
 

  

 

 

 مقدمة : 

  انتشاراً في النسيج البشري و هو أساسي الصطناع كل أنواع االكثرلستيروئيدات امن الكوليسترول هو

 الهرمونات الستيروئيدية و الحموض الصفراوية .. 

  يتواجد الكوليسترول في العضوية )جميع األنسجة( بكميات كبيرة ولكنه يتركز عند اإلنسان في النسيج

 العصبي )الدماغ( 

 : الكوليسترول

  .يوجد في خاليا الجسم كلها 

   .أهم أماكن تواجده : الغدد التناسلية وقشر الكظر والجلد والكبد والنسيج العصبي 

  ًبالبروتينات الشحميةيكون بشكل حر) الثلث ( و مؤستر ) الثلثين (، ويكون مرتبطا. 

 :  دل /مغ  150 – 250 كميته الطبيعية تتراوح بين. 

      نواة الستيروليشتق الكوليسترول من. 
  

 
  :التوزع 

 .الكوليسترول الحر موجود في الغشاء الخلوي 

  الوسط خارج الخلوي)مرتبطًا مع البروتين أو منحال في الدسم أما المؤستر فيوجد في البالزما أو

 الفوسفورية و الحموض الصفراوية(.
 : المميزات األساسية للكوليسترول 

 يتألف من أربع حلقات، ثالث حلقات سداسية وحلقة خماسية. غير متجانسمركب حلقي  .1

 .3الكربونغول الحتوائه على زمرة وظيفية كحولية في   -: غول ستيروئيدي .2

 ستيروئيدي ألنه مشتق من نواة الستيرول.                                -
 .6و  5بين الكربون  مضاعفةيتميز برابطة  .3

 .17عند الكربون  جانبيةيحتوي على سلسلة  .4

أي كوليسترول مؤستر الذي ينتج عن أسترة زمرة : استر الكوليستروليمكن أن يوجد على شكل  .5

 بحمض دسم طويل السلسلة. 3موقع الهيدروكسيل في ال

 

 

 

 اصطناع الكوليسترول  
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 المصادر: 

 )خارجي)الغذاء * 

  .)داخلي)التصنيع * 

ما يميز الكوليسترول أنه ليس أساسي تغذويًا، فجميع الخاليا تقريبا تستطيع اصطناعه، ومن مادة متواجدة 

 بوفرة في الجسم هي أستيل التميم أ.

  داخلي)داخلي المنشأ( حيث يصنع الجسم ما يقارب معظم الكوليسترول الموجود في الجسم من أصل

 بينما خارجي المنشأ نسبته قليلة للغاية. اليوم\غ1

  يتواجد الكوليسترول في البروتينات الشحمية و األكثر تواجداً فيها هو الLDL 

 مصادر الكوليسترول في الكبد:

 Chylomicron remnantتحمله الـ  الغذاء: -1

 بدًءا من أستيل التميم أ. التصنيع في الكبد: -2
 .HDLبالـ  األنسجة خارج الكبدية: -3

 IDL -LDLوهي   :VLDLبقايا الـ  -4

 

 كيف يخرج من الكبد؟؟ :

 وهو السبيل األكثر أهمية في إطراح الكوليسترول خارج الجسم. الحموض الصفراوية)في الصفراء(: -1

 .يطرح حًرا في الصفراء -2
3- VLDL. 

 

 الكوليسترول ؟؟سؤال : من أين يأتي 

هذا المركب هو حجر األساس في اصطناع  و...COAن الناتج النهائي ألكسدة األحماض الدسمة هو أستيل إ

 الكوليسترول ..و كذلك هو حجر األساس في اصطناع مركبات أخرى ..

 انزيممصير أستيل كو A :الناتج عن أكسدة األحماض الدسمة 

 .CO2يحرق في حلقة كريبس معطياً ماء و  -1

 اصطناع األحماض الدسمة. -2

 أجسام كيتونية تستخدم أثناء الصيام كغذاء و مصدر للطاقة بديل عن المواد السكرية. -3

 تكوين حمض الميفالون )طليعة الكولسترول(. -4

 وظائف الكوليسترول:

 .الهرمونات الجنسيةطليعة للعديد من  -1

وبخاصة الكريات الحمر، ألن وجود الكوليسترول في الغشاء يحد من  األغشية الخلويةيدخل في بنية  -2

 سائلية الغشاء وخاصة عند تدني درجة الحرارة.

 : هرمونات قشر الكظر.للهرمونات القشريةطليعة  -3

 : التي تعتبر المادة األساسية التي تعمل على هضم المواد الدسمة.للحموض الصفراويةطليعة  -4

 بشكل أدق يعد األرغوستيرول الموجود في النبات طليعة لهذا الفيتامين. : Dالفيتامين طليعة لمجموعة  -5

 في البالزما. البروتينات الشحميةمكون أساسي في  -6
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 . مالحظة : يوجد دوما توازن بين إنشاء و إطراح الكوليسترول فال يزيد وال ينقص

 و اآلن أين و كيف يتم اصطناع الكوليسترول ؟؟

 للكوليسترول:االصطناع الحيوي 

 الموقع: 

 يتم في جميع الخاليا المنواة، وبالتالي فهو ال يتم في الكريات الحمراء

 

 أكثر األعضاء تخليقا للكوليسترول:

 الخالي التي تتجدد بمعدل عال)كالمعوية( –الكبد  –الكظر  –الغدد التناسلية 

 

 وحدة البناء:  أستيل التميم أ.

 

 NADPHالمكافئات المرجعة)التمائم األنزيمية(:  

 

 الموقع ضمن الخلية: 

 ء(.نة)الملساالباط يتم في العصارة الخلوية، وتوجد األنزيمات المطلوبة لتصنيعه في العصارة و الشبكة الهيولية

  ير سيصطنع الكوليسترول في أربعة أطوار تتم في الهيولى و ألن الكوليسترول مركب حلقي فإن

 ول .ذرة كربون هو الكوليستر 27تفاعل سيجري بالطريق الذي يؤدي إلى تشكيل مركب حلقي ذي ال

 الميفالوناتتصنيع الطليعة أي  المرحلة األولى هي  

 ذرات  5المكون من  اإليزوبنتيل ثنائي الفوسفاتتتحول الميفالونات إلى متوسط  و في المرحلة الثانية

 كربون .

  تتكثف متوسطات األيزوبنتيل ثنائي  الثالثةفي المرحلة

 ربون ذرة ك 30ذي  السكوالينلتشكيل  الفوسفات

 السكوالين و تترتب ذراته  يتحلق و في المرحلة األخيرة

 ذرة كربون .. 27ذي  الكولسترولليتحول إلى مركب 

 إلى أن  نشيرNADPH  هو التميم الوسيط للعديد من

 خطوات التخليق في هذا السبيل ..

 (mevalonic acid formation)أوالً:تشكيل حمض الميفالونيك-

:  

 

 : مرحلتين على تشكيله يتم

 التماثر:-1

على مرحلتين  COAجزيئات من أستيل  3يتم هذا التفاعل بتكثيف 

 بتوسط أنزيمين ..
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 جزيئتان من أستيل كو  )تتماثر(تكاثفأوالً: تA  أسيتو أستيل لينتج  تيوالزبواسطة أنزيمCOA. 

 ثانياً:يتكاثف الجزيء الثالث من أسيتيل كوA  أسيتو أسيتيل كو( مع المركب السابقA  بتوسط أنزيم )

بيتا هيدروكسي لينتج مركب ) ( HMG CoA-Synthaseسينتاز COAهيدروكسي ميتيل غلوتاريل

)يسمى أيضاً COA(β-Hydroxy β-methyl glutaryl-CoA)بيتا ميتيل غلوتاريل 

(HMG_COA 

  تفاعلي التماثر السابقين عكوسان .إن كال 

 

 

 اإلرجاع إلى حمض الميفالون:-2

  يتم إرجاعCoA-HMG  بتواسط أنزيمCoA Reductase-HMG ، 2المترافق معNADPH. 

  ثاني هيدروكسي ميتيل حمض الفاليري(والذي يشكل طليعة حمض الميفالونوينتج عن العملية السابقة(

 إنشاء الكولسترول.

  2+كما ينتجNADP  +SH-2CoA. 

  األنزيم المنظم لمعدل التصنيع هو الـ CoA Reductase-HMG ، وهو الوحيد المرتبط بغشاء

 الشبكة الهيولية الباطنة

 كما أن تراكم كميات كبيرة من الميفالونات ستقوم بنفس العملية. 

  مركبات الـStatins: 

  وهذه المركبات تقوم بتثبيط أنزيم الـ خفض الكوليسترولمن أجل تستخدم .CoA -HMG

Reductase تفارغيًا 

 .)ألنها مشابهة للكوليسترول( 

 

الحظة : يدخل أنزيم الريدوكتاز في التفاعالت االختزالية و هذه التفاعالت تحتاج إلى مرافقات أنزيمية و م

 NADPHالمرافق هنا هو 

 

 (:(Isoprenoid formation _ثانياً: تشكيل األيزوبنتيل ثنائي الفوسفات

 

 من الميفالون بمجموعة تفاعالت يتم خاللها عملية فسفرة ثالثية  م تشكيل األيزوبنتيل ثنائي الفوسفاتيت

 لحمض الميفالون..

  فوسفوميفالونات. -5و ينتج عنها  ميفالون كيناز، بتواسط أنزيم  5تتم الفسفرة األولى في الموقع 
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  ثنائي فوسفات 5,5و ينتج  كيناز فوسفو ميفالون، بتوسط أنزيم  5تتم الفسفرة الثانية أيضاً في الموقع

 ميفالونات.

 
 

 

 

 

  كيناز(حفاز ميفالوني، بتواسط أنزيم  3تتم الفسفرة الثالثة في الموقع(. 

 
  ثنائي فوسفو ميفالون. 5,5فوسفو 3يتشكل في النهاية 

  تفاعالت الفسفرة السابقة تحتاج ATP 2+و شواردMg  

 (ثنائي فوسفو  5,5فوسفو 3يعطي المركب السابق)2 غازميفالونCO   و إيزوبنتيل ثنائي الفوسفات و

و شوارد  ATPو ذلك بوجود  أنزيم محلمهو الثاني  دي كربوكسيالزذلك بتوسط أنزيمين  األول أنزيم 
+2Mg. 

 
  ينتج ثنائي ميتيل أليل ثنائي الفوسفات  اإليزوميرازثم و بتوسط أنزيم 

 : (squalene formation)ثالثاً:الحصول على السكوالين 
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بون( و ذرات كر 5جزيئات إيزوبنتيل ثنائي الفوسفات ) 6ذرة كربون( من  30يتكون جزيء السكوالين )

 تفاعالت .. 3ذلك عبر 

نتج و ي زريدكتايتكاثف ثنائي ميتيل أليل ثنائي فوسفات مع إيزوبنتيل ثنائي الفوسفات بتواسط أنزيم 

 )جيرانيل بيرو فوسفات( . GPPجيرانيل ثنائي الفوسفات

 .2Pيتم التكثيف بنزع  

 زفارنزيل بيروفوسفات سنثتامرة أخرى مع إيزوبنتيل ثنائي الفوسفات بتوسط أنزيم GPPيتكاثف 

 ذرة كربون. 15المكون من  FPP)المنشئ(، وينتج فارنزيل بيروفوسفات 

إلى  4PO2Hو 2CO بوجود مالحظة: إيزوبنتيل ثنائي فوسفات مركب سهل وسريع التفكك ، يتفكك 

 بيروفوسفوريك و اإليزوبرين.

عطي ي، وبتفاعل تحلق غير كامل NADPHوبوجود  سكوالين سينتازفارنزيل بيروفوسفات بتواسط أنزيم 

 السكوالين.

 .يحصل التفاعل السابق بارتباط جزيئتين من الفارنزيل بيرو فوسفات 

 

 .تم عزل السكوالين ألول مرة في كبد القرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Cholesterol formation) اً :تشكيل الكوليسترول 

 

  يخضع السكوالين لسلسلة تفاعالت أنزيمية معقدة تنطوي فيها بنيته

 الجزيئية الخطية و يصبح المركب حلقي.

  و   هيدروكسيالزبتواسط أنزيم  النوسيتروليتم تحويل السكوالين إلى حيث

 وجود أوكسجين جزيئي.

  4جزيئات ميتيل و يحوي  3هو ستيرول دهني، يحوي الالنوستيرول 

  حلقات متكاثفة و هي ما يميز البنية الستيروئيدية.

   بوساطة خمائر أكسدةepioxidase  الالزمة ألكسدة زمر الميتيل( يتحول(

حلقات متكاثفة، حيث  4الحاوي على  زيموسيترول الالنوسيترول إلى 

 مجموعات ميتيل، ويستبدلها بروابط مضاعفة. 3يتخلى عن 
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  ثنائي هيدروديسموسيترول-7ثم يتحول إلى. 

  2الذي يتم إرجاعه بـ  ديسموسيترولو أخيراً يتحول إلىH  كولسترولإلى . 

 للستيروئيدات ..حلقات تشكل البنية المميزة  4يحتوي السكوالين على  مالحظة :

 إطراح الكوليسترول:

  أكثر من نصف الكوليسترول القوتي )خارجي المنشأ( يتحول إلى أمالح صفراوية "والتي يعاد

 امتصاصها عن طريق الدوران الكبدي المعوي"

  الباقي يدخل في تركيب الهرمونات الستيروئيدية  وvit.D  و األغشية الخلوية و البروتينات الشحمية

 يكمل بناء الخاليا.أي 

  أحيانا يرجع الكوليسترول في األمعاء )الذي يفرز مع األمالح الصفراوية( بواسطة األحياء المعوية

 ستيروئيدات البراز. للكوليسترولالتي تشكل باإلضافة  كوبروستانولو  كولي ستانولالدقيقة إلى 

  اليوم(./ملغ5تتجاوز قسم ضئيل يطرح مع العرق و الخاليا الدهنية )كمية صغيرة ال 

 

 


