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رهاکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت او

در حیوانات اسیدهای آمینه در سه شرایط متابولیک مختلف
:متحمل تجزیه اکسیداتیو می گردند

ی نوساز)طی سنتز و تجزیه طبیعی پروتئینهای سلولی -
،(پروتئینها

نه غذایی سرشار از پروتئین بوده و اسیدهای آمیزمانی که رژیم-
اشد،مصرف شده از حد نیاز بدن برای سنتز پروتئین فراتر ب

طی گرسنگی یا در دیابت ملیتوس کنترل نشده،-



ی پروتئینهای رژیم غذایی به طور آنزیمی به اسیدهای آمینه تجزیه م
.شوند

گاسترین ترشحورود پروتئین رژیم غذایی به درون معده
Hclتحریک سلولهای پاریتال برای ترشح 

پپسینوژنتحریک سلولهای اصلی برای ترشح 

سکرتین و کوله ترشحورود محتویات اسیدی معده به درون دوازدهه
سیستوکینین
ی و تحریک ترشح چندین آنزیم پانکراسبیکربناتتحریک ترشح 

Bو  Aپروکربوکسی پپتیداز، کیموتریپسینوژن، تریپسینوژن

رهاکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت او





:عمل آنزیمها▪
Pepsinogen                       Pepsin

Trypsinogen                      Trypsin

Chymotrypsinogen Chymotrypsin

PHاسیدی و پپسین فعال

سین آنتروپپتیداز  و تریپ

داز  آنتروپپتی



کاتابولیسم اسیدهای آمینه

آمین -αحذف گروه 1.
واکنش ترانس آمیناسیون▪
واکنش دآمیناسیون اکسیداتیو▪

تجزیه وکاتابولیسم اسکلت کربنی2.

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



:ترانس آمیناسیون
، واکنش عمومی که اسیدهای آمینه

در آن لیزینو تره اونینبجز 
.شرکت می کنند

ن از پیریدوکسال فسفات به عنوا
.کوآنزیم استفاده می کنند

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



کتوگلوتارات به -αبسیاری از آنزیم ها از 
عنوان گیرنده گروه آمین استفاده می

.کنند

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



رازآالنین آمینوترانسف

ازآسپارتات آمینوترانسفر

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



:دآمیناسیون اکسیداتیو
واکنش گلوتامات دهیدروژناز( 1

اسیدهای آمینه

گلوتامات

آلفا کتو اسید

آلفا کتوگلوتارات

NH4

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



2 )L-آمینواسید اکسیدازها:
گروه آمین را از بسیاری از اسیدهای

.آمینه برداشت می کنند

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



:آمونیاک
این ترکیب برای بافتهای -

حیوانی سمی است و سطح 
.آن در خون تنظیم می شود

گلوتامین، آمونیاک را در -
.  گردش خون انتقال می دهد

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



آالنین، آمونیاک را از عضالت -
.داسکلتی به کبد انتقال می ده

تشکیل اوره-



گلوتامین بیشتر از نیاز 
بیوسنتزی  

ورود به جریان خون روده ها و 
انتقال به کبد وکلیه ها       

اکسیداسیون اسیدهای آمینه



:واکنشهای سیکل اوره
تشکیل کرباموئیل فسفات1)
تشکیل سیترولین 2)
تشکیل آرژینینو سوکسینات3)
تولید آرژینین و فومارات4)
تولید اوره و اورنیتین5)

ساخت اوره



هاکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت اور



:تنظیم سیکل اوره
ه تنظیم در دراز مدت از طریق تنظیم سنتز چهار آنزیم چرخ❖

Iاوره و کرباموئیل فسفات سنتتاز

رژیم غذایی سرشار از پروتئین، افزایش میزان این آنزیمها
مسیر، تنظیم در کوتاه مدت، تنظیم آلوستریک آنزیم کلیدی❖

استیل گلوتامات–N، بوسیله Iکرباموئیل فسفات سنتتاز

رهاکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت او





ارتباط بین چرخه اوره و چرخه اسید سیتریک



آمینهکاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای



:آرژینین
از کاتابولیسم آن، مولکول 

α- تشکیل می شودکتوگلوتارات.

:میهیپرآمون-سندرم هیپراورنیتینمی
اختالل اتوزموم مغلوب، اختالل در 

ری، انتقال اورنیتین به میتوکند
-احتماالً نقص در اورنیتین

سیترولین ترانسپورتر



.را تشکیل می دهنداگزالواستات، آسپارتاتو آسپاراژین



.را تشکیل می دهندکتوگلوتارات -α، گلوتاماتو گلوتامین



را کتوگلوتارات -α، پرولین
.ایجاد می کند



.را تشکیل می دهدکتوگلوتارات-α، هیستیدین▪



ین، تمام کربن های گلیس. شش آمینو اسید، تشکیل پیرووات می دهند
.  سازندآالنین، سیستئین و سرین و دو کربن ترئونین، پیرووات را می

.  سپس پیرووات می تواند به استیل کوآ تبدیل شود

م گلیسین و احتماالً شکسته شدن گلیسین، راه اصلی کاتابولیس:گلیسین
.سرین در انسان و بسیاری از مهره داران دیگر است

که یک گلیسین سنتاز کمپلکس آنزیمی 
کمپلکس آنزیمی موجود در میتوکندری

سلولهای کبدی ست، گلیسین را به

CO2 وNH4تفکیک می کند  .



.تشکیل میشودپیرووات، آالنیناز ترانس آمیناسیون 

متیلن -N10,N5و گلیسینعمدتاً به سرین در انسان و بسیاری از مهره داران، 
.تجزیه می شودتتراهیدروفوالت



از طریق دو مسیر سیستئین
:ودکاتابولیسمی، کاتابولیزه می ش

) مسیر اکسیداتیو مستقیم  1.
(  سیستئین سولفینات



:مسیر ترانس آمیناسیون2.

آنزیم توسطسیستیناسید آمینه 
کول سیستین ردوکتاز به دو مول

ن سیستئین تجزیه شده و از آ
.  طریق کاتابولیزه می شود



:نقص در کاتابولیسم اسیدهای آمینه گوگرد دار
تین، دفع افزایش دفع ادراری سیس(: لیزینوری-سیستین) سیستینوری 1.

ر لیزین، آرژینین و اورنیتین هم افزایش می یابد، علت آن نقص د
.مکانیسم های بازجذب کلیوی این آمینو اسیدها است

لیل اختالل وراثتی در متابولیسم متیونین، به د: هموسیستینوری2.
سم موتاسیون و نقص در عملکرد تعدادی از آنزیمهای مسیر کاتابولی

-N10,N5اسید های آمینه سیستئین بوجود می آید، از جمله آنزیم 
متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز



تره اونین، توسط آلدوالز به 
استالدئید و گلیسین می

استالدئید پس از . شکند
اکسیداسیون به استات، 

.استیل کوآ را ایجاد می کند



الز، تیروزین از هیدروکسیالسیون فنیل آالنین توسط فنیل آالنین هیدروکسی
.  ایجاد می گردد

یم ، در صورت نقص این آنز. آنزیم به میزان زیادی در کبد وکلیه وجود دارد
دیل می فنیل آالنین در خون تجمع می یابد  و سپس به فنیل کتونها تب
(PKU)شود که از طریق ادرار دفع می شوند، این حالت فنیل کتونوری 

.خوانده می شود



یکی از تظاهرات بالینی این (CNS)آسیب سیستم عصبی مرکزی 
بیماری است



.تیروزین، استات واستیل کوآ را تولید می کند

می IIعنقص در آنزیم تیروزین ترانس آمیناز، ایجاد تیروزینمی نو
روزین دفع تیروزین در ادرار و افزایش سطح پالسمایی تی. کند

وجود دارد، همراه با ضایعات چشمی و پوستی و عقب ماندگی 
.   ذهنی است



یداز ایجاد آلکاپتونوری در اثر نقص یا فقدان آنزیم هموژانتیزات اکس
.می شود



. نقص در فوماریل استواستات هیدروالز است:  Iتیروزینمی تیپ
. افزایش تیروزین در خون و ادرار دیده می شود



ه طور اتم های کربن زنجیره جانبی و حلقه آروماتیک تریپتوفان ب
.می کنند... وCO2, H2Oکامل تجزیه شده تولید 

CoA-نیلمتیونین، ایزولوسین و والین، کاتابولیزه شده و سوکسی

. را ایجاد می کنند
والین لوسین،) کاتابولیسم اسیدهای آمینه دارای زنجیره شاخه دار

صورت در کبد، کلیه، عضالت، قلب و بافت چربی( و ایزولوسین
.می گیرد



متیونین



نلوسین، والین، ایزولوسی

α-کتواسیدهای مربوطه

استیل کوآ تیواسترهای 
CO2مربوطه و 

وآپروپیونیل کوآ، استیل ک

Β-هیدروکسیβ متیل
گلوتاریل کوآ

سوکسینیل کوآ

ترانس آمیناز

کتواسیدهای αدهیدروژناز 
دارای زنجیره شاخه دار

والین
لوسین

ایزولوسین



:  بیماری ادرار شیره افرا
.  استمشخصه آن بوی ادرار است که شبیه به بوی شربت سوخته یا شربت افرا

کتواسیدهای آنان در خون و ادرار افزایش -αسطح لوسین، ایزولوسین، والین و 
.  می یابد، بیماری تا انتهای هفته اول زندگی خارج رحمی آشکار می شود

بدون درمان، مرگ. کودک به سختی شیر می خورد و ممکن خواب آلوده باشد
ی برند، در کودکانی که جان سالم به در م. تا پایان یک سالگی اتفاق می افتد
.آسیب شدید مغز صورت می گیرد

.استکتواسیدددهیدروژناز-αنقص بیوشیمیایی، فقدان یا کاهش شدید فعالیت 


