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 Lipidsالدُوى 

ػذو قبثهٛزٓب فٙ ْٔٙ يجًٕػخ يٍ انًشكجبد انذٛبرٛخ غٛش انًزجبَسخ الٕٚجذ رشبثّ ثُٛٓب سٕٖ 

انجُضٍٚ نهزٔثبٌ فٙ انًبء ٔركٌٕ نٓب انقبثهٛخ ػهٗ انزٔثبٌ فٙ انًزٚجبد انؼعٕٚخ انالقطجٛخ يضم 

 ٔغٛشْب. سثبػٙ كهٕسٚذ انكبسثٌٕ ,االٚضش,

% يٍ ٔصٌ انخهٛخ , ٔثًب آَب الرزٔة فٙ انًبء , نزنك فٓٙ ال رُزقم 5*رشكم انذٌْٕ يب ٚقبسة 

ثٍٛ انخالٚب اال ارا اسرجطذ ثًشكجبد َبقهخ نٓب رجؼهٓب قبثهخ نهزٔثبٌ فٙ انذو , ٔنزنك رشرجػ 

فٙ انذو ثذشٚخ ٔثزنك رؼشف االشكبل انًزُقهخ ثبنذو انذٌْٕ ثجشٔرُٛبد رًكُٓب يٍ انزُقم 

 . Lipoproteinsثبنجشٔرُٛبد انذُْٛخ 

ٔركٌٕ انجشٔرُٛبد انذُْٛخ راد كضبفخ يخزهفخ اػزًبدا ػهٗ كًٛخ َٕٔػٛخ انذٍْ ٔكًٛخ انجشٔرٍٛ 

 فٙ انجشٔرُٛبد انذُْٛخ ٔاْى إَاع انجشٔرُٛبد انذُْٛخ ْٙ:

  Very low density lipoproteinsخ جذا ثشٔرُٛبد دُْٛخ ٔاغئخ انكضبف -1

 low density lipoproteinsثشٔرُٛبد دُْٛخ ٔاغئخ انكضبفخ  -2

 Intermediate density lipoproteinsثشٔرُٛبد دُْٛخ يزٕسطخ انكضبفخ  -3

  High density lipoproteinsثشٔرُٛبد دُْٛخ ػبنٛخ انكضبفخ  -4

 Chylomicronبٚهٕيبٚكشٌٔ ْٕٔ ثشٔرٍٛ دُْٙ ٔاغٙ انكضبفخ جذا جذا شان -5

 ٔاْى االدٔاس انذٛبرٛخ )ٔظبئف( انذٌْٕ يب ٚهٙ :

ٔنٓب قًٛخ دشاسٚخ يٍ  رجٓض انجسى ثبنطبقخ كَٕٓب خضٍٚ اظبفٙ نهطبقخ)اظبفخ نهسكشٚبد( -1

رُٛبد ايب انغشاو انٕادذ يٍ انسكشٚبد أ انجشٔ, سؼشِ/غى0999انسؼشاد ػبنٛخ رقذس 

 سؼشِ/غى 4999فٛؼطٙ 

 رخذو انذٌْٕ كًبدح ػبصنخ رذذ انجهذ -2

 رٕنف انذٌْٕ ادذ انًكَٕبد انشئٛسٛخ االسبسٛخ نغالف انخالٚب . -3

 رذخم فٙ رشكٛت االجضاء انًًٓخ نهجٓبص انؼصجٙ . -4

 رذخم فٙ رشكٛت انٓشيَٕبد)يضم انٓشيَٕبد انسزشٔٚذٚخ / ٔانجشٔسزب كالَذُٚبد( -5

 الَضًٚبد خبصخ.رؼًم ثؼعٓب كًُشطبد  -6

 

 



2 
 

 : Classification of lipidsٌيف الدُوى صت

 رصُف انذٌْٕ اػزًبدا ػهٗ غجٛؼخ رشكٛجٓب ثبالظبفخ انٗ قبثهٛزٓب ػهٗ انزصٕثٍ

Saponification: 

 

 

  Lipidsانذٌْٕ 

 

 التسبيٌبثالدُوى البسيطت          الدُوى الوسكبت او الوعقدة          الدُوى الستيسويديت          

Simple lipids        Compound or Complex lipids             Steroids    Terpens          

 

 دُوى سكسيت  دُوى البسوتيٌيت    الدُوى السفٌكوليت الشووع    الدُوى الفوسفبتيت    الشحوم والزيوث 

Fats and Oils  Waxes   Phospholipids  Lipoprtens    Sphincolipids  Glycolipids  

 دبٔٚخ ػهٗ َزشٔجٍٛ    غٛش دبٔٚخ ػهٗ َزشٔجٍٛ                    

 :mple lipidsSiانذٌْٕ انجسٛطخ -1

 الشحوم والزيوث

انًكَٕبد انشئٛسٛخ نهذٌْٕ انًخضَٔخ فٙ انذٕٛاَبد ٔانُجبربد.  (انًزؼبدنخانجسٛطخ )أ رؼذ انذٌْٕ

 Fatty acidsْٔٙ ػجبسح ػٍ اسزشاد نهكهٛسٛشٔل يغ انذٕايط انشذًٛخ 
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 Glycerol       +          Three fatty acids         Triglyceride   +   3 water molecules    

 

 ( Acyl glycerol )أ اسٛم كهٛسٛشٔل glycerides ٔرسًٗ ثبنكهٛسٛشٚذاد

   ٔقذ ٚشرجػ انكهٛسٛشٔل ثجضٚئخ دبيط شذًٙ )دُْٙ( ٔادذ فٛسًٗ ادبد٘ اسٛم كهٛسٛشٔل 

Monoacylglycerol  (monoglycerides). 

يغ جضٚئزٍٛ يٍ انذبيط انشذًٙ فٛسًٗ صُبئٙ اسٛم كهٛسٛشٔل انكهٛسٛشٔل شرجػ ٚأقذ 

Diacylglycerol (Diglycerides). 

 Triacylglycerolٌ يشرجػ يغ صالس دٕايط شذًٛخ فٛسًٗ صالصٙ اسٛم كهٛسٛشٔل ٕٚكأ 

(Triglycerides). انذبنخ االكضش شٕٛػب نهذٌْٕ انجسٛطخ ْٙٔ 

 

اد انضُبئٛخ أ انضالصٛخ يزشبثٓخ أ يخزهفخ )ٔقذ ركٌٕ ٚذانكهٛسٛش*ٔقذ ركٌٕ انذٕايط انذُْٛخ فٙ 

 يشجؼخ(ْزِ انذٕايط يشجؼخ أ غٛش 
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أ  ا٘ اصُبٌ يزشبثٓخ ٔٔادذح يخزهفخR1≠R2=R3 أ قذ ركٌٕ   R1=R2=R3  قذ ركٌٕ

R1≠R2≠R3 

     

 

رزًٛض انذٌْٕ انًزؼبدنخ ثُٕػٛخ انذٕايط انشذًٛخ انزب٘ رذزٕٚٓب فبنذٌْٕ )انشذٕو( انذٕٛاَٛخ  -

 نزنك ركٌٕ صهجخ.رذزٕ٘ ػهٗ َسجخ ػبنٛخ يٍ انذٕايط انشذًٛخ انًشجؼخ غٕٚهخ انسهسهخ َسجٛب 

ايب انذٌْٕ انُجبرٛخ )انضٕٚد انُجبرٛخ( فٓٙ رذزٕ٘ ػهٗ َسجخ ػبنٛخ يٍ انذٕايط انشذًٛخ غٛش -

دسجخ االَصٓبس فزكٌٕ ٔاغئخ انًشجؼخ, ٔكزنك ٔجٕد انذٕايط قصٛشح انسهسهخ نزنك ركٌٕ 

الصخ دٕايط غبنجب سبئهخ )رسًٗ صٕٚد( أ شجّ سبئهخ.ػًٕيب رزذهم انذٌْٕ انجسٛطخ يبئٛب انٗ ص

فٙ انٕسػ انذبيعٙ يخفف )أ ثٕاسطخ االَضًٚبد ( ثًُٛب  ٔادذح شذًٛخ ٔجضٚئخ كهٛسٛشٔل

 )انصبثٌٕ(ٔ صالصخ جضٚئبد يٍ ايالح انذٕايط انشذًٛخكهٛسٛشٔل ٔادذح جضٚئخ انٗ زذهم ر

 (ػُذ انزذهم يبئٛب فٙ انٕسػ انقبػذ٘ ٔرؼشف انؼًهٛخ ثبنصٕثُخ نهذٍْ )صٕثُخ انذٌْٕ انًزؼبدنخ
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 نهصٕثُخ KOHنهذبيط انذُْٙ)انصبثٌٕ( ًٔٚكٍ اسزخذاو  انصٕدٕٚويهخ 

*رخزهف انذٌْٕ ٔانضٕٚد انجسٛطخ ػٍ انضٕٚد ٔانشذٕو انًؼذَٛخ انًسزخشجخ يٍ انُفػ ٔانزٙ 

رؼشف ثبنجشافُٛبد يضم صٕٚد انسٛبساد ٔانغبصانٍٛ ٚكٌٕ االخٛش ػجبسح ػٍ ْٛذسٔكبسثٌٕ 

. ْٔٙ غٛش قبثهخ  COOHسالسم ْبٚذسٔكبسثَٕٛخ غٛش دبٔٚخ ػهٗ يجًٕػخ كبسثٕكسٛم 

 كغزاء.نهٓظى ٔالًٚكٍ رصُٛفٓب 

ثًُٛب انذٌْٕ انغزائٛخ كًب ثُٛب سبثقب ركٌٕ قبثهخ نهٓعى ٔرزكٌٕ يٍ ارذبد انكهٛسٛشٔل ٔاالدًبض 

ٛشٔل يكٌٕ صبثذ نجًٛغ انذٌْٕ انجسٛطخ انغزائٛخ فبٌ صفبد انذٌْٕ انذُْٛخ ٔثًب اٌ انكهٛس

 الخش.رؼزًذ ػهٗ صفبد انذٕايط انذُْٛخ انذاخهخ فٙ رشكٛت انذٍْ ٔانزٙ رزغٛش يٍ دٍْ 
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 :  sFatty acid الحوامض الدهنٌة )الشحمٌة(

ٌة( وتعتمد حالة الدهون على ألٌفات Rٌة )مجموعة عبارة عن حوامض كاربوكسلٌة الٌفاتوهً 

شبه سائلة او صلبة  فقد تكون الدهون سائلة اوالداخلة فً تركٌبها حالة الحوامض الشحمٌة 

تحتوٌها وٌتحكم فً ذلك مقدار او درجة عدم التشبع وع الحوامض الشحمٌة التً اعتمادا على ن

 للحامض )وجود اواصر مزدوجة( وطول السلسلة.

الدهنٌة فً تركٌب الدهون البسٌطة على شكل استر. كما انها توجد بكمٌات تدخل الحوامض  -

 فً الدهن.قلٌلة بشكل حر 

ذات سلسلة  الحوامض الشحمٌة هً حوامض كاربوكسلٌة احادٌة مجموعة الكاربونٌل -

 ( مستقٌمة السلسلة زوجٌة العدد مشبعة او غٌر مشبعة .Rهٌدروكاربونٌة )

 واهم الحوامض الشحمٌة :

1. Butyric acid CH3CH2CH2COOH 

2. Caproic acid  CH3CH2CH2CH2CH2COOH or CH3(CH2)4COOH 

3. Caprylic CH3(CH2)6COOH 

4. Capric acid CH3(CH2)8COOH 

5. Lauric acid CH3(CH2)10COOH 

6. Myristic acid CH3(CH2)12COOH 

7. Palmitica acid CH3(CH2)14COOH 

8. Stearic acid CH3(CH2)16COOH 

9. Arachidic acid CH3(CH2)18COOH 

10. Behenic acid CH3(CH2)20COOH 

11. Lignoceric acid CH3(CH2)22COOH 

 :الحوامض غٌر المشبعة 

 عدد ذرات الكاربون     عدد االواصر المزدوجة          مكان االواصر المزدوجة                   

1.Palmitolic acid C15H29COOH        16 : 1        9 

2.Oleic acid C17H33COOH                 18 : 1        9 

3.LinoLeic acid C17H31COOH           18 : 2         9, 12    

4.LinLenic acid C17H29COOH           18 : 3         9, 12, 15   

5.Arachidonic acid C19H31COOH    20 : 4         5, 8, 11, 14  
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 بشكل متعرج للحوامض الدهنٌة *تكتب السالسل الكاربونٌة

 

 
 .  -CH3ونهاٌة السلسلة تمثل   -CH2-*كل قمة من االعلى واالسفل تمثل 

 التالً حالة وجود اواصر مزدوجة تكتب بالشكلفً *

 
والكاربون  دائما تاخذ الرقم واحد COOفقط عند موقع عدم التشبع وكاربون  *تكتب االرقام

 والذي ٌسمى الكاربون اومٌكا  CH3هواالخٌر 

 
  

 

ها فهً التً تحدد صفاتها المكونة ل تعتمد خواص الدهون على خواص الحوامض الشحمٌة

متعددة عدم الغذائٌة ,فالدهون السائلة )الزٌت( تحتوي نسبة عالٌة من الحوامض الشحمٌة 

مها مثل زٌت ون لها قٌمة غذائٌة جٌدة وٌسهل هضوتك .Polyunsaturated F.Aاالشباع 

 الذرة.

تكون صلبة لسلسلة مشبعة ففهً تحتوي على حوامض شحمٌة طوٌلة ا ةاما الدهون الحٌوانٌ

مها وتكون مضرة للصحة وخصوصا عند البدٌنٌن والمصابٌن بداء السكري وٌصعب هض

 وتشمع الكبد وتصلب الشراٌٌن .
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  ذرات كاربون واقل تكون سائلة وتتطاٌر  6ان الحوامض الشحمٌة قصٌرة السلسلة ذات

مع بخار الماء )وهً ذاتٌة فً الماء( ولذلك تسمى بالحوامض الدهنٌة المتطاٌرة 

Volitile Fatty acid (VFA) . 

نه ولكن عند زٌادة طول السلسلة للحامض الدهنً تقل الذوبانٌة فً الماء وتزداد درجة غلٌا

 )تقل تطاٌرٌته( وتزداد درجة انصهاره وٌتحول من الحالة السائلة الى الصلبة .

 Saponifiationالشحمً ٌتم تعٌن قٌمة التصوبن ولمعرفة طول السلسلة فً الحامض 

Valueغرامات من . قٌمة التصوبن = عدد الKOH  الالزمة لصوبنة غرام واحد من الدهن

  الموجودة فً غرام دهن. COOH,وٌتحكم فً ذلك عدد مجامٌع 

( قٌمة الٌود )عدد Iodin Number)او عدد الٌود  ولمعرفه عدم التشبع ٌتم تعٌن قٌمة الٌود

غم من الدهن .وٌتحكم فً هذه القٌمة  111الٌود( = عدد غرامات الٌود الالزمة الشباع 

 عوامل مثل 

 نسبة الحوامض الشحمٌة غٌر المشبعة-1

 مقدار عدم التشبع لكل حامض -2

 ارٌك هم اكثر الحوامض شٌوعا فً الدهون الحٌوانٌة*حامض البالمتٌك والستٌ

والتً فٌها تكون الكاربوكسٌل  Amphibolic*تمتلك الحوامض الشحمٌة خاصٌة مزدوجة 

 غٌر متاٌن ل الهٌدروكاربونًوالذٌ (مكونة مجموعة الكاربوكسٌل المحبة للماء )متاٌنة

  .الكاره للماء

 (test for purity of fat)كشوفات نقاوة الدهون  

 بالكشوفات التالٌة Characterisation of Fatالدهون   جودة وصالحٌة تمٌز  ٌتم

 :Sapoification Numberرقم الصوبنة  -1

الالزمة لصوبنة واحد اغرام من الدهن وٌمثل نسبة  KOHوٌعرف على انه ملغرامات ال

الوزن الجزٌئً للحوامض الدهنٌة فً الدهن .فالقٌمة العالٌة لرقم الصوبنة تشٌر او تعنً ان 

 الدهن ٌحتوي على حوامض دهنٌة قصٌرة السلسلة .

 

 : Iodine Numberعدد اليود -2

غرام من الدهن . فالقٌمة العالٌة من عدد الٌود تشٌر 100عدد غرامات الٌود الالزمة الشباع 

دوجة( فً الحوامض الدهنٌة للدهن. درجة عاٌة من عدم التشبع )اواصر مزالى وجود 

 ورقم الٌود مهم فً تمٌز الدهن او الزٌوت وبشكل افض فً تشخٌص غش الزٌوت

Dulteration of oils   

 فٌعكسها الرقم الحامضً او العدد الحامضً. edibility of fatكما صالحٌة الدهن 
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 : .Acid noرقم الحامض -3

الحوامض الدهنٌة الحرة  neutralizeالالزمة لمعادلة  KOHوهو ٌمثل عدد ملغرامات ال

غم من الدهن وٌشٌر او ٌدل الرقم الحامضً الى درجة تزنخ الدهن 1فً الموجودة 

rancidity of fat ٌةوالعدد الحامض هو نسبة مباشرة الى التزنخ .فالزٌوت المنقى او النق 

Refined oils  ٌجب ان ال تحتوي على حوامض دهنٌة حرة .ووجود اي حوامض دهنٌة

 حرة ٌعنً ان الزٌت غٌر نقً.

 :واهم الحوامض غٌر المشبعة هً

 % من الدهن البشري45وٌشكل   Oleic acidحامض االولٌك  -1

 linoleic acidحامض اللٌنولٌك   -2

 Linolenic acid حامض اللٌنولٌنٌك  -3

 Arachidonic acidحامض االراشبدونك  -4

درجة الزٌوت النباتٌة تقلل من قٌمتها الغذائٌة حٌث تزٌد من درجة انصهار )تحول الى *

 الحالة الصلبة( وتفقدها الحوامض الشحمٌة االساسٌة.

 :itial fattyacidsEsserالحوامض الشحمٌة االساسٌة 

وهً الحوامض التً الٌمكن للجسم ٌصنعها من مواد اخرى بمعدل ٌكفً لسد حاجته بصورة 

 ٌجب تناولها فً الغذاء وبذلك تصنف كفٌتامٌن .كاملة )او ال ٌمكنه صنعها نهائٌا ( لذلك 

وٌعتبر حامضً اللٌنولٌك واللٌنولٌتٌك حوامض اساسٌة وكذلك حامض االراكٌدونك 

وتسمى  )االراشٌدونك( ٌعتبر اساسٌا فً حالة غٌاب اللٌنولٌك النه ٌصنع منه داخل الجسم.

 ω لالومٌكا 1الرقم  CH3وتاخذ ال ω ومٌكاحوامض اال

 

 : Glyceroleالكليسيرول 

وٌسمى اٌضا بالكلٌسٌرٌن وهو كحول ثالثً الهٌدروكسٌل )ٌحتوي ثالث مجامٌع 

مركز ٌتحول  H2SO4هٌدروكسٌل( زٌتً القوام ٌذوب فً الماء حلو المذاق عند تسخٌنه مع 

 .الى مادة متطاٌرة ذات رائحة نفاثة تشبه رائحة الدهن المحروق تسمى اكرولٌن
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ا ٌركز بوجود حامض الكبرٌتٌك المركز معطٌتفاعل الكلٌسرٌن مع حامض النترٌك الم

.وهً مادة شدٌدة  Nitroglycerineالكلٌسٌرٌن المعروف بالناٌتروكلٌسٌرٌن  نترات ثالثً

 .)تصلب الشراٌٌن(وتستخدم طبٌا )دوائٌا( فً عالج امراض القلب والدورة الدموٌةاالنفجار 

 الذي ٌعمل على توسٌع الشراٌٌن المتضٌقة. NOحٌث ٌحررغاز 

 

 

 

 :Rancidityوالتزنخ االزناخة 

وهو اصطالح ٌطلق على الدهون التً تترك لفترة طوٌلة معرضة للهواء والرطوبة فً 

طعم ورائحة كرٌهة )بسبب تحللها وتحرٌر الحوامض  رجة الحرارة االعتٌادٌة واصبح لهاد

 الشحمٌة المتطاٌرة(وتكون الزناخة على نوعٌن :

 :Hydrolytic Rancidityزناخة التحلل المائً )التمٌؤ( -1

وهو تحلل الدهون بفعل االنزٌمات او كائنات مجهرٌة تسبب التحلل المائً وتحرر حوامض 

, ذات روائح غٌر مرغوب بها )كرٌهة( وكما (VFA)شحمٌة ذات سالسل قصٌرة متطاٌرة 

 ٌحدث فً الزبد. وٌساعد على ذلك الرطوبة والحرارة.
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 :Oxidative Rancidityزناخة التاكسد -2

بفعل الضوء وٌحدث بشكل خاص فً الزٌوت الحاوٌة على حوامض شحمٌة غٌر مشبعة 

حٌث تتاكسد تلك الحوامض وتتحول الى مركبات ذات سالسل قصٌرة من واالوكسجٌن 

 ا تسبب اعطاء الرائحةالحوامض الكاربوكسٌلٌة متطاٌرة ممالكٌتونات و االلدٌهاٌدات و

 الخاصة بها
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  ان االوكسجٌن ,الضوء ,الحرارة ,الرطوبة ,فعل البكترٌا واالنزٌمات هً عوامل تساعد

 على التزنخ.

  الزٌوت مثل فٌتامٌن  تاكسدتضاف مواد تمنعC  وE  والجبس وكما عند عمل المعجنات

 ٌحفظ فً اكٌاس سٌاٌلوزٌة معتمة محكمة السد لمنع التعرض للضوء واالوكسجٌن.
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 : Waxesالشموع 

وتمثل  القسم الثانً من الدهون البسٌطة. والشموع عبارة عن استرات الحوامض الشحمٌة 

ت سالسل طوٌلة )وزن ذا ROHطوٌلة السلسلة مع كحوالت احادٌة مجموعة الهٌدروكسٌل 

 Myricyl alcoholوكحول المٌرسٌل  CH3(CH2)11OHمثل كحول اللورٌل جزٌئً عالً( 

CH3(CH2)29OH لعسل( بدل من الكلٌسٌرول والذي ٌتحد مع حامض )الموجودة شمع ا

 .(او الستٌارٌك)البالمتٌك 

 

 

 

ٌبات الدهون وتذوب فً مذومن خواص الشموع انها مواد صلبة ال تذوب فً الماء 

بسهولة . كما انها غٌر قابلة للهضم بواسطة االنزٌمات حل مائٌا العضوٌة ولكنها ال تت

 للدهون لذلك فهً لٌس لها قٌمة غذائٌة.مة الهاض

 ٌنٌة.هٌدروكاربونات برافاما الشمع الصناعً فهو عبارة عن  -

تلعب الشموع دورا مهما عند الحشرات والطٌور وبعض الحٌوانات كالماشٌة حٌث تشكل  -

طبقة وقائٌة ضد الماء .كما توجد على السطوح الخارجٌة للنباتات وتعمل كغالف للوقاٌة 

 تبخر الرطوبة الداخلٌة . ولمنع

 تستخدم الشموع فً صناعة الملمعات والمراهم والكرٌمات. -
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 وهً   :Compound lipidsالدهون المركبة 

 وتقسم الى   الدهون الفوسفاتٌة او الفوسفاتٌدٌة او المفسفرة -1

 حاوٌة على النٌتروجٌن-أ

 غٌر حاوٌة على النٌتروجٌن-ب

 الدهون السفنكولٌة. -2

 

 :Phospholipidsالدهون الفوسفاتية او المفسفرة  -1

اٌضا النها مشتقة من حامض الفوسفاتٌدٌك  Phosphatidesوتسمى بالفوسفاتٌدات 

Phosphatidicacid  للكلٌسٌرول  -3-والذي هو عبارة عن استر فوسفات فً موقع

 2و1المرتبط بجزٌئٌن من الحوامض الشحمٌة )غالبا غٌر مشبعة( فً الموقٌن 

     او يكتب              

 

وتكون مجموعة الفوسفات راسا قطبٌا )محب للماء( والحوامض الدهنٌات ذٌال غٌر قطبً 

  )كاره للماء( وتكتب الجزٌئة بالشكل التالً
 الراس القطبي المحب للماء ويمثل مجموعة الفوسفات    

                                                                   
 مض الدهنية االذيول الكارهة للماء وتمثل السالسل الجانبية للحو

 وتفصيل الشكل مبين ادناه
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جمٌع االنسجة الحٌوانٌة وخاصة المخ,  واالعصاب . القلب .الكبد  اجد الفوسفاتٌدات فًتتو

شكل طبقتٌن تكون فٌها الروس القطبٌة للخارج والذٌول الخالٌا بجمٌع اغشٌة  كما تشكل ,

 للداخل وتكون مسندة الى جزٌئات البروتٌنات بٌنها
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تتخللها  lipid bilayerشكل يمثل غشاء الخلية والتي تكون بشكل طبقة دهنية ثنائية 

 ليستيرول.ومكونات بروتينية حرة ومرتبطة وك

 :وسفبتيتاًواع الدُوى الف

 الدُوى الفوسفبتيت الحبويت على الٌبيتسوجيي: - أ

الٌبيتسوجيي ويكوى وُي عببزة عي حبهض الفوسفبتيديك تستبط بَ جزيئت حبويت على 

 حديد على هجووعت الفوسفبث االزتببط ببلت

 الوجووعت الوستبطت

  ُي:  واُن ُرٍ الوسكببث

 :Lecithinالليسثيي -1

حيث تستبط جزيئت حبويت على ذزة  Phosphatidyl cholineوليي ويسوى فوسفبتيديل ك

Choline HO-CH2-CH2ًبيتسوجيي تعسف ببلكوليي 
+
N(CH3)  هع هجووعت

 فوسفبث حبهض الفوسفبتيديك.
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 الفوسفبث(. Oوسبلبت على ذزة  Nويالحظ اى الجزيئت هشحوًت بشحٌت هوجبت )على ذزة 

 

ٍٛ ػهٗ رٔثبٌ انكٕنٛسزٛشٔل فٙ ضصبفٙ انشذُخ صفش. نزنك ْٕ رائت فٙ انًبء ٔٚؼًم انهٛس

 انًشاسح دٛش ٚؼزجش يٍ انؼٕايم انًسزذهجخ.

. كًب ٚؼًم ػهٗ َقم انذٌْٕ ٔانذٕايط انشذًٛخ ػبيم يُغ رشاكى انشذٌٕ فٙ انكجذ ٔٚؼزجش

 فٙ انذو .

ٍٛ يشكجب نخضٌ انكٕنٍٛ فٙ انذيبؽ دٛش رزذٕل يبدح انكٕنٍٛ ثفؼم اَضٚى ضٚؼذ انهٛس -

acyltransferase .انٗ اسزٛم كٕنٍٛ ٔانزٙ رسزخذو نُقم االٚؼبصاد انؼصجٛخ 

وٌدخل اللٌسثٌن فً اغشٌة  نسجةٌعتبر مصدر للفوسفات الالعضوي الداخل فً تكوٌن اال -

 الخلٌة والى الخالٌا وٌنظم عملٌة التنافذ )العبور( الدخول والخروج من

 .ارٌكوالستٌاللٌسثٌن عادتا هً االولٌك الحوامض الدهنٌة الداخلة فً -
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  snake venomالموجود فً سم االفاعً  lecithinaseٌتحلل اللٌسثٌن بواسطة االنزٌم

 .β-Lysolecithin( مكونا β)2وٌفقد حامض شحمً فً الموقع 

 

               
β-Lysolecithin 

 
حٌث ان  (hemolysis of red blood cells)حٌث تتكسر اغشٌة خالٌا الدم الحمراء 

ٌة مما ٌودي الى تحللها . كما ٌعتقد ً الجسم .ٌجعل مكونات االغشٌة ذائالمركب اعاله سام ف

 فً سم الزنابٌر والنمل اٌضاان هذا االنزٌم موجود 
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 :  Cephalinsالسٌفالٌنات 

 وزٌتول بدال من الكولٌن ٌثانول امٌن او السٌرٌن او االٌنوهً تحتوي على اال

 

        
 

فً جمٌع االنسجة وبصورة خاصة تكون مركزة فً الدماغ واالنسجة  السٌفالٌناتوجد 

 حٌث تساعد على تخثر الدم .العصبٌة وفً الصفائح الدموٌة 

 كما تستخدم السٌفالٌنات كمصدر للفوسفات الالعضوي فً تكوٌن نسٌج جدٌد.-

على على تثبٌت الدهون  له القابلٌة على الذوبان فً الماء وفً الدهون لذلك فهً لها القدرة-

والبروتٌنات والسكرٌات المستقطبة فً اغشٌة الخالٌا كما تستطٌع نقل الدهون من نسٌج الى 

 اخر .
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 :Plasmalogensالبالزمالوجٌنات -3

وتختلف عن اللٌسفٌنأت بوحود اٌثر  Phosphatidal cholineاو تسمى فوسفاتٌدال كولٌن 

 (1لموقع الفا )الوقع غٌر مشبع )ٌحتوي اصرة مزدوجة( فً ا

 

 
 توجد فً غشاء االعصاب والمخ , عضالت القلب .

 
 

 الدهون الفوسفاتٌة الخالٌة من الناٌتروجٌن:-ب

 Phosphatidylglycerolفوسفاتٌدل كلٌسٌرول -1

 Diphosphatidylglycerolالكاردٌولٌٌن وٌسمى -2
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Phosphatidylglycerol 

 خالٌا النباتٌةالخالٌا وٌكثر فً الوٌوجد كجزء اساسً فً جمٌع اغشٌة 

 
Diphosphatidylglycerol(Cadiolin) 

% من الدهون الموجودة 11ٌوجد بكمٌات كبٌرة فً عضالت القلب والكبد وٌشكل اكثر من 

 فً غشاء الماٌتوكوندرٌا

 ٌوجد بكمٌات قلٌلة فً الخالٌا النباتٌة

 فوسفاتٌدٌل اٌنوزٌتول-3

 



22 
 

 
 :Liposomesاللٌبوزومات 

فسفورٌة اصطناعٌة على شكل اكٌاس دقٌقة تصنع بتبخر وهً عبارة عن اغشٌة دهون 

المذٌب العضوي من المستحلب المائً للقطرات الدهنٌة الفسفورٌة المذابة فً الكلوروفورم 

او االٌثر فالمواد غٌر الذائبة فً الماء والموجودة فً الطبقة المائٌة تدخل فً هذه االكٌاس 

 ازالة المذٌب العضوي .الدهنٌة اثناء 

وبما ان اللٌبوزومات لها القابلٌة على االندماج بسهولة مع اغشٌة الخالٌا )بمساعدة اٌونات 

Caقاقٌر , االنزٌمات ,وغٌرها الى داخل ع( فهً بذلك تخدم على ادخال محتوٌاتها مثل ال

 الخالٌا الحٌة.
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 :lipidsSphingoكولٌة الدهون السفٌن

 سفنٌكنٌن -4او ٌسمى sphingosine وهً الدهون الدهون التً تحتوي على السفٌنكوزٌن -

4-Sphengenine . وٌدخل السفٌنكوزٌن فً والذي هو عبارة عن كحول امٌنً غٌر مشبع

 تركٌب هذه الدهون بدل من الكلٌسٌرول ككحول 

 

 
 (بالمحلول المائً القاعدي حللتوهً دهون غٌر قابلة للتصوبن )الت-

وترتبط بالسفٌنكٌنٌن حوامض شحمٌة طوٌلة السلسلة بشكل امٌدات مكونة السٌرامٌدات -

Ceramides  

بشكل امٌد  Lignoceric acidذرة كاربون  24هو ذو وان الحامض الشحمً االكثر شٌوعا -

  Ceramideلذلك تسمى 
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 االغشٌة الخلوٌة فً الحٌوانات والنباتات .تعتبر هذه المركبات من مكونات -

 واهم السٌرامٌدات:

وٌرتبط مع الفوسفات كولٌن او  -3-على كاربون هً التً ترتبط فٌها مجموعة فوسفات 

 sphingomyelin اٌثانول امٌن والتً تسمى السفٌنكوماٌلٌنات
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 : Glycolipids الدُوى السكسيت

 واهم انواعها .وهً مشتقة من الدهون السفٌنكولٌة 

 Cerebrosidesالسٌربروسٌدات -1

 وز(تكٌدات تحتوي سكر احادي )عادتا الكالوهً سٌرام-

 توجد فً االعصاب , المادة البٌضاء للدماغ , فً الكبد, الطحال, الكلٌة, الرئة وغٌرها .-

 

 
 

لسكر  3او  2فً الموقع  SO3H–وقد ترتبط به مجامٌع  kerasinوٌسمى اٌضا بالكٌراسٌن 

 .Galactocerbroside-2(or3)-Sulfateالكالكتوز فٌسمى 
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 :angliosidesGالكنكليوسيدات -2

 

  
neuraminic acid-Acetyl-N  حامض السٌالٌك او ٌسمى(Sailic acid) 

 *وهناك الدهون البروتٌنٌة التً تم التطرق لها فً بداٌة فصل الدهون.

HDL, LDL, VLDL , Chylomicron 

 : Terpensالتربٌنات 

 وهً دهون غٌر متصبنة تشمل مركبات حٌاتٌة واسعة تتكون من اتحاد وحدات االٌزوبرٌن

وحدة اٌزوبرٌن والذي ٌستخرج  4500ومن االمثلة الشائعة المطاط الطبٌعً الذي ٌتالف من 

 كس )عصارة انسجة االشجار(وٌسمى التمن رحٌق شجرة المطاط 

       =  =  
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صنفت كبٌرا من مركبات فصلت من تكون المركبات البولٌمٌرٌة االخرى لالٌزوبرٌن 

 ربنتٌن ومنها اشتق اسم التربٌنات.لتا

 Licopins(lycopene) عبارة عن اصباغ نباتٌة مثل  عادًة هذه المركبات تكون ملونة-

 .لطماطة الذي ٌعطٌها اللون االحمرالموجودة فً ا

 (Lutein)ٔصجغخ انهٕرٍٛ A (Retinol)فٙ انجضس ْٕٔ يٕنذ فٛزبيٍٛ  Caroteneٔانكبسٔرٍٛ 

 انصفشاء فٙ صفبس انجٛط 

 
فٌل ووحدات اٌزوبرٌن وهو موجود فً الكلور عةالذي ٌتالف من ارب Phytolوالفٌتول -

   ,وموجود فً الزٌوت العطرٌة Eو  Kوفٌتامٌن 
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وهو مركب حٌاتً مهم وٌكون مركب  :ومن االمثلة المهمة االخرى علٌها هو السكوالٌن 

  وسطً خالل التكوٌن الحٌاتً للكولٌسٌترول داخل الجسم.

 

C30H50 

 

 :Steroidesويداث الستيس

من  حلقة  اة الستٌروٌد التً تتالفوهً عبارة عن مركبات تحتوي )مشتقة من(على نو

 مندمجة مع ثالث حلقات بشكل فٌنانثرٌن وتسمى   cyclopentanخماسٌة 

Gyclopentanoperhydrophenanthrene  

 
Steran or steroid nucleus شكل ٌمثل نواة)او حلقة( الستٌران او الستٌروٌدٌة    
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و ال ٌملك  معوضة على الحلقات واحدة او اكثر OHٌملك مجموعة   فً حالة كون المركب

اما  Sterolفٌطلق علٌه اسم ستٌرول  COOH  ( كاربونٌل او كاربوكسٌلC=O=مجموعة )

 .Steroidد ٌاذا احتوى مجموعة كاربونٌل او كاربوكسٌل او اكثر فٌطلق علٌه ستٌرو

 تشمل الستٌروالت:

 Sterolsستٌروالت الكحوالت الصلبة  -1

 Bile acidحوامض صفراء  -2

 Steroid hormonesروٌدٌة الهرمونات الستٌ -3

 وغٌرها مركبات حٌاتٌة مهمة اخرى . -4

 الكولٌستٌرول. وكمثال على هذه المركبات هو

. وٌكتب  Animal sterol: وهومن الدهون البنائٌة وٌسمى Cholesterolالكوليسترول 

 باحد االشكال التالٌة
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 ٌنتشر الكولٌسترول فً جمٌع خالٌا الجسم وخاصة االنسجة العصبٌة -

 النباتٌة لسببٌنال ٌوجد الكولٌسترول فً الزٌوت النباتٌة ولذلك ٌفضل استهالك الزٌوت -

 احتولئها على حوامض غٌر مشبعة . -1

 الكولٌسترول فٌها.انعدام وجود -2

سٌتوستٌرول وهو -بٌتا فً الكائنات االخرى توجد مركبات مشابهة للكولٌستٌرول مثل

 ستٌرول النباتات

 β-Sitosterol (beta-sitosterol) is one of several phytosterols (plant 

sterols) with chemical structures similar to that of cholesterol. 

 

 اإلرغوستٌرول ٌتكون ال. الفطرٌات فً ٌتواجد ستٌرول هو( Ergosterol) ركوستٌرولواإل

 وهو الفطرٌة, الخالٌا وأغشٌة الخمٌرة مكونات أحد هو بل الحٌوانٌة أو النباتٌة الخالٌا فً

 .الحٌوانٌة الخالٌا فً الكولسترول وظٌفة نفس ٌؤدي
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Lanosterol is a tetracyclic triterpenoid and is the compound from 

which all animal and fungal steroids are derived. By contrast plant 

steroids are produced via cycloartenol 

 

 اهم فعالٌات الكولٌسترول 

 ادة االساسٌة لصنع الحوامض الصفراء الم-1

 المركب االولً لتصنٌع الهرمونات الستٌروٌدٌة )الهرمونات الجنسٌة( -2

له مفعول ضد بعض المواد السامة الناتجة عن المواد المتحللة من الدم اثر لدغة االفعى  -3

 وسموم البكترٌا وغٌرها.

ٌدخل فً تركٌب خالٌا الجهاز العصبً المركزي وٌساعد على تكوٌن واٌصال  -4

 الدماغ .االٌعازات العصبٌة فً 

 استراته تعمل كنواقل للحوامض داخل الجسم . -5

 .Dمثل مولدات فٌتامٌن  مشتقة من الكولٌستٌرول وهناك ستٌروالت مهمة اخرى -6
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:وهً عبارة عن ستٌروالت ٌتحدد معها عدد محدود Glycosterolالستٌروالت السكرٌة 

 من السكرٌات باواصر كالٌكوسٌدٌة.

غم بالٌوم. وتبدا عملٌة تخلٌقه  1.5-1ٌستطٌع الجسم تخلٌق الكولٌسترول فً الكبد بمعدل  -

 CoA (Acetyl-CoA)من االستٌل 

)وٌحاول الكثٌر من الناس  غم ٌومٌا2-1,5معدل تناوله فً الغذاء الٌومً هو محدود  -

 التحفظ من تناول االغذٌة التً تحتوٌه (

االمعاء مع بقٌة الدهون )بوجود امالح الصفراء كعوامل ٌمتص الكولٌسترول من قبل  -

 استحالب تساعد على ذوبان الدهون فً المحٌط المائً(

 بعد امتصاصه فً االمعاء ٌنتقل فً الدم متحدا مع بروتٌنات دهنٌة. -

 ان ارتفاع مستوى الكولٌسترول فً الدم ٌحفز اٌقاف عملٌة تصنٌعه فً داخل الجسم -

استر مل بشكله الحر و111ملغم/ 221-181فً الدم الكلً رول مستوى الكولٌست -

 . الحوامض الشحمٌة

 تقلل الحوامض الشحمٌة غٌر المشبعة مستوى الكولٌسترول فً الدم وذلك -

 الكولٌسترول الى االمعاء بسبب تحفٌزها عملٌة افراز  -1

 صفراءكما تحفز عملٌات اكسدته الى حوامض ال -2

 )هدم( استرات الكولٌسترول.تزٌد او تساعد عملٌات اٌض  -3

 هناك ادوٌة تمنع امتصاص الكولٌسترول الغذائً فً االمعاء مثل الكولٌسترول امٌن 

1- Cholestyrol-amine 

2- Neomyein النٌوماٌسٌن 

3- B-Sitosterol 

 ٌترسب فً الشراٌٌن عند زٌادة نسبته فً الدم وٌصٌب امراض تصلب الشراٌٌن.-

 


