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ماس الفصل اخل  
الميبيداتاستقالب   

Lipid metabolism 
مقدمة -5-1  

Introduction 

% مف وزف الحيواف السوي 01تعتبر الغميسريدات الثالثية المركبات الشحمية األكثر أىمية ألنيا تمثؿ     
 وتكوف أساسًا متموضعة في النسيج الشحمي، حيث تكوف مدخرات الطاقة.

يع تمعب الحموض الدسمة دورًا ىامُا كعناصر طاقية عند الحيوانات العميا والنباتات، ألف خالياىا تستط    
 تكديس كميات كبيرة منيا بصورة ثالثي أسيؿ الغميسروؿ بسبب عدـ انحالليتيا في الماء.

، ويمكنيا أف تختزف بشكؿ غير مميو تقريبًا بحالة قطيرات 9.3kcal/gمرتفعة حرورية  تممؾ الشحميات قيمة    
% مف االحتياجات 41مف شحمية سيتوبالزمية. ويقدر بأف أكسدة الحموض الدسمة عند الفقاريات تزود أكثر 

 الطاقية عند فرد خاضع لنظاـ غذائي عادي.
 ونقمها وامتصاصها الميبيداتهضم  -5-2

Lipids digestion and absorption and Transfer  

 تتوقؼ عممية امتصاص الشحميات عمى:    
 وجود األنزيمات حالة الشحـ. .0

 درجة استحالب الشحميات داخؿ المعي. .2

 حيث تتـ عممية االستحالب بفضؿ األمالح الصفراوية والتي بفضؿ عوامؿ مستحمبة أخرى )الفوسفو    
 ( ستسمح بامتصاص مزيج مف الشحميات المحممية جزئيًا.ريداتأحادي وثنائي الغميس، ليبيدات

 الميبيداتهضم  -5-2-1
في  ي إفرازاتيما. تمعب الشحميات دورًا ىاماً ال يحدث ىضـ الشحميات في الفـ أو المعدة لعدـ وجود الميباز ف    

 المعدة حيث تؤخر سرعة إفراغيا.
في العصارة  Steapsineإف المقر الرئيسي ليضـ الشحميات ىو المعي الدقيؽ بسبب وجود الميباز الفعالة     

راء في الجزء المعثكمية، واألمالح الصفراوية كعامؿ استحالب لمدىوف. تصب كؿ مف العصارة المعثكمية والصف
العموي لممعي الدقيؽ )االثني عشري( وينبو إفرازىما عف طريؽ مرور المحتويات المعدية )الكيموس( في العفج 

 .Pancreozymineو  Secretinبيرموني 
 أىـ األنزيمات المحممية لمشحميات:
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0. Lipases  المعثكمية: ىي استيراز أي تحممو استيرات الغميسروؿ حيث تتحطـ الروابط في المواضع
 ,  متحواًل بذلؾ ثالثي الغميسريد إلىb-تمقائيًا لتتحوؿ إلى  تتزامر أحادي الغميسريد وα- أحادي

 لتتحممو بدورىا إلى غميسروؿ وحمض دسـ. الغميسريد

لدىف الغذائي إلى حموض دسمة حرة والتي يتـ امتصاصيا وىناؾ جزء %( مف ا71-51ينشطر )
 أحادي الغميسريد.-bويمتص بشكؿ صغير ييضـ جزئيًا 

 
Triacylglycerol 

2. Cholesterol esterase.يحممو الرابطة االستيرية لمستيريدات محررًا ستيروالت وحموض دسمة : 

 
Cholesterol ester 

3. Phospholipases : أربعة أنماطيميز منيا   

 Phospholipase A1  يحممو الرابطة االستيرية لمحمض الدسـ في الموقعα. 

 Phospholipase A2  يحممو الرابطة االستيرية لمحمض الدسـ في الموقعb. 

 Phospholipase C  تحممو الرابطة االستيرية بيف حمض الفوسفور و الغميسروؿ، وينتج عف ذلؾ
 ثنائي. أساس أزوتي مفسفر و غميسيريد

 Phospholipase D  تحممو الرابطة بيف االساس اآلزوتي وحمض الفوسفور وينتج أساس آزوتي
 وحمض الفوسفاتيديؾ.

 
Glycero Phospholipid 

4. Phosphodiesterases أنزيمات نوعية لمروابط فوسفو ثنائية االستر فيي إما أف تحطـ الرابطة :
تعطي الغميسروؿ و فوسفوريؿ األساس اآلزوتي، أو أنيا االستيرية بيف حمض الفوسفور و الغميسروؿ ل
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تحطـ الرابطة االستيرية بيف حمض الفوسفور و األساس اآلزوتي لتعطي األساس اآلزوتي و غميسرو 
 فوسفات.  

5. Phosphomonoesterases  أو تسمىPhosphatases تنيي ىذه األنزيمات حممية النواتج :
 . Phosphodiesterasesالمتحررة بواسطة 

 الميبيداتامتصاص  -5-2-2
إف نواتج ىضـ الشحميات تدخؿ بكامميا إلى الزغيبات والقطب القمي لمخمية الظيارية المخاطية الماصة،     

نواتج مف قبؿ الشبكة الييولية الباطنية الممساء ويعاد ال، تؤخذ ىذه عف طريؽ االنتثار المنفعؿ عبر غشاء الخمية
 غميسريدات بفضؿ أنزيمات موجودة في أغشية وأجواؼ ىذه الشبكة.اصطناعيا بشكؿ ثالثي 

إف اإلزالة السريعة لمحموض الدسمة الحرة وأحادي الغميسريدات بإعادة اصطناع ثالثي الغميسريدات تعمؿ     
عمى صيانة المدروج الواضح لمتركيز داخؿ الخمية المخاطية، الذي يدعـ االنتثار السريع والمستمر لمحموض 

 دسمة الحرة وأحادي الغميسريدات مف لمعة المعي.ال
غ ثالثي الغميسريدات المعاد اصطناعيا وىي بشكؿ دقائؽ كيموسية مف الخمية المخاطية إلى الممؼ ر تف    

، بغية نقميا إلى الجياز الممفي ومف ثـ إلى تيار الدـ مف )مجاري الكيموس( المعي الدقيؽ وبالتالي إلى لوابف
أما آلية تشكيؿ الكيموسات فتتـ بتغميؼ التجمعات المكونة مف ثالثي الغميسريدات  االستقالبي.أجؿ االستخداـ 

تمتص مف الخاليا  1mµوشحميات فوسفورية و كوليستروؿ بواسطة البروتينات يبمغ قطر الدقائؽ الكيموسية 
 المخاطية إلى سائؿ بيف الخموي وبالتالي إلى لوابف المعي الدقيؽ.....إلخ.

تحتوي الغميسريدات الثالثية التي تتبع ىذا الطريؽ عمى حموض دسمة طويمة السمسمة الكربونية )أكثر مف     
عشر ذرات كربوف(، أما الحموض الدسمة ذوات السمسمة متوسطة الطوؿ )عشر ذرات كربوف أو أفؿ(، تمتص 

 ض دسمة مرتبطة مع ألبوميف البالزما.مف المحتويات المعوية إلى جياز الدـ البابي كحمو عادًة وبصورة مباشرة 
 الميبيداتنقل  -5-2-3

مف  3h-0.5يحدث ارتفاع عابر لشحميات الدـ بعد وجبة متوسطة ويبمغ المستوى األعظمي بعد مرور     
 ، ويظير الشحـ الممتص إلى الدـ بأشكاؿ ثالثة عمى األقؿ6h-5تناوؿ الوجبة، ثـ يعود إلى وضعو السوي مف 

ة، شحميات مترافقة مع بروتينات )بروتينات شحمية(، وحموض دسمة ال مؤسترة مرتبطة مع دقائؽ كيموسي
 ألبوميف المصؿ.

البروتينات الشحمية: نظرًا ألف الشحميات غير ذوابة في الوسط المائي لذا فإف نقميا في بالزما الدـ يتطمب     
 اتحاد شحميات أكثر كرىًا لمماء مع أخرى أكثر حبًا لمماء مثؿ الفوسفو غميسريدات، ومف ثـ اتحاد

 ( محب لمماء )مسيمة كروية(.وبروتيف ليتشكؿ جسيـ كروي الشكؿ )بروتيف شحمي كولستروؿالمزيج مع 
وقد بينت صور المجير االلكتروني، بأف جسيمات البروتيف الشحمي األكبر مثؿ الدقائؽ الكيموسية     

 إسترات و الالقطبي الغميسريداتتتألؼ مف لب لثالثي  (VLDL)والبروتينات الشحمية المنخفضة الكثافة جدًا 
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الحر ومف بروتينات مصطنعة  الكوليستروؿ غميسريداتالفوسفو  ومحاطة بشحميات أمفيباتية مثؿ الكولستروؿ
 في وسط البالزما المائي. إف المركبات الثالثة األخيرة تجعؿ مف الجسيـ مركبًا ذواباً  .خصيصًا ليذه الغاية

 يوجد في بالزما الدـ خمس زمر رئيسية مف البروتينات الشحمية تقـو بدور ىاـ في نقؿ واستقالب الشحميات    
 وىي:في لبالزما 

 .chylomicronsالدقائؽ الكيموسية  .0

 .VLDLالبروتينات الشحمية المنخفضة الكثافة جدًا  .2

 .LDLالبروتينات الشحمية المنخفضة الكثافة  .3

 .HDLالبروتينات الشحمية عالية الكثافة  .4

 .FFAالحموض الدسمة الحرة  .5
تدريجي لمدـ وىذا عائد إلى أنزيـ ليباز البروتينات الشحمية تغادر الدقائؽ الكيموسية الدـ ويترافؽ ذلؾ بصفاء     

 الذي يحطـ الدقائؽ الكيموسية إلى أجزاء أصغر مف البروتينات الشحمية و تتحوؿ الغميسريدات
 الثالثية إلى غميسروؿ وحموض دسمة.

تعتبر الحموض الدسمة سامة إال أف ذلؾ التسمـ ال يحدث بسبب سرعة تشكؿ معقدات بيف الحموض     
، NEFAالدسمة والبروتينات وعمى األخص األلبومينات، تدعى ىذه المعقدات الحموض الدسمة الالمؤسترة 

، وىناؾ تتفكؾ إلى إلى مختمؼ األنسجة واألعضاء الحيوية NEFAيحمؿ الدـ أجزاء البروتينات الشحمية و 
، يدخؿ القسـ األعظـ مف الشحوـ إلى الكبد، ويخزف القسـ األقؿ مكوناتيا وتخضع مف جديد لتحوالت نوعية

لتتفكؾ محررًة  NEFAبشكؿ رئيسي بشكؿ احتياطي في النسج الشحمية. أما العضالت والقمب فيدخؿ إلييا 
 الحاالت المصدر الرئيسي لمطاقة. الدسمة اليامة لتمؾ األعضاء والتي تشكؿ في بعضالحموض 
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 تحوالت الدسم المعتدلة في األنسجة -5-3
Transformations of Moderate fat in tissues 

 :تتحممو الدسـ المعتدلة التي تدخؿ الخاليا تحت تأثير ليباز األنسجة إلى غميسريف وحموض دسمة عالية    

  
متحواًل إلى فوسفو غميسروؿ ومف ثـ إلى فوسفو غميسر  Glycerokinaseو  ATPينشط الغميسروؿ بتأثير     

في مراحؿ األكسدة   H2Oو CO2ألدىيد كما في استقالب السكريات ويتابع التفكؾ حتى حمض المبف وثـ إلى 
 اليوائية. كذلؾ يساىـ في اصطناع الغميكوجيف و اصطناع الغميسروؿ.

كوأنزيـ آ الذي يدخؿ في حمقة كريبس مف أجؿ الطاقة ويساىـ في  أما الحموض الدسمة تتحوؿ إلى أستيؿ    
 اصطناع الكولستروؿ وفي اصطناع الحموض الدسمة.

تمعب الكبد دورًا ىامًا في استقالب الشحـ ليس فقط في أكسدة الحموض الدسمة واصطناعيا الحيوي     
. يتـ LDLو  VLDLوتحوليما إلى ثالثي غميسريدات إنما أيضًا في اصطناع صميـ البروتينات لكؿ مف 

ة لمخاطية المعي. الحموض االصطناع الحيوي لثالثي الغميسريدات في الكبد والنسيج الشحمي والخاليا الظياري
 ذرة كربوف وبشكمييا المشبع وغير المشبع. 08-06الدسمة المطموبة ذات 

( أو مف الغميسروؿ الحر DHAPيشتؽ غميسروؿ فوسفات في الكبد مف ثنائي ىيدروكسي أسيتوف فوسفات )    
 Glycerokinaseنزيـ نظرًا ألنيا ال تمتمؾ أ DHAPأو مف كمييما. أما في النسج الشحمية يشتؽ فقط مف 

 الالـز لفسفرة الغميسروؿ.
ما تعتبر الكبد الوحيدة بيف أعضاء الجسـ التي تكوف عرضًة لتراكـ الدىوف والشحميات األخرى مما يؤدي إلى   

 . ويمكف أف يؤدي األمر إلى ضخامة الكبد تشمع وتخريب قوي لوظيفتيا.يسمى متالزمة الكبد الدهنية

 الدسمةأكسدة الحموض  -5-4

Oxidation of fatty acids 

زوجي مف  إف المالحظة اليامة في بنية الحموض الدسمة الداخمة في تركيب الدسـ ىي أنيا تتألؼ مف عدد    
إلى البرىاف وبصورة تجريبية عمى  Knoop، وىذا ما دفع العالـ كنوب ذرات الكربوف، وزمرة كربوكسيمية واحدة

أف أكسدة الحموض الدسمة تتـ بطريقة واحدة فقط عند جميع األحياء، أال وىي حذؼ مجموعة ثنائية الكربوف 
 دفعة واحدة في كؿ مرة وذلؾ مف الطرؼ الحامؿ لمزمرة الكربوكسيمية.
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زمي بالشكؿ الحر. وال تستطيع التي ستتعرض لألكسدة توجد في المجاؿ السيتوبالإف الحموض الدسمة     
الدخوؿ إلى الميتاكوندريا لتتأكسد ىناؾ. لذلؾ يجب عمييا أواًل أف تنشط وأف تدخؿ المتقدرة، ويتـ ذلؾ بثالث 

 مراحؿ: 
وذلؾ  A: يرتبط الحمض الدسـ في المجاؿ السيتوبالزمي مع الكوأنزيـ تنشيط الحموض الدسمة .1

 تطيع عبور جدار الميتاكوندريا نظرًا لحجمو الكبير.والذي ال يس Thiokinaseبوجود األنزيـ 

R CH2 C

O

OH + HS-coA + ATP
Thiokinase

S-coA + AMP +H
4
P

2
O

7
R-CH

2
-C

O

Acyl- coA coA
 Fatty-A 

االنتقاؿ فوؽ الكارنيتيف: يكوف عبور الحموض الدسمة ميسرًا بواسطة الكارنيتيف الذي يمتمؾ  .2
-Carnitine acylتأثيرًا محرضًا عمى أكسدة الحموض الدسمة ويعزى ىذا التأثير ألنزيـ   

transferase الذي يحفز انتقاؿ مجموعة األسيؿ مف رابطتيا الثيو استر مع الكوأنزيـ-A  إلى
مجموعة ىيدروكسيؿ الكارنيتيف ويعبر ىذا المركب المتشكؿ بسيولة الغشاء الداخمي 

 لمميتاكوندريا. 

Carnitineacyl-transferase

 
الضمف متقدري: في المرحمة األخيرة لعممية دخوؿ المتقدرة، تنتقؿ  Aاالنتقاؿ فوؽ الكوأنزيـ  .3

-Carnitineacylالمتقدري تحت تأثير  Aمجموعة األسيؿ مف الكارنيتيف إلى الكوأنزيـ 
transferase المتقدري. 

ويصبح  الخارج متقدرية و الضمف متقدرية، Aتحافظ آلية الدخوؿ ىذه عمى فصؿ الكوأنزيمات 
التي تجري  bالضمف متقدري المتشكؿ ىكذا مف جديد ركيزة دورة األكسدة  Aـ األسيؿ كوأنزي
 داخؿ المتقدرة.
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coA Acyl-coA

Carnitineacyl-transferase

 

 
   لمحموض الدسمة المشبعة ذات العدد الزوجي bمراحل األكسدة  -5-4-1  

ضمف  بعد مرحمة التنشيط تجري تفاعالت دورة األكسدة :نزع الييدروجيفل المرحمة األولى .1
المتشكؿ  Aكوأنزيـ  الحجيرة الداخمية لمميتاكوندريا، حيث يتـ نزع ذرتي ىيدروجيف مف األسيؿ

 Acyl-coA dehydrogenase ( بواسطة2و1)أثناء مرحمة التنشيط عند ذرتي الكربوف 
 .FADبوجود 

الروابط المضاعفة لمحموض الدسمة في الشحميات  يتشكؿ المماكب اليندسي ترانس عممًا بأف
  .المعتدلة تكوف جميعيا تقريبًا مف الشكؿ سيس
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 Crotonase)               ،)Enoyl-co: يحفز أنزيـ Hydrationالمرحمة الثانية اإلماىة  .2

A Hydratase ىيدروكسي  -3قًا ويعطي بإماىة الرابطة المضاعفة لممركب المتشكؿ سا
    Aنزيـ كوأ -أسيؿ

H
2
O

2-Enoyl-coA Hydratase

 
-L-3بواسطة  L-3-Hydroxyacyl-co Aينزع ىيدروجيف المرحمة الثانية لنزع الييدروجيف:  .3

Hydroxyacyl-co A dehydrogenase  وبوجودNAD
+: 

NAD+
NADH+H+

3-HydroxyAcyl-coA Dehydrogenase
R- CH-CH

2
-C-ScoA

O

OH

R- C-CH
2
-C-ScoA

O

O

3-Hydroxy-acylcoA
 

 لكنو يبدي نوعية فراغية مطمقة  يكوف ىذا األنزيـ قميؿ النوعية نسبيًا فيما يخص طوؿ السمسمة               
         المتشكؿ خالؿ التفاعؿ عف الكتروناتو إلى NADH ليتخمى ا Lبالنسبة لمتشكيؿ                
               Dehydrogenase NAD-  .السمسمة التنفسية 
لمحمض الدسـ المحفزة بواسطة  bمرحمة االنفصاـ: في المرحمة األخيرة لمتتالية األكسدة  .4

Acetyl-coA acetyltransferase (Thiolase)  3يعاني-Ketoacyl-coA  انفصامًا
بواسطة التآثر مع جزيئة كوأنزيـ حرة ليتحرر الجزء الكربوكسيمي الطرفي ثنائي الكربوف بشكؿ 

Acetyl-coA  وAcyl-coA  الذي قصر بمقدار ذرتي كربوف عف الحمض الدسـ األصمي 

R- C-S-coA + CH
3
-C -ScoA

3-Keto-acylcoA

R- C-CH
2
-C -ScoA

O

O

HS-coA

Thiolase

O

O

acyl-coA acetyl-coA 
 يكوف تفاعؿ التشطير ىذا مماثاًل لتفاعؿ الحممية وناشرًا لمطاقة ويكوف التوازف في صالح االنفصاـ.           
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 يمكف إيجاز مجموع التفاعالت األربعة كاآلتي:          

CH
3
 - (CH

2
)
n
- C - S - coA + FAD + NAD++ coA - SH 

O

CH
3
 - (CH

2
)
n - 2

 - C - S - coA + FADH
2
 + NADH + H++ CH

3
 - C - ScoA 

O O

Acyl-coA Acyl-coA Acetyl-coA

 

المتشكؿ بدوره نفس سمسمة التفاعالت األربعة مف أجؿ إعطاء أستيؿ كوأنزيـ  Aثـ يعاني األسيؿ كوأنزيـ      
A  و أسيؿ كوأنزيـA .جديد أقصر بأربع ذرات كربوف وىكذا دواليؾ 

 
 لحمض البالميتيؾ bاألكسدة 
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 Aكوأنزيـ  –لمحموض الدسمة عممية ضمف متقدرية، أما فيما يخص جزيئات األستيؿ  b –تكوف األكسدة  

اإليزو برينية(  الميبيدات المتشكمة فيي تستعمؿ إما في تفاعالت ابتنائية )االصطناع الحيوي لمحموض الدسمة و
 أو في التفاعالت المكونة لمكيتوف أو أنيا تتأكسد بالكامؿ بواسطة دورة كريبس.

  .Aالكوأنزيـ  في المرحمة األخيرة في دورة األكسدة عندما يكوف عدد ذرات الكربوف أربعة ينتج جزيئتيف مف    
لمحموض الدسمة تتموضع أساسًا في المتقدرات وذلؾ يفرض عمى  b –إف األنزيمات المشتركة في األكسدة     

لدسمة و الستيروالت أف يخرج مف الذي يجب أف يستخدـ في اصطناع الحموض ا Aكوأنزيـ  -األستيؿ 
أسيتات الذي ينشطر  -و أكزالو Aكوأنزيـ  -األستيؿ المتقدرة. إنو يخرج بشكؿ سترات التي تتشكؿ بتفاعؿ بيف 

 .الستريؾوحمض  Aكوأنزيـ  -مشكاُل األستيؿ  ATPو  Aفي السيتوبالزما بوجود كوأنزيـ 
  لمحموض الدسمة bالميزانية الطاقية لألكسدة  -5-4-2
 حيث تعطياف خمس جزيئات NADHوجزيئة  FADH2جزيئة  bتزود كؿ دورة مف لولبة حمزوف األكسدة   

.ATPف أكسدة جزيئة واحدة مف األستيؿ كوأنزيـ     ATPجزيئة  02في حمقة كريبس تعطي  A–وا 
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 ذرة كربوف:  nوعمى ىذا الشكؿ نرى بأنو إذا كاف لدينا حمض دسـ يحوي     
1عدد دورات األكسدة التي يخضع ليا تساوي إف 

2


nكوأنزيـ  -، وعدد جزيئات األستيؿA  تساوي
2

n. 
 كمثاؿ نوضح ذلؾ باستخداـ حمض البالميتيؾ:

Yield of ATP during oxidation of one molecule of palmitoyl-CoA to CO2 and H2O 

Enzyme catalyzing oxidation 

step 

Number of NADH or 

FADH2 formed 

Number of ATP 

ultimately formed 

Acyl-CoA dehydrogenase 7 FADH2 14 

β- Hydroxyacyl -CoA 

dehydrogenase 
7 NADH 21 

Isocitrate dehydrogenase 8 NADH 24 

α-Ketoglutarate 

dehydrogenase 
8 NADH 24 

Succinyl-CoA synthetase 
 

8
*
 

Succinate dehydrogenase 8 FADH2 16 

Malate dehydrogenase 8 NADH 24 

Total 
 

131 

 االصطناع الحيوي لميبيدات -5-5
biosynthesis of lipids 

الذي يستخدـ في  Aكوأنزيـ  -إف الكميات الزائدة مف السكريات عف حاجة الجسـ تتحوؿ إلى األستيؿ    
اصطناع المواد الدسمة المختمفة، أي أف السكريات ستتحوؿ إلى دسـ. وكذلؾ الحاؿ فإف المواد الدسمة الزائدة 

 عف حاجة الجسـ الطاقية تخزف أيضًا عمى شكؿ شحوـ.

 االصطناع الحيوي لمحموض الدسمة المشبعة -5-5-1

جميع  في Aكوأنزيـ  -عتبارًا مف طميعتيا األستيؿا االصطناع الحيوي لمحموض الدسمة المشبعةيحدث     
الكائنات الحية. يتـ ذلؾ بوجو خاص في الكبد، النسج الشحمية و الغدد الثديية لمحيوانات العميا. يحدث 

طة مجموعة مكونة االصطناع الكامؿ لمحموض الدسمة في العصارة الخموية والتفاعؿ االجمالي لذلؾ محفز بواس
، المشتؽ مف مصادر غموسيدية Aكوأنزيـ  -األستيؿمف سبع بروتينات متموضعة غي العصارة الخموية، يكوف 

أو مف حموض أمينية ىو طميعة جميع ذرات كربوف سمسمة الحموض الدسمة أما ذرات الكربوف األخرى فتتأتى 
و  Aكوأنزيـ    -مف المالونيؿ

3H C O لافًة إلى وجود اإض ATP  وNADPH+H
كمصدر لمييدروجيف  +

 .(AcPتيؿ )حامؿ لألسإضافًة لوجود مركب يقوـ بدور ىاـ في مراحؿ االصطناع يعرؼ باسـ البروتيف ال
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      و AcP -في تفاعالت االصطناع ولكف يشترؾ كؿ مف أستيؿ Aكوأنزيـ  -ال يشترؾ األستيؿ    
 .AcP -مالونيؿ

 مراحؿ االصطناع بشكؿ مختصر كما يمي:يمكف تمثيؿ     

 

جديدة، حتى  AcP -يضـ المركب األخير الناتج كؿ مرة يراد فييا إطالة الحمض الدسـ جزيئة مالونيؿ    
 نحصؿ عمى الحمض الدسـ المناسب لتمؾ الخمية.

 األغذية. ال تصنع الحموض الدسمة غير المشبعة عمميًا في الخمية لذلؾ يجب أخذىا بشكؿ منتظـ مف    
 يبيف الشكؿ اآلتي مراحؿ اصطناع الحموض الدسمة المشبعة:    



81 

 

 
 

 تنظيم اصطناع الحموض الدسمة -5-5-2
 -المزود أساسًا مف أكسدة الغموكوز أثناء دورة البنتوزات NADPHيتطمب االصطناع وجود  .0

 فوسفات.

المزودة بواسطة أكسدة الغموسيدات حيث عند انخفاض  ATPمف خالؿ توفر وجود الطاقة  .2
ATP يالحظ تباطؤ االصطناع الحيوي، لكف بالمقابؿ يتـ تنشيط األكسدة-b  مما يسبب إعادة

 .ATP لازدياد تركيز ا

 كربوكسيالز بحمض الستريؾ ويثبط بالحموض الدسمة وغيرىا. Aكوأنزيـ  -ينشط أنزيـ األستيؿ .3
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كبات تكوف مزودة بشكؿ كبير بواسطة االستقالب السكري، مما يشدد عمى العالقة يالحظ أف تمؾ المر     
 الضيقة التي توجد بيف السكريات والشحميات في مستوى االستقالب و التنظيـ.

 تتدخؿ ىرمونات عديدة في تنظيـ االصطناع الحيوي لمحموض الدسمة منيا:  .4

 :Insulin يباز الحساس لميرموف وعمى يدعـ عممية تكوف الدىف عف طريؽ تنشيط الم
 .cAMPاألرجح عف طريؽ خفضو لمستوى 

 Glucagon الميباز الكبدي  ل: يخفض ىذا اليرموف عممية تكوف الدىف وذلؾ بتنشيطو
طالقو لمحموض الدسمة  وتنشيطو لعممية االصطناع الحيوي الكبدي لمحموض الدسمة، وا 

 .cAMPمف النسيج الشحمي، إضافًة إلى زيادة مستويات 

 ثالثيات الغميسريدل الحيوي صطناعاال -5-6
biosynthesis of triglycerides 

  تحتاج عممية اصطناع ىذه الشحـو في الجسـ إلى كؿ مف الغميسريف والحموض الدسمة.    
حمؿ الغمكوزي بشكؿ خاص مف الغميسر ألدىيد تيصطنع الغميسريف اعتبارا مف النواتج االنتقالية في عممية ال    

-αفوسفات أو ثنائي ىيدروكسي األسيتوف فوسفات وفي كمتا الحالتيف فإف المتشكؿ في عممية اإلرجاع ىو: 

Phospho glycerol .الذي يستخدـ مباشرًة في عممية اصطناع ثالثيات الغميسريد 
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 Acyl-coAبتحفيز مف  Aأما الحموض الدسمة فتتعرض مسبقًا لعممية تنشيط بارتباطيا مع كوأنزيـ     

synthetase (Thiokinase)  ليتشكؿAcyl-coA. 
  يدخؿ الفوسفو غميسريف مع جزيئتيف مفAcyl-coA  بتفاعؿ مشترؾ ليعطي ثنائي غميسيريد

 .coAويتحرر  α- Phospho acyl transferaseباشتراؾ األنزيـ الناقؿ 
  يتعرض الغميسريد الثنائي المفسفر لتفاعؿ حممو بوجود األنزيـPhospho Hydratase  ليتشكؿ

 غميسيريد ثنائي و فوسفات. 
 يرتبط الحمض الدسـ الثالث مع الغميسريد الثنائي ليتشكؿ الغميسريد الثالثي المطموب بتحفيز Di 

glyceride acyl transferase . 

شحوـ شحوـ توضع أو احتياط وتصطنع خاصة في الكبد، الخاليا الشحمية والغشاء المخاطي تعتبر ىذه ال    
  المعوي.
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 مفوسفاتيداتل الحيوي صطناعاال -5-7
biosynthesis of Phosphatides  

تصطنع إما مف حمض الفوسفاتيديؾ أو مف ثنائي أسيؿ الغميسروؿ. إف أىـ زمر الفوسفاتيدات ىي     
 الميسيتينات و السيفالينات و السيريف فوسفاتيدات.

  إف المراحؿ األولى في اصطناع ىذه المركبات ىي اصطناع الفوسفاتيد الثنائي بحسب ما ذكر
فر إليو. فمثاًل يتعرض الكوليف لعممية تنشيط عمى حساب سابقا، ثـ انضماـ األساس اآلزوتي المفس

 :ATP لا

CH2 CH2 N
+

CH3

CH3

CH3

OH +ATP CH2 CH2 N
+

CH3

CH3

CH3

OPO

OH

OH

+ADP
Choline kinase

Choline Choline -phophate 
  نما يحمؿ عمى أحد المركبات النكميوتيدية ال يستخدـ المركب الناتج مباشرًة في عممية االصطناع، وا 

بواسطة أنزيـ ناقؿ خاص  CDP-Cholineليعطي  CTPحيث يدخؿ في تفاعؿ مشترؾ مع 
Phospho Choline cytidyl transferase. 

  يتفاعؿCDP-Choline  1,3مع الغميسريد الثنائي ليتشكؿ الميستيف المطموب بتحفيز مف األنزيـ- 

Di glyceride phosphate choline transferase.  
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 االصطناع الحيوي لسفينغو ليبدات -5-8

biosynthesis of Sphingolipids 

 يبدأ اصطناع ىذه الشحوـ اعتبارًا مف:    
 )حمض أميني(. Serine)حمض دسـ( و   Palmitateتشكيؿ السفينغوزيف مف  .0

 حمض دسـ ثاني. بإضافةوذلؾ  Ceramideيحوؿ السفينغوزيف إلى  .2

تضاؼ الزمرة الرأسية المناسبة حيث يستخدـ السيتيديف و اليوريديف لتنشيط الزمرة الرأسية بغية  .3
 إضافتيا.
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 االصطناع الحيوي لمكوليسترول  -5-9

biosynthesis of Cholesterol 

 يعتبر الكوليستروؿ مف أىـ المركبات الستيروئيدية. يجري امتصاصو بشكؿ    

 % مف الكوليستروؿ المأكوؿ في الصفراء بعد امتصاصو،51رئيسي في المعي الدقيؽ العموي. يفرغ نحو 
 فتستخدـ في:  أما الكمية الباقية
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 .تشكؿ اليرمونات الستيروئيدية 

 .في تركيب أغشية الخاليا 

  في اصطناع الفيتاميفD .في الجمد 

% منو بوجود الستيراز المناسب. يوجد في الكبد، الجمد، الدماغ،  91-81بعد االمتصاص يؤستر حوالي     
% مف الغمد الميميني المحيط باألعصاب 51و في غدد صماء معينة. إف أكثر مف  النسيج العصبي، األمعاء

 عبارة عف كوليستروؿ، لذلؾ لو شأف خاص في التوصيؿ العصبي المالئـ والوظيفة السوية لمدماغ.
يوميُا عند أي إنساف بالغ سوي، سوؼ تفرغ في  1250mg-750البالغة  إف أي زيادة في كمية الكوليستروؿ    
 وفي المسمؾ المعوي. صفراءال

ف قصور تدرؾ      إف مستويات الكوليستروؿ في الدـ ىي محصمة سرعة اصطناعو وسرعة تدركو، وا 
 الكوليستروؿ ىو المسؤوؿ عف فرط كوليستروؿ الدـ.

 تتمخص عممية اصطناع الكوليستروؿ كاآلتي:    
 -غموتاريؿ -ميتيؿ -b-يؿىيدروكس -bالصطناع  Aكوأنزيـ  -تستخدـ ثالث وحدات مف األستيؿ .0

، وىو بشكؿ عاـ متوسط في عممية تشكؿ الكيتوف، لكف االنشاء الحيوي A (HMG-coA)كوأنزيـ 
 ( HMG-coA)لمكوليستروؿ يجري في الييولى، بينما يتكوف الكيتوف في المتقدرة. بعد ذلؾ يرجع 

 .Mevalonic. A ليتشكؿ Aوينفصؿ عف كوأنزيـ 

كواليف حيث يتشكؿ في البداية مركب اإليزوبرف الفعاؿ المعروؼ إلى س Mevalonic. Aيتحوؿ  .2
 باسـ إيزو بنتينيؿ بيرو فوسفات. ثـ تتكاثؼ ست وحدات مف اإليزوبرف ليتشكؿ السكواليف.

 يحمؽ بعدىا السكواليف إلعطاء الالنوستيروؿ الذي يتعرض إلى تحوير ليعطي الكوليستروؿ. .3
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كما ىو الحاؿ بالنسبة لمحموض الدسمة، فإف الكوليستروؿ يحوؿ إلى شكؿ أكثر كرىًا لمماء قبؿ أف يتـ نقمو     

 أو أف يخزف، وذلؾ عف طريؽ أسترتو مع حمض دسـ. 

 االصطناع الحيوي لمحموض الصفراوية -5-11
 Biosynthesis of bile acids 

وىي عممية تجري في يحولو إلى حموض صفراوية  الحيوانات العمياالكوليستروؿ عند الطريؽ الرئيسي لتدرؾ     
 الكبد. 



89 

 

الكوليستروؿ ومنتيية بزمرة تتميز ىذه الحموض بامتالكيا سمسمة جانبية أقصر مف تمؾ الموجودة في     
تتحد ىذه الزمرة مع الغميسيف أو التوريف لتعطي الحموض المتزاوجة. يشكؿ حمض الكوليؾ وحمض  كربوكسيؿ

 كينو ديوكسي كوليؾ المركبات األكثر شيوعًا في الصفراء.ال

 O2و  Cالكوليستروؿ أثناء تحولو سمسمة مف تفاعالت اليدرلة، وتتطمب ىذه وجود فيتاميف يعاني     
 والميكروزوـ الكبدي إضافًة إلى المتقدرة. 

 
   (KB)األجسام الكيتونية  -5-11

Ketone bodies (KB)   

و األسيتات ىي ثالثة جزيئات قابمة لمذوباف في الماء )وىي: أسيتو  :Ketone bodiesاألجساـ الكيتونية     
بيتا ىيدروكسي بيوتيرات وناتج التفكؾ التمقائي ليما وىو األسيتوف( والتي تصنع بواسطة الكبد مف األحماض 

 تناوؿالصياـ(، وحميات تخفيض  فترات التي يكوف فييا تناوؿ الطعاـ منخفضا )حالةالالدىنية. خالؿ 
، أو حدوث مجاعة، أو ممارسة التماريف الرياضية المكثفة والمطولة، والمصابوف بمرض السكري الكربوىيدرات

الغير معالج )أو المعالج بشكؿ غير كافي(. تمؾ االجساـ الكيتونية يتـ التقاطيا بشكؿ سريع مف قبؿ  1نوع 
ومف  A (acetyl-Co. A) أنزيـيؿ كو سيتألى في الدـ وتُػحّوؿ إ رة السكانسجة خارج الكبد بسبب انخفاض نسب

كوندريا الموجودة في خاليا الجسـ لكي تتحوؿ إلى طاقة اتؤكسد في الميت ورة حمض الستريؾ وثـ تدخؿ في د
 .لمقياـ بوظائفويحتاجيا الجسـ 

أف  غيرة مف األجساـ الكيتونية، إالعمى الرغـ مف أف نسجًا أخرى كثيرة تكوف قادرة عمى انتاج كميات ص    
 الكبد يعتبر المقر الوحيد إلنتاج الكيتوف. 
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 .Glucagon لومحتمؿ ا (GH)ينظـ إنتاج األجساـ الكيتونية بيرموف النمو     
إذا كاف ىناؾ انتاج كبدي فائض لألجساـ الكيتونية، واستخداـ منخفض ليا مف قبؿ النسج األخرى يؤدي إلى    

 .(Cetose الحماضما يسمى )
يتـ تحمؿ األجساـ الكيتونية في النسج خارج الكبدية ألف الكبد ىو الوحيد غير القادر عمى ذلؾ، لعدـ توافر     
  تيوفيراز الخاصة لذلؾ والتي توجد خاصة في الدماغ والعضالت. -أنزيـ
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