
 يصذس وهٍ , Triglycerides يتعبدنت دهىٌ بشكم تكىٌ انزسى فٍ انًخضوَت انذهىٌ اٌ

 .(انبشوتُُبث او ببنكشبىهُذساث يمبسَت عبنُت غبلت تُتذ) نهطبلت رُذ

 Metabolism of lipidsيض الذهون   أ

  الذهونهضن 

 للدهون هضم فيه يتم فال الفم في الطعام فيها يبقى التي المدة قصر بسبب :انفى فٍ
  .(انفى فٍ انهعببُت انغذد تُتزه انزٌ) Lingual lipase ورىد من بالرغم

 Lingual lipase ينزيمإ َمىو حُج ,نهذهىٌ رضئٍ هعى َحصم :انًعذة فٍ

 . (%30) الثالثية الدهون بتحليل  Gastric lipase و

  انبُكشَبط عصبسة يع تًتضدن عشش االحًُ فٍ انصفشاء عصبسة تصب :معاءاأل فٍ

(Pancreatic lipase) انً اظبفت) انًعذة يٍ انمبديت انذهىٌ هعىب نتببشش 

 االحبدَت وانكهُسُشَذاث انذهُُت االحًبض يٍ خهُػ يكىَت ,(اخشي اَضًَبث

 عبش نتُمم االيعبء خالَب فٍ Chylomicrons تكىٍَ َتى) انكهُسُشول انً اظبفت

   . انكبذ إنً حى ويٍ انذو إنً انهًفبوَت األوعُت
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 انكهُسُشَذاث وهذو كبُبء وانهذو انبُبء يسبساث يٍ انعذَذ َتعًٍ انذهىٌ اَط إٌ

 وهذو بُبء ,انفىسفبتُت انذهىٌ وهذو بُبء ,انكُتىَُت االرسبو بُبء ,انخالحُت

 ....انكىنُستشول

 triglycerides of Catabolism الثالثيت الكليسيشيذاث هذم

 دهُُت احًبض انً (انطعبو يع اِتُت او انًخضوَت)  TGانـ تحهُم تتعًٍ وهٍ

 تتى حُج .β-Oxidation بُتب اكسذة عبش انذهُُت االحًبض اكسذة حى ويٍ وكهُسشول

 .انًبَتىكىَذسَب فٍ انالحمت انعًهُبث تتى بًُُب انسبَتىبالصو فٍ تتى االونً انعًهُت

 
 

 :في تكمن المسار هذا اهمية ان

 .FADH2 ,NADH واَتبد ATP بشكم انطبلت اَتبد -

 انببَشوفبث اوانً (Gluconeogenesis) انكهىكىص انً َتحىل) انكهُسشول تكىٍَ -

 .(انطبلت إلَتبد

 .االَعُت انًسبساث يٍ انعذَذ فٍ انًهى Acetyl CoA تكىٍَ -

 

 :المساساث االيضيت للذهون
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 Lipolysisتحهم انذهىٌ -

 Dihydroxyacetone phosphateانُبتذ انً  انكهُسُشولتحىل -

 β-Oxidationهذو االحًبض انذهُُت -
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 Oxidation-β بيتا أكسذة
 انًبَتىكىَذسَب فٍ تحذث انتٍ ,بُتب أكسذة أهًهب انذهىٌ كسذةأل غشق عذة تىرذ

 انًتعبلبت االصانت فُهب تتى .األكم عٍ االيتُبع أحُبء نهطبلت انشئُسٍ انًصذس وتعتبش

  َمم دهٍُ يطبح وَُتذ Acetyl CoA نتكىٍَ انذهٍُ انحبيط يٍ كبسبىٌ نزستٍ

 عهً َحتىٌ يشكب َتبمً حتً انعًهُت تتكشس .األصهٍ يطبانح عٍ سبىٌبك زستٍب

 راث األحًبض فٍ) واحذة رسة أو (انضورٍ انعذد راث األحًبض فٍ) سبىٌبك رستٍ

 .(انفشدٌ انعذد

 :الكشبون لزساث الزوجي العذد راث المشبعت الذهنيت األحماض اكسذة 

   :(انتُشُػ خطىة) انتًهُذَت انخطىة-

 انًىرىدCoA-SH  يع األَضًَُت ةاألستش غشَك عٍ انذهُُت ألحًبضا تُشُػ َتى

  كبشَتُت ستشَتأ آصشة تكىٍَ غشَك عٍ (انسبَتىبالصو فٍ) َذسَبىَتىكبانً خبسد
 .Thiokinase  بىاسطت
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 Oxidation-β بيتاأكسذة 
  انذهُُت نألحًبض بُتب أكسذة فإٌ , انًبَتىكىَذسَب إنً Fatty Acyl CoA دخىل وعُذ

 .يتكشسة تفبعالث 4 خالل يٍ تحذث

إنً ( انًشبع) Acyl CoAأكسذة : األولىالخطوة 

Acyl CoA ( غير المشبع ) اوEnoyl CoA  حُج

انخبَُت رستٍ انكشبىٌ َتى َمم رستٍ هُذسورٍُ يٍ 

نتكىٍَ  FADإنً ( وتكىٍَ اصشة يضدورت)وانخبنخت 

FADH2  , إنزيمالتفاعل ويحفز 

 Acyl CoA Dehydrogenase. 

 

  Enoyl CoAيبء إنً رضَئت إظبفت : الخطوة الثانيت

 Enoyl CoA hydrataseوَحفض انتفبعم إَضَى 

 OH–يزًىعت ) β-Hydroxyacyl CoAفُتكىٌ 

 .(βعهً رسة انكشبىٌ انخبنخت او 
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