
  اومصيرههضم الشحميات وامتصاصها 

 :هضم الشحميات  

قل للدم هضم وتنتفت   المسلك المعوييطرأ عليها تغيرات في ، ن يستعمل الجسم الشحميات أبل ق

 .لى جميع خاليا الجسم ليستفاد منها في الحصول على الطاقة إوتوزع 

 ا.ائي كغيرهمنزيمات الحالة لها موجودة في وسط األبينما ، غير ذوابة في الماء ولكن الشحميات 

إلى  ، حيث تتحطم الشحوم مالح الصفراويةباألعن طريق االستحالب لت هذه المشكلة وقد ح  

 .بحيث يزداد سطح التماس مع األنزيمات جزيئات أصغر 

 ضم الشحوم في الفم والمعدة :ه 

 ـك يعود لوالمعدة. وذلفي الفم (معدومة تقريبا  )ضئيلة جدا  المهضومة من الشحميات كمية ال: 

ة لى حلمهاللذان يعمالن ع.)الليباز اللساني ،الليباز المعدي(الليباز وجود القليل من  *

 TAGمن 3الرابطة االستيرية في الموقع 

 لية يتم عن طريقها استحالب المادة الدهنية .آعدم وجود  *

 الليباز المعدي واللساني:

ة ( حيث توجد الحموض الدهني3وتحديدا  على الموضع )  TAGيعمالن في المعدة على الـ 

 قصيرة ومتوسطة السلسلة.

 

 

 

 

 

 (  DAG -1,2 نتج لدينا المركب ) *

 

 حموض دسمة قصيرة أو متوسطة أو طويلة غير مشبعة لجزيئات صغيرة  تتحطم الشحميات(

+ 1,2- DAG  )) مما ، نزيم في الوسط المائي األتستطيع ان تتآثر مع ثنائي اسيل الغليسرول

 .تشكل الكيموس الحامضي () على القيام بوظيفتها في هضم الشحميات يساعد أنزيمات الليباز

 بروتينات شحمية (بعض الشحميات المستحلبة في الحليب وصفار البيض  توجد(. 

  قادرة على الذوبان في الماءالالحموض دسمة قصيرة السلسلة يمكن استحالب. 

 ذو مفعول أصغري إلى وجود ليباز معدي  الدراسات  تشير. 

H2O 

 فالكبدالدوران البابي 

COOH - 3R 



 

  ~2  ~ 

  بكمية ضئيلة المستحلبة هضم الشحميات  الليباز المعدييستطيع. 

  حموض دسمة وغليسرولإلى المستحلبة يتم حلمهة الشحميات .  

  المعدةتعديل حموضة في طفال والرضع األعند في المعدة مستحلبة شحميات وجود يفيد. 

  ة عمليها أي تتخللدون ان  مباشرةالى المعي عند الناضجين والبالغين  تنتقل العملية الهضمية

 .تكون كمية الليباز المعدي ضئيلة للغاية حيث ،  هضم في المعدة

   لية شبع عا و لها قيمة فهي تؤخر سرعة تفريغ المعدة،  في المعدة هاما   تلعب الشحميات دورا

%من ثالثيات اسيل 30ساعات(ويجري هضم 4)نتيجة بقائها في المعدة لمدة طويلة 

 الغليسرول 

  هرمون يماثل الشحميات في الخاصية األخيرةintrogastrin دي ؤخر التحرك المعيي الذ

 . ويعيقه

 ضم الشحوم في االمعاء:ه 

  لوجود ، و ذلك المقر الرئيسي لهضم الشحوم  األمعاء الدقيقة تعتبر

 مالح الصفراوية.وجود األ العصارة البنكرياسية وفي ليباز ال

 ول من المعي األعثكلية في الجزء تصب العصارة الصفراوية والم

 االثني عشر ( عن طريق قناتين معثكلية و /الدقيق ) العفج 

 صفراوية .

  كرتين يسالمعي الدقيق هرموني اليفرز ، واستجابة لوجود الدهون

 )كوليسيستوكينين(  CCK و

  متتالية هي بالترتيب مراحل أربع على  المعويةالهضم في اللمعة يتم

 . مرحلة التحريك .1

 مرحلة العبور .  .2

 مرحلة اإلنشاء .  .3

 مرحلة التغليف .  .4

 

 

 التحريك : مرحلة  .1

  نزيم الليباز الحال أبفضل تتم هذه المرحلة في اللمعة المعوية

 .للشحوم 

  ثالثيات الموجوده في  3و1ستريةالروابط األيهاجم هذا األنزيم

 اتحاديأدسمة و ا  يعطي حموض، ل TAGالغليسريد  أسيل 

 دسمين()يفك حمضين غليسيريد ال

 ثم ، حموض دسمة حرة  يتشكل في البداية الغلسيريدات الثنائية و

 .ةضافيإ ةدسم حموض غليسيريد و اتوحيد

  معطية  2يمكن لهذه األنزيمات أحيانا  مهاجمة الرابطة األسترية

 غليسرول و حمضا  دسما  

 . )الغليسرول الناتج يذوب في الماء و بمتص بسرعة عبر الجملة البابية )الدوران الدموي 

  

 : الحموض الدسمة الناتجة هي إما 

 . قصيرة السلسلة ترتبط مع األلبومين و تمتص إلى الدم مباشرة 
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  طويلة السلسلة ، غير ذوابة بالماء  ، يتم نقلها بارتباطها مع أمالح صفراوية و

 . micellesتشكيل المذيالت 

  مع األمالح الصفراوية و امتصاصها حاديات الغليسريدات أ الحموض الدسمة وإن اتحاد

 . مهةالتبعثر للدسم المتبقية غير المتحلمهة حيث يتاح لها الحل عمليتي االستحالب ويعزز 

 الكوليباز ، التربسين ،استحالب العوامل التي تساعد الليباز البنكرياسي على عمله:

 . 2Ca+الشحميات ،الـ 

  2من االنزيمات المشاركة أيضأ استيراز الكوليسترول والفوسفوليبازA . 

 مرحلة العبور : .2

 . في زغيبات الخاليا الظهارية لمخاطية المعي الدقيقهذه المرحلة تتم 

 { .عملية الدوران المعوي الكبدي لألمالح الصفراويةتتجلى بما يعرف بـ }و 

 عملية الدوران المعوي الكبدي لألمالح الصفراوية :

  ، األمالح الصفراوية تشبه الكوليسترول

مشتقة من الحمض الصفراوي )الكوليك 

Cholic acid وتصبح أمالحا  صفراوية ، )

و التورين أ Glycineبارتباطها مع الغاليسين 

Taurine . 

  مباشرة ال يمكن امتصاص نواتج هضم الدسم

)وخصوصا  الحموض الدسمة طويلة السلسلة( 

، لذا تتحد نواتج هضم الشحميات مع األمالح 

قابلة  micellesالصفراوية مشكلة مذيالت 

لالمتصاص ، وتقوم بنقل نواتج هضم 

الشحميات إلى داخل خاليا الظهارة المخاطية 

 .المعوية 

  في خاليا الظهارة ، تنفصل المواد الشحمية عن

األمالح الصفراوية التي تعود إلى اللمعة 

 المعوية لتقوم بعملها من جديد .

  عند وصولها إلى الجزء السفلي من المعي

مالح األيعاد امتصاص ( ، اللفائفيالدقيق )

)غير المرتبطة بنواتج هضم الدسم( الصفراوية 

يتم ، ثم لى الكبد عن طريق وريد الباب إلتعود 

 لى الصفراء.إفرازها من جديد إ

 االنتقال من اللمعة إلى الكبد فاللمعة هو هذا  و

الدوران المعوي الكبدي لألمالح بما يسمى 

 . الصفراوية

 ما فائدة الدوران المعوي الصفراوي ؟
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الح ممن األغ  200حتاج غ شحميات ت 50فعند تناول جدا  ، مالح الصفراوية مهمة إّن األ

بالتالي فإن  و{ ، غ 5} الكبد يوميا   هبالنسبة لما ينتج جدا   كبيرةوهي كمية لهضمها ، صفراوية 

 هذه األمالح ال ت هضم و ال ت طرح بمعظمها بل تستخدم من جديد .

 مرحلة االنشاء: .3

  من قبل الشبكة )حموض دسمة + أحاديات أسيل غليسرول( تؤخذ نواتج هضم الدهون

  TGsثالثيات غليسريد لى إويعاد اصطناعها ، الهيولية الباطنة الملساء 

  الحمض الدسم الحر يتم تفعيله بواسطة التميم CoA   وATP   

 : يتم تركيب ثالثي الغليسيريد بإحدى طريقتين 

فوسفات{ القادم من التحلل  3األولى : يتفاعل حمض دسم مفعل مع مركب }غليسرول 

ل فيتشك، خر آمع حمض دسم مفعل .يرتبط ثمكري ، معطيا  }غليسيريد أحادي مفسفر{الس

 سفور ونزع الفوي  ، بوجود الماء  و الفوسفاتازنزيم أثم بتوسط ، غليسريد ثنائي مفسفر 

  TGخر ليعطي مفعل آيتفاعل مع حمض دسم .غليسيريدالذييتشكل ثنائي 

يعطي  فإما أن  يتحلمه والثانية : يتم استخدام الغليسريد األحادي الناتج عن الهضم ، 

و يبقى على ما ، أغليسرول   ( والطريقة األولى يجري عليها نفس عمليات ) دسمة ا  حموض

 . TGsليشكلوا سوية هو ويتحد مع حمضين دسمين مفعلين 

 

 : طور التغليف ) التغليف ( .4

  في جهاز غولجي هذه المرحلة تتم و. 

  شحوم فوسفورية( غير  –ثالثيات الغليسيريد و المركبات الشحمية األخرى )كولسترول

 تتفاعل إلعطاء شكل منحل في الماء قابل للنقل في الجسم .منحلة ، لذا 

  مركب بروتيني و تغلف بتحاط ثالثيات الغليسريد بالكوليسترول و الشحميات فسفورية 
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 { القابلة لالنحالل و النقل في سوائل الدقائق الكيلوسية}شكل الكيلومكرونات لك تينتج عن ذ

 . الجسم

  الدوران الدموي لتستعمل في العمليات االستقالبية.و منه إلى ثم تنطلق الى اللمف 

 إئراءات  في هضم الشحميات :

  يعد هضم وامتصاص الحموض الدسمة قصيرة السلسلة و المتوسطة السلسلة  والحموض

 من هضم و امتصاص الحموض الدسمة طويلة السلسلة . أكبرالدسمة الالمشبعة 

  مئوية }الزيوت{ ت متص بسرعة أكبر ° 5من  أقلالحموض الدسمة التي درجات انصهارها

 من الدهون ذات درجات االنصهار األعلى 

 ثيات الغليسريد ثالTGs  آنيأ)بنوعيها الحيواني و النباتي( فيتم هضمها و امتصاصها . 

  يكون امتصاص الدسم الموجود في حليب األم )المرضع( أسرع من امتصاص دسم الحليب

 .الدسم الالمشبعة كميات أكبرالبقري نظرا  لكون حليب األم يحوي من 

  ذرات كربون{ تنتقل في الدم مرتبطة  10ـــ  6إن الحموض الدسمة التي تحوي }بين

 باأللبومين ، فال تشكل ثالثيات غليسيريد ، وال يعاد تغليفها لتشكيل بروتينات شحمية .

 هضم الفوسفاتيدات والكولسترول

تذكرة : الفوسفاتيدات هي الشحوم الفوسفورية المكونة من غليسرول و حموض دسمة و 

 فوسفور و أساس آزوتي.

وسفاتيدات في الفم أبدا  ، بل في المعي الدقيق بفضل وجود أنزيمات العضارة * ال يتم هضم الف

 المعثكلية ، والمدعوة بـ فوسفوليبازات  و التي تحلمه الروابط األسترية .

Enzyme Function 

A1 .يعمل على قطع الروابط األسترية بين الغليسيرول وحمض دسم مشبع 

A2  بين الغليسيرول وحمض دسم غير مشبع.يعمل على قطع الروابط األسترية 

C .يقطع الروابط األسترية بين الغليسيرول و الفوسفور 

D .يقطع الروابط األسترية بين الفوسفور و األساس اآلوزتي 

 

 مصير نواتج هضم الشحوم

  :إّن نواتج هضم الشحوم الفوسفورية هي 

 الحموض الدسمة ، الغليسيرول ،  حمض الفوسفور ، أساس آزوتي . 

 . الحموض الدسمة والغليسيرول تمتص كما هي 

  حمض الفوسفور: يعطي أمالح الصوديوم أو البوتاسيوم الفسفورية التي ت متص في

 األمعاء.

 .األساس اآلزوتي: يعطي مركب كولين السيتيدين ثنائي الفوسفات 
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 :الكوليسترول 

 الكولسترول القناة الهضمية بشكلين :يدخل 

  غ يوميا  .300ــ 100مؤستر بمقدار 

  .بشكل حر بمقادير قليلة 

 و يخضع الكولسترول المؤستر لحلمهة متحوال  إلى شكله الحر :

 كولسترول حر + حمض دسم.       أنزيم كولسترول استراز  المعثكلي   كولسترول مؤستر

 الضبط الهرموني في هضم الشحوم

إّن األنزيمات المحلمهة التي ت دّرك شحوم القوت الغذائي في األمعاء الدقيقة تأتي من المعثكلة 

 عن طريق العصارة المعثكلية ، األمر الذي يتم التحكم به تحت سيطرة هرمونية.

 أهم الهرمونات المنظمة هرمونان : السيكرتين و الكوليسيستوكينين .

CCK Hormone )الكوليسيستوكينين( 

تفرزه خاليا الصائم والجزء السفلي من العفج كرد فعل على تنبيه هضم الشحوم والبروتينات 

 ( .البنكريازمينجزئيا  ، و يعرف بـ )

 CCKتأثيرات هرمون ال

 .على المرارة )الحويصل الصفراوي(: يدفعها للتقلص وإفراز الصفراء 

  األنزيمات المعثكلية تفرزالتي على المعثكلة: يؤثر على الخاليا خارجية اإلفراز

 المحلمهة.

  ،يبطئ تحرر محتوياتها إلى األمعاء الدقيقة.فعلى المعدة: يؤدي نقص حركية المعدة 

Secretin Hormone 

 الكيموس الداخل لألمعاء. pHاستجابة النخفاض  secretinتفرز خاليا األمعاء 

 تأثيرات السكرتين:

محتويات  pHيحرض المعثكلة على تحرير محلول مائي غني بالبيكربونات يساعد على تعديل 

 األمعاء ، ويجعله مالئما  لفعاليات األنزيمات الهاضمة.

 ماذا بعد االمتصاص؟

 . عندما نتناول وجبة غذائية متوسطة من الشحميات ،  يحدث ارتفاع عابر لشحميات الدم 

 ميات في الدم خالل نصف ساعة إلى ثالث ساعات.يحصل االرتفاع األعظمي للشح 

  ساعات من تناول الوجبة. 6إلى  5يعود إلى المستوى الطبيعي بعد 

 : و في الدم ، نجد أنواع متعددة من الشحوم 

TGs  شحميات فوسفورية )ليستين ، سيفالين ، سفينغوميلين ..( ، كولسترول )بشكليه ،

 مة الحرة .الحر و المؤستر( ، إضافة للحموض الدس

  هذه الشحميات باستثناء بعض الحموض الدسمة الحرة تكون موجودة ضمن بنية الدقائق

الكيلوسية المسؤولة عن إعطاء البالزما مظهر عكر حليبي ، و ذلك بعد تناول وجبة غنية 

 بالدهون.
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 طرق نقل الشحميات في الدم :

 .. فكيفالزمااجزة عن االنتقال في البنعلم أن الشحميات غير ذوابة في الماء ، وبالتالي فهي ع

 يتم نقلها بالدم؟

 :فهي تتنقل بالبالزما عن طريق ارتباطها مع األلبومين. الحموض الدسمة الحرة 

 :بروتيناتات بمن المعلوم أن البروتينات ذوابة في الماء ، لذا ترتبط الشحمي بقية الشحميات 

 االرتباط :.( ونتيجة Apoproteinتدعى الصمائم البروتينية )

 . Lipoproteinتتشكل البروتينات الشحمية  *

 

  
 

 من دورها في : Lipoproteinsتأتي أهمية هذه الـ  *

 .حفظ الشحميات بشكل ذائب 

 .نقل الشحميات للنسج والخاليا المختلفة 

 سريريات

 

  سوء امتصاص الشحمياتlipid malabsorption أو االسهال الدهني steatorrhea : 

 وينجم عن مجموعة من اسباب اضطرابات هضم الشحميات وامتصاصها والتي تؤدي 

إلى فقدان الشحميات )بما فيها الفيتامينات الذوابة في الدسم والحموض الدهنية 

-1االساسية(في البراز الذي يتغير قوامه ويسمى عندئذ االسهال الدهني واسبابه هي التالية 
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عوز الليباز البنكرياسية :سببه التهاب البنكرياس المزمن أو انسداد القناة البنكرياسية 

 cystic fibrosisسيفي التليف الكي بحصاة أو ورم أو

 وينجم عن ورم او حصاة تسد القناة الصفراوية، كما يحدث:عوز االمالح الصفراوية -2 

 في حاالت التهاب الكبد التي تقود إلى يرقان انسدادي 

 عوز الكوليباز -3

 عند االطفال  celiac diseaseمتالزمات سوء االمتصاص ومنها الداء الزالقي -4

عند البالغين وهما داء واحد يتميز بتغيرات في الخاليا المخاطية لالمعاء  sprueوالسبرو 

 واضطاراب امتصاص المواد الغذائية جميعها بما فيها الشحميات .

  

 

 

 

 

 


