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   Fatty Acids        األحماض الدهنية 

 

سالسل هي مركبـات عضويـة وتعد من الوحدات األساسيـة لتكوين الدهون، وتتكون من  
اليفاتية طويلة من ذرات الكاربون والهيدروجين, وأحدى النهايات للسلسـلة تنتهي بمجموعة المثيـل  

(CH3)  ( في حين ينتهي الطرف اآلخـر بمجموعـة الكاربوكسـيل ،COOH  كما إنَّ األحماض ،)
أعداد  على  تحتـوي  مستقيمـة  عبارة عن سالسـل  معظمها  والجسم  األغذية  في  الموجودة  الدهنيـة 

هي العناصر الغذائية األساسية    الحيوانزوجية من ذرات الكاربون. األحماض الدهنية في غذاء  
انتاج  في  مساهمتها  إلى  باإلضافة  األيضية  التفاعالت  من  لسلسلة  الحرارية    الالزمة  السعرات 

على   األيضية  العمليات  في  المستخدمة  الدهنية  األحماض  نوع  يعتمد  متوازن.  غذائي  لنظام 
مصدرها  والتي يمكن أن تكون خارجية المنشأ )الغذاء( او داخلية )توجد في الجسم عن طريق  

الغذائي التمثيل  ذ ,    عمليات  من  زوجي  عدد  تملك  الطبيعة  في  الدهنية  األحماض  رات معظم 
 الكاربون وتصنف إلى :  

المشبعة   .1 الدهنية  تركيبها   Saturated Fatty Acidsاألحماض  التي ال تحتوي في  وهي 
تكون   والتي  الحيوانية  للدهون  الرئيس  المكون  وتعتبر   , المزدوجة  االواصر  على  الكيميائي 

 صلبة بدرجة حرارة الغرفة وتقسم الى قسمين :  

ال    -أ وهي  الطيارة  الدهنية  باألحماض  وتسمى   : الواطئة  المشبعة  الدهنية  األحماض 
عند   وتتطاير  الماء  في  الكاربون تذوب  ذرات  من  قليل  عدد  وتحتوي  بالبخار  التقطير 

(4-10 .) 

العالية :  -ب  ذرات   10وهي التي تحتوي في تركيبها على    األحماض الدهنية المشبعة 
 كاربون أو أكثر. 

المشبعة   .2 الدهنية غير  الدهنية    Unsaturated Fatty Acidsاألحماض  وهي األحماض 
مزدوجة واحدة أو أكثر تربط ذرات الكاربون فيما بينها    آصرةالتي تحتوي في تركيبها على  

وتعتبر هذه األحماض الدهنية المكون الرئيس للزيوت النباتية والتي تكون سائلة بدرجة حرارة  
 الغرفة .  



 

تختلف األحماض الدهنية المشبعة، عن غير المشبعة في إنها مقاومة جدًا لعملية األكسدة،  •
ك فأنها ال تتزنخ بسرعة نتيجًة للخزن. بينما، قابلية األحماض بواسطة األوكسجين الجوي، ذل

القابلية بزيادة   الدهنية غير المشبعة على االتحاد مع األوكسجين الجوي عالية، وتزداد هذه 
 في الحامض الدهني نفسه.  درجة عدم التشبع

  

 الدهنية المشبعة :      لألحماض التراكيب الكيميائية 

 الصيغة التركيبية  اسم الحامض  عدد ذرات الكاربون 

2 Acetic acid CH3COOH 

4 Butyric acid CH3(CH2)2COOH 

6 Caproic acid CH3(CH2)4COOH 

8 Caprylic acid CH3(CH2)6COOH 

10 Capric acid CH3(CH2)8COOH 

12 Lauric acid CH3(CH2)10COOH 

14 Myristic acid CH3(CH2)12COOH 

16 Palmitic acid CH3(CH2)14COOH 

18 Stearic acid CH3(CH2)16COOH 

20 Arachidic acid CH3(CH2)18COOH 

22 Behenic acid CH3(CH2)20COOH 

24 Lignoceric acid CH3(CH2)22COOH 

 

 

 



 

 التراكيب الكيميائية لبعض األحماض الدهنية غير المشبعة: 

 
• CH3 (CH2)5 – CH = CH (CH2)7 – COOH        (Palmitoleic Acid)  (C16: 1;9). 

• CH3 (CH2)7 – CH = CH (CH2)7 – COOH        (Oleic Acid)      (C18: 1;9). 

• CH3 (CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH –(CH2)7 – COOH  (Linoleic Acid)  (C18: 2; 9 , 

12). 

• CH3 - CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH (CH2)7 – COOH (Linolenic 

Acid)   (C18: 3; 9 , 12 , 15). 

• CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH (CH2)3 

– COOH    (Arachidonic Acid)    (C20: 4; 5 , 8 , 11 ,14) . 
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