
   2الشحميات                                طالئع الشحميات ومشتقاتها

 

  وتضم مجموعة من المركبات البسيطة والمركبةتنشأ من حلمهة الشحميات ،

 المرتبطة بالشحميات، تصنف هذه المركبات في ثالث مجموعات:

  )باألخص قصيرة السلسلة فتصبح منحلة بالماء الحموض الدهنية (1

 المركبات القابلة للتصبن.

 .الكحوالت (2

 في الطبيعة. مرتبطة مع الشحمياتمركبات  (3

 الكحوالت

 وتضم:

A. .الغليسيرول 

B. .الكحوالت ذات السالسل الطويلة 

C. .السيتروالت كالكوليسترول 

 

 

  

 الكحوالت الموجودة في الشحميات إلى: تقسم

 الكحوالت اآلزوتية: .1

i. .كولين 

ii.  .إيتانول أمين 

iii. .سفينغوزين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D الفيتامين .A   والفيتامينD 

E.)السفينغوزين )موجود في السفينغوميلين  والشحميات السكرية . 



 الكحوالت غير اآلزوتية: .2

I. .غول ستيروئيدي الكوليسترول 

II. .الغليسيرول 

 المركبات الستيروئيدية )الستيروئيدات( 

 )أي أن جميعها يحوي هذه النواة(:  النواة الستيروئيديةهي مشتقات لما يُسمى 

 

ا(.غالباً ما يرتبط سيكلوبنتين فنانترين)ثالث حلقات سداسية مع حلقة خماسية نسميها معاً )

 .17بالنواة الستيروئيدية سلسلة جانبية بذرة الكربون 

 

 

 

 

 

 

 : حسب السلسلة الجانبية المرتبطة بالنواة الستيروئيديةيمكن تصنيف الستيروئيدات 

 الستيروالت:  .1

 ذرات كربون. 10أو  9أو  8تحتوي السلسلة الجانبية على 

 الحموض الصفراوية:  .2

 ذرات كربون. 5تحتوي السلسلة الجانبية على 

 الهرمونات القشرية والبروجسترون:  .3

 تحتوي السلسلة الجانبية على ذرتي كربون. 

 الهرمونات الجنسية:  .4

 ال تحتوي على سلسلة جانبية.

 الستيروالت 

 ارتبطت بها:  يحوي نواة ستيروئيديةالستيرول: أي مركب 

  3بالكربون مجموعة هيدروكسيل.  

  13و  10بالكربون مجموعتي ميتل . 

 6و  5الكربون  وجود روابط مضاعفة بين.  



  17مرتبطة بالكربون باالضافة إلى سلسلة جانبية. 

 

 تصنف الستيروالت إلى: 

A. .الستيروالت الحيوانية 

B.  الفطرية.الستيروالت 

C. .الستيروالت النباتية 

 

 

 الستيروالت الحيوانية 

 : الكوليسترولمثالها: 

  .يوجد في خاليا الجسم كلها 

  أهم أماكن تواجده ويتركز في: الغدد التناسلية وقشر الكظر والجلد والكبد

 والنسيج العصبي.  

  ًبالبروتينات يكون بشكل حر) الثلث ( و مؤستر ) الثلثين (، ويكون مرتبطا

 .الشحمية

 :  دل /مغ  150 – 250 كميته الطبيعية تتراوح بين. 

  نواة الستيروليشتق الكوليسترول من. 

 المميزات األساسية للكوليسترول :

يتألف من أربع حلقات، ثالث حلقات سداسية  غير متجانسمركب حلقي  .1

 وحلقة خماسية.

كحولية في  غول الحتوائه على زمرة وظيفية  -: غول ستيروئيدي .2

 .3الكربون

 ستيروئيدي ألنه مشتق من نواة الستيرول. -

 .6و  5بين الكربون  مضاعفةيتميز برابطة  .3

 .17عند الكربون  جانبيةيحتوي على سلسلة  .4

: أي كوليسترول مؤستر الذي ينتج عن استر الكوليستروليمكن أن يوجد على شكل 

 السلسلة بحمض دسم طويل 3أسترة زمرة الهيدروكسيل في الموقع 

 

 

 

 

 



 

 

 األهمية الحيوية للكوليسترول :

 .الهرمونات الجنسيةطليعة للعديد من  (1

وبخاصة الكريات الحمر، ألن وجود  األغشية الخلويةيدخل في بنية  (2

الكوليسترول في الغشاء يحد من سائلية الغشاء وخاصة عند تدني 

 درجة الحرارة.

 الكظر.: هرمونات قشر للهرمونات القشريةطليعة  (3

: التي تعتبر المادة األساسية التي تعمل للحموض الصفراويةطليعة  (4

 على هضم المواد الدسمة.

بشكل أدق يعد األرغوستيرول  : Dالفيتامين طليعة لمجموعة  (5

 الموجود في النبات طليعة لهذا الفيتامين.

 في البالزما. البروتينات الشحميةمكون أساسي في  (6

 على الكوليسترول:  ارجاعيمكن ان تحدث عملية  (7

 .الكولستانولفي الكبد: فيتحول لـ 

 .الكوبروستانولفي األمعاء: بفعل جراثيم معوية فيتحول لـ 

 المركبان الكولستانول و الكوبروستانول يتم طرحهما عن طريق البراز.

يأتي كوليسترول الجسم اما عن طريق الغذاء أو من تخليقه داخل الجسم بدءاً من 

 )أ(أستيل التميم 

 الستيروالت الفطرية )الميكروستيروالت( 

  مثال: األرغوسيترول الموجود في الخميرة والطحالب النباتات الدنياموجودة في ،

 والفطور.

  والسلسلة الجانبية  رابطتين مضاعفتين اضافيتينيختلف عن الكوليسترول بوجود

 .االيزونونانهي 

  تحوله إلى الفيتامين  فوق البنفسجيةاألشعةD2  اإليرغوكالسيفيرول( النمط(

 الفّعال.

 

 الستيروالت النباتية 

  العلياتوجد في النباتات. 

  :السيتوستيرول :مثال   

 .يوجد في زيوت الذرة، وفول الصويا 

 امتصاص الكوليسترول من األمعاء، لذلك مشتقاته تستخدم في  يثبط

 كوليسترول الدم. خفض



 الحموض الصفراوية

 في الكبد. الكوليسترولتتشكل بدءاً من 

 إلى األمعاء لتقوم  أمالح مع الصوديومتفرغ هذه الحموض في الصفراء بشكل

 هنالك بوظائف تساعد في هضم الشحميات وامتصاصها.

 الموجودة فيها. زمر الهيدروكسيلتختلف الحموض الصفراوية بتوزع 

 الزمر  بلةمتقاالتوتر السطحي ألنها  خفضتملك األمالح الصفراوية قدرة على

 إذ تحوي مجموعات قطبية وأخرى غير قطبية.

 أما الجزء  فالكبدمعظم األمالح الصفراوية إلى الدوران البابي  امتصاصيعاد

، حيث تقوم الجراثيم هناك بفك اقتران هذه األمعاء الغليظةالباقي فيمر إلى 

ليتحول حمض الكوليك إلى حمض  7األمالح ونزع الهيدروكسيل في الموقع 

 يوكسي كوليك.د

.يتحول حمض الكينوديوكسي كوليك إلى حمض الليثوكوليك 

: أهمها 

 .حمض الكوليك 

 .ديوكسي كوليك أسيد 

  .ليثو كوليك أسيد 

 .كينوديوكسي كوليك أسيد 

 الهرمونات الستيروئيدية

 الهرمونات الجنسية األنثوية أو االستروجينات. .5

 الهرمونات الجنسية الذكرية أو االندروجينات. .6

 القشرانيات السكرية. .7

 القشرانيات المعدنية. .8

 االستروجينات

  ذرة كربون. 18الذي يتألف من اإلستران مشتقات للمركب 

  حلقة عطرية تشترك هذه المركبات بوجودA  هيدروكسيلوارتباط مجموعة 

 .17مع الكربون هيدروكسيل أوكيتون ومجموعة  3مع الكربون 

 

 

 

 

 



 

  اإلستراديولهو أقوى االستروجينات الطبيعية: 

يفرز من المبيض والمشيمة وبكميات قليلة جداً من الخصية وقشر  -

 الكظر.

ليشكل اإلسترون  17تخفف فعاليته بالكبد بسبب تأكسد الكربون  -

E1 .ثاني استروجين من حيث الفعالية 

 عديم الفعالية. E3يشكل اإلسترايول  16في الكربون  تأكسدهوعند  -

اإلسترايول و اإلسترون مع حمض يقوم الكبد بعد ذلك بقرن  -

الغلوكورونيك او السلفات ليزيد من ذوبانيتهما بالماء تمهيداً 

 لطرحهما في الصفراء والبول.

 

 

 

 

 

 

 

  أهمية االستروجينات: مسؤولة عن تطور والحفاظ على وظيفة األعضاء

 التناسلية األنثوية ودورات الفعالية الجنسية والصفات الجنسية الثانوية.

 الترانس مورتين.  –ن البروتينات الرابط للهرمونات الجنسية: االلبومين م 

 كل الهرمونات تنتج من غدد معينة وتنتقل عن طريق الدم إلى االعضاء المستهدفة

 االندروجينات

  ذرة كربون. 19الذي يتألف من االندروستان مشتق من المركب 

  3الكربونين  على هيدروكسيل اوكيتونتشترك هذه الهرمونات بوجود – 

17. 

  التستوسيتروناكثر االندروجينات الطبيعية فعالية هي: 

 الذي ينتج من الخصيتين. -

تحوله  بعض األنسجة إلى مركب أقوى هو ثنائي هيدرو  -

 التستوسيترون.



الموجودة عند  Dالحلقة  اكسدةيتم تعطيل فعاليته في الكبد عن  طريق  -

، ليعطي مركبان أقل فعالية هما: االندروستيرون وااليبي 17الكربون 

 اندروستيرون واخر عديم الفعالية هو االيتيوكوالنولون.

الكربون الثالث لهذه المركبات الثالثة اضافة لديهيدرو  OHتقترن  -

ايبي أندروسيتون مع حمض الغلوكورونيك أو الكبريت فتصبح أكثر 

 بالماء ويتم طرحها في الصفراء والبول. انحالالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من االندروجينات ايضاً: االندروستين ثنائي الكيتون، وديهيدرو ايبي

 أندروسيتون )من أهم االندروجينات(.

 :أهمية االندروجينات 

  مسؤولة عن تطور وسالمة وظيفة األعضاء التناسلية الذكرية والصفات

 الثانوية.

  العضلية والعظمية.تزيد الكتلة 

 البروجسترونات

 ذرة كربون. 21الذي يتألف من بالبريغنان  مشتقة من المركب 

 :اهم هذه المركبات هو البروجستيرون 

خالل النصف الثاني من الدورة  الجسم االصفرالذي يفرز من  -

 أثناء الحمل. المشيمةالطمثية، ومن 

ه تصنيع مركب البريغنينولون هو المركب البسيط الذي يتم من -

 البروجسترون.

واوكسجين  Aالحلقة  ارجاعيتم تعطيل فعاليته في الكبد عن  طريق  -

، ويتشكل مركب البريغناندايول الذي يقترن مع الكربون  20الكربون 

 الثالث مع حمض الغلوكورونيك ويطرح في الصفراء والبول.



 الكورتيكوئيدات

 تضم الستيروئيدات القشرية أو القشرانيات: 

 مثل الكورتيكوستيرون، والكورتيزول حيث يرفع السكر انيات السكريةالقشر :

 ومضاد التهاب.

 مثل األلدوستيرون.القشرانيات المعدنية : 

 

 


