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: �����	

��رف و 
��رات    

� ا�	��� و ا���دود�
���� أن ا����ر - �� �
�� آ���� �� "�#
�- ��)� �& ,�+ ا�(�*ت 
� ا��()' �& %$"ر �.�
 �                    : 
    /�01% �����  .و �5�6ة إ��2إ��2 
 -1% 8%��9�� �:�;
  .�0/ ا��1,"ن و 

/ آ("ل و 
��د�� ا�(5�6ة  -  +��  .ا�@����� ?��2 و �	�ب 
�دود����آ��,� 
��د�� %.��- أ=�ر�� 

  
�� %("*ت ����2 وذات 
�دود ��D، وذ�A ,�����ر  �)Eا� Fإ� ����J.�+ آ6.� إ=��ج �G�HD /�01%ت، �6#5 آ���� �" ا��01


	��ت  – ا�MNO –در�D ا�(�ارة  :  �/ا�:�وف ا��; �� ��Kا ا��01��
	ز  – ����� ا�   .ا
� ا���إ�������� ) 1�   : ا�$�#	 "! أ��ر
  :أ=�ر��ات ا�(�+) 1-1

-Q���%   : +�)ذات ا� أ=�ر��ات ا� ��"O�
�آ�Eت N�1��
 ا���
O

CR
O

CR
O

−

−
RCOCR، أو 

OO
−−−−  ��� ،-R�%  

              R��=",�6 آ�	62  .    


/ ا��"ا�ا�(�+ 
� ا2' أ=�ر�� ا�(�+ �S�T ا2'  :   %	���- 8� S ��6ال آ�E�2أندريدأندريدأندريدأندريد)��6 ,    حمضحمضحمضحمضا.  

-�6R
  *    :   أ
33 CHCOCCH

OO
−−−−                          Aو��R�?أ=�ر�� ا                                                                

             *   
3223

33
CHCHCOCCHCH

CHOOCH

−−−−−−         A�"=�,و�, -�Rأ=�ر�� ا��     

               

��Hات ا��("ل) 1-2:  

 *  %#�,�:  ا����ط  ا��
	���  1  ص  152 

� ا?��R="ل X1= )1 (mL4 �& أ=E"ب ا���Eر -OHHC ��+ ا?�mL2A�"=�Rو 52− �
 COOHCH −3.  


� ا?��R="لX1= )2 (mL4 �& أ=E"ب ا���Eر - OHHC 
� أ=�ر�� ا?�mL2A�"=�R و52− 
33 CHCOCCH

OO
−−−−.  

-\ &� & �
���م  &� ��,"E=^ا /O= د ,���"اء�E
� آ- أ=E"ب ا���Eر 
#�E=5, H"ب �1%��ي `"�- �X�6 دور ��  .��6ن، 
-  ��, min10 ر �& آ5س�Eب ا��"E=ى آ- أ"�)

ET/ �)6"رور ا�1"د�"م ، =.�غ  & �

(6"ل  F6�  .�(�"ي 

�:�ت* ;
:  
-/ETدور ا��(6"ل ا��  : i%�0ا�Kا� jو,�ن �& ا���ء ا����K�6- ا�k8�� X2��� ي.  
  ).2(و) 1( %)ّ"ن ا?��2 �& أ=E",& ا*���Eر -

) 2(?��2 ا��(�61 �& أ=E"ب ا*���Eر آ��� ا- �Eرأآ�E��*ب ا"E=ا�)��� ا��(�61 أ �1(.(  

     :ا��R�2ر* 
  ):1(أ=E"ب ا*���Eر   
��د�� ا��("ل ا�(�9- �&-

                       )(2)(523)(52)(3 llll
OHHCOOCCHOHHCCOOHCH +−−+− →

←  

�- ,$&ء و
(�ودهKا ا��.�.  
  ):2(أ=E"ب ا*���Eر   
��د�� ا��("ل ا�(�9- �&-

                
OO

COOHCHHCOOCCHOHHCCHCOCCH −+−−+−−−− → 35235233
  

�- ��2/ وآ6&�هKا ا��..  
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   :���0جا2* 
  . قصويا قصويا قصويا قصويا ��$& إ��2ا، و�)"ن ��8 %@�م ا��.��- ا���0 &كليكليكليكلي وسريعسريعسريعسريع %.��- أ=�ر�� ا�(�+ 
/ آ("ل %("ل -             
             --�
��د�� ا��.� X�(% :  

                              

O
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−−
−+−→−+

−

  

1-3 (%S�E$:���E2^ا ��O)% .     
- F�)6� وم�@
  .ا^��E2� أو ��+ أ6��2	�6	A�6 دواء آ��R ا*����2ل آ�	)� ��o' و
-  ���E2^ا ��O)�� -���	ا�� &E��#ا�� Xا���آ� : -(T155 ص 5ا=:� ا�.   
-  ���E2^إ��2 ��' %8��01 ا=$ا A�6	�62 +�� �
 �k; و A�"=�R�?���6د�� ا������,"��ة أ=�ر�� ا� �@E`:  

           

OO
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)()()()(

−−−
−−+→+

−−−
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&���ات) 2 '���	(   .ا��,!: ا�+�*ة ا
2-1 (-�q?وات اH0E� ����  :ا�(5�6ة ا�@�

    153 - 152  ص  2 ا��
	���  ا����ط   : %#�,�* 

� ,H0وات ا?�q-، و=Q�O إ��X1= g12 8 �& دورق- mL150ا�1"د�"م ��	6"ل ه��روآ)
 �
 .  
��F ا���6Nن، Q�O= 'q إ�F ا�= min30  M�6J	J� ا�M�6J ���ة- mL100Aا�)6"ر��ر� +��
(6"ل  �
 .  

�:�ت* ;
:  
-0Eأ,�+ �(�+ ا� X2ن را"ّ(%  ���s�0 إ� Aو�HAا�)6"ر��ر� +��
(6"ل .  

   :ا��R�2ر* 
--�q?وات اH0, 5�6ة)� Sد�� ا��("ل ا��"ا���
 :  
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OHCHCHCOHC

OO
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232 )()()()(
−−

−++ → llll

  


(�ود و,$&ء:  ����9ت هKا ا��("ل-.  
--�q?وات اH0E� ����
��د�� ا�(5�6ة ا�@� :  
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                                                                أ�"ن ا�H0Eوات
- X�2�% د����
��+ ا?�, A�"=�R	�6k XE ذو,�=8 �& ا���ء :  
                               

                                        
OHO
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��ي �k M2;ت�& و�	ة ا���ا�@� أ�"ن آ�,"آ��  COOR−−�)"ن ا�(�+ ا�)�,"آ	�6& أ��6k، وا�0"ع ا^آ�Rي ه" ا�@�
F1k^و ��6@�م ا�	
 & ��= -�
/ ا�)("ل، و,�����& * ��)� أن �(�ث %.��- ا^��2ة، �0(1- �F6 %@�م %.� -� : ا�Kي * ��.�

mf xx =.   

   :���0ج ا2* 
              - ����  .كليكليكليكليو بطيءبطيءبطيءبطيء?��2 إ�F %)ّ"ن أ�"ن آ�,"آ	�;ت وآ("ل و�S %("ل ) أو ا��E1� v%  )دي ا�(5�6ة ا�@�
              -�E1ا�� -�
��د�� %.� :  

                               OHRCOORHORCOOR −+−−−+−− → ''  

        إ#�	      ه��روآ���  .ت        أآ	��آ���.  أ               آ��ل                           
2-2 (S�E$% :�01/ ا��1,"ن%.  
  . ا^D	�م ا��ه��0–أ 

�� ) q;q& \�6	��� ( ا^D	�م ا��ه��0، 
R- ا��H"ت وا�H,�ة وا��ه"ن، 
�آ�Eت `����E %�)"ن أ�2�2 
� q;q& إ��2  i�0�
��+ ا^و�� (  q;q& أول وا^���ض ا��ه1،2،3��0-ا�)("ل ,�و,�ن %.��- أ��2ة ,��  -R
 A�COOHHC −3317(.   

                        

3317222

2331723317

3317222

33
HCCOCHOHCH

OHHCCOCHCOOHHCOHCH

HCCOCHOHCH

−−−

+−−→
←+−

−−−

  

  ا1و���0           /.- ده��              ,+��	ول     :                         (�ء           '�& ده��
  :%(��O ا��1,"ن -,ـ 
   1"د�"ما�وا��1,"ن ��Eرة �� آ�,"آ	�;ت ). q;q& ا��6N	���i�0�  ) ا��1,"ن �� E1%� ا^D	�م ا��ه��0 -

( )−−++ COORNa �2"م�%"E;ت ا��	أو آ�,"آ ،( )−−++ COORK ض ده��0 ذات���
�ا�@� ^ ��وه& k"ا
  ). ذرة آ�,"ن20 و10,�� ( 2;2- `"��6 


��د�� E1%� ا^و���� -                :      

       
OHCHHCCOCH

NaCOHCOHCHOHNaHCCOCH

OHCHHCCOCH

−−−

++−−+++−−

−−−
+−→

2331722

2331733172

2331722

)(3)(3  

�& ده�� (         ا1و���0  أو���ت ا��5د��م              ,+��	ول       ه��روآ��� ا��5د��م: �3��ن       '(  
  : ����9ت ا��1,"ن-Dـ 

  : ذو,�=�� ا��1,"ن–أ 

، أو أ�"=�ت K�+2Caوب ا��1,"ن �& ا���ء ا��@$�، �)�6k 80- ا�Kو,�ن �& ا���ء ا����j ا�Kي �(�"ي �F6 أ�"=�ت ا�)��	�"م 

� ���2Mg8�� X2+ا���H�0N"م�� .  
  ا��1,"ن ,��0  -,ـ 

  :، ذو 62	�6 آ�,"=�� `"��6،ا���"ا�D �& ا��1,"ن، �HD F6أ��COOR−−�(�"ي ا^�"ن آ�,"آ	�;ت

�� آ�,"آ	�;ت ا^�"=&-"�#
 ��، ا���"اCOO �D− ا�#Hء ا^ول ��Eرة 

   هيدروفيليةهيدروفيليةهيدروفيليةهيدروفيلية�& رأس ا�	6	�6 و�)ّ"ن رأ��E$k �2 ��$& ��16,"ن 
�Hة 

 )Qو,�ن �& ا���ءأ��K6� -,�k ��6ء أو�  .(  
- &=�Rء ا�H#ا� −R &� و,�نK6� �6,�k ��\ ،�6�"` ��=",�6 آ�	62 -R�� 

        ليبوفيليةليبوفيليةليبوفيليةليبوفيليةو) آ�رz ���6ء  ( هيدروفوبيةهيدروفوبيةهيدروفوبيةهيدروفوبية%�$& ��16,"ن 
�Hة  ا���ء، 
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(X ��6ه"ن  ( .(  
  :`��@� ��q5% ا��1,"ن ��J$� F6 ده��0 -,ـ 

?زا�� ,@�� ز���� 
� أ���ف ا�@��} ا�@O= ،��0$/ ا�@��} �& 
(6"ل ا��1,"ن، ���qv أ�"=�ت ا�)�,"آ	�;ت ��G�HD F6ت 
��Gت ا��H{ ا��& H�0%ُع 
� ا^���ف ا�@��0$، �& ��� ُ%$�د ا��ؤوس   ا�;أ��.� ���6ء �& RHD−ا��H{، ����- ا��K"ل 

−COO ا^�"=�ت �
�vدي %���0 ا^`"اق . Na+ا^��.� ���6ء ��رج k$�ة ا��H{ و%���8، ���)"ن �@���ت 
(�`� ,$"ق 
  . ا�Kي �#�- ا�K� }�Hوب �& ا���ءا��T("=� إ��T% F{ ا�.@���ت �& ا�$"ر ا��� &، ا�T&ء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 (/ '�0	���1
7	ا��61 45 �$2ر ا�3��2	ت ا�:    
  
�2�� :   ا�(.�ز%���Q –أ  &� ��H� & ا�(.�ز ="ع آ���� -�  .ا��.��- ا�)���� &، دون أن �:�� �& 
��د�� هKا ا��.�
   :     أ="اع ا�(.H -,ـ 
 *(% �
�0� ،�=�#�
 ��\ H.)ن ا�"(�;��.��6� �� ��H�.6.�ت"ن ا�(�*ت ا��J
  . و ا�(.�ز 
 *& �

�#�=	�، إذا آ�={ ا���.��;ت و ا�(.�ز آ��6 \�ز�� أو �& 
(6"ل  H.)ن ا�"(�.  

��Hات ا�(.�ز -Dـ :  

&�  :ا�(.�ز ="ع آ���� & ا=�@� & و="

F)0 %$"ر ا��#�"�� ا�)���� ��- ��N� *ا��"ازن، و ���� ��N� * .  
  .��F)0 ا�����E و�& ا��F)0 \�� ا������E& ا�� ا��.��0,6.� ا�)�.��   �	�ع -
��وث ��ة %.��;ت �;ل =.� ا��("ل، - �0�
� %	��/ أ�� هzK ا��.��;ت دون \��ه�  �(ّ�� ' ;
  : ��ن ا����ر �.�ز 

  .=@"ل إن ا�(.�ز ا=�@� &
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


