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  الدهون ثانيا: 

وحدة الوزن  تعطى فى الجسم حيث للطاقة المصدراألساسى الدهون تعتب      

الحرارية الناتجة من وزن متماثل  الطاقة مرة قدر 2.25 حرارية تعادل طاقة منها

فى حالة الرغبة فى  الدهون ومن هنا تبرز أهمية إستعمال، من الكربوهيدرات 

 فروج اللحم .  مثل إنتاج الطاقة تكوين عالئق مرتفعة

وتعخؼ بأنيا نهع من السهاد الظبيعية التحوب في الساء ولكشيا تحوب في السحيبات  
وفهـر والبشدين. وتدتخجـ ىحه السحيبات هر العزهية كاالسيتهف والكحهؿ وااليثخ والكم
 الستخالص الجىهف من االندجة السختمفة.

 

 Classification of lipidsتصنيف الدهون  



 

 

   الترشيف األكثخ شيهعا ىه الترشيف حدب التركيب الكيميائي:ػ
 Simple  Lipidsالدهون أو اللبيدات البسيطة  .1

مكهنو من جديئين.استخات األحساض الجىشية العالية مع الكحهالت البديظة مثل 
 الكميدخوؿ وتذسل:

a)  دهون متعادلهNeutral lipids :يج خاتدسى ثالثي اسيل كميدخوؿ او ثالثي الكميد
(TGوىه استخات األحساض الجىشيو مع الكميدخوؿ ) دىهف { وقج تكهف مذبعو {   

 (}زيهت  {أو غيخ مذبعو
 

b )الشموع Waxes : وىي إستخات األحساض الجىشيةR1-COOH  ذات األوزاف(
 .مثل شسع الشحل العالية( مع كحهؿ )ذو وزف عالي(

 Compound  Lipidsاللبيدات المركبة .2
ميدخوؿ كسا سبق في الديهت كوىي عبارة عن إستخات األحساض الجىشية مع ال

 والجىهف، إال أنيا تحتهي عمى مجاميع إضافية أخخى كالتالي:ػ
a)  الفسفوليبيداتPhospholipids : وىي عبارة عن اتحاد بين الجىهف)استخات

العالية مع األحساض الجىشية( وحسض الفدفهريك مثل  الكميدخوؿ أو الكحهالت
الميدثين والديفالين )تهجج في مح البيض والشديج الجماغي واألندجة 

 العربية(.يجخل في بشائيا قاعجة نتخوجيشية.

(b الدهون السكريةGlycolipids : وىي الجىهف السختبظة بجديء كخبهىيجراتي
 .ةد الشخاعيجوالغ)كمهكهز أو كاالكتهز( يهجج في الجماغ 



 

 

c  ) الدهون البروتينيةLipoprotein  : وىي الجىهف السختبظة بجديء بخوتيشي
يبهبخوتين الجـ الحي يختبط فيو الكهليدتخوؿ مع جديء البخوتين ويمعب دورًا مثل ال

ميسًا في انتقاؿ الجىهف داخل الجدم، كسا يهجج مثل ىحا الشهع كسكهف ألغذية 
 الخاليا.

  d ) تتحج مع مجسهعة أمين.:  االمينو ليبيدات 
e  )تتحج مع الكبخيت مثل السهجهدة في خاليا السخ.: السلفو ليبيدات 
 

 Derived Lipidsالدهون المشتقة   .2

وىي عبارة عن نهاتج تحمل الجىهف وتذسل األحساض الجىشية الحخة أو      
أو الكهليدتخوؿ وقج تكهف مشفخدة أو مختبظة  ميدخوؿكالكحهالت السختمفة مثل ال

ارتباط غيخ كامل ببعض األحساض الجىشية. وقج تكهف فيتاميشات مثل أ، د، ؾ. 
 وتذسل:

a) الدتيخويجات  (Steroids وىي استخات االحساض الجىشية العالية مع الكحهالت )
 الحمقية 

b)  ( الدتيخوالتSterols ) 
c)   أحساض الرفخاء(Bile Acids)  
d)  اليخمهنات(Hormones )   
e الكاروتيشهيجات(Carotenoids) 



 

 

كحهؿ ثالثي الييجروكديل  ال لهف لو  وال رائحو , سائل :   Gylcerolالكليسرول 
 حمه السحاؽ, يستدج بالساء وال يحوب في محيبات الجىهف.

 

 فائدة الدهون :

 9تعتبخ مرجر ميم لمحرهؿ عمى الظاقة اذ اف احتخاؽ الغخاـ الهاحج من الجىن يشتج  .1
 4سعخات حخارية في حين الكاربهىيجرات او البخوتين فاف الغخاـ الهاحج مشيا يعظي 

 سعخات حخارية. 
تحوب في الجىن بعض الفيتاميشات التي تدسى الفيتاميشات التي تدسى الفيتاميشات  .2

 .ADEKوىي  Fat soluble vitaminsالحائبة بالجىن 
 Essential fatty acidsتعج مرجرا لالحساض الجىشية االساسية ىي  .3
 تقمل من تظايخ مكهنات العميقة وباالخص الشاعسة وتقمل من حرهؿ االتخبة والغبار. .4
 .Pelletsتدتخجـ كسادة رابظة عن صشاعة االقخاص  .5
 لمظيهر. ديج من استداغة العميقة واعظاءىا نكية مخغهبةت .6

 

 اضخار استعساؿ الجىهف في عالئق الظيهر الجاجشة

بالخغم من اف الجىن يهفخ الكثيخ من التحديشات السخغهبة في عالئق الظيهر 
الجاجشة اال اف ىشاؾ العجيج من االضخار الستهلجة عن الجىهف الستدنخة 

 -وىي:



 

 

 والكاروتين Aىجـ فيتامين  .1
 القزاء عمى نفاذية ججراف الخاليا .2
 كسزاد اكدجة Eزيادة الحاجة الى فيتامين  .3
 تقمل من مجة حفظ المحـه  .4
 تؤثخ في نكية ذبائح الظيهر  .5
 والكالديـه  B12تقـه الجىهف بديادة الحاجة لفيتامين   .6
يتجسع الجىهف حهؿ االحذاء الجاخمية ويسثل خدارة لمسدتيمك )زيادة   .7

 كسية الجىن عمى حداب كسية المحم(
جسع بيا الييجروكاربهنات الحاوية عمى الكمهر زيادة الجىهف اذا تت .8

واالفالتهكدين واف اعادة استعساليا تؤدي الى حجوث حاالت التدسم 
 الف ىحه السخكبات ضعيفة التأيض.

 

 ثالثا : البروتينات

ىي مهاد تحتهي عمى الشيتخوجين وتتكهف من األحساض األميشية، وىي بسثابة     
لمعزالت واألندجة األخخى في الجدم. كسا يتم استخجاـ السكهف الييكمي الخئيدي 

ويسكن استخجاميا أيزا  البخوتيشات إلنتاج اليخمهنات واإلنديسات وهيسهغمهبين الجـ،
 لمظاقة في الجدم. مرجرا لمظاقة، ومع ذلك فيي ليدت الخيار األساسي

 اسباب عجـ استعساؿ البخوتين كسرجر لمظاقة 



 

 

 الكاربهىيجرات والجىهف اكثخ كمفة من  .1
عشج اضظخار الجدم لتكهين الكمهكهز من البخوتيشات فانو يزظخ الى بحؿ  .2

مجيهد كبيخ ججا من خالؿ التفاعالت الكيسيائية ويشتج عشو زياد ة في انتاج 
 الحخارة التي تسثل فقجانا كبيخا لمظاقة بالشدبة لمجدم 

ؤدي الى اجياد الظيخ استعساؿ كسيات كبيخة من البخوتين كسرجر لمظاقة ت .3
والسيسا الجياز البهلي اذ تقـه الكميتين بتكهين كسيات كبيخة من حامض 
اليهرؾ وبالتالي يقـه الظائخ باستيالؾ كسيات كبيخة من الساء حتى تدداد 

 رطهبة الدرؽ والفخشة وتؤدي الى مذاكل ادارية وصحية .
 تسثيل الظاقة في جدم الظيهر الجاجشة 

التسثيل الغحائي لمكخبهىيجرات والجىهف والبخوتيشات . تعتبخ الظاقة  تتهلج الظاقة عن
ضسن السخكبات الغحائية حيث تهجج صالت وثيقة بيشيا وبين السخكبات الغحائية 
األخخى . وعشج إجخاء حخؽ السادة عمف في مدعخ حخاري، وأجخى تقجيخ لكسية 

. ال تحرل الجواجن Gross Energy الحخارة فإف ذلك يعتبخ تقجيخا لمظاقة الكمية
عمى جسيع ىحه الكسية من الظاقة لمغحاء السدتيمك حيث إف البعض مشو ييزم 
والبعض اآلخخ ال ييزم. الجدء الحي ال ييزم يفخز كستخمفات غيخ ميزهمة 
)روث(. عشج حخؽ ىحا الخوث في مدعخ حخاري يحرل عمى كسية الحخارة التي تفقج 

اسظة الظائخ )الحيهاف( يعتبخ طاقة في الخخج. الجدء الحي يدتعسل به 
، جدء مشيا يدتعسل في انتاج البيض أو المحم ،  Digestible Energy ميزهمة

والباقي يفخز عن طخيق البهؿ . الجدء الحي يدتفاد بو فعميا بهاسظة الحيهاف 
 Metabolizable ألغخاض الظاقة ىه السجيهد الفديهلهجي الشافع " الظاقة السسثمة "



 

 

Energy  " يهجج جيج عمى الحيهاف عشج االستفادة من ىحه الظاقة وذلك يدسى .
 . Specific Dynamic التأثيخ الجيشاميكي الشهعي "

وحخؽ البخوتين يعظى حخارة إضافية والتي تكهف نتيجة الفعل الجيشاميكي 
والحي يتبقى بعج ىحا الفقج جسيعو يحىب  Specific Dynamic Action الشهعي

أو الظاقة  Energy Net اجي ويدسى الظاقة الرافيةلمغخض اإلنت
 . Productive Energy السشتجة
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