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       مركبات المتجانسة ، غير ذوابة في الماء ، تستخلص بالمذيبات  :تعريفها 
 وهي ال تشكل  بوليميرات.الالقطبية          

  :العامة وظائفها  

 .مكونات بنيوية للغشاء الخلوي -

 .مصدر غذائي -
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     A , E, K, Dتضم فيتامينات ذوابة في الدهون وهي  -

 

 لينوليي ، لينوليني ،: وهما  حمضان .وحموض دهنية أساسية 

 

 باالضافة إلى وظائف أخرى حسب الفئة التى يتبع لها المركب الشحمي  
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 إما شحوم بسيطة أو معقدة او مشتقة: تصنيف الشحوم

 كحوالت مختلفةهي استرات الحموض الدهنية مع : الشحوم البسيطة-أ

 هي استرات الحموض الدهنية مع كحول غلسيرول: (Fats)الدهون  -

 :الشموع-

 إضافيةهي استرات الحموض الدهنية التي تحوي زمراً : المعقدة شحومال-ب

 .بجانب الكحول والحمض الدهني

 غلسيروفوسفوليبيد شحوم فسفورية -

 سفينكوفوسفوليبيد

 سفينكوليبيد ليبيد   غاليكو-

 دشحوم مثل سلفوليبيد وأمينوليبيد، اليبو بروتين: الشحوم المعقدة األخرى -

 الشحوم األسالف والمشتقة -ج-



 :الحموض الدهنية 

 .تختلف باختالف الحموض Rحيث    R--- COOHصيغتها العامة 

ذرة كربررون ،وينتشررر فرري غررذاء  30 -4المنتشررر منهررا يتررراوذ ارردد ذرات الكربررون فيرر  

 .ذرة كربون  و زوجية العدد و مقرونة التماكب18 -14اإلنسان 

الحمررروض الدهنيرررة الالمشررربعة تنشرررل انرررد وجرررود الرابطرررة .  ذات العررردد الفرررردي شررراذة 

 .المزدوجة في سلسلة الفحم الهيدروجيني ، وتوجد بالشكل المقرون

 :منشؤها 

روابررط  6،فرري معظمهررا ، بسرريطة وغالبيتهررا مشرربعة ،وقررد تضررم حتررى ذات المنشررل الحيررواني  -

 .مزدوجة
،غيرررر مشررربعة مختلفرررة ارررن بعضرررها وتضرررم روابرررط أخررررى غيرررر ذات المنشرررل النبررراتي  -

 . المزدوجة

التي توجد فري الجرراثيم مشربعة ذات سلسرلة متفرارة أو حلقرة : ذات منشل جرثومي  -

 4 .توجد جميع الحموض الدهنية  مؤسترة ، ونادرا ً حرة. سيكلوبروبان
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 : المشبعة وغير المشبعة الدهنية الحموض أهم التالي الجدول يبين

 الحموض غير المشبعة الحموض المشبعة

  C18 : 1,9( لييأو)حمض الزيت   C10كبري     C2الخل   

  C18 : 2,9,12        لينولييحمض   C12   (الغار)لوري   C3 بروبيوني

  C18 : 3,9,12,15    لينولينيحمض   C14(جوزة الهند) ميريستي  C4  بيوتري

  C20 :4,5,8,11,14يدوني كأراحمض  C16(   النخيل) بالميتي  C6  كبروي

  C18 (الشمع)  ستياري  C8  كبريلي
األخرى ،  الالمشبعةمنها تشتق الحموض 

 ذراتكل ثالث  زدوجةمتحوي رابطة 

  .كربون

 C18                   : 1           ,                9                 

  في الكربون ذرات ادد              الروابط ادد                             المزدوجة الرابطة 
   الحمض                        المزدوجة                          وذرة C9 بين توجد  

 تليها التي الكربون
   5 
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cis-9 means cis double bond between C-9 & C-10  
trans-2 means trans double bond between C-2 & C-3  
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 ترقيم وتسمية الحموض الدهنية
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 مفهوم الحموض الدهنية اوميغا

يبدأ العد من ذرة 

)  الكربون الميتيلية 

أخر ذرة كربون في 

وتسمى ( الحمض

 اوميغا الكربون 

 اوميغا  3حمض دهني 

رابطة مزدوجة في 

 3الموقع اوميغا 
توجد حموض 

دهنية اوميغا 

3 ،6 ،9 

 ذرة كربون 
 أوميغا



 :الحموض المشبعة 

              C18    :C17H35COOH(  شرمع) سرتياري: مثال ً 

                    
  CH3ـــ  16(CH2)ـــ  COOH:              أو        

 : C16( : النخيل)حمض بالميتي 

C15H31COOH                                 
 CH3ـــ  14(CH2)ـــ   COOH:             أو        

 :وحيدة الرابطة غير المشبعة 

 : C18 : 1 , 9=  أويلي = حمض الزيت : مثال ً 
COOH  ــ(CH2)7  ــCH=CH  ــ(CH2)7  ــCH3  
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 :ثنائي الرابطة غير المشبعة 

   :ثالثي الرابطة غير المشبعة 

  C18 : 3, 9 , 12 , 15: حمض لينوليني: مثال ً                                            

 

COOH  ــ(CH2)7  ــCH=CH  ــCH2  ــCH=CH  ــCH2  ــCH=CH  ــCH2  ــCH3 

       1                        9                 12                         15                          18    

  

 
 
 

 :يوجد ل  مشتقات في الكبد والنسج 

α-   لينوليني :C18 ; 3 ; 9 , 12 , 15  

γ-   لينوليني :C18 ; 3 ; 6 , 9 , 12   
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  C18 : 2,9,12حمض لينوليي       
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التصاوغ  المقرون في حمض الزيت 
 والتصاوغ المفروق في حمض ايالئيدي 
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 الشكل  المقرون 

 حمض الزيت 

 الشكل المفروق

  ايالئيديكحمض 



 :خواص الحموض الدهنية 

 :الخواص الفيزيائية  -أ

كلما ازداد ادد ذرات الكربون وانخفض ادد الرروابط المضراافة  :درجة االنصهار  -1

، بعرد ذلر   C8ازدادت درجة االنصهار حيث توجد بشركل سروائل حترى الحمروض ذات 

 .تصبح أجسام صلبة بيضاء دهنية الملمس
هنا  فرق ما بين درجات االنصهار للمشبعة والالمشبعة حيث تكون درجات االنصهار  -

  للمشرربعة أالررى مررن الالمشرربعة ، وهررذم الخاصررية مهمررة مررن الناحيررة التصررنيعية
 :مثال. والبيولوجية

C18    م    70حمض الستياري صلب في الحالة العادية ، درجة انصهارم. 

C18 مزدوجرةحمض األولي  سائل ، درجة انصهارم تنخفض بسبب وجود الرابطة ال 

 .م   14، وتصبح 

 .ذوابة في الماء ، بعدها اديمة الذوبان C4حتى  :الذوبانية في الماء  -2

الكربوكسرريل غيررر متشرررد بصررورة  زمرررة محرردودة ألن الهيرردروجين فرري :ةحموضررال-3

  pka = 4. 8كاملة ، لجميعها رقم حموضة 
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pka  : رقم الحموضة الذي تكون في  نصف كمية الحمض متلينة والنصف اآلخر غير

اندما يكون الحمض  pHاى رقم  pK  =4.8في . )متلين وهو رقم لغاريتمي اشري 

 (.من  متلين%  50

إذا كان الفرق بين رقمي حموضة حمضرين هرو واحرد هرذا معنرام أن الحمرض الرذي رقرم 

 .حموضت  أالى هو حمض أقل حموضة  بعشر مرات

مقررون أقرل هو السائد ألن الطاقة التي يخزنها الجزيء وهرو  :التصاوغ  المقرون  -4

 .ما يمكن فهو أكثر ثباتا ً واستقرارا ً

صررعوبة دراسررة الحمرروض الدهنيررة هرري أنهررا غيررر ثابتررة تتغيررر مررن مقرررون إلررى مفررروق 

 .العكس بو

لثالثرري اسرريل غلسرريرول هررو الحلمهررة فرري الوسررط  ضررافة الحمررض والمرراءا  :الحلمهررة

  .الحمضي وهي املية اكوس

 :الخواص الكيميائية  -ب

           غيرررر اكررروس و يعطررري  قلررروي ، وهررروالحمضرررية مرررع ال زمررررةالتفاارررل  :التصررربن 

 (.التصبن)الصابون
 .األستر ن تفاال الزمرة الحمضية مع الكحول يعطي أ:    السترةا
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 :الحموض الدهنية الالمشبعة و األساسية 

لينولييرر  ، : الحمرروض الدهنيررة األساسررية الترري تحتاجهررا الثرردييات فرري غررذائها  حمضرران 

 لينوليني  ، 

مرن الحمروض الدهنيرة %  20 -10فري الثردييات حمرض لينروليي ، ويؤلرف  انتشارا ً وأكثرها 

باالضافة الى ذل  يتناول االنسان حموضا المشبعة متعددة موجودة في شرريحة سرابقة . الكلية

ومن أهمها الحمضان االساسريان وحمرض اركيردوني  الرذي ينشرل منر  مركبرات تعررف باسرم . 

 0لها أفعال فيزيولوجية متنواة ( هرمونية)االيكوزانويدات وهي مراسيل 

 

تقسررم الحمرروض الدهنيررة الالمشرربعة وفررق ارردد الررروابط الالمشرربعة فرري الجررزيء الررى احاديررة 

 سداسية الالشباع ، .........الالاشباع 

أى تل  التى تحوي رابطة واحدة المشبعة  الى تل  الحموض التى تحوي ست روابط المشبعة 

 )=( . والرابطة الالمشبعة هنا هي الرابطة المزدوجة . 

نقصرها فري اإلنسران يرؤدي إلرى ظهرور . جسم اإلنسان ال يستطيع أن يصنعها ولكن  يحتاجهرا

 .لذل  يحتاجها اإلنسان وتسمى الحموض الدهنية االساسية.  أاراض نقص خاصة بها
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 eicosanoidsااليكوزانويدات 
ذرة كربون تنشل من الحموض الدهنية  20هي شحوم ذات •

وتعمل في  ،ومعظمها يعيش لفترة قصيرة،اديدة الالشباع 

مكان نشلتها في النسج، وتعد وسطاء مهمة في االلتهابات، 

.  والعوامل التي تثبط اصطنااها أدوية مضادة لاللتهاب مهمة

 . ومن أهم االيكوزانويدات البروستاغالندينات بلنوااها 
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 Leukotrienesاين لوكوتراي،  بروستانويدات: ايكوزانويداتتشمل 

(LTs)  ،ليبوكسين و Lipoxins (LXs). 

  بروستاسيكلين. (PGs)  بروستاغالندينات: إلى البروستانويداتوتقسم 

(PGIs) ،ترومبوكسان (TXs) . 



  ايكوزانويدهرمونات  انواع
Eicosanoids 



 االيكوزانويدمثبطات 
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 المضادة لاللتهابات الالسيتروئيديةاألدوية 

 الستيروئيدات A2- فوسفوليباز

 بروستاغالندينات

ومبوكساناتتر ترى انات لوكو   

اراكيدونيحمض   

 شحوم الغشاء الخلوي



تحرر حمض اراكيدوني من فسفوغلسيريد 
 A2الغشاء الخلوي بلنزيم فوسفوليباز
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 A2فوسفوليباز

 فسفوغلسيريد حمض اراكيدوني 

 ثنائي غلسيريد



األدوية المضادة لاللتهابات تثبط إنشاء 
 .• ايكوزانويدات

يستعمل حالياً نواين من األدوية المضادة لاللتهابات، •

ومنها كورتيزول (القشرانيات السكرية)غلوكوكورتيكوئيدات 

Cortisol ،(هيدروكورتيزول) باإلضافة إلى مجمواة شبيهة ،

تقوم هذم الستيروئيدات بحصر إنشاء . بالكورتيزول مصنعة كيميائياً 

 .  A2-وتثبيط فعل فوسفوليباز ( سيكلواكسيجيناز)Cox-2أنزيم 

 

والمجمواة الثانية من مضادات االلتهابات تسمى باألدوية •

ومنها االسبرين،  (NSAIDs)الالستيروئيدية المضادة لاللتهابات 

وهي تعمل فقط مثبطات  (Iboprofen)اندوميثاسين، أبوبروفين 

 (.  Cox1+Cox2)ألنزيم سيكلوأوكسيجيناز
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 البروستاغالندينات
أول . توجد بثالث فئات ، كلها لها هيكل حمض بروستانوي  •

 . ما ازلت من غدة البروستات لذل  سميت كذل  

 .تعد مشتقات للحموض الدهنية وخاصة لحمض آراكيدوني •
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 مزدوجة



 A –  كيتونية غير مشبعةمركبات 

E – ρ                                          هيدروكسي كيتونات 

F –  (أول)ثنائي كحول  
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لتسررهيل دراسررتها تقسررم إلررى ثررالث فئررات تختلررف بالمجمواررات الجانبيررة 

 الموجودة الى الحلقة الخماسية 



   PGنختصر تسميتها بـ 

 PGA   ثم نضع أرقام  :PGA1 , PGA2 , PGA3     
PGE                           PGE1 , PGE2 , PGE3        9مجمواها 
PGF                           PGF1 , PGF2 , PGF3   

 :هو االختالف بعدد الروابط المزدوجة الى بقية السلسلة ( 3 , 2 , 1)الفرق بين 

   C15    OH    ,    C13 )         رابطة مزدوجة الى )نفس السابق   1

  C5تضاف رابطة مضاافة في    2

 .  C17تضاف الى سابقتها رابطة مزدوجة  في   3

جميع خاليرا الجسرم تنتجهرا ، تسرمى بالهرمونرات المحليرة ألنهرا تقروم بعمرل الهرمونرات  

ر في مكان اصطنااها وت    .في المكان نفس  در

 .تشجع بعض التفااالت والحوادث البيولوجية

تدخل في نقل األلم وتسااد السيالة العصبية في ذل  ، لذل  فرنن مضرادات اآلالم ، يعتمرد 

 22 .املها الى تثبيط اصطناع هذم المواد
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 ( سائلة)زيوت نباتية : زيت 
 (جامد)حيواني : شحم 
 (جامد)مصدر حيواني : دهن 

 غلسيريدات ثالثيةكيميائيا ً جميعها واحدة تسمى 
 ثالثي أسيل غلسيرول= 

 .ثالثي أسيل غلسيرول.   = إسترات الحموض الدهنية مع غلسيرول 

مرع ثرالث جزيئرات مرن ( كحرول ثالثري)تشل ثالثي اسيل غلسيرول من تفاال الغلسريرول 

 (.دهني)حمض كربوكسيلي  

 .الزيوت سائلة والدهون والشحوم جامدة: التركيب الكيميائي واحد 

بينمرا ( درجرة انصرهارها أقرل)الحموض الدهنية الداخلرة فري الزيروت النباتيرة غيرر مشربعة 

وصحياً  يفضل الالمشبعة وخاصةً  حمرض الزيرت ذو الرابطرة ، الحيوانية مشبعة  شحومال

 Dr.Ghiath Sumainah      23 .المزدوجة الواحدة

 ثالثي اسيل غلسيرول 



 .إذا تلسترت مجمواتين من الحمض فقط نتج ثنائي أسيل غليسرول -

 .إذا تلسترت مجمواة واحدة فقط من الحمض نتج أحادي أسيل غليسرول -

تتنوع ثالثيات الغليسيريدات بتنوع الحموض الدهنية فيهرا فتسرمى بثالثيرات الغليسريريد 

البسيطة إذا حوت نوااً  واحداً  مرن الحمروض الدهنيرة فري مواقعهرا الثالثرة مثرل ثالثري 

سررتيارين ، ثالثرري بررالميتين أو ثالثرري أوليررين ، وتسررمى إذا حرروت نررواين أو أكثررر مررن 

      Dr.Ghiath Sumainah 24 . الحموض الدهنية بثالثيات الغليسيريدات المختلطة


