
الدهنيات والزيوت 

حقائق مفاجئة–
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.  ليبيدات: هاتنتمي لعائلة واسعة ومنّوعة من املواد واليت نسمي

.  عدم ذوابهنا يف املاءامليزة املشرتكة هلا هي 
التمييز بينها . ال يوجد فرق يف املبىن الكيميائي للدهن والزيت

لب يف الدهن ص. يتم حسب حالة املادة يف درجة حرارة الغرفة

. درجة حرارة الغرفة بينما الزيت سائل
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كولسترول
C27H46O

ي موجود في األغذية الت
مصدرها حيواني فقط

تريستيرين
C57H110O6

المكون األساسي في 
الشوكوالطة

حامض اللينوليك
C18H32O2

ي مكّون أساسي في زيت الطعام وف
السمنة الصناعية النباتية 

(مرجرين)

:مثال:مثال:مثال
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:منّيزها بواسطة

الطبيعة معظم احلوامض الدهنّية املوجودة يف–عدد ذرات الكربون يف السلسلة 9

.  ذرّة24-4ذات سالسل مستقيمة وعدد ذرات كربون زوجي الذي يرتاوح بني 

ا فقط أو فرديّة وزوجّية أيض  ( --C-C)فرديّة--أنواع الروابط بني ذرات الكربون9

(-C=C-)

.  واحدة بني رابطني زوجينيCH2عادة تكون جمموعة –مكاهنا يف السلسلة9
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حوامض دهنية غير مشبعةحوامض دهنية مشبعة

متعّددة غير مشبعةأحادية غير مشبعة

C18:0, חומצה סטארית

C18:2, חומצה לינולאיתC18:1, חומצה אולאית

C18:2 Z 6 C18:1 Z 9
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حوامض دهنّية مشبعة
وجّية بني ذرات احلوامض الدهنية املشبعة هي احلوامض اليت ال حتتوي على روابط ز �

:   ة هلذه احلوامض الدهنّية تالئم الصيغة العامّ . الكربون يف السلسلة
CnH2n+1COOH.

.  كلما ازداد طول سلسلة ذرّات الكربون ترتفع درجة الغليان�
الباملتيكحامض : مثال  

C15H31COOH: الصيغة اجلزيئّية
C16:0:  تسجيل خمتصر

:صيغة بنائية خمتصرة

O

OH
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حوامض دهنّية أحادية غري مشبعة
احلوامض هلذه. احلوامض الدهنّية اليت حتتوي على رابط زوجي واحد�

: الدهنية تالئم الصيغة العامة
�CnH2n-1COOH.

حامض األولييك : مثال  
C17H33COOH:الصيغة اجلزيئية
C18:1ω9:تسجيل خمتصر

صيغة بنائية خمتصرة 
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حوامض دهنية متعّددة غري مشبعة 
رات الكربون احلوامض الدهنية اليت حتتوي على أكثر من رابط زوجي واحد بني ذ�

. يف السلسلة
:للحوامض الدهنية املتعّددة الغري مشبعة الصيغة العامة �

CnH2n+1-2XCOOH
Xيعّّب عن عدد الروابط الزوجية يف اجلزيء

:مثال  
C17H31COOH: الصيغة اجلزيئية�
C18:2ω9:  تسجيل خمتصر�
:صيغة بنائية خمتصرة�
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C=Cرابط زوجي C-Cرابط فردي عامل املقارنة

مثلث مستوترتاهيدررابطاملبىن الفراغي حول ال

قدرة الدوران بني الذرات

حول الرابط

ال يوجد دوران حردوران حر

نستطيع . مرونة كاملةمرونة اجلزيء

الوصول اىل وضع كروي

دم مرونة جزئية بسبب ع

امكانية الدوران حول 

.  الرابط الزوجي

Aq1.34 Aq 1.55طول الرابط

109.8qc119.8qc ~120qcالزوااي حول الرابط 
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هندسّيةإيزومرياي
וטרנסציסترانس-تسيس

ط ال يوجد دوران حر للذرات املرتبطة ابلراب. קשיחلرابط الزوجي جامد ا�
.  الزوجي

.  يتستطيع ذرات اهليدروجني أن ترتتب بطريقتني حول الرابط الزوج�
صل على عندما تكون ذريت اهليدروجني موجودة بنفس اجلهة من الرابط الزوجي حن�

.ציסتسيس ايزومري
ة مقابل الواحد) اهليدروجني موجودة من جهيت الرابط الثنائيذرتبعندما تكون �

.טרנסترانسإيزومريحنصل على ( األخرى

טרנס

ترانس
ציס

تسيس
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 C18:1Z9يف جزيء احلامض الدهينوترانستسيس ايزومريية

ذرات -األولييكجزيئات حامض 
درجة اهليدروجني موجودة بوضع تسيس

18.9qc: االنصهار 

ذرات اهليدروجني-اإلاليديكجزيئات 
ترانسموجودة بوضع 
43qc:درجة االنصهار

(qc69.9: درجة انصهار –C18:0–الستياريكحلامض )

ألغذية تنتج خالل عمليات إنتاج ا. تسيسمعظم احلوامض الدهنية يف الطبيعة موجودة يف وضع 
.  للحوامضالرتانسإيزومرياتأيض ا 
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درجة انصهار حوامض دهنية خمتلفة

درجة االنصهارتسجيل خمتصراسم احلامض

C16:0630Cالبامليتيك

C18:069.60Cالستياريك

C18:1ω9, cis18.90Cأولييك

C18:2ω6, cis, cis-5.00Cلينولييك

C18:3ω3, cis, cis, cis-11.00Cلينولينيك
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تفسريالذي يفّسرالعاملرالعامل الذي يؤثّ 
ة االختالف بكرب السحابالسلسلةطول

اإللكرتونية
تكرب السحابة , السلسلةكلما ازداد طول

فاندرفالسادلة اإللكرتونية وتزداد قّوة التأثريات املتب
وابلتايل درجة االنصهار ترتفع

ءأتثري على مرونة اجلزيّيةعدد الروابط الزوج
وكثافة الرزم

اجلزيء تقل مرونة, ازداد عدد الروابط الزوجّيةكلما
 اجلزيئات يزداد البعد بني, ولذلك تقل كثافة الرزم 

ونتيجة , تضعففاندرفالسوالتأثريات املتبادلة 
.  لذلك درجة االنصهار تقل

ول الفراغي حاملبىن
–الرابط الزوجي

ترانستسيس أو 

ة التشويش على مرونمدى
اجلزيء وكثافة الرزم

يصبح , ترانستسيس إىل ايزومريمن عند االنتقال
,  ثافة مما جيعل الرزم أكثر ك, اجلزيء أكثر استقامة

تبادلة البعد بني اجلزيئات يقل والتأثريات امل
هار تقوى ونتيجة لذلك درجة االنصفاندرفالس

تزداد
كيتي مرجيّه
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חומצות  
שומן

גליצרול 3הוצאת טריגליצריד
מולקולות 

מים

R1 – C – OH          HO – CH2 R1 – C – O – CH2

R2 – C – OH    +   HO – CH         R2 – C – O – CH

R3 – C – OH          HO – CH2 R3 – C – O – CH2

O O

O

O O

O

3 H2O

. حوامض دهنية متشاهبة أو خمتلفة3من اجلليسرييدممكن أن يتكون ثالثي 
الدم، إىل خالاي اجلسم من يف جسم االنسان ابألساس يف االنسجة الدهنية، ومنها ينتقل، بواسطة جهازاجلليسرييديرتكز ثالثي 

ات وراثية  قد يؤدي إىل يف الدم، بسبب تغذية غري مالئمة أو بسبب صفاجلليسرييدتركيز عال من ثالثي . أجل تزويد الطاقة
.  أمراض القلب واألوعية الدموية

مكون أساسي سرييداجلليثالثي ينصحون اليوم التقليل من استهالك الغذاء الغين ابلدهنيات وابألخص تلك اليت فيها 

6تمرين



حوامض دهنّية مهّمة يف جسمنا
منحيتاجهااليتعةمشبوالغرياملشبعةالدهنّيةاحلوامضينتجأناالنسانجسميستطيع�

.والربوتيناتالكحول,الكربوهيدرات:مثلاملختلفةالغذاءمكّوانت
18اىلبونّيةالكر سلسلتهاطوليصلدهنّيةحوامضينتجأناالنسانجسميستطيع�

.ذرة
بواسطةمشبعةغريةدهنيّ حوامضإىلاملشبعةالدهنّيةاحلوامضحيّولأناجلسميستطيع�

.ثنائّيةروابطإنتاج
حامضإىلجسمنايفيتحّولأنيستطيعC18:0الستياريكحامض,مثال�

حامضإىليتحّولأنيستطيعال,لكنه.C18:1ω9:األولييك
.C18:3ω3:اللينولينيكحامضإىلوالC18:2ω6:اللينولييك

يفامتصاصهايتمحىت(3-ו6)أوميغااحلوامضعلىحتتويأغذيةنستهلكأنعلينا�
.نستهلكهااليتاألغذيةمنكلًياالدهنابعادميكنناال,لذلك.اجلسم
زيوتويفاألمساكزيتيفأساسيبشكلولكنعديدةأغذيةيفموجودةاحلوامضهذه�

.واجلوزالكانوالالصوايزيتابألساسعديدة
كيتي مرجيّه



-تفاعل اهلدرجة
ضّم اهليدروجني للرابط الثنائي

C=C
H H

R R’
+  H2 C   C

H H

R R’
H Hזרז

Ni
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من1%تتعّدىالنسبةعلىوحتتويدهن،%80علىالزبدةحتتوي

الزبدة،حتوي.ماءوفهالباقيأماوالفيتاميناتاملعدنّيةاألمالح,الربوتني

ولذلكاملشبعةةالدهنيّ احلوامضمنمرتفًعاتركيزًاحيواين،مصدرهااليت

.القلبيةتابلنواباإلصابةخطورةلزايدةاملسّبباتمنتعتربفهي
لىعحتتويمياهأواجلبنةماء,حليبوالباقيدهن%80األقلعلىاملرجرينحيتوي

يتمهاإنتاجألنكولسرتولعلىاملرجرينحيتويال.وفيتاميناتطعموموادملح

.نباتيةزيوتمن

.أخرىإضافيةوموادالطعامزيوتعلىاملرجرينإنتاجيعتمد
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إنتاج املرجرين
(هدرجة)هليدروجنياغازتدّفقبواسطةالزيتيفاملوجودةالثنائيةالروابطإشباعالعملّيةتشمل�

ودرجةأمتوسفريا10-2ضغط)مرتفعنيوضغطحرارةبدرجةالعمليةتنّفذ.النيكلوهوحمّفزبوجود
.(مئويّةدرجة220-160حرارة

بواسطةوذلك,العملّيةتهاءابناملتبقيةالثنائيةالروابطكميةعلىنسيطرأننستطيعالعملّيةهذهيف�
.املتدّفقةاهليدروجنيوكّميةاحلرارةدرجة,الضغطمنبكلالتحكم

.أقسىالناتجاملرجرينكان,أقلالثنائيةالروابطعددكانكّلما�
.وملحكاروتني-بيتامثلأصباغ،(E-וA,D)ابلدهنتذوبفيتاميناتإضافةيتمكذلك�
م من الروابط الثنائّية اليت قس. أثناء عملّية اهلدرجة حتدث تغيريات غري مرغوب هبا يف احلوامض الدهنّية�

. ترانسبىن إىل امل( املبىن الطبيعي)تبقى يف هناية العملّية تتحّول من املبىن تسيس 
.ة والسرطانتعتّب مسبّ ب ا خلطر اإلصابة ابلنوابت القلبيّ ترانساحلوامض الدهنّية �
وتتضاعف ( %15حوايل )ترانسحيتوي املرجرين على نسبة مرتفعة من احلوامض الدهنية من نوع �

كثرية، خاّصة والت مصّنعة هذه النسبة كثريًا يف السمنة االصطناعية النباتية املستعملة يف حتضري مأك
.  املعجنات، البطاطا املقلّية اجلاهزة وما إىل ذلك
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واملكّونليسرييداجلثالثيعلىحيتويالذيذلكابلذات,املشبعالدهنأنإىلاألحباثتشري¾

باملسبّ هواجلزيء،يفكربونذرّة16و12،14مناملكونةاملشبعةالدهنيةاحلوامضمن

املدعو)LDLبروتنيالليبو مستوىرفعبواسطةالدميفالكولسرتولمستوىالرتفاعاألساسي

(«السيءالكولسرتول»

ة حتليل ثالثي نتيجمن الغذاء اجلسم وليس يف اليوم معروف، أن معظم الكولسرتول يتكّون ¾

هذه املواد وابلتايل اجلليسرييد مع احلوامض الدهنية املشبعة لذلك ينصح التقليل من استهالك

.  سيقّل إنتاج الكولسرتول يف اجلسم

يف الكبد وهذا يزيد LDLاستهالك دهون غري مشبعة يؤدي إىل زايدة إنتاج مستقبالت ¾

ض وهكذا تساهم الدهنيات الغري مشبعة إىل خف. من الدم إىل الكبدLDLاستيعاب الـ 

كيتي مرجيّه. مستوى الكولسرتول وثالثي اجلليسرييد يف الدم



املكّوانت يف هذه الزيوت. والكنوالمن املفّضل استهالك زيوت طعام، ابألساس زيت الزيتون ¾

احلوامض رمنأكثمن املفّضل استهالكها اليوم . أحاديّة غري مشبعةاألساسية هي حوامض دهنّية 

. الدهنية املتعّددة الغري مشبعة

، لكن استهالك كميات كبرية (3و 6أوميغا)احلوامض الدهنّية املتعّددة الغري مشبعة ضرورية للجسم ¾

اجم من قبل منها إشكايل وذلك ألن هذه احلوامض حتتوي على عدد كبري من الروابط الثنائّية و  اليت ُته

ن تغرّي مكّوانت اخلالاي تبدأ سلسلة تفاعالت اليت ممكن أ. احلّرة اليت تتكّون يف اجلسمالراديكاالت

.  الكنوالزيتون لذلك ينصحون دائًما استهالك زيت ال. مثال األغشية، بروتينات واملادة الوراثّية

ل لنا؟أيهما أفض-دهن مشبع مقابل دهن غري مشبع

كيتي مرجيّه


