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 الفصل الرابع
 الشحوم
Lipids 

 مقدمة -4-1

Introduction 

متجانسة من المركبات العضوية عمى عكس السكريات، وىي  الشحوم عبارة عن زمر غير    
عبارة عن نواتج حيوانية أو نباتية ُتستخمص وتحدد بطرق االستخالص بالمحالت الالقطبية )ايتر، 

 تذوب في الماء.  بنزن، رباعي كمور الكربون، و.....( ال
توجد الميبيدات في العضوية إما عمى ىيئة شحوم بروتوبالزمية أي تدخل في تركيب     

بروتوبالزما الخمية الحية، وتكون كميتيا ثابتة حتى أثناء إجاعة الكائن الحي. أو عمى شكل شحوم 
 احتياطية متكدسة في نسج خاصة تسمى النسج الشحمية وتكون كميتيا متغيرة.

 األهمية الفيزيولوجية لمشحوم -4-2

(، وتحوي في A, D, E, Kتعتبر مركبات مذيبة لمجموعة الفيتامينات المنحمة في الدسم ) .1
 تركيبيا عددًا من الحموض الدسمة الضرورية.

مطاقة إما بشكل مباشر أو كامن عند تخزينيا. لال ُتستخدم في جسم االنسان كمصدر فع   .2
من الدسم  1gلكل  9.3Kcalكمية كبيرة من الطاقة )يتحرر عند أكسدتيا في العضوية 
 (.1gلكل  4.1Kcal بينما تحرر السكريات أو البروتينات

ُيستخدم الدىن كعازل حراري في النسج الواقعة تحت الجمد، وحول بعض األعضاء داخل  .3
 الجسم، حيث تحمي العضوية من الصدمات والبرودة، وتعطي الجمد الطراوة والمرونة.

ة كعوازل كيربائية تسمح بتوليد سريع لألمواج غير المشحونة عمى ات الالقطبي  شحمي  ُتؤثر ال .4
 تحوي النسج العصبية كمية كبيرة من الشحوم. خاعية، و طول األعصاب الن

 ُتعتبر معقدات الدسم مع البروتينات )البروتينات الشحمية(:  .5
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وجدران مكونات خموية ىامة جدًا حيث تدخل في تركيب األغشية الخموية  - أ
 و الييولى. الميتاكوندريا

 ُتستخدم ىذه المعقدات كأدوات لنقل الشحميات في الدم. - ب
 تصنيف الميبيدات -4-3

Classification of Lipids 
 الميبيدات )الدىون( حسب تركيبيا الكيميائي إلى : تصنيفيمكن    

 Complex lipidsمعقدة ليبيدات  - أ
ن الحتوائيا عمى الحموض قابمة لمتصب   ،ت المختمفةالكحوالىي إسترات األحماض الدىنية مع      

 الدسمة وتضم:
 .Triacylglycerol'sثالثي أسيل الغميسرول  .1
 (.Phosphatidesفوسفوغميسيريدات )فوسفاتيدات  .2
 .Sphingolipidsسفينغوليبيدات  .3
 .Ciresشموع  .4
 Simple lipidsليبيدات بسيطة   - ب
 غير قابمة لمتصبن لعدم احتوائيا عمى الحموض الدىنية وتضم: ىي ليبيدات      
 .Terpensتربينات  .1
 .Steroidsستيروئيدات  .2
 .Prostaglandinsبروستاغالندينات  .3

 الميبيدات المعقدة -4-4
Complex lipids 

 ىي عبارة عن استيرات لألحماض الدسمة مع الكحوالت المختمفة.    
  Fatty Acidsالحموض الدسمة  -4-4-1

واحدة من طرف، والتي تكون  مجموعة كربوكسيلذات   أليفاتية ةأحماض كربوكسيمي  عبارة عن     
يثيل من الطرف االخر. يمكن لمسمسمة غير متفرعة تنتيي بمجموعة م بسمسمة كربونيةمتصمة غالبًا 

 . إن أغمب األحماض الدىنية المتوفرة طبيعيًا تكون حاوية غير مشبعةأو  مشبعةالكربونية أن تكون 
 في حال كونيا غير، 22إلى  4يتراوح بين  الكربونعمى سمسمة كربونية ذات عدد زوجي من ذرات 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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  )مجاور(. cisمشبعة تأخذ التشاكل 
، أما دىون فوسفوريةأو  ثالثي غميسريداتعادة ما تكون األحماض الدىنية مرتبطة عمى شكل     

  عندما تكون غير مرتبطة فتسمى أحماض دىنية حرة. 
 ثالثييعطي كميات جيدة من  استقالبياتعد األحماض الدىنية مصدرًا جيدًا لمطاقة، إذ أن     

 .(ATP) فوسفات األدينوزين
تتميز و  ،قسم األحماض الدىنية إلى أحماض دىنية مشبعة وأحماض دىنية غير مشبعةتُ     

 سائمة. تكوناألحماض الدىنية المشبعة بكونيا مواد صمبة واألحماض الدىنية غير المشبعة 
صيغتيا  ويدروجين مشبعة بالياألحماض الدىنية المشبعة  في جميع ذرات الكربون تكون    

الحمض  ُيصنف 11و  2محصورة بين  nعندما تكون  ،CH3(CH2)nCOOHالعامة ىي 
فيكون الحمض  11أكبر من  nلدىنية ذات السمسمة القصيرة وعندما تكون الدىني من األحماض ا

 :ومن أىم األحماض الدىنية المشبعةالدىني من األحماض ذات السمسمة الطويمة، 

Butyric (butanoic acid): CH3(CH2)2COOH C4:0  

Lauric (dodecanoic acid): CH3(CH2)10COOH C12:0  

Myristic  (tetradecanoic acid): CH3(CH2)12COOH C14:0  

Palmitic  (hexadecanoic acid): CH3(CH2)14COOH C16:0  

Stearic  (octadecanoic acid): CH3(CH2)16COOH C18:0  

Arachidic (eicosanoic acid): CH3(CH2)18COOH C20:0  

الثية عمى األحماض الدىنية غير المشبعة ىي أحماض دىنية تحتوي عمى رابطة ثنائية أو ث    
الدىنية الحاوية رابطتين مضاعفتين أو أكثر ضروري ة  ، وتعتبر الحموضاألقل بين ذرتي كربون

قادرة عمى اصطناعيا، عدا حمض  رتستطيع العيش من دونيا وغي ة، واللمحيوانات الثديي  
Arachidonic  الذي يتم اصطناعو اعتبارًا من حمض زيت الكتانLinoleic  الذي ال تستطيع
تُنقص ىذه األحماض الدسمة الضرورية  ،النباتيعو داخميًا، بل تستمده من الغذاء االثدييات اصطن

عمى توجييو إلى جمعية  تعملكوليسترول الدم، وذلك بعمميا عمى زيادة إفراغو في البراز، 
الحموض الصفراوية ليتم تقويضو ىناك، وعمى إعادة توزيعو من الدم، وعمى حصره مع 

 ت الشحمية المنخفضة الكثافة جداً الغميسيريدات الثالثية في الدقائق الكيموسية دون البروتينا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=Butyric_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Butyric_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Lauric_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Lauric_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Myristic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Myristic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Palmitic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Palmitic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/Stearic_acid
https://www.marefa.org/Stearic_acid
https://www.marefa.org/index.php?title=Arachidic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Arachidic_acid&action=edit&redlink=1
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 (VLDL ًخالفًا لذلك فإن الحموض الدسمة المشبعة ترفعيا في االثنين معا .): 
Myristoleic acid: CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7COOH C14:1 

Palmitoleic acid: CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH C16:1 

Oleic acid: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH or cis-Δ
9

 C18:1 

Linoleic acid: CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH C18:2 

linolenic acid-Alpha: CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH C18:3 

Arachidonic acid 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=C
NIST

COOH3)2H (CH 
C20:4 

 
تنتج األحماض الدسمة اعتبارًا من ثالثي أسيل الغميسرول في الشحوم والنسج الشحمية من      

المراقبة بآلية ىرمونية، ثم تنتقل الحموض الدسمة عمى شكل  Lipases لا أنزيمات خالل تأثير
بعد تنشيطيا في  وذلك مرتبط بقوة إلى السيروم ألبومين بواسطة الدم إلى النسج األخرى

OHو  2COتدخل إلى الميتاكوندريا و تتأكسد فييا إلى ثم  السيتوبالزما في أغمب نسج الفقاريات  2
 الدماغ. تستمد بعض النسج مثل العضمة القمبية أغمب طاقتيا من أكسدة الحموض الدسمة. عدا
حيث ، ...(COOHأما ترقيم األحماض الدىنية فيبدأ عادة من ناحية المجموعة الكربوكسيمية )    

 مجموعة الكربوكسيل تكون وذرة الكربون المالصقة ل 1تعتبر ىذه المجموعة ىي ذرة الكربون رقم 
 ذرة و (βفتسمى بيتا ) 3( أما ذرة الكربون رقم αوتعرف أيضا بذرة الكربون رقم ألفا ) 2رقم 

https://www.marefa.org/index.php?title=Myristoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Myristoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Myristoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Myristoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Palmitoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Palmitoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Palmitoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Palmitoleic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/Oleic_acid
https://www.marefa.org/Oleic_acid
https://www.marefa.org/Oleic_acid
https://www.marefa.org/Oleic_acid
https://www.marefa.org/Linoleic_acid
https://www.marefa.org/Linoleic_acid
https://www.marefa.org/Linoleic_acid
https://www.marefa.org/Linoleic_acid
https://www.marefa.org/index.php?title=Alpha-linolenic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Alpha-linolenic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Alpha-linolenic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Alpha-linolenic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Arachidonic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Arachidonic_acid&action=edit&redlink=1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Name=Arachidonic+Acid&Units=SI
https://www.marefa.org/index.php?title=Arachidonic_acid&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=Arachidonic_acid&action=edit&redlink=1
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 (. ωا )تعرف باألوميغ (CH3الكربون الطرفية )مجموعة الميثيل 
 : لعدد ذرات الكربون وعدد الروابط الزوجية وموضعيا فإننا نتبع اآلتي الشامللترميز ا من أجل    

( ونكتب Cإذا كان الترتيب من ناحية مجموعة الكربوكسيل وىو األوسع انتشارا فإننا نكتب حرف )
ذا أردنا مع ،عمى يمينو عدد ذرات الكربون ثم نقطتين ):( وبعدىا نضع عدد الروابط الزوجية رفة وا 

نضع فاصمة بعد العدد ونكتب رقم أول ذرة كربون مكونة لمرابطة الزوجية أو يكتب  فإننا موضعيا
أما إذا كان الترقيم من ناحية  C18;1,9ىذا الرقم فوق العدد فمثال: حمض األولييك يكتب ىكذا: 

موضع الروابط  ωويوضع بجوار  Cقبل حرف  ω( فإننا نكتب حرف CH3مجموعة الميثيل )...
 .الزوجية إن وجدت

 أهمية األحماض الدهنية -4-4-1-1
 ضرورية من أجل النمو العادي والنمو السوي لمجمد. .1
 من أجل الحمل واإلرضاع السويين. .2
 ليا عالقة مع استقالب الكوليسترول. .3
 نذيرة لمبروستاغالندينات.  .4

 أهم التفاعالت الكيميائية لمحموض الدسمة -4-4-1-2
  :الكربوكسيمية لمحموض الدسمة مع الكحوالت:من تفاعالت الزمرة تكوين االستيرات 

OHRRCOOOHRRCOOH H

2  
 من تفاعالت الرابطة المضاعفة تتم بسيولة بالييدرجين الغازي أو بوجود وسيط : الهدرجة

مالئم. واليدرجة ىي من عمميات تصميب الزيوت النباتية غير المشبعة المستخدمة في 
 الصناعات الغذائية.

 :ىي عممية تتم عن طريق اإلضافة بوجود مذيب مناسب، بوجود البروم مثاًل  الهمجنة
 تنضم ذرتان منو إلى كل رابطة مضاعفة في الحمض الدسم  

7
CH3 CH2 CH CH CH2 C

O

OH7

Br
2

7
CH3 CH2 CH CH CH2 C

O

OH

Br Br

7

Oleic Acid 9,10-Di Bromo Stearic Acid 
 أهم المبيدات المعقدة  -4-4-2

 .Triacylglycerol'sثالثي أسيل الغميسرول  .1
 الزمر الييدروكسيمية أسترةالغميسرول والحموض الدسمة حيث يتم  ىي عبارة عن استيرات        
 % من وزن الحيوان السوي. ىي من 11الثالث لمغميسرول مع الحموض الدسمة، وتمثل        
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 الدسم المعتدلة الطبيعية واألكثر انتشارًا وىي من ليبيدات التوضع أو االحتياط عند النباتات        
 طمق اسم بيدات الصمبة في درجة الحرارة العادية، ويييطمق اسم الشحوم عمى الموالحيوانات.        
 في تمك الدرجة من الحرارة. يوجد في الطبيعة أيضًا ثنائي  الزيوت عمى ما يكون منيا سائالً        
 أسيل الغميسرول و أحادي أسيل الغميسرول، وكذلك األلكيالت االيتيرية لثنائي أسيل        
 الغميسرول والتي تحوي عوضًا عن أحد الحموض الدسمة إما كحول أو سكر.       

 
 تقسم الغميسريدات الثالثية إلى:    

 : تحوي عمى حمض دسم واحد يؤستر الثالث زمر الكحولية لمغميسرول.متجانسة - أ
 غير متجانسة: تحوي عمى أكثر من حمض دسم. - ب

، حيث إذا تتعمق الخواص العامة لمغميسريدات بخواص الحموض الدسمة الداخمة في تركيبيا    
تو الطبيعية صمبة ولو بالتالي درجة ميسريد من حموض دسمة مشبعة فإن حالن ثالثي الغتكو  

حموض دسمة مشبعة فإن الغميسريد سائل ويممك درجة انصيار انصيار مرتفعة، أما إذا تكون من 
 .منخفضة

 من خواصيا الكيميائية:    
 الحممية: يوجد ثالثة أنواع من الحممية تتعرض ليا الغميسريدات الثالثية. (1

 الحممية الحامضية: يتحممو الغميسريد إلى غميسرول وحموض دسمة. - أ
الحممية األنزيمية: ىو التفاعل الذي تعانيو الدسم أثناء اليضم بواسطة أنزيمات:  - ب

Esterase's تيرات الحموض الدسمة القصيرة مع الكحوالت البسيطة التي تحممو اس
و ليباز السيروم التي توجد في الغشاء المخاطي المعوي  Lipasesاألحادية، وأنزيمات 

إضافًة إلى الميباز البنكرياسي وىو الرئيسي. تقوم تمك األنزيمات بنفس عمل الحممية 
 الحامضية:
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المعتدلة بتفاعميا مع قموي لتعطي الغميسرول الحممية القموية )التصبن(: تتصبن الدسم  - ت

 :وممح الحمض الدسم )الصابون(

 
وتحويميا إلى دسم مشبعة  )الزيوت( ميب لمدسم غير المشبعةدرجة: ىي عممية تصالي (2

 .)السمن النباتي(
 اليمجنة: عممية ضم اليود أو البروم بوجود مذيب مالئم. (3
 من نوعان يوجد ،يواء الرطب لفترة من الزمنالتزنخ: تزنخ الدسم عند تعرضيا لمحرارة وال (4

 عن فينتج المزدوجة، الروابط وأكسدة االستيرية الروابط حممية ذلك: عن المسؤولة التفاعالت

   الكحولية. والكيتونات واأللدىيدات الطيارة الكربوكسيمية الحموض من قصيرة سالسل ذلك
 (:Phosphatidesفوسفوغميسيريدات )فوسفاتيدات  .2
     حمض بينيا ىو االجزء المشترك فيم ،تشمل ىذه الشحوم مجموعة من المركبات    
 األول يكون مشبع  الفوسفاتيديك )ارتباط الغميسرين برابطتين إستيريتين مع حمضين دسمين    
 رابطة إستيرية ثالثة مع حمض الفوسفور(:إضافًة إلى  والثاني غير مشبع،    
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 صيغتيا العامة:

 
 تمثل أساس آزوتي. -Xحيث     

 أىميا:
  الميسيتيناتLecithin's  عبارة عن فوسفاتيديل كولينPhosphatidyl 

Choline خاصًة في األغشية الخموية والنسج ، و ىي مركبات واسعة االنتشار
 .الدماغية

 السيفالينات( فوسفاتيديل إيتانول أمين( Ethanol Amine Phosphatidyl  كذلك
نسجة ويمعب دورًا ىامًا في حياة الخمية، يدخل في تركيب األغشية يوجد في األ

 الخموية عمى شكل معقدات مع البروتينات.
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 فوسفاتيديل سيرين Serine Phosphatidyl  يوجد بكثرة في النسج ويشبو الشحوم
 السيفالينية.

  فوسفاتيديل إينوزيتPhosphatidyl Inositol  يدخل في تركيبو كحول حمقي
(. يوجد في الشحوم الفوسفورية في نسج الدماغ وفي فول Inositolسداسي)

الصويا، والشحوم النباتية األخرى. يربط بين استقالب البروتينات والشحوم 
 والسكريات في النسيج الدماغي.

 
Phosphatidyl  Inositol                     Serine Phosphatidyl                            

  بالزمالوجيناتPlasmalogenes  11ىي عبارة عن أسيتال فوسفاتيد، تشكل %
من مجموع الشحوم الفوسفورية الموجودة في تركيب كل من الدماغ والعضالت. 
تشبو الميسيتينات والسيفالينات لكنيا تحتوي عمى رابطة إيتيرية عند ذرة الكربون 

 األولى بوجود جذر ألكيمي غالبًا كحول غبر مشبع. 

 تمعب دور:  الدور الحيوي لمفوسفاتيدات    

 .عناصر تركيبية لألغشية الخموية ولمميتاكوندريا 
 .وسطاء لنقل الشوارد الموجبة عبر األغشية 
 .عوامل مثبتة لمعمقات الغميسريدات والكوليسترول في ليبوبروتينات البالزما الدموية 
 دموي.مكونات أساسية لبعض المركبات المشاركة في التخثر ال 
 .ليا دور في آلية إفراز بعض الغدد 

 خواص الفوسفاتيدات الفيزيائية والكيميائية:    

  الفوسفاتيدات مركبات بيضاء المون لزجة تعتم باليواء نتيجة أكسدة الروابط المزدوجة
 لمحموض غير المشبعة.
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   ذيالن ال قطبيان كارىان  نو بقايا الحموض الدسمةتحتوي عمى قسم غير مشحون تكو(
)رأس قطبي محب نو بقايا حمض الفوسفور واألسس اآلزوتية، وقسم مشحون تكو  لمماء(
 .لمماء(

 
   و أنزيميًا بواسطة مجموعة من أنزيمات ُتحممPhospholipases  التي تقوم بحممية

 جميع الروابط اإلستيرية في الفوسفاتيد.

 
 

 .Sphingolipidsسفينغوليبيدات  .3
عبارة عن لب يدات معقدة توجد في خاليا األنسجة النباتية والحيوانية خاصًة في األنسجة 
 الدماغية و العصبية. تعطي بالحممية جزيئة حمض دسم واحدة وغول أميني غير مشبع 
 غالبًا ىو السفينغوزين إضافة إلى حمض الفوسفور وأساس آزوتي، وممكن عوضًا عن
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تي تعطي السكريدات. يرتبط السفينغوزين مع الحمض حمض الفوسفور واألساس اآلزو 
الدسم عبر وظيفتو األمينية برابطة أميدية )يسمى المركب الحاصل بالسيراميد(. يحوي 

 ذرة كربون. 22-12الحمض الدسم من 

           
 تقسم الشحوم السفينغوزية إلى: 

 Sphingophospholipids (Sphingomyelines)  تنتج ىذه الشحوم من أسترة :
زمرة الييدروكسيل األولى بواسطة فوسفوريل إيتانول أمين أو كولين. توجد في النسيج 
العصبي و نسيج الدماغ، ويعتبر الغمد الميميني غنيًا بيا. تدخل كذلك في تركيب 

 األغشية الخموية.
 Glycosphingolipids فينغوليبيدات الشحوم السفينغوزية السكرية وىي عبارة عن س

 اتيا األمينية،أو مشتق تحوي في نيايتيا القطبية عمى فضمة أو عدة فضالت أوزيدية
وىي غير مفسفرة وغير مشحونة. من أىم السكريات التي تدخل في تركيبيا الغاالكتوز 

األغشية  شحوم ، والغموكوز فيلدماغااألغشية الخموية لنسج  شحوم خاص في تركيبال
 الخموية في النسج الال عصبية.

        
 من أىم الشحوم السكرية:       

  السيروبروزيداتCerebrosides ىي شحوم معتدلة يرتبط فييا السيراميد بوحدتين أو 
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 أكثر من السكريات، توجد بكميات كبيرة في المادة البيضاء لمدماغ.      
  الغانغميوزيداتGangliosides  ىي شحوم مشحونة وأكثر تعقيدًا من السابقة تحوي

وأميناتيا، توجد في المادة السنجابية لمدماغ، وكذلك  مجموعة مختمفة من السكريات
 في الكريات الحمر وتسمى الييماتوزيد.   اكتشفت

 
 خواص الشحوم السفينغوزية ووظائفها    
لسكاريد أو فوسفوريل الغول األميني(، تشبو الفوسفاتيدات، بأنيا تحتوي عمى رأس قطبي )ا    

وذيمين القطبيين )أحدىما سمسمة السفينغوزين واألخرى سمسمة الحمض الدسم(. تمتمك ىذه الشحوم 
 عدة وظائف من أىميا:

توجد بغزارة في النيايات العصبية فتشترك خاصًة الغانغميوزيدات في نقل السيالة العصبية  (1
العصبية. توجد أيضًا في المراكز المستقبمة لألستيل كولين وفي في مستوى نقاط االشتباك 

 مراكز أخرى.
تتدخل في المجموعات الدموية، وفي المناعة النسيجية وفي نوعية النسيج والعضو، وىي   (2

 أساسية في تطور بنية النسيج. 
 .Ciresشموع ال .4

 يمي ز نوعان منيا:
 ىي مركبات صمبة غير ممونة تُفرز من قبل النباتات فوق Ceridesالسيريدات  (1
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والسوق والفاكية، وتقوم عند الحيوانات بدور واقي عمى سطح الجمد والفرو األوراق 
عن استيرات حموض دسمة  والريش وتكون الجزء األعظم لشمع النحل. وىي عبارة

 ذات سمسمة طويمة مع كحوالت أليفاتية كذلك ذات سمسمة طويمة. 
 عبارة عن ايستيرات ستيروالت وحموض دسمة. Steridesلستيريدات ا (2

 الميبيدات البسيطة -4-4-3

 توجد بكميات قميمة لكنيا تممك وظائف بيولوجية ىامة كالفيتامينات واليرمونات وتضم:    
يبدأ اصطناعيا من  عطرية، وىي عبارة عن مركبات نباتية :Terpens التربينات - أ

 :بوتاديين( 1،3-ميتل-2الكربون )اإليزوبرن خماسي 

 
تنتج التربينات عن بممرة ىذا المركب، وتكون إما خطية أو حمقية أو عمى شكل سمسمة         

خطية مثبتة عمى حمقة أىم األمثمة عمييا عطور الميمون، النعنع، الكافور، الكراوية، الفيتول )مكون 
 A، الفيتامينات  Qول(، الكاروتينوئيدات، كوأنزيم الكموروفيل(، السكوالين )نذير اصطناع الكوليستر 

 . Kو  Eو 
تحتوي جميع الكائنات الحية عدا : Sterols & Steroidsستيروئيدات الستيروالت و ال - ب

)حمقة عبارة عن كحول رباعي الحمقات  Sterol البكتيريا عمى الستيروالت. الستيرول
النواة بالستيران يتصل بيا ميتل عند  خماسية متصمة مع فنانترين تام اليدرجة( تسمى ىذه

، وتتصل سمسمة دىنية جانبية عند الكربون 13وآخر عند ذرة الكربون  11ذرة الكربون 
 ع ىيدروكسيل عمى إحدى ذرات الكربون ليعطي الستيرول.. وفيو يتوض  11

 



Dr. Gousoon   السنة الثانية -كلية الصيدلة -الشام الخاصةجامعة  

74 

 

 .Steroidsتعطي الستيروالت عند أكسدة وظيفتيا الكحولية بحمض دسم الستيروئيدات 
 من أىم الستيروالت 

 .الفيتوستيروالت توجد في النباتات العميا 
  إرغوستيرولErgo sterol  يوجد في النباتات وخاليا الخميرة، يعتبر سمفًا لفيتامين

VD2( حيث بتعرضو لألشعة فوق البنفسجية تنفتح إحدى حمقاتو ،B لتعطي )VD2 
 الذي خواص مضادة لخرع األطفال.

   

CH2

CH3

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

H

H

 
                                                                      Vit. D2 

  الالنوستيرولLanosterol .ىو نذير الكوليسترول في النسج الحيوانية 
  الكوليسترولCholesterol  يصطنع في الكبد خاصًة وفي أعضاء أخرى مثل الجمد

قشرة الغدة الكظرية، الغشاء المخاطي المعوي، المبايض، الخصى والدماغ عند الوليد 
 الجديد.

غالبًا  يكونيوجد في األغشية البالزمية وفي ليبوبروتينات البالزما الدموية والدماغ. 
 0.25g-0.15دم عمى  100mlويكون بشكل مؤستر في الدم )يحتوي  ،بشكل حر

 % منو في الحالة الحرة(. 21من الكوليسترول يكون 
يترسب في الحاالت المرضية عمى جدران األوعية الدموية مسببًا تصمبيا، فيعمل 

 القمب بصعوبة ليحفظ سرعة جريان تيار الدم.
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 أهم وظائفه الفيزيولوجية: 
  يتم تحول الكوليستروليعتبر مادة أولية الصطناع أمالح الصفراء، حيث 
  )حمض الكوليك و حمض الكوليك  في الكبد إلى أحماض صفراوية            

 ، التي فيما بعد تشكل ُتخزن في الصفراء ضمن المرارة األكسجين( منقوص            
 األمالح الصفراوية الضرورية من أجل ىضم و امتصاص الميبيدات التي            
 حمولة في الماء، لكنيا تشكل مستحمبات دقيقة وثابتة بوجود  غير تكون           
 األمالح الصفراوية.           
  ،يعتبر مادة أولية من أجل اصطناع اليرمونات المفرزة من قشرة الكظر

المبايض، الجسم األصفر، المشيمة و الخصى والتي تمعب درًا ميمًا في 
 التكاثر. من أىم ىذه اليرمونات:تنظيم مراحل استقالب المركبات والنمو و 

الكورتيزون: ىو أحد ىرمونات قشر الكظر يعمل عمى ضبط 
استقالب السكريات والتخفيف من أعراض التياب المفاصل 

 الروماتزمي.
اكتشفت أواًل في البالزما  (PGيرمز ليا ): Prostaglandins النديناتغاالبروست - ت

، إن النووية، لكن تبين في الوقت ذاتو بأنيا توجد في كثير من نسج الحيوانات الفقارية
والمركبات المتعمقة بيا )الثرومبوكسانات والموكوترينات( ىي مركبات  البروستاغالندينات

مة جدًا. تعمل فعالة بشكل كبير وصعبة الدراسة بسبب عمرىا القصير وانتاجيا بكميات قمي
 بشكل موضعي وال تخزن في أي نسيج، وتستقمب إلى منتجات عاطمة في مواضع تركيبيا. 

مشبعة التي تحتوي عمى الاألحماض الدىنية غير   ىي عبارة عن مجموعات مشتقة من
، حيث يحدث ليا عممية تحمق ويتشكل نتيجة (Arachidonic)مثل حمض  ذرة كربون 21

 حمقي.لذلك ىيكل البنتان ال

 

 وىي مركبات ميمة لمغاية في جسم االنسان وليا الوظائف التالية:
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 منبو عمى التغيرات التي تحدث في جسم االنسان مثل التغير في درجة الحرارة  (1
    كل تعمل  ىي تعتبر أحد أسباب احساسنا باأللم و ،االلم عنوالتغير الناتج     
 الندينات.غاآلم عمى تثبيط عمل البروستمسكنات األ    
 تساعد في عممية ضبط ضغط الدم. (2
 تساعد في عممية انقباض وانبساط العضالت. (3

 تختمف الوظائف الحيوية لمبروستاغالندينات في كل جممة عضوية، ويؤدي الناتج الضخم         
 منيا لمجموعة مختمفة من األعراض المرضية متضمنة االلتياب واأللم والحمى والغثيان.         
 تُنتجو الخاليا البطانية لألوعية الدموية ويعمل عمى  PGI2: البروستاغالندينات من أىم        
 قوم في الجياز الوعائي السوي بحمايتو من تشكل الخثرات ، حيث تتثبيط تجمع الصفيحات        
ذا تضررت الطبقة البطانية الوعائية تتجمع الصفيحات في موضع األذية           والجمطات. وا 
  A2ويترافق بتحرر عدد من المركبات من داخل الصفيحات المتضمنة عمى الثرومبوكسان         
        (TXA2) .الذي يدعم تجمع الصفيحات 
 قات قصبية كامنة ومضي  ، كوسائط لتفاعالت االلتياب Leukotriene'sتعمل الموكوترينات         
 تزيد النفوذية الوعائية وتنبو اإلفراز المخاطي.         

  البروتينات الشحمية المصمية -4-5
Serotonin lipoproteins   

ة تشكل البروتينات الشحمية معقدات من الشحوم والبروتينات النوعية تدعى البروتينات الصميمي      
Apo proteins التدرك واالزالة من  ذه الجسيمات في حالة مستقرة من االصطناع وى. تكون

(، VLDL(، البروتين الشحمي وضيع الكثافة )CM. تشمل ىذه الجسيمات الكيموميكرون )المصورة
(. تعمل HDLوالبروتين الشحمي رفيع الكثافة ) ،(LDLالبروتين الشحمي خفيض الكثافة )

لي ة فع الة البروتينات الشحمية عمى حفظ الشحوم ذوابة كما تعمل عمى نقميا في المصل لتزود آ
 لتسميم محتوياتيا الشحمية إلى النسج.

تكون المعاناة البشرية بالترسب التدريجي ليذه الشحوم وخاصة الكوليسترول في النسج، يشكل     
ذلك حدثًا ميددًا لمحياة كامنًا عندما تسبب ىذه الشحوم انسدادًا في األوعية الدموية وتعرف ىذه 

 الحالة بالتصمب العصيدي.
 تركيب البروتينات الشحمية المصمية -4-5-1
 بواسطة جسيمات البروتينات الشحمية ىي ثالثي أسيلإن الشحوم الرئيسية المحمولة  .1
 غميسرول والكوليسترول الناتجان من القوت أو االصطناع الحيوي.    
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تتشكل البروتينات الشحمية من لب شحمي متعادل الشحنة محاط بقشرة من الصميم البروتيني  .2
يات و الكوليسترول غير المؤستر بشكل تكون بروتيناتيا القطبية متجيًة عمى السطح والشحم

 من البروتين الشحمي جاعمًة الجسيم ذوابًا في المحمول المائي.
البروتينات الشحمية األقل كثافة واألكبر حجمًا مكونة من شحم بشكل  إن الكيموميكرونات ىي .3

(، أكثر كثافة LDL(، و )VLDL) لما تكون اكبير ونسب ضئيمة جدًا من البروتين، بين
( األكثر كثافة في HDL)بمحتوى أعمى من البروتين وأقل من الشحوم. وتكون جسيمات 

البروتينات الشحمية. تفصل البروتينات الشحمية المصمية بواسطة حركي تيا الرحالني ة 
 الكيربائي ة. 

 
الدقائق  االسم

 الكيموسية
VLDL LDL HDL 

االصطناعمكان   الدم والكبد  األمعاء والكبد األمعاء 
 VLDL انطالقًا من 

 الكبد

تحمل  الوظيفة
 المركبات 

إلى النسج 
 المحيطية

 تحمل الشحم من 
 الكبد إلى النسج 

 المحيطية

 يوزع الكوليسترول 
 عمى األنسجة

ينزع 
 الكوليسترول
 من األنسجة

 األصغر أكثر صغراً  كبيرة كبيرة جداً  األبعاد النسبية
 التركيب )وزن%( 

 البروتين 
 الفوسفوليبيدات 

 كوليسترول 
ثالثي أسيل 

 غميسرول

  
1  
4  
6  

09 

 
19 
10 
10 
59 

 
29 
24 
45 
19 

 
50 
30 
18 
5 
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 الغشاء الخموي -4-5-2

ُتغم ف األغشية حجيرات الخمية ويحيط الغشاء البالزمي بالخمية نفسيا، فاصاًل محتوياتيا عن     
ن من الوسط المحيط تتشكل ىذه األغشية من شحوم ثنائية الطبقة، بنظام يشبو الصفائح مكو  

ء، طبقتين من جزيئات الشحوم مصطفة بجانب بعضيا يكون فييا الذيل الييدروفوبي بعيدًا عن الما
توجد روابط مشتركة تمسك جزيئات الشحوم بل  بينما يبرز الرأس الييدروفيمي لموسط المائي. ال

قوى ناشئة عن الجذب الناتج عن عمل الزمر الييروفيمية والييروفوبية. أىم مكونات الغشاء الخموي 
اىم بعمميات ىي الشحوم )الفوسفورية، والسكرية و الكوليسترول(، إضافًة إلى البروتينات التي تس

         ومستقبالت تُن ب و من خارج الخمية إلى داخميا وغيرىا.النقل وتحديد ىوي ة العضي ات 
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 نقل التي يقوم بها الغشاء الخموي:عمميات ال    

لى الخمية:و ي      جد شكالن لتقل المواد من وا 

 النقل عبر الغشاء يضم: .1
 التركيز األعمى إلى المنخفض وال يحتاج إلى : ىو انتقال الجزيئات من النقل المنفعل

استيالك طاقة ولو عدة حاالت ىي: انتشار بسيط )مرور الغازات والجزيئات المذابة(، 
الحمول أو التناضح انتقال الماء، االنتشار الميس ر انتقال الجزيئات من التركيز العالي 

ن خالليا دون صرف إلى المنخفض عبر بروتينات ناقمة حاممة لقنوات خاصة تعبر م
 طاقة.

 فع ال: انتقال الشوارد والجزيئات عكس ممال التركيز يحتاج لصرف طافة تتأتى النقل ال
ل ا. مثATPaseبواسطة أنزيم  ATPمن فصم رابطة فوسفات غنية بالطاقة من جزيئة 

بوتاسيوم تعمل عمى نقل ثالث شوارد صوديوم خارج  –عمى ذلك مضخة صوديوم 
 .ATPدتي بوتاسيوم إلى داخل الخمي ة بصرف طاقة من الخمية ونقل شار 

ات مجيرية إلى داخل الخمية بفضل حركات يقوم بيا دخول مواد أو عضي  النفل الخموي:  .2
المطموب نقميا  المواد الغشاء الخموي من خالل تشكيل فجوات أو حويصالت تحتوي

 وتقسم حسب اتجاه حركة المواد المنقولة إلى:
  :النفل باإلدخالEndocytosis  ويمي ز بين ادخال سوائل )احتساء( أو مواد صمبة

 )بمعمة(.
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  :النقل باإلخراجExocytosis  االلتفاف( آلية من آليات النقل الخموي مسؤولة عن(

تخمص الخمية من الجزيئات الضخمة حيث يقوم الغشاء الخموي بتشكيل حويصالت 
 ناقمًة ضمنيا المركبات ليمفظيا خارج الخمية.    

 


