مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها

مواد گوناگون پس از عبور از یاختههای پوششی هر پرز ،به شبکۀ مویرگی درون پرز و سپس جریان
خون وارد می شوند .همانطور که در شکل 29ــ الف میبینید ،در هر پرز ،مویرگ بستۀ لنفی نیز وجود
دارد .لنف از آب و ترکیبات دیگر تشکیل شده و در رگ های لنفی جریان دارد .مولکول های حاصل از
گوارش لیپید ها به مویرگ لنفی وارد میشوند .در فصل دستگاه گردش خون ،با ساختار مویرگ خونی
و لنفی بیشتر آشنا میشوید.
جذب گلوکز و آمینواسیدها :گلوکز با کمک مولکول ویژه ای،
همراه با سدیم وارد یاختۀ پرز روده میشود .این روش هم انتقالی نام
دارد .سپس گلوکز با انتشار ،تسهیل شده ،وارد فضای بینیاخته ای
میشود .انرژی الزم برای ورود گلوکزبه یاختۀ پرز ،از شیب غلظت
یاختۀ پوششی پرز
فضای روده
مایع بین یاخته ای
سدیم فراهم میشود (شکل  .)30شیب غلظت سدیم با ّفعالیت
آنزیم یاختۀ
پروتئین انتقال دهندۀ سدیم ــ پتاسیم حفظ میشود؛ روش عبور
پرز
بیشتر آمینواسیدها از غشای یاختۀ پرز نیز مانند گلوکز است.
پروتئین انتقال دهندۀ
سدیم–پتاسیم
جذب لیپید ها :مولکولهای حاصل از گوارش لیپیدها به درون
گلوکز
گلوکز
یاختۀ پرز ،منتشر میشوند .درون یاخته های پرز ،این مولکول ها دوباره
مولکول پروتئینی
ساخته می شوند .تریگلیسرید همراه با  پروتئین ها و سایر لیپید ها
به شکل کیلومیکرون (ذرههایی شامل تریگلیسرید ،فسفولیپید،
شکل 30ــ جذب گلوکز
کلسترول و پروتئین) در می آیند و با برون رانی به مایع بینیاخته ای و
سپس به مویرگ لنفی وارد میشوند.
ً
کیلومیکرون ها بعدا همراه با لنف ،به خون وارد و لیپید های
فضای بین یاخته ای
فضای درون روده
یاختۀ پوششی
آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند .در کبد از این لیپیدها،
مولکول های لیپوپروتئین ( ترکیب لیپید و پروتئین) ساخته می شود
که لیپید ها را در خون  به بافت ها منتقل می کنند.
گروهی از لیپوپروتئین ها کلسترول زیادی دارند و به آنها
لیپوپروتئین کمچگال( )LDLمی گویند و در گروهی دیگر ،پروتئین
از کلسترول بیشتر است که لیپوپروتئین پرچگال ( )HDLنام
دارند.کلسترول از لیپوپروتئین های گروه اول به دیوارۀ سرخرگ ها
انتشار
می چسبد و به تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می کند.
لیپوپروتئین های گروه دوم این کلسترول ها را جذب می کنند.
تشکیل کیلومیکرون
مویرگ لنفی
در نتیجه ،زیاد بودن لیپوپروتئین  پر چگال نسبت به کم چگال،
احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ سرخرگ ها را کاهش می دهد.
مصرف چربی های اشباع ،چاقی،کم تحرکی  و مصرف بیش از حد
شکل 31ــ لیپید ها به شکل
کیلومیکرون به مویرگ لنفی جذب
کلسترول ،میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد.
می شوند.
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