
 

 

 يا(الوقود البديل للخال) األجسام الكيتونية

  تميم األنزيم  هي أحد مصائراألجسام الكيتونيةCOA  الناتج عن أكسدة الحموض

صيام الطويل و للحصول على الطاقة في حاالت ال و هي تستخدم وقوداً بديالً الدسمة 

 .المخمصة 

  : و  األسيتو أسيتات )حمض الخل الخلي(األجسام الكيتونية هي 

  حمضβ و الذي يتمتع  بخواص حمضية قوية( و بويتيرات هيدروكسي( 

  األسيتون. 

  ى تزداد نسبتها وعندها يمكن حت ملغ ولكن أحياناً  3يبلغ تركيزها الطبيعي في الدم

 حاالت الصيام الطويل.وذلك في خدمها كوقود ماغ أن يستلدل
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  من المصادر الهامة للطاقة وذلك بسبب: الكيتونيةتعتبر األجسام 

 بروتينات شحمية أو ألبومين لنقلها.لمنحلة في المحاليل المائية وال تحتاج أنها  -1

  الخاليا حيث تتشكل في COAللمستويات المرتفعة من أستيل  استجابةتنتج في الكبد  -2

) أي يزداد تركيزها بحيث ال السعة المؤكسدة في الكبد  COA أستيلالتي يتجاوز فيها 

 يمكن للنسج أن تستوعب كل هذه الكمية لتقوم بأكسدتها في حلقة كريبس(.
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ملغ  3ألكثر من الكبدية والدماغ ) عند ارتفاع تركيزها  خارجتستخدم في النسج  -3

 .و ال تستخدم في الكريات الحمر حصراً(

)حمض الخل وال يستخدمها الكبد بسبب عوز األنزيم الذي يحول األسيتو أسيتات 

 .COAأسيتو أستيل  إلى  (الخلي

  الكبد يمتلك القدرة على تحويل أستيلCOA  كيتونية )ضمنه( ثم تنتقل هذه  أجسامإلى

لب ...( الستخدامها في الحصول على ة )عضالت ، قإلى النسج المحيطعبر الدم جسام األ

الطاقة حيث أن الكبد نفسه ال يستطيع استعمالها في الحصول على الطاقة ألنه يفتقد ألحد 

 األنزيمات الضرورية في استقالبها.

 سام الكيتونية عن طريق البول . لكن عند ارتفاعها الزائد جداً كما عند تطرح معظم األج

والمرتفع للغاية يمكن أن تطرح عن طريق النفس حيث مرضى السكري غير المضبوط 

تؤدي إلى حماض حمضي أو ما يسمى الخلون )الخالل( فتبدو رائحة الفم كرائحة 

 الكحول.

 :أهمية توليد الكيتون 

 حل المشكلة الناتجة عن تراكم الحموض الدسمة و الحموض األمينية أثناء الصيام المديد. -1

 من التخريب. الحفاظ على بروتينات الجسم  -2

كما أنها توفر الطاقة للعديد من األنسجة و بالتالي الحفاظ عل الغلوكوز من أجل الدماغ و -3

 الكريات الحمر. باإلضافة إلى توفير جزء من طاقة الدماغ أثناء المخمصة.

 

 اصطناع األجسام الكيتونية:

 تحويل الحموض الدهنية إلى أجسام كيتونية.  بالتعريف هو: ketogenesisـ ال .

 

فهي أستيل التميم أ القادم من تتم هذه العملية في المتقدرات في الكبد حصرا. أم ركيزة البناء 

 ة.ئيالحموض الدهنية من خالل األكسدة البيتا

  أستيليتم تكاثف جزيئتين من COA  أسيتو أستيل وبتوسط أنزيمCOA يتشكل  تيوالز

  .COA أسيتيل أسيتو

  أستيليتكاثف مع المركب السابق جزيئة ثالثة من COA  بواسطة أنزيمCOA-HMG 

 سينتاز

الناتج  ممكن الحصول على هذا المركب من COAيل غلوتار-β-هيدروكسي-βفيتشكل  

جمع أستيل التميم أ مع أ. أثناء توليد الكيتون، يتم هو أستيل التميم ية ئالنهائي لألكسدة البيتا

 ( وهو األسيتوأستيل التميم أ4Cية)ئالناتج الذي قبله في األكسدة البيتا
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-HMG" و اختصاره"hydroxy-3-mythel-glutaryl-CoA-3مركب "

CoA بواسطة("HMG Synthase حفظ هذا المركب مهم ألنه .) سيمر مستقبال في العديد

 من النواحي السريرية) األدوية الخافضة للكوليسترول مثال(.

 

 ألخير عملية شطر بتوسط أنزيم فاك  يطرأ على المركب ا HMG-COA فيعطي  لياز

 .COAأستيل  و)و هو أول األجسام الكيتونية(  أسيتاتأسيتو 

 
  2بإضافةH نحصل علىإلى األسيتو أسيتاتβ-تيرات )ثاني األجسام هيدروكسي بوي

 .NADHو يتم هذا التفاعل بوجود الكيتونية (

  ثالث إلى أسيتون بشكل عفويأو  دي كربوكسيالزيتحول األسيتو أسيتات بواسطة أنزيم(

 .CO2حيث يتم نزع األجسام الكيتونية( 
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  األجسام الكيتونية الثالث وهي : قد حصلنا علىوبالتالي نكون 

 األسيتون. و تبويتيراهيدروكسي - βاألسيتو أسيتات و 

وجود الحموض الكيتونية و استهالكها من قبل الخاليا سيؤدي إلى ارتفاع السكر نسبيا و بالتالي 

ارتفاع األنسولين و هذا ما يؤدي إلى تثبيط استحداث السكر من البروتينات و بالتالي المحافظة 

لكيتونية من الحموض األمينية المولدة على بروتينات الجسم.)مالحظة: يمكننا تصنيع األجسام ا

لن  للكيتون، لكن كما ذكرنا، فاستحداثه من الحموض األمينية سيخفف استهالك البروتينات، 

 يكون للحموض األمينية دور كبير في استحداث الكيتون(

 استخدام األجسام الكيتونية:

 .األجسام الكيتونية كوقود بديل عن الغلوكوز في حاالت الجوع الشديد  تستخدم -

 ال تستطيع األنسجة االستفادة من األجسام الكيتونية طالما بقيت على حالها . -

 لذلك ال بد من تحليلها و تحويلها إلى مركب يسهل الحصول على الطاقة منه .. -

 . A أسيتو أستيل التميم هذا المركب هو  -

 
-  

يتم في الكبد و لكنه ال يستفيد منها لغياب األنزيم الذي  األجسام الكيتونية  أن اصطناع -

فإن الكبد ال يستطيع تحليل و بالتالي  Aاألسيتو أسيتات إلى أسيتو أستيل التميم يحول 

يطلقها إلى الدم لتذهب إلى النسج نها لذلك األجسام الكيتونية و الحصول على الطاقة م

 رها...المحيطية كالعضالت وغي
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 :تحلل الكيتون 
الدوران و منه إلى األنسجة خارج سوف تذهب إلى  األجسام الكيتونية المولدة في الكبد

 .تحلل الكيتون)عدا الدماغ في البداية، و الكريات الحمر أبًدا( و هناك، ستخضع لما يسمى الكبدية

 

  هو: ketolysisإذا تعريف تحلل الكيتون 

 .ويتم في المتقدرات خارج الكبدإنتاج الطاقة.  لإلى أستيل التميم أ من أجأكسدة األجسام الكيتونية 

 :التفاعالت

 NADخارج الكبد، األنسجة بحاجة إلى طاقة، وبالتالي المكافئات المرجعة فيها منخفضة، إذا ال 

 acetoacetateإلى  hydroxybutyrate-3  مرتفع، وبالتالي سيكون التوازن باتجاه تحول ال

أنزيم التيوفوراز . األسيتوأسيتات سيتحول إلى أسيتوأستيل التميم أ بواسطة 

thiophorase ،مما يمنع الكبد من االستفادة من األجسام )وهو أنزيم غير موجود في الكبد

 الكيتونية في الحصول على الطاقة(. وتتابع التفاعالت كما في الشكل.
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 من األجسام الكيتونية للحصول على الطاقة ؟؟ كيف تتم االستفادة

  في النسج المحيطية يتأكسدβ- بشكل مباشر بتوسط أنزيم  بويتيراتهيدروكسي  β- 

 عكوس. تفاعليتشكل أسيتو أسيتات وهو  و ديهيدروجيناز بويتيراتهيدروكسي 

  يتحول األسيتو أسيتات إلى أسيتو أستيلCOA. 

  األسيتو أسيتيلCOA أستيل  2يتخلص منه الجسم بتحويله إلى  الناتجCOA  تدخل في

 حلقة كريبس وتعطي الطاقة.

  إذاً : األجسام الكيتونية استعملت إلعطاء طاقة عن طريق أستيلCOA  والذي تشكلت منه

 Acetyl COAفي البدء وهذا يقودنا إلى تشبيهها بالغليكوجين فهي وسيلة لتخزين 

 ( لحين دخوله في حلقة كريبس عند الحاجة لطاقة.NADH ونقله )باإلضافة لـ  

  فرط كيتون الجسمKetosis: 

 (ketonemia+ketonuriaهو زيادة األجسام الكيتونية في الدم و البول)

السبب الرئيسي هو نقص قدرة الجسم على استخدام السكريات، في  الرئيسية:األسباب  -

 حاالت مثل:

  غذاء غني بالسكر و فقير بالشحميات.*                          المخمصة.* 

 والسكري غير المضبوط والمرتفع جداً *                         

  الكيتونية يؤدي إلى إن الوجود الزائد واالستخدام المنخفض من النسج لهذه األجسام

)الدم(  ketonemiaملغ وهذا يسمى  3اها إلى أكثر من ارتفع مستو حدوث حماض إذا

 ولكنها أكثر ما ترتفع في البول على شكل بيلة كيتونية.

 عن طريق البول. يطرح معظم األسيتون مالحظة :

طبعا نسبة الزيادة في الدم و البول تعتمد على مدى استهالك الجسم لألجسام الكيتونية. ففي 

المخمصة، سيكون االستهالك كبيرا، أما في السكري، فهو عبارة عن حالة كاذبة من المخمصة، 

ية ألن الغلوكوز موجود، إال أن نسبة األنسولين المنخفضة تؤدي بالكبد إلى توليد األجسام الكيتون

 دون أن يكون هناك حاجة حقيقية إلنتاجها، وبالتالي حدوث فرط الكيتون.

 :مثبطات توليد الكيتون 

الغليسرول) ألنه  -البروتينات)تعطي حموض أمينية و بالتالي غلوكوز(-السكريات -األنسولين

فيقل خروجها من  TAGيشكل ركيزة الستحداث السكر+ يرتبط بالحموض الدسمة لتشكيل ال 

 ها و استخدامه بالتصنيع.مخازن

  مولدات الكيتون:

الدهون + الحموض األمينية المولدة للكيتون+ الحموض الدهمية+ الهرمونات المعاكسة 

 لألنسولين.
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