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(8)
نو$دلا

Lipids



:)Lipids( نوھدلا
 01 ةيMيكرت فئاظو اJلو ،ةيل6Gا بيكرت نم %5 1?اوح لثمت ثيح ،ةي67ا تانئا2لا 01 اًيعيبط نو$دلا دجوت•

.يول6Gا ءاشغلا بيكرت 01 لخدت ثيح ةيل6Gا
.تانgتوVWلاو تاردي$وfركلا نم لd قوفت مس_6ا 01 ةقاطلا رداصم نم اًيساسأ اًردصم نو$دلا VWتعTو•
 لثمةhوضعلا تابيذملا 01 بوذت اtlكلوءاملا 01 ناfوذلا ةميدع ةيبطق pWغ ةhوضع تابكرم اklأب اJفhرعT نكمhو•

.ا$pWغو مروفورول2لاوyWيإلاو نيvwبلا



: )Fatty Acids( ةینھدلا ضامحألا

 ةعومجم ��ع اJفرط 01 يوتحت ةلhوط )hydrocarbon chain( ةينوfركوردي$ ةلسلس نع ةرابع 1|و،نو$دلل ةيئانبلا تادحولا 1|•
. )carboxyl group(ليسكوfرك

: ةين$دلا ضامحألل ةماعلا ةغيصلا•

: �?إ ةين$دلا ضامحألا مسقنت•
.)ةدfزلا لثم( ةفرغلا ةرارح ةجرد دنع ةبلص نو2تو ،ةجودزم طباور ��ع يوتحت ال)saturated( ةعبشم ةين$د ضامحأ1.
 ةجرد دنع ةلئاس نو2تو ،)double bonds( yWكأ وأ ةجودزم ةيئانث ةطبار ��ع يوتحت )unsaturated( ةعبشم pWغ ةين$د ضامحأ2.

.)نوتhزلا تhز لثم( ةفرغلا ةرارح

ليسكوfرك ةعومجم



 ةعبشم ةين$د ضامحأ

 ةعبشم pWغ ةين$د ضامحأ

 ةطبار
 ةجودزم



: ىلإ يئایمیكلا اھبیكرت بسح )نوھدلا(تادیبیللا میسقت نكمی
. )simple lipids( ةطيسMلاتاديMيللا1.

. )conjugated lipids( ةبكرملاتايديMيللا2.

.)derived lipids( ةقتشملاتاديMيللا3.



:)Simple Lipid( ةطیسبتادیبیل-1

 .)fats and oils( توhزلاو نو$دلا ا�lلثمأ نمو ،لورسgل_6ا لثم لوحكلا عم ةين$دلا ضامحألاتا�Wسإ 1|و•

triacyglycerol(لورسgل_6الياسأ ي�الث VWتع�و• –TAG-( كأو طس�أ نمyW اراش�نا نو$دلا
ً

 نو7دلا ا34لع نزخت ,+لا ةروصلا #"و 
.ةيل@?ا لخاد ةقاطلا نزخمو



:Conjugated Lipids)( ةبكرملاتایدیبیللا-2

  .)glycolipid(ديMيلو2يال_6ا و ةيل6Gا ءاشغ نو2ي يذلا(phospholipids)ديMيلوفسوفلا لثم ىرخأتابكرم عم طfرت نو$د 1|و•



Derived Lipids):( ةقتشملاتادیبیللا-3
 نم تقتشا وأ نو$دلا 01 ةبئاذ اklإ ثيح نكلوتا�Wسإ تسgل اtlم ديدعلا نأ نم مغرلاfو نو$دلا 01 ةبئاذ دجوت داوم 1|و•

ايئام نو$دلا للحت
ً

.(A,K,E,D) نو$دلا 01 ةبئاذلا تانيماتيفلاو لو�Wسلو2لا ا�lلثمأ نمو ةقتشم نو$د VWتعتف 



يلمعلا ءزجلا
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نو7دلل ةيفصولا تارابتخالا

)Qualitative tests of lipids(

 عبش�لا مدع رابتخا
نVصتلا رابتخا

Saponification test
نpلوركألا رابتخا

)Acrolein test (
ساحنلا تالخ رابتخا

 لصفرابتخا.أ
 لول7 ا نم نوباصلا

حيلمتلاب
)salting out of 

soap(

 حالمأ نhو2ترابتخا.ج
 ةين$دلا ضامحألا

ةبئاذ pWغلا

)lnsoluble
soaps( 

ةيناfوذلا رابتخا

Solubility test



ارظن تانgتوVWلا و تاردي$وfركلا نع اklاfوذ 01 فلتخت تابكرم 1| نو$دلاو توhزلا نأ تابثإ :فدKلا
ً

.ءاملل هرا2لا اl§يكرت فالتخال 

:)ةTرجتلا أدبم( ةTرجتلل ةيلمعلا ةPرظنلا
 لوحكلاو مروفورول2لاو نيvwبلاوyWيإلاd ةhوضعلا تابيذملا 01 بوذت اtlكلو ءاملل ة$را2لا )ةيfوفورديJلا( ةيبطق pWغلا ا�lعيبطل اًرظن ءاملا 01 نو$دلا وأ توhزلا بوذت ال

.ا$pWغو �1غملا

:اX4اقيبطت
.ضعبلا اJضع� نع نو$دلا نم طيلخ لصف 01 كلذ نم دافتس�و ةفلتG ا ةhوضعلا تابيذملا 01 ناfوذلل ا�lيلباق 01 اtlيب اميف نو$دلا فلتخت

Solubility Test):( ةینابوذلا رابتخا ً:الوأ



 :لمعلا ةقhرط
.ةفاجو ةفيظن رابتخا نpتfوبنأ-1
.تابيذملا ��ع تhزلا نم لم فصن يفيضا مث  )ءاملاوyWيإلا( بيذملا نم لم4 ةfوبنأ لd 01 1¯ض-2
اديج نpتfوبنالا ²1ر-3

ً
.

ابئاذ تhزلا نو2ي ةفافش ةس·اجتم ةدحاو ھقبط تنو2ت اذإ امµو بئاذ pWغ تhزلا نو2ي نpتقبط �?إ تلصفنا اذإف جئاتنلا يظحال-4
ً

.بيذملا 01 
.لود_6ا 01 جئاتنلا ي·ود-5

:جئاتنلا

نوتPزلا تPز بيذملا

yWيإ

رطقم ءام

.ببسلا ركذ عم اھیلع يتلصح ةجیتن لك ىلع كقیلعت يبتكا

:ةشقانملا



Saponification Test):(نبصتلا رابتخا ً:ایناث

الhزمو فظنمك ھلمعو نوباصلل ي¹ايميكلا بيك�Wلا ةفرعم �?إ رابتخالا اذ$ فدl¸  :فدKلا
ً

.ةfرتألاو توhزلل 

:)ةTرجتلا أدبم( ةTرجتلل ةيلمعلا ةPرظنلا
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) Soapنوباصلا( ةين7دلا ضامحألا حالمأولورسgلج كلذ نع جتhºو ،يولق طسو 01 اًيئام ن$دلا وأ توhزلا ليلحت ةيلمع نع ةرابعنVصتلا
 ةيلمع حيضوت نكمhو  ،)نو$دلا 01 ةبئاذ دجوت ¼«لا(نVصتلل ةلباق pWغلا داوملا نعنVصتلل ةلباقلا داوملا لصف 01نVصتلا ةيلمع مادختسا نكمhو
: �1ي امكنVصتلا

لورسل_6الياسأ ي�الث

(TAG)
لورسلج

نوباص

)¼¿$دلا ضم67ا ¾½م(
)يولق طسو(





 .ةين$دلا ضامحألل ةيندعملا حالمألا ھنأ ��ع نوباصلا فhرعT نكمي•
.yWيإلا 01 ناfوذلل لباق pWغ ھنكلو ءاملا 01 ناfوذلل لباق نوباصلاو•
 نم لJسÀ 1?اتلاب و لولحملل Á1طسلابذ_6ا ليلقت ��ع لمعÀ ھنأ ثيح ءاملا #h نو7دلاو توPزلا بالحتسا ��ع نوباصلا لمع�و•

. ا�lيناfوذ

 ¼Âطق فرط(

 ¼Âطق pWغ فرط(





 :لمعلا ةقhرط
.قرود 01 نوتhزلا تhز نم  لم2 1¯ض-1
.%10 1?وحكلا مويساتوبلا ديسكوردي$ نم لم4 1¯ض-2
 اذإفءاملا 01 اJعضوو لول7 ا نم ةرطق ذخأب كلذو ،نVصتلا ةيلمع مامت نم يدكأت ةدملا هذ$ ¼ÅÆم دع� ،قئاقد15 ةدمل لول7 ا  �1غا-3
.لوحكلا عيمج رخب�ي Ç«ح نايلغلا 01 يرمتسا ةلا67ا هذ$ 01و ،نVصتلا ةيلمع لامكتسا مدع ��ع كلذ لد تhزلا لصفنا

.قرودلا �?إ رطقملا ءاملا نم لم30 يفيضأ-4
. ةفيثك ةوغر نو2ت يظحالو دVWي نأ دع� لول7 ا ²1ر-5

:جئاتنلا

.ببسلا ركذ عم اھیلع يتلصح ةجیتن لك ىلع كقیلعت يبتكا

:ةشقانملا



Salting Out of Soap):( حیلمتلاب لولحملا نم نوباصلا لصف رابتخا.أ

:)ةfرجتلا أدبم( ةfرجتلل ةيلمعلا ةhرظنلا
 لولحم �?إ بلصلاNaCl مويدوصلا دhرولd ةفاضإ دنعف )salting out( حيلمتلا ةيلمع� كلذو ھلولحم نم نوباصلا ��ع لوص67ا نكمي
 .حطسلا قوف وفطhو ةبئاذ pWغ ةروص ��ع نوباصلا لصفني عبش�لا Ç«ح نوباصلا

 :لمعلا ةقhرط
نم ةليلق تايمك يفيضأ مث ،سأd 01 نوباصلا نم لم10 1¯ض-1
dرولhح بيلقتلا عم تاعفد ��ع مويدوصلا د»Ç لول7 ا عبش�ي. 

لول7 ا حطس ��ع بئاوش ل2ش ��ع نوباصلا لصف متي فوس

:ةجیتنلا

)بلص( نوباصلا                                                   )لولحم ( نوباصلا
NaCl



Insoluble Soaps):(ةبئاذ ریغلا ةینھدلا ضامحألا حالمأ نیوكت رابتخا.ب

:)ةfرجتلا أدبم( ةfرجتلل ةيلمعلا ةhرظنلا

Tغملا وأ مويسلا2لا تانويأ لمعºسرت ��ع ديد67ا وأ صاصرلا وأ مويسgغ ھلعجتو نوباصلا بpW هذ$ لحت ثيح ءاملا 01 بئاذ 

 نم ةظو7½متايمك ��ع رسعلا ءاملا ءاوتحال اًرظنو .نوباصلا 01 ةدوجوملا مويساتوبلا وأ مويدوصلا تانويأ لحم تانويالا

Ca++, Mg++وÉضع Fe+++ةوغرلا نو2ت بعصيف. 

)ضيبأ بسار(



 :لمعلا ةقhرط
.رابتخا نpتfوبنا 01 نوباصلا نم لم2 �?ا رطقملا ءاملا نم نم لم4 يفيضأ-1
.مويسgنغملا تاتيVWك ةيناثلا ةfوبنأللومويسلا2لا دhرولd نم )نpترطق( تارطق عضب بgبانألا دحأل يفيضأ-2

.ببسلا ركذ عم اھیلع يتلصح ةجیتن لك ىلع كقیلعت يبتكا

:ةشقانملا

.ضیبا بسار نوكتو ةوغرلا ءافتخا:جئاتنلا



: ساحنلا تالخ رابتخا ً:اثلاث

 pWغو عبشملا ¼¿$دلا ضم67ا و لداعتملا ن$دلا وأ تhزلا نpب pwمتلل رابتخالا اذ$ مدختسÀ  :فدJلا
.عبشملا

:)ةfرجتلا أدبم( ةfرجتلل ةيلمعلا ةhرظنلا

 pWغلاو ةعبشملا( ةين$دلا ضامحألا امأ ساحنلا تالخ لولحم عم نو$دلا وأ توhزلا لعافتت ال•

.لباقملا ساحنلا ¾½م نو2م ساحنلا تالخ عم لعافتتف )ةعبشم

 .1?و�WبلاyWيإلا ةطساوب ھصالختسا نكمي طقف ةين$دلا ضامحألا ةلاح 01 نو2تملا ¼ÊÆاحنلا ¾½ملا•



 :لمعلا ةقhرط
.)oleic acidكييلوألا ضمح( ¼¿$دلا ضم67ا نم لم1 و نوتhزلا تhز نم لم2 1¯ضو رابتخا نpتfوبنأ يذخ-1
.)لم3( ساحنلا تالخ لولحم نم ھل يواسم م_ËوyWيإلا  نم لم3 يفيضأ-2
. تقولا ضع� اÌlكرتاو بgبانألا ²1ر-3

:جئاتنلا
§h# ز ةلاحPزلا تPيإلا ةقبط نأ  ظحالي نوتyWبلا�Wزلا ��ع يوتحت ايلعلا 1?وhاباذم ت

ً
 ىقبhو نوللا ميدع رJظhو اÌlف 

 .نوللا قرزأ �1فسلا )ساحنلا تالخ عم( ي¹املا لول7 ا

 mnم( ساحنلاتاييلوأ ناfوذل ةجي�ن رضخأ نولب ايلعلا 1?و�WبلاyWيإلا ةقبط نولتتكييلوألا ضمح ةلاح #hو§

؟اذامل .ا�lقرز لقتف ��فسلا ةقبطلا امأ اÌlف )ساحنلا

.ببسلا ركذ عم اھیلع يتلصح ةجیتن لك ىلع كقیلعت يبتكا
:ةشقانملا





:)دویلا رابتخا (عبشتلا مدع رابتخا :ًاعبار

 .  عبشملا pWغ وأ عبشملا عونلا نم 1| ل$ ن$دلا وأ تhزلا 01 ةين$دلا ضامحألا ةعيبط ��ع فرعتلل ةfرجتلا هذ$ مدختسT  :فدJلا

:)ةfرجتلا أدبم( ةfرجتلل ةيلمعلا ةhرظنلا

 ةعبشملاو )ةجودزم ةيئانث ةطبار ��ع يوتحت (ةعبشملا pWغ ةين$دلا ضامحألا وتادhرسgل_6ا ��ع يوتحت ةلداعتملا توhزلا و نو$دلا عيمج•

  .ةفلتخم بسºب ) ةيداحأ طباورلا عيمج (

.دويلاب اKطابترا دعs ةعبشم ةعبشملا pWغ ضامحألا هذ$ حبصت و ةيداحأ pqإ اKلPوحت و ةيئانثلا طباورلاب طابترالا ةيصاخ دويلل•

 دويلا نول يفتخي(عرسأ ل2ش� دويلا عم طبتpWس )ةيئانث طباور(ةعبشملا vwغ ةين7دلا ضامحألا نم vwبك ددع ��ع يوتحي تhزلا ناd اذإ•

.نوللا ءافتخاةعرس تداز املd                            دويلا طابترا ةعرس تداز ةيئانثلا طباورلا ددع تداز املd                            .)عرسأ ل2ش�



 :لمعلا ةقhرط
 ةجي�ن ير$زلا نوللا نو2ت يظحال و دويلا لولحم نم تارطق10 اJل يفيضا و نpقرود 01 مروفورول2لا نم  لم10 يفيضا يواس�م ل2ش�-1
.دويلا دوجول

 نوللا ءافتخال ةمزاللا تارطقلا ددع ¼Âسحا و  ير$زلا نوللا يفتخي Ç«ح  ²1رو نوتhزلا تhز نم ةيناث30 لd ةرطق يفيضا  نpقرودلا دحا 2-01
.ير$زلا

 ءافتخال ةمزاللا تارطقلا ددع ¼Âسحا  ير$زلا نوللا يفتخي Ç«ح ²1رو  ةعبشملا نو$دلا نم ةيناث30 لd ةرطق يفيضا رخآلا قرودلا 3-01
.ير$زلا نوللا

. ةعبشملا pWغ ةين$دلا ضامحألا 01 ةدوجوملا ةيئانثلا طباورلاب دويلا طابترا ��ع ليلد و$ ير$زلا نوللا ءافتخا*

.نpتºيعلا نpب ير$زلا نوللا ءافتخال مزاللا م_6Ôا نpب ي·راق*

.ةعبشم pWغلا ةجودزملا طباورلا ددعو ن$دلا تارطقلا ددع نpب ةيسكع ةقالع كلان$ ھنأ ركذت بجي



:جئاتنلا

:ةشقانملا

ةعبشملا نو7دلا نم نوتPزلا تPز نم

 نوللا ءافتخالةمزاللا تارطقلا ددع
ير$زلا

.ببسلا ركذ عم اھیلع يتلصح ةجیتن لك ىلع كقیلعت يبتكا

 لولحم ھفاضا دعs يدرولا نوللا نوكتنvقرودلا الك #h يدرولا نوللا ءافتخا
دويلا



:)Acrolein Test( نیلوركالا رابتخا ً:اسماخ

.نpلوركألا نم ةpwمم ةحئار يطعT ثيحتاديMيللا دوجو نع فشكللرابتخإلا اذ$ مدختسÀ   :فدJلا

:)ةfرجتلا أدبم( ةfرجتلل ةيلمعلا ةhرظنلا
Tكيب لمعVWمويساتوبلاتاتي KHSO4)زج عزن ��ع )ةبلصلاhئpءام ن (dehydration)نم dلج ئزج لgزلابلورسhثيح نو$دلا وأ تو 
.ةيشغألل ةجيJملا ةذافنلا ھتحئار نم هpwيمت نكمي يذلاوacroleinنvلوركا pqإلورس�ل�?ا لوحتي



:نوھدلا نع فشكلل ىرخأ ةقیرط

Sudan IV ( نو$دلل ةماع ةغبص )

 غبصت ثيح ,)نو$دلل ھماع ةغبص(Sudan IV ةغبص ةطساوب نو$دلا دوجو نع فشكلا نكمhو

.ءارمح ھغبصب ا�lفاضإ دنع نو$دلا



:ةلئسألا
:ةيناfوذلا رابتخا

؟اذاملو ؟ نو$دلل تابيذملا لضفأ 1| ام-1
:نVصتلا رابتخا

؟ نوباصلل ي¹ايميكلا بيك�Wلا و$ ام-1
)      (   .¼¿$دلا ضم67ا ¾½م نو2تي ھنإف نوباصلا �?إ كhرولdورديJلا ضمح لثم ضمح ةفاضإ دنع-2
؟ةيفاطلا ةي�hزلا ةقبطل ي¹ايميكلا بيك�Wلا و$ ام ، نوباصلا نم ةين$دلا ضامحألا pWضحت رابتخا 3-01
؟ ةبئاذ pWغلا ةين$دلا ضامحألا حالمأ نhو2ت متي فيك-4
 ؟رسعلا ءاملاب ليسغلا دنع نوباصلل ثدحي اذام-5

:ساحنلا تالخ رابتخا

؟كييلوألا ضمح ةلاح01 ��فسلا ةقبطلا ةقرز لقت اذامل-1
 ؟ ةfرجتلا هذ$ 01 نوتhزلا تhز عم رضخأ نول وأ بسار نو2تي ال  اذامل-2
:عبش�لا مدع رابتخا

:لثم مادختسالا ةع¹اشلا ةيذغألا نhو2ت نم yWكألا ةبسºلا ققحي يذلا )عبشم pWغ– عبشم( ¼¿$دلا ضم67ا عون ام-1
.............................................. دنJلا زوج تhز-
.................................................... ةرذلا تhز-
...................................................نوتhزلا تhز-
)     (   . عبش�لا ��ع ليلد يدرولا نوللا ءافتخال ةمزاللا تارطقلا ددع ةداhز-2



♥.... هللا دمحب مت


