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ت للشحمياث ٍس  الىيمياء الظٍس

ً ال ًىحذان  ظمالذ • ت جخٍىن مً رساث الٌشبىن والهُذسوححن وألاويسجحن وألاخحًر مشيباث غظٍى

 بيعبت وحىدهم في اإلااء بل جٍىن وعبت الهُذسوححن إلى ألاويسجحن يبحرة.

ً وألازحر، ولزلَ حعمى في زوب ال ج  • ت مشل الٍلىسقىسم والبجًز في اإلااء ولٌنها جزوب في اإلازًباث الػظٍى

 . Ether Extractبػع ألاخُان بمعخخلص ألازحر 

 الدطم:جلظيم 

إلى غذة أنعام ورلَ خعب بىائها الٌُمُائي أو خعب مصادسها الؿزائُت أو خعب  الذظمجهعم 

 وظائكها. 

: الخلظيم ا
ً
 لىيميائيأوال

 إلى بعُؼت ومشيبت ومشخهت.  الذظمجهعم  

 : Simple  Lipids  البظيطتطم الد 

ىث والذهىن )الصخىم الخُىاهُت(   • مؼ  الذظمت:  غباسة غً إظتراث ألاخماض  Oil & Fatsالٍض

 لِعشوُ. ؿال

)راث ألاوصان الػالُت( مؼ يدُى )رو وصن غالي( ؾحر  الذظمت: وهي إظتراث ألاخماض Waxالشمىع    •

 .. (مشل الٍىلِعتروُ)لِعشوُ ؿال

 :  Compound Lipidsاملسهبت  طمالد

 مؼ مشيباث أخشي:لِعشوُ ؿوهي غباسة غً إظتراث ألاخماض الذهىُت مؼ ال

 :  Phospholipidلبيداث ى طفى الف •

َ مشل اللِع الذظموهي غباسة غً اجداد بحن ا  حن والعُكالحن خوخمع الكعكىٍس

ت  •  :  Glycolipidsالدهىن الظىٍس

ىص أو ؾاإلاشجبؼت بجضيء يشبىهُذساحي ) الذظم وهي          ( ًىحذ في الذماؽ والؿمذ الىخاعي. االيخىص ؾلًى

 : Lipoprotein )الليبىبسوجيىاث(البروجيييت طمالد  •
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ُبىبشوجحن الذم الزي ًشجبؽ قُه الٍىلِعتروُ مؼ حضيء اإلاشجبؼت بجضيء بشوجُني مشل ل لذظموهي ا 

 في اهخهاُ
ً
 مهما

ً
لػب دوسا  في الذوسان يما ًىحذ مشل هزا الىىع يمٍىن ألؾشُت الخالًا.الذظم  البروجحن ٍو

 :Derived Lipidsاملشخلت  طم الد

 لِعشوُ و الٍىلِعتروُ ؿالخشة و الٌدىالث املخخلكت مشل ال الذظمتحشمل ألاخماض  

ًامل ببػع ألاخماض  . ونذ جٍىن قُخامُىاث الذظمتونذ جٍىن مىكشدة أو مشجبؼت اسجباغ ؾحر 

 .K,E,D,Aيكُخامحن

: الخلظيم الخغروي 
ً
 ثاهيا

 : Plant Fatsهباجيت  دطم  •

ا والكُى العىداوي واإلاٌعشاث  ذ بزوس الهؼً وقُى الصٍى خىن، ٍص ذ الٍض ىث الىباجُت )ٍص وهي هاججت مً الٍض

 والعمعم(.

 حيىاهيت  دطمAnimal Fats:  .مشل الصخىم الخُىاهُت ودهً البُع وألالبان 

: الخلظيم الىظيفي
ً
 ثالثا

 : Structural Fatبىائيت  طمد  •

 وهى الذهً الزي ًذخل في جشيُب الخالًا.

 :Hormonal Fatهسمىهيت  طمد  •

ت   أو الجيعُت  Cortisolوهى الزي ًذخل في جشيُب الهشمىهاث مشل هشمىهاث نششة الؿذة الٌظٍش

Oestrogen   وTestosterone. 

ييت  طمد  •  : Stored Fatجخٍص

ًاخخُاػي للؼانت في الجعم.   وهى الذهً املخضن 

 هظم و امخصاص الشحمياث:

ج مً الذ الٍىلعتروُ و نلُل  اإلاػخذلت و الٍىلعتروُ و إظتراث ظمإن الصخمُاث اإلاىحىدة في ؾزائىا هي مٍض

ت و الكُخامُىاث اإلاىدلت في الذ اإلاػخذلت  ظم، وجىحذ بيعب مخخلكت وحشٍل الذ ظممً الصخمُاث الكعكىٍس

 اليعبت الٌبري منها.
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 و لزلَ ٌػخبر    
ً
م اللُباص اإلاػذي و لًٌ جأزحره طئُل حذا جبذأ غملُت هظم الصخمُاث في اإلاػذة لىحىد إهٍض

هىُت نلُل ألاهمُت أو غذًم ألاهمُت، وحعخمش في ألامػاء الذنُهت غملُاث هظم اإلاىاد الهظم اإلاػذي للمىاد الذ

ه  الذهىُت خُث ًىحذ غامالن ًلػبان الذوس الشئِس ي في غملُت الهظم و الامخصاص و هما الصكشاء ) بما جدٍى

ماث هاطمت للمىاد الذهى ه مً إهٍض ت ( و الػصاسة اإلاػشٍلُت ) بما جدٍى ُت، أهمها اللُباص مً أمالح صكشاٍو

ت (. شجبؼان في الازني غشش جدذ جأزحر ألامالح الصكشاٍو ت مً اإلاػشٍلت ٍو  والٍىلُباص اللزان ًكشصان بيعب مدعاٍو

ت بالىظائل الهامت الخالُت:     وحعاهم  ألامالح الصكشاٍو

 جهلل الخىجش العؼحي طمً  اإلاىاد الذهىُت وجدىلها إلى معخدلب. -

 للُباص مً اإلاػشٍلت.جىبُه و جدٍشع إقشاص ا -

ت مً نبل اإلاشاسة. -  حعاغذ غلى إقشاص الػصاسة الصكشاٍو

حشٍل باالجداد مؼ هىاجج هظم الذهىن مشيباث مػهذة روابت في اإلااء مً العهل غلى ألامػاء  -

 امخصاصها.

ج مً : الخمىض الذهىُت الخشة )   –روُ الٍىلعت -الؿلِعشوُ  -(   FFAفي نهاًت غملُت الهظم ًيخج لذًىا مٍض

ذ  ت و بػع الكُخامُىاث اإلاىدلت في الذهىن و ًٍىن هزا  -أخادًاث و زىائُاث الؿلِعٍش الصخمُاث الكعكىٍس

ت مشٍلت  ج في خالت معخدلب ًدىي نؼشاث دنُهت مً الذهىن ًل منها مداغ بؼبهت  مً ألامالح الصكشاٍو اإلاٍض

لت  ت مً اإلاٍضالث وهزه اإلاٍضالث جمخص مً نبل حذاس ألا   Micelleما ًذعى باإلاٍض مػاء، خُث ججزع ألامالح الصكشاٍو

ذ البابي إلى الٌبذ ) خُث ٌػاد امخصاص خىالي  و الىٍس ت ( و ًؼلو 09و جزهب غً ػٍش ٪ مً ألامالح الصكشاٍو

ت.  غلى رلَ اظم الذوسان اإلاػىي الٌبذي لألمالح الصكشاٍو

ىص اإلاىحىد في خالًا حذاس ألامػاء إلى ؾلِعش ا    لذهُذ قعكاث وهزا ألاخحر ًخدُى إلى ؾلِعشوُ ًخدُى الؿلًى

ذ، و يزلَ   مً حذًذ زالزُاث الؿلِعٍش
ً
ًخدذ مؼ الخمىض الذهىُت الخشة ) اإلامخصت مً إلاػت ألامػاء ( مشٌال

 الٍىلعتروُ اإلاؤظتر.
ً
 قئن الٍىلعتروُ ًخدذ مؼ الخمىض الذهىُت طمً حذاس ألامػاء مػؼُا

و حهاص الهظم وداخلي  إن الصخىم اإلاىحىدة في الذم جأحي مً ً: خاسجي  وهي الصخىم اإلامخصت غً ػٍش مصذٍس

 وهي الصخىم اإلاخٍىهت في الٌبذ أو مً اخخُاػي الصخىم املختزهت في الجعم. 

 مـ % وجخظمً : 099-099ًتراوح مجمىع الصخىم الٍلُت في مصل الذم غىذ الصخص البالـ الصائم بحن    

ت         :    مل. 099مـ /  099-099شخمُاث قعكىٍس

 مل. 099مـ/  52-02خمىض دهىُت خشة            :   
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 الهسمىهاث املؤثسة على اطخلالب الشحىم:

 هسمىهاث الدزق:

ادة اظخهالب الذ  بشٍل واظؼ ورلَ إلهخاج يمُاث يبحرة مً الؼانت لعذ خاحت الجعم ألامش  ظمحػمل غلى ٍص

 الزي ًؤدي إلى اهخكاض يمُت الٍىلعتروُ.

 (:  GHهسمىهاث الىمى ) 

ادة جدلل الذ ورلَ بهذف جأمحن الاخخُاحاث الؼانُت لتريُب البروجِىاث الالصمت  ظمحػمل هزه الهشمىهاث غلى ٍص

 لػملُت الىمى.

 (:  LMالهسمىن املحسن ) املظدىفس ( للشحمياث ) 

ذ مً ا    ش زالزُاث الؿلِعٍش ػمل غلى جدٍش هُت ًكشص مً الؿذة الىخامُت الخلكُت َو إلاذخشاث الصخمُت اإلاعاٍس

مشض ى داء  -الػملُاث الجشاخُت  -الخمل  -الٌشب  -والثربُت لخىؼلو في جُاس الذم ورلَ في الخاالث الخالُت:   

 بشييعىن.  

  البروجيىاث الشحميتlipoproteins: 

كت  غضلها غً بػظها مجمىغت مً الصخمُاث مشجبؼت مؼ البروجحن  لها أهىاع غذًذة جخخلل حعمُتها خعب ػٍش

هت أسبػت أهىاع هزيشها بالترجِب  هها الشخالن الٌهشبائي  و ًخمحز غادة بهزه الؼٍش ، و أهم الؼشم اإلاعخخذمت لخكٍش

 مً ههؼت وطؼ الػُىت و باججاه الهؼب اإلاىحب:
ً
 بذا

وجحن. وجىكصل غىذ لُبىبش  –لُبىبشوجحن . ألكا  – Bلُبىبشوجحن .  -  Chylomicron   .pre Bالذنائو الٌُلىظُت    

اظخخذام الخشكُل الػالي إلى غذة أهىاع جخخلل غً بػظها البػع بعشغت الؼىقان أو بعشغت الاسجداُ هدى 

 ألاغلى و ًدذر هزا بعبب يشاقتها الىىغُت.

 . Chylomicrone (CM)الذنائو الٌُلىظُت  -0

هابلها   ( VLDL )البروجحن الصخمي وطُؼ الٌشاقت   -0  .  preB lipoproteinٍو

هابلها   ( LDL )البروجحن الصخمي خكُع الٌشاقت  -3  .( B lipoprotein )ٍو

هابلها   ( HDL )البروجحن الصخمي سقُؼ الٌشاقت  -0  . ( Alpha lipoprotein)ٍو

 .  IDLجذعى   LDLو   VLDLمالخظت : هىاى مشخلت وظؼُت بحن  
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 البروجُيُت وجهعم إلى غذة أهىاع:حعمى البروجِىاث اإلاىحىدة في البروجِىاث الصخمُت بالصمائم 

AI, AII   ( م لِعِخحن ًىلعتروُ أظُل جشاوعكحراص عاهمان في جيشُؽ إهٍض : ًخىاحذان في الذنائو الٌُلىظُت َو

LCAT .) 

AIV  جكشص مؼ الذنائو الٌُلىظُت وجيخهل إلى :HDL  وجتراقو مؼ حشٌُل البروجِىاث الصخمُت الؿىُت بشالسي

 حػشف وظُكتها ختى آلان.أظُل الؿلِعشوُ ولم 

B48 .شجبؽ مؼ الذنائو الٌُلىظُت  : ًخٍىن في ألامػاء ٍو

B100   شجبؽ مؼ الـ  . LDL- VLDL- IDL :  ًخٍىن في الٌبذ ٍو

CI  ٌػخهذ أهه ًيشؽ : LCAT  شجبؽ مؼ  والذنائو الٌُلىظُت.  -VLDL- HDLٍو

CII  ( ًيشؽ لُباص البروجحن الصخمي الاليبذي :LPL  شجبؽ  والذنائو الٌُلىظُت.  -VLDL- HDLمؼ ( ٍو

CIII   خىاحذ في  والذنائو الٌُلىظُت.  -VLDL- HDL: ال حػشف وظُكخه وله أشٍاُ مخػذده ٍو

D  شٍل جدذ حضء لضمشة  HDL: الحػشف وظُكخه َو

E  ًخىاحذ مؼ :VLDL- HDL-   الٌُلىظُت و والذنائو الٌُلىظُت والبهاًا الٌُلىظُت و ًشبؽ معخهبالث البهاًا

 في الٌبذ. LDLالـ 

 COMPOSITION SOURCE FROM TO APOPROTIENS ELECTROPHORETIC   

MOBILITY 

CM 2%protein 98% 

lipid 

TAG exo 

remnants 92-

94% lipid 

intestine GUT PERIPHERAL 

TISSUE 

AI,II,IV. 

B48 associated 

always, 

CI,II,III, E 

ORIGIN 

VLDL 7-10% 

PROTEIN,90-

93% LIPID TAG 

endo 

Liver intestine liver PERIPHERAL 

TISSUE 

B100 

,CI,II,III 

PRE-β 
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 اطخلالب البروجيىاث الشحميت:

 :الدكائم الىيلىطيت 

ذ    اإلامخصت مً ألامػاء ) راث اإلايشأ الخاسجي ( خُث حشٍل  جدشٍل الذنائو الٌُلىظُت مً زالزُاث الؿلِعٍش

ت وحمُػها جٍىن مداػت بؼبهت مً  09وعبتها  % و مً يمُاث نلُلت مً الٍىلعتروُ و الصخمُاث الكعكىٍس

) اإلادشٍل في ألامػاء (  و الصمُم البروجُني  B48% ( و جدخىي هزه الذنائو غلى الصمُم البروجُني  0البروجحن ) 

A. 

ت لخصب في ج    ت الصذٍس ت إلى الهىاة اللمكاٍو ذخل الذنائو الٌُلىظُت بػذ امخصاصها غبر ألاوغُت اللمكاٍو

الذوسان وغىذها جخػشض ملجمىغت مً الخبذالث خُث جخذاخل هزه الذنائو مؼ البروجحن الصخمي سقُؼ الٌشاقت 

HDL  آخزة مىه الصمُم البروجُنيCII , E .و ماهدت له الصخمُاث العؼدُت 

و الصمُم     م لُبىبشوجحن لُباص ) الػامل اإلاصكي للذم (  CIIجهىم الذنائو الٌُلىظُت ) غً ػٍش ( بخيشُؽ ؤلاهٍض

ىحذ هىغان له:  إلى ظؼذ بؼاهت الشػحراث و هى ًىحذ في اليعُج الػظلي و الصخمي ٍو
ً
 الزي ًٍىن مشجبؼا

ذ وال ًٍىن مىخكظت بالي Kmلُبىبشوجحن لُباص ًىحذ في شػحراث الػظلت و له  - عبت لشالزُاث الؿلِعحًر

 للخىظُم الهشمىوي.
ً
 خاطػا

LDL 21% protein 

79% lipid 

cholesterol 

Liver, intestine, 

VLDL, chylomicron 

Liver Heart B100 RNA 

editing,same 

mRNA (B48 & 

B100) 

BROAD-β 

HDL HDL 

HDL
1
 

32%-68% 

HDL
2
 

33%-67% 

HDL
3
 

57%-43% 

PRE- β HDL 

LIVER INTESTINE 

VLDL 

CHYLOMICRON 

HEART 

PL, 

CHOLESTEROL 

LIVER AI,II,IV 

CI,II,III,  D, E 

AI 

BETA 
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 غالُت و ًخيشؽ بىظاػت ألاوعىلحن.  Kmلُبىبشوجحن لُباص مىحىد في شػحراث اليعُج الصخمي و له  -

ذ اإلاىحىدة في الذنائو الٌُلىظُت وغىذها حػُذ الذنائو     م بخدؼُم زالزُاث الؿلِعٍش و ًهىم هزا ؤلاهٍض

هل بزلَ حجمها و بمعاغذة الصمُم   HDLإلى  CII مُم  الٌُلىظُت الص ًؤخز الجضء اإلاخبهي مً الذنائو   Eٍو

ت غلى   مً نبل الٌبذ لىحىد معخهبل لها غلى الٌبذ خُث جخابؼ اظخهالبها و جخذسى إلى مٍىهاتها  B48والخاٍو

ت ( و بزلَ  ًٍىن الجعم نذ جخلص مً الذنائو  ألاولُت ) ًىلعتروُ و خمىض دهىُت و شخمُاث قعكىٍس

ذ لألوسجت و باقي اإلاٍىهاث للٌبذ. و إغؼاء زالزُاث الؿلِعٍش  الٌُلىظُت غً ػٍش

ذ راث اإلايشأ الخاسجي إلى الٌبذ     مما ظبو وعخيخج أن وظُكت الذنائو الٌُلىظُت هي ههل زالزُاث الؿلِعٍش

 وألاوسجت.

 

 

                      VLDL : 

ذ اإلادشٍلت في الٌبذ     ) راث اإلايشأ الذاخلي (     ًدشٍل في الٌبذ و ًدىي يمُاث يبحرة مً زالزُاث الؿلِعٍش

ت والٍىلعتروُ يما ًدىي الصمُم   .B100إطاقت إلى يمُت أنل مً الصخمُاث الكعكىٍس

ُبىبشوجحن لُباص اإلاىحىد بخيشُؽ ل CIIو ًهىم   HDLمً   CIIفي الذم قئهه ًأخز الصمُم   VLDLغىذما ًخجُى    

 في اليعُج الصخمي خُث ٌػمل غلى خلمهت زالزُاث 
ً
ت اليعُجُت و خصىصا في بؼاهت الشػحراث الذمٍى

ذ حذًذة أو  ذ إلى ؾلِعشوُ و خمىض دهىُت خشة جخضن في اليعُج الصخمي غلى شٍل زالزُاث ؾلِعٍش الؿلِعٍش

 لدعخػمل في إهخاج الؼانت.
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و   VLDLإظتراث الٍىلعتروُ إلى   HDLخُث حػؼي   HDLبػملُت جبادُ مؼ   VLDLداخل الذوسان جهىم      

ت و غملُت الخبادُ هزه جدخاج لبروجحن خاص ًذعى البروجحن الىانل  جأخز منها الصخمُاث الكعكىٍس

 للكعكاجُذًل ًىلحن.

نذ  LDLإلى   VLDLو خالُ غملُت جدُى   LDLجخدُى إلى   HDLإظتراث   الٍىلعتروُ مً   VLDLغىذما جأخز    

ٌعخؼُؼ الجعم أخزه و الاظخكادة مىه. أما إرا لم جكهذ   IDLقخخدُى إلى  B100الصمُم البروجُني   VLDLجكهذ 

VLDL   الصمُمB100  قئنها جخدُى إلىLDL   ت و ًصل جشيحز ًدخىي يمُاث يبحرة مً الصخمُاث الكعكىٍس

غادة غلى شٍل نؼحراث صؿحرة الدجم حعخؼُؼ الػبىس مً   LDLظمى، و ًٍىن الٍىلعتروُ قيها إلى نُمخه الػ

 خالُ معام بؼاهت الشػحراث جاسيت الذوسان إلى خالًا ألاوسجت املخُؼُت.

 

                                                                    

 IDL 

) LDLأو سبما بخخكُع   APOE، وجيخج إما مً الٌبذ بمػالجت وظؼُت ب HDLو  VLDLحشخو مً يال 

ذ مً اُ APOE ورلَ بكهذان    (TGواإلاٍض

 LDL 

و هزا الصمُم ًؤمً مىنؼ حػاسف للبروجحن الصخمي  B100بشوجحن ًذعى الصمُم البروجُني   LDLًىحذ غلى ظؼذ 

LDL  مؼ معخهبالجه اإلاىحىدة غلى حذاس حمُؼ الخالًا مما ًؤدي إلى الخصام البروجحن الصخميLDL  مؼ

ًامل  طمً  B100إلى داخل الخالًا بػملُت الالخهام. وغادة جٍىن معخهبالث الصمُم  LDLمعخهبالجه و ههل 
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ً حعاغذ غلى حشٌُل الاهخماصاث في الؿشاء الخلىي  و اظخهباُ مشيباث  خكشة مداػت بؼبهت مً الٌالزٍش

 مخخلكت.

( إلى بشوجحن اإلاعخهبلت و هدُجت  B100ًبذأ الالخهام الخلىي باسجباغ البروجحن الصخمي ) الخاوي غلى الصمُم    

ني واإلاعخهبل البروجُني إلى الؿشاء  صلت هُىلُت و بػذها ٌػىد الؿؼاء الٌالزٍش لزلَ جىؿلو الخكشة زم جخدشس خٍى

 حذًذ. الخلىي و حػىد الٌشة مً 

صل الخاوي غلى     اث  LDLًشجبؽ الخٍى ماث  LDLمؼ اللحزوصوماث و جخذسى مدخٍى في الذاخل بىظاػت ؤلاهٍض

ت و إظتراث الٍىلعتروُ.  اللحزوصومُت لخخدشس الصخمُاث الكعكىٍس

وبػذ خصُى الخلُت غلى خاحتها مً الٍىلعتروُ الخش الظخخذامه بصىسة مباششة لبىاء أؾشُت حذًذة و       

م ًىلعتروُ أظُل جشاحعكحراص لخمىؼ خشوحه زم جخم  ظخحروالث ًؤظتر الكائع مً الٍىلعتروُ بىظاػت ؤلاهٍض

 غملُت جشبُؽ ؤلاوشاء الخُىي للٍىلعتروُ طمً هزه الخالًا و رلَ مً خالُ:

م  -0 ل جمُم  -3جشبُؽ إهٍض ذيخاص و بالخالي ًخىنل الاصؼىاع الذاخلي  Aهُذسويس ي مُدُل ؾلىجاٍس ٍس

 عتروُ.للٍىل

 ( غلى حذاس الخلُت.  LDL جىبُه الخلُت لخهلُل غذد اإلاعخهبالث البروجُيُت لـ ) -0
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 HDL  : 

دخىي غلى الصمائم البروجُيُت )   HDLًخم اصؼىاع     صؼىؼ حضء مىه في ألامػاء AI, E , CII  في الٌبذ ٍو (، ٍو

 ( وغىذما جذخل البالصما .  Aأو   Cوغىذها الًدخىي غلى الصمُم البروجُني ) 

، HDLفي ههل الٍىلعتروُ الكائع مً أؾشُت الخالًا املخُؼُت إلى الؼبهت ألاخادًت لعؼذ   HDLٌعاهم الـ    

م اللِعخحن ًىلعتروُ  وجدُى هزه الجعُماث الٍىلعتروُ الخش إلى إظتراث الٍىلعتروُ في جكاغل ًدكضه إهٍض

م ( و جخؼلب غ LACTأظُل جشاحعكحراص )   .HDLاملخمُى غلى  A1الصمُم  البروجُني  LACTملُت جيشُؽ ؤلاهٍض

و دنائو  VLDLو LDLإلى حعُماث بشوجحن شخمُت أخشي    )  HDLجىهل إظتراث الٍىلعتروُ اإلادشٍلت في   

إظتراث الٍىلعتروُ إلى الٌبذ خُث جخذسى و جخدُى إلى خمىض دهىُت وزالزُاث  HDLيُلىظُت (. ًدمل 

ذ.  ؾلِعٍش

ت:  اطخلالب الشحمياث الفظفىٍز

ت في حمُؼ البروجِىاث الصخمُت بيعب مخهاسبت ) ما غذا الذنائو الٌُلىظُت خُث     جىحذ الصخمُاث الكعكىٍس

 ( قهي جٍىن خىالي 
ً
،  HDL% مً  00وخىالي   LDL% مً  09و خىالي   VLDL% مً  02جٍىن وعبتها طئُلت حذا

ػخهذ أنها جهىم بالىظائل الخالُت:  َو

https://manara.edu.sy/



  

11 
 

 في غملُت اهخهاُ الصخمُاث في الذم. �
ً
 هاما

ً
 جلػب دوسا

 جذخل في جشيُب مػظم أوسجت الجعم. �

ت و اليعُج الػصبي. � ً البروظخؿلىذًً ) اإلاىزحن ( و ألاؾشُت الخلٍى  حعهم في جٍٍى

 الصمائم البروجيييت :  �

 غلى ألابجذًت باألخشف 
ً
  . ΔB100 .      ΔB48 . ΔA-1 . ΔE . ΔC-IIأهمها:  . A , B , C , D , Eحعمى الصمائم اغخمادا

 : و جهىم باألدواس الهامت الخالُت 

ماث اإلاعاهمت في اظخهالب ) جذسى ( البروجِىاث الصخمُت غلى ظبُل   .0 مُت لألهٍض جهىم بأدواس ًى أهٍض

 اإلاشاُ :

� A-1    م  عكحراص..لِعخحن ًىلعتروُ أظُل جشاو LCATًخٍىن في الٌبذ والامػاء ، ٌػمل غلى جيشُؽ اهٍض

�  C-II ًيشؽ لُباص البروجحن الصخميLpL . 

�  D ٌعاغذ في اظخهالبLCAT . 

� E   عاهم في الخػاسف وسبؽ بهاًا  CM , VLDLًصؼىؼ في الٌبذ َو

ت  .0  جهىم بأدواس بيٍُى

 E , B100حعاهم بذوس هام بدُث جٍىن مىانؼ اسجباغ للخأزش مؼ معخهبالث البروجحن الصخمي في اليسج )             

 (  HDLإلاعخهبالث  LDL  ،A-Iاليعبت إلاعخهبالث ب

ان الخلل الاطخلالبي املسجبط باطخلالب الدطم ٌشخمل على الامساطياث املسجبطت باهظدة الدطم 

 الدطمت:     لالحماض طبيل ألاهظدة بيخاوعلى زاطها  

 البروجحن الخامل لألظُل. وأيثرها ًخػلو بالٍاسهِخحن ولًٌ ما هى الٍاسهِخحن؟هى      

شٍل الٍاسهِخحن الىاسد غبر الهىث خىالي  - مً يمُخه اإلاىحىد  %95اإلاصذس ألاظاس ي له اإلاىخجاث الخُىاهُت َو

 مىه.% 5بالجعم بِىما ٌشٍل الاصؼىاع الخُىي له خىالي 

ً ،مُدُىهحن (  -  ًصىؼ بالٌبذ و الٍلُت باظخخذام خمىض أمُيُت أهمها )الًٍض
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 اسهِخحن بالػظالث الهٍُلُت.ًخضن أؾلب الٍ -

 :وظائفه

 ٌػمل يىانل لألظُل )الخمىض الذظمت( مً العِخىصُو إلاؼشم اإلاخهذساث لٍي جخظؼ لأليعذة. .0

ئُت )أي الخمىض اإلاخىظؼت و  .0 ًىهل ألاظُل )الخمىض الذظمت( التي هخجذ مً غملُت ألايعذة بِخا الجٍض

 الهصحرة( مً اإلاخهذسة للعِخىصُو .

مي ٌػمل يكُخامُىاث  .3 ػخبر يخمُم أهٍض )قهى ٌشبه الكُخامُىاث ًىهه ًأحي مً خاسج الجعم بشٍل أظاس ي( َو

 لٌشحر مً الخكاغالث.

و الٍلُت .0  خمل صمش الاظُل التي لم ًخم اظخهالبها و ػشخها غً ػٍش

 ماذا ٌظبب عىش اليازهيخين ؟ -

 بالصىم. ATPٌعبب خلل باأليعذة بِخا وهزا بذوسه بعبب ههص بٌمُت 
ً
 وخصىصا

 ؟ جصىل إلى غىص مٌدعب زاهىي و غىص خلهي والديهي أطباب العىش  ما -

 العىش الخللي ) الىالدي( العىش املىدظب ) الثاهىي (

ت -0 أمشاض الٌبذ -0  ألامشاض اإلاخػلهت باالهابِب الٍلٍى

وخلل بأهبىب الهظم )ههص أو غذم إمٍاهُت  -0 ظىء الخؿزًت)يما غىذ الىباجُحن( -0

 ( امخصاص الٍاسهخحن

ادة الخاحت للٍاسهِخحن)الخمل،ؤلاسطاع(  -3 خاالث ٍص

اهخاهاث شذًذة، خاالث سطىض )خشم + سض( 

 لى أصاب الػظالث
ً
 وخصىصا

 ههص مػذُ الهبؽ الخلىي له -3

ادة اػشاح الٍاسهِخحن -0 غىص بأخذ مشيباث  -0 الخداُ الذمىي بعبب ٍص CPT system ) خلل أو   
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ماث   .CPT-II( ومنها غىص CPTغىص بأهٍض

 

  غىذ الخذج -2

ً ًصىكىن الٍاسهِخحن يكُخامحن .  مً هىا  قئن الػذًذ مً الٌُمائحن الخٍُى

 والتي هي: CPTباالططساباث املسجبطت بجملت ال وأنلها ًخػلو 

 : CPT-Iعىش  -1

م  ًظهش جأزحره أظاظا في الٌبذ مؤدًا إلى خلل في أيعذة الخمىض الذظمت  CPT-Iالػىص اإلاىسور في اهٍض

لت العلعلت وجشاحؼ في اهخاج الؼانت  و ههص في ظبُلي اظخدذار العٌش وحشٌُل الاحعام   ATPػٍى

عبب اُ   .COMAالٌُخىهُت مما ًؤزش ظلبا غلى الذماؽ َو

ل جساوع فيراش CPT-IIعىش 2-  :( II–) وازهيخين بامليخٍى

ً الػظلُت الشذًذة ]بداالث الصىم  ٌعبب -  أزىاء الخماٍس
ً
نصىس بػمل الػظالث الهٍُلُت وخصىصا

.
ً
 )الجىع([خصىصا

ًاسهِخحن بمؼشم اإلاخهذساث وغذم الهذسة  - ٌعبب نصىس نلب ضخامي)ولِغ اخخهاوي( بعبب جشايم ألاظُل 

صاب اإلاٍشع  ا غلى أيعذجه وهى بهزا الشٍل مما ًىهص قاغلُت الهلب بطخ الذم ٍو ببُلت اإلاُىؾلىبحن ًىٍس

( ورلَ ألن الػظالث غىذ غمله ال ًصله ما ًٌكي مً الهُمىؾلىبحن بعبب غذم  )ظهىساإلاُىؾلىبحن بالبُى

.  ضخ الهلب له بشٍل حُذ قخلجأ الظخخذام اإلاُىؾلىبحن املخضن قيها والزي ًؼشخبالبُى

 العالج:

لهصحرة و اإلاخىظؼت وهي أيثر اهدالال باإلااء في الؿزاء وإهما جىاُو الخمىض ا  L.F.Aغذم الاغخماد غلى  .0

 وهؤالء اإلاشض ى هىصخهم بششب الخلُب يمصذس للذظم . 
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لت ًي ال جلجأ لأليعذة بِخا.  .0  غذم الصىم لكترة ػٍى

 خمُت غالُت الٌشبىهُذساث. .3

 أخز الٍاسهِخحن . .0

الجعم جترايم وال الىباجُىن مػشطىن للعمىت أيثر مً ؾحرهم ألن الخمىض الذظمت التي ًصىػها  مالحظت:

خيشؽ ظبُل )  (.Lipogenesisجؤيعذ القخهاس أحعادهم مً الٍاسهِخحن، ٍو

عبب ههص بدشٍل  CPTغىص الٍاسهِخحن أو أخذ مشيباث  :مالحظت بشٍل غام ًىهص مػذُ ألايعذة بِخا َو

ىهص اظخدذار العٌش قُىهص ظٌش الذم الصائمي مما ًؤزش ظ ATPألاحعام الٌُخىهُت قخىهص يمُت   ٍو
ً
لبا

عبب   .Comaغلى الذماؽ َو

ا وهزيش مً  اهم جمذ الاظخكادة مً رلَ بمػالجت مشض ى العٌش ورلَ باظخخذام مشيباث ظلكىهُل  ًىٍس

 املسهباث الخاليت   Sulfonyluriaمسهباث ال 

(glyburide [glibenclamide] & tolbutamide) 

 قُىهص اظخدذار العٌش. CPTالتي حػمل غلى إههاص غمل 

ماث اليازهيخين  ً الهٍص  ؟ CPTطؤال ملاذا ًىلص طىس الدم عىد ألاشخاص املعىٍش

م  ماث الٍاسهِخحن إلى خلل في معلَ الايعذة بِخا مؤدًا إلى ههص اهخاج الاظدُل ًى اهٍض   Aًؤدي ههص اهٍض

:ً  الظشوسي المٍش

 ٌشههصه ًدذر خلال في مجمل مٍىى اصقاء العُتراث وبالخالي ًىهص اظخدذار الع -0

ٌػني جىنل حشٌُل الاحعام الٌُخىهُت ًىن اإلاصذس الىخُذ   CO-Aأًظا غذم وحىد قائع مً  الاظدُل  -0

ماث   CO-Aلالظدُل  ً الهٍض في خاُ غذم وحىد الايعذة بِخا هى اهؼالنا مً البحروقاث لزا قئن اإلاػىٍص

 الٍاسهِخحن ًىصخىن بدىاُو خمُاث غالُت الٌشبىهُذساث.
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ماث الذي هُذسوحُىاص وحػشف باظم  بػع إمشاطُاث - ماث هاصغاث ألايعذة بِخا حػىد ألهٍض غىص اهٍض

  [MADD]الهُذسوححن اإلاخػذدة 

ماث الذي هُذسوحُىاص الالصمت أليعذة أخذ أهىاع الخمىض الذظمت )  , V.L.C.FA , L.C.F.Aقػىص أهٍض

M.C.F.A , S.C.F.A  ٌعبب ههص )ATP ىض الذظمت و اصؼىاع وههص اظخدذار العٌش ، جشايم الخمTAG 

ماث هاصغاث الهُذسوححن الخاصت بأيعذة   غىص أهٍض
ً
أيثر ما ًخظاهش  S.C.F.Aأو M.C.F.Aبٌمُاث أيبر . قمشال

غىذ الىلذان الزي ٌػخمذون غلى الخلُب بؿزائهم وهزا الػىص نذ ٌػىد أليعذة خمىض ؾحر مشبػت لًٌ ال 

ىث مكاجئ للىلُذ وهى ما ًؼلو غلُه اظم جىارس اإلاىث جخأمً مً يمُت الؼانت الالصمت ونذ ٌعبب رلَ م

 .  Reye`sاو جىارس Sudden Infant death syndrome [SIDS]اإلاكاجئ للىلُذ) 

 أما الخلل الاطخلالبي الهام فهى فسط شحىم الدم الثاهىي وألاولي 

 الثاهىي ٌظمى: فسط البروجيىاث الشحميت الثاهىي وأهم أطبابه:   

اضالتهاب  .1  البىىٍس

 أمساض الىبد الاوظدادًت .2

 التهاباث الىبد الحادة  .3

ت .4  الرئبت الحماميت الجهاٍش

ت مثل مدزاث البىل، وحاصساث بيخا، وهسمىن الاطتروجين .5  اطخخدام ألادٍو

 الحمياث اللاطيت .6

 كصىز الغدة الدزكيت .7

 الىحىل  .8

ت .9  املخالشمت اليلٍى

 فلدان الشهيت العصبي .11

 البداهت .11

https://manara.edu.sy/



  

16 
 

 داء الظىسي  .12

 الحمل .13

ىظىن املصخص  ي الجدول أما ألا  دٍز ولي فيظمى فسط البروجيىاث الشحميت ألاولي وهى ماطمي بخصييف فٍس

 الخالي:

Type Lipoprotein Elevation 

I Chylomicrons 

IIa LDL 

IIb LDL + VLDL 

III IDL (LDL
1
) 

IV VLDL 

V VLDL + Chylomicrons 

IDL, intermediate-density lipoprotein 

LDL, low-density lipoprotein 

VLDL, very-low-density lipoprotein 

ت لهره ألاهماط بالجدول الخالي: مىىىا إًجاش الخصائص املخبًر  ٍو

 

مظهس  

املصل 

شحىم ثالثيت الىىليظخيرول السحالن الىهسبائي البروجين الشحمي 

 I                                      خلهت C  M - اسجكاع شذًذ ػبُعي أومشجكؼ
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نشذًتوسا

ئو جدتها 

 IIA                                      سائو
 LDL

 B ػبُعي اسجكاع شذًذ

         II B غٌش نلُال VLDL-LDL B+PB اسجكاع )د( اسجكاع شذًذ

 III خلهت–

غٌش جدتها 
 IDL BROOD B اسجكاع اسجكاع

 IV                                      غٌش VLDL PRE B اسجكاع شذًذ)د( اسجكاع نلُل

 V                                         خلهت-

غٌش جدتها 

 VLDL-CM PRE B اسجكاع شذًذ اسجكاع نلُل

 

 هرا وحشخمل أمساض فسط البروجيىاث الشحميت ألاولي على : 

i.  املخخلط( العائلي :فسط الدكائم الىيلىطيت)شحمياث الدم  

 ًخىاحذ هزا الىىع في غذة أشٍاُ: �

،  CII( أو  غىصالابىبشوجحن LPLغىص اللُبىبشوجحن لُباص ورلَ بعبب ههص في لُباص البروجحن الصخمي ) 

 مما ًؤدي إلى اسجكاع الشٍُلىمٌشوهاث التي جىهل ألاخماض الذظمت مً الجهاص الهظمي إلى الٌبذ.

 الػائلي وهي خالت ٌعببها غىص اللُبىبشوجحن لُباصاإلايشؽ.  CIIغىص الابىبشوجحن  �

بعبب غىص اللُبىبشوجحن لُباصالٌلي جبهى الشُلىمٌشوهاث حىالت  في الذم دون ان حعخهلب وجترظب  �

 بالٌبذ والؼداُ. 

ت وآالم بؼىُت. وحشمل  � ا :ًدذر هزا الىىع غادة في مشخلت الؼكىلت مؼ اهذقاغاث صكشاٍو ٍش ظٍش

اط، ًتراقو بخؼىسة غالُت لإلصابت باخدشاء اإلاظاغكاث ا وعذاد الشبٌُت ، التهاب خاد في البىٌٍش

 الػظلت الهلبُت وخصىصا غىذ الشباب.

ا: ازجفاع و �  VLDLوLDLمخبًر
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ii.    فسط الىىلظترول العائلي أو ألاطاس يtype II 

، اغخمادا غلى اسجكاع  معخىي الصخىم الشالزُت، باإلطاقت IIbو IIaالشٍل ألايثر شُىغا ، ًصىل إلى  �

 .  LDLإلى ًىلِعتروُ 

 داخل الخالًا LDLونذ ًٍىن الػُب في ههل  LDL ؤلامشاطُت هي ؾُاب أو غُب اإلاعخهبالث الخاصت ب �

 ًخمحز هزا الىمؽ بخصلب غصُذي بايش. �

� IIaفسط هىلظترول الدم العائلي: 

خمحز هزا 9.0) 00غلى الصبغي  LDLبالث مشض وساسي ظببه ػكشة جصِب معخه ٪ مً العٍان( ٍو

الشٍل الػائلي بىحىد أوسام صكشاء باألوجاس وخذور نىط شُخُت بالهشهُت وأمشاض الهلب والششاًحن 

 اإلابٌشة.

� Familial combined hyperlipoproteinemia (FCH) IIb: 

ادة في COA، بما في رلَ الذهىن الشالزُت، اظدُل  VLDLاسجكاع معخىي  ويزلَ خلل   apo B-100، وٍص

 ٪.09،وعبت خذوزه هى  LDLباظخهالب 
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iii.  )ظت  type III اططساب البيخا ليبىبسوجين)داء بيخا العٍس

 VLDL  هزا الىمىرج هى هدُجت السجكاع شُلىمٌشوهاث و �

 dysbetalipoproteinemiaأو   broad beta disease مػشوف أًظا باظم مشض بِخا الػٍشظت �

 VLDL  ( والزي ًيخج ًىلعتروُ ؾني ب APOEالالُت ؤلامشاطُت:غُب في جصيُؼ) �

ان الاًلُلي. � ت مدُؼُت، داء الشٍش ا: أوسام صكش غلى الُذًً، ههص جشٍو ٍش  ظٍش

iv.  فسط الشحىم الثالثيت الىزاثيType IV أو فسط البروجين الشحميPre B 

الىىع وهى شائؼ غىذ البذًىحن أو  ٪ مً العٍان و جلػب الىسازت دوسا هاما في هزا0ًدذر غىذ  �

 الٌدىلُحن وؾالبا ًتراقو مؼ العٌشي 

v.  فسط الليبىبسوجين بيخا والدكائم الىيلىطيتالعائليtype v 

غالُت باإلطاقت إلى  VLDLهزا الىمؽ نلُل الخذور  وهى مشابه حذا للىىع ألاُو ولًٌ مؼ  �

ىص وقشغ خمع البُى بالذمشُلىمٌُشوهاث .يما اهه ًشجبؽ مؼ الخعاظُت اإلاكشػت ججاه   الؿلًى

 

 

ت الشحميت ٍس  املعالم الىيميائيت الظٍس
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 شسوط أخر هماذج الدم لخلييم اططساباث الشحىم:

عمذ بششب اإلااء قهؽ.  00-09الصُام  (0  ظاغت نبل احشاء الخدلُل، َو

أظبىع ًجب ان ًٍىن الصخص بدالت هكعُت هادئت وأن ًبهى غلى غاداجه الؿزائُت دون أي خمُت إلاذة  (0

ت  ت اإلاؤزشة غلى اظخهالب الصخىم)اإلاذساث، خاصشاث بِخا، ألادٍو غلى ألانل والامخىاع غً جىاُو ألادٍو

 الهشمىهُت(.

-09غىذما ٌعخلهي اإلاٍشع مً وطػُت الىنىف ًالخظ اهخكاض بتريحز الٍىلِعتروُ الٌلي بيعبت  (3

 %مً الاظخلهاء.02

 أزىاء البُز ًشقؼ معخىي الصخىم بىطىح.ًجب الاهدباه الى أن جؼبُو الظاؾؼت بشٍل مذًذ  (0

مُت واإلاؤيعذة  EDTAًجب اخخُاس مىاوؼ الخخثر بذنت  (2 اقظل ماوؼ جخثر ألهه ًؤخش الخؿُحراث ألاهٍض

 التي جصِب اللُبىبشوجِىاث أزىاء خكظ الػُىت.

 .0ًمٌىىا اظخخذام اإلاصل أواإلاصىسة خُث جدكظ بذسحت  (6

ت الشحميت  ٍس  حشمل الخالياملعالم الىيميائيت الظٍس

 (Tgالشحىم الثالثيت) (0

 الىىلظترول الىلي (0

 LDLالىىلظترول  (3

 HDLالىىلظترول  (0

    Lipoprotein serum electrophoresis السحالن الىهسبائي لليبىبسوجين (2

 الهدف مً هره الاطخلصاءاث

بأمشاض الهلب والعٌخت الذماؾُت، وؾحرها مً اإلاشاًل الىاحمت  للمعاغذة في جهُُم مخاػشالاصابت (0

خ شخص ي أو غائلي لالصابت بأمشاض  غً جظُو الششاًحن أو اوعذادها، غىذما ًٍىن لذي اإلاٍشع  جاٍس

 الهلب )و / أو( الصخىم.

https://manara.edu.sy/



  

21 
 

ذم لكدص حمُؼ البالؿحن وألاػكاُ الزًً لذيهم اسجكاع بيعبت الٍىلعتروُ والصخىم الشالزُت في ال  (0

أو الزًً ٌػاهىن مً مشض العٌشي واسجكاع طؿؽ الذم وأمشاض الهلب والعٌخت الذماؾُت  واإلاشاًل 

 اإلاشجبؼت بها .

اث الٍىلعتروُ . (3  إلاخابػت ألاشخاص الزًً لذيهم اسجكاع بمعخٍى

 جهاط في بػع ألاخُان للمعاغذة في مشانبت غالج قشغ شخىم الذم . (0

 متى هجسي فحص الشحىم

ظاغت( هدلل ا لصخىم في الذم التي جخٍىن مً الٍىلعتروُ  00إلى  0:  بػذ صُام  )09ابخذاء مً ظً  •

 ،LDL، HDL  والصخىم الشالزُت 

ًاهذ الهُم مهبىلت 2هٌشس الاخخباس ًل  •  ظىىاث ارا 

 2ًل   HDLظىت ًجب ان ًجشي جدلُل الٍىلعتروُ الٌلي و 32>ظىت والشحاُ  02>اليعاء   •

 ظىىاث.

ًان الٍىلعتروُ  •  ًجب ان هجشي جدلُل الصخىم بػذ الصُام HDL  >09و 099 >إرا  

غىذ اإلاشض ى الزًً لذيهم نصت غائلُت لػىامل   09ًجب قدص الٍىلعتروُ  في ظً اُ  •

خ غائلي  لكشغ الٍىلعتروُ أو أمشاض الهلب  الخؼش الهلبُت الىغائُت، والعٌشي، أو جاٍس

ػاد ت اإلابٌشة َو  الاخخباس ًل ظىت وألاوغُت الذمٍى

 الليم املسجعيت لشحىم الدم حظب مىظمت الصحت العامليت

� LDL 

� < 100 →Optimal 

� 100-129 → Near optimal 

� 130-159 → Borderline 

� 160-189→ High 
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� ≥ 190 → Very High 

� Total Cholesterol 

� < 200 → Desirable 

� 200-239 → Borderline  

≥240 → High 

� HDL 

� < 40 → Low 

� ≥ 60 → High 

� Serum Triglycerides 

� < 150 → normal 

� 150-199 → Borderline 

� 200-499 → High 

� ≥ 500 → Very High 
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