
محمود روزن .د

كيمياء الليبيدات
Lipids Chemistry



الدهنيةاملوادFats & Oilsيفتتكونالعضوية؛املوادمنجمموعة
كحولمعإسرتيةبروابطمتحدةدهنيةأمحاضمناألساس

.اجلليسرول
املاءيفذوبانالشحيحةوهيالعضويةاملذيباتيفالليبيداتتذوب

.فيهتذوبالأو
ُّ تركيباتوهلا،اجلزيئاتمنالتباينشديدةجمموعاتالليبيداتتضم

.خمتلفةبنائية
فإن ُّديدةالعوالسكرياتالنوويةواألمحاضالربوتيناتعكسوعلى

.بوليمراتليستالليبدات

Lipidsالليبيدات 
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احليويةاألغشيةتركيبيفتدخل.
للطاقةمصدرًاتعتربوبالتايلالنباتية،األعضاءوبعضاحليوانيةاألنسجةبعضيفختزن

.اخلالياداخل
اليتوالربوتيناتبالكربوهيدراتمقارنةكالوري9الدهونمنواحدجماحرتاقيعطي

.جم/كالوري4تعطي
بعضحولواق ُّكغطاءوتعملاجللد،حتتأغشيةيفحراريكعازلالدهونتعمل

.أماكنهايفعليهاللمحافظةالكليةمثلاألعضاء
للخليةاحليويةاألغشيةيفامهم ُّمكونًاتعترباليتالليبوبروتيناتمكونةالربوتنيمعتتحد

.وامليتوكوندريا
األساسيةالدهنيةلألمحاضمصدرًاالليبيداتتعترب.
الدهونيفالذائبةالفيتاميناتلتخزينمصدرًاالليبداتتعترب.

الوظائف الحيوية للدهون
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تقسيم الليبيدات 
lipid classification



األحماض الدهنية: أوًل 
Fatty Acids

الدهون البسيطة



[كربوكسيليةجمموعة+هيدروكربونيةسلسلة]عضويةمركبات.
الليبيداتأنواعأبسطالدهنيةاألمحاض.
الدقيقةائناتالكيفعليهاالتعرفت ُّالطبيعةيفدهنيُّحامض100حنويوجد

.واحليواناتوالنباتات
األكثريداتالليبجزيئاتيفمؤسرتةمرتبطةتوجدالدهنيةاألمحاضأن ُّاألصل

.الطبيعةيفاحلرةالدهنيةاألمحاضتوجدماونادرًا.تعقيًدا
مستقيمةالًباغتكونكماالكربوكسيل،أحاديةتكونالطبيعةيفالدهنيةاألمحاض

.الكربونذراتعددوزوجيةاهليدروكربونية،السلسلة
(الكربونذراتبنيمزدوجةروابطبهيوجدال)مشب عهوماالدهنيةاألمحاضمن،

.(أكثرأومزودجةرابطةبهيوجد)مشب عغريهوماومنها

األحماض الدهنية
Fatty acids



Butyric Acid (C4:0)

CH3CH2CH2COOH      

CH3(CH2)2COOH         

تركيب األحماض الدهنية
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Caproicكابرويك أسيد    acid
(C6:0)

CH3CH2CH2CH2CH2COOH
=

CH3(CH2)4COOH

تركيب األحماض الدهنية
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Caprylicكابريليك أسيد  Acid
(C8:0)

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH
=

CH3(CH2)6COOH

تركيب األحماض الدهنية
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تركيب األحماض الدهنية

Capricكابريك أسيد  acid
(C10:0)

CH3(CH2)8COOH



CH3 (CH2)10 COOHلوريك

CH3 (CH2)12 COOHميرستيك

CH3 (CH2)14 COOHبالميتك

CH3 (CH2)16 COOHستياريك

CH3 (CH2)18 COOHأراكيديك

CH3 (CH2)20 COOHبيهنيك

CH3 (CH2)12 COOHليجنوسيريك

تركيب األحماض الدهنية



االسم النظامياالسم الشائع

(IUPAC)

الرمز

CapricDecanoic10:0كابريك

LauricDodecanoic12:0لوريك

MyristicTetradecanoic14:0مرستيك

PalmiticHexadecanoic16:0بالميتك

StearicOctadecanoic18:0ستياريك

ArachidicEicosanoic20:0أراكيديك

BehenicDocosanoic22:0بهينيك

LignocericTetracosanoic24:0ليجنوسريك

دهنية الشائع والسم النظامي والرمز ألشهر األحماض الالسم 
المشبعة



االسم النظامياالسم الشائع

(IUPAC)

الرمز

Palmitoleic9-hexadecenoic16:1بالميتوأوليك

Oleic9-octadecenoic18:1أوليك

Linoleic9,12-octodecdienoic18:2لينوليك

Linolenic9,12,15-octodectrienoic18:3لينولينك

Arachidonic5,8,11,14-Eicosatetraenoic20:4أراكيدونيك

EPA5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic20:5إيكوزابنتانويك

Nervonic15-trtracosenoic24:1نيرفونيك

دهنية الشائع والسم النظامي والرمز ألشهر األحماض الالسم 
المشبعةغير 



3األحماض الدهنية أوميجا 
Omega-3 Fatty acids (ω-3)

عندوىلاألاملزدوجةالرابطةتبدأمشبعةغريدهنيةأمحاضهي
اجملموعةعنالبعيدالطرفمن(3)رقمالكربونذرة

.(أوميجاكربونذرةجهةمن)الكربوكسيلية
18:3=ُّاللينولينك∆ 9,12,15ُّ=18:3 (ω3)
EPAُّ=20:5∆ 5,8,11,14,17ُّ=20:5 (ω3)



(أوميجا)نماذج لتسمية األحماض بطريقة 
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يؤخِّرُّاأللزهامير،ُّوحيسِّنُّمنُّقدراتُّالذاكرة.
يعززُّالقدراتُّالعقليةُّللرض عُّإذاُّتناولتهُّاألمُّاحلامل.
يرفعُّمنُّالرتكيزُّوالقدراتُّالذهنيةُّللطفلُّبصفةُّعامة.
ُّاملرضعيطورُّالقدراتُّالسمعيةُّوالبصريةُّللجننيُّوالرضيعُّإذاُّتناولتهُّاحلاملُّو.
منُّجفافُّالعيونُّيعزِّزُّقدراتُّالبصرُّعنُّطريقُّصبغُّالشبكية،ُّكماُّيساعدُّعلىُّاحلماية

.يةكماُّيقللُّالتهابُّاجلفونُّوحيسنُّإفرازُّماءُّالغددُّالدمع.ُّوختفيفُّأعراضه
خيففُّآالمُّاملفاصلُّويقويها.
يساعدُّيفُّصحةُّالرئة.
حيميُّمنُّالكآبة

3فوائد األحماض الدهنية أوميجا 

محمود عبد الجليل روزن.كيمياء الليبيدات                   د



يقللُّمنُّخماطرُّاإلصابةُّبأمراضُّالقلب.
لةُّالقلبُّاليتُّقدُّتؤديُّإىلُّالوفاةُّوذلكُّلتوقفُّعض،ُّيقللُّمنُّعدمُّانتظامُّضرباتُّالقلب

.املفاجئة
اليتُّتنتجُّعنهاُّاألزماتُّالقلبيةُّواجللطات،ُّيقللُّمنُّعواملُّجتلطُّالدم.
كماُّيرفعُّ.لبهايقللُّمنُّترسبُّالكوليسرتولُّوالدهونُّعلىُّجدارُّالشراينيُّالذيُّيؤديُّإىلُّتص

.مستوىُّالكولستريولُّالنافعُّللجسم
خيفضُّمنُّضغطُّالدمُّبنسبةُّضئيلة.
يساعدُّيفُّخفضُّالوزنُّبنسبةُّجيدة،ُّوحيسنُّصح ةُّالقلبُّلدىُّالبدناء.
ينشطُّاجلهازُّالعصيبُّوالعضليُّوالتناسلي.
مينعُّاإلصابةُّمبرضُّالربوستاتا
تساعدُّيفُّترطيبُّالبشرة.

3فوائد األحماض الدهنية أوميجا 



والتونةواملاكريلوالسردينالسلمون:مثلالدهنية؛األمساك.
الزيتونزيت.
(التوفو)الصويافول.
الزبيب.
واللوزاجلوز.
منهاتستخرجاليتوالزيوتالكتانبذر.

3أحماض أوميجا مصادر أشهر 



Essentialاألساسيةأوالضروريةالدهنيةاألحماض:األوَّلالقسم fatty
acids

ذلك،لالالزمةاإلنزمياتوجودلعدمتصنيعهااإلنسانجلسمميكنالأمحاضوهي
شبعالتعدمعديدةالدهنيةاألمحاضتتبعوهيالوجبات،يفتناوهلاوجيب

Polyunsaturated fatty acids (PUFA)
وهي:
18:2اللينوليك ∆9,12

9,12,15∆18:3اللينولينك

5,8,11,14∆20:4األراكيدونيك

التغذويةاألحماض الدهنية بناء على القيمة تقسيم 



لتي أحماض دهنية غير ضرورية، وهي تلك ا: الثانيالقسم 
.يمكن للجسم تصنيعها

غذويةالتتقسيم األحماض الدهنية بناء على القيمة 



أنظمة الرابطة الزوجية في األحماض الدهنية
cis & transالمشابهات . 1



المشابهان الفراغيان لحامض األوليك
Cis-9-octadecenoic acid (Oleic acid)
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Trans-9-octadecenoic acid (Elaidic acid)

حامض إليديك



األوليك واإليليديك 



صولةُّمبجموعةُّيفُّاألمحاضُّالدهنيةُّعديدةُّعدمُّالتشبعُّتوجدُّالروابطُّاملزدوجةُّيفُّنظمُّمف
.ُّ not-conjugatedميثلنيُّبنيُّكلُّرابطتني،ُّفتكونُّغريُّمقرتنةُُّّ

-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-
Not-Conjugated Model

ُّولكنُّقدُّيوجدُّيبعضُّاألمحاضُّروابطُّمزدوجةُّمتجاورةConjugated
-CH=CH-CH=CH-
Conjugated Model

Conjugated & not-conjugated 



مصادر بعض األحماض الدهنية الشائعة

Common Name Carbon

Atoms

Double

Bonds

Scientific Name Sources

Butyric acid 4 0 butanoic acid butterfat

Caproic Acid 6 0 hexanoic acid butterfat

Caprylic Acid 8 0 octanoic acid coconut oil

Capric Acid 10 0 decanoic acid coconut oil

Lauric Acid 12 0 dodecanoic acid coconut oil

Myristic Acid 14 0 tetradecanoic acid palm kernel oil

Palmitic Acid 16 0 hexadecanoic acid palm oil

Palmitoleic Acid 16 1 9-hexadecenoic acid animal fats

Stearic Acid 18 0 octadecanoic acid animal fats

Oleic Acid 18 1 9-octadecenoic acid olive oil



Common Name Carbon

Atoms

Double

Bonds

Scientific Name Sources

Linoleic Acid 18 2 9,12-octadecadienoic grape seed oil

Alpha-Linolenic 18 3 9,12,15-octadecatrienoic flaxseed (linseed) oil

Arachidic Acid 20 0 eicosanoic acid peanut oil, fish oil

Arachidonic Acid (AA) 20 4 5,8,11,14-eicosatetraenoic 

acid

liver fats

EPA 20 5 5,8,11,14,17-

eicosapentaenoic acid

fish oil

Behenic acid 22 0 docosanoic acid rapeseed oil

Erucic acid 22 1 13-docosenoic acid rapeseed oil

DHA 22 6 4,7,10,13,16,19-

docosahexaenoic acid

fish oil

Lignoceric acid 24 0 tetracosanoic acid small amounts

in most fats

بعض األحماض الدهنية الشائعةمصادر : تابع



أسيل الجليسرول: ثانًيا
Acyl Glycerol

الدهون البسيطة



Glycerolالجليسرول  



أحادي أسيل جليسرول
mono acyl glycerol



ثنائي أسيل جليسرول 
di acyl glycerol



ثالثي أسيل جليسرول



تفاعل األسترة إلنتاج الليبيدات المتعادلة



تفاعل األسترة إلنتاج الليبيدات المتعادلة



الدهنيةاألمحاضقياتمتبلنوعتبًعابينهافيمااجلليسرولأسيلثالثيختتلف
:منهانوعانيوجداألساسهذاوعلى.وموضعها

األمحاضياتمتبقمنواحًدانوًعاحتتوي:البسيطةاجلليسرولأسيلثالثي
.الدهنية

فمثاًلُّالدهن؛احلامضمتبقيحسبوتسمى:
ثالثيمسييتكباملأمحاضثالثةجليسرولأسيلثالثيتركيبيفالداخلكانإذا

بامليتنيتراييسمىأوTripalmitoylglycerolجليسرولبامليتويل
tripalmitin

تسمية ثالثي أسيل جليسرول



والزيوتنالدهوُّومعظنالدهنية،األمحاضمتبقياتمنثالثةأونوعنيحتتويوقد
.النوعهذامنالطبيعةيفاملوجودة

ستياريكوحامض(2)بذرةلينوليكوحامض(1)كربونبذرةبامليتكحامضارتبطإذا
–sn–ستيارويل-3–لينولويل-2–بامليتويل-1املركبيسمى(3)بذرة

.جليسرول
1-palmitoyl -2- linoleoyl-3-stearoyl-sn-glycerol

تسمية ثالثي أسيل جليسرول



الشموع: ثالثًا
Waxes

الدهون البسيطة



Waxesالشموع 

كربونالذراتمنزوجيعددذات،السلسلةطويلةالدهنيةاألمحاضاسرتاتهي
.اهليدروكسيلأحاديةالعددزوجيةالسلسلةطويلةكحوالتمع

واحدةاسترييةرابطةتوجد.
مثلالسيرتويداتأحدالكحويلاملكونيكوناحيانا:
الصوفمشعيفموجودوهوالالنوستريول.
الدمزماباليفوموجودوهو،الكوليسرتولبامليتاتويكونالكوليسرتول.
سطوحعلىوُّاحليواناتيفوالفراءوالريشالبشرةعلىواقكغطاءالشموعتوجد

.النباتيفوالثماراألوراق



الليبيدات المركبة

القسم الثاني



األغشيةيفرةوفالليبيداتأكثراجلليسروفوسفوليبيداتتعترب.
ومشتقاهتااتالفوسفاتيد:منكال ُّاجلليسروفوسفوليبيداتتشمل

.والبالزمالوجينات
نجوميليناتالسف+اجلليسروفوسفوليبيدات=الفوسفوليبيدات.
تعمليثحالغذائيةالصناعاتيفتكنولوجيةقيمةذاتمركباتوهي

.الغذائيةاألوساطمنكثرييفاستحالبكعوامل

الجليسروفوسفوليبيدات. 1



ذرةمعرتينمؤسدهنينيحامضنيمنالفوسفاتيداتتتكون
.فوسفات–3–جليسرولsnمركبيف1،2كربون

الفوسفاتيدات ومشتقاتها(أ)



فوسفات-3–مركب جليسرول 



التركيب العام لمعظم الفوسفاتيدات



اسم الجليسروفوسفوليبيدات الناتجة(x)المادة 
ماء

إيثانول أمين
سيرين
كولين

جليسرول
فوسفاتيديل جليسرول

إنيستول-ميو

حامض فوسفاتيدك
(سيفالين)فوسفاتيديل إيثانول أمين 

فوسفاتيديل سيرين
(ليسيثين)فوسفاتيديل كولين 

فوسفاتيديل جليسرولت
(يبينكارديول)جليسرولت ثنائي فوسفاتيديل 

فوسفاتيديل إنيسيتولت

الفوسفاتيداتالمركبات الشائعة من بعض 



فوسفاتيديك أسيد



(  سيفالين)فوسفاتيديل إيثانول أمين 



فوسفاتيديل سيرين



الليسيثين





Cardiolipinالكارديوليبين 



Inositolإينوسيتول 



تسمية الفوسفاتيدات



يف(1)رقمكربونذرةهيدروكسيلجمموعةمعكربونيةسلسلةترتبط
Vinylإيثريفينيلبرابطةاجلليسرول ether.

معالسريينأوالكولنيأوأمنياإليثانولعادةيؤسرتاملركباتهذهيف
.البالزمالوجيناتلتتكونالفوسفاتجمموعة

املركزيصيبالعاجلهازيفاجلليسروفوسفوليبيداتمن%23حوايلمتثل
.عضليةالواألنسجةاخلارجيةاألعصابأغشيةيفتوجدكمالإلنسان،

Plasmalogensالبالزمالوجينات (: ب)



Plasmalogensالبالزمالوجينات 



احليوانأغشيةيفوفرةالحيثمناجلليسروفوسفوليبيداتبعدالثانيةاملرتبةيفتأيت
.والنبات

الثديياتيفالعصيباجلهازأغشيةيفخاصةبصفةالسفنجوليبيداتتتوفر.
ذريتبنيمزدوجةرابطةوبهكربونذرة18بهمتفرعغريكحولعنعبارةالسفنجوزين

ذريتعندهيدروكسيلوجمموعيت2رقمالكربونذرةعندأمنيجمموعةوبه4،5كربون
.والثالثةاألوىلالكربون

كربونذرةعلىاملوجودةاألمنيجمموعةمعدهنحامضبارتباطالسرياميداتتتكون
أسيل-Nقاتمشتالسرياميداتفإن ُّوعليه؛.أميديةبرابطةالسفنجوزينيف2رقم

.للسفنجوزيندهن

Sphingolipidsالسفنجوليبيدات . 2



تركيب السفنجوليبيدات 
Sphingolipids



أوادئاتبولكنهاواحليوان،النباتأنسجةيفقليلةبكمياتالسرياميداتتوجد
.السفنجوليبيداتجلميعمولدات

وهيللسفنجوليبيدات؛ترئيسةعائالثالثتوجد:
سفنجوميلينات .يداتالفوسفوليبمعتقسمولذافوسفات،حتتويوهي.-أ
سريبروسيدات كربوهيدراتمتبقياتحتتوي.-ب

جاجنليوسيدات .سفنجوليبيداتاجللكيوُّمنفهماولذاكربوهيدراتمتبقياتحتتوي.-ت

السيراميدات



الجليكوسفنجوليبيدات



Sphingomyelinsسفنجوميلينات 



Cerebrosidesالسيربروسيدات 



القلوياتمعالتفاعل
ىإلى(البوتاسيومدهيدروكسي-الصوديومهيدروكسيد)القلويةاحملاليليفتتحول

.بالصابونتعرفاملاءيفتذوبمالحأ
الدهنللحامضالبوتاسيأوالصوديوميامللحهو:الصابون.
حيدثوُّ،املاءيفالدهنيذيبف؛املستحلبحداثإعلىاملقدرةوللصابون

.تنظيفهااملراداألسطحعلىمنالدهنيةللموادالتنظيف

بعض تفاعالت الزيوت والدهون



Saponificationالتصبن 

عندقلويوسطيفالنباتيةالزيوتأواحليوانيةللدهونمتيؤهو
حأماللتعطي؛بالتسخنيNaOHوأKOHمعتفاعلها

ذلكوكبالصابونيعرفماأوالدهنيةلألمحاضالصوديوم
.جليسرولتعطي



:رقم التصبن

منملليجراماتعددعنعبارة
مةالالزُّالبوتاسيومهيدروكسيد

أوالدهنمنجرامواحدلتصنب
يدهيدروكسيتفاعلحيثالزيت

كسيلالكربوُّجمموعةمعالبوتاسيوم
الصابونمكون

لالكربوكسيجمموعاتزادتكلما
التصنبرقمزاد



الهدرجة والهلجنة
ضافيحيث،املشبعةغريالدهنيةاألمحاضخصائصإحدىوهذه

.املشبعريغالدهنللحمضالزوجيةلرابطةلاهلالوجنيأواهليدروجني
منميكنيثحاهلدرجة؛تكنولوجيايفمهمةتطبيقاتاهلدرجةلتفاعل

منتجاتعلىولواحلصالنباتية،للزيوتالتخزينالثباتزيادةخالله
.مهمةنوعية

يعرفاليتهمةاملاملعمليةاالختباراتكأحدبالغةأمهيةاهللجنةولتفاعل
.دهنالأوالزيتمنحمددةكميةيفاملزدوجةالروابطعددخالهلامن


