
 

الشحىم 

      Lipids(الليبيدات)
 

 
 للطاقةمصدر هام و فعال تعد 

 لمجموعة الفٌتامٌنات الذوابة فً الدسممذٌبة. 

 عازلة وواقٌة بتواجدها فً األنسجة تحت الجلد مواد 

 الستروئٌدٌةترتبط بالهرمونات. 

 اللٌبوبروتٌناتمع البروتٌنات تشكل   Lipoprotein 



 (:الشحويات )  الليبيداتتقسين  -2

 :رئيسية أقساو ثالثة إنى انهيبيذات تقسى

 انشًىع و انذهىٌ و انشيىت : البسيطة الليبيدات :أوال•

 انسكزية انشحىو و انفىسفىرية انشحىو :الوركبة الليبيدات :ثاًيا•

 انتزبيُات و انستزوئيذات وتضى الوشتقة أو الشبيهة الليبيدات :ثالثا•

 



 البسيطة الليبيدات: أوال

   يختهفة كحىالت يع انذسًة انحًىض استزات هي•

 وانكحىالت انذسًة انحًىض هي انبسيطة انهيبيذات يكىَات أهى

 



 :Fatty Acidالحموض الدسمة •
 بسالسل مستقٌمةمن ذرات الكربون  زوجيتملك عدد 

 

 :الحموض الدسمة إلىتقسم 

 حموض دسمة مشبعة  •

 المشبعةالدسمة غير الحموض •

 

 



 :المشبعةالحموض الدسمة 

 تحوي سالسل بروابط مشبعة

 :  مثال

 18:0ذرة كربون فٌرمز له بـ  18الذي ٌحوي  الشمعحمض 

 



 :هي أهن الحوىض الدسوة الوشبعة•

              18:0حًط انشًع 

              16:0حًط انُخيم 

 14:0جىس انطيب حًط       

 20:0انفىل انسىداَي حًط  

 



 :الحموض الدسمة غير المشبعة

 . ذات رابطة المضاعفة غالبا من النوع مقرونالكربونٌة سلسلتها 

 مثال   

ذرة كربون  18( حمض الزٌت)  Oleic Acid األوليكحمض 
   10,  9ورابطة مضاعفة واحدة بٌن ذرتً الكربون 

 :فٌرمز له



 Linoleic acidحمض زيت الكتان •
  Linolenic acidحمض بذر الكتان •
 Arachidonic acidحمض الفستق السوداني •

 

 حمض زيت الكتان

 حمض بذر الكتان

 حمض الفستق السوداني



 الغليسيريدات•

 ناتجة من اتحاد األحماض الدسمة مع الغلٌسرٌن استرات
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 انغهيسيزيذتشكم 



 الشموع
 .طوٌلة السلسلة الٌفاتٌة لكحوالتحموض دسمة  استرات•

 

 الميرسيلبالميتات : يتكون من  :شمع العسل  مثل

                        CH3(CH2)14CO – O – CH2(CH2)28CH3  

 بالميتيكحمض             ميرسيلكحول                          

                                

 

 مثل.  الدسمالحمض الشموع بهدرجة تنشأ و 
 الزٌتٌلحمض الزٌت             غول           •
 السٌتٌلحمض النخٌل              غول        •

 



 :خصائص الدسم
   :الذوبان -1

 ...,الهكسان,  البنزن, اإلٌتربالمحالت العضوٌة فقط  

  :اإلنصهارنقطة  -2

 اكثر سٌولة بازدٌاد نسبة الحموض الدسمة الغٌر المشبعة          

  :تفاعالت الضم -3

 والهدرجة , مضاعفة أو أكثرللرابطة مع البروم  أو الٌود ضم  

  :الحلمهة -4

 ,الدسمةوالحموض لٌعطً الغلٌسرول  اللٌبازبأنزٌم  تتحلمه 

  :التزنخ و التفسخ -5

   لمدةكثٌر من الدسم عند تعرضها للهواء تفسد  

 :شكالن للتفسخوٌوجد      

   تأكسديو  -          تحليلي -                 



 انغهيسيزيذتفكك وتصبٍ 



 المعايير الخاصة بالمواد الدسمة
 :  قرينة الحموضةعدد أو •

 من الدسم1gحموضة  لتعدٌل الالزمة   KOHمن القلوي  mgعدد 
 

 :  Sn التصبنقرينة •

 من الدسم1g لتصبٌنالالزمة  KOHمن القلوي  mg عدد 

  Sn 1عدد كبٌر من الحموض الدسمة فً <  =مرتفعg غلٌسٌرٌد => M غٌر ص 

  Sn1فً عدد قلٌل من الحموض الدسمة < =منخفضg غلٌسٌرٌد => M  كبٌر

 الوزن الجزٌئً   M (طوٌلة فً الدسم C  Hوالسلسلة )

   225المقبولة ال تتجاوز  التصبنقرٌنة 
 

 :  اليودقرينة •

 .الدسمةالمادة من  g 100بواسطة الممتصة غرامات الٌود عدد هً 
 



 المركبة الليبيدات: ثانيا 

 :تضم     الليبيدات الفوسفورية -1

 :phosphoglycerides غليسريدات الفوسفو-

 sphingosin السفنغوزين(  األغوال األمينية)-

 السكريةالليبيدات  -2

   السفٌنغومٌلٌنمشتقة من السفٌنغوزٌن تشبه 

غلوكوز أو )بجزٌئه سكر  الفوسفوكولٌنباستبدال 

 للسٌرامٌداألولٌة  الغولٌةعند الزمرة (  غاالكتوز

 (  سفٌنغوغلوكولٌبٌداتاو ) سٌربروزٌدمركبات  مثل

 



     غليسريدات فوسفو phosphoglycerides: 

 بحمضٌن دسمٌن وحمض فوسفور مؤستر غلٌسٌرول الفوسفاتٌد 
 أهمهامختلفة  لكحوالت الهٌدروكسٌلبزمرة تتشكل عند ارتباط مجموعة الفوسفات 

  :Cholineكولين -1

   Phosphatidylcholine الكولين فسفاتيديلفنحصل على 

 .الليستينوٌدعى أٌضا 
 :  Ethanolamine ايتانول أمين-2

 Phosphatidylethanolamine  أمين اإليتانول فسفاتيديلٌسمى المركب الناتج 

 ..السيفالينوٌسمى أٌضا 
 : Serine السيرين-3

                     Phosphatidylserine السيرين فسفاتيديلوهو

 .السٌفالٌنٌتواجد إلى جانب 
 :   Inositolاإلينوزيتول -4

 .Phosphatidylinositol اإلينوزيتول فسفاتيديلٌعطً 
 

 



 امين ايتانول

 كولين

 اينوزيتول

 سيرين

 غليسيرين



(األغوال األمينية   )السفنغوزين sphingosin: 

   18Cمشبعةغول أمٌنً ٌملك سلسلة هٌدروكربونٌة طوٌلة غٌر 
  

 دسيرامي



 المشتقة أو الشبيهة اللبيدات: ثالثا

 الستيروئيدات

 (التتصبن)حمض دسم  والتحتويخالٌة من الغلٌسٌرٌن 

   الفنانترينحلقات سداسٌة تدعى فٌها ثالث 

 .الستيرانتلك الحلقات بحلقة خماسٌة مشبعة لتشكل نواة وتتصل 

 : أربعة أنواع

 , الصفراوٌة الحموض -2, الستٌروالت-1

 (.الكورتٌكوئٌدٌة)الهرمونات القشرٌة-4,الجنسٌة الهرمونات -3

 



 ( كولستين 6,5هيدروكسي -3) الكولسترول •

 مؤسترو  حر :بشكلين وٌوجد الستٌران نواة من الكولسترول ٌتألف

 الجلطة يسبب المشبعة الدهون مع الدموية الشرايين في ترسبه

 الستيروالت



 (:الليبوبروتينات)البروتينات الشحمية 

 :إلى تزاٌد الكثافة  إلىتبعا تصنف 

 الكٌلوسٌهالدقائق •

 VLDL الكثافهبروتٌنات شحمٌة شدٌدة منخفضة •

  LDLبروتٌنات شحمٌة منخفضة الكثافة •

 IDLبروتٌنات شحمٌة متوسطة الكثافة  •

 HDLبروتٌنات شحمٌة عالٌة الكثافة •

 .الضاربالكولسترول    LDLبالـالكولسترول المرتبط ٌدعى  -

الكولسترول الجيد                 فٌدعى    HDL  اما المرتبط بالـ -

 ,الدموٌةٌخلصنا من الكولسترول المترسب فً بطانة األوعٌة ألنه 

  :          HDL LDL / HDL = 3.5إلى  LDLـ للنسبة لذلك افضل  -

 

 



التربيٌات 

 (بىتادييٍييثيم -2)تتكىٌ يٍ تكاثف االيشوبزيٍ  -

انذوابة )تضى صبغات انكاروتيُات وبعط انفيتاييُات  -

 ( A, E, Kفي انذسى 

 إلصطُاعوهى يزكب وسطي  C30H50 سكىاليييُها  -

 .انكىنستزول

وهى سهسهة جاَبية في تزكيب   C20H40Oالفايتىىيُها  -

 (.انكهىروفيم)انيخضىر 



 ايزوبرين

 الكاروتينات 

 كصبغات ( بالستٌدات كلورو)فً صانعات الٌخضور تدخل صبغات نباتٌة

 للكلوروفٌلمرافقة 

 طوٌلةمن الروابط الزوجٌة فً سالسل هٌدروكربونٌة عدد تحتوي 

غلٌسٌرٌن او حموض دهنٌة التحتوي   

 اهمها بٌتا الكاروتٌن المولد لفٌتامٌنA  ألن بعضه ٌتحول الى جزٌئٌن من

 . داخل الجسم Aفٌتامٌن 

 

   Eفيتامين 
΅α)توكوفيرول) 

β كاروتين 


