
 

 

  ما هي أنواع الخاليا الشحمية في جسم اإلنسان؟ما هي أنواع الخاليا الشحمية في جسم اإلنسان؟
مخزنة، وتوجد الشحوم الشحوم أخرى تسمى التنقسم الشحوم في الجسم إلى شحوم أساسية و 

األساسية في نخاع العظام، وحول القلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين واألمعاء، وفي الجهاز 
، أما الشحوم المخزنة فتكون في ي النساءالعصبي، باإلضافة إلى منطقة الحوض والثديين ف
 .األحشاء وتحت الجلد وفي ما بين األلياف العضلية

وتعد الشحوم األساسية ضرورية للعديد من الوظائف الفسيولوجية في الجسم، كما تبلغ نسبتها 
 لدى المرأة.  %21-9من كتلة الجسم، وترتفع هذه النسبة إلى  %5-3لدى الرجل البالغ حوالي 

تل وظائف أجهزة الجسم الطبيعية خاصة لدى المرأة في حالة انخفاض نسبة الشحوم في وتخ
الجسم عن الحدود الدنيا لها، فمثاًل: عندما تنخفض نسبة الشحوم لدى المرأة إلى حد منخفض 

، وهذه اآللية أوجدها جدًا، تتوقف الدورة الشهرية عندها وتصبح المرأة غير قادرة عن الحمل
 . نه وتعالى لكي يحمي الجنين في حالة الحمل ويوفر له مخزون كاف من الطاقةالخالق سبحا

خاصة أثناء القيام بالواجبات البدنية  وتعد الشحوم المخزنة بشكل رئيسي مصدرًا مهمًا للطاقة
، وتقوم بوقاية أجزاء الجسم من الصدمات، كما أن لها دور العازل الحراري عن الجو اليومية

 ولها دور في تكوين جدران الخاليا والعديد من الهرمونات.  المحيط بالجسم،

 ويتكون النسيج الشحمي في جسم اإلنسان من األنواع التالية من الخاليا الشحمية: 

: وهي تكّون الغالبية العظمى من الشحوم في الجسم. وتكون الخاليا الشحمية البيضاء -2
مخزنة في األنسجة الشحمية في الجسم بغرض استعمالها كمصدر للوقود )للطاقة( في حالة 

ويزداد تخزين هذا النوع من الخاليا الشحمية عندما تزيد الطاقة المتناولة  الحاجة لذلك.
 لمصروفة من قبل الجسم. )السعرات( عن طريق الطعام عن تلك الطاقة ا

وعادة يتم تخزينها في داخل األحشاء )البطن( وما تحت الجلد وبين العضالت. والمعروف 
أن البدانة في وسط الجسم أو بدانة البطن أو البدانة المركزية )شكل التفاحة(، على عكس 

يد من تراكم الشحوم في الردفين والفخذين )شكل الكمثرى(، ترتبط بصورة ملحوظة بالعد
المخاطر الصحية مثل زيادة احتماالت اإلصابة بالعديد من األمراض المزمنة كأمراض 

، وأمراض المفاصل، علمًا بأن بدانة 1القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من نوع 
 الوسط تكثر لدى الرجال، بينما تكون بدانة األرداف والفخذين شائعة أكثر لدى النساء.



 

 

: وهذا النوع من الخاليا الشحمية ُيعد أكثر نشاطًا من الخاليا مية البنّيةالخاليا الشح -1
الشحمية البيضاء في صرف الطاقة، ويعود اللون البني لوجود الميتوكوندريا )أو بيت الطاقة( 
بداخلها والتي تحتوي على عنصر الحديد. وعددها قليل مقارنة بالخاليا الشحمية البيضاء، 

يحتوي على نسبة مرتفعة منها، إال أنها تتناقص بعد ذلك. وهي رغم أن جسم الرضيع 
 موجودة بصورة أكبر حول العنق ومنطقة ما بين الكتفين لدى الشخص الراشد.

)بيج(: وهي عادة خاليا شحمية غير نشطة، وعددها أكثر من  الخاليا البنّية الفاتحة اللون  -3
ة البرودة وتعمل في هذه الحالة وكأنها خاليا الخاليا الشحمية البنّية، على أنها تنشط في حال

 شحمية بنّية.


