
 
   

 

  1Lipids الشحميات

 الشحميات

 المتغايرة الداخلة في تركيب الكائنات الحية. العضويةمجموعة المواد 

 .الماء كاإليتر والكلوروفورم, ولكنها في الغالب غير قابلة للذوبان في المذيبات العضويةوتمتاز بقابليتها للذوبان في 

 تتشابه بوظائفها الفيزيائية أكثر من تشابها بوظائفها الكيميائية.

 مثل: الزيوت, الدهون, الشموع, مواد شبيهة بالدهون كالكولسترول,.

 :دورها الحيوي

 الحيوية واألنسجة الدهنية والعصبية. شيةتدخل في تركيب األغل 

 

 

 

 

  في الكائن الحي. القابلة للنقل والتخزينمصدر من مصادر الطاقة 

 1ما تعطيه السكريات والبروتينات حيث تعطي السكريات بكل  ضعفكيلو كالوري أي  39.غ من الشحوم يعطي  1حيث كل 

 كيلوكالوري من الطاقةوالسبب في ذلك يعود إلى: 4غ 

 الموجودة في الدهون والذي يبلغ ضعف العدد الموجود في السكريات. مؤكسدة غيرعدد ذرات الهيدروجين 

الشحميات غير ذوابة في الماء لذلك تخزن في أماكن صغيرة لعدم حاجتها للماء عكس السكريات المنحلة بالماء والتي تحتاج 

 لكميات كبيرة من الماء لتخزينها.

  فتحيط  دوقاية الجسم من الصدمات الفيزيائية كالرضوض يتم ذلك من خالل تشكيلها لطبقة تحت الجلالعزل الميكانيكي أي

 وبالتالي تمتص الصدمة ويقل األلم. توزيع الطاقة الميكانيكيةباألعضاء وتقوم بحمايتها فالسطح الشحمي يعمل على 

  العزل الحراريتحافظ على حرارة الجسم من خالل. 

 ارة عند النساء والبدينين أقل من األشخاص الطبيعين والذكور النحيلين المتالكهم سطح شحمي أكبر.لذلك إن فقدان الحر

 فهو يحميها من تبدد  تسمح باالنتقال السريع لألمواج غير المشحونة على طول األعصاب النخاعينية  عوازل كهربائية

 اإلشارة.

 ت شحمية )الليبوبروتينات(.تشكل معقدات أو تراكيب البروتين والدهون تسمى بروتينا 

 هذه المعقدات عبارة عن تجمعات كروية للشحميات والبروتينات.

 زيء قابل لالنحالل بالماء.جالشحميات تكون للداخل من هذه الكرة.والبروتينات تتوضع على األطراف فيصبح ال

 تدخل ضمن الليبيدات )الشحميات( بعض الهرمونات والفيتامينات الذوابة في الدهون A-D-E-K. 

  كالبدانة )ارتفاع نسبة الشحوم( والتصلب العصيدي. الحدثيات اإلمراضيةترتبط الشحميات بالعديد من 

 تصنيف الليبيدات في البالزما الدموية)تصنيف أول(

a) :الليبيدات الرئيسية 

 تشمل الحموض الدسمة والغليسريدات الثالثية والكوليسترول. 

 

b) :الليبيدات ذات الكمية المنخفضة  

 فيزيولوجية بالغة.تشمل الهرمونات الستيروئيدية والفيتامينات المنحلة بالدسم ولهذه المواد أهمية 

التراكيز المرتفعة للشحميات وبخاصة الكوليسترول ترتبط بالعصاد وهذه العملية مسؤولة بشكل رئيسي عن األمراض 

 .cardiovascular diseaseالقلبية الوعائية 
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 الشحمياتالتصنيف الثاني 

 lipids simple    أوالً: الشحوم البسيطة

 :استرات لحموض مع كحوالت مختلفة وتضم 

i. الغليسرولاسيل  تعطي ثالثيات  الغليسرول: استرات لحموض دسمة مع الدهون المتعدلة والزيوت 

ii. ذات وزن جزيئي مرتفع. كحوالت أحادية الهيدروكسيل: استرات لحموض دسمة مع الشموع 

 

 

 

 

 

 

 

 compound lipidsثانياً: الشحميات المركبة 

  دهنية تحتوي زمراً أخرى باإلضافة للكحول والحمض الدهني.اللحموض ااسترات 

 :تضم 

 مجموعة فوسفات.: تتكون من الحموض الدهنية والكحول والشحميات الفوسفورية (1

 الغليسرولية. الفوسفورية قد يكون الكحول غليسرول فتعطي الشحميات 

  سفينغوزين فتعطي الشحميات الفوسفورية السفينغوزية.أو يكون 

 إذاً حسب نوع الكحول يكون نوع الشحميات

 تسمى الشحميات السكرية السفينغوزية. سكريات: تحوي كحول و حمض دهني والشحميات السكرية (2

 .ومن هذا نستنتج أن الكحول في هذع الشحميات السكرية هو السفينغوزين

 .وزمر كبريتيةي كحول وحمض دهني :تحوالشحميات الكبريتية (3

 بروتينات أو حموض أمينية تتكون من الحموض الدهنية والكحول مع  Proteo lipids الشحميات البروتينية: (4

 .غير ذوابة في الماءلف عن البروتينات الشحمية فهي وتخت

 HDL-LDL-VLDL-, وتحوي دقائق كيلوسية  ذوابة في الماءتمتاز بأنها  البروتينات الشحمية: (5

 الشحميات طالئع -ثالثاً: الشحميات المشتقة

  واالنحالل  تحافظ على خاصية عدم االنحالل في الماءسميت بذلك ألنها تتضمن مشتقات حلمهة المجموعات السابقة التي

 في المذيبات غير القطبية.

 :تشمل 

A. : األحماض الدهنية وتشمل 

 :ال تحوي على روابط ثنائية, مشبعة  حموض دسمة حرة 

 تحوي على روابط ثنائية.غير مشبعة أو  

 :ثالثيات الغليسريد, ثنائي الغليسيريد, أحادي الغليسريد. حموض دسمة مع الغليسرول 

B. .األلدهيدات الدهنية 

C. .األجسام الكيتونية 

D. .الفيتامينات الذوابة بالدهن والهرمونات 

E. .الغليسرول.أهمها الكحوالت 
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F. لستيروالت والستيروئيدات و تتضمن فيتامين اD. 

 تصنيف ثالث للشحميات:

 شحوم مدخرة 

 مثال:

 الغليسريدات الثالثية. 

 مصدرها:

 .األغذية 

 .تصطنع من السكاكر والبروتين 

 هدفها:

 .تزود العضوية بالطاقة حيث تتحرك في األنسجة 

  أيضاً عكس الشحوم السيتوبالزمية. أثناء الصيامتعطي طاقة 

 شحوم سيتوبالزمية

 ما عدا حاالت مرضية كتشحم الكبد. فقيرة بالغليسريدات الثالثية 

  من وزن النسيج 10تتألف من معقدات ثابتة ال تتغير وبالتالي فإن الصيام ال يؤدي إلى انخفاض كميتها التي تبلغ %

 .الجاف

 .مركبات ضرورية لحياة الخلية وتشكل مواد بنائية ووظيفية 

وطاقة, تكون  O2Hو  2COمالحظات:عندما يؤكسد مول واحد من حمض دسم نموذجي كحمض النخيل أكسدة تامة إلى 

 كيلو كالوري. 2340الطاقة المتحررة تبلغ 

 fatty acidالحموض الدسمة 

 هي عبارة عن مركبات هيكلية وبنيوية لمعظم  الشحميات.

 من هيدروكربون مع زمرة كربوكسيل مطرافية.يتألف الحمض الدسم من سلسلة تسمى الذيل وتتكون  -

 

 
, أي القسم الذي يوجد فيه الذيل غير محب للماء والقسم الذي الذي توجد فيه زمرة الكربوكسيل ثنائية الجانبطبيعة  -

  nCOOH(2(CH-3CHمحبة للماء.صيغته:  

وتحوي عدداً زوجياً من ذرات الكربون )تخلق من  سالسل خطيةتتصف معظم الحموض الدهنية الطبيعية بأنها ذات  -

 وحدات ثنائية الكربون(.هذا ال يعني انه ال يوجد حموض دهنية تحوي عدد فردي من ذرات الكربون, ولكن عددها أقل.

كتواجد في الطبيعة % 90في شكلها المؤستر الذي يشكل توجد الحموض الدهنية )الدسمة(  بشكل رئيس في الطبيعة  -

 فقط ينتقل عن طريق األلبومين المصلي. %10يشكل تواجده  الحرلشكل بينما ا
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 تصنيف الحموض الدهنية

  : حسب طول سالسلها الكربونية إلى 

  (.6 –2السلسلة ) قصيرةحموض 

  (.12 –8السلسلة ) متوسطةحموض 

  (.20 –14السلسلة ) طويلةحموض 

  ( والتي نالحظها في الدماغ.24 –22) طويلة جداً حموض 

 :وتصنف أيضاً حسب درجة اإلشباع إلى 

  أحادية بسيطة قويةأي جميع روابطها مشتركة  )ال تحوي على روابط مضاعفة(. مشبعةحموض دهنية ، 

 :حمض النخيل مثالها     (palmitic acid()C16( حمض الشمع ,)stearic acid) (C18,)                      

 .(butyric acid()C4حمض الزبدة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحتوي روابط مضاعفة(, تقسم إلى:  غير مشبعةحموض دهنية( 

a) الالتشبع )رابطة مضاعفة واحدة(. أحادية 

b) الالتشبع )أكثر من رابطة مضاعفة(. عديدة 

 

 شباعاالحموض الدسمة أحادية الال)  monounsaturated fatty acids:(   ابطة رتحوي في بنيتها على 

, حمض الزيتون تحتوي على رابطة واحدة ومثالها: األولييك )حمض الزيت(, (double bond) مضاعفة

 ورابطة واحدة. 18اي عدد ذرات الكربون  18:1وتمثل عادة  10-9غير مشبعة على الكربون 

تحوي في بنيتها اكثر من رابطة (: polyunsaturated fatty acid) الحموض الدسمة عديدة الالشباع

 مضاعفة.

   منها الحموض الدسمة  الضرورية  essential fatty acids  ال تصنع من قبل االنسان ما لم يتوفر

 ( مصادرها نباتية, ولها دور اساسي في االستقالب, اهمها:linoleic acid 18:2حمض زيت الكتان )

  حمض زيت الكتانlinoleic acid  13-12,  10-9الروابط بين الكربونات   18:2  حمض اللينوليك 

   حمض بذر الكتانlinolenic acid 16-15,  13-12  ,10-9الروابط بين الكربونات 18:3حمض اللينولينيك 

  حمض فستق السودانيarachidonic acid      20:4     15-14, 12-11, 9- 8, 6-5الروابط بين الكربونات  
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   arachidonic acidحمض فستق السوداني 

(20:4) (5:8.11:14) 

  أما أن أبدأ من الـCH3  وعندها نقول  أوميغا( فعندما نقول(4  أي الكربون الرابع من جهة الميتيل باعتبار أن

CH3 ( 1هي الكربون رقم) 

  أو أن أبدأ من الـCooH  وعندها ال داعي لذكر أي شيء باعتبار أن كربون الـCooH ( 1هو الكربون رقم) 

  ( الطريقة الثالثة هي طريقةα - ß -γ -δ باعتبار أن الكربون هو كربون المجاور للزمرة الوظيفية فعندما نقول)

 أكسدة بيتا هذا يعني أني أؤكسد الكربون بيتا وهكذا...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هناك مركبات هامة جداً سوف نتطرق لها عندما نأخذ االيكوسيانويد.. •

• Eicosa tetra enoic acid (ETE) 
 

      Eicosa penta eonic acid (EPE)  يضعوها على المواد الغذائية 

• Eicosa كربون 20: يعني أن هناك 

• Tetra عدد الروابط المضاعفة 4: يعني 

• Penta 5: يعني             Enoic.أي رابطة مضاعفة : 

• ETE: (Arachidonic acid) 
• EPE: (Timnodonic acid) 

 (التمنودونيكحمض )
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 الضرورية؟ما أهمية  الحموض الدسمة 

 .بناء دسم الخاليا .1

 تنشيط األعضاء المولدة للنطاف وتأجيج اإلخصاب. .2

 إطالة زمن التخثّر. .3

 رفع القدرة على مقاومة الشدائد )الكرب(. .4

 إنقاص كوليسترول الدم. .5

 TGالثالثية  إنقاص الغليسريدات .6
 

  فقدان الحموض الدسمة الضرورية؟ما هي نتائج 

 قصور اإلخصاب. •
 وقف في النمو. •
 لها آثار في الجهاز البولي. •
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 توسف الجلد •
غلب الحموض الدسمة الموجودة في نسج الثدييات ا •

هي متنوعة السلسلة )مشبعة وغير مشبعة( وتكون 
 سالسلها مستقيمة عادة  

وإن هذه األعراض تزول عند إعطاء الحموض  •
الدسمة الضرورية إذا كانت تلك االعراض ناتجة  فقط 

 عن عوز هذه الحموض
 

 تسمية الحموض الدسمة

 الحموض الدسمة المشبعة: .1

 حمض األوكتانوئيك.  مثل anoicأنوئيك )وئيك( أو ) نضيف الالحقة 

 , أي تكون بشكل صلب.الجموديةتتمتع الحموض الدسمة المشبعة بصفة 

 Palmitolec (16:1)البالميتيك مشبع نضيف له رابطة مضاعفة يصبح 

 Oleic acid (18:1)( نضيف له رابطة مضاعفة= Stearicال )

 (Arachidonic( )20:4( يصبح )Arachidicال) 

 الحموض الدسمة الالمشبعة: .2

 حمض األولييك )حمض الزيت(.  مثل  enoicإينوئيك نضيف الالحقة 

 , أي تكون بشكل سائل.السيولةتتمتع الحموض الدسمة غير المشبعة بصفة 

 الكربوكسيل.نرقم بدءاً من كربون 

 شكل السالسل الكربونية في الحموض الدسمة:

 : لها شكل خط منكسر عند بسطها. المنخفضةفي درجات الحرارة  .1

مع  قلة ثخانة األغشية: تدور بعض الروابط وتنقلب فينقص طول السلسلة, وهذا يفسر العاليةفي درجات الحرارة  .2

 ارتفاع درجة الحرارة.

 PGالبروستاغالندينات  •

  تصطنع في كافة األنسجة في الثدييات انطالقاً من الحموض الدسمة طبيعة هرمونيةمشتقات دهنية ذات ,

 . الضرورية

  اصطناعها من الحموض الدسمة الالمشبعة.مصورة الحيوانات المنويةتتركز في  

 صفات البروستاغالندينات:

 (. قصير جداً العمر النصفي  •

 جداً. قليلةتنتج بـ كميات  •

 في أغلب النسج )تختلف عن الهرمونات التي تتشكل في الغدد الصم فقط(.تتشكل  •

 تعمل بـ شكل موضعي )بينما الهرمونات تنتقل عن طريق الدم إلى أنسجة في أماكن بعيدة(.  •

 في مواضع تركيبها.  منتجات عاطلةتستقلب إلى  •

 ال تختزن •

 الستقالب الشاذ للحموض الدسمة الضرورية ا •

  : يؤدي لـ 

        الكيسي.  التليف 

 جلد األطراف مع اعتالل معوي.         التهاب        
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         الكبدي.  التشمع.     كلوية –كبدية متالزمة 

       .)التنكس العصبي متعدد الجمل )أي يصيب الجملة العصبية  

 

 مشتقات الحموض الدسمة 

لمركبات الفعالة ( وهي مجموعة من اكربون 20)سالسلها طويلة  مركبات اإليكوزانوئيداتتشتق من الحموض الدسمة 

 دوائيا  وفيزيولوجيا . 

 

 وتقسم إلى:  تشتق من الحموض الدهنية عديدة الالتشبع

 TX الترومبوكسانات.PG وتضم :)البروستاغالندينات. البروستانوئيدات  •

 .(البروستاسكلينات

 . LTاللوكوترينات  •

 .LX الليبوكسينات  •

 

  

 

  حمض األراكيدونيكيتم انطالقاً من  •

 . سلسلتين جانبيتينمن حلقة خماسية تتصل بها  تتركب جميع البروستاغالندينات •

  A, B, C, D, E, Fعدة أنواع رئيسة: لها  •

 الروابط المضاعفةوبـ  الخماسية مكان توضع الزمر الوظيفية على الحلقةيكون االختالف بين هذه األنواع بـ  •

 في السالسل الجانبية. 

 حسب وظيفته.  كل نسيج يفرز أحد أنواع البروستاغالندينات •

 . )E1, E2, F1, F2 (ضمن النوع نفسه  يوجد تصنيفات فرعيةيمكن أن  •
  

 

 التأثيرات الحيوية للبروستاغالندينات

 .ينظم تحلل الشحميات 

  آلخر(: بروستاغالندين)تختلف من  الالوعائيةالملساء يقلص العضالت 

  األمعاء الغليظة بـتأثير تتقلص PGE(بروستاغالندين  E(  وPGF. 

  القصبات بـ تتوسعPGE  بـ  تتقلصو
2

PGF. 

  فيساعد على الوالدة بدون ألم. تؤثر على العضالت الرحميةبعض أنواعه 

  الوريد( وليس الفم(. طريق الحقن) إذا أُخذ عن  إفراز العصارة المعديةينهي( 

 تقلص العضالت الملساء في الرحم(. تتألف النطاف من البروستاغالندينات( 

   :يرفع سكر الدم(البروستاغالندين PGE1  الغليكوجينالذي يحلل ).الكبدي 

 .يزيد إفراز هرمون الدرق والكظر 

 :يهيمن على الحوادث االلتهابية 

  )زيادة نفوذية األوعية ودفعه بكثيرات النوى نحو البؤر االلتهابية.(                

 

 التركيب الكيميائي للبروستاغالندينات
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 ارتفاع حرارة.-الحقن في العضالت يؤدي إلى صداع  

 بحقن  يخفض الضغط الشرياني PGA أوPGE  ية األلياف العضلعلى  تأثيرها المباشروريدياً عن طريق

 )استرخاء(. في الشرايين والشرينات الملساء

    تحدث PGA      وPGE  نتيجة توسع الشرايين الكلوية. لجريان الدموي الكلويادفقاً في 

 يقي من القرحة المعدية 

 

 الخواص الفيزيائية للحموض الدسمة

  درجة االنصهار.تزيد  طول السلسلةزيادة 

  درجة االنصهار.تنقص  روابط ثنائيةوجود 

 فالقصيرة ذوابة في الماء أما الطويلة غير ذوابة في الماء. طول السلسلةمع  عكساً يتناسب  الذوبان في الماء , 

 للحموض الدسمة.  ال لون 

  لها رائحة واخزة وطعم حامض.  قصيرة السلسلةالحموض الدسمة 

  ال رائحة وال طعم لها. طويلة السلسةأما 

  في الدهون والزيوت الطبيعية. استراتتوجد الحموض الدسمة بشكل 

  الذي يرتبط باأللبومين في البالزما. الشكل المنقولفهي  الحرةبينما الحموض الدسمة 

 

 الخصائص الكيميائية للحموض الدهنية 

 تشكيل األمالح : .1

  بالصوابينالسلسلة  طويلةللحموض الدهنية  القلويةتدعى األمالح . 

 :ملحها مع ماءات الصوديوم. مثال 

 األسترة : .2

  تعطي ثالثي الغليسريد  الغليسرولأسترة الحموض الدهنية معTG . 

  الشموعذات الوزن المرتفع تشكل  الكحوالتأسترة الحموض الدهنية مع. 

 اإلرجاع : .3

  على مرحلتين: تعطي أوالً األلدهيد ثم الكحول الدهني.المجموعة الكربوكسيلية يتم إرجاع 

𝐑 − 𝐇𝐂𝐎𝐎𝐇 + 𝟐𝐇 → 𝐇𝟐𝐎 + 𝐑 − 𝐂𝐇𝐎         (ألدهيد ) 

𝐑 − 𝐂𝐎𝐇 + 𝟐𝐇 → 𝐑 − 𝐂𝐇2𝐎𝐇                          (كحول) 

 إضافة الهيدروجين: )الهدرجة(  .4

 .يتم إدخال الهيدروجين على الحموض الدسمة الغير مشبعة بوسائط وتفاعالت كيميائية معينة 

  .يمكن للحمض الدهني الغير مشبع أن يضم ذرتين هيدروجين لكل رابطة غير مشبعة, ويؤدي ذلك إلشباعه 

 .مثال : إرجاع البالميتولئيك إلى البالميتيك 

 الدهون المشبعة ذات مظهر جامد ودرجة انصهار عالية فهي مؤذية لإلنسان

 تكون أقل ضررالحموض الغير مشبعة تكون سائلة وذات درجة انصهار منخفضة ف
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 إضافة األوكسجين:  .5

 لحمض يمكن للحمض الدهني الغير مشبع أن يضم ذرتين اوكسجين مقابل كل رابطة غير مشبعة, فيتشكل بيروكسيد ا

 الدهني.

  حموض  –كحوالت  –ألدهيدات  –البيروكسيدات مركبات سريعة التفكك )غير مستقرة(, تتحلمه وتعطي: كيتونات

 ذات سالسل أقصر.

 ة اليود: إضاف .6

 .يمكن للحمض الدهني الغير مشبع أن يضم ذرتين من اليود مقابل كل رابطة غير مشبعة, ويؤدي ذلك إلشباعه 

 إذاً:يتم إضافة كل من األوكسجين و الهيدروجين واليود للحموض غير المشبعة

 

 الدهون المعتدلة

 تعريف وتصنيف

  حموض دسمة. 3مع  استرات الغليسرولهي 

  الغليسرول.تدعى الدهون بالـ تريغليسيريدات وهو االسم الحديث.ثالثيات أسيل 

  الشحميات األساسية التي لها أهمية طبيةمن 

 الغليسرول هو كحول ثالثي يحوي ذرتين ألفا كربون و ذرة بيتا كربون ) الذرة الوسطانية(. . •

.هو مركب قطبي وهو أهم الكحوالت وهو غير ذواب لكنه قابل للمزج مع الماء   

 

  

 
  :يمكن أن تكون  الحموض الدسمة الثالثة من نوع واحد(. متجانسةدهون( 

                            الحموض الدسمة من أنواع مختلفة(. مختلطةغالباً ما تكون( 
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من الماء ويستخدم للكشف عن هو غلي الغليسرول حيث يعطي االكرولين ويفقد جزيئتين  مبدأ اختبار االكرولين
 المركبات الحاوية على غليسرول وفصلها.

  إلى: الحموض الدهنيةومحتواها من  الفيزيائيةتصنف حسب حالتها 

 :كالسمن والزبدة, تعود قساوتها إلى الدهون المشبعة الصلبةثالثيات أسيل الغليسرول  الدهون. 

 :السائلة إلى  كزيت بذر القطن والذرة وبذر الكتان, تعود حالتها السائلةثالثيات أسيل الغليسرول  الزيوت

 الدهون غير المشبعة.

 الخصائص الفيزيائية للدهون المعتدلة

 غير القطبيةفي المذيبات  وذوابة, الماءفي  غير ذوابة. 

 الزيوت(. سائلةتكون  غير المشبعة)الدهون(,  صلبةتكون  المشبعة( 

 لها, أما بالنسبة لـ : ال لون وال رائحة وال طعم 

اللون األصفر للنسيج الشحمي في جسم اإلنسان وحليب البقر والزبدة المشتقة منه يعود إلى  -

 الكاروتينوئيدات الموجودة فيها. 

 أما النكهة فتعود إلى حموض عضوية مضافة. -

 الخصائص الكيميائية للدهون المعتدلة

 الحلمهة : .1

  يؤدي لحلمهة الشحوم الثالثية إلى الغليسرول والحموض الدهنية. الليبازأو وجود أنزيم  حمضيالغلي في وسط 

  فيعطي الغليسرول والصوابين. القلوياتأما الغلي بوجود 

 اختبار األكرولين :  .2

  مع الشحوم الثالثية الحتوائها على الغليسرول . إيجابياً يكون 

 الهدرجة : .3

  الموجودة في الزيوت أن تضم  الغير مشبعةيمكن للحموضH  صنع  مشبعة, فتعطي حموض النيكلبوجود(

 السمنة من الزيوت الرخيصة(.

 الهلجنة :  .4

 .]إضافة أحد الهالوجينات ]كلور, فلور, بروم, يود 

 إضافة األوكسجين :  .5

  التي تتفكك إلى مركبات قصيرة السلسلة. البيروكسيداتإضافة األوكسجين يعطي 

  حيث تحتوي زيوتهما على نسبة عالية من الحمض الغير مشبعة التي والتلوين الزيتي لدهانبايستفاد من ذلك :

 إلى بيروكسيدات, تتبلمر نواتج تفككها وتشكل طبقة قاسية مقاومة للماء. 2Oتتأكسد بوجود 

 رقم الحموضة

o غرام واحد من الزيت أو  عدد ميليغرامات ماءات البوتاسيوم الالزمة لتعديل الحموض الدهنية الحرة الموجودة في

 الدهن.

o  عند الشحوم الثالثية النقية.  الصفريكون الرقم يساوي 

o  مع حدوث التزنخ. يزدادفي الدهون الطبيعية, إال أنه  منخفضاً ويكون 

 التزنخ 

 :سيئةالدهون مع ظهور نكهة  تخرب تعريف التزنخ . 
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 :األكسدة الفائقة(: ألنها  واألوكسجينالرطوبة, الحرارة, الجراثيم, بعض المعادن,   العوامل التي تساعد على التزنخ(

 المخربة لألنسجة. الجذور الحّرةتترافق بتشكيل 

 :حلمهة الدهونأو  الرابطة المضاعفةبسبب وجود  سبب حدوث التزنخ. 

   : يصنف التزنخ إلى 

i.  الدهون التي تحتوي حموضاً غير مشبعة., يحدث في األوكسجينالتزنخ األكسدي: يتطلب وجود 

ii.  الماءالتزنخ بالحلمهة: يحدث في مشتقات الحليب, بسبب احتوائها على. 

iii.  ذات  كيتوناتالتزنخ الكيتوني: تنجم من تأثير بعض الفطور )كالرشاشات السوداء( في بعض الدهون, وتنتج

 رائحة سيئة.

 ابقة.بمنع تعرض الدهون للعوامل السالوقاية من التزنخ : 

 والفينوالت(. Eإضافة مضادات أكسدة لألغذية )فيتامين

  : كشف حدوث التزنخ 

i. .من خالل النكهة السيئة 

ii. .الزيادة في رقم الحموضة 

iii.  في الدهون المتزنخة فقط, الحتوائها على حموض حرة. أزرق: يعطي راسباً أسيتات النحاس اإليجابياختبار 

iv.  عند تفاعل الفلوروغلوسينول مع الدهون المتزنخة فقط. أحمر: يعطي لون كرياختبار 

 الشموع

 .استرات الحموض الدهنية مع كحوالت وحيدة الهيدروكسيل ذات وزن جزيئي مرتفع 

 الحلمهة من الدهون المعتدلة. مقاومةوأكثر قدرة على  صلبة 

 : تصنف لـ 

 الشموع الحقيقية: (1

  سلسلة خطية طويلة مع حمض دسم )مثل شمع النحل(.استرات بين كحوالت أحادية الهيدروكسيل ذات 

 ( 30شمع النحل: هو عبارة عن حمض البالميتيك مع كحول الميريسيل.)يحتوي ذرة كربون 

 استرات الكوليسترول: (2

 :الالنولين: عبارة عن استر الكوليسترول مع البالميتيك أو األولئيك. يشكل غطاًء مقاوماً للماء في األلياف  مثل

 المغطية للحيوانات ذات الفرو.

 :Dوالفيتامين  Aاسترات الفيتامين  (3

 .على شكل استيرات مع الستياريك أو البالميتك, وهو الشكل الذي يخزن فيه هذان الفيتامينان 

                       

 


