
 الفوسفولبيدات.-تسمية الكميسيريدات الثالثية-تصنيؼ الدىوف -: الدىوفالرابعاالسبوع  4م/

 Lipids الدهون 

         
 ىي مجموعة مف المركبات العضوية غير المتجانسة تذوب في المذيبات العضوية مثؿ   

تتكوف الدىوف مف الكاربوف والييدروجيف  ،الماءر والكموروفوـر وال تذوب في يثالكحوؿ و اال
 . واالوكسجيف وبعضيا يحتوي عمى الفسفور والنتروجيف

 تستعمؿ الدىوف في االغذية لألغراض التالية:
 .اعطاء نسجو المميزة لمغذاء كالنعومة عند المضغ-1
  .اعطاء الطعـ عند اضافة الزيت او الدىف-2
  .قميتعمؿ كوسط لنقؿ الحرارة عند الطبخ وال-3
  .كما في الكيؾ والمعجناتلالغذية اكساب الطراوة -4
  .تمثؿ جزء مف مكونات نظاـ االستحالب مثؿ الزبد والمايونيز -5

 تقسم الدهون الى ثالث مجاميع لها صفات مشتركة. 
اد كحوؿ مع احماض دىنية، وىي عبارة عف استرات ناتجة مف اتح-الدهون البسيطة:-1

 وتشمؿ: 
 .وىي عبارة عف استرات االحماض الدىنية مع الكميسروؿ: والزيوتالدهون *
كحوؿ احادي  متحدة مع طويمة السمسمة وىي استرات ناتجة مف حوامض دىنية:  الشموع*

 اليايدروكسيؿ ذات وزف جزيئي عالي مثؿ شمع العسؿ.
 :وىي عبارة عف دىوف بسيطة ترتبط مع جزيئة غير دىنية ويشمؿ -: الدهون المركبة-2
: وىي عبارة عف استرات يحؿ فييا حامض الفوسفوريؾ محؿ جزيئة واحدة مف  الفوسفولبيدات-أ

االحماض الدىنية ويرتبط حامض الفوسفوريؾ بقاعدة نتروجينية ومثاؿ عمى الفوسفولبيدات 
الذي يتكوف مف جزيئة دىف مرتبطة بحامض فوسفوريؾ مكاف الحامض  الفوسفاتيديكحامض 

 .الدىني الثالث
وىي عبارة عف حامض فوسفاتيديؾ مرتبط بقاعدة نتروجينية  مثؿ  -:والسيفالين لمسثينا

  .الكموليف او ايثانوؿ اميف
  و السفنكوسيف.تحتوي عمى السكر اضافة الى االحماض  -الكاليكولبيدات :-ب
  .تحتوي عمى البروتيف والدىف -الميبوبروتينات :-جػ



ة والكحوالت وىي عبارة عف نواتج تحمؿ الدىوف مثؿ االحماض الدىني-: الدهون المشتقة-2
دات و اليايدرو كاربونات مثؿ الكاروتينويدات والفيتامينات الذائبة في الدىف والستروالت  والستروي

(A.K.E.D.) 
 

 -تركيب الدهن الصالح لألكل :
الييدروكسيؿ( مرتبط بثالث تكوف جزيئة الدىف مف جزيئة مف الكميسروؿ )كحوؿ ثالثي ت   

 باواصر استرية.احماض دىنية 

                   
واذا  .دىنية مع الكميسروؿ ويسمى كميسيريد ثالثي تتكوف جزيئة الدىف  مف ارتباط ثالثة احماض

 .يارتبطت بحامضيف تسمى كميسريد ثنائي اما اذا ارتبطت بحامض واحد تسمى كميسريد احاد
فمنيا تسمى الكمسيريدات الثالثية  %97والدىوف الطبيعية تمثؿ الكميسيريدات الثالثية نسبة 

احمض  ذا ارتبط الكميسروؿ بثالثة احماضفمثال اعمى نوع الحامض الدىني المرتبط  اعتمادا
مف  icمحؿ الحروؼ  (inقبؿ االسـ وتضاؼ الحروؼ ) Triدىنية مف نفس النوع تكتب كممة 

 ني االصمي .الحامض الدى
يكوف تراي  Butyricacid ف ثالثة احماض دىنية مثؿ بيوتريؾيد ممثاؿ : يتالؼ الكمسير 

 tributyrin بيوتريف
 يفاالولي يففي نياية الحامض  ylالثالثية المختمفة فيوضع المقطع اما في حالة الكميسيريدات

واذا ، α-caproyl-β-lauryl- α-olein في نياية الحامض الثالث مثؿ  inويوضع المقطع 
قبؿ  diوالحامض الثالث يختمؼ نكتب  واحدمف نوع  يفاحتوي الكميسيريدات  عمى حامض

 مثؿ نياية الحامض الثالث inالحامض االولي ونكتب 
  β-palmatyl-α,α-distearin . 

    



االنواع %مف االنتاج العالمي لمدىوف وىذه 95نوع مف النباتات  12يشكؿ -مصادر الدىوف:
 -التالية :

 %ػنسبة الدىف بال نوع النبات %ػنسبة الدىف بال نوع النبات
 55-45 فستؽ الحقؿ  68-65 جوز اليند

 65-65 البابايو 55-55 السمسـ
 45-35 زىرة الشمس 55-45 بذرة النخيؿ

 45-35 الكتاف 45-45 السمجـ
 25-18 القطف 35-35 العصفر
 45 الخروع 35-25 الزيتوف 

 4 الذرة  الصفراء 25-18 فوؿ الصويا
 وتقسـ مصادر الدىوف الى 

 البذور الزيتية :مثؿ السمسـ والقطف والكتاف-1
 الثمار الزيتية :مثؿ جوز اليند والزيتوف وثمرة النخيؿ االستوائية -2
 االنسجة الحيوانية :مثؿ ليو الخروؼ وفرشة البطف -3
 رنكة و الحوت مصادر بحرية :مثؿ اسماؾ السرديف و ال -4

احامض الدىني عبارة عف سمسمة ىايدرو كاربونية تحتوي عمى االغمب -االحماض الدىنية :
ذرة ويكوف طرفيا االيسر  35ذرات فما فوؽ الى  4عدد زوجي مف ذرات الكاربوف تبدأ مف 

عة كاربوكسيؿ مثؿ حامض البيوتريؾ مجموعة مثيؿ والطرؼ االيمف مجمو 
CH3CH2CH2COOH  ( 15-4)االحماض الدىنية التي عدد ذرات الكاربوف فييا مف  وتكوف

 ذرة(16ذرات سائمة في درجة حرارة الغرفة والدىوف التي تحتوييا كذلؾ ويعتبر حامض البالمتيؾ )
اكثر االحماض الدىنية شيوعا" في الدىوف الحيوانية واالحماض التي تقؿ عف  ذرة(18والستريؾ )

  .النباتات او في الدىف النباتيذرة كاربوف اكثر شوعا في  16
 امثمة عمى االحماض الدىنية :

 الصيغة التركيبية عدد الذرات التسمية النظامية االسـ الشائع
 Butanoic 4 CH3(CH2)2COOH يوجد في الحميب \بيوتيريؾ

 Hexanoic 6 CH3(CH2)4COOH الزبدة الكاكاو والنخيؿفي \كابروؾ

 Octanoic 8 CH3(CH2)6COOH والكاكاوالزبدة والنخيؿ \كابريميؾ

 Decanoic 01 CH3(CH2)8COOH كابريؾ

 Dodecanoic 01 CH3(CH2)10COOH لوريؾ 



 Toradecanoic 04 CH3(CH2)12COOH يؾ مايريست

 Hexadecanoic 06 CH3(CH2)14COOH بالمتيؾ

 Octadecanoic 08 CH3(CH2)16COOH ريؾيست

 Ecosanoic 11 CH3(CH2)18COOH اراكيديؾ

 
 التحمل المائي لمدهون:

تتحؿ االحماض الدىنية مائيا بواسطة االنزيمات الى احماض دىنية وكميسيروؿ وتكوف    
 15واكثر مف  ،ذرات كاربوف سائمة في درجة حرارة الغرفة 15الى 4االحماض الدىنية مف 

في الماء وكمما زاد عدد ذرات الكاربوف  يذوب حامض البيوتريؾ ،متبمورة في درجة حرارة الغرفة
ريمؾ و الكابريؾ قميمة الذوباف في الماء لكابروؾ و الكابلمحامض قؿ ذوبانو في الماء ويعتبر ا

اضافة الى االحماض الدىنية المشبعة   .الموريؾ واالحماض االخرى بالماء بينما ال يذوب حامض
 آصرة يحتوي عمى دروجيف مثؿ االوليؾيوجد ىناؾ احماض دىنية غير مشبعة االواصر اليي

)ثالث اواصر مزدوجة( عمىالمينولينيؾ عمى)آصرتيف مزدوجتيف ( و مزدوجة واحدة و المينوليؾ 
تبر االحماض والحامضيف االخيريف يعتبراف اساسياف لتغذية الجسـ . مف الناحية الكيميائية تع

مف االحماض المشبعة لوجود االصرة المزدوجة التي تسمح  اكثر فعالية الدىنية غير المشبعة
اضافة ذرتيف ىيدروجيف ليا . ويمكف تشبع ىذا االواصر  بالييدروجيف باستخداـ الحرارة العالية 

ريؾ مف يوالضغط وعامؿ مساعد )البالتيف او النيكؿ ( وعمى ىذا يمكف انتاج حامض الست
 .ولينيؾىدرجة حامض األوليؾ و المينوليؿ و المين

تتعرض الدىوف غير المشبعة )االحماض( لعممية االكسدة نتيجة لوجود االواصر الغير     
والكيتونات  لدييايداتمشبعة بوجود اليواء فينتج عف ذلؾ تكويف البيروكسيدات مع خميط مف اال

 البيرواوكسيديز وبعض اثار المعادف.انزيـ  وذلؾ  نتيجة لفعالية ،وبعض االحماض الحرة
او النظير وعندما تسخف  cisنسيف اما الوضع االواصر المزدوجة في الدىوف يشكؿ ج توجد   

منتروز والسمينيوـ فاف الخميط يتحوؿ ض المع حام cisمض الدىنية الغير المشبعة مف نوع الحوا
وعمى سبيؿ المثاؿ حامض  (المجاور والمقابؿ) مف االجناس الى خميط يحتوي عمى نوعيف

ويطمؽ عمية حامض االوليؾ درجة انصيارة  cisبصيغتيف االولى في الوضع  ؾ يوجودياالول
 . (°ـ44درجة االنصيار ) االلياديؾويطمؽ عمية حامض  trans( والثانية °ـ14)



                            

    

 
 

 رول:الكميس
ر  حمو وعديـ الذوباف بااليثسائؿ زيتي القواـ قابؿ لالمتزاج بالماء ؿ وؿ ثالثي الييدروكسيكح 

كبريتيؾ والنتريؾ المركزيف ويساعد . يتحوؿ الكمسيروؿ الى الكميسيريف بتأثر حامض ال المذاؽ
يع الشراييف   ويستعمؿ في عالج الدورة الدموية وفي تمطيؼ البشرة وتنظيفيا ميسريف عمى توسالك

  .ولو استخدامات كثير بالصيدلية
: كما في شكؿ) أ( يفقد الكميسيروؿ جزيئتيف مف ه مركبات كما يميروؿ الى عددسد الكميكستأي

الماء عند تعرضو الى درجات حرارية عالية ويتحوؿ الى مركب يسمى أكروليف كما في شكؿ) 
 ب(.

شكؿ)أ(   

    
                       

                     -ب-شكؿ      
 



 الخواص الفيزيائية لدهون 
الثالثية النقية عديمة لموف والطعـ والرائحة وال تذوب بالماء وااللواف والطعـو   الكميسيريدات

 .والروائح تعود الى مركبات غير الكميسيريدات 
  :انصهار الدهون

تتوفر  .ةالتي تحتوي عمى احماض دىنية غير مشبعة درجة انصيار منخفض الكميسيريدات    
مثؿ البروتينات  مع وجود مادة مستحمبة طور متشتت الدىوف في معظـ االغذية بييئة

والفوسفولبيدات واف درجة انصيار الدىوف يعتمد عمى تركيب االحماض الدىنية ونوعيا وعمى 
  .توزيع االحماض الدىنية وعمى جزيئة الكميسيروؿ

  :التحمل المائي
ماض تتحؿ الكميسيريدات في الوسط القاعدي الى احماض دىنية وكميسيروؿ وتعرؼ االح    

صوبنة بالتحمؿ المائي لمدىوف ىنية بالصابوف ولذلؾ يقترف اسـ الحماض الدمالح القاعدية لألاألب
. 

تظير بعض الاليبيزات تخصصا معينا تجاه احماض دىنية مختمفة وتظير اخرى تخصصا     
دات ر يئو الكميسيروؿ وتكوف النواتج كميستجاه موقع معيف لألواصر االسترية الموجودة عمى جزي

عمى فعؿ  اف اىـ ما يترتب .اض الدىنية الحرةثنائية واحادية واخيرا تنتج الكميسيروؿ واالحم
ضافة االب ،الدىنية الحرةرر االحماض الاليبيز ىو تطور الطعـ الالذع في االغذية نتيجة لتح

مى الى ما تحرره مف احماض دىنية قصيرة السمسمة ذات الرائحة والطبيعة المتطايرة  ويطمؽ ع
الزبد والكريـ الزيتوف و  ىذا النوع مف التمؼ التحمؿ المائي )التزنخ التحممي( الذي يحدث في زيت

و الكريـ  ؿ الحميب المجنسفي المستحمبات الدقيقة التشتت مث وتكوف سرعة التحمؿ المائي اكبر
كؿ غير عد وجود نسبة عالية مف االحماض الدىنية الحرة في الزيوت المستعممة لألالمجنس. وي

مرغوب فيو ويتوجب ازالتيا في العمميات التصنيعية وفي بعض االحياف يكوف التحمؿ المائي 
ة قصيرة تحرر االحماض الدىني بسبب طعمومرغوب فيو كما في الجبف االزرؽ الذي يغير 

 الاليبيز الذي يفرزه العفف المستخدـ لإلنضاج. السمسمة نتيجة فعؿ انزيـ
 االكسدة 

لغير مشبعة في االحماض الدىنية وع اخر مف التحمؿ يحدث بوجود االواصر ااالكسدة ن    
وااللدييايدات و   البيروكسيديداتينتج مركبات جديدة مثؿ فعرض الدىف لميواء ويحدث نتيجة ت

الكيتونات  وتسمى ىذه االكسدة الذاتية  وىي اكثر االنواع  االكسدة حدوثا وتؤدي الى تمؼ 
  .الدىوف في االغذية

 
 



 الشموع 
الشموع عبارة عف استرات االحماض الدىنية طويمة السمسمة مع كحوالت احادية الييدروكسيؿ     

 والثمار والسيقاف. وىذه اكثر مقاومة لمتحمؿ مف الدىوف وتوجد ىذه عمى سطح االوراؽ
 الستروالت 

ف مف الدىوف المتصبالية توجد في الجزء الغير وىي عبارة عف كحوالت  ذات اوزاف جزيئة ع   
بتروليوـ وىي سريعة الذوباف في االيثر ال تذوب في الماء وقميمة الذوباف في الكحوؿ البارد او 

لستروؿ احد انواع الستروالت وتوجد في الدىف الحيوانية ويعتبر الكو  ،مذيبات الدىوف االعتيادية
وستيروؿ والحيوانية تتصنؼ الستروالت الى حسب مصدرىا فالنباتية تسمى فاي .والنباتية

وفي النباتية يوجد اركوستيروؿ كما ىو في الفوؿ السوداني وفي الحيوانية يوجد زوستيروؿ. 
ويوجد  D( الذي لو فعالية فيتاميف dehydro cholesterol.7الكولستروؿ الذي يحمؿ المركب )

  .الكولستروؿ في االمالح الصفراء ويساعد في عممية استحالب الدىوف
 بيدات الفوسفول

 ىي عبارة عف كميسيريدات ثالثية تحتوي عمى حامض الفوسفوريؾ وقاعدة نتروجينية   
 اثينانوؿ اميف و سيريف (و وليف كمثؿ )

                                           
 ة ىي: وليا وظيفو بايموجي

 مادة بناء اساسية بالخمية -1
 االحماض الدىنية  وميتابولـزكب وسط في نقؿ تعمؿ كمر -2
 مصدر االحماض الدىنية والفوسفات -3
 تكوف اساس االكسدة البايولوجية -4
 مركب وسطي في نقؿ واستيالؾ الصوديـو والبوتاسيـو-5
 ليا دور ميـ في عممية تحمؿ الدىوف-6

 -)السيربيروسايدات(: لبيدات الكاليكو
الكتوز وال تحتوي عمى الفسفور وتوجد ىي عبارة عف السفنكو لبيدات محتويو عمى جزيئة سكر الك

 وكذلؾ في الكبد والطحاؿ والكمية: ىذه في الخاليا العصبية والدماغ



                                                                           
  -المواد المضادة االكسدة :

ذه المواد كمضادات اكسدة بعدة ىي المواد التي تؤخر عممية االكسدة في الدىف وتعمؿ ى     
او منع تكاثر الجذور  عممية  البدء طرؽ. منيا تمسؾ االوكسجيف الحر قبؿ غيره وكذلؾ تأخير

الحرة وذلؾ بتحطيـ او ربط تمؾ الجذور او تنشيط العوامؿ المساعدة واىـ عمؿ تقـو بو مضادات 
اىب بدور الو  AHادة االكسدة  االكسدة ىو منعيا مف التكاثر او التكويف . تقوـ المادة المض

 لمييدروجيف لمجذور الحرة مثؿ:

                                                 
غير فعاؿ وال يمكنو مف البدا سمسمة مف التكويف  Aويكوف الجذر الحر المحور لممادة المضادة 

:    الجذور الحر وبدال" مف ذلؾ يدخؿ في تفاعالت االنتياء 

 
المادة المضادة االكسدة عمى اطالة فترة التحفيز وتتناسب االطالة طرديا" مع تركيز المادة تعمؿ 

 الصناؼ الرئيسية لمضادات االكسدة.المركبات الفينولية الطبيعية احد ا ،المضادة االكسدة
 

ىي فوسفولبيدات تحتوي عمى قاعدة نيتروجينية الكوليف بينما السيفالينات تحتوي  المسيثينات:
 االيثانوؿ اميف او السيريف: مى قاعدة نيتروجينية ع

                                                

 
 البالزمولوجينات 

ىي احد المجاميع الثانوية لمفوسفولبيدات والتي تختمؼ عنيا في الحامض الدىني االوؿ عمى  
 .غير مشبع وتوجد ىذه المركبات االنسجة العصبية والدماغ والقمب موقع )الفا(تستبدؿ بأيثر



                           
وي زيت فوؿ ىي مركب حمقي يحتوي عمى ست مجاميع ىيدروكسيمية ويحت -االيثوسينات :
 وؿ %ايثوسين16الصويا عمى 

 السفنكولبيدات
مشبعة تسمى السفنكوزيف وتوجد  تحتوي السفنكولبيدات عمى كحوؿ اميف ذي سمسمة طويمة غير 

ـ السفنكولبيدات السفنكولبيدات في اغشية الخاليا النباتية والحيوانية ويعتبر السفنكوماليف مف اى
 يوجد في االعصاب.


