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 مقدمة:

 

  ت ػحر اإلاخجاوعت وػحر اإلاىدلت في اإلااء  الياسهت)الصحىم أو الذظم: هي مجمىعت مً اإلاشهباث العػٍى

والتي ًمىً اظخخالضها مً ألاوسجت باإلازًباث الالكؿبُت )مشل ؤلاًتر ( hydrophobicللماء 

ً وألاظِخىن(.  واليلىسوؿىسم والىدٌى والبجًز

  ت( عادة، أي إما على وهدُجت لعذم اهدالٌ الصحىم في املحالُل اإلاائُت ؿئنها جىظذ بدالت )اخخجاٍص

شيل سحىم مشاؿلت لألػشُت، أو على شيل كؿحراث مً زالسي أظُل الؼلِعحروٌ في الخالًا 

 lipoproteins –لُبىبشوجحن الصحمُت. هما وأنها جيخلل في البالصما مشجبؿت مع البروجِىاث على شيل 

 وية: ألاهمية الكيميائية الحي

  ت الؿبُت راث ت للصحمُاث هامت لـهم هشحر مً ألامىس الحٍُى إن معاسؿىا الىشحرة في الىُمُاء الحٍُى

 ألاهمُت والبذاهت والخطلب العطُذي ودوس مخخلف الحمىع الذظمت ػحر اإلاشبعت في الخؼزًت.

 : وجخمخع الصحىم بأهمُت خُاجُت بالؼت، ؿهي 

 

ت وفي  .1  جشهُب اإلاخلذساث.جذخل في جشهُب ألاػشُت الخلٍى

هُلى والىسي، أي  9.3غ مً الصحىم حعؿي 1حعخبر اإلاطذس ألاظاس ي للؿاكت في الجعم ) ول  .2

اث والبروجِىاث (  بملذاس غعف ماجضوده العىٍش

ت .3  للماء ٌعمذ بخجضئت اإلايىهاث اإلاائُت للخالًا والتراهُب ) البجى ( جدذ الخلٍى
ً
 واسها

ً
 جىؿش خاظضا

مُت. بعؼ الـُخامُىاث الزوابت .4  أو دوس جمائم أهٍض
ً
 مىظما

ً
 في الذظم جلعب دوسا

 لها الذوس الهام في  .5
ً
هما أن للبروظخاػالهذًىاث وللهشمىهاث العخحروئُذًت والتي حعخبر الذظم ظلـا

 .body homeostasis  -الاظخبباب الذاخلي لجعم غبـ 

ت حشيل  .6  ػم و الامخطاص.التي لها أهمُتها في عملُتي اله  bile acids –الحمىع الطـشاٍو
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ت هامت .7 ٍش  إن الاغؿشاب أو الخلل في اظخلالب الصحىم ًمىً أن ًلىد إلى مشاول ظٍش

ب العطُذي.
ّ
 مشل: البذاهت، الخطل

  :التناذرات الناثجة عن اططراب ثناول الليبيدات 

a. :)اللُبُذاث في الؿبُعت سوهى هادس ورلً لخعذد مطاد هقص ثناولها )عوز الليبيدات 

  خظاهش خاضت عىذ اليعاء وأٌو ًطاب به في خالت واخذة ؿلـ وهي الحمُاث اللاظُت ٍو

 عشع جظهش ؿُه هى اهلؿاع الؿمض.

 ومً أهم أعشاع العىص: الجلذ الجاؾ dry scaly skin  )خاضت عىذ اليعاء( 

  ًُخمؼ اللُىىلئlinoleic acid.وهى ألاهثر عشغت للعىص ، 

  اوي.الزًً ًدبعىن خمُاث كاظُت ال ًمليىن اللذسة  على غبـ الػؼـ الشٍش

b.  :فرغ ثناولها 

  اإلاخالصمتX .الاظخلالبُت 

 .ادة الىاسد مً هزه اإلاىاد أهثر مً اللذسة على اظخخذامها  هاججت عً ٍص

  ادة الىصن  جخجلى بٍض

 .ؿشؽ وىلِعتروٌ الذم 

 .عىذ اليعاء: مبُؼ مخعذد الىِعاث 

 .ًيىن لذي اإلاٍشؼ اظخعذاد للعىشي وكطىس الذسق 
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  الشحميات

الشحميات البسيطة 

simple lipids  

(  الدسم)الدوون 

 الطبيعية

neutral fats 

 الشموع 

waxes 

الشحميات المعقدة 

complex lipids 

الشحميات 

 الفوسفورية 

(الفوسفوليبيدات )   

Phospholipids 

 الشحميات الفوسفوغليسرولية

Glycerophospholipids 

 الشحميات الفوسفهغوزيهية

Sphingophospholipids 

 الشحميات السكرية 

 الغليكوليبيدات

Glycolipids  

 شحميات معقدة أخرى 

 الشحميات المشتقة

derived lipids  

  وىشِىؽ) ؿشؽ وشاؽ كشش الىظش(.جىارس 

  Classificationالتصنيف 

 

 

 

 

 

 

 

 جلعم الصحمُاث إلى أكعام زالزت سئِعُت هي : 

A.  الصحمُاث )اللُبُذاث ( البعُؿتsimple lipids   : وهي اٌعتراث الحمىع الذظمت مع الىدٌى

 )خمؼ دظم + هدٌى (، وخعب هىع الىدٌى جطىف إلى:
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وهي أظتراث الحمىع الذظمت مع الؼلِعشوٌ  : Neutral fatsالذهىن ) الذظم ( الؿبُعُت  .1

وحعمى أًػا بـ زالسي أظُل الؼلِعشوٌ ) الؼلِعشوداث الشالزُت (، إرا واهذ الذهىن بدالت 

 
ً
ىجا    oilsظائلت ظمُذ ٍص

ً
 .  fatsو إرا واهذ بدالت ضلبت ظمُذ دهىها

 ي )زالسي أظُل الؼلِعشوٌ( دظم ؾبُع  خمؼ دظم + ػلِعشوٌ 

وهي اظتراث للحمىع الذظمت مع هدٌى أخادي الهُذسوهعُل ري وصن : waxesالشمىع  .2

ئي مشجـع.  ظٍض

B.  الصحمُاث )اللُبُذاث( اإلاعلذةComplex lipids  : 

  )دظم وهي اظتراث الحمىع الذظمت مع الىدىالث مع مجمىعت أخشي )صمش إغاؿُت ال دظمت(

 بعُـ+ صمشة إغاؿُت(

  :لهزه املجمىعت جطىف إلى 
ً
 وجبعا

ت )الـىظـىلُبُذاث(  .1 وهي جخألف مً خمؼ دظم : Phospholipidsالصحمُاث الـىظـىٍس

 وػٌى باإلغاؿت إلى خمؼ الـىظـىس وأظاط آصوحي وجطىف إلى: 

a. الصحمُاث الـىظـىػلِعشولُت Glycerophospholipids : 

 أظاط آصوحي. خُض جخألف مً خمؼ دظم + ػلِعشوٌ + خمؼ ؿىظـىس +  

b.  يُت  : Sphingophospholipidsالصحمُاث العـىؼىٍص

ً + خمؼ ؿىظـىس + أظاط آصوحي.   خُض جخألف مً خمؼ دظم + العـىؼىٍص

c.  )ت )الؼلُيىلُبُذاث وهىا املجمىعت اإلاػاؿت هي  : Glycolipidsالصحمُاث العىٍش

ً  + ظضيء ظىشي  ظزس هشبىهُذساحي أي أنها جخألف مً: خمؼ دظم + العـىؼىٍص

دُت، الصحمُاث ألامُيُت، الصحمُاث الصحمُاث اإلاعلذة ألاخشي:  .2 مشل الصحمُاث الىبًر

تي، ظزس أمُجي، ظزس  البروجُيُت، خُض املجمىعاث اإلاػاؿت هي على الترجِب : ظزس هبًر

 بشوجُجي.
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C.  الصحمُاث )اللُبُذاث( اإلاشخلتDerived Lipids  : ًخلمهت وهي جيخج ع- hydrolysis لصحمُاث، ل

وجػم: الحمىع الذظمت، الؼلِعشوٌ، العخحروئُذاث، ألالذهُذاث الذظمت، ألاظعام الخلىهُت 

 وػحرها ...

   Fatty acidsالحموض الدسمة 

 ( ٌشاس إلى الطُؼت العامت للحمؼ الذظم بالخاليR-COOH ) 

  ت أخادًت الىشبىهعُل الحمىع الذظمت وبالخالي ؿئن حشخم مً خمؼ  (COOH-)هي خمىع عػٍى

الخل، وهي راث ظلعلت هُذسوهشبىهُت واسهت للماء جشجبـ بضمشة الىشبىهعُل والتي ًمىً لها أن 

 جدششد ؿخطبذ

  (-COOH)  في(PH=7)   ولهزه الضمشة إلـت إصاء اإلااء وبزلً حعؿي خمؼ الذظم الؿبُعُت مخلابلت ،

 واسهت للماء وألاخشي مدبت للماء.أي وظىد صمشجحن إخذاهما ( amphibatic)ألامـُباجُت الضمش 

 ( مً رساث الىشبىن ًتراوح بحن 
ً
 صوظُا

ً
جطؿىع مً ألنها ( 24 – 4والحمىع الذظمت جدىي عذدا

 وخذاث زىائُت الىشبىن. 

  إهما جيىن مشجبؿت مع ألاػىاٌ أو مع أخماع دظمت أخشي أو مىاد ال جىظذ في خالًا الجعم بشيل خش

 أخشي 

  منها جيىن بشيل اظتراث الحمؼ الذظم )جشي 99إر أن أهثر مً الذم جىظذ بشيل خش في بالصما %

اظُل ػلِعشوٌ، اظتراث اليىلعتروٌ، الـىظـىلُبُذاث( وهي مىظىدة غمً ما ٌعمى البروجِىاث 

 الصحمُت.

  لت  هي الحمىع راث العالظل الؿٍى
ً
ومً الجذًش بالزهش أن الحمىع الذظمت ألاهثر شُىعا

 واإلاعخلُمت. 
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 الطُؼت العامت للحمؼ الذظم                          

COO- CH3(CH2) n 

Hydrophilic carboxyl 

group 

(ionized at pH 7) 

Hydrophobic 

hydrocarbon chain 

 ثصنيف الحموض الدسمة 

 عذد رساث الىشبىن  اظم الحمؼ الطُؼت الىُمُائُت

CH3-(CH2)10-COOH 
 ً  lauricخمؼ اللىٍس

 الؼاس

(12:9) 

CH3-(CH2)12-COOH 
 Myristicخمؼ اإلاحرظدًُ 

 الحلُب

(14:9) 

CH3-(CH2)14-COOH 
 Palmiticخمؼ الباإلاُدًُ 

 الىخُل

(16:9) 

CH3-(CH2)16-COOH 
 ً  Stearicخمؼ العدُاٍس

 الشمع

(18:9) 

CH3-(CH2)18-COOH 
 Arachidic خمؼ آلاسشُذًً

 الـٌى العىداوي

(29:9) 

CH3-(CH2)20-COOH 
 Behenicخمؼ البهىًُ 

 )البهىًُ(

(22:9) 

CH3-(CH2)22-COOH  ً  lignoceric (24:9)خمؼ اللُىىظحًر
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 جطىف الحمىع الذظمت خعب دسظت الالإشباع إلى: 

)مػاعـت( واإلاىظىد منها في الؿبُعت ال جدىي سابؿت مضدوظت وهي :  Saturated F.Asالحمىع الذظمت اإلاشبعت 

 (.24 – 4راث عذد رساث الىشبىن )هي الحمىع 

 هى خمؼ الباإلاُدًُ  ⁎
ً
ً C16)خمؼ الىخل  Palmiticوألاهثر شُىعا  Stearic Acid(، خمؼ العدُاٍس

ً C18)خمؼ الشمع   (. C24)خمؼ الشمع الخشبي  Lignoceric A(، وخمؼ اللُىىظحًر

مىً اظخعشاع بعؼ هزه الحمىع هما ًلي:  ⁎  ٍو

a.   ًهشبىن وجىظذ بشيل هام في الحلُب:  رساث 19خمىع راث عذد أكل م 

 CH3-(CH2)2-COOH ( )الضبذة( ً  ( 4:9: خمؼ البىجحًر

 CH3-(CH2)6-COOH( ً  (8:9: خمؼ اليابٍش

A.  :الحمىع الذظمت ػحر اإلاشبعت 

 وهي جدخىي على سوابـ مػاعـت وحشمل: 

 )سابؿت مضدوظت واخذة( وأهمها:الحمىع الذظمت وخُذة الالإشباع  .1

i.  ألاولًُُ خمؼOleic :( )ذ  ( C18:1)خمؼ الٍض

ii.  الباإلاُخىلُئًُِ خمؼPalmitoleic  )ذ الىخل  .(C16:1))ٍص

iii. لىحرؿىهئًُ خمؼ اNervoneic (C24:1). 

وهي جدخىي على سابؿخحن أو أهثر مً الشوابـ اإلاضدوظت الحمىع الذظمت عذًذة الالإشباع:  .2

ت )اإلاػاعـت(   وحشمل:  E.F.Aوحعمى الحمىع الذظمت الػشوٍس

i.  اللُىىلُئًُ خمؼLinoleic ( :)ذ الىخان  (C18:2) (ω-6)خمؼ ٍص

ii.  اللُىىلُيًُ خمؼLinolenic ( :)خمؼ بزس الىخان(ω-3) (C18:3) 

iii.  آلاساشُذوهًُ خمؼArachidonic ()خمؼ الـعخم العىداوي (C20:4)  

iv.  الؼلىباهىدًيًُ خمؼClaupanodenic )ًًخمؼ العشد( (C22:5)  

 الشمع الخشبي 
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 (.19-9: ٌعجي أن الشابؿت اإلاضدوظت بحن رسحي الىشبىن )Δ9 مشاٌٌشحر إلى مىكع الشابؿت اإلاضدوظت،  Δالشمض  ⁎

رسة هشبىن وؿُه أسبع سوابـ مضدوظت  29: أي هى خمؼ دظم ؾىله (C20:4)خمؼ آلاساشُذوهًُ مشاٌ: 

 )مػاعـت(.

: ؿ∞ هما ًمىً لزساث الىشبىن في الحمؼ الذظم أن حعّذ مً النهاًت أومُؼا  ⁎
ً
خمظ اللُىىلئًُ ٌشاس مشال

 مً جلً 6( ألن أكشب سابؿت مػاعـت للنهاًت أومُؼا جلع على بعذ )6-)∞إلُه ب 
ً
( رساث هشبىن اعخباسا

 النهاًت.

للذ كامذ الجمعُت العاإلاُت لعلىم الىُمُاء بخطيُف اعخمذ هدعمُت شائعت ورلً خعب ؾٌى العلعلت " ⁎

لُت:  واعخمذوا بزلً على ألاخشؾ ؤلاػٍش

 αألـا  رسة الىشبىن ألاولى 

 βبِخا رسة الىشبىن الشاهُت 

 γػاما  رسة الىشبىن الشالشت 

وهي عىذ  Cisوهي: إما زىائُت بجهت واخذة ملشون  double bandsهزه الدعمُت أغُف عليها ش يء آخش وهى 

 ".Tronsالاوعان مً هزا الىىع أو مـشوق 

ت ألنها ال جطؿىع مً كبل ⁎ ؤلاوعان مالم ًخىؿش أدهاها وهى خمؼ الىَخان، وجلعب  وكذ ظمُذ بالػشوٍس

ت وظائف مخعذدة ومخخلـت في   في الاظخلالب عىذ الاوعان خُض للحمىع الذظمت الػشوٍس
ً
 سئِعُا

ً
دوسا

 .Prostaglandinsالبروظخاػالهذًىاث الجعم أهمها حشىُل 

 

 وهىان خمىع دظمت أخشي مشل:   ⁎

عِىذًئًُ الحمىع الذظمت الؼىلُت : التي جيشأ مً جـىً الذظم في الجعم الحي مشل خمؼ الَش

Ricindeic  ًُبروه  .Cerebronicوالعحًر

 والزي له أهمُت في معالجت الجزام. Choulmoogricمشل خمؼ الشلمؼشة الحمىع الذظمت الحللُت: 

  ؤلاًيىظاهىئُذاثEicosanoids : 

 رسة هشبىن( وهي خمىع دظمت مخعذدة الالإشباع وجػم:  29) حشخم مً ؤلاًيىظا

 وجخػمً:  Prostanoidsالبروظخاهىئُذاث  .1
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a.  البروظخاػالهذًىاثProstaglandins (PG). 

b.  الىعاهاث الثرومبُتThromboxanes (TX). 

c.  البروظخاظُيلُىاثProstacyclines (PGI). 

ىاث .2 ئِىاث البُؼ )اللىهتًر  . leukotrienes (LT)( التًر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  :بعؼ اإلاالخظاث الهاّمت 

 .ودسظاث اهطهاسها وػلُانها أعلى 
ً
لت واهذ أهثر حعلُذا  ولما واهذ مشهبا ث الذظم ؾٍى

  
ُ
 ودسظاث اهطهاسها وػلُانها أعلى.ولما واهذ دسظت ؤلاشباع هبحرة واهذ أًػا

ً
 اإلاشهباث أهثر حعلُذا

  لإلشباع وجيىن أهثر ؿائذة ولما 
ً
 لعذم ؤلاشباع أما الطلبت أهثر مُال

ً
اإلاشهباث العائلت أهثر مُال

 واهذ أهثر ال إشباع.

 .ىث ألهه ًدخىي على ألاخماع الذظمت ػحر اإلاشبعت خىن أؿػل أهىع الٍض ذ الٍض  ٍص

  :خالضت 

 ت على رساث هشبىن مً ألاخماع ال  16ذظمت التي ٌعخخذمها ؤلاوعان همطذس للؿاكت هي الحاٍو

 ؿما ؿىق.

أما ألاخماع الذظمت التي ٌعخخذمها الؿـل همطذس للؿاكت ؿخدخىي هزه ألاخماع على رساث 

 ( وهي مىظىدة في الحلُب.19هشبىن أكل مً )

  ذ جدىي  رسة هشبىن ؿما ؿىق. 16ظمُع ألاخماع الذظمت التي جخضن ؿىظـاث الؼلِعٍش

  ت لإلوعان أهمها البروظخاػالهذًىاث وهي ػحر مشبعت وأًػا عذًذة ألاخماع الذظمت الػشوٍس

 .Arachnodicالالإشباع وعلى سأظها 

  البروظخاػالهذًىاثProstaglandins :  

 (.Arachidonic Acidsأخماع آلاساشُذوهًُ )هي مشهباث مشخلت مً  .1

ىلىظُت  .2  هامت: خـؼ الػؼـ الذمىي، جدٍشؼ جللظ العػالث اإلالغ..لها جأزحراث ؿحًز

 في .3
ً
 ألاوسجت.ول  جيخج بىمُاث كلُلت ظذا

وكذ جدىي على  15وفي اإلاىكع  11رسة هشبىن وجدىي عذة صمش هُذسوهعُلُت في اإلاىكع  29جدىي  .4

 وظُـت هُخىهُت.

)وهزا ما ًمحزها عً الهشمىهاث(. .5
ً
 حعمل مىغعُا

6. .
ً
 هطف عمشها كطحر ظذا
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روابط مظاعفة 4آلاراشيدوهيك: هو حمع حلقي ًحوي على حمع   

 حعخللب بعشعت إلى هىاجج ػحر ؿعالت عىذ مىاكع اضؿىاعها. .7

ت والبالظمُت. .8 ت جخىاظؿها اإلاعخلبالث على ألاػشُت الىىٍو  أؿعالها الحٍُى

ً مً مشبؿاث البروظخاػالهذًىاث. .9  ٌعذ الاظبًر

 .جخخلف عً بعػها بالضمش الهُذسوهعُلُت والضمشة الىُخىهُت وعذد الشوابـ اإلاػاعـت .19

A. ًًالبروظخاػالهذ (PGE1) E1  : 

 اليلُت(  .1
ً
 جيخجه معظم ألاوسجت )خطىضا

2.  
ً
مىظع وعائي لزا ٌعخخذم إلاعالجت الىلذان اإلاطابحن بالدشىهاث الللبُت الىالدًت وأًػا

 . impotenceبالعىاهت إلاعالجت اإلاطابحن 

 ًشخي العػالث اإلالغ. .3

ٌعخخذم إلاعالجت الخلشخاث الىاظمت عً اإلاعالجت اإلاذًذة بمػاداث الالتهاب ػحر  .4

 العخحروئُذًت.

 ٌعخخذم لخدٍشؼ املخاع. .5

اث البُػاء )لها عالكت بالذؿاع( .6 ىاث في الىٍش  جىظذ على شيل اللُيىجٍش

ت )لها عالكت بالخخثر(   وعلى شيل الترومبىعاهاث في الطـُداث الذمٍى

B.  ًًالبروظخاػالهذF2( ألـاPGF2α :) 

 .مىظع وعائي 

 .)ًدشع الخللطاث الشخمُت )ملبؼ للشخم 

  الترومبىعاهاثThromboxanes: 

 .Thromboxane A2أهمها:  ⁎

ت وجدخىي على هُيل البيخان الحللي اإلالؿىع بزسة  ⁎ وكذ اهدشـذ في الطـُداث الذمٍى

 الاهسجحن.

 وأهم ألادواس التي ًلىم بها:  ⁎

 ٌعضص ججمع الطـُداث. .1

 وعائي.ملبؼ  .2

 ًلبؼ العػالث اإلالغ. .3
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 ًدشن اليالعُىم داخل الخلىي. .4

  ىاث  :Leukotrienesاللىهتًر

 .اث البُؼ م اللُبىأهسجُىاص مىظىدة في الىٍش م أهٍض  جدشيل عً ؾٍش

  سوابـ مػاعـت. 3جخمحز بىظىد 

  )جلبؼ العػالث اإلالغ )خاضت في الشئخحن 

 ىاث  .Cأهمها اللىهتًر

 والؿبُعت:جىاظذها بجعم ؤلاوعان 

  :ئت أخشي لدعحر في الذوسان، ظعم ؤلاوعان هي بشوجِىاث ػحر مىدلت باإلااء ؿُجب أن جشجبـ مع ظٍض

 مىظىدة بشيل أظاس ي )جشجبـ ب( البروجِىاث الصحمُت.

 باألوسجت: ؿخيىن بالشيل اإلاؤظتر.

  :في الؿبُعت 

 مطذسها خُىاوي  Fats دهىن  .1
ً
 ت.مشبع –ضلبت بذسظت خشاسة الؼشؿت  –: دائما

ىث  .2  مطذسها هباحي oilsٍص
ً
 ػحر مشبعت. –ظائلت بذسظت خشاسة الؼشؿت -: دائما

ائية للحموض الدسمة:  الخواص الفيًز

ائُت للحمىع الذظمت ؾٌى العلعلت ودسظت ؤلاشباع.  حعىغ الخىاص الـحًز

 جذخل في مدالث الذظم )الاًتر واليلىسوؿىسم، الخ..(. : Solubilityالحلىلُت  .1

 جىدل في اإلااء أما ألاؾٌى ؿال جىدل في اإلااء..   أي:   الذظمت راث العالظل اللطحرةوألاخماع 

 
ً
 مع ؾٌى العلعلت. إرا

ً
 الاهدالٌ في اإلااء ًدىاظب عىعا

 :  Melting pointهلؿت الاهطهاس  .2

ادة عذد الشوابـ اإلاضدوظت في الشيل اإلالشون.   جدىاكظ دسظت الاهطهاس بىلطان ؾٌى العلعلت، وبٍض

 ً ًيىن خمؼ ألاظُدًُ وخمؼ ألاولًُُ بشيل ظائل بزل

 أما خمؼ الباإلاُدًُ بشيل ضلب 

 هي بال لىن : Color, odor, tasteاللىن، الشائدت، الؿعم  .3
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 الحمىع الذظمت راث العالظل اللطحرة لها سائدت مخششت وؾعم خاد.

لت ؿهي بال سائدت وال ؾعم.  الحمىع الذظمت راث العالظل الؿٍى

 الكيميائية للحموض الدسمةالخواص 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  خىاص عائذة للضمشة )الىظُـت( الىشبىهعُلُت-COOH : 

ت اإلاشيلت مً الحمىع الذظمت راث salt formationحشىُل ألامالح  .1 : ؿاألمالح الللٍى

لت حعمى  الطىابحن العالظل الؿٍى

 

R-COOH + NaOH  R-COO-Na+ + H2O                              

 (Soup)                                              

ر بالؼلِعشوٌ لدشىُل Esterificationالاظترة  .2
َ
: ًمىً للحمىع الذظمت أن جؤظت

ذاث الشالزُت، أما ألاظترة بالىدىالث أخادًت الهُذسوهعُل ؿخعؿي الشمىع.  الؼلِعٍش

 ى وظُـت ألذهُذًت.ًمىً أن جشظع الىظُـت الىشبىهعُلُت إل: Reductionالاسظاع  .3

      
    
→            

B. :الخىاص العائذة للشابؿت اإلاضدوظت 

الخواص الكيميائية 

 للحموض الدسمة

خواص عائدة للزمرة الكربوكسيلية 

 

-COOH 

 تشكيل الأملاح 

Salt formation 

 الاسترة 

Esterfication 

 الارجاع

Reduction 

 خواص عائدة للرابطة المزدوجة

 الهدرجة

addition of 

Hydrogen 

إضافة )التيودن 

(اليود  

addition of Iodine 

 تثبيت الأكسجين 

addtition of 

Oxygen 
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الحمىع الذظمت ػحر اإلاشبعت جػاؾ إليها رسحي : addition of Hydrogenالهذسظت  .1

 هُذسوظحن وحشيل خمؼ دظم مشبع، مشاٌ: 

 

   (   )    

    (   )      
   
→     (   ) 

         (   )       

ً                                                     خمؼ ألاولًُُ                           خمؼ العدُاٍس

 

ًمىً إغاؿت الُىد ؿخدشيل مشخلاث ًىدًت، : addition of Iodineالخُىدن )إغاؿت الُىد(  .2

 مشاٌ: 

CH3(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH + I2  CH3(CH2)7-CHI-CHI-(CH2)7-COOH 

ً                                      خمؼ ألاولًُُ    دي اًىدو خمؼ العدُاٍس

                 

                                                                                         : addition of Oxygenجشبُذ ألاهسجحن  .3

 O = O  

                                                                                          |      | 

CH3(CH2)7-CH2-CH2-(CH2)7-COOH + O2  CH3-(CH2)7-CH-CH-(CH2)7-COOH 

 

ً                              (Oleic peroxide)ؿىق أهعُذ ألاوالًًُ   خمؼ العدُاٍس

  Natural Fatsالدسم الطبيعية 

  ذاث وحعمى الصحىم الشالزُت أو زالزُاث الؼلِعشوٌ أو   Triglyceridesالثري ػلِعٍش

ئاث زالسي أظُل  3وهي اظتراث الؼلِعشوٌ مع  أخماع دظمت، وفي الؿبُعت مً الىادس أن جخىاظذ ظٍض

ً )ًدخىي على الؼلِعشوٌ بىـغ الحمؼ الذظم في الىغعُاث الشالر مشل زالسي العدُا ئاث  3ٍس ظٍض

ً(، وزالسي الباإلاُدًُ )ًدخىي  ئاث مً خمؼ الباإلاخًُ(  3مً خمؼ العدُاٍس  ظٍض
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  معظم الذظم الؿبُعُت هي ضلبت )مشل

ذ  ىث منها ؿمشالها ٍص دهً الضبذة( أما الٍض

خىن،   الٍض

ىث عائذة إلى  وإن الحالت العائلت لهزه الٍض

اخخىائها على عذد هبحر مً ألاخماع 

عذا الذظمت راث الشوابـ ػحر اإلاشبعت 

خىن  ذ الٍض  الزي ًدىي خمؼ اللُىىلًُُ واللُئىلًُُ، ٍص

ذاث الشالزُت هي: خمؼ الشمع وخمؼ الىخل   في الؼلِعٍش
ً
ولعل أهثر الحمىع الذظمت وظىدا

ذ.  وخمؼ الٍض

 ( ًم 
ً
ذ بذءا ؼلِعٍش ( أو جأخز ول مً رسحي الىشبىن الؿشؿُخحن 13وجشكم رساث الىشبىن في التٌر

ذ عىذما ًخأظتر βوالزسة الىظؿى الحشؾ  αالحشؾ  ؼلِعٍش دشيل عادة زالر مماهباث للتٌر ، ٍو

 الؼلِعشوٌ بشالزت خمىع مخخلـت.

ائية للدسم الطبيعية   الخصائص الفيًز

 إلااء وإهما جىدل في املحالث الالكؿبُت.ال جىدل في االحلىلُت:  .1

ػىُت بالحمىع الذظمت ػحر اإلاشبعت ؿهي ظائلت بِىما  باعخباسها (M.P)هلؿت اهطهاسها:  .2

ادة  جلً الؼىُت بالحمىع الذظمت اإلاشبعت ؿهي ضلبت وبالخالي جىخـؼ دسظت اهطهاسها بٍض

 عذد الشوابـ ػحر اإلاشبعت وجضداد باصدًاد ؾٌى العلعلت.

: الىلُت منها ال لىن لها والؾعم وال سائدت، أما الياسوجِىىئُذاث ؿهي لؿعم، الشائدتاللىن، ا .3

 اإلاعؤولت عً اللىن ألاضـش لليعُج الصحمي وهزلً خلُب البلش والضبذة.

 الخصائص الكيميائية للدسم الطبيعية 

 

 الخخىائها على : Acrolein testاخخباس ألاهشولحن  .1
ً
 الؼلِعشوٌ.إًجابُت الاخخباس هظشا
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ت على خمىع دظمت ػحر مشبعت : addition of Hydrogenإغاؿت الهُذسوظحن  .2 ىث الحاٍو الٍض

ًمىً إغاؿت الهُذسوظحن إليها بىظىد الىُيل وىظُـ مشيلت خمىع دظمت مشبعت وهزا ًـُذ 

 في اضؿىاع الذظم الطلبت والضبذة.

ت على خمىع دظمت ػحر الذظم الؿبُعُت الحا: Addition of Halogenإغاؿت الهالىظحن  .3 ٍو

ىت الُىد  مشبعت ًمىً أن ًػاؾ إليها رسحي ًىد ليل سابؿت مضدوظت وهزه حعمى  Iodine)كٍش

number)  ػشام مً اإلاادة الذظمت وهزه جـُذ في  199وهي عذد ػشاماث الُىد اإلامخطت مً كبل

ىث.  حعُحن سظت الاشباع في اإلاادة الذظمت والتي هي أعلى في الٍض

ت على : addition of Oxygenسجحن إغاؿت ألاه .4 ًمىً أن ٌشاؾ ألاهسجحن للذظم الحاٍو

 البحروهعُذ )
ً
( والتي هي مشهباث ػحر معخلشة ًمىً peroxidesخمىع دظمت غي مشبعت مشىال

 أن جخدٌى إلى خمىع أو هُخىهاث أو ألذهُذاث أو هدىالث.

ىت الحمىغت .5 لخعذًل  KOHالللىي  وهي عذد اإلاللُؼشاماث الالصمت مً: acid number كٍش

 غ مً اإلاادة الذظمت وهي جـُذ في معشؿت مذة بلاء اإلاادة الذظمت وضالخُتها الؼزائُت.1خمىغت 

ؿيها خُض ًخدلمه لشابـ الاظخحري في اإلاىاد الذظمت هلؿت الػعف ٌعذ ا:   Hydrosisالحلمهت  .6

عؿي الؼلِعشوٌ والحمىع الذظمت، هما ًمىً أن جخم ا ماث اللُباص َو لحلمهت بأظغ مشل بأهٍض

الطىد والبىجاط وجذعى العملُت في هزه الحالت بالخطبن خُض جدشيل الطىابحن والؼلِعشوٌ 

 الحش. 

ىت الخطّبن  .7 وهي عذد (: Kottstofer number)عذد وىحعخىؿش   Saponification numberكٍش

غ مً اإلاادة الذظمت وهي حعؿي ؿىشة عً الىصن 1الالصمت لخطبن  KOHاإلاللُؼشاماث مً الللىب 

بي للمادة الذظمت. ئي الخلٍش  الجٍض

ٌعشؾ الضهخ بأهه مُل اإلاىاد الذظمت إلى الـعاد هدُجت لخبذٌ هُمُائي ًؤدي إلى : Rancidityالضهخ  .8

خم رلً بعذة ؾشق أهمها:  ظهىس سائدت وؾعم ػحر معخدعىحن ٍو
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a.  الـعاد بالخدلمهHydrolysis  : ماث اللُباص على الذظم لخدشس الحمىع جىزش أهٍض

 في الهػم 
ً
ذ مً خمىغت الىظـ إرا صادث الحمىغت ظببذ ععشا الذظمت مما ًٍض

 في ألامعاء وإرا ججاوصث الذسظت زالزت أضبدذ مادة ظامت، ومً اإلاـُذ أن 
ً
وؿعادا

 هخزهش أن خضن أي مادة دظمت إلاذة جخجاوص ظيخحن ًؤدي إلى الضهخ.

b.  :ًمً للحمىع الذظمت اإلاخدشسة بالخدلمه العابم أن جخأهعذ الـعاد باألهعذة

مخدىله إلى خمىع دظمت ػىلُت أو الذهُذًت أو هُخىهُت. وحعىد سائدت الضهخ إلى 

 وظىد أمشاٌ هزه اإلاشهباث.

عخعمل عادة لخأظُل خذور الضهخ بجزواث الطىدًىم أو ؿُخامحن   Eَو

  Waxesالشموع 

لت هي أظتراث  ⁎ لىدىالث أخادًت الهُذسوهعُل مع ألاخماع الذظمت اإلاشبعت والال مشبعت ؾٍى

 ضلبت، وأهثر ملاومت للحلمهت مً الذظم 
ً
العلعلت )هدىالث أعلى مً الؼلِعشوٌ(، وهي عادة

ذ(،  ؼلِعٍش  الؿبُعُت )التٌر

 للضمشة الىدىلُت الذاخلت في جشهُبها ؿلذ ضىـذ إلى: ⁎
ً
 وجبعا

وهي أظتراث الىدىالث راث العالظل اإلاعخلُمت مع الحمىع : True waxesشمىع خلُلُت  .1

، والزي هى اظتر لىدٌى اإلاحرهُل مع خمؼ - Bees’ Waxesالذظمت مشل: شمع الىدل 

 الباإلاُدًُ 

 

CH3-(CH2)28-CH2-O-OC-(CH2)14-CH3 

 

دًُ وهى اظتر اليىلِعتروٌ مع أخماع الباإلاُ Lanolineالالهىلحن شمىع اظتراث اليىلِعتروٌ:  .2

ً أو ألاولًُُ، جىظذ في دظم البششة.  أو العدُاٍس
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ًخىاظذان في الؿبُعت على شيل اظتر خمؼ الباإلاُدًُ أو اظتر : E,Dاظتراث الـُخامُىاث  .3

 .ً  خمؼ العدُاٍس

 في جشهُب الشمىع ؿهي: ⁎
ً
 أما أهم الىدىالث وألاهثر شُىعا

H3C-(CH2)14-CH2-OH                                                    Cetyl alcohol  

H3C-(CH2)24-CH2-OH                                                      hexanosanol 

H3C-(CH2)28-CH2-OH                               triacontanol (myricylacohol) 

 : Phospholipidsالفوسفوليبيدات 

ؿلم عليها أًػا  ⁎ وهي مشهباث كؿبُت شاسدة جخألف مً هدٌى  (Phosphatides)الـىظـاجُذاث ٍو

.ً  مشجبـ بشابؿت ؿىظـىدي اظتر مع زىائي اظُل ػلِعحروٌ أو مع العـىؼىٍص

 همعخىدع للمشاظُل  وجمشل الـىظـىلُبُذاث اللُبُذاث ⁎
ً
العائذة في الؼشاء الخلىي وهي حعمل أًػا

ت. ت ولبعؼ البروجِىاث وهزلً همشبخاث لألػشُت الخلٍى  داخل الخلٍى

ت، ؿهى ًلىم بىظائف إغاؿُت في الحعم مشل العىسؿاهخاهذ  ⁎ أما ػحر اإلاشجبـ منها باألػشُت الخلٍى

.الشئىي، وهميىهاث هاّمت في الطـشاء خُض لخىاضها الخ
ً
 في ظعل اليىلِعتروٌ رّوابا

ً
 ىظُـُت دوسا

 زّمت ضىـان للـىظـىلُبُذاث: ⁎

A. )ت على الؼلِعشوٌ هعمىد ؿلشي لها: )ػلِعشو/ؿىظـىلُبُذاث  جلً الحاٍو

B. )ظـىؼى/ؿىظـىلُبُذاث( :ً ت على العـىؼىٍص  جلً الحاٍو

  الؼلِعشوؿىظـىلُبُذاثGlycerophospholipids : 

ذاثعلى الؼلِعشوٌ جذعى الـىظـىلُبُذاث التي جدخىي  ⁎  .بالـىظـىػلِعٍش

 جدخىي على خمؼ الـىظـاجُذًً.ولها جؤلف الطف الشئِس ي في الـىظـىلُبُذاث و 

 : Phosphotadics acidالحمؼ الـىظـاجُذي  .1

ئُت مشجـعت ⁎  وهى ػلِعشوٌ مؤظتر بدمػحن دظمحن مخخلـحن، أوصانهما الجٍض

ذ C16مشل: خمؼ الىخل  ⁎  ما ًيىن أخذهما C24، خمؼ الشمع الخشبي C18، خمؼ الٍض
ً
، وػالبا

 عىذ 
ً
 مً الؼلِعشوٌ،  C2وآلاخش مشبع عىذ  C1مشبعا

 وجخأظتر الضمشة الؼىلُت الشالشت في الؼلِعشوٌ بدمؼ الـىظـىس.

https://manara.edu.sy/



  

19 
 

وهى ًىظذ همشهب اهخلاٌ )مخىظـ( في اضؿىاع الصحىس الشالزُت وال ًىظذ بشيل خش إال بىمُاث  ⁎

.
ً
 غئُلت ظذا

مىً  ⁎ لضمشة الـىظـاث اإلاىظىدة في الحمؼ الـىظـاجُذي أن جخأظتر إلى مشهب آخش ًدىي صمشة ٍو

 هدىلُت مشل: 

a. :ً ً  العحًر  وهىا ًدشيل الـىظـاجُذًل ظحًر

b. :وهىا ًدشيل الـىظـاجُذًل اًخاهٌى أمحن )العُـالحن( الاًخاهٌى أمحن 

م الترمبىهُىاص     في جشهُب أهٍض
ً
والزي ًذخل في جشهُب: الؼمذ العطبي والىخاعحن، وأًػا

Thrombokinase .الزي ٌعّشع عملُت الخخثر 

c. :خُض ًدشيل الـىظـاجُذًل وىلحن )اللِعخحن( اليىلحن 

مىع الخطاق    في الىلل العطبي وهمخضن ملجمىعاث اإلاُدُل هما ٍو
ً
 هاّما

ً
والزي ًلعب دوسا

 في الىكاًت مً حشمع العؿ
ً
ىح الذاخلُت للشئخحن الىاش ئ عً الخىجش العؿحي الخاسجي وله دوسا

 الىبذ.

d. : خٌى (  الاًىىٍص خٌى خٌى )اللُبىٍص  خُض ًدشيل الـىظـاجُذًل اًىىٍص

لها إلى  عخعمل للخخلظ مً شحىم الىبذ بخدٍى ىظذ في اليسج الىبذًت والذماػُت َو ٍو

 ٌ خى  لُبىٍص

 اإلالاومت للحمؼ )عطُاث العل( وكذ اهدشف في الجشازُم 

. خٌى لها إلى لُبىٍص ً الصحىم مً الىبذ بخدٍى  وله أهمُت دوائُت خُض ًـُذ في جدٍش

 : Cardiolipinالياسدًىلُبحن  .2

ئحن مً خمؼ الـىظـاجُذي مشجبؿحن مع بعػهما عبر صمشجيهما الـىظـاجُت  ⁎ ًخألف مً ظٍض

لؼلِعشوٌ( وهى إلى ظضيء إغافي مً الؼلِعشوٌ )زىائي ؿىظـاجُذًل ا

 الؼلِعشوؿىظـىلُبُذ.

 ٌعخبر الياسدًىلُبحن ميىن هام للؼشاء اإلاخلذسي الذاخلي لألػشُت الجشزىمُت. ⁎

 هى اإلاشهب الىخُذ الزي له ضـت معخػذًت. ⁎
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 : plasmalogensالبالظمىلجُىاث  .3

عىذما ٌعدبذٌ الحمؼ الذظم الىاكع عىذ الىشبىن ألاٌو للؼلِعشوؿىظـىلُبُذ بضمشة  ⁎

 ػحر مشبعت مشجبؿت بشابـ اًتر مع لب ظضيء ػلِعشوٌ ًيخج البالظمالىظُىاث ألىُل

 وهى ًىظذ في الذماغ والعػالث. ⁎

 : Platelet Activating Factor (PAF)العامل اإلاـعل الطـُحي  .4

هى ػلِعشوؿىظـىلُبُذ اًخحري ػحر اعخُادي ؿُه صمشة الىُل مشبعت في الاًتر مشجبؿت مع الىشبىن 

 :أظدُل عىذ الىشبىن الشاوي للؼلِعشوٌ وهىألاٌو وزمالت 

a. ت والالتهاب الحاد  ًشجبـ مع اإلاعخلبالث العؿدُت لبذء خىادر الخشاس اللٍى

b.  .ٌعبب ججمع الطـُداث وهضع خبِباتها مً الذاخل 

c. .ا  ًؤّدي بالبالعاث إلى جىلُذ ظزوس ؿىق ألاواظُذ )والتي لها دوس هام في كخل البىخحًر

  العـىؼىؿىظـىلُبُذاثSphingophospholipids : 

توهي زاوي أضخم مجمىعت مً الصحىم اإلاىظىدة في  ⁎  ألاػشُت الخلٍى

⁎   ً  مً خمؼ الىخل  18جخألف مً ػٌى العـىؼىٍص
ً
طؿىع داخل الجعم بذءا رسة هشبىن ، ٍو

C16 ت جبلى خشة وصمشة ً صمشة ػىلُت زاهٍى ، وخمؼ الـىظـىس، وأظاط آصوحي، خىي العـىؼىٍص

 . C24ؼ دظم أمحن جشجبـ مع خم

ذعى الىاجج  ⁎ بالعحرامُذ مشل: خمؼ الشمع الخشبي، خمؼ الجرؿىهًُ، بشابـ أمُذي ٍو

Ceramide  ًدىي صمشة ػىلُت أولُت جشجبـ مع: هما 

ل وىلحن:   .1  ؿىظـىٍس

  ل وىلحن أو العـىؼىمُلحن  ظحرامُذ ؿىظـىٍس

ت التي جذخل في جشهُب أػشُت خالًا اليعُج  ⁎ الذماغي حعذ مً الصحىم الـىظـىٍس

 العطبي وخاضت ػمذ الىخاعحن.

ً + خمؼ دظم = ظحرامُذ ⁎  ظـىؼىٍص

 ظحرامُذ + خمؼ ؿىظـاجُذي + وىلحن = العـىؼىمُلحن ⁎

 هىعىص )ػاالهخىص(: .2

  ذ بروٍص   cerebrosidsظحرامُذ الؼاالهخىص أو العحًر

ت التي جذخل في جشهُب الذماغ، اللُف العطبي. ⁎  وهي مً الصحىم العىٍش
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ظحرامُذ الؼلىوىص الزي ًذخل في جشهُب اليسج ػحر العطبُت  هما ًمىً أن حشيل ⁎

 )أػشُت الخالًا الجىُيُت اليعُجُت(.

 أظُدُل الؼاالهخىصأمحن:  -Nخمؼ الىىسأمُيًُ و  .3

  ذاث  الؼىؼلُىٍص

ت التي جذخل وبتراهحز مشجـعت في جشهُب اليعُج العطبي.  ⁎  وهي مً الصحىم العىٍش

ذ GM3إن  ⁎ ئت واخذة  هى أبعـ ػىؼلُىٍص مىظىد في اليسج ًدىي على: العحرامُذ، وظٍض

ئت واخذة مً خمؼ الىىسأمُيًُ. ئت واخذة مً الؼاالهخىص، وظٍض  مً الؼلىوىص وظٍض

⁎ GM1 .ٌعمل همعخلبل لعمىم اليىلحرا في أمعاء اليائً الحي 

  

3 M G 

اإلاىظىد في ألاظـل سكم ًذٌ على هجشة 

 اإلاشهب في الاظدششاب الىسقي
ذ ؼ العُالًُأخادي خم  جمشل الؼىؼلُىٍص

 

  أماGM1  ًشخم م  َو
ً
ئت واخذة  GM3ؿهى ألاهثر حعلُذا ًدىي على العحرامُذ، وظٍض

ئت واخذة مً  ئخحن مً الؼاالهخىص، وظٍض أظُدُل الؼاالهخىصأمحن، -Nمً الؼلىوىص، وظٍض

ئت واخذة مً خمؼ الىىسأمُيًُ.  وظٍض

 

دُت )أظترة الضمش الؼىلُت في الؼاالهخىص مً وهي مً الصحىم : C3ػاالهخىص معلـً عىذ  .4 الىبًر

ذ( وهي ما ًؿلم عليها العلـاجُذاث. ذاث مع خمؼ الىبًر بروٍص  العحًر

  Steroidsالستيروئيدات 

مخطلت مع  Phenanthrene وهي شحمُاث جدىي في جشهُبها زالر خللاث ظذاظُت جذعى الـُىاهتًرً ⁎

رسة هشبىن وهي التي  17( راث الـ steraneخللت خماظُت مشبعت لدشيل بمجمىعها هىاة العخحران )

 ًؿلم عليها اظم الىىاة العخحروئُذًت.
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ًلحم بىىاة العتران عادة صمشجا  ⁎

هى اإلاُدُل  C13مُدُل أخذهما في 

وهى اإلاُدُل  C10وآلاخش في  18

، ولهما الخىظه الـشاغي إلى 19

 )الدشىُل 
ً
( وحعذان βألاعلى دوما

 لخىظُه اإلاخبادالث في هىاة 
ً
مشظعا

 العتران.

 

هما جلحم بهزه الىىاة ظلعلت  ⁎

وجطىف ، C17ظاهبُت عىذ 

 لهزه العلعلت إلى
ً
 : العخحروئُذاث جبعا

(في اإلاىكع OH-زه اإلاشهباث على صمشة )وجدىي ه C10أو  C9أو  C8العلعلت الجاهبُت العخحروالث:  .1

 (.3سكم )

ت:  .2 والىشبىن ألاخحر في العلعلت هى هشبىهعُلي ؿهي  C5العلعلت الجاهبُت الحمىع الطـشاٍو

 .C24راث 

ت والبروظعتروهُت: العلعلت  .3  .C21وعذد رساث الىشبىن  C2الجاهبُت ؿيها الهشمىهاث اللشٍش

 ت وجطىف إلى:: ال جدىي ظلعلت ظاهبُالهشمىهاث الجيعُت .4

A.  )ت )الاهذسوظُىاث  C19هشمىهاث ظيعُت رهٍش

B. )ت )الاظتروظُىاث  C18 هشمىهاث ظيعُت أهشٍى

 الكوليسترول 

 

جذعى  C8ظخحروٌ العلعلت الجاهبُت  ⁎

 اًضو أوهخُل

 بنية الستيرويد1
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دىي سابؿت مضدوظت بحن ) C3بِخا في  OHًدىي صمشة  ⁎  ( C6و C5ٍو

 وىلعخحن(-6-5هُذسوهس ي،-3اظمه العلمي:  ⁎

طىع في ظمُع خالًا الجعم و اليىلعتروٌ  ⁎ الخالًا الىبذًت  بخاضتمشهب خُىاوي اإلاطذس هما ٍو

م   مً الاظدُل وى أهٍض
ً
 . Aوالذماػُت والؼذد الجيعُت والىظش بذءا

 ؾالئع اليىلعتروٌ:  ⁎

 ألهمُت اليىلعتروٌ ؿؿالئعه مخعذدة، وبعؼ هزه الؿالئع:
ً
 هظشا

FFA AA Glucose Acytel CoA 

Free Fatty Acid Amino Acid اث  العىٍش
ماث، وهي الؿلُعت  أهٍض

 ألاظاظُت

 .LDLًىلل مً الىبذ إلى ظمُع خالًا الجعم بشيل بشوجِىاث شحمُت مىخـػت الىشاؿت  ⁎

خم إؿشاػه في الطـشاء بشيل وىلعتروٌ  ⁎  لجمُع الهشمىهاث العخحروئُذًت ٍو
ً
ٌعذ اليىلعتروٌ ظلـا

ت.  ػحر مخبذٌ أو بشيل خمىع ضـشاٍو

ت، وفي اضؿىاع ؿُخامحن  ⁎ ، إغاؿت العخباسه ؾلُعت لدشيل الحمىع Dًذخل في جشهُب ألاػشُت الخلٍى

ت والهشمىهاث العخحروئُذًت.  الطـشاٍو

 ًىظذ اليىلعتروٌ في الجعم بشيلحن:  ⁎

ت. اث الذم الحمشاء، الحطُاث اإلاشاٍس  خّش: في الذماغ، الىخاع الشىوي، هٍش

ىظذ إلى ظاهب الحش في بالصما الذم ودظم مؤظتر: مع خمؼ دظم عاٌ الىشبىن،  ذ؛ ٍو ذعى العتًر ٍو

 البششة.

⁎  
ً
ت معببا مىً لليىلعتروٌ أن ًخىاظذ على ظذس ألاوعُت الذمٍى  الخطلب العطُذي.ٍو

 مطحر اليىلعتروٌ:  ⁎
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 ال ًيىن بشيل خّش وإهما مؤظتر وبشيل أظاس ي  .1
ً
ً دائما ًؤظتر مع مشهباث أخشي ختى ًخّضن، والخخٍض

 ن الحاظت إلُه.في الىبذ لحح

ت. .2  ًخدٌى لحمىع ضـشاٍو

عّمى اليىلعتروٌ الطـشاوي للمعاهمت في عملُتي الهػم والامخطاص. .3  ًػاؾ للطـشاء َو

ت(: هي مؤظعت ألاظاط ؿيها الطـشاء التي جدخىي الحمىع  ⁎ ت )اإلاعٍى الحللت الىبذًت الطـشاٍو

ت   اليىلعتروٌ )وهى اإلايىن الشئِس ي(  –الـىظـىلُبُذاث  –الطـشاٍو

 

ت  مً الىاخُت الىُمُائُت الحٍُى

ت اليىلعتروٌ  D3ؿُخامحن  الهشمىهاث العخحروئُذًت الحمىع الطـشاٍو

 رسة هشبىن  25-24 رسة هشبىن  27
 رسة هشبىن  21الحذ ألاكص ى 

مىً أكل )  (18،19،29ٍو
 رسة هشبىن  25

 الحموض الصفراوية 

ل الـىظـاجُذًل وىلحن  ⁎
ّ
شي ت َو ت وال عػٍى جخألف الطـشاء مً خلُـ مائي مً مشهباث عػٍى

 اإلاشهباث ألاهثر أهمُت في الطـشاء.
ً
ت همُا  وألامالح الطـشاٍو

ت الشئِعُت أو جخضن في اإلاشاسة ختى  ⁎ ًمىً للطـشاء أن حعبر مً الىبذ إلى العـج عبر اللىاة الطـشاٍو

ىظذ منها  Cholanic acidsخلاث هُذسوهعُلُت ألخماع اليىالهًُ وكذ اخخُاظها للهػم وهي مش ٍو

 هىعحن:

a.  ت أولُت وهي خمؼ اليىلًُ والذًىهس ي وىلًُ وهي جدشيل في : Primary Aخمىع ضـشاٍو

 الىبذ مً اليىلعتروٌ وهزه ألاخماع جشجبـ مع: 

 .ًُالؼلِعحن لدشيل: الؼلُيىوىلًُ والؼلُيىدًىهس ي وىل 
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 .ًُلدشيل الخىسووىلًُ أو الخىسوهُىىدًىهس ي وىل ً  أو مع الخىٍس

ت اإلاشجبؿت هزه جـشص إلى الطـشاء لخؿشح على شيل أمالح )مع الطىدًىم( إلى  وألاخماع الطـشاٍو

 لدعاعذ في إماهت الذظم.ألامعاء 

b.  ت ت زاهٍى ت خُ: Secondary Aخمىع ضـشاٍو ا اإلاعٍى -ض ججزع وهي جدشيل في ألامعاء بـعل البىخحًر

OH  في الىشبىنC7  )ًُلُدشيل )خمؼ الذًىهس ي وىلًُ وخمؼ اللُخىوىل 

عاد امخطاص  ⁎ ت ألاسبعت مً ألامعاء وجـشص مشة أخشي في الطـشاء 95هزا َو % مً الحمىع الطـشاٍو

ت  الىبذًت( والباقي ًؿشح في البراص. -)الحللت اإلاعٍى

ت زىائُت الجاهب  ⁎ الهُذسوهعُلُت هي ألـا في الاججاه )جخىغع  خُض أن ول صمشهاإن الحمىع الطـشاٍو

ئاث  ؿىق معخىي الحللت( وصمشها اإلاُدُلُت هي بِخا )جخىغع جدذ معخىي الحللت( لزلً جمخلً الجٍض

مىً أن حعمل هعىامل معخدلبت في ألامعاء معاعذة مباششة على تهُؤ زالسي  وظهحن كؿبي وال كؿبي ٍو

اظُت.أظُل الؼلِعحروٌ والصحىم ألاخشي مً أظل  ماث البىىٍش  الخذسن باألهٍض

ت  ⁎ م الىخُذ الهام إلؿشاغ اليىلِعتروٌجضود ألامالح الطـشاٍو ورلً إما هىاجج اظخلالبي أو  الؿٍش

 همعاعذ غشوسي في إؿشاغ اليىلِعتروٌ مً خالٌ الطـشاء 

مع إؿشاص ًجب أن ًخىاكذ  ًجب أن وشحر أن جدشن اليىلِعتروٌ مً الىبذ إلى الطـشاء ⁎

ت وإرا اخخل خذر الاكتران هزا ودخل اليىلِعتروٌ الطـشاء بشيل  الـىظـىلُبُذ وألامالح الطـشاٍو

مىً أن ًترظب باإلاشاسة ت واللِعخحن اإلاىظىد أن جزًبه ٍو   أهثر مً أن حعخؿُع الامالح الطـشاٍو
ً
مىزسا

ت اليىلِعترولُت  بمشع الحطُاث اإلاشاٍس
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 الهرموهات الستيروئيدًة: 

 

ألاظاظُت لها هي اليىلعتروٌ الؿلُعت 

 وجطىف هزه الهشمىهاث إلى: 

A. الاظتروظُىاث، الهشمىهاث الجيعُت :

 البروظعتروهاث، الاهذسوظُىاث.

B. اليىسجُيىظخحروئُذاث :

ت،  اليىسجُيىظخحروئُذاث العىٍش

 اليىسجُيىظخحروئُذاث اإلاعذهُت.

 

  الاٌعتروظُىاثEstrogens : 

 جخمحز بـ:  Estranهي مشهباث مشخلت مً هىاة ؤلاظتران 

ت  Aخللت  .1  عؿٍش

 .C10في  CH3عذم وظىد  .2

 .C3في  OHوظىد  .3

 .C17في  O-أو  OH-وظىد  .4

 

 أهىاع الاٌعتروظُىاث : 
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 E2الاستراديول 

 ,C3)في  (OH-)يحميس بىجىد •

C17)   

الاسحروجين الأكثر فعاليت •

 في العضىيت 

يفرز من المبيض، المشيمت، •

وبكمياث قليلت جداً من 

 الخصى وقشر الكظر 

 E1الايسترون 

و  C3في  OH-يحميس بىجىد •

(=O ) فيC17  

 

يحشكل بأكسدة الاسحراديىل •

   C17في المىقع 

 E3الاستريول 

في  (OH-)يحميس بىجىد •

(C17, C16 ,C3)  

 

يحشكل بأكسدة الاسحراديىل •

 . C16في المىقع 

وله دور في الكشف عن الكثير من الأمراض أثناء  E3 المركب الاسحروجيني الأكثر جىاجداً في الحمل هى الاسحريىل

 .من المشعراث الحي جشير إلى الإصابت المنغىليتالحمل مثل جألم الجنين، وهى أيضاً 

 

  ٌى ًشجبؿان في ذ لُؿشخان في الطـشاء   C3الاظترون والاظتًر بدمؼ الؼلىوىسوهًُ أو بدمؼ الىبًر

.  أو في البٌى

 .  للبدض عً مشيلت خيعُت عىذ ألاهثى هبدض عً ؤلاظترادًٌى

  ٌى  للبدض عً مشيلت لذي الجىحن هبدض عً الاظتًر

 الاهذسوظُىاث Androgens : 

وهزلً اإلاخُلت في  C17و  C3في ول مً  (O=)أو  (OH-)، جخمحز بىظىد Androstanمشخلاث اهذسوظخان  هي ⁎

C10  وC13. 

 أهىاعها: ⁎

  ًطىع م أهمها الدعخىظترون: وهى الاهذسوظحن الشئِس ي وألاهثر ؿعالُت واإلاـشص مً الخطِخحن ٍو

خدٌى في بعؼ الخالًا الهذؾ إلى  اليىلعتروٌ بىاظؿت خالًا لُذٌؽ  (DHT)دي هُذسوحعدعخحرون ٍو

  ألاهذسوظدىذًىن، والذيهُذسو اًبي مشلهما وجـشص الخطُت بعؼ الاهذسوظُىاث ألاكل ؿعالُت :

 اهذسوظخحرون 
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 .وأظترة الذيهُذسو اًبي اهذسوظخحرون ًيخج اإلاشهب ألاهذسوظُجي ألاظاس ي للشش الىظش 

  ذ معخللباث  3هما ًىظذ للذيهُذسو اًبي اهذسوظخحرون جشجبـ مع أخماع الؼلىوىسهًُ والىبًر

.  لدشيل مشخلاث جؿشح في الطـشاء أو في البٌى

 ٌش اليىلعترو
ّ
خدٌى في اليسج املحُؿت إلى ٌعخمذ إؿشاص الدعخىظترون بشيل أظاس ي على جىؿ ، ٍو

ىظذ له معخلبالث في أ وسجت الجلذ جذعى مشهب أهثر ؿعالُت وهى الذي هُذسو اهذسوظخحرون ٍو

 الخالًا الهذؾ.

  اسجـاع واخذة أو أهثر مً الهشمىهاث ألاهذسوظُيُت لذي اإلاشأة ًذٌ على ضـت الاظترظاٌ لذيها )ضـاث

 ػحر ظمالُت(.

 .ادة الهشمىهاث ألاهذسوظُيُت في ظً اإلاشاهلت جؤدي لحب الشباب  ٍص

 ادة الهشمىن الشئِس ي وخذه أو الهشمىهاث ال ادة بٍض .كذ جيىن الٍض
ً
ت ظمُعها أو الازىان معا  شاهٍى

 

 71-:كيتوستيروئيدات 

  ذًت جدىي على وظُـت هُخىهُت في  ، وحشمل:C17وهي مشخلاث ظخحرٍو

الاًخىوىالهىلىن، ألاهذسوظخحرون، الذي هُذسو اًبي اهذسوظترون، والاًبي اهذسوظترون، والتي هي 

 معخللباث 

 ظش.لألهذسوظُىاث اإلاـشصة مً الخطِخحن وكشش الى      

 ( ًمع عىذ الزوىس.29-19( مؽ عىذ ؤلاهار و )5-15هُخىظخحروئُذ( هى )-17إن الاؿشاص الُىمي في البٌى م ) 

ت الخىاظلُت وفي أوسام )جىارس وىشِىؽ(  جضداد هزه الىمُت في ؿشؽ وشاؽ كشش الىظش واإلاخالصمت الىظٍش

 الخطِخحن واإلابُػحن.

 كطىس ألاكىاد.وعىذ الزوىس في خالت  )داء أدٌعىن(جدىاكظ في كطىس كشش الىظش 

 

  البروجستروهاتProgestrones : 
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ؼىان  ⁎  Pregnaneمشخلت مً هىاة البٌر

 ًـشص مً الجعم ألاضـش في اإلابُؼ خالٌ الىطف الشاوي مً الذوسة الؿمشُت واإلاً اإلاشُمت أزىاء الحمل. ⁎

 

مع خمؼ الؼلىوىسوهًُ لُـشص في البٌى أو  C3الزي ًخدذ في اإلاىكع الشيل ػحر الـعاٌ هى البحرػىاهذًٌى  ⁎

 الطـشاء.

 

 ؼىان وجمخاص بـ: : الكورثيكوئيدات  وهي مشخلاث مً البٌر

 .C3في  O=وظىد  .1

 . C4-C5سابؿت مضدوظت في  .2

 .C17صمشة هُخىهُت في  .3

 وجطىف إلى:  ⁎

A.  :الؼلىوى وىسجُذوىئُذاث 

 C17في  OH-أوهس ي وىسجُيىئُذ( جخمحز بىظىد  -11وهي )

B. ُذاث اإلاعذهُت:اليىجُيىئ 

 .C11في  (OH-)دًىهس ي وىسجُيىئُذ( وألاظاس ي منها هى الالذوظخحرون خُض -11وهي )

 دًىهس ي وىسجُيىظخحرون(. -11واليىسجُيىئُذ آلاخش اإلاـشص مً كشش الىظش هى )

 والجذًش بالزهش أن اظخعماالث البروظعترون والاظتروظحن هي خبىب مىع الحمل بأهىاعها املخخلـت.

 ثطبيقات الهرموهات الستيروئيدًة

 

 البروجسترون: 

دىي صمشة هُخىهُت في اإلاىكعحن  21 ⁎  .6-5هما ًدىي سابؿت مشبعت في اإلاىكع  21,3رسة هشبىن، ٍو

 اظخخذامه: في اضؿىاع خبىب مىع الحمل، والتي ًىظذ منها هىعحن: ⁎

 مشترهت مع الاظتروظحن )بشوظعخحن + اظتروظحن( .1

 بشوظعترون هلي. .2

 لخؿبُلاث ػحر صحُدت وعلى سأظها  ⁎
ً
الدعدعخحرون هشمىن بّىاء ٌعخخذم في ػحر مياهه هشحرا

ؤدي لخأزحراث ظلبُت  اغت لبىاء العػالث والـائؼ ًتراهم في الىبذ ٍو ب الٍش اظخخذامه في مشاهض جذٍس

 جيىن اإلاشخلت ألاولى مً حشّمع الىبذ.
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الاظتروظحن ورلً إلاىع الحمل وال خؿش على البروظعترون إما أن ٌعخخذم لىخذه أو باإلاشاسهت مع  ⁎

 اظخخذامه خالٌ ؿترة ؤلاسغاع ؿلِغ له جأزحر غاس على الىلُذ.

ت. ⁎ جعلها أهثر ملاومت للحُىاهاث اإلاىٍى  خُض ًؤزش في مخاؾُت عىم وبؿاهت الشخم إلاىع الخعشِش ٍو

) جىظُم الاهجاب( الاظتروظحن( أهثر ما ًمىً في جىظُم ألاظشة -حعخخذم الهشمىهاث )البروظعترون  ⁎

 خُض ٌعخعاع بهزه اإلاشهباث عً عمل اإلابُؼ ؿخخصبـ ؤلاباغت.

 

 الكورثيزون: 

 ٌعخخذم في الطىاعاث الذوائُت همػاد لاللتهاب ومػاد ورمت. ⁎

 له دوس في معالجت الىشحر مً ألامشاع اإلاىاعُت واإلاـطلُت وإهػاط الشئت. ⁎

 كذ جيىن الهشمىهاث ألػشاع عالظُت أو دوائُت. ⁎

 

 التستوسترون:

 عىذ اليعاء: ٌعخخذم همػاد لالٌعتروظحن.

 )
ً
ت )إلظهاس الشعش مشال  عىذ الشظاٌ: ٌعخخذم في خاٌ هلظ الطـاث الجيعُت الشاهٍى

 

 :  Lipoproteinsالليبوبروثينات 

 

ان الصحىم اإلامخطت مً الؿعام واإلاطىعت مً كبل الىبذ واليعُج الصحمي ًجب أن جيخلل بحن  ⁎

نها، وبما أن الصحمُاث ػحر روابت في اإلااء ؿاإلاشيلت مخخلف ألاوسجت  وألاعػاء الظخعمالها وجخٍض

 جىمً في هُـُت هللها إلى وظـ  مائي )اإلاطىسة(.

م اشتران الصحمُاث أخادًت اللؿب )زالسي أظُل الؼلِعشوٌ  ⁎ جطبذ هزه اإلاىاد روابت عً ؾٍش

ت واليىلِعتروٌ( واظتراث اليىلعتروٌ( مع الصحمُاث املحبت للماء )الصحمُاث  الـىظـىٍس

جىلل زالزُاث أظُل الؼلِعشوٌ واظتراث البروجِىاث الصحمُت الزوابت في اإلااء، والبروجِىاث لدشىُل 
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اليىلِعتروٌ بىاظؿت أهماؽ مخخلـت مً ظعُماث البروجحن الصحمي )خُض لجمُعها بيُاث 

 مدشابهت(

 التي جخألف مما ًلي:  ⁎

 التي ًخم هللها داخله.: جىغع الصحمُاث لب دظمي ال كؿبي .1

ت ؾبلت أخادًت ظؿدُت )جدُـ باللب(:  .2 ئاث كؿبُت مً الصحىم الـىظـىٍس مؤلـت مً ظٍض

 ووىلِعتروٌ خش )ػحر مؤظتر( جخىظه بضمشها اللؿبُت إلى الخاسط.

 وهى الجضء البروجُجي مً البروجِىاث الصحمُت.: Apoproteinالطمُم البروجُجي  .3

خم هللها في أما باليعبت للحمىع الذظمت ال ⁎ حشة التي جيشأ في البالصما ؿخيشأ مً جدلل الصحىم ٍو

 مً ؿئاث 
ً
البالصما بشيل معلذاث مع ألالبىمحن الزي ٌعخبر همزًب ؿعاٌ وهىزا هشي أن هشحرا

 : Lipoproteinsالصحمُاث جىلل في الذم على شيل بشوجِىاث شحمُت 

 جطيُف البروجِىاث الصحمُت: ⁎

 : Chylomicronsالذكائم الىُلىظُت  .1

 
ً
جىلل الصحىم الشالزُت مً ألامعاء إلى اليسج املخخلـت عذا اليلُت وهي راث هشاؿت مىخـػت ظذا

 لؼىاها بشالسي اظُل الؼلِعشوٌ.

 : Chyl. Remnants بلاًا الذكائم الىُلىظُت .2

وهي بلاًا ػىُت باليىلِعتروٌ، جؤخز مً كبل الىبذ وهي جيخج عً الذكائم الىُلىظُت بعذ 

 لمهتها خ

 :  very low density lipoproteins (VLDL)بشوجِىاث شحمُت وغُعت الىشاؿت  .3

 جشبـ الصحىم الشالزُت في الىبذ وجدملها إلى اليعُج الصحمي.

 

 : intermediate.D.L.P (I.D.L)بشوجِىاث شحمُت مخىظؿت الىشاؿت  .4
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والىطف آلاخش ًؤخز مً  LDLوهي بلاًا ػىُت بئٌعتراث اليىلِعتروٌ وجخدٌى هطف همُتها إلى 

 كبل الىبذ.

 :  low density lipoproteins   (LDL)بشوجِىاث شحمُت خـُـت الىشاؿت .5

خلخظ عملها بىلل  ٌعذ الحامل الشئِس ي لليىلِعتروٌ في الذم بشيل اٌعتراث اليىلِعتروٌ، ٍو

 اليىلِعتروٌ مً الىبذ إلى اليسج املخخلـت.

 : high density Lipoproteins (HDL)بشوجِىاث شحمُت عالُت الىشاؿت  .6

جىلل اليىلعتروٌ مً ألاوسجت املخخلـت إلى الىبذ وجضود الذكائم الىُلىظُت والبروجِىاث 

 ( الالصمت. Apoproteinsالصحمُت وغُعت الىشاؿت بالطمائم البروجُيُت )ألابىبشوجِىاث 

ت لهزه اإلاشهباث:  ⁎  ألاهمُت الىُمُائُت الحٍُى

نها ) ألامعاء ( إلى ألاوسجت باظخصىاء اليلُت، الذكائم الىُلىظُت:  .1  هلل الصحىم الشالزُت مً أماهً جيٍى

2. VLDL:  هلل الصحىم الشالزُت مً ألامعاء واليسج إلى اليسج الصحمُت 

3. LDL :هلل اليىلعتروٌ مً الذوسان إلى ألاوسجت املحُؿُت ليل البذن 

4. HDLىد البروجحن ؿُه.: هلل اليىلعتروٌ بشيل أظاس ي للىبذ ألهىا بداظت لىظ 
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