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، تضمن البحث دراسة لتفاعالت األكسدة للسكريات في بعض المواد الغذائية المتمثلةة بةالتمر زلهايةد  
جةةود  ةام، اوكسةةيد الةدب،، المةوه، الر،ةةي، الةا الةةذرة، ولةر  الحليةة  باسةتعماس عوامةس م كسةةدة م تلفةة وبو 

المحلةةةوس المةةةائي لبرماكاةةةات -امض الاتريةةةل المركةةةه  حةةة-الفاةةةاديوع كعامةةةس مسةةةاعد وعلةةة. الاحةةةو األتةةةي  ز
البوتاسيوع في وسط حامضي وفي درجة حرارة الغرفة زظهةرت اتةائا الدراسةة تكةون حةامض الوكهاليةل كاةاتا 

م، اوكسةيد الفاةةاديوع كعامةس مسةةاعد رئيسةي عاةد اسةةتعماس حةامض الاتريةل المركةةه كعامةس م كسةد بوجةةود  ةا
كاةاتا ثةااو ، فةةي حةين تكةةون حةامض الميوسةةيل  4O2Nإضةافة إلة. تكةةون ربةاعي اوكسةةيد ثاةائي الاةةايتروجين 

كاةةاتا رئيسةةي عاةةد اسةةتعماس المحلةةوس المةةائي لبرماكاةةات البوتاسةةيوع فةةي وسةةط حامضةةي  تةةع تلةة ي  الاةةواتا 
المرئيةةةة إضةةةافة إلةةة. الطةةةرل التحليليةةةة  –ول البافسةةةجية بةةةالطرل الطيفيةةةة لحلةةةعة تحةةةت الحمةةةرا ، األلةةةعة فةةة

  T.L.Cكروماتوغرافيا الطبقات الر،يقة 
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  المقدمة:
من التفاعالت العضوية المهمة التي  األكسدةتعتبر تفاعالت 

اس ين كاتيجة للتطبيقات الواسعة في مجل،ت ايتمامًا بالغًا لدى الباحث
ية ، والصااعات الدوائ(5 – 3)، البتروكيميائية (2 ،1)الصااعات الكيميائية 

والتطويرات والتحسياات لهذه العديد من الدراسات  زجريت، حيث (6)
ة الاتقائية، الظروف المثل. والجدوى ال،تصادي إل.التفاعالت وصوًل 

  (9 – 7) الحديثغ في الت ليل العضو  البال األثرمما كان له 
المواد العضوية الموجودة  زصااف زوسعتعد الكاربوييدرات من 

 ذلل فهي تعتبر من الااحية إل. إضافة ،(10) زيمية وزكثريافي الطبيعة 
لبالستل في صااعة الورل وال ل  والماسوجات وا زوليةالصااعية مواد 

 بأاهاتعرف الكاربوييدرات  ،(11)ة والغذائية المواد الطبي إل. إضافة
ملتقات لمركبات متعددة الهيدروكسيس واغلبها تمتلل مجموعة الديايد 

اها مركبات تاتا عاد التحليس زو كو  )مقيدة(كاماة  زوكيتون حره  زو
  (13 ،12)كيتون كحولي متعدد الهيدروكسيس  زوالمائي الديايد كحولي 
للسكريات الموجودة  األكسدةدراسة تفاعالت  إل.يهدف البحث 
 ها فيالمتوفرة وذات الكلفة الواطئة لالستفادة مافي بعض المواد الغذائية 

 والدوائية مجاس الصااعات الكيميائية 
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 العملي:الجزء 
ذو ذراع  مس( 500 )سعةدورل م روطي  الدب،: فيزكسدة 
 األسفسحلهواي من  Uهجاجي عل. لكس حرف  بأابو جاابي متصس 

اع غر  50 زضيف ،ع525في اهايته مستقبس وفي درجة حرارة الغرفة 
 3مس 40 إل.V2O5 من العامس المساعد  ماسي اوكسيد الفااديوع  

  %65من حامض الاتريل المركه 
 %82من الدب، تركيه  غراع( 50) زعالهال ليط  إل. زضيف

د،يقة حصس تفاعس  15بعد مرور  المستمر،بلكس تدريجي مع التحريل 
من  )مسمره(باية  –باعث للحرارة مصحو  بتحرر غاهات صفرا  

 ترل ثلجي،حماع  التفاعس باستعماس  ليطتع تبريد  الاايتروجين،كاسيد ا
  التفاعس  إلكماسبعديا اصف ساعة 

اليوع التالي في الثالجة عاد  إل.رلح المحلوس وترل الرالح 
رلح المحلوس في اليوع التالي  بلور ،تع الحصوس عل. راس   .ع5درجة 
حيث تع الحصوس عل.  ربلورة الراس  باستعماس الما  المقط وزعيدت

 مئوية،درجة  101درجة ااصهاريا  اللكس، زبريةبلورات عديمة اللون 
تحت  لحلعة% تع تل ي  الااتا بالطرل الطيفية  80اسبة الماتوج 

ااتا فول البافسجية والمرئية كما تع التحقل من اقاوة ال األلعة الحمرا ،
  T.L.C،يقة بالعتماد عل. تقاية كروماتوغرافيا الطبقات الر 

فقد جمعت من التفاعس المذكور بعد  المتحررةالغاهات  زما
مغمور في حماع ثلجي  Uعل. لكس حرف  زابو تبريديا بواسطة 

بعد تكثيفها وكان حجع  األابو بواسطة المستقبس المثبت في اهاية 
  N2O4وثع تل يصه كواه  3مس 9السائس المكثف 
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الحلية ، لةر   زلهايةد ،التمةر  دةزكسةتةع  زعةالهبالعتماد علة. الطريقةة 
 الر،ي  الموه، الالا،

 حامضي(وسط  )فيالكسده بواسطة برماكاات البوتاسيوع 
 لر  الحلي : زكسده   

درجة   25 5وضع في دورل التفاعس في درجة حرارة الغرفة 
غراع من العامس المساعد  ماسي اوكسيد الفااديوع في وسط  5.1مئوية 

غراع من لر   25ال ليط السابل  إل. ضيفز،  PH=  6.5حامضي 
 زضيفالحلي  ، مع التحريل المستمر بواسطة محرل مغااطيسي   

دورل  إل.بصورة تدريجية  %5المحلوس المائي لبرماكاات البوتاسيوع 
حصس تفاعس باعث للحرارة مع مالحظة ال تفا  الفور  للون  التفاعس،

اسود من  إل.س  باي مسمر البافسجي لبرماكاات البوتاسيوع وتكون را
لحين ثبات اللون  اإلضافةاستمرت  ،Mno2ثاائي اوكسيد الماغايه 

من برماكاات البوتاسيوع  (3سع350استهلل  )حيثالبافسجي للكالف 
تع ترليح المحلوس المتكون وفصس الرالح وابذ  المذكور  الس التفاعس 

 الراس  
 ألصليامن الحجع  %25اسبة  إل.ركه الرالح المتكون 

وضع الرالح المتبقي  الم ل س باست داع المب ر الدوار تحت الضغط 
درجة مئوية لليوع التالي وتع الحصوس عل.  5في الثالجة في درجة 

بلورته باست داع الما  المقطر وتع  وزعيدتراس  فصس بواسطة الترليح 
كاات  ع dec  231)ااصهاريا  )درجة زبريةالحصوس عل. بلورات 

فول البافسجية  لحلعة الطيفيةل صت بالطرل  %81اتا اسبة الا
فظهر كون الااتا يو حامض تحت الحمرا   األلعةوطيف  المرئية،

   Mucic aciالميوسيل 
الالةةةا  المةةةوه، زلهايةةةد ،التمةةةر  الةةةدب،، زكسةةةدهتةةةع  زعةةةالهالطريقةةةة  بإتبةةةاع
 والر،ي 
  والمناقشة:النتائج 

  كهالكسده بواسطة حامض الاتريل المر  –ز 
حامض الاتريل الم فف ي كسد مجموعة  إنمن المعروف 
 إل.مجموعة كاربوكسيس وعاد هيادة تركيهه  إل.الكاربوايس في السكريات 

مجموعة  إل. زيضا تتأكسد األوليةفان مجموعة الكحوس  50%
ولكن عاد (  14،  12) مكواة حامض ثاائي الكاربوكسيس ز رىكاربوكسيس 

كبير  تأثير)كما يو مست دع في البحث( ظهر  %65 إل.هيادة التركيه 
عل. مجاميع الكحوس الثااوية والذ  ظهر من  الس حصوس تفاعس 

تحرير كميات كبيرة من غاهات اكاسيد  إل. إضافة للحرارة باعث
 باية وباكتماس التفاعس تع الحصوس عل. راس   –الااييتروجين الصفرا  

 لحلعةبالطرل الطيفية  يذا الراس بلور  عديع اللون ولدى تل ي  
( 2تحت الحمرا  )جدوس  واأللعة( 1المرئية )الجدوس  –فول البافسجية 

  O2H2.  4O2H2C واه حامض الوكهاليل المائي تبين ك

المرئية لحامض  –فول البافسجية  األلعةبيااات حهع امتصا   (1)جدوس 
 الغرفة(الما  المقطر كمذي  في درجة حرارة  )باستعماس الوكهاليل

Log ε max ( nm ) λ type of trans. 

3.397 205 ╥    ╥* 
2.296 260 n   ╥* 

تحت الحمرا  لحامض  األلعةبيااات حهع المتصا  لطيف  (2)جدوس 
 البوتاسيوع(لكس ،ر  برومبيد  )عل.الوكهاليل 

 المجموعة
 Cm  تشخيص الحزم 

O-H C= O C-O 

. سم التردد

-1 

3500 (b) 

721 
1693 1124 

تفسير تكون حامض الوكهاليةل  ةالس تفةاعالت الكسةده  ألجس         
بفعةةةس حةةةامض الاتريةةةل بوجةةةود  ةةةام، اوكسةةةيد الفاةةةاديوع كعامةةةس مسةةةاعد 

 التالية:يمكن ا،تراح اللية 
 ةام، اوكسةيد الفاةاديوع عاةد بةد   إلة.الحةامض  إضةافة األولة.:ال طوة 

  تكوين إل.التفاعس يود  
1+ (2VO)  وكةذال  ،(14) األدبيةاتيوكد ذلل المعلومةات المتةوفرة فةي وما

 زلحامضةيومجموعة الكحوس الطرفية في الوسةط  اللديهايدفان مجموعة 
  (13)المحلوس السكر  إضافةمجاميع كاربوكسيس بعد  إل. تتأكسدالمركه 
لقةي وسةطي بةين المعقةد المتكةون تتضمن تكوين مرك  ح الثااية:ال طوة 

 الثااويةةةةومجموعةةةة الكاربوكسةةةيس ومجموعةةة الكحةةةوس  .األولةةفةةي ال طةةةوة 
 للسكر 
تتضةةةمن مهاجمةةةة ايوكليوفيليةةةه ليةةةون الاتةةةرات لمجموعةةةة  الثالثةةةة:ال طةةةوة 

 الكيتون المتكواة في ال طوة الثااية 
ولغةةةرض السةةةتفادة الكاملةةةة مةةةن اةةةواتا التفاعةةةس فقةةةد تةةةع تكثيةةةف الغةةةاهات 

ثةس اةايتروجين المسةمرة والتةي يمالااتجة  الس التفاعس والمتمثلة باكاسيد ال
تةةع تكثيفهةةةا فقةةد  األكبةةرفيهةةا ثاةةائي الاةةايتروجين ربةةاعي الوكسةةةيد الاسةةبة 

مغمةور  األسةفسمن  حلهوايUهجاجي عل. لكس حرف  زابو باست داع 
في حماع ثلجي ومتصس بمستقبس مةدرج تةع الحصةوس علة. سةائس ا ضةر 

المسةتعمس  من حجع حامض الاتريل %22.5اللون حين كان حجمه يو 
 التفاعس  في زصالً 
بواسطة مستقبس مغمور في  ز رىكما تع استقباس يذه الغاهات مرة       

وتةةع السةةتدلس علةة.  المةا  حيةةث تكةةون مةةهيا لحامضةةي الاتريةل والاتةةروه
  PH ذلل من  الس التغيير الحاصس في ،يع الدالة الحامضية  

 
سةةةةيوع فةةةةي وسةةةةط زكسةةةةدة لةةةةر  الحليةةةة  بواسةةةةطة برماكاةةةةات البوتا –  

  حامضي:
لغةةةةةةرض دراسةةةةةةة تفةةةةةةاعالت الكسةةةةةةده لةةةةةةبعض المةةةةةةواد الغذائيةةةةةةة 
باستعماس كالف م كسد اضعف من حامض الاتريل المركه تع است داع 
تةةأثير برماكاةةات البوتاسةةيوع فةةي وسةةط حامضةةي وكمةةا يةةو معةةروف فةةان 
برماكاةةةات البوتاسةةةيوع يةةةي عامةةةس م كسةةةد اضةةةعف مةةةن العامةةةس الم كسةةةد 
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مركةه ولمعرفةة مةةدى تةأثير  برماكاةات البوتاسةيوع علةة. حةامض الاتريةل ال
مجةةةاميع الكحةةةوس الثااويةةةة فقةةةد تةةةع الحصةةةوس علةةة. تفاعةةةس باعةةةث للحةةةرارة 
مصةةةةحو  با تفةةةةا  سةةةةريع للةةةةون البافسةةةةجي لبرماكاةةةةات البوتاسةةةةيوع مةةةةع 
مالحظة تكون راس  باي من ثااي اوكسيد الماغايه وباكتماس التفاعس تةع 

اللةون لةدى تل يصةه بةالطرل الطيفيةة  الحصوس عل. راسة  بلةور  عةديع
طيةةةف األلةةةعة تحةةةت ( و  3المرئيةةةة ) جةةةدوس  –لحلةةةعة فةةةول البافسةةةجية 

( إضافة إل. مقاراته مع اماذج ،ياسية باعتماد طريقة 4الحمرا  ) جدوس 
  تبةين كةون الاةاتا يةو حةامض   T.L.Cكروماتوغرافيا الطبقةات الر،يقةة 

امض الميوسةةيل المتكةةون حةة كااةةت اسةةبةلقةةد  .Mucic Acidالميوسةةيل 
 المةةوه / /اتيجةة ألكسةده المةةواد الغذائيةة زلمحتويةةه علة. السةةكريات الر،ةي 

الدبسةويذا يتطةابل مةع المحتةوى  الالا / /الحلي   لر  /التمر زلهايد  
 السكر  لتلل المواد 
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المرئية لحامض الميوسيل  –فول البافسجية  األلعة( بيااات طيف 3جدوس )

 درجة مئوية 525درجة حرارة  باستعماس الما  المقطر كمذي  في
Logε max ( nm ) λ type of trans 

3.40 2/0 ╥*    ╥ 

3.50 300 ╥*    n 

عل. لكس الحمرا  لحامض الميوسيل ) تحت األلعة( بيااات طيف 4جدوس )
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STUDY OF CARBOHYDRATES OXIDATION IN SOME NUTRIENTS 

SABRI M. HUSAIN              ALI K. OLAYWI 

ABSTRACT: 

This research concerned with the study of the oxidiation reactris of some natural products as : whey, Dates Al – 

Zahidi , Treacle , starch of corn , Banana and water melon , with some oxidizing agent like: conc . nitric acid , in the 

presence of V2O5 as catalyst ( at room temperature ) and permanganate ion in acidic medium .The results obtained 

indicate clearly , that oxalic acid is the major product during oxidiation of natural products with conc . nitric acid in 

the presence of V2O5  as catalyst , liquid N2O4 also obtained as a side product . while mucic acid is obtained as a major 

product when we used permanganate ion as oxidizing agent . The products were identified by spectroscopic methods 

and thin layer chromatography ( T.L.C ) 
 


