
 
 
 
 

  
  

 

 الشحميات  

Lipids 3 20 

 
5+6 

35 

 

 الشحوم المركبة

 الشحوم الفوسفورية. .1

 الشحوم السكرية. .2

 البروتينات الشحمية. .3

 الشحميات الفوسفورية

  األكثر انتشاراً بالنسبة للشحميات.، لذلك تعد لألغشية الخلويةتعد هذه الشحميات المكون األساسي 

  :آزوتيكحول         -.         غليسرولهيكل  -معظمها يتألف من . 

 .الدسمةعدد من الحموض   -.          فوسفورحمض                               

 

 

 

 

 

 

 

  التي ال تحوي غليسرول  السفينغوميليناتما عدا  ،غليسرولتحوي  الشحميات الفوسفوريةمع االنتباه إلى أن كل

 )كحول آزوتي(. سفينغوزينوإنما 

  قطبيةمركبات شاردية. 

  للماء )الحموض  كارهللماء )زمر الفوسفور( وجزء  محبالجانب: أي مؤلفة من جزئين، جزء  ثنائيةطبيعة

 الدسمة(.

 بنية الفسفولبيدات

 ل بتركيبها لـ:يمكن تصنيف الشحميات الفوسفورية بحسب المركب الداخ

 الفوسفو غليسيريدات : أي تحتوي الغليسرول. (1

 السفينغوميلينات : أي تحتوي السفينغوزين. (2

 الفوسفو غليسيريدات :

  تسمى الفوسفو غليسيريدات.الغليسرول جميع الشحوم الفوسفورية التي يدخل بتركيبها 

  للفسفولبيداتتعتبر المكون الرئيسي. 

  ثالثيات أسيل الغليسرولفي سبيل تخليق متوسطة  كمركباتمهمة. 

  الفوسفاتيديكمن أهمها حمض : 

  3هو عبارة عن ثنائي أسيل غليسرول مرتبط مع زمرة فسفات على الكربون . 

 أبسط فسفوغليسريد. 

  لها. يشكل طليعةيدخل بتركيب جميع مركبات الفوسفو غليسيريدات أي 

 مركب آخر يحتوي على زمرة الكحول. الفوسفات الداخلة بتركيبه تتأستر بنفسها  إلى 
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  مثال:      السيرين +  حمض الفوسفاتيديكPA           فسفاتيديل سيرين 

 فسفاتيديل ايتانول أمين          PA ايتانول أمين + حمض الفوسفاتيديك         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفوسفاتيديل كولين )الليستين( 

  :حمض فوسفور -                 هيكل غليسرول           -يتألف من 

 حمضين دسمين -)كحول آزوتي(                  كولين -                 

 زمر ميتيل في صيغته، ويعد مخزناً لها.ثالث يحتوي )كحول آزوتي( كولين 

  الغشاء الخلويأكثر الشحميات الفوسفورية وفرة في. 

 الكولين له دور بالنقل العصبي( النقل العصبيهام جداً في  يحتوي على مخزون كبير من الكولين، لذلك له دور(. 

 :مثال 

o التصاق السطوح  لمنع، يعد عامل فعال حمض البالمتيك : يحتوي على جزيئتين من الليسيتين ثنائي البالميتول

 الداخلية في الرئتين، وغيابه يؤدي لمتالزمة الضائقة التنفسية عند الخدج.

o  يقي الكبد من التشمع، 3و  1: يرتبط حمض البالميك بالكربون البالميتيلفسفاتيديل كولين. 

يدخل حمض البالمتيك في تركيب كل من الليسيتين ثنائي البالميتول وفسفاتيديل البالميتيل ولكن يكون االختالف في 

 مكان االرتباط.
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 الفوسفاتيديل إيتانول أمين )السيفالين( :

  : حمض فوسفور -هيكل غليسرول                                  -يتألف من 

 حمضين دسمين -)كحول آزوتي(             ايتانول أمين -                  

 .)يختلف عن الفوسفاتيديل كولين بنوع الكحول اآلزوتي )السيفالين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوسفاتيديل سيرين :

  :حمض فوسفور -              هيكل غليسرول           -يتألف من 

 حمضين دسمين -)حمض أميني(             السيرين -               

 .يختلف عن الفوسفاتيديل كولين بالحمض األميني 

 .مركب هام وواسع االنتشار في األغشية الخلوية 

 

 

 

 

 : )الليبوزيتوالت(الفوسفاتيديل إينوزيتول 

  :حمض الفوسفور   -هيكل غليسرول                               -يتألف من 

 حمضين دسمين -)كحول غير آزوتي(          إينوزيتول -                 

 : اإلينوزيتول 

 . يتواجد في األغشية الخلوية 

 .له دور هام كمرسال ثانوي خلوي 

  ليبوزيتول ليتخلص الكبد منهاله دور في تهجير شحوم الكبد بتحويلها إلى 

  مقترح ليكون من عائلة الفيتامينB . 
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 الكارديوليبين )ثنائي فوسفاتيديل الغليسرول(:

   :حموض دسمة 4 -هياكل غليسرول               3 -يوجد فيه 

  .يتواجد بكثرة في أغشية الخاليا القلبية 

  في متقدرات وخاليا القلب.هو الشحم األساسي في األغشية المتقدرية وخاصة 

 .يعمل كمستضد لبعض األضداد 

 .يمكن تشخيص حاالت احتشاء العضلة القلبية اعتماداً على مستواه 

  

 

 

 

 

 

 

 ليزو الشحميات الفوسفورية :

  :حمض دسم واحد -كولين                   -حمض فوسفور            -تتألف من 

 .مركبات أسيل غليسيرول فوسفورية 

 .متوسطات في أيض )استقالب( مركبات الغليسرول الفوسفورية 

 :ليشكل الليزوفوسفاتيديل الكولين )ليزوليستين(:  2يقوم بنزع الحمض الدسم عند ذرة الكربون  أنزيم الليستيناز 

 .وهو عامل حال لكريات الدم الحمراء   ) 

 عة.يوجد بكثرة في سم الكوبرا وبالعناكب السامة وبعض الحشرات الالس 
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 البالزمالوجينات 

   :حمض فوسفور  -هيكل غليسرول                          -تتألف من 

 حموض دسمة -كحول آزوتي                               -                  

  الكحول اآلزوتييختلف نوع البالزمالوجينات عن بعضها البعض باختالف. 

  الشيء المميز فيها هو ذرة الكربونα  عوضاً عن االسترية، وتحدث الرابطة اإليتيرية بين  إيتيريةحيث تملك رابطة

، وكربون الحمض الدسم الذي يمتلك رابطة مضاعفة مرتبطة بكربون آخر من αاألوكسجين المرتبط بالكربون 

 الحمض الدسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من البالزمالوجينات:

 للصفيحات :العامل المنشط 

  الكولينيتضمن كحول آزوتي هو. 

 .من أكثر الجزيئات فعالية في جسم االنسان 

  : الخاليا االلتهابية. ينشط -أهم وظائفه 

 تفاعالت فرط الحساسية. يتوسط -

 جذور حرة من فوق األكاسيد. إطالقيسبب  -

 الصفيحات. تكديسيعمل على  -

 يسبب الخثرات. -
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 السفينغوميلينات :  .1

 الفوسفورية التي يدخل بتركيبها السفينغوزين تسمى السفينغوميلينات. جميع الشحوم 

  :كحول آزوتي آخر -)كحول آزوتي(               سفينغوزين -تتألف من 

 حمض دسم -حمض فوسفور                                 -                

 .توجد في الدماغ و النسيج العصبي بكميات كبيرة 

 السيراميد: 

  السفينغوزين بإضافة حمض دسم طويل السلسلة )أكثر من عشرين كربون(.يتكون من 

 .مميز للنسيج العصبي، وهو مادة أساسية للنخاعين الذي يغلف األعصاب ويعمل على حمايتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشحميات السكرية

  معقدةشحميات مركبة. 

  الغلوكوزونادراً  الغاالكتوزتحوي جذراً سكرياً، غالبا ما يكون. 

  النسيج العصبيهامة في الغشاء الخلوي وخاصة. 

  أو سلسلة من السكريات برابطة  السكرياتالذي يربط إلى مجموعته الكحولية أحد  السيراميدتتألف بنيتها من

 .غليكوزيدية بيتا

 فوسفورتحتوي على حمض  ال . 

  لى السفينغوزين.ألنها تحتوي ع الشحميات السفنغوزيةتدعى مع السفينغوميلينات باسم 

 :من أبسط الشحوم السكرية 

 بنية أساسية في النسيج العصبي. :االكتوزيل سيراميدغ 

 ذرة كربون(. 24غالباً يكون الحمض الدسم فيه هو السربروئيك )حمض دسم ذو 

 شحم سيفينغولي سكري بسيط. :لغلوكوزيل سيراميدا 

 أهم الشحميات السكرية

 ثمالةسكرية-         السفينغوزينتتكون من: :  السيربروزيدات

 ذرة كربون(  أي من سيراميد وثمالة سكرية 24حمض دهني )مكون من  -               
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  السيربرونيكالحمض الدهني غالباً هو. 

  شحوم سفينغوزينية سكريةالسيربروزيدات تسمى : 

 ألنها تحوي حمض دسم طويل السلسلة. شحوم : 

 ألنها تحوي السفينغوزين. سفينغوزينية : 

 الحتوائها على سكر. سكرية : 

   :توجد  .بشكل رئيس في األلياف العصبية ذات الغمد والدماغ 

            .بنسبة أقل في الكبد والكلية والكظر 

 :من أبسط السيربروزيدات 

 غلوكوسيراميد = السيراميد + سكر الغلوكوز 

 لغاالكتوزغاالكتوزسيراميد = سيراميد + سكر ا 

 الغانغلوزيدات :
 .توجد في الدماغ واألنسجة العصبية 

  أكثر تعقيداً تشبه السيربروزيدات إال أن السكريات فيها. 

  حمض النورأمينيك(. الحمض السيالي +تتألف من غلوكوزيل سيراميد + غاالكتوز سيراميد( 

   جزيئات على األقل، يجب أن يكون أحدها  ثالثةأي بنيتها تضم السيراميد مع سلسلة من السكريات التي تتألف من

 أسيتيل حمض النورامينيكNANA  (N–.) الحمض السياليهو 

  األولئيكأو  الستياريكيكون الحمض الدهني في هذه  الشحميات السكرية إما حمض. 

 ( تصنف الغانغلوزيداتG 5لـ 1( بحسب عدد ثماالت الحمض السيالي )من  ،)ثماالت 

 ية أو السلفاتيدات :الشحميات الكبريت

  من الغاالكتوز . الثالثسلفات، حيث ترتبط مجموعة السلفات بالكربون -3عبارة عن سيربرون 

 .توجد في العضالت والكبد والخصيتين واألغشية في النسيج العصبي 

 إذاً 

 سفينغوزين + جمض دسم طويل السلسلة = سيراميد

 سيراميد + سكر = سيربروزيد

 البروتينات الشحمية 

 هي أحد أشكال البنى التي تتآثر فيها الشحميات مع الوسط المائي. 

 TG  كميات كبيرة من الشحميات غير قطبية ) نقلالبروتينات الشحمية الموجود في البالزما والتي تهدف إلى  مثال عليها:

 .وسط البالزما المائيثالثب الغليسيريدات  والكوليسترول المؤستر( في 

غير القطبية لب يحاط بطبقة من الشحميات متقابلة الزمر )كالشحميات الفوسفورية والكوليسترول  تشكل هذه الشحميات

 الحر( ثم بالبروتينات.

ألن الشحوم غير ذوابة في الماء ،فهي  في الدمبشكل أساسي  تحمل الشحومإذاً البروتينات الشحمية: هي الجزيئات التي 

  تنتقل وتُحمل على البروتينات الشحمية.

 وظائف البروتينات الشحمية:  

 حفظ الشحوم بشكل ذائب. .1

 نقل الشحوم إلى الخاليا والنسج. .2
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 الصميم البروتيني 

 من البروتينات الشحمية.  الجزء البروتينيهو 

  والذي يستقبل البروتين الشحمي ويرتبط معه.  الغشاء الخلويبنية كروية يعمل كجزيئة ترتبط بالمستقبل الموجود في 

  له( عدة أنواعA , B , C , D , E تختلف )قد تختلف بصميم واحد(. بحسب البروتين الشحمي( 

 (  ًويوجد لكل نوع نظائر، وكل نظير يأخذ رقماB100( ، )E1.)حسب المكان قد يرقم( ) 

  وتسهيل نقلها في األوساط المائية. إذابة البروتينات الشحميةدورها الصمائم األساسي هو 

 إضافة لذلك تقوم بوظائف بيولوجية مهمة: 

i.  جزء بنيوي من البروتين الشحميتكون ( ال يمكن فصلهapoB.) 

ii.  كتمائم لالنزيماتيعمل بعضها. 

iii.  إلى االنسجة والتعرف عليها. مستقبالت البروتينات الشحميةبعضها يعمل ك لجائن تسمح بالتآثر مع 

 تصنيف البروتينات الشحمية حسب نسبة البروتين  

 بروتينات شحمية فقيرة بالبروتين: .1

 من وزنها، مثالها: الدقائق الكيلوسية. %1نسبة البروتين 

 بروتينات شحمية وضيعة الكثافة:  .2

  .VLDL، مثالها: %10 – 7نسبة البروتين 

 بروتينات شحمية منخفضة الكثافة: .3

 .LDL، مثالها : %21نسبة البروتين حتى 

 بروتينات شحمية عالية الكثافة: .4

 .HDL، مثالها : %55نسبة البروتين حتى 

 فصل البروتينات الشحمية 

 "التثفيل" )اعتماداً على الكثافة(.أو التنبيذ الرحالن الكهربائي يتم فصلها عن طريق



 
 

 

9 

 .CM - VLDL - LDL  - HDL و أهم البروتينات الشحمية المعروفة هي : 

 االسم

 

بروتينات شحمية 

 عالية الكثافة 

HDL 

 (α-  بروتينات

 شحمية(

بروتينات شحمية 

 منخفضة الكثافة

LDL 

(β-)بروتينات شحمية 

بروتينات شحمية 

 وضيعة الكثافة

VLDL 

بروتينات  -β)ما قبل 

 شحمية(

 الدقائق الكيلوسية

CM 

 )كيلوميكرونات(

 األمعاء  األمعاء والكبد  في الدم الكبد  الكبد  مكان االصطناع

 األصغر  األبعاد النسبية

  (15 – 0) نانومتر

 صغيرة 

15 - 25 

 كبيرة 

30 – 70 

 كبيرة جداً 

100 - 1000 

 ( %التركيب) وزن 

  20 10 1 50 بروتين

  24  19 4 30 فوسفوليبيدات

  45  19 6 18 كولسترول

ثالثي اسيل 

 TGالغليسيرول 

5 10 50  90  

 مطلوب من الجدول: نعرف شو أهم شي بيدخل بتركيب كل نوع بدون أرقام 

 والجزء البروتيني منه صغير جداً. TGإذاً هو ينقل بشكل رئيسي  TGالقسم األعظم منه هو ال  CMبمعنى آخر أن ال 

 % منه هو كولسترول إذاً فهو ناقل للكولسترول بشكل رئيسي وهكذا.45نالحظ أن  LDLايضاً ال 

 الجزء البروتيني منه مساٍو للشحمي وينقل بشكل رئيس الفوسفوليبيدات. HDL في ال مالحظة:

 (Low Density Lipoprpteins)  LDL 

 ضار وغير نافع.  LDLالكوليسترول المحمول على 

يقوم بحمل الكوليسترول من الدم ليوزعها إلى خاليا الجسم التي تحتاج إلى الكوليسترول والتي تملك  LDLوذلك ألن 

 المحمل بالكوليسترول فترة طويلة في الدم. LDLمستقبالت له ويأتي ضرره من بقاء 

 النسب الطبيعية له:

  ديسي ليتر./ملغ 130يجب أال يزيد على 

  ضار جداً. ديسي ليتر يصبح/ ملغ 160إذا تجاوز 

( High Density Lipoproteins )  HDL 

 نافع. HDLالكوليسترول المحمول على 

يقوم بحمل الكوليسترول من الدم إلى الكبد للتخلص من الكوليسترول الزائد وطرحه خارج الجسم لذلك  HDLوذلك ألن  

 يُسمى الكناس.
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 يتم اصطناعها في الكبد بشكل رئيس واألمعاء بشكل ثانوي. 

 النسب الطبيعية له:

 ديسي ليتر./ملغ 40يجب أال يقل عن 

(، بل يهمنا فقط LDLو  HDLعند تحليل الكوليسترول في الدم ال يهمنا نسبة الكوليسترول الكلي )المحمول على 

 LDLالكوليسترول المحمول على 

  VLDLالبروتينات الشحمية وضيعة الكثافة 

 إلى األنسجة.  TGبهدف تصدير  ثالثيات أسيل الغليسرول  يصنعها الكبد

 مصدرها: 

 بعد الطعام: سكريات الغذاء الفائضة.  .1

 خالل الصيام: النسيج الشحمي. .2

 األكسدة الفائقة للشحميات 

 تردي األطعمة وتضرر األنسجة الحية.               شحميات + أوكسجينفي البداية يمكننا القول بأّن: 

 لها دور سيء مسببةً لكثير من األمراض: السرطان ،األمراض االلتهابية ،تصلب الشرايين والشيخوخة. حيث يكون

 

 والسبب الرئيسي هو:

 الجذور الحرة التي  تنتج أثناء تشكل البيروكسيد من الحموض الدسمة متعددة الالإشباع.

بشكل متواصل الجذور الحرة التي تؤدي لحدوث نعرف األكسدة الفائقة للشحميات بأنها: سلسلة من التفاعالت توفر 

 تفاعالت أكسدة فائقة إضافية.

 :منها: بروبيل الجاالت، هيدروكسي التولين البوتيلي، فيتامين  مضادات التأكسدC فيتامين ،E   وβ – كاروتين 

 وتنقسم إلى نوعين: 

 الكاتاالز وأنزيمات بيروكسيداز.: تنقص معدل بدء سلسلة التفاعالت، مثال: التأكسد الواقيةمضادات  .1

 . E، مثال: دسميوتاز فوق األكسيدي، فيتامين المحطمة لسلسلة التفاعالتمضادات التأكسد  .2

 الكارونتوئيدات

 األصبغة الشحمية

 أصبغة صفراء الى حمراء ترتبط بالشحميات في الطبيعة وتذوب في الدهون وتصنف لـ :

 : الكاروتينات 

o :هو الصباغ األحمر الموجود في البندورة. الليكوبين 

o :هي أصبغة صفراء موجودة في دهون اإلنسان والحليب والخضار الورقية والفواكه. الكاروتينات ألفا وبيتا 

 : الزانتوفيالت 

o .تسمى الكاروتينوالت أو الكاروتينات المؤكسجة 

o .توجد في مح البيض والحمضيات والذرة الصفراء 

 ، ولهذا سميتAروئيدات في احتوائها على حلقة األيون بيتا مما يؤهلها لتكون مصدر للفيتامين تأتي أهمية بعض الكا


