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Lipids الدھون 

 

 الدھون :وھي عبارة عن مواد عضویة غیر متجانسة لھا القابلیة على الذوبان في المذیبات العضویة 

 الالقطبیة مثل األیثر والبنزین والكلوروفورم وغیرھا اال انھا  ال تذوب في الماء ، تستخدم الدھون 

:بوظیفتین أساسیتین للقیام  

كعناصر تركیبیة لألغشیة_ 1  

كشكل من اشكال الطاقة المخزونة _ 2  

وكربون والتي ھنالك أصناف مختلفة من الدھون ،تحتوي جمیعھا على تراكیب ال قطبیة شبیھة بالھیدر  

.تمنحھا طبیعة زیتیة أو شمعیة غیر ذائبة في الماء   

:تقسم الدھون حسب خواصھا الكیمیاویة الى ثالث أقسام رئیسیة   

.(Waxes) والشموع  (Oils) والزیوت   (Fats) وتشمل الشحوم :الدھون البسیطة _ 1  

(Phospholipids) وتشمل الدھون المفسفرة:الدھون المركبة _ 2  

(Glycolipids) والدھون السكریة                                   

(Sphingolipids) والدھون االسفنجیة                                 

.والفیتامینات الذائبة في الدھون ) الستیرویدات(وتشمل الكولسترول : الدھون المشتقة _3  

:Fatty acids  األحماض الدھنیة 

ت او أحماض امینیة الیفاتیة طویلة السلسلة تدخل في تركیب الدھون البسیطة ھي عبارة عن مركبا
والمركبة وتعتبر اللبنة االساس في بناء عدة أصناف من الدھون ،تتمیز األحماض الدھنیة باحتوائھا 
على سلسلة ھیدروكربونیة منتھیة بمجموعة كربوكسیل قد تكون ھذه السلسلة مشبعة أو غیر مشبعة 

حماض الدھنیة بعضھا عن البعض األخر في طول سلسلتھا وفي عدد وموقع اواصرھا غیر تختلف األ
:بعة ،ومن أمثلة األحماض الدھنیةالمش  
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الكلیسیریدات المتعادلة لیس لھا القابلیة على التفاعل مع محلول خالت النحاس، ولكن األحماض 

) في الطبقة المائیة السفلى(الشحمیة الحرة المشبعة تتفاعل مع ھذا المحلول لتنتج راسب أخضر مزرق 

مالح النحاس الخضراء اللون بینما األحماض الشحمیة غیر المشبعة تعطي مع محلول خالت النحاس أ

والذائبة في طبقة البترولیوم إیثر وبذلك یمكن بسھولة التمییز بین األحماض الشحمیة المشبعة وغیر 
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18:1 cis   q Oleic acid 

الكشوفات الخاصة بالدھون :

)خالت النحاس بواسطة 

الكلیسیریدات المتعادلة لیس لھا القابلیة على التفاعل مع محلول خالت النحاس، ولكن األحماض 

الشحمیة الحرة المشبعة تتفاعل مع ھذا المحلول لتنتج راسب أخضر مزرق 

بینما األحماض الشحمیة غیر المشبعة تعطي مع محلول خالت النحاس أ

والذائبة في طبقة البترولیوم إیثر وبذلك یمكن بسھولة التمییز بین األحماض الشحمیة المشبعة وغیر 
.المشبعةبواسطة ھذا التفاعل 
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 16:0 Palmitic acid 1_  

 

 18:0 Stearic acid 2_  

 

18:1 cis   q Oleic acid 3_  

 

 الكشوفات الخاصة بالدھون 

بواسطة (كشف الالتشبع _ 1  

 الكلیسیریدات المتعادلة لیس لھا القابلیة على التفاعل مع محلول خالت النحاس، ولكن األحماض 

 الشحمیة الحرة المشبعة تتفاعل مع ھذا المحلول لتنتج راسب أخضر مزرق 

 بینما األحماض الشحمیة غیر المشبعة تعطي مع محلول خالت النحاس أ

والذائبة في طبقة البترولیوم إیثر وبذلك یمكن بسھولة التمییز بین األحماض الشحمیة المشبعة وغیر 
 المشبعةبواسطة ھذا التفاعل 
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CH3(CH2)16COOH + (CH3COO)2Cu             2CH3COOH 

Stearic acid  

(CH3(CH2)16COO)2Cu 

 

CH3(CH2)7CH   CH(CH2)7COOH + (CH3COO)2Cu           2CH3COOH 

Oleic acid 

(CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COO)2Cu 

:طریقة العمل   

(1ml)من الحامض الدھني غیر المشبع ویوضع في أنبوبة اختبار وتؤخذ أنبوبة اختبار أخرى  یؤخذ    

من الحامض الدھني المشبع ، یضاف لكال األنبوبتین عشر قطرات من محلول  (1ml) ویوضع فیھا 

:خالت النحاس فنالحظ %) 10(   

.ظھور محلول أخضر في األنبوبة األولى في الطبقة األیثریة العلیا _ أ  

.ظھور راسب أخضر مزرق في الطبقة المائیة السفلى لألنبوبة الثانیة _ ب  

.تجنب الرج الشدید لألنبوبة لمنع تكوین مستحلب ثقیل : مالحظة   

 

 : Iodine Test 2 _ كشف الیود  

 تكون األحماض الشحمیة الموجودة في الشحوم الحیوانیة مشبعة تماماً بینما تلك الموجودة في الزیوت

النباتیة تحتوي على واحدة او أكثر من األواصر المزدوجة إن إضافة الیود الى األواصر المزدوجة    
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ول الیود بینما یظھر الیود عند في األحماض الدھنیة غیر المشبعة یؤدي الى تشبعھا واختفاء لون محل  

.أضافتھ الى األحماض الدھنیة المشبعة   

CH3(CH2)16COOH+ I2No Reaction 

CH3(CH2)7CH   CH(CH2)7COOH + I2CH3(CH2)7CH  CH(CH2)7COOH 

 I      I 

 

:طریقة العمل   

شحمي مشبع والثانیة یضاف محلول الیود قطرة فقطرة الى أنبوبتي اختبار تحتوي األولى على حامض  

نالحظ اختفاء اللون في األنبوبة الثانیة تدریجیا الى أن تتشبع األواصر /حامض شحمي غیر مشبع    

.المزدوجة  ویظھر لون الیود ثانیة بینما یظھر لون الیود في األنبوبة األولى من أول قطرة تضاف   

 

:الكشوفات الخاصة بالكولسترول _ 3  

 عندما تعامل الستیرویدات التي تحتوي على أواصر غیر مشبعة في ظروف غیر مائیة مع حوامض 

 قویةفإنھا تتفاعل لتعطي نواتج بألوان ممیزة ، واعتمادا على ظروف التجربة فإن األلوان الناتجة 

فاعل تكونتظھراختالفات كبیرة من مركب الى أخر ، باإلضافة الى أن المیكانیكیة التي یجري بھا الت  

.معقدة الى حد ما    

Salkowski Test كشف سالكو فسكي _ أ  

 كشف مھم یستخدم للكشف عن الكولسترول یعتمد على تكون ألوان ممیزة و واضحة عند معاملة

الكولسترول مع حامض الكبریتیك المركز ، ولكي یتم ھذا الكشف بنجاح یجب أن تكون األوعیة   

باإلضافة الى أن المحالیل المستخدمة یجب أن ) غیر رطبة(ة جافة الزجاجیة المستخدمة في التجرب  



االولالكیمیاء الحیاتیة العملي                                                                                  الفصل   

 

 
5 

.تكون غیر مائیة   

 

:طریقة العمل   

من الكولسترول المذاب في الكلوروفورم و یضاف لھ نفس الحجم من حامض الكبریتیك    (1ml) یؤخذ 

لونة یرج المحلول جیدا ثم یترك لحین انفصالھ على شكل طبقتین ، الطبقة العلیا تكون م  H2SO4 

) .أخضر مصفر(أخضر  ناً المركز باللون األحمر بینما تتخذ الطبقة السفلى لو  

 

 : Liberman – Burchards Test بورخارد–كشف لیبرمان _ ب  

الكبریتیككشف آخر خاص بالكولسترول ، یستخدم في ھذا الكشف حامض الخلیكالالمائي مع حامض  

حیث یالحظ ضھور لون وردي یتغیر الى البنفسجي ثم الى المركز واللذان یضافان الى الكولسترول ،  

االخضر المزرق كدلیل على حدوث التفاعل ، كما أنھ من الممكن بواسطة قیاس كثافة اللون تحدید    

) .تقدیر كمي(كمیة الكولسترول بصورة تقریبیة   

:طریقة العمل   

(5%)  المذاب بالكلوروفورم في أنبوبة اختبار نظیفة وجافة ثم ن محلول الكولسترول م (1ml)یؤخذ 

 یضاف لھ (1ml) من حامض الخلیكالالمائي ، بعد ذلك تضاف قطرتان من حامض الكبریتیك

.المركز ، تمزج محتویات األنبوبة بحذر ثم تترك لعدة دقائق مع متابعة اللون الذي یتكون     

 

 : Acrolin Test كشف األكرولین _ 4  

حیث یفقد الكلیسیرول جزیئتان من الماء بالتسخین مع مادة مجففةاختبار مھم خاص بالكلیسیرول ،   

الدیھاید غیر(ویتحول الى مادة متطایرة ذات رائحة نفاثة تشبھ رائحة الدھن المحروق) نازعة للماء(   
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مع ھذا الكشف ممیز للكلیسرول سواء كان حر أو متحد ،  Acrolin یسمى باألكرولین )مشبع   

.األحماض الدھنیة   

 H2C     OH  H  

        HC     OH       KHSO4  C      O + 2H2O 

      H2C     OH  C H  

       Glycerol CH2 

Acrolin 

 

 یالحظ من المعادلة أن بیكبریتات البوتاسیوم تعمل على سحب جزیئات الماء من الكلیسیرول بالتسخین

.ویتحول الى األكرولین  

:طریقة العمل   

كمیات متكافئة من الكلیسیرول و بیكبریتات البوتاسیوم في أنبوبة اختبار جافة ، تسخن األنبوبةتوضع   

.بعنایة في البدایة وبعد ذلك بشدة مع متابعة التغیر الذي یحدث في محتویات االنبوبة    

 : Rancidity 5 _تزنخ الدھون  

ة االعتیادیة وأصبح لھا طعم اصطالح یطلق على الدھون التي تركت معرضة للھواء بدرجة الحرار  

 ورائحة كریھة بسبب احتوائھا على الحوامض الشحمیة المتطایرة ، حیث یحدث تغیر في الصفات

:الفیزیاویة والكیمیاویة للدھون ، ھناك نوعین من التزنخ أو تنتج الزناخة عن طریقین مختلفین ھما   

 : Hydrolytic rancidity زناخةالتمیؤ_ أ  

 وھي تحلل الدھون بفعل انزیمات أو كائنات مجھریة مسببة تحرر حوامض شحمیة ذات سلسلة قصیرة 

لھا روائح غیر مرغوب بھا كما یحدث في الزبد ویساعد على  (Volatile fatty acids VFA)متطایرة 
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.حدوث ذلك كل من الرطوبة والحرارة   

:Oxidative rancidity زناخة التأكسد_ ب  

 یحدث ھذا النوع من الزناخة بشكل خاص في الزیوت الحاویة على حوامض شحمیة غیر مشبعة ، 

 حیث تتأكسد تلك الحوامض وتتحول الى مركبات ذات سلسلة قصیرة من الكیتوناتوااللدیھایدات

األوكسجین ، الضوء ، . (الشحمیة المتطایرة مما تسبب إعطاء الرائحة الخاصة بھا والحوامض   

.كلھا عوامل تساعد على حدوث ھذا النوع من االزناخة )ة والرطوبة الحرار  

:طریقة العمل   

 یحضر آنیاً محلول مكون من إضافة قطرتین من (%1) فینولفثالین إلى (2ml) من (%0.5 ) ھیدروكسید

 الصودیوم ، بعد ذلك توضع في أنبوبتي دھن قدیم ودھن جدید ویضاف لكل أنبوبة من ھاتین األنبوبتین 

.وتتم متابعة األلوان المتكونة في كال األنبوبتین ) قطرة  –قطرة (المحلول المحضر سابقاً   

 

) :الرقم الحامضي (تقدیر الحامضیة للدھون _ 6  

 نتیجة للخزن قد تتعرض الدھون الى التزنخ وبنوعیھ تزنخ التأكسد او تزنخ التحلل مؤدیاً الى تحرر

األحماض الدھنیة ، ونتیجة لھذا فإن كمیة األحماض الدھنیة الموجودة في الدھون تعطي مؤشر كبیر    

.حول عمر ونوعیة الدھن   

 

ھو عدد مل غرامات ھیدروكسید البوتاسیوم الالزمة لمعادلة  :  The acid value رقمالحامضیة 

.األحماض الدھنیة الحرة الموجودة في واحد غرام من الدھن   

:یقة العمل طر  

%12زیت الزیتون بتركیز (من الزیت  دلیل الفینولفثالینفي دورق مخروطي وأضف الیھ قطرتین من  (2ml)ضع 
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الفاتح وسجل حجم  الورديلحین ظھور اللون   KOH من ھیدروكسید البوتاسیوم   (0.1N) ، بعد ذلك سحح مع   

.القاعدة النازلة من السحاحة   

:الحسابات  

بالنموذج المأخوذحساب وزن الدھن _ 1  

w.tv 

12      100 

x 2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

X=0.24 gm (weight of oil in the sample ) 

KOH حساب وزن القاعدة _ 2  

� =
�.�

��.��
∗ 

����


 

0.1 =
�. �

56
∗ 

1000

�
 

w.t = M gm   لتحویلھ الى وحدة الملیغرام 1000×M (نضرب   

. من الدھن  (0.24g )الالزمة لمعادلة االحماض الدھنیة الحرة الموجودة فيKOH یمثل عدد ملغرامات  Mالوزن 

w.t KOH                           w.t oil 

 M                      0.24 

 X 1 

 X= mg 

الالزمة لمعادلة االحماض الدھنیة الحرة الموجودة في غرام واحد من الدھنعدد ملغرامات ھیدروكسید البوتاسیوم   

:The saponilication value رقم التصوبن_ 7   

 ھو عدد ملغرامات ھیدروكسید البوتاسیوم الالزمة لمعادلة األحماض الدھنیة الناتجة من التحلل الكامل 
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القاعدة ھیدروكسید البوتاسیوم فإن استراتحیث انھ عند التصعید مع . لواحد غرام من الدھون   

رقم ) الصابونیات(الكلیسیرول تتحلل لتعطي الكلیسیرول و أمالح البوتاسیوم لألحماض الدھنیة   

.التصوبن یعطي معلومات مھمة حول طبیعة األحماض الدھنیة الموجودة في الدھون   

 

:طریقة العمل   

أنقل محتویات البیكرمن مذیب مناسب    3ml الدھن في بیكر نظیف وأذبھ بحوالي  من  1gm زن بدقة 

بغسل البیكر عدة مرات بكمیات قلیلة من المذیب المستخدم   250mlكاملة الى دورق مخروطي سعة 

حضر في نفس الوقـــت          0.5mol /L  من ھیدروكسید البوتاسیوم الكحولي وبتركیز 25ml أضف 

أجري عملیة التصــعید . دورق مخروطي آخر یحتوي جمیع مكونات الدورق األولى عدا الدھن   

دقیقة وبعد ذلك برد الدورقین بتركھما فترة من الوقت في درجة حرارة الغرفة  30للدورقین ولمدة   

.     وبوجود دلیل الفینولفثالین    0.5 mol/L بتركیز    HCL أخیراً سحح ضد حامض 

:الحسابات   

من   1gm ان االختالف في القراءة بین الدورقین یعطي عدد الملیلترات من ھیدروكسید البوتاسیوم المطلوبة لصوبنة   

.الدھن   

وبما ان ثالث جزیئات من الحامض الدھني تزاح من  56الوزن الجزیئي للقاعدة ھیدروكسید البوتاسیوم یساوي   

إذن  Triglyceride 

 ����������������� =
�∗ !∗����

"#$%&# '()#*+)%$ �#,&-� (. .%�
 

Average molecular weight of Fat =3 ×56×1000/S 


