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 المخطط العام الستقالب الشحميات

 أشكال التأثر بين الشحميات والماء

  

 

 

 من أشكال التأثر بين الشحميات والماء:أوالً: 

  :(ropletd( )mesosolip) القطرات (1

هذه  أنه يضاف إلى، علماً في الغشاء الخلوي  هدنشاه والتي لها بنية مشابهة لما

 من البروتينات التي تأخذ وظائف خاصة. القليل الخلوي الغشاء فيالبنية 

 (1)الشكل رقم 

 المذيالت:( 2

 )الحظ الشكل وتكون على شكل قطيرات داخلها شحم فقط وخارجها ماء فقط

 (2رقم  

 (  Lipoprotein)الـ نذكر مثال على المذيالت وك

بيد وال يترافق مع ال بوجود طبقتين من الفسفولترافق الغشاء إلماذا ال يس: 

 الفسفوليد؟من  طبقة واحدة وأسكريات فقط بروتينات فقط أو 

 .ل خليةشكة ستعيدنا إلى حالة المذيالت ولن تألن وجود طبقة واحد

 : (3رقم ) في الشكل المجاور

 س.ملعقة زيت فوق الماء ورجينا الكأ لمستحلب كما إذا وضعنايوضح ا-

 أما في الجسم فتحصل هذه العملية في األمعاء.-

  :(4رقم ) في الشكل المجاور 

 .(lipid bilayer) مضاعفة  الدسمة الالطبقة  تواجد-

  .حميات )داخل الجسم(لنقل الش تستخدم-

ونقل الجينات )خارج  (non polar) لنقل األدويةتستخدم -

 .الجسم(

 

 

 

 

 ؟( 2lCCo /  / +Na ) الغشاء يمر أكثر عبرأي مما يلي 

 ن وال يوجد شيء يعيق مرورهما.ألنهما غير قطبيان أي غير مشحوني COوالـ  2lC  بالطبع الـ

 نية مرورهما عبر الغشاء البد أن نعلم بأن:فحتى نعلم إمكا(   cl /+Na-  ) شواردنسبة لـالبأما 

 (.  –) أو  ( +) للغشاء يمكن أن يكون ( POLAR) قطبيالـالجزء 

 :وبالتالي ستكون لدينا الحاالت التالية لنفترض أنه في مثالنا سالبو

 سوف يتنافر معه. : CL-الـ 

 سوف ينجذب إليه ويلتصق معه. : Na+الـ 

تسمح بمرور مثل هذه المواد إلى داخل الخلية تتمثل هذه المركبات تلعب دور مسامات مركبات وجود من لذلك البد 

 التالية :  النتيجةذلك نصل إلى وببالبروتينات 

 ن:بر الغشاء الخلوي يتحكم فيه عامالمرور أي عنصر عإن 

هي مركبات تحوي جزًءا قطبًيا وجزًءا غير قطبي ، ووظيفة هذه المركبات هي  amphipathicالمركبات التي نقول عنها 
 الربط ما بين الماء و الشحميات.

 

 (1شكل )

 (2شكل )

 (3شكل )
 (4شكل )
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 هو قطبية المركب .. )شحنته(. :العامل األول -1

 .امل الثاني: وزنه الجزيئيالع -2

 لى ناقل بروتيني أو مضخة أو قناة أو الخ.. من أشكال النقل.له إلذلك أي مركب قطبي نحتاج لنق

 :تغذيةـال

 ضروريين تغذوياً.الولنيك نوليك / حمض الليحمض اللينهما : ع داخل الجسم عدا اثنين الشحميات جميعها تصن 

 ؟ يبقى حياً سهل فمن الكولسترول  اً حرمنا شخصإذا س: 

 

 ذهننا النقاط التالية:أن يكون في لنجيب عن هذا السؤال يجب 

 الكولسترول مصدر للهرمونات الجنسية  -

 Dالكولسترول يدخل في تركيب فيتامين  -

 الكولسترول يدخل في تركيب األمالح الصفراوية الالزمة لالستحالب -

 الكولسترول جزء من الغشاء الخلوي -

 الكولسترول جزء من البروتينات الشحمية. -

أن حرمان الشخص من الكولسترول سيؤدي السابقة هو الكولسترول بعد معرفتنا ألدوار سيتبادر إلى ذهننا فأول ما وبالتالي 

أي )ذاتياً  ألن الجسم قادر على تصنيع الكولسترولبل يبقى الشخص حياً وذلك ولكن الحقيقة أن ذلك ال يحدث ، إلى موته ، 

 .(داخل الجسم

 توزع الشحميات في الجسم

 

 هل ستنقص شحميات األنسجة في حال توقفنا عن تناول الطعام أو عن تناول الشحميات؟س: 

 كال، ألن الجسم يستطيع تصنيع مثل هذه الشحميات.

 س: هل ستنقص الشحميات المدخرة في حال توقفنا عن تناول الطعام أو تناول الشحميات؟

 والجواب نعم ، بكل تأكيد.

 هل ستتغير بنية المواد المدخرة؟( SFA)بدون الـ  (PUFA)نوع الغذاء وأصبحنا نأكل  ناغيرس: إذا 

 سندرس أثر تغير نوعية الغذاء على كل من الشحميات المدخرة والشحميات البنيوية:

 بالنسبة للشحميات المدخرة:

 كون مصادرها ي والتييأتي من )تصنيع الشحميات( علينا أن نتذكر دائماً أن معظم الشحميات المدخرة 

 ة المولدة للكيتون.يوالحموض األمين( 2وكوز الفائض.              الغل( 1

 ن تتغير طبيعة الشحوم المخزنة )المدخرة(.وبالتالي ل
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  البنيوية: لشحمياتبالنسبة لأما 

 .(SFA) مشبعةوتنقص الـ (APUF) ستزداد كمية الحموض الدهنية غير المشبعةنتيجة طبيعة الطعام المتناول فإنه 

 شحميات المدخرة؟أو ال / األنسولين هل يؤثر على شحميات األنسجةس: 

 ال يؤثر.بالنسبة لشحميات األنسجة )الشحميات البنيوية(: 

 بالنسبة للشحميات المدخرة بالطبع يؤثر 

 (ر الهيكل الشحمي بشكل واضح عند مرضى السكري)مثال: نالحظ تغي

 

 الشحمياتالمخطط العام الستقالب 

 :شحميات الغذاء 

 المصدر األول للشحميات 

 90 %( منها على شكلTAG : )والزبدة... الخ. الموجود في الزيت والسمنةو 

 على شكل:( %10) الباقي 

 

  واألمعاء المعدة   ويتم في: الشحمياتهضم 

 :إلى نوعين:هذه النواتج قسم ت امتصاص نواتج الهضم 

 : تذهب إلى الدوران البابي فالكبد ، كما هو الحال في:الماءة في ذوابنواتج  -1

 

 

 

 قصيرة أو متوسطة السلسلة                                     

لتصل إلى  فالدوران -دقائق كيلوسية. -  وناتعلى شكل كيلوميكر اللمفتذهب إلى  : الماءنواتج غير ذوابة في  -2

 عود إلى الكبد.تت( التي ا الكيلوميكرونابقاي) ة ويبقى منها بعد االستهالك البقايار الكبدية وغير الدماغياألنسجة غي

 أي الكيلومكيرونات( تصةير الشحميات الممصم(: 

 :(uptake)الدخول إلى األنسجة  -1

 ليس الكبد والدماغ.ضالت ولكن النسيج الشحمي ثم العحيث يتم إدخالها إلى 

 الدماغ؟إلى دخل ت لماذا ال :علل

 ستطيع عبور الجاهز الدماغي الدموي.ال تألن الكيلومكيرونات 

 في األنسجة:استهالكها 

 (.نتاج للطاقةتتعرض لألكسدة )إلإما أن  (أ

 صنع منها شحميات األنسجة.أو ت  (ب

 .في النسج الشحمي TAGن على شكل : تخز خزنها 

 

 : هل هناك طريقة إلطراح الشحميات خارج الجسم؟إطراحها 

 نعم وذلك عن طريق:

 كما هو الحال في تزييت الشعر. (وليس الدهنية)نعم الزهمية  الجلدية الغدد الزهمية -

 الحليب يحتوي على كميات كبيرة من الشحميات. :خالل اإلرضاع الغدد الثديية -

 موزعة كالتالي:غ/ يوم  150 – 60: الواردة عن طريق الغذاء شحميات أتمثل الشحميات الغذاء ، 

  PL, FC, CE, FFA, Fat-soluble Vitamins (K, E, D, A) % 10 و،   TAG% منها    90  

 

 يداتبفسفول

PLs 

 سيتروالت          

 )مثل الكولسترول( 

 الكاروتينوئيدات   

 (ومشتقاته Aمثل )فيتامين  
     الفيتامينات الذوابة في الشحوم   

  (K,E,D,A) 

 الكحوالت واألغوال الحموض الدهنية
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 :المفاهيم التالية ذكر ت

 .(غير مرتبط بالحموض الدهنية)غير مؤستر أي كولسترول حر:  -

 : أي مرتبط بالحموض الدهنية .كولسترول مؤستر -

 األلبومين. محمولة على في الدم ا تجولولكنه ةأي غير مرتبط ةحرتكون  (:FFAحموض الدسمة الحرة )لا -

 

 

 

 

 والكولسترول؟ FAلـ ا يتأستر متىس: 

 .FAمع  اً عند وجوده مرتبطاً مؤستر الكولسترول يعد -

 .مع كحوليعد مؤستراً عند ارتباطه  FAالـ  -

 لة عن هذه العملية )أي الهضم( هي: الليبازات )والتي تدعى باإلستراز(. األنزيمات المسؤو

 بإضافة ماء.اإلستر تقوم بالحلمهة أي كسر رابطة  :  (Lipases)بازات يالل

 .إضافة ماءكسر رابطة ب: الحلمهة هي  انتبهوا

 :الذي تقوم به أنزيمات الليباز لكسر رابطة اإلسترالتفاعل 

 

R1-O----OC-R2 + HOH                 R1-OH + HOOC-R2 

 نوع من الليبازات في جسمنا. 12 – 10مالحظة: هناك من 

 

 :الداخلة في عملية الهضم الليبازات أنواع

 Lingual Lipase الليباز اللساني  (1

 Gastric Lipase الليباز المعدي  (2

 الليباز بنكرياسي (3

 Intestinal Lipase الليباز معوي  (4

 البنكرياسية A2الفسفوليباز  (5

استراز الكوليسترول البنكرياسية (6

 

 

 أفكار عن بعض اإلنزيمات:

  الفسفوليبازA2  :يؤدي إلى تحلل الغشاء الخلوي للكريات الحمر وهو موجود في سم األفاعي.البنكرياسي 

  استراز الكوليسترول البنكرياسية: تعمل على الكولسترول المؤسترCE  وتحوله إلى كولسترول حرFC  وحموض

 دهنية.

 الليبازات السابقة يعد من الليبازات الثابتة في الحمض؟س: أي من 

 هي : الليباز اللساني والليباز المعدي.

 ة في الحمض؟ات الثابتازالليببرأيك  أين توجدس: 

 الحالة وتعمل بوسط حمضي حصراً.في الجسيمات توجد الليبازات الثابتة في الحمض 

 

 

 

أنهما حران ال يعني ذلك أنهما يسيران لوحدهما في الدم  FAعندما نقول عن الكولسترول والـ  قاعدة
 وإنما يعني ذلك أنهما غير مؤستران.

 

-Acid  يعد كل من الليباز اللساني والليباز المعدي من إنزيمات الليباز الثابتة في الحمضمالحظة :

stable lipases. 
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 :هضم شحميات الغذاءأسس يعتمد عليها في عملية 

 

  هضم الـ يبدأ TAG  في المعدة (دون غيره) فقط. 

 ( المركبات األخرىPL, FC, CE, FFA, vitamins fatsolubleال أحد يقترب منها في المعدة إال ال ) حمض

 فهو قد يؤثر على هذه المركبات 

  بتاتاً.للهضم ال تتعرض )كما نعلم( الفيتامينات علماً أن 

 خصائص الفيتاميناتب ةذكرت

 .تستهلك بهدف إنتاج الطاقةال  -

 ./ أحتاجها بكميات ضئيلة / ال يتم هضمها -

 ال أستخدمها للبناء. -

هة الرابطة ميل رهيب لحلم املديه  Gastric lipase والليباز المعدي Lingual lipase اإلنزيمان: الليباز اللساني

 السلسلة. ( شريطة أن يكون الحمض الدهني فيها قصير ومتوسط3األسترية في الموضع )

 ( فيه قصير ومتوسط السلسلة؟3وضع )صف بأن الحمض الدهني في المس: أي من األغذية يت

 ج: الحليب.

 :ونا نتذكر أن الحليب يتمتع بـميزتين دع

 (.والكالم عند الرضع)لب أصالً مستحأنه  ىاألول -

 سلسلة.ال ةومتوسط ة( قصير3الثاني أن معظم الحموض الدهنية الموجودة فيه في الموضع ) -

 واللساني عند الرضع. الدور الكبير لليباز المعدي ويتضح لنا مما سبق

 س: من أين يفرز الليباز اللساني؟

 .(على الوجه الظهري للسان)ر تحت اللسان نبيفرز من غدد فون ا

 الفم؟ دأ منتبعاليته فأنه من على الرغم )أي خالل فترة بقاء الطعام في الفم( في الفم  س: هل يظهر تأثير هام له على الغذاء

 الفم قصيرة جداً. ، ألن مدة بقاء الطعام فيكال

 المعدي واللساني:باز يالل

 سلسلة.حيث توجد الحموض الدهنية قصيرة ومتوسطة ال (3وتحديداً على الموضع )  TAGة على الـ يعمالن في المعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط هامة نستنتجها من المعادلة السابقة:

 (  DAG -1,2 نتج لدينا المركب ) -

H2O 

 فالكبدالدوران البابي 

COOH - 3R 
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 طويلة السلسلة: ال تهضم وال تمتص في المعدة. -

 قصيرة السلسلة ومتوسطة : تمتص فوراً إلى الدوران البابي في بداية األمعاء. -
 

)أي تظهر أهميتهما عند  عند الرضيع )الليباز اللساني والمعدي( عملهما األساسينزيمين األ مما سبق نجد أن -

 ( موجودة في الحليب.3الرضيع(، ألن الحموض القصيرة والمتوسطة السلسلة في الموضع )

  .أما عند البالغ فليس له أهمية -

 المعدي؟وباز اللساني يعلى اللما هي الحالة التي يصبح فيها البالغ معتمداً  سؤال:

 .الحرمان من الليباز البنكرياسيعلى الليباز اللساني والمعدي بشكل أساسي على  اعتماد الشخص البالغيتحدد 

 متى نشاهد مثل هذه الحالة ؟ س: 

 سي.نشاهد هذه الحالة في أمراض مثل التليف الكي

شخص بالسوف يؤدي إفرازه يمنع  وأإلى مكان تأثيره أي سبب يمنع وصول الليباز البنكرياسي يمكن أن نقول بأن وبالمجمل 

 االعتماد على الليباز اللساني والمعدي. إلى

 

 ماذا سوف يصل؟ األمعاءن المعدة إلى س: م

 هي:، وهذه المركبات (TAGفي المعدة )أي جميع المركبات عدا الـ  تتعرض للهضملن جميع المركبات التي قلنا أنها 

TAG/ PL / FC / CE / FFA /Vitamins (K.E.D.A) 

 والسؤال:( ضمن المركبات التي لم تتعرض للهضم في المعدة ، TAGنالحظ وجود الـ )

 كيف ذلك ونحن قد قلنا بأنها تعرضت للهضم؟

( التي تتعرض للهضم في المعدة )أي بتأثير الليباز اللساني والمعدي( هي الحاوية على TAGتماماً ، نحن قلنا بأن الـ )

 ضم في المعدة حالها كحال بقية المركبات.السالسل القصيرة والمتوسطة، أما الطويلة فإنها ال ته

 

 هي: )نتائج هذا الهضم(حتى هذه المرحلة المركبات التي تعرضت للهضم إذاً نستطيع أن نقول بأن 

1.2 DAC  +  FFA 

 

 

 

 

 وهو هرمون يؤدي إلى إبطاء الحركة ) اً مرتفع (CCK) نينإذا كان هناك شخص لديه الكولسيستوك سؤال:

 هل تزداد فعالية وأهمية الليباز المعدي والمعوي؟ (المعدية

 كوز.وبالطبع تزداد ويزداد أيضاً امتصاص بعض المواد ضمن المعدة كالغل

 

 في المعدة هضم شحميات الغذاء

 الشحميات الموجودة هي:

TAG, PL, FC, CE, FFA, Fat-soluble Vitamins + 1,2-DAG + FFA 

 

 ؟(خطأأم ح )ص ةقطبي: معظم هذه الشحميات هي مركبات  خطر في بالنا السؤال التاليإذا 

 .، فمعظمها غير قطبي بالطبع خطأ

 والنتيجة من ذلك هي:

 ال يستطيع االقتراب منهاين كبروت بازيوالل قطرة كبيرةالقطبية عائمة لوحدها فسوف تشكل غير إذا تركنا هذه المركبات أننا 

 .االستحالب الحل هو عن طريقفما الذي يحدث؟! ، إذاً 
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 كوليسترول حر كوليسترول مؤستر

 

 في اإلمعاء: TAGسنتحدث عن هضم الـ 

 التالية:وتتضمن الخطوات لمرحلة التحضيرية )األولى(: ا

 

 الخطوة األولى: االستحالب:

 

 ما العوامل الرئيسية في هذا االستحالب؟

 ل القطرات السابقة إلى قطيرات.يوحبتتقوم  يالتأثير الخاض للحركات الحووية المعدية والت -1

وعلى واستقرار المستحلب ، ت هذه القطيرات يثبتتعمل على التي  Amphipathicجزيئات الـ بعض  -2

 هذه( : Amphipathicجزيئات الـ رأسها)أي 

 

 الصفراء  تمحتويا (أ

 

 

 

 

 (FFAs + 1,2-DAG في المعدة )  الشحميات الفسفورية في الغذاء ونواتج هضمها (ب

 مالحظات حول المركبات السابقة:

:ذكر أن الكولسترول مكون منت الكوليسترول: 

 .(3في الموقع ) OH-2                         .ستيروئيديةنواة  -1

 علماً أن لدينا:

 

 

  

 

 

 

 

يات الفسفورية القادمة من الغذاء:الشحم 

 .Amphipathicهما أيضاً  (FFAs , 1.2-DAC)نواتج هضمها ، و Amphipathicمركبات هي 

 

  (FFA)الـ حيث أن 

 

 

 

 سلسلة الهيدروكربون

Hydrocarbon Tail 

 أمالح صفراوية

 شحميات فسفورية

 كوليسترول حر

يمتص فوراً في األمعاء إلى 
 الدوران البابي

ال تهضم في المعدة حالها كحال 

 بقية المركبات.

 قصير السلسلة

 متوسط السلسلة

 طويل السلسلة
 

OH 

O 
 

    - C = O 
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 االستحالب في الهضم؟ما فائدة س: 

 يقوم بهضمها.س ما بين الليباز والذيما بين الشحميات )التي أصبحت قطيرات( و يزيد سطح  التماس

 

 لماذا نحن بحاجة لجعل الشحميات على شكل قطيرات أثناء هضمها؟س: 

أما ،  من الخارج فقط القطراتيهاجم هذه فإنه سوف ليباز من إنزيم ال فمهما كان لديقطرات كبيرة  ألنها إن بقيت على هيئة

 يصل إلى الداخل.فإنه في القطيرات 

  


