
جامعة الملك سعود     
 آلية العلوم

الكيمياء الحيوية  قسم  

 )آيح  101( عامة آيمياء حيوية  

LIPIDS  الليبيدات 



الليبيدات  
 جزيء  مع دهنية  أحماض   إسترات  هي  

.آحول  
 بعدم قابليتها للذوبان      الليبيدات وتتميز 

فى الماء ألنها مرآبات غير قطبية و     
لكن تذوب فى المذيبات الغير قطبية        

 و البنزين  الكلوروفورم و اإلثيرمثل



+ H3C(CH 2)nCOOH 

حامض دهني 

CH2OH
CHOH  
CH2OH

جليسيرول

CH2-OC=O -(CH 2)nCH3

CHOH
CH2OH

جليسيرولأحادى أسيل 



لليبيدات  األهمية البيولوجية 
الدهون الموجودة فى الغذاء 

 الليبيداتمصدر للطاقة حيث أن واحد جرام من        1.
 سعر حراري 9.3يعطى  

مصدر للفيتامينات التي ال تذوب إال في الدهون مثل       2.
K,E,D,A      وبالتالي تساعد على امتصاصها

واالستفادة منها  
 الضرورية التي ال   الدهنيةتذود اإلنسان باألحماض    3.

يستطيع الجسم تكوينها   



الدهون المختزنة فى الجسم    
مخزن للطاقة  1.
تدخل في ترآيب جدران الخاليا و في     2.

بالزما الدم و األنسجة العصبية 
 الحي لكائنل زل حراري اع3.
غشاء واقي يحمى األعضاء من الصدمات       4.
الهرموناتتدخل فى ترآيب بعض  5.



الليبيدات تصنيف 
 بسيطة  ليبيدات       -1

الزيوت   
الدهون   
الشموع    

 مرآبة  ليبيدات       -2
)فوسفوليبيدات  (فوسفورية ليبيدات
)جليكوليبيدات( سكرية   ليبيدات
) ليبوبروتينات ( بروتينية ليبيدات

 مشتقة ليبيدات       -3



الليبيدات     تسمية      
 االسم التجارى -1

إلستياريك    و االبالمايك     حمض 

 الكيميائي اإلسم  -2

 الرمز الرقمى  -3



 الكيميائي اإلسم  -2
المقطع +  الكربون ذراتعدد  

anoic في األحماض المشبعة              
enoic     مشبعة  في األحماض الغير  

مثال 
  البالمتيك    حامض 

Hexadec        ذرة آربون و مشبع 16 anoic

اإلستياريك       حامض 
Octadec         ذرة آربون و مشبع  18 anoic



يكلينولي الحامض   
 رابطة مزدوجة بين ذرتي    2ذرة آربون و   18   

13-12 و 10 -9الكربون 

enoic+ عدد الروابط المزدوجة     +  الكربون   ذرات  عدد + مكان الرابطة     

9,12 –octadeca di enoic

6,9,12 –octadeca tri enoic

يكلينولين الحامض   
-6 الكربون ذرات روابط مزدوجة بين   3ذرة آربون و  18
13-12 و 10 -9 و 7



الرمز الرقمي       -3
اماآن الروابط ∆عدد الروابط المزدوجة   :  الكربون    ذرات عدد 

مثال 
C16 : 0                                البالمتيك  حامض 
C18 : 0                              اإلستياريك          
 C18 : 2∆9,12                         يكلينوليال         
C18 : 3∆6,9,12                      يكلينولينال         
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              H        (CH2)7COOH 

 )trans حمض اإللياديك (مقابل  )Cisحمض األولييك (مجاور



الدهنيةالشكل المتعرج لألحماض     ): 1-2( شكل   .

اإلستياريكحمض  :  1مثال 
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اإللياديك حمض  :  2مثال 



COOH

CH3

اآلراآيدونيكحمض   ): 2-2(شكل 



الدهنية خواص األحماض   
أوًال الخواص الفيزيقية  

اإلنصهار    •
 آلما    الدهنية األحماض   إنصهارتنخفض درجة   

   قل طول السلسلة الكربونية وزاد عدد الروابط المزدوجة   

الذوبان   •
 الغير قطبية مثل  ة تذوب في المذيبات العضوي 

والكلوروفورم   البنزين 



: ثانيًا الخواص الكيميائية
األسترة  •

+ H3C(CH 2)nCOOH 

حامض دهني 

CH2OH
CHOH  
CH2OH

جليسيرول

CH2-OC=O -(CH 2)nCH3

CHOH
CH2OH

جليسيرولأحادى أسيل 

التأين•
RCOOH ↔ RCOO- + H+



التصبن•
CH3(CH2)16COOH + NaOH →
CH3(CH2)16COONa + H20

التصبنتعريف 



COONa

COONa

COONa

COONa



) الرقم اليودي   (الهالوجيناتالتفاعل مع  •

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH 

CH3(CH2)7CH-CH(CH2)7 COOH

I      I

I2

CCl4



تعريف الرقم اليودي       

 جرام من  100عدد جرامات اليود التي تتفاعل مع   
  وتعبر عن درجة التشبع  الليبيدالحمض الدهني أو   



)الهدرجة  (اإلختزال•
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH + H2
  CH3(CH2)16COOHNi

160-200ºC



األآسدة   •
 األآسيدي   التزنختعريف 

 الغير مشبعة نتيجة تعرضها   الدهنية  تتأآسد األحماض   
للضوء أو الماء أو لبعض اإلنزيمات المؤآسدة، ويطرأ          

التأآسد على طرفي الرابطة المزدوجة فتتحول إلى         
.  أو أحماض عضوية آيتونات أو ألدهيدات     أو آحوالت

أما األآسجين الجوي فيساعد على تكوين     
تتحلل بعد ذلك إلى      ROOH هيدروبيروآسيدات  

وآيتونات الدهيدات   



Glycerides  الجليسيريدات  
 المتعادلة     الليبيدات   

+ H3C(CH 2)nCOOH 

حامض دهني 

CH2OH
CHOH  
CH2OH

جليسيرول

CH2-OC=O -(CH 2)nCH3

CHOH
CH2OH

جليسيرولأحادى أسيل 



الجليسيريدات   خواص  

الذوبان•

التحلل المائي •

التصبن•



Prostaglandins   البروستاجالندينات        

 مشتقة   ذرة آربون    20 تتكون من         آربوآسيلية     هي أحماض     •
أراآيدونيك     من حمض     

يوجد منها عدة أنواع تختلف في مواضع الرابطة المزدوجة                       •
ومجموعات الكربوآسيل والكربونيل                    

تشبه الهرمونات في العمليات الفسيولوجية                      •
تعمل على خفض ضغط الدم ولها دور في اإلخصاب والحمل                     •
تنشط حرآة العضالت الملساء            •
تثبط تحلل األنسجة الدهنية إلى أحماض دهنية وجليسرول                        •



Sterolsاالستيروالت   
Steroidsاالستيرويدات 

توجد في النباتات والحيوانات  •
االستيرول هو ستيرويدات آحولية ومنها الكولستيرول        •

والسايتوستيرول والصفراء وحمض الكوليك      
واالرجوستيرول   

الكولستيرول   •
اإلرجوستيرول    •



Biologicalاالغشية الحيوية     membranes   

 الليبيداتيتكون الغشاء البالزمي من طبقة مزدوجة من    
وجاليكوليبيدات  فوسفوليبيداتعبارة عن  

يغطيها ويتخللها طبقة من البروتينات  
 لها خواص مزدوجة     جزيأتها  بأنها الليبيدات تتميز طبقة 

الشحنة تحتوي على أجزاء قطبية وأجزاء غير قطبية 
المجموعات القطبية محبة للماء بينما الغير قطبية كارهة            

للماء   
بينما  ) محب للماء    (يكون السطح الخارجي للطبقة قطبي      

)  كاره للماء     (الجزاء الداخلي غير قطبي 



بروتين سطحي    
بروتين داخلي  


