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Lipids Metabolism-1 /digestion and absorption  process of lipids 

 



 Lipids Metabolism-1ايض الدهون



 (Lipids Function)وظائف الدهون 

مركبات عضوية ال تذوب في الماء وتذوب وتستخلص  -:الدهون

 والبنزين وااليثر الكلوروفورممثل  الالقطبيةبالمذيبات 

 -:وظائف الدهون  اهممن 

 لجدار الخلية  اساسيةمكونات .1

احد إشكال الوقود  انهاكما ( االيضيةفي العمليات )خزن الطاقة .2

 المنقول االيضي

النباتات  واوراقاحد المكونات الواقية لجدران الخاليا  في البكتريا .3

 والهيكل الخارجي للحشرات

 االساسية الدهنية لالحماضمصدر .4

 والفيتامينات الهورموناتتساهم في تخليق .5

الداخلية في الجسم حيث تكون طبقة عازلة  االعضاءحماية بعض .6

 حولها



 (Absorption and Digestion)وامتصاص الدهون  هظم

واالمتصاص هو عدم  االيضالمشكلة في الدهون في عمليات  ان
 انلذا ال يمكن ( Water-insoluble)الدهون في الماء  ذوبانية

( Lipase)الهاضمة والمحللة للدهون  االنزيماتتتحلل مائيا بواسطة 
الصفراء في  بامالحمستحلبات بعد اتحادها  الىبعد تحولها  اال

في الكبد  وذهابها عبر ( من الكولسترول)والتي يتم تخليقها  االمعاء
فتمتزج بالدهون مكونه مستحلبات  االمعاء الىالصفراوية  القناه

المحللة للدهون  االنزيماتاستعدادا لهضمها وتحليلها بواسطة 
(Lipase )حرة  دهنية احماض الى 

 بالطعام على  المتناولهتشمل الدهون الغذائية 

1.Triglyceride or Triacylglyceride 

2.Phosholipids 

3.Cholesterol ester 

4.Cholesterol 



 كما يلي انزيمياتتحلل الدهون الغذائية فبل عملية االمتصاص 

  



ال يمكن  الهظمالحرة الناتجة من عملية  الدهنية االحماض ان
خاليا الجسم كونها الزالت  الىامتصاصها بواسطة الدم ونقلها 

لذلك يتوجب حملها بواسطة (الدم  او)غير ذائبة في الماء 
حيث ( Lipoproteins) الدهنيةجزيئات تسمى بالبروتينات 

لنقلها  الدهنيةالحرة مع البروتينات  الدهنية االحماضتتحد 
 اوالكريات  وهذةالجسم  وانسجةخاليا  الىبواسطة الدم 

 هي  الدهنيةالجزيئات الحيوية المسماة بالبروتينات 
1.Chylomicrones 
 Low Densityواطئة الكثافة الدهنيةالبروتينات . 2

Lipoproteins (LDL)  
 Very Low Densityواطئة الكثافة جدا الدهنيةالبروتينات . 3

Lipoproteins (VLDL) 
 High Density عالية الكثافة الدهنيةالبروتينات . 4

Lipoproteins (HDL)   
 اعالة الدهنيةوالجدول التالي يوضح تركيب البروتينات 



 الدهنيبةوظائف البروتينات 

1. -:Chylomicrones انزيموتقوم بتحفيز  االمعاءموجود في جدار (lipase  )

ونقلها  دهنية احماض الى االمعاءالبنكرياس بتحويل الدهون بعد امتصاصها في 

 الجسم انسجة الى

2.VLDL:- الثالثية في الدم من الكبد  الكلسيريداتتتكون في الكبد وتقوم بنقل

 األنسجة األخرى في الجسم الى

3.LDL:- الموجود في الدم  الكولسيترول( 2/3)تتكون في الكبد وتحتوي على

وخاليا الجسم وتسمى بالكولسترول  انسجة الىوتقوم بنقل الكولسترول من الكبد 

 الضار 

4.HDL:-  تتكون في الكبد وتقوم بوظيفة نقل الكولسترول الفائض من خاليا

 بالكولسترول الحميدالكبد لهدمه وتصريفه ويسمى  الىالجسم  وانسجة
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