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 مقدمة في الكيمياء الحيوية وقواعد العمل املخبري  1:الجلسة 

 مقدمة:
يعرف علم الكيمياء الحيوية بأنه علم كيمياء الحياة، حيث يعنى هذا العلم بدراسة املكونات الرئيسية الداخلة  

أخرى،  في تركيب املادة الحية، والتي تشمل البروتينات والسكريات والدسم والحموض النووية وجزيئات حيوية  

وتحديد البنية الكيميائية لهذه املركبات، ودورها في العمليات والوظائف الحيوية، والتفاعالت االستقالبية التي  

تطرأ عليها داخل الخاليا الحية والتي تشمل االصطناع )البناء( والتدرك )الهدم(. أما الكيمياء الحيوية السريرية  

 الكيمياء املرضية أو الكيمياء السريرية، وتدرس االضطرابات التي  فهي أحد فروع الكيمياء الحيوية، وتدعى أي
ً
ضا

العمليات االستقالبية ودالالتها املرضية  بخطورة    .تطرأ على 
ً
 كامال

ً
الكيميائية يتطلب وعيا العمل في املخابر  إن 

خاطية، ومنها ما هو  املواد املستخدمة، حيث أن كثير من املواد يتصف بالسمية، أو القدرة على تهييج األغشية امل

يتم   الحيوية  الكيمياء  مخابر  فإن  لذلك  باإلضافة  الخطورة.  أشكال  من  ذلك  وغير  لالشتعال،  قابل  أو  حارق 

 
ً
بناء على ذلك يجب  .للعدوى بعوامل ممرضة معينة التعامل فيها مع عينات حيوية )دم، بول..(، قد تكون مصدرا

 .وص ى بها خالل العمل املخبري أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السالمة امل

 

 :قواعد العمل واألمان في مخابر الكيمياء الحيوية

التقيد بارتداء لباس خاص مصمم للعمل املخبري من طبيعة قطنية، ال يعيق الحركة، ولونه أبيض، وعدم  1.

 خالل العمل، ويفضل ارتداء نظارات واقية  
ً
للعينين وكمامات وقفازات  ارتداء الحلي، وعدم ترك الشعر مفرودا

 .خاصة عند التعامل مع املواد الكيميائية الخطرة أو مع العينات الحيوية

 تناول الطعام أو الشراب أو التدخين في املخبر2
ً
 باتا

ً
 ..يمنع منعا

الالزمة،  3 واألجهزة  واملحاليل  الكواشف  جميع  وتجهز  املخبرية،  التجارب  بإجراء  البدء  قبل  العمل  مكان  .يهيأ 

 .وتغسل األدوات قبل البدء باملاء العادي ثم باملاء املقطر

.توضع عبوات املحاليل والكواشف في أماكن مخصصة وال يجوز نقلها من مكان إلى آخر. ويراعى عدم تحريك 4

 .األنابيب الزجاجية الحاوية على مواد كيميائية فوق رؤوس الزمالء في املخبر

 تذوق املادة ال5
ً
 باتا

ً
كيميائية أو تقريبها من األنف ملعرفة هويتها، ويتم التعامل مع املواد السامة أو ذات  .يمنع منعا

 
ً
 .األبخرة تحت ساحبة الهواء حصرا
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.توضع اللصاقات على جميع العبوات للداللة على محتواها واملعلومات الخاصة باملواد املوجودة فيها. ويجب  6

 :محتوى العبوات، ومن أهم هذه الرموز  االنتباه إلى بعض الرموز التي تشير إلى خطورة

تؤخذ املواد السائلة من العبوات الرئيسية باملمصات او االسطوانات املدرجة، ويمنع ملء املمصات من خالل  .7

 .الفم عند التعامل مع املواد الكيميائية السامة، وتستخدم لذلك اإلجاصات املطاطية

منع ملس املواد الصلبة باليد ألن بعضها قد يكون مخرش أو  .تؤخذ املواد الصلبة بواسطة مالعق خاصة، وي8

 .ويراعى عدم نقل املمصات أو املالعق بين العبوات املختلفة ملنع تلويثها .حارق 

.يجب الحذر عند تسخين األنابيب الزجاجية، واستخدام املالقط الخاصة، وعدم توجيه فوهة األنبوب أثناء  9

املجاورين. وال يجوز خلط املحاليل أو إضافة املواد الصلبة إليها خالل    التسخين نحو نفسك أو نحو األشخاص

 .عملية التسخين

 ..ال يجوز تسخين املواد القابلة لالشتعال على اللهب مباشرة إنما عن طريق الحمامات املائية10
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  .يجب االنتباه إلعادة االغطية إلى العبوات بعد االنتهاء وعدم تركها مفتوحة على  11
ً
طاوالت العمل، ويمنع منعا

 ترك األوعية الحاوية على مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار عرضة للحرارة أو النار
ً
 .باتا

.يرتب وينظف املكان بعد االنتهاء من العمل وتغسل جميع األدوات ويتم التخلص من الفضالت وبقايا املواد  12

ملتبقية من املحاليل أو املواد الصلبة إلى العبوات الرئيسية  وفق إرشادات املشرف املخبري، وال تعاد الكميات ا

 .بعد االنتهاء من العمل

 ..تسجل املشاهدات ونتائج التجارب سواء كانت إيجابية أو سلبية على دفتر خاص13

 

 :اإلسعافات األولية لإلصابات الشائعة في املخابر الكيميائية

 :.الحروق1

a.   باملاء ويطهر بالكحول اإليتيليالناجمة عن الحرارة: بحالة 
ً
ثم    حروق الدرجة األولى يغسل مكان الحرق جيدا

 .يغطى بضماد عقيم، أما في حروق الدرجات املتقدمة ينقل املصاب إلى أقرب مركز طبي

b.  ثم يغسل مكان اإلصابة بمحلول باملاء   بشكل جيد 
ً
أوال الحموض والقلويات: تغسل  الناجمة عن    الحروق 

في حال الحموض، أما في حال القلويات تغسل اإلصابة بمحلول حمض البوريك  1% ديوم  بيكربونات الصو 

 .أو حمض الليمون 2% أو حمض الخل 

c.  ثم يدهن بالغليسيرين أو الفازلين أو مرهم 
ً
مضاد    الحروق الناجمة عن البروم: يغسل مكان الحرق باملاء جيدا

 .للحروق

d.  الناجمة عن الفينول: يدهن مكان الحرق الطبيعي ثم يغسل    الحروق  بالغليسيرين حتى عودة الجلد للونه 

 .جيًدا باملاء ويضمد بشاش عقيم مبلل بالغليسيرين

 :الجروح2.

باستخدام   وذلك  الزجاجية  األدوات  بحالة جروح  الزجاج  بقايا  من  التخلص  ويتم   ،
ً
جيدا الجرح  مكان  ينظف 

 .باليود أو الكحول ويغطى بضماد عقيمملقط أو بواسطة تيار املاء القوي، ثم يطهر الجرح 

 

 :إصابات العين3.

 بكميات كبيرة من املاء، وفي حالة الحموض يتم غسلها بمحلول  
ً
في حال تلوث العين بمواد كيميائية تغسل جيدا

 .بيكربونات الصوديوم، أما في حال التلوث بالقلويات فتغسل العين بمحلول حمض البور 
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 لحين الوصول إلى الطبيب  في حال تناثر شظايا زجاجية  
ً
في العين تتم إزالتها بملقط خاص وتغسل العين باملاء جيدا

 .املختص

 

 :ابتالع املواد الكيميائية4.

 بمحلول بيكربونات الصوديوم، أما في حال  
ً
في حال ابتالع حمض يخفف بشرب كميات كبيرة من املاء مصحوبا

 إليه الخل  
ً
أو حمض الليمون أو عصير البرتقال. أما في حال ابتالع مواد سامة  ابتالع قلوي فيخفف باملاء مضافا

 بأسرع وقت ممكن ملنع امتصاص تلك املواد في املعدة، وينقل إلى أقرب مركز طبي
ً
 . أخرى فيعطى املصاب مقيئا
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 ( 1السكريات ) 2:الجلسة 

 :أهداف الجلسة

 .محاليلها وتمييزها عن املواد غير السكريةالتعرف على التفاعالت اللونية للكشف عن السكريات في 

 . التعرف على تفاعالت التمييز بين السكريات األلدهيدية )األلدوزات( والكيتونية )الكيتوزات(

 . على تفاعالت التمييز بين السكريات البسيطة: الخماسية )البنتوزات( والسداسية )الهيكسوزات( التعرف

 :مقدمة

كيميائية عديدة الهيدروكسيل تحتوي في صيغتها على زمرة ألدهيدية، كيتونية، السكريات هي مركبات  

تتميز السكريات بطعمها الحلو وتنتشر بشكل واسع في الطبيعة وتتواجد في جميع الكائنات   .حمضية، أو أمينية

تات والكيتين في  الحية في اململكتين الحيوانية والنباتية على عدة أشكال: فمنها البنائي كالسيللوز في النبا

الحيوانات الالفقارية، ومنها كمخزون للطاقة كالغليكوجين الحيواني، ومنها ما يدخل في تركيب الجزيئات الهامة  

 .في الجسم كالسكريات الداخلة في تركيب الحموض النووية

 على خصائصها املختلفة  تصنف السكريات 
ً
 اعتمادا

 السكرية(حسب درجة تعقيدها )عدد الوحدات 

 تحتوي وحدة سكرية واحدة وال يمكن تحليلها لسكريات أبسط   Monosaccharides.سكريات أحادية1

ت الكربون )سكريات ثالثية، رباعية، خماسية، سداسية...إلخ( وإما بحسب نوع  راإما بحسب عدد ذ  وتصنف  

 ة كيتونية(.تحوي زمرة ألدهيدية، الكيتوازت تحوي زمر  الزمرة الكربونيلية: )األلدوازت
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: هي مكونة من وحدتين اثنتين من السكريات األحادية مرتبطتين برابطة  disaccharides.السكريات الثنائية 2

 غليكوزيدية  كالسكروز )غلكوز وفركتوز( الالكتوز )غلكوز  وغاالكتوز( املالتوز )جزيئتين غلكوز( 

 

 مثال عنها الرافينوز  جزيئات سكاكر أحادية(Oligosaccharides( 3-10سكريات قليلة التعدد .ال3

قد تكون متجانسة وقد تكون غير    جزيئات سكاكر أحادية  10)أكثر من   Polysaccharides سكريات متعددة.ال4 

  (متجانسة

 وتصنف السكريات حسب القدرة االرجاعية للسكر إلى سكريات مرجعة وسكريات غير مرجعة 

 

 :العمليةالتجارب 

 Molisch Test: اختبار موليش 1:التجربة رقم 

 :املبدأ
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تفاعل عام لكافة السكريات، يعطي نتيجة إيجابية مع جميع السكريات األحادية والثنائية واملتعددة وحتى مع  

السكرية.   الليبيدات  أو  السكرية  البروتينات  مثل  الحيوية  الفعالية  ذات  األخرى  باملركبات  املرتبطة  السكريات 

الفور  املشتق  وتشكيل  السكر  من  املاء  نزع  على  التفاعل  الخماس ي  يعتمد  السكر  من  )الفورفورال  فورالي 

من  10 %وهيدروكس ي ميتيل الفورفورال من السكر السداس ي( الذي يتحد مع كاشف موليش )محلول كحولي  

 معقدات بنفسجية اللون على شكل حلقة على السطح الفاصل
ً
إن النتيجة السلبية هي    .ألفا النفتول( معطيا

 .دليل على غياب السكريات في الوسط

 :واد املستعملةامل

 .حمض الكبريت املركز

 .مل من الكحول االيتيلي100غ ألفا نفتول في 10كاشف موليش: يحضر بإذابة 

 ( 2فركتوز% ،2محاليل سكرية مختلفة )غلوكوز%

 ( %2محلول بروتيني )ألبومين 

 :طريقة العمل

خ 2ضع   اختبار  أنبوب  في  البروتين  ومحلول  السكرية  املحاليل  من  محلول  كل  من  املادة  مل  اسم  واكتب  اص 

 .املأخوذة على كل أنبوب

 
ً
 .أضف قطرتين من كاشف موليش إلى كل أنبوب اختبار ورج األنابيب جيدا

 .مل من حمض الكبريت املركز على جدران األنبوب الداخلية1أضف ببطء وبحذر 

 .دون النتائج واملشاهدات في جدول خاص
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 Seliwanoff اختبار سلفانوف 2 :التجربة رقم 

 : املبدأ 

ذارت كربون( مثل    6يستخدم هذا االختبار لتمييز الكيتوهيكسوزات )السكريات األحادية الكيتونية الحاوية على  

الفركتوز عن األلدوهيكسوزات )مثل الغلوكوز(. حيث تتحول الكيتوهيكسوزات في األوساط الحمضية القوية  

إلى مشتقات فورفوارلية تتفاعل مع الريزورسينول وتعطي معقد بلون أحمر كرزي    مثل حمض كلور املاء املركز

 .بشكل سريع مقارنة باأللدوزات

 :املواد املستعملة

مل من حمض كلور املاء املركز ثم يكمل الحجم حتى اللتر  330غ ريزورسينول في  1كاشف سلفانوف: يحضر بحل  

 .باملاء املقطر

 ز(محاليل سكرية )غلوكوز، فركتو 

 :طريقة العمل

 .مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص1أضف 

 .مل من كاشف سلفانوف إلى كل أنبوب3أضف 

 

 .سخن في حمام مائي ملدة دقيقة ثم اترك األنابيب لتبرد

 . الحظ األلوان املتشكلة في األنابيب وسجل املالحظات والنتائج
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 Bial’s Test اختبار بيال 3:التجربة رقم 

 :املبدأ

السكر   من  املاء  نزع  يتم  الريبوز.  سكر  مثل  )البنتوزات(  الخماسية  السكريات  لتمييز  االختبار  هذا  يستخدم 

األورسينول   مع  الفورفورال  يتكاثف  فورفوالي،  مركب  فيتشكل  املركز  املاء  كلور  حمض  مع  بتفاعله  الخماس ي 

 
ً
 .معقد لوني بلون أخضربوجود ثالثي كلور الحديد مشكال

 :املواد املستعملة

مل من محلول   0.5مل من حمض كلور املاء املركز، ثم يضاف  200غ أورسينول في  0.4كاشف بيال: يحضر بحل  

 .10% ثالثي كلور الحديد

 محاليل سكرية )ريبوز، غلوكوز( 

 :طريقة العمل

 .مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص1أضف 

 .ل من كاشف بيال إلى كل أنبوبم 3أضف 

 .سخن في حمام مائي مغلي لعدة دقائق ثم اترك األنابيب لتبرد والحظ األلوان املتشكلة

 .سجل املالحظات والنتائج
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 ( تفاعالت السكريات املرجعة والسكاكر املتعددة 2السكريات )3:الجلسة 

 :أهداف الجلسة

 .السكريات املرجعة وغير املرجعةالتعرف على تفاعالت التمييز بين 

 التعرف على االختبارات ملميزة للسكريات املتعددة 

 :مقدمة

العوامل   إرجاع  على  بقدرتها  كيتونية(  أو  )ألدهيدية  حرة  كربونيلية  مجموعة  تحوي  التي  السكريات  تتميز 

 أو أكثر يحمل  
ً
إلى لة لألكسدة بسهولة  مجموعة ألدهيدية قاباملؤكسدة، من خالل إعطائها في محاليلها مركبا

على   االعتماد  يمكن  بالتالي  املوافق.  الكربوكسيلي  الحمض  إلى  املرجع  السكر  ليتحول  كربوكسيلية،  حموض 

في العينات   السكريات  ولكشف ومعايرةبين محاليل السكريات املختلفة،    للتمييزتفاعالت الخاصة اإلرجاعية  

والبول  كالدم   .الحيوية 

 السكريات  
ً
أيضا املرجعة،  بالخاصية  تتمتع جميعها  واملانوز(  والغاالكتوز  الغلوكوز  )مثل  األلدهيدية  األحادية 

الفركتوز تتمتع بالخاصية اإلرجاعية رغم احتواءها على مجموعة كيتونية   الكيتونية مثل  السكريات األحادية 

 .املرجعين وذلك بسبب تحوله في املحاليل القلوية إلى مزيج من الغلوكوز واملانوز 

 

 

 

السكريات الثنائية بعضها مرجع )الالكتوز واملالتوز( وبعضها غير مرجع مثل السكروز، حيث تساهم املجموعتين  

بالتالي   التي تفقد  في تشكيل الجسر األوكسجيبني لتشكيل جزيئة السكروز  للغلوكوز والفركتوز  الكربونيليتين 

 .ة كالنشاء ليست مرجعةخاصيتها املرجعة. كذلك فإن السكريات املتعدد
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 Benedict Test: اختبار بينديكت  :1التجربة رقم 

 :املبدأ

يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات املرجعة عن غير املرجعة. يتألف الكاشف من كبريتات النحاس في وسط 

حيث تقوم  محلول رائق أزرق اللون.  ويكون قلوي ضعيف من كربونات الصوديوم، ، وتضاف سترات الصوديوم 

بند كاشف  في  املوجودة  الثنائية  النحاس  أيونات  بارجاع  املرجعة  األحادية  السكريات  النحاس  أيونات  إلى  كت 

الكربوكسيلية   التسخين أكسيد النحاس ي األحمر بينما تتأكسد السكاكر املرجعة للحموض  والذي يعطي عند 

 املوافقة  

 :املواد املستعملة

مل    800غ من كربونات الصوديوم في  100غ من سترات الصوديوم مع  173كاشف بينديكت: يحضر بإذابة   ▪

سخن املحلول لإلسراع في الذوبان( ثم يرشح املحلول. يضاف إلى الرشاحة محلول مكون  من املاء املقطر )ي

 .مل باملاء املقطر1000مل ماء مقطر ثم يكمل الحجم حتى 100غ كبريتات النحاس املذابة في  17.3من 

 %( 2%، سكروز 2محاليل سكريات )غلوكوز  ▪

 :طريقة العمل

 .مختلفة واكتب عليها اسم املادة السكرية املراد إضافتها لكل أنبوبمل من كاشف بينديكت في أنابيب  1ضع  .1

 .مل من محاليل السكريات كل على حدة إلى األنبوب الخاص به1أضف  .2

3.  
ً
 .رج محتويات كل أنبوبة جيدا

 .دقائق، اترك األنابيب لتبرد ببطء 3-5سخن األنابيب في حمام ماء مغلي ملدة  .4

 .لة السكاكر ذات الخاصة املرجعةالحظ تكون الرواسب وألوانها في حا .5

 دون نتائجك ومالحظاتك  .6

 

 Barfoed Test اختبار بارفويد   :2التجربة رقم 

 يستخدم هذا االختبار للتمييز بين السكريات األحادية املرجعة والثنائية املرجعة 

 :املبدأ

املرجعة والثنائية   األحادية  السكريات  بين  للتمييز  التفاعل  في يستخدم هذا  التفاعل  إجراء  املرجعة من خالل 

وسط حمض ي متوسط الحموضة من حمض الخل حيث يمكن فقط للسكريات األحادية ذات القوة اإلرجاعية  

إلى أوكسيد النحاس ي معطية راسب بلون أحمر    )خالت(  املرتفعة أن ترجع أسيتات  النحاس في كاشف بارفويد 

 .فقدرتها اإلرجاعية ضعيفةيظهر في قعر األنبوب، أما السكريات الثنائية 
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 :املواد املستعملة

حمض    مل من1مل ماء مقطر ثم يضاف  100غرام من خالت النحاس في  4.5كاشف بارفويد: يحضر بحل   ▪

 .50الخل %

  %(2%، مالتوز 2 محاليل سكرية )غلوكوز  ▪

 

 :طريقة العمل

 .مل من كل محلول سكري إلى أنبوب اختبار زجاجي خاص1ضع  .1

 . كاشف بارفويد إلى كل أنبوبمل من 1أضف  .2

وراقب تشكل الراسب األحمر من   ( دقائق5ال تتجاوز    (سخن األنابيب على حمام املاء املغلي لعدة دقائق   .3

 .عدم تشكله

 .دون النتائج واملالحظات .4
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 اختبارات السكريات املتعددة  

 من  السكريات املتعددة هي عبارة عن سكريات ذات وزن جزيئي كبير، يعطي 
ً
 كبيرا

ً
الجزيء الواحد منها عددا

جزيئات السكريات األحادية، تكون هذه السكريات مرتبطة مع بعضها بروابط غليكوزيدية ناتجة عن نزع جزيئة  

ماء من زمرتي الهيدروكسيل لسكريدين متجاورين بحيث يتكون جسر أوكسجيني يربط السكريدات األحادية 

 .على شكل سلسلة

 :تعددةخواص السكريدات امل

 .ال تنحل في املاء بل تشكل محاليل غروية معه ▪

 .ليس لها طعم حلو ▪

 .ال تتمتع بخواص إرجاعية ▪

 من أهم السكريدات املتعددة: 

هو من السكريدات اإلدخارية التي تشكل الغذاء الرئيس ي لإلنسان حيث يتحلمه بأنزيم األميالز   Starch النشاء

 وحدات الغلوكوز املكونة له
ً
. يشكل  Amylopektin واألميلوبكتين    Amyloseيتكون النشاء من األميلوز    .محررا

( )30-20األميلوز  غليكوزيدية  بروابط  فيه  الغلوكوز  جزيئات  وترتبط  النشاء  من  غير  %1-4(  سلسلة  مكونة   )

. أما األميلوبكتين فيشكل الجزء األكبر من النشاء )
ً
 حلزونيا

ً
     %( 80-70متفرعة تأخذ شكال
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 :التجارب العملية

 Iodine Test اختبار اليود 1:التجربة رقم 

 :املبدأ

يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات املتعددة عن السكريات البسيطة حيث يعطي نتيجة إيجابية مع  

يعتمد هذا االختبار على خاصية ادمصاص جزيئات اليود على سالسل السكريات  .السكريات املتعددة فقط

 
ً
 يختلف حسب نوع السكاريد املتعدد )أزرق مع النشاء، بني مزرق مع   املتعددة لتشكل معقدا

ً
ملونا

في النشاء تتوضع جزيئات اليود بشكل أساس ي داخل السلسلة الحلزونية لألميلوز معطية لون   الغليكوجين.(

 إلى  ق كثيف، أما في تفرعات األميلوبكتين فتكون أزر 
ً
 مائال

ً
 أحمرا

ً
كمية اليود املتوضعة أقل وتعطي لونا

 البنفسجي 

 :املواد املستعملة

مل من املاء  100غ من يوديد البوتاسيوم في  5غ من اليود الحر مع  1محلول لوغول اليودي: يحضر بإذابة   ▪

 .املقطر

  %(2%( ومتعددة )نشاء 2%( وثنائية )سكروز 2)غلوكوز محاليل سكريات أحادية  ▪

 :طريقة العمل

 مل من املحاليل السكريّدية )الغلوكوز، السكروز، النشاء.(3ضع في ثالثة أنابيب اختبار نظيفة  .1

كلة في األنابيب .2
ّ
 .أضف لكل أنبوب قطرتين من محلول لوغول اليودي ثم قارن بين األلوان املتش

 ا تالحظ ؟ برد من جديد ماذا تالحظ ؟ فسر ذلك سخن حتى الغليان ماذ .3
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 التجربة الكشف عن محلول سكري مجهول 

 .لديك محلول مجهول هو أحد املحاليل التالية: غلوكوز، فركتوز، ريبوز، سكروز، مالتوز، نشاء، ألبومين

 توضح فيه آلية التمييز بين هذه املحاليل .1
ً
 .اكتب مخططا

 .النوعية للكشف عن هوية هذا املحلول طبق مجموعة التفاعالت  .2
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 ( الكشف عن الحموض الدسمة وثالثيات الغليسيريد 1: الشحوم )4الجلسة 

 :أهداف الجلسة

 .دراسة خاصية انحاللية الشحوم في املاء واملذيبات العضوية املختلفة .1

 .الغليسيريدالتعرف على التفاعالت النوعية للكشف عن الغليسيرول وثالثيات  .2

 .التعرف على التفاعالت النوعية لتمييز الحموض الدسمة سواء املشبعة أو غير املشبعة .3

 :مقدمة

 بشكل أسترات ألغوال معقدة مع الحموض    Lipids)) الليبيدات    الشحوم تعرف  
ً
بأنها مركبات عضوية تكون غالبا

تتميز بأنها مركبات غير قطبية، انحالليتها ضعيفة أو معدومة في املاء، بينما تنحل في املحالت العضوية.   .الدسمة

تأتي في املركز الثاني كمركز للطاقة في الجسم بعد السكريات، وتؤدي وظائف أخرى هامة حيث تساهم في بنية  

أنزيمية )الفيتامينات املنحلة في الدسم(  األغشية الخلوية )الفوسفولبيدات والكوليسترول( وتلعب دور تمائ م 

 وتساهم في ضبط االستتباب الداخلي في الجسم )الهرمونات الستيروئيدية.(

 الحموض الدسمة 

الدسمةتتكون   من سلسلة هيدروكربونية طويلة وزمرة كربوكسيلية طرفية، وتكون مشبعة )جميع    الحموض 

شبعة )تحوي رابطة مضاعفة أو أكثر( مثل حمض الزيت. تكون  الروابط فيها أحادية( مثل حمض الشمع أو غير م 

الحموض الدسمة املشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة األمر الذي يجعل الدهون الحيوانية صلبة على اعتبار  

، أما الحموض الدسمة  )ال تحوي روابط ثنائية(حمض الشمع  أنها مكونة بشكل رئيس ي من حموض دسمة مشبعة

 .)تكون حاوية على رابطة ثنائية واحدة أو أكثر( حمض الزيتن سائلة كما في الزيوت النباتيةالالمشبعة فتكو 

 :أهم الشحوم 

 الدهون البسيطة  .1
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الغليسيريدات: تنتج عن أسترة الغليسرول مع الحموض الدسمة وهي إما متجانسة )تحتوي على نوع واحد  منها  

)تحتوي على أكثر من نوع من الحموض الدسمة(. حسب عدد الحموض  من الحموض الدسمة( أو غير متجانسة  

 الدسمة املتأسترة مع الغليسيرول تصنف إلى أحاديات أو ثنائيات أو ثالثيات الغليسيريد )الشحوم الثالثية.(

 الدهون املركبة )املعقدة( .2

لألغشية الخلوية يتم فيها تأستر إحدى  مكونات هامة ومميزة   Phospholipids: الشحميات الفوسفورية منها         

  الوظائف الكحولية األولية للغليسرول مع حمض الفوسفور 

 

 

 

وتوجد         الخلوية  لألغشية  هامة  مكونات  وهي  السفينغوزين،  أساسها  معقدة  ليبيدات  السفينغوليبيدات: 

غوزين أو أحد مشتقاته، وحمض  بكميات كبيرة في الدماغ والنسيج العصبي ومكونة من ثالث جزيئات هي السفين

 .دسم طويل السلسلة مشبع او غير مشبع، وجزيئة قطبية كبيرة الحجم
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أو  :  ( الستيروالت والستيروئيداتالشحوم املشتقة)  .3  
ً
من أهمها الكوليسترول، يتواجد في املصل حرا

 مع حموض دسمة. يتمثل دوره في بناء األغشية الخلوية مع الشحميات الفوسفورية، وكطليعة ر مؤست
ً
ا

من كولسيترول الجسم  D. % 40 الصطناع الهرمونات الستيروئيدية والحموض الصفراوية والفيتامين  

 .ظرخاصة في الكبد وقشر الك Acetyl-CoA  منه داخلي املنشأ يتم اصطناعه من 60 %خارجي املنشأ، و  
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 دراسة الخاصية الذوبانية للشحوم 1:التجربة رقم 

 :املبدأ

في  انحالليتها  تفاوت  من  االستفادة  يمكن  كذلك  االنحاللية،  خواصها  من خالل  الشحوم  عن  الكشف  يمكن 

واأليتر،  أجل فصلها من مزائجها. تنحل في املحالت العضّوية الالقطبية مثل الكلوروفورم    املحالت املختلفة من

 ذا لون حليبي
ً
كل جميعها في املاء مستحلبا

ّ
 .وأغلبها ينحل في اإليتانول واألسيتون. وتش

 :املواد املستعملة

 أسيتون  ▪

 ايتر ايتيلي ▪

 95ايتانول % ▪

 ماء مقطر  ▪

 زيت نباتي ▪

 حمض دسم )حمض الزيت.(  ▪

 

 طريقة العمل: 

ول   .1
ّ
األ في  وضع  وجافة  نظيفة  اختبار  أنابيب  أربعة  الثاني  2خذ  وفي  مقطر  ماء  أو  2مل  األيتر  من  مل 

 .مل من األسيتون 2مل كحول إيتيلي وفي الرابع 2الكلوروفورم وفي الثالث 

نباتي أو من حمض الزيت4أضف إلى كل أنبوب  .2
ّ
زيت ال

ّ
 .نقاط من ال

 .في األنابيب األربعة خض األنابيب بشكل ّجيد والحظ مدى االنحالل  .3

 .سجل مالحظاتك ونتائجك .4
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 الكشف عن الغليسيرول من خالل تفاعل تشكل األكرولئين  2:التجربة رقم 

 

 

  

 :املبدأ

يستخدم هذا االختبار للكشف عن الغليسرول الحر أو املرتبط مع الحموض الدسمة بروابط استيرية بشكل  

األكرولئين، يتم نزع جزيئي ماء من كل جزئ غليسرول من خالل التسخين  غليسيريدات من خالل تفاعل تشكل  

الصلبة، فيتحول الغليسرول إلى اكرولئين والذي يمكن تمييزه من رائحته  KHSO4   بوجود بيكبريتات البوتاسيوم

 .الواخذة املهيجة لألغشية املخاطية

 

 :املواد املستعملة

 .مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم ▪

 نباتي )زيت الزيتون(زيت  ▪

 :طريقة العمل

 .غ من مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم في أنبوب اختبار0.25ضع حوالي  .1

زيتون 5 أضف .2
ّ
 .قطرات من زيت ال

 سخن بحذر على نار هادئة حتى يسّود املزيج  .3

دة هي رائحة األكرولئين .4
ّ
 .الرائحة الّنفاذة الحا

 

 

 لتمييز الحموض الدسمة الحرةالتفاعل مع خالت النحاس  3:التجربة رقم 
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 :املبدأ

يستخدم هذا االختبار لتمييز الحموض الدسمة الحرة سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة. ال تتفاعل الزيوت أو  

النحاس   ملح  وتعطي  النحاس  خالت  مع  فتتفاعل  الدسمة  األحماض  أما  النحاس  خالت  محلول  مع  الدهون 

خال  مع  الزيت  حمض  يتفاعل   
ً
مثال يمكن  املقابل.  املتكون  النحاس ي  امللح  النحاس.  زيتات   

ً
معطيا النحاس  ت 

حيث أن األمالح النحاسية الخاصة بالحموض الدهنية املشبعة ال تذوب في   .استخالصه بواسطة اإليثر البترولي

املاء وااليتر البترولي بينما أمالح الحموض الدهنية غير املشبعة النحاسية فانها تذوب بااليتر البترولي ملونة إياه  

 بلون أزرق أو أخضر 

 :املواد املستعملة

 .زيت نباتي ▪

 حمض دسم )حمض الزيت.(  ▪

 النحاس )كاشف بارفويد.(محلول خالت  ▪

 .ايتر البترول ▪

 :طريقة العمل

 .مل من محلول خالت النحاس في أنبوبي اختبار2ضع  .1

 5 أضف   .2
ً
 .قطرات من الزيت النباتي إلى أحد األنابيب ومن حمض الزيت إلى األنبوب اآلخر وامزج جيدا

 .مل من االيتر البترولي إلى كل أنبوب2أضف  .3

االيترية العلوية في األنبوب الحاوي على الحمض الدسم بلون أزرق نتيجة احتوائها على  الحظ تلون الطبقة   .4

 .ملح زيتات النحاس، أما في األنبوب الحاوي على الزيت النباتي فتبقى الطبقة االيترية شفافة
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