4ُ
محلول الفا-نفثول (50جم/لتر مذابا في الكحول (ايثانول) وحديث التحضير). -محاليل بعض الكربوهيدرات.

طريقة العمل:
)1تضاف قطرتين من محلول ألفا-نفثول إلى حوالي ( 2مل) من محلول الكربوهيدرات
)2تضاف باحتراس حوالي ( 1مل) من حمض الكبريتيك املركز على جانب االنبوبة
بحيث تتكون طبقتان من املحلول السكر (الى االعلى) والحامض (الى االسفل) .وعند السطح الفاصل
تظهر الحلقة البنفسجية امللونة.
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ثانيا-:كشف سلفانوف()Seliwanoff Test
الغرض من االختبار-:
 التمييز بين السكريات االلدهايدية (الكلوكوز) والسكريات االحادية الكيتونية
(الفركتوز) من حيث سرعة ظهور اللون االحمر.
 يعد الكشف خاص بالكيتوزات.
 مع الكيتوزات يظهر اللون االحمر بسرعة في حين االلدوزات تتأخر.

مبدأ التفاعل-:
هو نفس مبدأ تفاعل مولش ،فعند تفاعل الفركتوز أو الكلوكوز مع حامض الهيدروكلوريك ( 3عياري)
او ( )12%يشكل -5هيدروكس ي مثيل فورفورال الذي بدوره يتفاعل مع الريزورسينول ))Resorcinol
مشكال معقد احمر اللون.

املواد والكواشف-:
)1حامض الهيدروكلوريك  HCL (3عياري)
)2ريسورسينول .Resorcinol
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طريقة العمل-:
تضاف قطرتان من املحلول السكر الى ( 2مل) من الكاشف ويمزج الخليط ثم يوضع في حمام ماء
مغلي ( )Boiling Water Bathملدة ( 5دقائق) ويالحظ ظهور اللون االحمر بسرعة للكيتوزات.
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ثالثا-:كشف بيال ()Bial Test
الغرض من االختبار-:
 التمييز بين السكريات االحادية الخماسية (الرايبوز) والسكريات السداسية
).)Fructose,Glucose
 خاص بالسكريات الخماسية.

مبدأ التفاعل-:
تتفاعل السكريات الخماسية البنتوزات مع حامض الهيدروكلوريك  HCLاملركز مشكلة الفورفورال
الذي يشكل معقدا ذا لون اخضر مزرق في االورسينول(  )Orcenolبوجود شوارد الحديد الثالثي.

املواد والكواشف-:
يذاب(1.5غم) من االورسينول ( )Orcenolفي ( 500مل)من حامض الهيدروكلوريك املركز  HCLتضاف
( 20قطرة) من محلول ( )10%كلوريد كلوريد الحديديك .(Ferric Chloride) FeCl3
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دراسة اخلاصية االختزالية للسكريات-:
ستتم دراسة الخاصية االختزالية للسكريات من خالل الكشوفات التالية-:
)1كشف فهلنك (.)Fehling Test
)2كشف بندكت (.)Bendict Test
)3كشف بارفويد (.)Barfoed Test
)4كشف حامض البكريك (.)Picric Acid

الغرض من االختبارات االربعة-:
التمييز بين السكريات املختزلة مثل (الكلوكوز  ،الفركتوز ،املالتوز ،الالكتوز) وغير املختزلة مثل
(السكروز).

أوال -:كشف فهلنك ()Fehling Test
اساس التفاعل-:
يعتمد كشف فهلنك عل اختزال ايون النحاسيك الى ايون النحاسوز بالسكريات املختزلة.

املواد والكواشف-:
)1فهلنك أ (-:)Fehling Aيحضر بإذابة (70غم) من كبريتات النحاس البلورية في لتر واحد من
املاء املقطر.
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)2فهلنك ب (-:)Fehling Bيحضر بإذابة ( 240غم) من هيدروكسيد الصوديوم  NaOHو
(246غم) من ترترات الصوديوم البوتاسيوم  Sodium Potassium Tartarateاي ملح روشيل في لتر
واحد من املاء املقطر.

طريقة العمل-:
)1يمزج حجمين متساويين من حلولي فهلنك أ و ب اي نأخذ (1مل) من محلول فهلنك أ ونضيف عليها
(1مل) من محلول فهلنك ب ويصبح املحلول الناتج مميزا بلونه االزرق الداكن (يعد هذا املحلول
صالحآ لالستخدام عند عدم تغير لونه بالغليان وبعكسه يظهر راسب يتراوح لونه بين االصفر والبني).
)2بعد ذلك يضاف الى الكاشف (2مل) من املحلول السكري املراد الكشف عنه مع التسخين املباشر
على اللهب ولحد الغليان لحين ظهور لون احمر او من االصفر الى البني من اوكسيد النحاسوز في حالة
وجود سكر مختزل وبعكسه يبقى اللون ازرق غامق .ويتم الحصول على اللون االحمر بعد  5-3دقائق .
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ثانيا-:كشف بندكت (( )Benedict Testاالختزال في وسط قاعدي)
مبدأ التفاعل-:
يتم اكسدة السكريات املختزلة عن طريق ايونات النحاس فينتج حمض كربوكسيلي  ،ويتكون اوكسيد
النحاسوز االحمر حيث يظهر بشكل راسب احمر او برتقالي .والسكريات املختزلة هي تلك التي تحتوي
على مجموعة حرة من االلدهايد  CHOاو الكاربونيل  C=Oوتوجد هاتان املجموعتان في الصيغ ذات
السلسلة املفتوحة اما في الصيغ الحلقية فإن هذه املجموعات املختزلة تظهر بتحول التركيب الحلقي
الى التركيب ذات السلسلة املفتوحة أثناء التفاعل.

املواد والكواشف-:
يتكون محلول بندكت من كبريتات النحاس ومركب قلوي ضعيف وهو كربونات الصوديوم (وسط
قاعدي).

طريقة العمل-:
)1

نأخذ انبوبين نظيفين ونضع كل منهم (5مل) او ( 2.5مل) من كاشف بندكت.

نضيف الى االنبوب االول ( 10قطرات ل 5مل) و( 5قطرات ل 2.5مل) من محلول الكلوكوز
)2
وايضا نضيف الى االنبوب الثاني الحاوي على محلول الفركتوز نفس عدد القطرات.
نضع االنبوبين في الحمام املائي الذي يغلي وملدة (5-10دقائق) سوف نالحظ تكون لون الراسب
)3
املتشكل في االنبوب الحاوي على الكلوكوز او الفركتوز داللة على تشكل اوكسيد النحاس .Cu2O

*مالحظة-:
يفضل تفاعل بندكت على تفاعل فهلنك في حال املحلول السكري ضعيف التركيز (كما هو الحال عند
الكشف عن وجود السكاكر في البول).
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ثالثا -:كشف بارفويد ()Barfoed Test
الغرض من االختبار-:
يميز بين السكريات االحادية املختزلة (الكلوكوز و الفركتوز) والسكريات الثنائية املختزلة (املالتوز و
الالكتوز) والغير مختزلة (السكروز و النشا).

اساس التفاعل-:
وفيه تختزل امالح النحاسيك ( Cu+2في محيط قاعدي ضعيف) الى راسب احمر من اوكسيد
النحاسوز.

املواد والكواشف-:
كشف بارفويد عبارة عن محلول خالت النحاس  Cu2COOHفي حامض الخليك .CH3COOH

طريقة العمل-:
تضاف بضع قطرات من املحلول السكري او ( 5قطرات ) الى ( 1مل) من الكاشف في انبوبة اختبار ثم
توضع في حمام ماء مغلى مدة ( 5-10دقائق) حيث يالحظ راسب احمر قليل الكمية يستقر في قعر
انبوبة االختبار او على جدارها الداخلي (كشف موجب) للسكريات االحادية بينما يحتفظ املحلول
بلونه االزرق (كشف سالب) عند استعمال السكريات الثنائية ضعيفة او عديمة االختزال.

*مالحظة-:
تستجيب السكريات االحادية املختزلة لالختبار أسرع من السكريات الثنائية املختزلة حيث تتفاعل
السكريات الثنائية ببطء ولكن عند زيادة التسخين فإن السكريات الثنائية تتفكك بفعل الحرارة الى
احادية وتعطي نفس النتيجة وهي تكون راسب احمر.
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النتيجة االيجابية
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رابعا-:كشف حامض البكريك))Picric Acid
مبدأ الكشف-:
يعتمد الكشف على أختزال حامض البكريك ) (Picric Acidاالصفر اللون بوجود كاربونات الصوديوم
) )Na2CO3الى حامض البكراميك ) )Picramic Acidاالحمر اللون للسكريات املختزلة.

املواد والكواشف-:
 )1محلول حامض البكريك املشبع .Saturated Picric Acid
 )2كاربونات الصوديوم (.Sodium Carbonate )10%

طريقة العمل-:
تمزج (2مل) من محلول السكر في انبوبة اختبار مع (1مل) من حامض البكريك املشبع ثم يضاف (0.5
مل) من محلول كاربونات الصوديوم ( )%10وتوضع في حمام ماء مغلي ملدة ( 10دقائق).

*مالحظة-:
يدلل الكشف على املقدرة االختزالية فقط اال انه غير مميز للسكريات املختزلة الن الكثير من املركبات
العضوية (غير السكرية) املختزلة بأمكانها ان تختزل حامض البكريك الى البكراميك.

م.م .مروة عبدالسالم

الصفحة 17

الكيمياء احلياتية

خامسا -:تكوين االوزازون )( Ozazone Formation

مبدأ الكشف-:
املركبات الحاوية على الجذر )(-CO-CHOHتكون االوزازونات  Ozazonesبلوريه صفراء اللون عند
تفاعلها مع الفنيل هيدرازين ) (Phenyl Hydrazineولهذه البلورات اشكال مميزة بلوريه ودرجات
انصهار معينة تساعد في تشخيص السكريات املختزلة أضافة الى عوامل اخرى تساعد في التشخيص
مثل الزمن الذي استغرقه تكون االوزازون والوسط الذي فيه انفصال البلورات (وسط حار أم بارد).
تعطى النتيجة املوجبة مع جميع السكريات ماعدا السكروز و النشا.

املواد والكواشف-:
كاشف الفنيل هيدرازين  :Phenyl Hydrazine Reagentيحضر بخلط مادة هيدروكلوريد فنيلهيدرازين مع مادة خالت الصوديوم االمائية بنسب متساوية .

طريقة العمل-:
يوضع حوالي ( 3مل) من محلول السكر في انبوبه اختبار ويضاف له ( 0.5غم) من الفنيل هيدرازين و
( 1غم) من خالص الصوديوم وترج جيدا لحين ذوبان الكاشف ثم توضع انبوبة االختبار في حمام مائي
ملدة ( 45دقيقة) .ثم تترك انبوبة الكشف لتبرد ببطء لتنفصل بعدها بلورات السكر  .توضع االشكال
البلورية على شريحة زجاجية وتفحص تحت املجهر.
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الكيمياء احلياتية

كشوفات السكريات املتعددة
Poly Saccharides Tests
اوال -:كشف اليود Iodine Test
لغرض من االختبار:
التمييز بين السكريات العديدة (الالسكريات) (النشا -الجليكوجين-الديكسترين-االنيولين)
والسكريات األخرى (األحادية والثنائية).

أساس االختبار:
يكون محلول اليود متراكبات اتزازية مع السكريات العديدة فيعطي النشا لون أزرق يزول
بالتدفئة ويعود بالتبريد مرة أخرى .ويعطي الجليكوجين لون أحمر ويعطي الديكسترين اللون
البنفسجي وال يعطي االنيولين أي لون مع اليود.

املواد والكواشف:
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الكيمياء احلياتية

محلول اليود( أذيب 0.6جم من اليود في 500مل من محلول يوديد البوتاسيوم  -)%3محاليل
النشا -الجليكوجين -الديكسترين -االنيولين -حمض الهيدروكلوريك املخفف.

طريقة العمل:
تضاف ( 5قطرات من محلول اليود الى ( 1مل) من املحلول السكري في انبوبة اختبار  ،تسخن االنبوبة
لدرجة الغليان حيث يالحظ اختفاء اللون املتكون سابقا وظهوره بالتبريد وعند االستمرار بالتسخين
الشديد يختفي اللون وال يعاود ظهوره بسبب تبخر اليود.

ثانيا -:التحلل املائي للنشا بالحوامض املعدنية
Hydrolysis of Starch by Mineral Acids
الغرض من االختبار:
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التعرف على طبيعة السكر األحادي املكون لجزئ النشا وذلك بالتحلل املائي في وسط حمض ي
حيث يتكون الجلوكوز الذي يمكن الكشف عنه.

أساس االختبار:

ُ
ال يحتوي جزئ النشا العمالق إال على عدد محدد جدا من املجموعات املختزلة ولذا فهو
ُ
أساسا ال يختزل محلول بندكت وال حمض البكريك وال كاشف بارفويد .أما بعد التحلل املائي
فيتكون الجلوكوز وهو سكر مختزل ويكون اوزازون.

املواد والكواشف:
محلول النشا (-)%1ـ حمض الهيدروكلوريك املركز-ـ محلول هيدروكسيد الصوديوم (5
عياري)-ـ محلول اليود.

طريقة العمل:
خذ حوالي 25مل من محلول النشا في كأس وأضيفي  10قطرات من حمض الهيدروكلوريك
ِ
خذ قطرة من املحلول كل دقيقة وأجري كشف على لوحة من الصين .
املركز وأغلى املحلولِ .
ُ
خذ أيضا بعد كل دقيقة  3قطرات من املحلول وأضيفيها إلى 5مل من محلول بندكت في
ِ
ضع األنابيب
أنبوبة اختبار حتى يتجمع لديك  7-6عينات إلى أن يصبح كشف اليود سلبيِ .
املحتوية على محلول بندكت في حمام مائي يغلي ملدة  3دقائق ثم أخرجيها من الحمام املائي
أجر كشف
ودعيها تبرد ِ .
الحظ درجة االختزال في كل أنبوبة .قار ِن ذلك بنتائج اختبار اليودِ .
وتعرف على السكر الناتج.
الفينيل هيدرازين على جزء من املحلول الباقي
ِ

*ملحوظة:
عند اجراء كشف بندكت يجب معادلة الحمض بمحلول هيدروكسيد الصوديوم.
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