
 مصائر )استخدام( الشحميات الممتصة

 وتخليق الشحميات 

 

 بالسؤال التالي: كمدخل لهذه المحاضرة سنبدأ

 ؟كيلوميكرونات  Chylomicronالـ في  ( ساعات8( إلى )2)هل صحيح بأن كل الشحميات التي نأكلها ستصبح بعد 

 . (عبر الدوران الكبدي)الدم ستذهب مباشرة إلى ذوابة في الماء  ت( وجزيئا FA ، ألن هناك سالسل قصيرة من الـ)خطأ 

 تصةمصائر استخدام الشحميات المم

القناة -اللمف  ؟     ومصير هذه الكيلومكرونات(.Chylomicron معظم الشحميات التى نتناولها تصبح أخيرا على شكل دقائق كيلوسية.

 الدم.–الصدرية )واسعة وقوة ضخ كبيرة( 

 دقائق كيلوسية.ما مصير هذه الـكيلوميكرونات ؟والسؤال الكبير لهذه المحاضرة هو : 

 األخرى مكونة من: lipoproteinsوكل  الكيلوميكروناتعلينا أن نعلم بداية أن 

 (.Amphipathic )أي المركبات الـ PL , FC من الـ   :غالف خارجي (1

 Vitamins , CE , TAG   لب داخلي: (2

 . ( B-48) هذا الصميم في األمعاء هو الـ :  Apoprotein  )الصميم( الباطن (3

 

 
 

 بنية البروتينات الشحمية البالزمية

 

 : مسير الكيلوميكرونات حتى وصولها إلى وجهتها 

، هذه القناة التي تتمتع  القناة الصدريةلتصل إلى  ال تذهب إلى الدم مباشرة بعد امتصاصها بل تنقل عن طريق اللمفهذه الـكيلوميكرونات 

 بميزتين )أنها واسعة جداً، إضافة المتالكها قوة ضخ كبيرة(، ثم تذهب إلى الدم.

 س: ماذا يحدث ضمن القناة الصدرية؟

ال يمكن لها أن تتسبب بخثرة أو أن تغلق تبعثر )تناثر( جزيئات الـكيلوميركونات هذه مثل ندف الثلج ، ونتيجةُ ذلك أن هذه الجزيئات 

 .األوعية الدقيقة

 

 ؟مصير هذه الشحميات الممتصة س: ما هو

 لماذا؟ ؛ ليست الكبدالقناة الصدرية فمن المؤكد أن وجهتها من  ه إلى أن الكيلوميكرونات عندما تخرجننبال بد أن 

 الطريق البابي من البدء. تختارالإلى الكبد  ت تريد الذهاببكل بساطة لو كانألنه و

 

 هي: Chylomicronsفوجهة هذه الـ إذاً 

 .TAGالنسيج الشحمي: بغرض تخزينها على شكل  -1

 .(FAعلى شكل )كمصدر للطاقة : العضالت الهيكلية وعضلة القلب -2

 :إذاً فيتم استخدام الشحميات الممتصة في

 

زيادة النسيج الشحمي من 
خالل تخزينه 

TAG.TAG.TAG 

 FAمصدر للطاقة على شكل 

 والقلبالعضالت في 



 هل تعلم أن:

أكثر من ميلها الستخدام الغلوكوز  FA( فإنها تميل الستخدام الـ FAعضلة القلب إذا وضعناها في المختبر مع مصادر طاقة )غلوكوز، 

 ... لماذا؟

 هي أضعاف ما يعطيه الغلوكوز. FAوذلك ألن الطاقة التي تعطيها الـ 

 

 في الدوران الكيلوميكرونات مسير: 

  الـhylomicronC  الكيلوميكرون  على شكل يكون الدموي الدورانأول ما ينطلق إلىhylomicronC ويبقى  وليد ،

 .دون أن يقترب منه أحدالدموية األوعية في  لمدة الكيلوميكرون على هذا الشكل

  يوجد Lipoprotein   آخر يدعى الـ  high density lipoprotein ( HDL.) 

   الـChylomicron  يحتوي على األمعاءالقادم من (جزيئتي apoprotein:هما ، ) 

 

 

 عند امتصاصها من األمعاء: الكيلوميكرونات (أ

 وليد.تكون على شكل -

 لتصل إلى القناة الصدرية حيث يتم بعثرتها.عبر اللمف تنقل -

العضالت الهيكلية وعضلة القلب كمصدر  –)النسيج الشحمي لتخزينها تنقل إلى الدوران ليتم بعد ذلك قبطها من قبل النسج -

 للطاقة(.

 ألنها تؤمن كمية من الطاقة أكبر. FAتستخدم في القلب والعضالت الهيكلية كمصدر للطاقة على شكل -

  الـHDL: 

  الـHDL مثله مثل الـ  الكبد يصنع فيVLDL يختلف عنه بالوظيفة: هولكن 

  للـ HDL   :وظيفتان 

 حمية إلى الكبد.ونقل البروتينات الش،  باتجاه الكبد من كل األنسجةترول الكولس نقلاألولى: 

 .ى من يحتاجه واسترداد هذا الصميمإل الصميم البروتينيتقديم وهي   (:في الدمالثانية )

 :HDLلـ 

 .apo (E) و    apo (C)الصميم الموجود فيه هو:  -

الجائل في الدم ستحوله إلى  Chylomicron( حيث أنها عند اصطدامها بالـ E( و )Cهو في تأمينه الصميم ) أهميته -

 .matureشكله الناضج   شكله الناضج.

 ونضج الكيلوميكرون يجعل النسج قادرة على قبطه واالستفادة منه. -

 الصميم : (ب

 .apo (A)و     apo (B-48)في الكيلوميكرونات الممتص من األمعاء هو  -

 .apo (E)و    apo (C)هو الصميم  HDLفي الـ  -

( وبدونه ال يستطيع اإلنزيم التعرف CIIوهو ) (C)هو أحد أشكال الصميم   Lipoprotein lipaseالذي يفعل إنزيم  -

 .Lipoproteinعلى الـ 

 أنزيم ليباز البروتين الشحمي -

 

 تخزن(. –طاقة  –)أكسدة  NEFAإلى حموض دسمة حرة TGيحلمه •

 الى أجزاء أصغر.VLDLيختزل الدقائق الكيلوسية و •

 تسميته عامل التصفية - •

 .  cينشط بواسطة الصميم البروتيني - •

  أنزيمlipoprotein lipase : 

بحلمهة ويتضح من اسمه أنه يقوم   n lipaselipoproteiوهذا األنزيم يدعى   خارج الكبديةاألنسجة هناك أنزيم يوجد فقط في 

 .lipoproteinsالموجودة داخل الـ   الشحميات

 .  تميم أنزيمي.2.  تفعيل                               1هذا األنزيم مثله مثل جميع األنزيمات األخرى يحتاج إلى:

 

 

Apo A Apo B-48 



 أوالً: التفعيل:

  ( البروتين الذي يفعل هذا األنزيم هو أحد أشكال الصميم البروتينيC  ( والذي يدعى )CII apo  وبدونه ، )يستطيع األنزيم ال 

 (.HDLلـ )الصميم البروتيني يأتي من ا  وال يستطيع أن يفعل معه أي شيء ،  وهذا الـ  LIPOPROTEINالـ  التعرف على 

 ويقوم ببدء عمله كبقية أنواع   lipoprotein( يسمح لألنزيم بالتعرف على الـ   CII ) وجود الـ

 

بروتينات شحمية عالية 

 الكثافة

 HDL 

 

بروتينات شحمية 

 LDLمنخفضة الكثافة 

 

بروتينات شحمية 

 VLDLوضيعة الكثافة 

 

 الدقائق الكيلوسية

 )كيلوميكرونات(

 االسم

 مكان االصطناع األمعاء األمعاء والكبد )في الدم )والكبد الكبد

 األصغر

 نانومتر(75-0)

 أكثر ضغراً 

(15-25) 

 كبيرة

(30-70) 

-100)كبيرة جداً 

1000) 

 األبعاد النسبية

 بروتين 1 10 20 50

 فوسفور لبيدات 4 19 24 30

 كولسترول 6 19 45 18

 ثالثي أسيل كليسرول 90 50 10 5

 

 

 تخزن(. –طاقة  –)أكسدة NEFA إلى حموض دسمة حرةTG يحلمهأنزيم ليباز البروتين الشحمي

 الى أجزاء أصغرVLDLيختزل الدقائق الكيلوسية و

 ذلك على بنيته؟؟؟ تأثيرفما  ، lipoprotein  من الـ  TAG  الـ نزع: بما أنه يتم س

 ( apo CII)  ر حتى تصل إلى درجة ال تستطيع فيها حمل الـسوف تصغر وتستمر في الصغ

  لـ اأن يؤدي إلى وهذا  HDLويعود إلى الـ   lipoproteinعن الـ (  apo CII) ينفك هذا الـ وبالنتيجة 

lipoprotein lipase  ال يعود قادراً على التعرف على هذا الـ  lipoprotein  عنه ينفكف. 

 
 

 وشكله  chylomicron remnant  يدعىالمتبقي  lipoproteinالـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ننس أن كميتها نقصت ولم تعد بنفس الكمية التي 

 .جاءت بها من األمعاء  بسبب العملية السابقة

 .        apoالـ الرئيسي فيها هو  apo protein  هذه البقاوة تتمتع بأن الـ مالحظة:
 

E 



 
 

 
 

 نعلم بأنه: ؟على جزيئات البقاوة هذهفما الذي سيحدث   chylomicron remnantبعد أن وصلنا إلى الـ س: 

 :كل من تعرف علىهذه المستقبالت ت،   LDLمستقبالت للبروتينات الشحمية  الكبدفي يوجد 

 

 

 

 

 

 .كله يذهب إلى الكبد (Chylomicron remnant)لذلك فإن الـ ،                      apo هذه المستقبالت تتعرف على الـوبما أن 

(  قبل  micronChylo )التي كانت موجودة في الـ  TAG% من الـ 10يحتوي فقط على  (micron remnantChylo)وهذا الـ 

 .ذهابه إلى األنسجة

apo B100 apo        E 

E 



 نستنتج:

  .Chylomicronالموجود في الـ  TAG% من الـ 90يحلمه  lipoprotein lipaseالـ أن  -1

 ( hydrophobicالجزء الـ  فقطم الشحمي الذي تناولناه )الطعا( من hydrophobicالجزء الكاره للماء )يعني أن وهذا  -2

 مصيره

 

 

 

 

ألن  (  micronChylo )الـ  % إلى الكبد ضمن100خل الخلية المعوية مصيرها أو من التصنيع دا القادمة من الغذاء الشحميات -3

 األنسجة خارج الكبدية ال يتعامل بتاتاً مع هذه الشحميات لموجود في ( ا lipoprotein lipaseأنزيم ) 

 apo B-100و    apo (E) الكبد يحوي مستقبالت تتعرف على الصميمين :

 (apo B-100 ,  E  receptors)وتسمى هذه المستقبالت بـ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % إلى الكبد10
 

    % إلى األنسجة90

أال يجب أن نفكر اآلن بالنواتج النهائية لعملية حلمهة 

 وهي: ؟TAGالـغليسيريدات الثالثية  

 (FFA )الحموض الدسمة الحرة  غليسيرول

ال أحد يتعامل معه إطالقاً إال الكبد حيث 
يتم تفعيله وإرساله إلى النسيج الشحمي 

وهذا التفعيل الكبدي  TAGلتصنيع الـ 
للغليسيرول ضروري ألنه ال يمكن تفعيل 

 الغليسرول في النسيج الشحمي.

يحملها األلبومين وتدور في 

الدم حتى يلتقطها من يحتاج 

إليها بواسطة مستقبالت 

 ة.خاص
 

 النسج واألعضاء المستقبلة للحموض الدسمة
 

الجزء األكبر من الحموض  
 في النسيج الشحمي

 
الجزء األصغر يتابع 

 سيره إلى الكبد.
 

 العضالت
 



 
 

 ماذا يمكن أن نرى في دمه؟؟؟، ف   Lipoprotein lipaseد بدون س: إذا كان هناك شخص ول

 والغليسيرول.  FA نسبة الـ  تنقص-والكولسترول.                (TAG) و (Chylomicron)الـ  رتفعي-

 

 ؟أم الكوليسترول TAG ولكن أيهما يرتفع أكثر

 .TAGمنها  % 90(  Chylomicron ) ألن الـ  TAGبالتأكيد الـ 

 .TAGبصورة أكبر على الـ  )أثناء وجوده بشكل طبيعي( يعمل   Lipoprotein lipase وذلك ألن أنزيم 

 

 

 (:Lipoprotein lipaseعوز إنزيم )فيما يتعلق بإذاً:

 أنزيم ليباز البروتين الشحمي

 زيادة لزوجة الدم              (lipoproteinتراكم الـ )

 

 

 

 يؤدي إلى نفس النتائج السابقة؟؟ (Lipoprotein lipase)نزيم هل هناك سبب آخر غير عوز إ

 الجواب : نعم هناك أسباب أخرى تؤدي إلى نفس النتائج ، ومن هذه األسباب:

  Lipoprotein lipaseعدم قدرة الـ (  ونقص هذا البروتين ينتج عنه  CII ) نقص البروتين المفعل لألنزيم الذي هو للـ -1

 مما يسبب نفس أعراض عوز هذا األنزيم. ، على العمل

 .أكبر وسيكون هناك أعراض Chylomicronولكن هنا لن تقتصر األمور على الـ  CIIالمانح للـ  HDLنقص الـ  -2

 

 

 

 

 زيادة احتمال حدوث خثرات وبالتالي إصابة بالتصلب العصيدي

 ارتفاع الضغط الشرياني



 :واألنسولين  lipase lipoprotein  هام: العالقة بين الـ

 إدخال الغلكوز إلى الخلية معتمد على األنسولين فقط في ......:

A.                        .النسيج الشحميB .                       .النسيج العضليC ...مركز الشبع في الدماغ 

 

 

 

 العضلي وفي النسيج الشحمي  lipoprotein lipaseاألنسولين يفعل الـ 

 ؟؟؟ؤال: بناء على ما سبق فما الذي يحصل لدى مرضى السكريس

 .ذا األنزيم بعد الوجبة الطعاميةبسبب عدم تفعيل هو الكولسترول ،   TAG في الـ زيادةيحصل لديهم :  

 :Chylomicron remnantتكون نسبة الـ سعند هؤالء المرضى هل سؤال : 

A.                             .مرتفعةB .                             .سويةC ..منخفضة 

 يمكن استخدامها لكشف المرض.التي تشخصية إحدى الطرق ال صالً ، ومعايرتها هيمنخفضة إذا لم تكن معدومة أبالطبع ستكون 

 

 خالل الرحالن الكهربائي ماذا يمكن أن نجد لديه؟؟؟، برأيك   apo         هناك شخص ال يستطيع تصنيع الـسؤال: 

 سوف نجد في دمه:

 ة من قبل الكبد.ضروري جداً لقبط هذا البقاو   apo         طبعاً ألن الـ  ةزيادة البقاو -1

والقليل من (  TAG % 10) ة التي تحوي بسبب عدم تعريف هذه البقاو قليلة والكوليسترول بنسبة TAGزيادة الـ  -2

 الكوليسترول.

 .Chylomicronإضافة إلى ورود كميات إضافية من الـ  -3

 

 ؟؟ apo       لماذا ال يدخل إلى الكبد كونه يحوي الـ ، في الدم    Chylomicronsالـ في  س: عندما تحدث زيادة

 .يربحجمه الكب hylomicroncال يستطيع بلع الـ ولكنه  hylomicron remnantcالـ  يستطيع أخذ )إدخال وبلع(الكبد فإن لذلك 

 

 تصةمصائر استخدام الشحميات المم

 من قبل األنسجة )عدا الدماغ( القبط أوالً: 

 :جةاالستخدام من قبل األنس ثانياً: 

 

 .TAGعلى شكل  في النسيج الشحمي تخزن -1

 أوميغا. ألفا وبيتا وفي جميع األنسجة عن طريق األكسدة  سدة من أجل الطاقة:األك -2

  :روليالغليس -3

 .ليتم تفعيله لكبد يذهب إلى ا (أ)

 فسفات.ـــ  3ول ـــ ريغليسوعند تفعيله فإنه يتحول إلى       

 .TAGعلى شكل  هتخزين ليتم نقل إلى النسيج الشحميبعد ذلك ي      

 .Glycerol Kinaseبواسطة أنزيم ويتم تفعيل الغليسيرول  تفعيلهالبد أوالً من ف AFالغليسرول االرتباط مع الـ حتى يستطيع 

 هذا اإلنزيم غير موجود في النسيج الشحمي )في حين أنه موجود في الكبد(.

 

 ؟ولكن ما هو سبب عدم وجود هذا األنزيم في النسيج الشحمي

 حلقة معيبة. أنه في حال وجود اإلنزيم في النسيج الشحمي فإن النتيجة هي حصولالسبب هو 

 بمعنى أنه:

( ولو كان اإلنزيم السابق موجوداً في   FA 3 و   غليسرولالمخزن في النسيج الشحمي إلى )  TAGأقوم بفك الـ سطاقة العندما أحتاج 

 النسيج الشحمي لكانت النتيجة هي مايلي:

 األنسولين
 يفعل هذا اإلنزيم

 يزيد عدد هذا اإلنزيم

E 

E 

E 



 ....وهكذا، لسماح له بالخروج إلى الدم دون امن جديد  3FAمع الـ  بطهور، رول يلغليسيل لفعحصول ت

 مباشرة وبذلك لن نستفيد منه في الطاقة.  TAGوبسبب وجود األنزيم سيعاد تشكيل الـ   TAGأي بمعنى أنه بمجرد فك الـ 

 

 والذي يستخدم في :   ثنائي هيدروكسي أسيتون الفوسفات         DHA يعطينارول يالغليس 

                                 . تحلل السكر استحداث السكر. 

 .FAsللـ )أي األكسدة اليتائية(   B oxidationالـ عبر ي تأعلماً أن مصدر الطاقة لعملية استحداث السكر ي

 

 ومنها تشكيل الشحميات البنيوية: -4

 يات/ النسيج العصبي.. الخوي/ غالف العضالغالف الخل

 :كمخزن للطاقة -5

 الشحميات أفضل من السكريات كمخزن للطاقة ؛؛ لماذا؟

A. كوز.وألنه غير فعال حلولياً أي ال يجذب الماء إليه مثل الغلكوجين والغل 

B( أضعاف الطاقة. ألنه يخزن ضعف الطاقة) .بنفس الحجم 

 د إطراح للشحميات في البول ؛ علل؟ال يوج اإلطراح: -6

 وبالتالي في الدم(.)ذواب في الماء ألنه غير 

 

 :  عن طريق هإفرازيتم ولكنه 

 غدد الثدي في حالة اإلرضاع )الحليب(  /الجلدية   ية الغدد الزهم

 اضطرابات سوء االمتصاص

 

 لماذا يمكن أن نجد في حاالت اإلسهال الدهني كمية كبيرة من الشحميات في البراز؟؟؟

 إما لم تهضم...  وإما لم تمتص...

 

  أي خلل في  االستحالبالخطوة األولى في الهضم هي االستحالب ، لذلك الخلل في الهضم يعني خلل في

 األمالح الصفراوية..إفراز 

   إن  أي خلل يؤدي إلى انسداد الصفراء أو نقص األمالح الصفراوية إسهال دهني 

  الالعب الرئيسي في عملية الهضم هو الليباز ويساعده الـColipase  و أي نقص فيهم إسهال دهني 

  مخاطية األمعاء ملتهبة أو متقرحة   سوء امتصاص   إسهال دهني 

 

 إذاً ما هو االختبار الذي يفرق بين: انسداد الصفراء/ أسباب بنكرياسية / سوء االمتصاص؟؟؟ 

 ليل البراز...الجواب هو تح

ويكون للبراز شكل الصابون ،لكن  في االمتصاصإذا كان هناك نواتج هضم في البراز يعني المشكلة  (4

 من أين يأتي هذا الصابون؟؟

5)  

   الصابون هو عبارة عنFA   أمالح  ) الـ +FA   تأتي عن طريقة هضم شحميات الغذاء وسوء

امتصاصها ، و األمالح موجودة في األمعاء (  فالمشكلة إما في الصفراء )الكبد( أي عدم إفراز أمالح 

 صفراوية تساعد في االمتصاص أو في األمعاء.

 عدم هضم  إذا انسدت البنكرياس   (6

 يوجد أمالح صفراوية وعملية رج أي استحالب لذلك نجد في البراز قطيرات عديدة شحميةولكن  (7

 



 كيف نفرق بين المشكلة في الكبد أو في األمعاء؟؟؟ 

       فلن تطال الشحميات فقط ،  وإنما ستطال امتصاص السكريات ألمعاء إذا كانت المشكلة في ا

 والبروتينات

 نقوم بقياس الليباز  البنكرياس؟     يطيب و إذا كنا شاكين بالتهاب ف 

 نقوم بتحليل البيلروبين..  وإذا شاكين  بانسداد الصفراء ؟   

 

 

 

 

 


