
 

  

 تخليق الشحميات

 . TAGتخليق الحيوي للـ الهو   (: lipogenesisتعريف الـ ) 

 س: ما هي المواد األساسية التي تتطلبها عملية التخليق الحيوي للشحميات؟

 مراحل عملية تخليق الشحميات هي:يعني أن  

 الفعال.   FAتخليق الـ  .1

 . توفير الغليسرول الفعال.  2

 .في النهاية TAG. ربطهما بروابط أسترية بواسطة تفاعل أسترة وتخليق الـ 3

 س: أين تتم عملية التخليق الحيوي للشحميات ؟

)تذكر منذ قليل قلنا أن من المصائر المحتملة للشحميات هو تصنيع الشحميات في معظم األنسجة تتم هذه العملية 

 أكثر األنسجة التي تتم فيها هذه العملية هي:البنيوية( ، ولكن 

 

 

 

 غير تلك النسج ، ومنها:وتحدث عملية التخليق الحيوي في 

 

  

 

 الوظيفةالهدف و 

 واستخدامه كمصدر للطاقة أثناء الصيام. TAGعلى شكل  تخزين الفائض من سكريات الغذاء .1

 .تخليق دهون الحليب .2

 للشحميات المعقدة األخرى. FAتخليق الـ  .3

 

 س: أين تتم عملية التخليق الحيوي )في أي موضع من الخلية(؟

 (.Cytosolفي العصارة الخلوية )  lipogenesisتتم عملية الـ 

المصدر الرئيسي للشحميات هو الغذاء ، ولكن فائض الغذاء من بروتين وسكر ، سيتحول بشكل أو بآخر إلى 

 ، وهذا يعطي مصدًرا لتخليق الحمض الدهني الذي هو بالنهاية أساس صنع عديد الشحميات . FAالحموض الدهنية 

 هو في الكبد ، في الغدد الثديية ، وفي النسيج الشحمي . مكان الصنع-

و  ATPفي حمض دهني ينمو بوجود  Acetyl-coAباختصار العملية : هي إدخال عدة ذرات كربون من -

NADPH . 

 coA-Acetyleاألسيتات الفعالة 

                    

 المصادر:

A كوزوـ الغل: 

  CoA –Actyleويتحول إلى  إلى المتقدراتبيروفات يدخل  تعطي  glycolysis عبر عملية التحلل السكري  

B- :الغليسيريدات الثالثية: ولها طريقان 

 األول: تعطي غليسيرول يتابع في سبيل التحلل السكري.

 (.B-Oxidationاألكسدة البيتائية )( تتابع عبر Fatty Acidالثاني: يعطي حموضاً دسمة )

 الكبد النسيج الشحمي
 الغدد الثدية 

 في حالة اإلرضاع

 الرئة الدماغ الكلية



 

  

 

C-  الحمض األمينية(AAs):تتابع بطريقين : 

 األول: الطريق المولد للكيتون من خالل الحموض األمينية المولدة للكيتون.

 (.Glucogenicالثاني: طريق استحداث السكر )

 

 

   

 
Acetyl-coA يحصل عليه من أكسدة البيروفات وحموض أمينية ودهنية 

 في حال عندما تعطي األجسام الكيتونية : Acetyl-coAمصادر 

 الحموض الدهنية ، الحموض األمينية المولدة للكيتون ) ماعدا الليزين واللوسين فعليهما خالف ( .

 :لتخليق الحيوي للشحميات يتم في ثالثة أماكن ا

 متقدري -1

الجسيمات الصغرورية ) المايكروزومات ( : هي عبارة عن جسيمات كروية الشكل  ) Microsomalصغروري -2

تثفيل الشبكة االندوبالزمية وتحتوي على شحميات ، هذا يعني أنها غير موجودة عند اإلنسان ) تنتج عن عملية 

 اليمكن تثفيل الشبكة االندوبالزمية داخل خاليا اإلنسان ( .

Denovo-3  ذرات الكربون على عدة مراحل .   : هي تصنيع مركب كبير بإضافة 

يتشكل في المتقدرات ، الحموض الدهنية تتشكل في العصارة الخلوية )  Acetyl-coAإذا كان 

 ؟TAGالسيتوزول ( ، كيف يتم التالقي لتشكيل الـ 
هو  Acetyl-coAالعصارة الخلوية ليتم االرتباط ؛ ولكن هناك مشكلة أن إلى  Acetyl-coAالـ  إخراج إًذا البد من

 جزيء كبير واليستطيع عبور الغشاء المتقدري الداخلي ، كيف نحلها ؟؟

 البد من تحويلها لمركب يستطيع أن يمر .

 

 نالحظ في الشكل :

 السيتراتخروج كميات من تمثل حلقة كريبس في حالة األكل حيث نالحظ 



 

  

 

 بسبب ارتفاع الطاقة التي تؤدي إلى بطء دورة كريبس 

 .Isocitrate dehydrogenaseوتثبيط انزيم  

 ، Acetyl-coAإن السيترات الذي خرج يمثل لنا الـ 

 في دورة كريبس  Acetyl-coAحيث دخل  

 ليعطي السيترات . OAAوتفاعل مع األوكزالوأسيتات 

 

 خروج السيترات بهذه الطريقة يوفر أمرين :

 . FAsيؤمن الوحدة األساسية لبناء الحموض الدهنية -

 يم الذي يعمل على تصنيع الحموض الدهنية من يحول االنز-

 الشكل غير الفعال إلى الشكل الفعال باآللية األلوستيرية ) التفارغية ( .

 

 إلى : ATP citrate lyaseالحظنا أن السيترات قد تحول بواسطة انزيم 

- Acetyl-coA  الذي بواسطته تصنع الحموض الدهنية ، ثمTAG 

-OAA ، يتحول إلى ماالت ، ثم بيروفات ليدخل إلى الميتوكوندريا 

... 

 

السيترات قابله دخول للبيروفات ، وهذا يمثل االتزان في الميتوكوندريا الزيادة والنقصان هذا في حال بقيت  خروج إًذا

 الطاقة مرتفعة .

 محصلة هذه الدورة هو أمرين :

  coA-Acetylإخراج الـ األمر األول هو 

( الذي Malic enzymeنزيم الماليك يتولد بتحول الماالت إلى بيروفات بتوسط ا)  NADPHتوليد األمر الثاني هو 

 يذهب إلى السيتوزول .

 هنا أصبحت جميع الطالئع موجودة في السيتوزول ، وجاهزة للتركيب .

( عندها تستمر دورة كريبس فقط  وتبقى هذه الدورة فعالة حتى تنقص الطاقة في الخلية ) الكبد على سبيل المثال

 والتخرج السيترات ؛ وإنما تستمر في دورة كريبس .

 

مالحظة : تراكم السيترات داخل المتقدرات يشير إلى أن الطاقة داخل الخلية مرتفعة ، وبالتالي البدء بتحويل الـ 

Acetyl-coA  إلى الحموض الدهنية لتركيب الـTAG . بهدف التخزين 

؛ بل البد  TAGالعضلية أكبر ، ولن يكون بهدف تصنيع الـ  الت خروج السيترات من متقدرات الخليةهام : في العض

له من أن ينشط تركيب الغليكوجين ؛ لذلك يخرج السيترات ليقول للخلية بأنه اليحتاج لكريبس ، وبالتالي أال تدخل 

( ، وبالتالي نبقى  1) الفوسفوفركتوكيناز  PFK1، ويتم ذلك على انزيم الـ  Glycolysisالغلوكوز إلى تحلل السكر 

 ثم نسير باالتجاه المعاكس لنصل إلى الغلوكوز ثم نسير باتجاه الغليكوجين ... G6pعند 

 داخل السيتوزول فماذا نحتاج بعد ذلك ؟ Acetyl-coAاآلن أصبحت الـ 

 نحتاج إلى االنزيمات وتمائم االنزيمات .

 االنزيم األول :

Acetyl-coA carboxylase . ) هو االنزيم المنظم للعملية ( 

 منذ قليل ذكرنا أن خروج السيترات ينشط انزيًما بآلية ألوستيرية ذاك االنزيم هو نفسه هذا االنزيم .

 .   Biotin (v.B7) , Mn++ , HCO3- , ATP-تمائمه :

الحظ كيف نعيد التميم Malonyl-coAلينتج  Acetyl-coAليضيفها إلى  COOالبيكربونات يأخذ االنزيم منها -

 إلى شكله األولي .

 .  Malonyl-coAواليتم تحويله إلى   Acetyl-coAنصل إلى  Acetyl-coA carboxylaseلوتم تثبيط انزيم 

 



 

  

 :FA synthase multienzyme complexانزيم تخليق الحموض الدهنية  االنزيم الثاني :

"  ACP) البروتين الحامل لألسيل  -R-C(=O)مجموعات األسيل  مركب من عدة مواقع انزيمية + مكان ربط

 الفائدة من وجود هذا التجمع : انزيمات في األعلى وكذلك في األسفل" v.B5  ". )8المشتق من حمض البانتوثينيك 

 السرعة ، عدم ضياع الركائز .

 

  : نريد أن نبدأ عملية تخليق الحموض الدهنية . coAأصبح لدينا مالونيل 
 

 . 16Cالهدف : تصنيع حمض البالمتيك 

) نحتاجه بنفسه أول شيء دون تحويله إلى مالونيل ( ، وبعد ذلك سننقل ذرات الكربون  Acetyl-coAنبدأ من الـ 

 من مركبات المالونيل األخرى . 

 نحتاج من هذا الشكل شيئين :

 (. 2Cيحمل قطع األسيل ) جذر الحمض ( التي عدد ذرات الكربون فيها أكثر من األستيل )  ACPالـ 

( يحتوي في آخره على سيستيئين ) آخر حمض أميني فيه ( ، تكون المجموعة  ketoacyl synthaseآخر انزيم ) 

 . SHالوظيفية فيه هي 

 مالحظات :

 . SH ونهايته B5أحد مشتقات حمض البانتوثينيك  ACPالـ 

 . SHالمجموعة الوظيفية فيه هي الـ  CoAالـ 

 انتقال األستيل إلى البروتين حامل األسيل

الموجود في انزيم مخلقة  Cysيعطيه مؤقتًا للسيستيئين  Acetyl-coAالذي يحمل الـ  ACPمايحدث هو أن الـ 

ونربطه إلى  Acetyl-coAمن الـ  -CH3COالمالونيل ، ثم نأخذ مجموعة األستيل  ACPالكيتوأسيل ؛ كي يحمل 

 من المالونيل . CO2المالونيل بعد نزع 

 ( . البالمتيك 2) يعني الناتج  البالمتيككل نظير من االنزيم ) تحت وحدة ككل ( يعمل بمفرده ، سيعطي كالهما 

 ؟البالمتيك سؤال: إذا كان كل دورة تضيف أستيل ، بالنهاية كم دورة نحتاج حتى نصل إلى 

؛ ألنه في البدء كان عندي أستيل ) المأخوذ من المالونيل ( مع أستيل ) المأخوذ من الـ  8دورات وليس  7الجواب : 

Acetyl-coA  نحتاج جزيء واحد من الـ ". )Acetyl-coA  جزيئات مالونيل " . 7و 



 

  

 

 إلضافتها في كل دورة ؟ 2Cسؤال : من أين نأتي بـ 

 ل في الدورة األولى ، أما باقي الدورات فمن المالونيل فقط .مع المالوني Acetyl-coAمن الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RCOOH، بينما الحمض  -RCOتذكرة : األسيل هو حمض مرتبط ) جذر الحمض ( 

 . CO3CH-األستيل ) جذر حمض الخل ( 

 . COOH3CH، حمض الخل  COO3CH-) ملح حمض الخل (  أو الخالت األسيتات

 ؛ لذلك يجب أن نتخلص من هذه المجموعة عن طريق : COالحمض الدهني اليحوي على مجموعة الكربونيل 

 اإلرجاع ) االختزال (  ثم إزالة الماء .

 . reductaseاالختزال يقوم به انزيم 

 . Hydrataseإزالة الماء يقوم به انزيم 

 . Enoyl reductaseولكن ندخل في مشكلة هي الرابطة الثنائية ، نتخلص منها عن طريق انزيم 

 جزيئات ماء . 7أننا نقوم بإزالة الماء فسوف ينتج عندنا بما 

 اآللية : 

 . ACPالذي أتى من المتقدرات بواسطة انزيم  Acetyl-coAربط الـ -1

 . Ketoacyl synthaseسابقًا ( الموجود في نقوم بنقله مؤقتًا إلى السيستيئين ) ذكرت -2

 المالونيل . ACP؛ وذلك من أجل أن يحمل الـ 

 . Cysالمحمول على  Acetyl-coAنأخذ األستيل من الـ -3

 ، ونجمعهما مع بعض ، ACPمن المالونيل المحمول على  CO~S3CHنأخذ 



 

  

 . CO~S2CH-CO3CHفينتج مركب رباعي الكربون 

، ثم إزالة  ketoacyl reductaseعن طريق بواسطة االختزال ) اإلرجاع (  C=Oنقوم بالتخلص من الرابطة -4

 . Hydrataseالماء بواسطة  

 . Enoyl reductaseينتج رابطة مضاعفة نقوم بالتخلص منها بواسطة االختزال عن طريق -5

 انزيم ؛ وليس البالمتيك ألنه مرتبط باالنزيم .-نلف هذه الدورة عدة مرات حتى نصل إلى إلى مركب بالمتيك-6

تستخدمها بالتخليق االختزالي ، ( 5-4التي نتجت عن عمليات اإلرجاع في الخطوتين )  +NADPH + Hالـ -7

 وأهمها المتعلقة بالحموض الدهنية .

 . ketoacyl/ Enoyl reductaseهو تميم لألنزيمين  NADPHأي أن الـ 

 دورات . 7ولدينا  2NADPHألننا في كل دورة نحتاج  14NADPHلذلك نستخدم -

؛ ولكن في  7CO2 + 7H2O، من المفروض أن تكون في النهاية  CO2  +H2Oوينتج لدينا في كل دورة 

 ؟؟؟    6H2Oالحقيقة 

 وذلك بسبب استهالك جزيء ماء عند نهاية التصنيع بفك البالميتات عن االنزيم .

 +NADPينتج الـ  +NADPH + Hاستهالك الـ 

 : إًذا في النهاية سينتج لدينا 

   16C  +14NADP+  +7CO2  +6H2Oحمض البالمتيك 

 

 ؟غلوكوز نحتاج لصنع حمض دهني واحدسؤال : كم 

 . 2Acetyl-CoAالتي تتحول إلى  2Pyrنحن نعلم أن كل غلوكوز يعطي 

 . 8Acetyl-CoAسيحتاج إلى  16Cحمض البالمتيك 

 جزيئات غلوكوز . 4هذا يعني أننا سنحتاج إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في هذه العملية وعمليات تركيب الهرمونات ؟ NADPHمن أين نحصل على الـ 

(: كل جزيء غلوكوز يدخل في هذا السبيل ، يعطي HMP shunt) PPPمن المسرى البنتوزي الفوسفاتي -1

 (  .+NADPH + Hجزيئين 

مرتبط بمجمل التصنيع ؛ لذلك  +NADPH + Hيحول الماالت إلى البيروفات ) إن عملية تأمين الـ انزيم الماليك : -2

)  OAAإلى  ATP citrate lyaseتذكر أن عند خروج السيترات من الميتوكوندريا ستنفصل بواسطة 



 

  

كزالوأسيتات التي ستكمل في طريق تصنيع الحموض الدهنية .أما األو Acetyl-coAاألوكزوالوأسيتات ( و الـ 

 سترجع إلى ماالت . وهنا نحصل على ماالت (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  Isocitrate De(H)aseانزيم -3

 الذي يحول األيزوسيترات إلى ألفاكيتوغلوتارات .

 NADPHفي كريبس ، و  NADH( ، وفي الميتوكوندريا )  NADPHتميمه هذا االنزيم موجود في السيتوزول ) 

 ليس له عالقة بكريبس ( .

 ليس له عالقة بالطاقة ) اليدخل إلى السلسلة التنفسية " سلسلة نقل االلكترون " ( .

 ) مركب مرجع " مختزل " ( :  NADPHوظائف الـ 

 التخليق اإلرجاعي " االختزالي " ) الحموض الدهنية ، الستيرويدات ، الستيروالت ، إزالة التشبع ( .-

 . P450نظام السيتوكروم -

 نزع السمية -

 . NADPHمضاد أكسدة اليعمل إال بوجود تميمه  . GSH reductaseختزلة الغلوتاثيون م-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهنية ، فهل من المعقول ألن يحتاج الجسم إال في هذه العمليات كلها لم نركب إال نوًعا واحًدا من الحموض السؤال : 

 للبالمتيك ؟ 

 بعضها يكون أطول ، وبعضها يكون غير مشبع ..الجواب : بالطبع ال ، الجسم يحتاج إلى حموض 

 



 

  

 مصائر البالمتيك :

 acyl-CoA synthetase  (Thiokinase)ا البالمتيك وذلك عن طريق انزبميذأول و أهم شيء أن نقوم بتفعيل ه

 . B5المشتق من  CoAويتم تفعيله بإضافة التميم 

 كالتالي : والتفاعل هو

 
 نحتاج إلى رابطتين طاقيتين في هذه العملية .

 

 ؟ ( أ) سؤال : ماذا سنفعل بهذا البالمتويل كو 

 ( 24- 18اإلطالة ) -

 إزالة التشبع -

 ) الحموض الدهنية طويلة السلسلة غير المشبعة ( .  PUFAاالثنين مًعا -

 اللينولينيك واللينولييك .هما ونستطيع تصنيع الحموض الدهنية كلها ، ماعدا حمضين 

والنهاية أوميغا ؛ لذلك اليصنع هذين الحمضين ألنهما يتميزان بهذه  C9اليستطيع اإلنسان إدخال رابطة مضاعفة بين 

 الصفة .

 فوسفات ( . -3-المطلوبة ويبقى لدينا الحصول على الغليسرول الفعال ) الغليسرول  FAهنا نكون قد وفرنا جميع الـ 

فوسفات ( " سنتكلم عنها -3قاعدة : النسيج الشحمي اليحتوي على انزيم يحول الغلسرول إلى شكله الفعال ) 

 بالتفصيل الحقًا " .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 الـكيلوميكرونات تتحلل إلى :

 . FAغليسرول ) يدخل ويخرج من النسيج الشحمي مباشرة دون تعديل ( ، و 

 يستقبله هو الكبد ) الكلية قليالً ( ، بواسطة انزيم الغلسرول كيناز . الغليسرول الوحيد الذي

فوسفات إال حصًرا من الغلوكوز ؛ ألن هدف تصنيع الشحميات هو -3-أما في النسيج الشحمي فال يأتي الغليسرول 

 منه فنحوله إما إلى:الخزن في حالة الطعام ، حيث يكون لدينا كمية كبيرة 

FA ي النسيج الشحمي ( أو إلى الغليسرول ) ثم يتم الربط ف. 

لو أن النسيج الشحمي احتوى على هذا االنزيم ، وقام بتحويل الغليسرول إلى شكله الفعال ، ونحن في حالة الصيام 

 في النسيج الشحمي . TAGنقوم بتفكيك  الـ 

 FAفعال سوف يرتبط مع الـ وغليسرول ثم أتى االنزيم وحوله إلى شكله ال FAإلى  TAGتصوروا لو أني حللت الـ 

 من جديد ،" TAGسنصل إلى 

 .عيش أبًدا، وسيصبح مثل المجتراتاليوجد هكذا شخص ) تصوروا لو أن شخًصا كان موجوًدا بهذه الصفات فلن ي

 فوسفات : -3-هناك طريقين لتصنيع الغليسرول 

 بشكل أساسي في الكبد .األول : بواسطة انزيم الغلسرول كيناز 

 .DHAPفي النسيج الشحمي عن طريق تحلل الغلوكوز إلى الثاني : 

 

 ) أحد المركبات المتوسطة ( .DHAPثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات                 تحلل سكريغلوكوز        

 . NADHبوجود   glycerol -3P De(H)aseيرجع ) يختزل ( بواسطة انزيم  

 

DHAP                              ( 3فوسفات ) انتبه الفوسفات عند الذرة -3-غليسرول 

 

NAD+     NADH       

 ويحدث أيًضا في الكبد .

 

وهي األسترة ) علًما بأن المرحلة األولى هي توفير  TAGسننتقل اآلن إلى المرحلة الثالثة من مراحل تشكيل الـ 

 فوسفات ( .-3-الحموض الدهنية وتخليقها ، والمرحلة الثانية هي توفير الغليسرول 

 TAG           فوسفات                        -3-حموض دهنية + غليسرول  3

 وسنقوم بتفصيل هذه المعادلة على عدة مراحل :

 فوسفات عن طريق انزيم الغليسرول كيناز : -3-مرحلة تصنيع الغليسرول -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوسفات : -3-ارتباط أول حمض مع الغلسرول مرحلة -2

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مرحلة ربط الحمض الثاني مع المركب الناتج :-3

 من هنا تنطلق كل السبل التي تصنع الشحميات الفوسفورية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) فوسفاتاز لفوسفاتيديك مرحلة انتزاع الفوسفات عن طريق انزيم ا-4

، ثم يتم إضافة  " االسم النظامي " (  فوسفوهيدروالزالفوسفاتيدات 

 :TAGالحمض الثالث لتشكيل 

 

 االنزيم الذي يربط الحمض بالغليسرول هو األسيل ترانسفيراز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 : TAGنحن نصنع الـ 

الفوسفاتيديك بالخلية المعوية التي تشكل الشحميات في سبيل حمض 

 الفوسفورية .

 .الغذاء  TAGتأتي من ) أحادي أسيل الغليسرول ( فقط في الخلية المعوية  MAG-2وفي سبيل 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 إن عملية استحداث الشحوم من الغلوكوز يحدث في الكبد والنسيج الشحمي .

 الغذائي ( أبًدا . TAGأما عند المرضع فلن يرتبط األمر بالطعام ) الـ 

 

 المخلقة : TAGمصائر الـ 

 يختلف المصنع في الكبد عن المصنع في النسيج الشحمي عن المصنع في الثدي .

 في الثدي : إطراح عن طريق الحليب .-

إلى النسيج الشحمي ، أو باألحرى إلى جميع األنسجة عدا الدماغ و األنسجة  VLDLفي الكبد : إرساله بواسطة -

 ، والخاليا التي ينقص فيها مثل عضلة القلب عند اإلقفار . كالكريات الحمرمتقدرات التي التحوي 

 في النسيج الشحمي : يخزن فوًرا .-

 

معلومة : في النسيج الشحمي يدخل الغلوكوز الذي سيحلله بمساعدة األنسولين ؛ فلذلك في حال عدم وجود األنسولين 

 من النسيج الشحمي . TAGكما في الصيام ، بالتالي اليوجد قبط للغلوكوز ، وبالتالي تصنيع 

 

 

 

 التنظيم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو الخطوة األساسية ، ويتم تنظيم االنزيم بواسطة السيترات المتراكمة ، أما التثبيط فيكون بالحموض الدهنية ذات 

 ." ناتج نهائي مفعل ( coA) يعني الناتج النهائي " البالميتات +  coAالسالسل الطويلة المرتبطة بالـ 

 

 . زيم الكربوكسيالز أستيل التميم )أ(االنزيم المحدد لمعدل التفاعل ) تصنيع ( الشحميات هو ان

 

 ينشط هذه العملية عند الطعام بواسطة : األنسولين .

 يثبط هذه العملية عند الصيام بواسطة : األنتي أنسولين .

 

 التنظيم على مستويات :

السيترات سيثبط االنزيم ) شكل  انخفاض،  citrateعلى مستوى الخلية باآللية األلوستيرية بواسطة رسالة الـ -

 يعمل بشكل معاكس للسيترات . (أ) تميمسينشطه ) مكثور (، واألستيل  زيادتهمثنوي ( و

 على مستوى الجسم ، الرسالة هي الهرمونات .-



 

  

 األستيل تميم )أ( كثير جًدا ؟؟س: ما الحالة التي يصبح فيها 

 جـ: أثناء الصيام .

 حمض الدهني كمصدر للطاقة ؟س: ما الفرق بين الغلوكوز وال

 .متر 150الغلوكوز أسرع ،  الغلوكوز يعطي طاقة مهما اختلفت الظروف ؛ لذلك نستخدم الغلوكوز في سباق الـ 

 

 عند الصيام: يحدث تثبيط لالنزيم.

 

 طريقة أخرى للتنظيم هي : الفسفرة ، وهو تنظيم هرموني :

Acetyl-CoA-carboxylase  ، وإذا كان غير مفسفر فيكون منشطًاإذا كان بشكله المفسفر يكون مثبطًا. 

 

 cAMP-dependant protein kinaseهو انزيم  Acetyl-CoA-carboxylaseاالنزيم المسؤول عن تثبيط 

 . cAMPيأتي من 

 

cAMP  يأتي من الـATP  بواسطة انزيمAdenyl Cyclase  ، الـ هذا ويذهبcAMP  الفوسفو    بواسطة انزيم

 . AMP-'5داي استراز إلى 

 

 يتنشط بواسطة الهرمونات ) األنتي أنسولين ( : Adenyl Cyclaseانزيم 

 . cAMPيرتفع 

 . cAMP-dependant protein kinaseبالتالي تفعيل الـ  

 وتحويله إلى الشكل المثبط .  Acetyl-CoA-carboxylaseبالتالي فسفرة انزيم  

 

 الوقت : هذه االنزيمات سوف تؤثر على تحلل الشحوم وبالتالي تنشطها .مع 

 ، وبالتالي تثبط باآللية التفارغية ) األلوستيرية (  Acetyl-CoAوبالتالي زيادة  FAزيادة الـ 

 س : كيف يتحول االنزيم من شكله المثبط إلى الشكل الفعال ؟

 

 ن فوسفاتاز الذي ينتزع الفوسفور ، فيتحول إلى الشكل الفعال .جـ: عن طريق إضافة الماء و انزيم البروتي

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عند الطعام : يحدث تفعيل لالنزيم .

-'5لكونه يتحول إلى  cAMPاألنسولين يرتفع ، بالتالي سينشط الفوسفو داي استراز ، بالتالي سيخفض من الـ -1

AMP  بالتالي يتوقف تثبيط انزيم ،Acetyl-CoA-carboxylase. 

من الشكل المعطل إلى  Acetyl-CoA-carboxylaseاألنسولين يرتفع ، يتنشط البروتين فوسفاتاز فيتحول -2

 الفعال .

األنسولين يرتفع ، يزيد تحلل السكر ، بالتالي زيادة في الطاقة ، بالتالي خروج السيترات ، بالتالي تنشيط االنزيم -3

 ألوستيريًا .

 نسولين يرتفع ، بالتالي تثبيط تحلل الشحوم .األ -4

 هام :

 مثال : كان عندي شخص ليس لديه أنسولين مثل مريض السكر ، فماذا يحدث ؟

 تثبيط تركيب الشحوم .-

 الشحميات تبقى في الدم .-

 الدم .زيادة تحلل الشحوم ، بالتالي أمراض التصلب العصيدي ) أمراض القلب واألوعية ( بسبب بقاءها في -

 

 التنظيم طويل األمد :

 الدماغ عندما أحرمه من الغلوكوز مع الزمن سوف يتعود على األجسام الكيتونية .

 الجسم عندما أحرمه من الغلوكوز لفترة طويلة لن نجد انزيمات التحلل السكري .

زيادة عدد انزيمات ن تناول غذاء غني بالشحميات سيزيد قابلية الجسم على تخليق الحموض الدهنية ، وذلك بإ

Acetyl-coA . كربوكسيالز 

 

 خالصة دور الهرمونات :

تؤدي إلى فسفرة االنزيم ، وبالتالي تعطيله ) الفسفرة التعني دائًما التثبيط ،  Anti Insulinمعاكسات األنسولين -1 

 حيث في بعض االنزيمات فسفرتها تؤدي إلى تفعيلها ( 

 . Acetyl-coAاألنسولين سينزع الفسفرة ، وبالتالي يفعل -2

) الفكرة أنه بعد الوجبة الغذائية يكون السكر عالي ، ومن طرق التخلص من السكر تشكيل الحموض الدهنية ، فلذلك 

 .يكون األنسولين محرًضا عليها ( 

 

 


