
 

 

 تحلل الدهون واكسدتها 

سيج وتحلل الشحميات, وتتمان في الن  TAG    تتم في الجسم عمليتان متعاكستان, تصنيع الشحميات و الـ

 الشحمي.

اقة طالطاقة, ألن تصنيع الشحميات يستهلك لو تمت هاتان العمليتان في وقت واحد, لكانت المحصلة خسارة 

 .أكثر مما يعطي. لذلك البد من وجود عوامل تحدد أفضلية إحدى العمليتين على األخرى حسب عدة عوامل

 

 ففي حالة اإلطعام:

-acetylعلى مستوى الخلية: سيكون لدينا فائض من الطاقة, حيث سيتم استخدام الغذاء الوارد لتصنيع  -1

CoA  ,إلدخاله في كريبس)ال ننس أنها تكون في المتقدرات(, ثم ال يلبث أن يرتفع مخزون الخلية من الطاقة

السيترات وبالتالي تبدأ دورة كريبس باإلبطاء و بالتالي تراكم المستقلبات الوسيطة. أحد هذه المستقلبات هو 

Citrate :الذي يبدأ في هذه الحالة  , 

ضمن العصارة الخلوية ثم  acetyl-CoAالعصارة الخلوية و يدخل في تصنيع بالخروج من المتقدرات إلى 

ين مته في تأم)ال ننس أيضاً أدواره األخرى غير كونه ركيزة, كمساه المالونيل و يتابع إلى تصنيع البالميتات

 (.NADPH+Hالـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبرز لدينا هنا عدة نقاط:

  األنزيم المحدد للتفاعالت هو الكاربوكسيالز. على مستوى الخلية, ارتفاع السيترات هو إشارة

 لتفعيل 

 الكاربوكسيالز, و بالتالي البدء بتصنيع المالونيل.

  ارتفاع المالونيل سيثبط أنزيم الـCAT (CPT:CarnitinePalmitoyltransferase و .)

للحموض الدسمة)لدينا فائض من الطاقة فال حاجة لها(.  بالتالي سيثبط عملية األكسدة البيتاوية

حينها, تذهب الحموض الدسمة إلى التخزين) القطيرات الدسمة في النسيج الشحمي,في الكبد: 

LDL) 

 

على مستوى الجسم ككل: بعد الطعام سيزداد إفراز األنسولين, الذي سيؤدي كما علمنا سابقا إلى تفعيل  -2

)نزع الفسفرة( وبالتالي تنشيط التصنيع. وبالتالي العامل الرئيسي  acetyl-CoA carboxylaseأنزيم 

 في التنظيم هو مقدار الطاقة داخل الخلية.
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 في الصيام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستكون مستويات الطاقة في الخلية منخفضة, و بالتالي كريبس تسير بفعالية في طريقها المعتاد, إذن لن  -1

يخرج السيترات من المتقدرات إلى العصارة الخلوية, وبالتالي سيتباطأ تشكيل الماونيل) وهذا يؤدي إلى 

(. البيتائيةاستخدام األكسدة وبالتالي اتجاه الخلية نحو  CPTتثبيط تخليق الحموض الدسمة+ تنشيط الـ 

. لكن هناك بعض األعضاء التي ال تستخدم الحموض الدسمة هذا الكالم صحيح في النسيج الشحمي

 كمصدر للطاقة, لذا ال بد من استحداث الغلوكوز في الكبد. 

في هذه الحالة, فإن دورة كريبس ستسير بمعدل منخفض فقط ليكفي عملية استحداث السكر)الحصول 

األوكزالو أسيتات(, وبالتالي سيتراكم بعض السيترات في المتقدرة ويخرج للخلية, لكنه لن يكون على 

قادرا على الدخول في اصطناع الحموض الدسمة نظرا لتثبيط أنزيم الكربوكسيالز من قبل األنزيمات 

 المعاكسة لألنسولين.

و إنما في سبيل استحداث  acety;-CoAو أيضا البيروفات الداخل في هذه الحالة لن يدخل في اصطناع 

 السكر.

 

 على مستوى الجسم: يسيطر الغلوكاغون و األدرينالين: وبالتالي سيتم تثبيط أنزيم الكربوكسيالز. -2
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 مصادر الطاقة الرئيسية لألنسجة هي:

 الحموض الدسمة و الغلوكوز القادم من الغذاء.  -

 تختلف األنسجة في مدى اعتمادها على أحد النوعين.  -

 .على الغلوكوزفقط أما الدماغ و الكريات الحمر فهي تعتمد  -

 :أثناء الصيام -

سيتم استجرار الحموض الدسمة من مخازنها, باإلضافة إلى الحصول على الغلوكوز من مخازنه   -

 دائما اعتماد الدماغ و الكريات الحمر على الغلوكوز فقط(. )لنتذكرالغليكوجين. في 
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يتابع استهالك الحموض الدهنية أيضا, في حين أن الغلوكوز  (:Starvationأثناء الصيام المديد )المخمصة 

  بشكل رئيسي من الحموض األمينية( بعد نفاذ مخازن الغليكوجين.يتم استحداثه )

 فإننا سنواجه مشاكل عديدة: في حال استمرار الصيام,

 :سيرتفع تركيزها في البالزما, وبالتالي يمكن أن تترسب مسببة  بالنسبة للحموض الدهنية

الدم بشكل ملحوظ)يساهم في ذلك أيضا أن الصائم  PHعصيدي. كما أنها تغير من التصلب ال

 متزايد لتركيز الحموض(.يعاني من نقص الماء و بالتالي ارتفاع 

 :إن استمرار استحداث السكر من الحموض األمينية  بالنسبة للحموض األمينية, وهو األهم

سيؤدي إلى استهالك البروتينات, وفي مرحلة معينة, ستستهلك بروتينات مهمة جدا للجسم, 

كبروتينات العضلة القلبية, حيث أن تفكيك البروتينات ال يفرق بينها. وال ننسى أيضا أن األنزيمات 

 مهمة جدا في بالزما الدم.  هي بروتينات, ووجود بروتينات

الدماغ و الكريات الحمر التي لن تستهلكها نهائيا. لذا يجب إنتاج مركبات بحجم الغلوكوز أو  -

تصنيع األجسام الستخدامها كمصدر للطاقة. هذه العملية هي أصغر و ذوابة في الماء 
يمكن للدماغ في مراحل الحقة أن يأخذ بعضا من طاقته من هذه  . Ketogenesisالكيتونية

األجسام, لكنه سيبقى بحاجة للغلوكوز)ليس فقط من أجل الطاقة و إنما من أجل عمليات استقالبية 

 إالالغلوكوز فقط.ما الكريات الحمر فهي لن تستهلك مهمة(, أ

 أكسدة الحموض الدسمة 

 .رى كاألكسدة ألفا و األكسدة غاماأكسدتها بعدة طرق أهمها األكسدة بيتا , ويوجد أنواع أختتم 

 تاريخياً :

  5قبل استخدام الوسم بالمواد المشعة , قام العالم "نوب" بوسم الحموض الدسمة بجذر الفينيلH6C  و ,

 ة .التجرب حيوانات دالبول عن بعد فحص

 الحيوانات التي هضمت الحموض الدسمة ذات عدد ذرات الكربون الفردي ظهر عندها حمض وجد أن ف

)فينيل  فينيل الخل, أما التي هضمت الحموض الدسمة ذات العدد الزوجي ظهر عندها حمض  البنزوئيك

 .أسيتات(

 هما هذا .. بل يتم تفعيلهما بالفسفرة و توسط التميم هذان المركبان سامان , فال يطرحان بشكلA  ثم بعد ,

 ذلك يرتبطان بالغاليسين الذي يحمي من آثارهما الضارة .

 ريك )حمض بول الخيل(.حمض الهيبولبول ظهر حمض البنزوئيك على شكل و بالتالي , في ا 

 . )و ظهر حمض فينيل أسيتات على شكل حمض الفيناستوريك )الفيناستور 

  مر الذي تم إثباته بون , األكسدة تتم بشكل مراحل و في كل مرحلة يتم اختصار ذرتي كر األأن  العالم فاستنتج

 .بالنظائر المشعة الحقاً 

 فينيل + ومالحظة إضافية : حمض الهيب( = ريكCOOH  أي حمل ذرة كربون واحدة من , )غاليسين +

 الحمض الدسم الفردي .

+ غاليسين( , أي حمل ذرتي كربون من الحمض  COOH2CHأما حمض الفيناستوريك = )فينيل + 

 الدسم الزوجي .
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 األكسدة بيتا :

من الحمض  بيتاتتم على ذرة الكربون ن عمليات األكسدة ألاألكسدة بيتا بهذا االسم التــســمـــيــــــة : سميت 

 الدسم ) ذرة الكربون الثانية بعد الزمرة الوظيفية( .

العديد من أماكن الجسم , تتم هذه العملية في المكان : 

 و للكبد حصة كبيرة في ذلك .

أما داخل الخلية الواحدة , تجري األكسدة البيتائية في 

 المتقدرات .

 

 مراحل األكسدة البيتائية :

 : تتم األكسدة البيتائية على مراحل

 األولى : تفعيل الحموض الدسمة المرحلة 

  , تتواجد الحموض الدسمة في السيتوبالزما

فتخضع لعملية تنشيط لتكون قادرة على دخول 

 . بقية التفاعالت

  لتتشكل , بمنح المركب طاقة هذا التفعيل يتم

 :بوجود حموض دسمة مفعلة , وذلك 

 ATPإلعطاء الطاقة( .شوارد المغنزيوم , و( 

  التميم األنزيميA (CoA-SH.) 

 أسيل توسط أنزيم وبCoA سينتاز. 

  تكون النتيجة هي أسيلCoA . 

 

 .الستقالب األساسي وهو المتقدراتبعد أن تفعلت الحموض الدسمة , يحب أن تنتقل إلى مكان ا

 للحموض الدسمة و مشتقاتها , فكيف تنتقل إلى داخل المتقدرة ؟ غير نفوذيالحظ أن غشاء المتقدرات 

 نقل الحموض الدسمة إلى المتقدرة :

o  تين يتدعى جملة الكارنبد من وجود جملة نقل غشائية, هذه الجملة الCarnitine. 

o  جملة الكارنتين . , يوجد بين طبقتيهمضاعف شحمي إن غشاء المتقدرات هو غشاء 

o . حتى يدخل الحمض الدسم يجب أن يعبر الغشائين  

o  المرحلة األولى : يتخلى الحمض الدسم عنCoA  ,و تين يتين و يتشكل أسيل الكارنيو يرتبط بالكارن ,

 .ترانسفيراز( CoAبتوسط أنزيم )كارنيتين أسيل ذلك 

o  : تين حر , أما جذر األسيل يتين عن جذر األسيل , فيتحول إلى كارنيأسيل الكارنيتخلى المرحلة الثانية

 .متقدري مصدره   SH –CoA)الحمض الدسم( فيرتبط من جديد بـ 

  : نوع من أنواع فيتامين كتين يالكارنيصنف مالحظةB  يسمى فيتامين(Bt). 
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 البيتائيةأهمية األكسدة 

 الستخدمها من قبل الخلية في وظاف متعددة)عدا الدماغ و الكريات الحمر( إنتاج الطاقة -

( في acetyl-CoAاستخدام الطاقة في استحداث السكر+ استخدام نواتج األكسدة)  في الكبد: -

 تصنيع األجسام الكيتونية.

 الكارنيتين

 

 :المصادر 

أما  (الليزين و الميثيونينالكبد و الكلية باستخدام حمضين أمينيين) يتم استحداث كمية بسيطة منه في      

 المصدر األهم فهو الغذاء. 

% منه موجود في العضالت الهيكلية, فنستنتج أن أهم مصدر غذائي للكارنيتين هو اللحم 95وبمالحظة أن      

 نيتين هم النباتيون(األحمر ) ومن هنا نرى أيضا أن الفئة المعرضة أكثر من غيرها لعوز الكار

 

 :الوظائف 

1- CarnitineShuttle  وهي نقل الحموض الدهنية طويلة السلسلة عبر الغشاء المتقدري من أجل :

 استخدامها في األكسدة البيتاوية.

عندما يتم استقالب بعض الحموض األمينية  تصدير الحموض المتفرعة طويلة السلسة من المتقدرات: -2

اإليزولوسين( فإن بقايا السلسلة الجانبية المتفرعة يجب إخراجها من في المتقدرات)كاللوسين و 

 المتقدرات , وذلك بواسطة الكارنيتين, ثم إرسالها إلطراح.

التقاط و إطراح مجموعات األسيل التي ال يمكن استقالبها. حيث يكون هناك مجموعات  في الكلية: -3

بكافة المراحل, لذا ال بد من إطراحها في البول     حموض دهنية ال يمكن للجسم التعامل معها أو استقالبها

 فقط, لكي تكون ذوابة في الماء(.  8C-6) هذه الحموض قصيرة السلسلة 

 :أسباب عوز الكارنيتين 

 خلقية: -1

a. )نقص االمتصاص األنبوبي الكلوي) طرح زائد 

b. )نقص القبط الخلوي) الخاليا ال تستطيع إدخاله بشكل كافي 

c.  نقص مكونات نظام الCPT 

 ثانوية)مكتسبة(: -2

a. أي مرض في الكبد يؤدي إلى نقص التصنيع 

b. سوء التغذية و النباتيون 

c. زيادة المتطلبات: الحمل+ فترة البناء أثناء النقاهة من عدوى أو رض أو حرق أو بعد الجراحة 

d. )الغسيل الكلوي)تهريب كميات زائدة من الكارنيتين من الدم 

e.  البناء يكون عندهم غير كافي, و الحليب يحوي كميات قليلة األطفال حديثو الوالدة)الخدج(: ألن

من الكارنيتين. أما الكميات القليلة من الكارنيتين التي يحملها فهي قادمة من األم أثناء الحياة 

 الجنينية.

 

 :نتائج عوز الكارنيتين 

موض الدسمة لداخل , أي وظيفة نقل الحCarnitine Shuttleعوز الكارنيتين سيؤثر بالدرجة األولى على ال

المتقدرات الستخدامها في األكسدة البيتاوية, وبالتالي سيؤدي إلى نقص في إنتاج الطاقة أوال, وثانيا سيؤثر 

على تصنيع الغلوكوز في حاالت الصيام)تذكر أهمية األكسدة البيتاوية في تصنيع الغلوكوز في الكبد(, و بالتالي 
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المصاب بعوز الكارنيتين, ستأتي والدته بشكوى أنه يعاني من . لذا, فإن الطفل Hypoglycemiaسينتج 

 , نتيجة نقص غلوكوز الدم.)انخفاض واضح في النشاط  خارج فترات اإلرضاع )حتى أنه ال يبكي طلبا للغذاء

 إضافة إلى ذلك, ستتأثر وظيفتا الكارنيتين األخريان:

ؤثر وبالتالي ستتراكم داخل المتقدرات و ستنقل الحموض ذات السالسل المتفرعة خارج المتقدرات:  -

 على وظيفتها في إنتاج الطاقة

ون لها طرح الحموض التي ال يقدر الجسم أن يتعامل معها: وبالتالي ستبقى داخل الجسم و يمكن أن تك -

  CoAالمرحلة الثانية : نزع هيدروجين من أسيل 

  نزع هيدروجين أسيل يتمCoA . و تشكيل رابطة مضاعفة 

  نازع هيدروجين أسيل ذلك بأنزيم يتمCoA  و الذي تميمه هو الـ ,FAD . 

  إينول( بالنتيجة يتشكل مركب من نوعCoA. ) 

  جاورة .الكربون بيتا و الذرة ألفا المنزع الهيدروجين )وكما يوحي اسم األكسدة بيتا( يتم على ذرة 

 لماء المرحلة الثالثة : إضافة ا

  يتم إضافة الماء إلى إينولCoA 

 هيدراتاز . CoAبتوسط أنزيم إينول 

  يدخل الماء على الرابطة المضاعفة

 CoAهيدروكسي أسيل  βـــ  Lمعطياً 

. 

 βنزع هيدروجين المرحلة الرابعة : 

 : CoAهيدروكسي أسيل 

  مرة ثانيةاألكسدة بنزع الهيدروجين تتم ,

 βـــ  Lبواسطة نازع هيدروجين وذلك 

, ويتم نقل CoAهيدروكسي أسيل 

 . NAD+الـ الهيدروجين إلى 

  ينزعان من ذرة الكربون  الهيدروجينانβ 

فتظهر , الهيدروكسيل المحمول عليها و

كيتو  βزمرة كيتونية في المركب الجديد 

 . CoAأسيل 

الخامسة : مرحلة تقصير السلسلة لمرحلة ا

 الكربونية ..

  التيوالزفي هذه المرحلة يأتي أنزيم 

Thiolase  و تميمهCoA-SH  ليشطر المركب(β 

 ( .CoAكيتو أسيل 

  يحدث الشطر عند الذرةβ  أستيل( فيتشكل ,CoA ) ,

 ( .CoA)أسيل و  

  أستيلCoA . يدخل حلقة كريبس 

  أسيلCoA دون الحاجة إلى  يعيد الخطوات نفسها من عند المرحلة الثانية و يعود إلى بداية السبيل(

 .تفعيل من جديد(

  و بذلك نالحظ أنه تم نزع ذرتي كربون من الحمض الكربوكسيلي على شكل أستيلCoA . 

  و تستمر الحلقة باستمرار نزع ذرتي كربون من الحمض الدسم , فإذا كان الحمض الدسم ذي عدد ذرات

 ( .CoAان آخر مركب ناتج هو )أستيل كربون زوجي , ك

  ( ثالثي الكربونCoAو إذا كان عدد ذرات كربونه فردياً , كان الناتج األخير هو )بروبيونيل 
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  2نتج في المرة الواحدة جزيءFADH  و+NADH+H  يكافئ(5 ATP غير كريبس)بتكرار ,  و

 الطاقة الكبيرة الناتجة.عدة مرات ألجل حمض دسم واحد, تالحظ كمية السلسلة 

 
 

 



 

  ~9  ~ 

 

 

 

: عندما ذكرنا في بداية الدراسة تجربة الوسم بالفينيل , فالحمض الدسم الزوجي بقي منه جذر أستيل  مالحظة

كامل مرتبط بالفينيل , بينما الحمض الدسم الفردي بقي منه جذر ميتيل )أي تم اختزال جذر أستيل آخر من 

 البروبيونيل( .

 

تؤدي لتوقف سوف من المعلوم أن الكبد هو أكثر مستهلك للحموض الدسمة , فأي إصابة كبدية :  مالحظة

 استقالب هذه الحموض الدسمة , مما يسبب تراكمها و اإلصابة بتشحم الكبد .

 بتشحم الكبد .أيضاً , لذلك يصاب الكحوليون  NADالكحول يتنافس مع الحموض الدسمة في استهالك الـ 

 

 فا :األكسدة أل

 

 :األكسدة ألفا للحموض الدهنية المتفرعة 

  * مصادر هذه الحموض:

 , ولكنها توجد في:ال يصنعها جسم اإلنسانبالتأكيد 

 بعض النباتاتدهون الحليب و 

  

يتاوية التعرف على الموقع بيتا بسبب وجود سلسلة جانبية)زمرة وبالتالي, ال تستطيع أنزيمات األكسدة الب

مينيل(. لاللتفاف على هذا الموضوع, يتم بواسطة سلسلسة تفاعالت من أكسدة و إرجاع, يتم بنتيجتها نزع 

الكربوكسيل الطرفي, ويصبح الكربون ألفا هو الكربوكسيل الجديد, وبالتالي يصبح الموقع بيتا على الكربون 

و  acetyl-CoAلزمرة الطرفية, ويمكن عندها القيام بأكسدة بيتا عليه, مع مالحظة أن الناتج هنا ليس دون ا

 )الذي يدخل في استحداث الغلوكوز(.propyonyl-CoA إنما

 ., و تخضع لها الحموض الدسمة التي ال يمكنها المرور باألكسدة البيتائية  βتحدث بتواتر أقل من األكسدة 

 ( إلى حموض من نوع  24تتحول فيها الحموض الدسمة طويلة السلسلة )ذرة كربون 

α يتم إدخال هيدروكسيل على الذرة  هيدروكسي(α). 

  بعد التحول لحمضα  هيدروكسي , تخضع لعملية أكسدة لتتحول مجموعة الهيدروكسيل إلى كيتون , و

 . كيتو αيصبح المركب من نوع 

  2ثم يتم نزع مجموعة الكربوكسيل منها على شكلCO  فنحصل على حموض دسمة طويلة السلسلة ,

 .الذرة ألفا سابقاً(في طرفها زمرة ألدهيد )الكيتون على  ,مفردة عدد ذرات الكربون 

 . بعملية أكسدة , تتحول زمرة األلدهيد الطرفية إلى زمرة كربوكسيل , و ينتج حمض دسم جديد 

  في مرحلة معينة بعد تكرار األكسدة ألفا , يصبح الحمض الدسم قابالً للخضوع لألكسدة بيتا , فيكمل في

 ة( .سبيلها )هذه القابلية تتبع لبنية الحمض الدسم وزمره الطرفي

  هذا النوع من األكسدة يتم على الشحميات المعقدة )كالشحميات السكرية( الموجودة في الدماغ

 )كالسيريبروزيدات( .

 . هذه الشحميات تتواجد أيضاً في النسج النباتية )أوراقها و بذورها( في مرحلة اإلنبات 

  2 األوكسجينيالماء , و  البيروكسيدازإن األكسدة بيتا بمراحلها يتوسطها أنزيمO2H . 

  األكسدة من ألدهيد إلى كربوكسيل يتوسطها أنزيمات تميمها الكربوكسيل , ونزعNAD و بوجود ,

 األكسجين .
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  في الجسم , الحمض الدسم الوحيد الذي يخضع لألكسدةα ئيك )مشتق من اليخضور( , هو حمض الفيتا

 .βاألكسدة حيث يتم نزع مجموعة كربوكسيل مرة واحدة ليكمل بعدها في 

 : حالة سريرية 

,  (Refsum)كالمرض الوراثي العصبي : رفسيزيوم  αعندما يكون هناك عيب وراثي في جملة األكسدة 

فلن يكون الجسم قادراً على استقالب الحمض الفيتالئيك ويتراكم هذا الحمض في دم و نسج األشخاص 

 المصابين بالمرض .

 
 βحتى الوصول للنقطة التي يدخل فيها األكسدة  ئيك ,شكل يوضح استقالب حمض الفيتا

 األكسدة غاما 
 . ًإن األحماض الدسمة التي تتأكسد بهذه الطريقة ضئيلة عموما 

 ( 12ــ  10تتصف هذه األحماض بأنها ذات سلسلة متوسطة الطول .)ذرة كربون 

 الهدف هو الوصول إلى تشكيل مركب مالونيل الهدف من :CoA  الذي يدخل في االصطناع الحيوي

 للحموض الدسمة .

 .في هذا النوع من األكسدة , ال يتم انتزاع ذرات كربون , بل تغيير في بنية الحمض 

 إلى حمض ثنائي  أحادي الوظيفة( يتم فيها تحويل الحمض الدسم )الذي هو حمض كربوكسيلي

 الكربوكسيل .

  إدخاله في األكسدة بيتا .بعد تشكل الحمض ثنائي الكربوكسيل , يتم 

 ة : األكسدة غاما تتم على ذرة الكربون غاما , والتي تعرف بأنها أبعد كربون في المركب ـــــــافـــــإض

نسبة لمجموعة الكربوكسيل .. فتصبح مجموعتا الكربوكسيل في طرفي المركب , و عند األكسدة بيتا , 

CoA-SH تين يمكن أن يدخل على أي واحدة من المجموع 

 : األنزيمات المسؤولة عن هذه األكسدة تحتاج في عملها إلى 

 . األكسجين الجزيئي 
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 NADPH .                                   ▪ 450سيتوكرومP . 

 ة : المالونيل ــــــافــــــــإضCoA السابق إلى  المثالأساس في اصطناع الحموض الدسمة , أما تحوله في ا

 فهو ممكن و لكن ليس بهدف اصطناع الحموض الدسمة . CoAأستيل 

 
 تفاعالت األكسدة غاما )المشروحة في الصورة السابقة(

 

 
 

أو  Adipicكربونات)  8أو  6حتى الوصول إلى حمض ذي  Bكسيل في األكسدة يدخل المركب ثنائي الكربو

superic  البول.(, ويكون مصير هذه النواتج هو اإلطراح في 

 , وبالتالي: MCFAلم يعرف حتى اآلن أهمية هذا النوع من األكسدة. لكنها تنشط في وجود ال

 ؟MACDماذا يحدث في عوز 

)نازع هيدروجين الحموض الدهنية متوسطة السلسلة( ستتراكم هذه الحموض, MCADفي حال عوز الـ 

من خالل الكشف عن النواتج في  MCADوبالتالي تدخل سبيل األكسدة أوميغا. إذا, يمكننا تشخيص عوز ال

 البول)بيلة الحموض ثنائية الكربوكسيل(
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 كسدة الحموض المفردةأ

ا يتم إضافة ذرتي كربون الحموض الدهنية في جسم اإلنسان ذات أعداد كربون زوجية, ألنه أثناء تصنيعه

 كل مرة(. وكذلك األمر في الحيوانات و النباتات التي تشكل مصدرا لغذائنا.

  

النسبة لبعض المجترات التي يحدث فيها أثناء تخمير الحموض الدسمة إضافة إال أنه يوجد استثناء ب

 (, و بالتالي فمن المحتمل أن نتناولها في غذائنا.2C( بدال من األستيل)3Cبروبيونيل )

مع كل  CoAتخضع لالستقالب بتفاعالت األكسدة المذكورة , و ينتج أستيل المفردة إن الحموض الدسمة 

 دورة .

 . CoAكيتو فاليريل  βالمركب قبل النهائي يكون خماسي الكربون , و يدعى 

ثنائي الكربون , وبروبيونيل   CoAهذا بدوره ينشطر إلى آخر مركبين في استقالب الحمض }أستيل 

CoA . }ثالثي الكربون 

 يختلف ما بين الحيوانات و النباتات . CoAإن مصير بروبيونيل 

و  Valحمض البروبيونيئيك ينتج في الجسم عند تقويض بعض الحموض األمينية مثل : الفالين تذكرة : 

 . Ileاإليزولوسين 

 في الحيوانات :

إلى  2COيدخل  ATP( ضمنه , و بوجود v.B8بوجود أنزيم كربوكسيالز الحاوي على البيوتين )

 . CoAـــ ميتيل مالونيل  Dلينتج  CoAالبروبيونيل 

 )مماكب إيزوميري لسابقه( . CoAـــ ميتيل مالونيل  L)ميتيل مالونيل راسماز( , ينتج  بوجود أنزيم

الذي يعطي السوكسينات ضمن  CoAسوكسينيل )الكوباالمين( ينتج مركب  v.B12بوجود أنزيم تميمه 

 حلقة كريبس .

 .البوليل مالونيل وطرحه عن طريق يؤدي إلى تكدس ميت B12مالحظة : العوز في فيتامين 

 

 
 في النباتات :

الذي يُنزع  CoAلعدة تفاعالت بوجود عدد من األنزيمات فينتج مالونيل  CoAيخضع بروبيونيل 

 يدخل حلقة كريبس . CoAكربوكسيله متحوالً إلى أستيل 

  أستيل  2نتيجة : الحموض الزوجية تنتهي بـCoA . تدخل حلقة كريبس 

الذي يعطي :  CoAيدخل كريبس ( و بروبيونيل  CoAالحموض الدسمة الفردية تنتهي بـ )أستيل 

 في النباتات . CoAفي الحيوانات , و أستيل  CoAسوكسينيل 


