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  :Lipids) اللبيدات(الدهون * 

المواد الكربوهدراتية من حيث أنها تحتوي فقـط علـى       ) اللبيدات(تشبه الدهون   
و لكن نسبة األكسيجين في الـدهون    . على الكربون و الهيدروجين و األكسيجين     

فمثالً ثالثي الستيرين وهو أحـد أنـواع        ، أقل مما هي عليه في الكربوهيدرات     
 تكون فيـه نـسبة األكـسيجين إلـى          C57H110O6ميائية  الدهون و صيغته الكي   

والدهون تتقاسم خاصية عامة و هي أنها ال تـذوب فـي            . 55 : 3الهيدروجين  
  .etherالماء و لكنها تذوب في المذيبات العضوية مثل اإليثير 

  :و يمكن تقسيم الدهون إلى قسمين أساسيين و هما
  :Fatty acids دهون تحتوي على أحماض دهنية -1

و يشمل هذا النوع الدهون المعروفة و الشائعة مثل الزبد و الزيوت النباتية و          
عبارة عن سلسلة هيدروكربونية غيـر      و الحامض الدهني    . دهون الحيوانات 

و يتكون جزيء الـدهون     . COOH-متفرعة و تنتهي بمجموعة كربوكسيل      
 Glycerolمن هذا النوع من اتحاد جزيء من كحول الجليسيرول الثالثـي            

و تسمى الروابط الكيميائية الـثالث      . مع ثالثة جزيئات من األحماض الدهنية     
المتكونة بين جزيء الجليسرول و جزيئـات الحـامض الـدهني بـالروابط          

 و ينـتج    Dehydrationاإلستيرية و هي تتكون من خالل تفاعل نزع الماء          
  )  انظر الشكل(عنه نزع ثالث جزيئات ماء عند تكوين جزيء دهن واحد 

   
  
  
  
  
  
  

  تركیب جزيء الدھن
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و يمكن كسر هذا النوع من الدهون إلى مكوناته مـن الجليـسرول و األحمـاض          
 مع استهالك ثالث جزيئات     hydrolysisالدهنية باستخدام تفاعل االنحالل المائي      

  :ماء لكل جزيء دهن يتم كسره كما في الشكل التالي
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 Saturatedدهون مـشبعة  : ة نوعانو الدهون المحتوية على أحماض دهني
fats و دهون غير مشبعة Unsaturated fats. و الدهون المشبعة عادة ما 

تكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة ومنها الدهون الحيوانية أما الدهون الغير            
  .مشبعة فتكون سائلة عند درجة حرارة الغرفة و منها الزيوت النباتية

  
  :اض دهنية دهون ال تحتوي على أحم-2

يلعب هذا النوع من الدهون دوراً مهماً في تنظيم عمليات األيض 
metabolismو الستيرويدات .  و في تركيب أغشية الخالياSteroids تنتمي 

إلى هذا النوع من الدهون ومنها الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون 
Testosterone  و البروجستيرون Progesterone و اإلستروجين 

Estrogene و هي المسؤولة عن النضج الجنسي وتنظيم عملية التكاثر في 
 هو أحد أهم الستيرويدات حيث يدخل Cholestrolو الكوليسترول . اإلنسان

  .في تركيب أغشية الخاليا الحية
  
  
  
  

  
  
  

  
اماً من و من المعروف أن اإلكثار من تناول الدهون بأنواعها المختلفة يعد عامالً ه            

  .Atherosclerosisالعوامل المؤدية إلى اإلصابة بمرض تصلب الشرايين 
  :وظائف الدهون
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  .تشكل الدهون الجزء الرئيسي من أغشية الخاليا الحية -1
تعتبر الدهون مخازن مهمة للطاقة حيث أنها تحتوي على ضـعف كميـة              -2

 .الطاقة التي يمكن الحصول عليها من الكربوهيدرات

ييات أنسجة دهنية لحماية األعضاء الداخلية الحساسة مثـل       تستخدم في الثد   -3
 .القلب و الكليتين

تعمل الدهون الموجودة تحت الجلد في الثدييات كعوازل حرارية تحـافظ            -4
 .على الحرارة الداخلية لجسم الحيوان
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