سبيل الهكسوز وحيد الفسفات واستقالب الغليكوجين:
مقدمة:
ٌستقلب الجسم البشري السكاكر األحادٌة والثنائٌة والمتعددة وٌختزنها على شكل عدٌد السكارٌد
غلٌكوجٌن وتتمٌز بنٌة الغلٌكوجٌن بكثرة التفرعات التً تسهل عمل إنزٌمات البناء والتدرك
حٌث تعمل تلك اإلنزٌمات على نقاط نهاٌة السلسلة ( ،)Chain end pointsكما وٌسمح
وجودها بازدٌاد حلولٌة المركب وبتعدد نقاط عمل تلك اإلنزٌمات.
تمثل السكرٌات مصدرا للطاقة وهً مركبات بنٌوٌة هامة داخل وخارج خلوٌة  ،كما ٌمكن أن
ٌتم تحوٌلها لمركبات أخرى كاألحماض األمٌنٌة والنووٌة واللٌبٌداتٌ .مكن للسكاكر أن تتحد
باالبروتٌنات واللٌبٌدات مشكلة بروتٌنات ولٌبٌدات سكرٌة.
ال ٌمتلك البشر اإلنزٌم المفكك للرابط بٌن جزٌئات الغلوكوز فً السللوز (بٌتا  4-1غلوكوٌداز)
لذلك الٌشكل السللوز مصدرا غذائٌا لإلنسان فً حٌن تمتلك الحٌوانات العاشبة ذلك اإلنزٌم ،مما
ٌمكنها من االستفادة من السللوز كمصدر غذائً.
ٌتصل استقالب السكر بحلقة كرٌبس حٌث ٌؤمن األسٌتٌل كو A-الالزم لدورانها وفً نفس
الوقت ٌمكن للمركب (األسٌتٌل كو )A-أن ٌتحول لمركبات مختلفة تماما كالحموض األمٌنٌة
واللٌبٌٌدات كما سبقت اإلشارة.

تحوٌلة الهكسوز -وحٌد الفسفات Hexose Monophosphate
 Shuntأو الطرٌق التسرٌبً لتحلل الغلوكوز:
للسكاكر قدرة خاصة على تولٌد الطاقة فً تحوٌلة الهكسوز وحٌد الفسفات ( ،)HMPأو طرٌق
البنتوز فسفات  ،الٌنتج هذا الطرٌق الـ  ATPمباشرة لكنه ٌنتج جزٌئات  NADPHذات القدرة
اإلرجاعٌة ،تعتمد العدٌد من تفاعالت االصطناع على إرجاع الركائز وٌتم التفاعل بتوسط
 .NADPHتؤدي تلك التحوٌلة االستنقالبٌة دورا هاما من خالل أكسدة السكر السداسً إلى
سكر خماسً رٌبوز وخروج جزٌئة ٌ ،CO2كون لهذا التحول للسكر السداسً إلى خماسً
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أهمٌة بالغة لكون جزٌئة الـ NADPHستدخل فً تركٌب الـ DNAوالـ ،RNAوتدخل تلك الجزٌئة
أٌضا فً تركٌب الـ NADHوالـ FADوالـ.COA
تدعى التفاعالت التً تؤدي إلنتاج السكر الخماسً بالتفاعالت المؤكسدة ،وٌمكن أٌضا لجزٌئة
الرٌبوز الناتجة كرٌبوز –  -5فسفات أن تتحول إلى غلٌسٌرألدهٌد  - 3-فسفات وتتابع سبٌل
التحلل فً حلقة كرٌبس .كما تستخدم العضوٌة هذه التحوٌلة أو هذا الطرٌق االستقالبً حسب
احتٌاجاتها لتصنٌع السكاكر ب 3و 4و 5و 6و 7جزٌئات كربون دون الحاجة لصرف طاقة فً
التفاعالت غٌر المؤكسدة (الشكل )1-وبالتالً تكون هذه التفاعالت عكوسة بالكامل.
ٌمكن للفركتوز-6-فسفات وغلٌسٌرألدهٌد-3-فسفات دخول تفاعالت السبٌل المؤدٌة إلنتاج
الرٌبوز دون الحاجة لفعل  G6PDوهو ما ٌحصل عندما تكون الحاجة للرٌبوز مرتفعة
وللـ NADPHمنخفضة كما هو الحال لدى تصنٌع الـ.RNA
وتكون الحاجة للمركبٌن (الرٌبوز والـ )NADPHمعا بنسب متوازنة لدى تصنٌع الـ ،DNAحٌث
تستهلك الـ NADPHالناتجة إلرجاع المركب البروتٌنً ثٌورٌدوكسٌن  Theoredoxinالذي
ٌعمل على إتمام أكسدة الرٌبوز أثناء تفاعالت إنتاج النكلٌوتٌدات الرٌبٌة منقوصة األ.كسٌجٌن.
ٌلخص الشكل 1-خطوات هذا السبٌل االستقالبً:
تتواجد إنزٌمات تحوٌلة الهكسوز وحٌد الفسفات فً مختلف خالٌا العضوٌة ،ولها أهمٌة خاصة
فً الكرٌات الحمراء التً ال تحتوي متقدرات ،حٌث ٌؤمن هذا السبٌل القدرة المرجعة عن
طرٌق تأمٌن  ،NADPHترجع هذه الجزٌئة عدٌد ببتٌد الغلوتاثٌون الذي ٌواجه المؤكسدات
(وذلك بتوسط إنزٌم الغلوتاتٌون بٌروكسٌداز من اإلنزٌمات مضادة األكسدة أٌضا :الكاتاالز،
سوبرأكسٌد دٌسموتاز ،)dismutaseوتحافظ الـ NADHالناتجة عن تحلل الغلوكوز على شاردة
الحدٌد مرجعة فً بنٌة الهٌموغلوبٌن ،للـ NADPHدور مهم فً تصنٌع الستٌروئٌدات
والكولسترول فً خالٌا الغدد القشرٌة والخالٌا الكبدٌة وفً تصنٌع األحماض الدسمة فً الخالٌا
الشحمٌة.
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الشكل  :1-تفاعالت تحوٌلة الهكسوز وحٌد الفسفات.
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خزن السكاكر:
اصطناع وتدرك الغلٌكوجٌن Glycogenesis and
Glycogenolysis:
ٌتم خزن الفائض من السكاكر عن طرٌق ضمها مع بعضها على شكل غلٌكوجٌن فً الكبد
والعضالت الهٌكلٌة والعدٌد من األنسجة األخرى تبدأ العملٌة المبرمجة جٌنٌا بمركب الغلوكوز-
-6فسفات.
تتلخص مراحل العمل إلنشاء سالسل الغلٌكوجٌن بما ٌلً:
 -1تنشٌط الغلوكوز إلى  UDP-glucoseبتواسط  UDP-glucose phosphorylaseفً
خطوة غٌر عكوسة
 -2البدء  initiationتشكٌل الرابط السكري  1-4بٌن جزٌئتً الغلوكوز بتواسط إنزٌم
غلٌكوجٌن سٌنثاز (مصنعة الغلٌكوجٌن) التً ترتبط بجزٌئة غلٌكوبروتٌن تسمى
الغلٌكوجٌنٌن تعمل هذه الجزٌئة كبادئة
 -3اإلطالة elongation
 -4التشعٌب  branchingعندما تصبح السلسلة بطول ٌتجاوز  11ثمالة ٌنزع إنزٌم
التشعٌب  8-6ثماالت وٌربطها فً مكان آخر بتشكٌل الرابط  6-1بٌن جزٌئتً
الغلوكوز .عندما تصبح الجزٌئة كبٌرة ومتشعبة بالقدر المطلوب ٌتوقف عمل إنزٌم
السٌنثاز بانفصال ارتباطه عن الغلٌكوجٌنٌنٌ .حدد عدد بادئات الغلٌكوجٌنٌن عدد
جزٌئات الغلٌكوجٌن وبالتالً ٌكون هناك تنظٌم جٌنً لتشكٌل الغلٌكوجٌن.
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الشكل 1-تنشٌط الغلوكوز وبدء تشكٌل سلسلة الغلٌكوجن

الشكل -إطالة وتشعٌب سلسلة الغلٌكوجن
كما ٌظهر التسلسل ٌبدأ الخزن بتحول الغلوكوز إلى غلوكوز -6-فسفات ثم غلوكوز –  1فسفات
ثم  -UDPغلوكوز ثم أمٌلوز (غٌر متشعب) ثم ٌتحول إلى غلٌكوجٌن (متشعب)
تدرك الغلٌكوجٌن :Glycogenolysis
ٌحتاج تدرك هذا المركب إلى العدٌد من اإلنزٌمات.
 -1الفوسفورٌالز ٌ Phosphorylaseفكك جزٌئات الغلوكوز من الغلٌكوجٌن لكنه ال ٌعمل
على الروابط  6-1وٌقوم بفسفرة الغلوكوز عندها ،وهنا ٌمكن أن ٌعمل أنزٌم آخر.
 -2اإلنزٌم نازع التشعب ٌ Debranching enzymeسمح بتفكٌك المزٌد من جزٌئات
الغلوكوز إلى غلوكوز  -1-فسفات.
 -3األمٌالز ٌقوم اإلنزٌم ذو المنشأ البنكرٌاسً أو اللعابً بتفكٌك النشاء مباشرة إلى مالتوز
ثم ٌنشطر إلى غلوكوز بواسطة المالتاز من خالٌا جدار األمعاء الدقٌقة
 -4األلفا غلوكوزٌداز اللٌزوزومً الذي ٌوجد فً الخالٌا فً أنحاء البدن المختلفة ٌتواسط
تحول الغلٌكوجٌن مباشرة إلى غلوكوز.
ٌنتج الغلوكوز-1-فسفات عن فعل الفوسفورٌالز فً حٌن ٌنتج الغلوكوز عن فعل األمٌالز
واأللفا الغلوكوزٌداز وٌؤدي وجود اإلنزٌمات المختلفة دورا تنظٌمٌا فً العضوٌة حٌث
ٌسهل وجود األمٌالز واأللفا غلوكوزٌداز فً األمعاء الحصول على الغلوكوز وامتصاصه
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السرٌع ،فً حٌن ٌساعد بقاء الغلوكوز على شكل غلوكوز -1-فسفات (فً خالٌا العضالت
والدماغ نتٌجة وجود الفوسفورٌالز وغٌاب غلوكوز-6-فوسفاتاز) على بقاء الغلوكوز ضمن
الخلٌة وعدم تسربه خارجها وبالتالً االستفادة منه إلنتاج .ATP
أما خالٌا الكبد فهً تمتلك الفوسفاتاز وتغادرها جزٌئات الغلوكوز إلى الدم.
ِّ
الملخص):
الخطوات التنظٌمٌة لتصنٌع الغلٌكوجٌن (انظر الشكل
ٌتم ضبط عمل إنزٌم غلٌكوجٌن سٌنثاز بالفسفرة حٌث ٌحتاج الشكل المفسفر منه (ٌدعى الشكل
 )Dلتراكٌز مرتفعة من غلوكوز  -6-فسفات حتى ٌعود للعمل حٌث تعمل هذه الجزٌئة كمنشط
فراغً (تفارغً)  ،Allosteric activatorأما الشكل (Iالشكل غٌر المفسفر من اإلنزٌم أو
غٌر المعتمد على  )G6Pفهو الشكل الفعال .تحصل عملٌة الفسفرة ببروتٌن كٌناز معتمد على
ناقل اإلشارة الهرمونٌة (األدٌنوزٌن وحٌد الفسفات الحلقًٌ .) cAMPنقل هذا الوسٌط إشارة
الغلوكاجون واإلٌبٌنفرٌن.
ٌكون تصنٌع الغلٌكوجٌن فً الكبد معتمد على نسبة  glucagon/ Insulinأكثر من اعتماده
على تركٌز أي منهما على حدى ،تمنع النسبة المرتفعة أثناء الصٌام تصنٌع الغلٌكوجٌن وتحفز
النسبة المنخفضة بعد الوجبات ذلك التصنٌع
تجعل تلك اآللٌة من الشكل  Dللسٌنثاز مركبا تنظٌمٌا فً ضبط تحلل وتصنٌع الغلٌكوجٌن ففً
حٌن تمنع الفسفرة التً ٌقودها الغلوكاجون واإلٌبنفرٌن التصنٌع وتشجع التحلل ٌمكن لنفس
الشكل المفسفر أن ٌتحول مباشرة للتصنٌع فً حال وجود تراكٌز مرتفعة من  G6Pوخالل ذلك
ٌمكن لتغٌر نسبة غلوكاجون/إنسولٌن أن ٌخفض الـ cAMPوبالتالً فعالٌة البروتٌن كٌناز مما
ٌؤدي تفعٌل إنزٌمات الفوسفاتاز وتحول الغلٌكوجٌن سٌنثاز إلى الشكل  Iغٌر المفسفر.
الخطوات التنظٌمٌة لتحلل الغلٌكوجٌن:
ٌعمل هرمونا اإلٌبٌنفرٌن فً العضالت والغلوكاجون فً الكبد أٌضا عن طرٌق إشارتها داخل
الخلوٌة ( )cAMPعلى تفعٌل إنزٌم الفوسفورٌالز المدرّ ك للغلٌكوجٌن مما ٌؤدي لرفع مستوى
غلوكوز  6فسفات بشكل سرٌع نتٌجة تعدد نقاط العمل اإلنزٌمً.
تعمل شوارد الكالسٌوم فً العضالت والتً تتحرر بعد النقل العصبً أٌضا على تفعٌل
الفوسفورٌالز لتأمٌن الغلوكوز -6-فسفات للتحلل وإنتاج الطاقة أثناء العمل العضلً.
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تملك العضالت والكبد أشكاال مختلفة من الفوسفورٌالز حٌث ٌؤدي العوز فً الشكل
العضلً إلى تشنجات وانخفاض الالكتات أثناء الجهد العضلً  ،أما العوز فً الشكل الكبدي
فٌقود إلى انخفاض معتدل فً سكر الدم وضخامة كبدٌة مع تراكم الغلٌكوجٌن.

الشكل -تنظٌم تدرك واصطناع الغلٌكوجٌن فً الكبد والعضالت.
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تفاعالت تحلل الغلٌكوجٌن غٌر عكوسة فالتدرك ٌحتاج مجموعة مختلفة من اإلنزٌمات ،كما أن
تحول ٌ UDP glucoseحرر جزٌئتً فسفات ال عضوٌة سرعان ما تتحلمهان بالماء إلى
شوارد  Piالعضوٌة.

الشكل -تدرك الغلٌكوجٌن
أهمٌة غلوكوز  -1-فسفات لهذه الجزٌئة أهمٌة فً تحوٌل الغلوكوز المتحلل من الغلٌكوجٌن إلى
غلوكوز  -6-فسفات حٌث ال تدخل هذه الجزٌئة ( )G1Pفً سبل استقالبٌة أخرى مما ٌجعل
الغلٌكوجٌن مصدرا للغلوكوز  -6-فسفات الذي ستستفٌد من العضالت لتحلله وتحصل على
الطاقة وسٌستفٌد منه الكبد بإرساله بعد إزالة الفوسفات إلى الدوران.
ٌتحلمه الفركتوز بعد امتصاصه إلى جزٌتٌن ثالثٌتً ذرات الكربون وٌستقلب كالغلوكوز ،فً
حٌن ٌتحول الغاالكتوز إلى  UDP-glucoseوٌمكن عندها أن ٌشكل مصدرا للطاقة ،بالمقابل
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ٌمكن للجسم تشكٌل الغاالكتوز الهام فً تركٌب بعض الغلٌكوبروتٌنات والغلٌكولٌبٌدات من
.UDP-glucose
ٌمكن للعضوٌة أن تشكل الالكتوز من الغلوكوز والغاالكتوز وٌحصل ذلك فً الغدد الثدٌٌة.
تتشكل أٌضا من الـ  UDP-glucoseضمن الخالٌا الكبدٌة جزٌئات بالغة األهمٌة هًUDP-
 glucuronateوذلك بعملٌة أكسدة وتلك الجزٌئات مهمة لربط األدوٌة كالمورفٌن
والستٌروئٌدات والبٌلٌروبٌن لتسهٌل طرحها.
تحتوي خالٌا جدار األمعاء المالتاز والسكراز والالكتاز وتفكك السكاكر الثنائٌة إلى أحادٌة ،كما
تقوم األمٌالز اللعابٌة والبنكرٌاسٌة بتفكٌك النشا وحلمهته إلى غلوكوز.
 -1أدواء خزن الغلٌكوجٌن  Glycogen storage diseasesالجدول
هناك إنزٌمات خاصة كبدٌة وعضلٌة وضمن الجسٌمات الحالة لتحطٌم الغلٌكوجٌن وٌمكن
أن ٌترافق عوزها بأمراض .من أمثلتها:
داء فون جٌركٌه  von Gierke diseaseأو النمط األول من أدواء خزن الغلٌكوجٌن ٌعود
لعوز الغلوكوز  -6-فسفاتاز فً الكبد والكلٌة ٌ ،ؤدي العوز إلى ضخامة كبد ونقص سكر
الدم وفشل نمو وحماض كٌتونً وارتفاع الشحوم وحمض البول فً الدم.
داء بومبً  Pompeأو النمط الثانً ( ٌسببه عوز ألفا  4-1غلوكوزٌداز اللٌزوزومً )
ٌؤدي إلى فشل قلبً تنفسً ووفاة مبكرة (قبل بلوغ السنتٌن من العمر).
ٌؤدي عوز الفوسفورٌالز الكبدي أو العضلً إلصابات أقل خطورة.
داء أندرسن أو النمط الرابع (ٌسببه عوز إنزٌم التشعٌب ) ٌؤدي لتشمع وقصور كبد ووفاة
قبل بلوغ السنتٌن.
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