استقالب البروتٌنات والحموض األمٌنٌة (الملخص):
أولا -مصادر الحموض األمٌنٌة وتحول البروتٌن
ٌتم الحصول على الحموض األمٌنٌة الحرة عبر تقوٌض البروتٌنات الغذائٌة وعملٌات التحول
فً بروتٌنات الجسم واصطناع الحموض األمٌنٌة غٌر األساسٌة فً حٌن ٌتم استهالكها فً
تقوبض البروتٌنات واستقالب هٌكلها الكربونً ،وذلك بحٌث ٌكون معدل الصطناع لدى
البالغٌن األصحاء كافٌا ا لتعوٌض البروتٌنات المتقوضة وتدعى هذه العملٌة بتحول البروتٌن
Protein turnover.
تتألف جمٌعة الحموض األمٌنٌة من مجمل الحموض األمٌنٌة الحرة فً الخالٌا والسائل خارج
الخلوي.
ٌتم تقوٌض البروتٌن بجملة الٌوبٌكوٌتٌن -بروتٌوزوم  Ubiquitin-Proteososmeحٌث
ٌرتبط البروتٌن بالٌوبٌكوٌتٌن ثم ٌقوم إنزٌم البروتٌوزوم الحال للبروتٌن بحلمهته .وتقوض
إنزٌمات الجسٌمات الحالة البروتٌنات خارج الخلوٌة بشكل أساسً.

ثانٌا ا -هضم البروتٌنات الغذائٌة:
ٌقوم حمض كلور الماء فً المعدة بمسخ البروتٌنات الغذائٌة وهو ما ٌجعلها أكثر حساسٌة
إلنزٌمات البروتٌاز وٌعمل اإلنزٌم المعدي الببسٌن على تحرٌر الببتٌدات والحموض األمٌنٌة
الحرة ،وتقوم إنزٌمات البنكرٌاس التربسٌن والكٌموتربسٌن واإللستاز والكاربوكسً ببتٌداز
(الذي ٌهاجم النهاٌة الكربوكسٌلٌة للبروتٌن أو الببتٌد) ولكل منها القدرة على شطر السلسلة
الببتٌدٌة عند حموض أمٌنٌة محددة إلى سالسل قلٌالت الببتٌد وٌحولها األمٌنوببتٌداز (الذي
ٌهاجم النهاٌة األمٌنٌة للبتٌد) الموجود فً السطح اللمعً لألمعاء إلى ثنائٌات ببتٌد لٌتم
امتصاصها هً والحموض األمٌنٌة الحرة عبر الخالٌا المخاطٌة المعوٌة لتنقل بنواقل متخصصة
إلى الخالٌا ولعملٌات الهضم والتفكٌك أهمٌة بالغة لضرورة حصول العضوٌة على  11حموض
أمٌنٌة أساسٌة ضرورٌة من الغذاء.

مخطط عام لستقالب البروتٌن والحموض األمٌنٌة
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ستقالب الحموض األمٌنٌة:
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الهدم Catabolism

أولا -نقل األمٌن ونزع األمٌن التأكسدي:
تنقل مجموعات األمٌن إلى الغلوتامات من جمٌع الحموض األمٌنٌة باستثناء اللٌزٌن والتٌرٌونٌن
تتواسط ناقالت األمٌن  Aminotransferasesهذه العملٌة العكوسةٌ ،مثل كل من Alanine
 ALT aminotransferaseو  AST Aspartate aminotransferaseأهم هذه اإلنزٌمات
التً تحتاج إلى البٌرٌدوكسال فوسفات كتمٌم إنزٌمً.
تتم عملٌة نزع أمٌن الغلوتامات التأكسدٌة فً الكبد بتوسط إنزٌم غلوتامات دٌهٌدروجٌناز
 glutamate dehydrogenaseتتحرر األمونٌا الحرة بنتٌجة التفاعل وٌمكن أن تستخدم فً
اصطناع البولة.
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فً النسج المحٌطٌة غٌر الكبدٌة كالدماغ ٌمكن تحوٌل األمونٌا الموجودة إلى غلوتامٌن باتحادها
مع الغلوتامات أو ٌنقل األمٌن إلى البٌروفات لتشكٌل اآللنٌن كما فً العضالت .وفً الكبد
ٌخضع الغلوتامٌن لنزع األمٌن بتوسط إنزٌم غلوتامٌناز  glutaminaseواآللنٌن لنقل األمٌن
بتوسط  ALTكما سبقت اإلشارة.

حلقة الٌورٌا :The urea cycle
ل ٌطرح فً البول بشكل مباشر إل جزء ضئٌل من األمونٌا ،أما الجزء األكبر منها فٌتم تحوٌله
استقالبٌا ا لٌورٌا بحٌث ٌمثل هذا التحول السبٌل الستقالبً األهم للتخلص من النتروجن فً
الجسم ٌتم الحصول على أحد جزٌئتً النتروجن فً البولة من  NH3الحر واألخرى من
األسبارتات.
تبدأ الحلقة فً المتقدرات بتشكٌل الكارباموئٌل فوسفات بدءاا من  Co2و NH3وجزٌئتً ATP
وذلك بتوسط إنزٌم كارباموئٌل فسفات سٌنثٌتاز Carbamoyl phosphate synthetase
وبوجود مفعله التفارغً  ، N-acetylglutamateتكون هذه الخطوة محددة للسرعة فً هذه
الحلقة.
ٌتحد الكارباموئٌل فسفات مع األورنٌتٌن لتشكٌل السٌتروللٌن الذي ٌتم نقله خارج المتقدرة ٌتحد
حمض األسبارتٌك (مصدر ذرة النتروجن الثانٌة) مع السٌتروللٌن لتشكٌل أرجٌنٌنوسوكسٌنات
ٌتحول بدوره إلى آرجنٌن ،تنفصل من اآلرجنٌن جزٌئة ٌورٌا وٌعاد تشكٌل األورنٌتٌن (المخطط
. )2
ٌقود اضطراب حلقة الٌورٌا نتٌجة لمرض كبدي أو عوز وراثً إلى فرط أمونٌا الدم ولتلك
المادة سمٌة عصبٌة دماغٌة إضافة لزٌادة تشكل الحموض األمٌنٌة الناقلة لألمٌن (الغلوتامٌن)
ونقص طالئع استحداثها ولذلك تأثٌر معطل لستقالب الطاقة فً الدماغ.
حٌث تتضمن أعراض فرط األمونٌا تخلٌط ،وسن ،وذمة دماغٌة وتغٌم فً الرؤٌة ،وتتسبب
جمٌع الضطرابات الوراثٌة فً إنزٌمات حلقة البولة حدوث تخلف عقلً.
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ثانٌا ا -استقالب الهٌكل الكربونً للحموض األمٌنٌة:
تدعى الحموض األمٌنٌة التً ٌؤدي استقالبها الهدمً  catabolicإلنتاج البٌروفات أو أحد
وسائط حلقة حمض اللٌمون بالحموض المولدة للسكر  ، glucogenicحٌث تؤدي هذه الحموض
إلى زٌادة فً تشكل الغلوكوز والغلٌكوجٌن وهً:
الحموض التً تشكل ألفا كٌتو غلوتارات :الغلوتامٌن ،الغلوتامات ،البرولٌن ،اآلرجنٌن،
الهستٌدٌن.
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الحموض التً تشكل البٌروفات :اآللنٌن ،السٌرٌن ،الغلٌسٌن ،السٌستئٌن ،التٌرٌونٌن.
الحموض التً تشكل سوكسٌنٌل تمٌم – :Aالفالٌن ،المٌثٌونٌن ،اإلٌزولوسٌن.
الحموض التً تشكل الفومارات :الفٌنٌل ألنٌن والتٌروزٌن.
الحموض التً تشكل أوكزالوأسٌتات :األسبارجٌن واألسبارتات
تدعى الحموض األمٌنٌة التً ٌؤدي استقالبها إلنتاج األسٌتوأسٌتات أو أحد طالئعه ( أسٌتٌل
التمٌم A-أو أسٌتوأسٌتٌل التمٌم )A-بالحموض المولدة للخلون .Ketogenic
ٌمكن لكل من التٌروزٌن ،الفٌنٌل ألنٌن ،التربتوفان ،اإلٌزولوسٌن أن ٌولد الخلون أو السكر.
ٌبٌن الشكل-الحموض األمٌنٌة المولدة للخلون والسكر.

الشكل – الحموض األمٌنٌة المولدة للسكر والخلون.
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ٌلخص الشكل التالً استقالب الحموض األمٌنٌة

-2

البناء Anabolism

أولا -اصطناع الحموض األمٌنٌة غٌر األساسٌة (غٌر الضرورٌة):
ٌمكن اصطناع الحموض األمٌنٌة غٌر األساسٌة من الوسائط الستقالبٌة فمثال ُ ٌمكن اصطناع
كل من اآللنٌن واألسبارتات والغلوتامات عبر نقل األمٌن من الحموض الكٌتونٌة ألفا.
ٌصطنع البرولٌن من الغلوتامات.
ٌصطنع كل من الغلوتامٌن واألسبارجٌن بإضافة أمٌد للغلوتامات ولألسبارتات.
ٌصطنع السٌرٌن من -3فوسفوغلٌسٌرات.
ٌصطنع السٌستئٌن والسٌستٌن من السٌرٌن والمٌثٌونٌن.
ٌصطنع الغلٌسٌن من السٌرٌن.
ٌصطنع التٌروزٌن من الفٌنٌل ألنٌن.
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أما الحموض األمٌنٌة األساسٌة (الضرورٌة) فالبد من الحصول علٌها من الغذاء
تذكرة :تشمل الحوض األمٌنٌة األساسٌة (الضرورٌة) (الفٌنٌل ألنٌن ،األرجٌنٌن ،الفالٌن،
المٌثٌونٌن ،الهٌستٌدٌن ،اللٌزٌن ،اإلٌزولوسٌن ،اللوسٌن ،التربتوفان ،الترٌونٌن).
ٌترافق العوز الوراثً فً بعض اإلنزٌمات ذات العالقة باستقالب الحموض األمٌنٌة بأمراض
تختلف شدتها حسب أهمٌة الخطوة الستقالبٌة التً ٌتوسطها اإلنزٌم المعوز فمثال ُ ٌؤدي عوز
الفٌنٌل ألنٌن هٌدروكسٌالز إلى غٌاب التٌروزٌن وفرط ألنٌن الدم فٌما ٌطرح المستقلب الفٌنٌل
كٌتون فً البولٌ ،عانً المرضى من تأخر عقلً وفشل نمو ما لم ٌتم إٌقاف تناول الفٌنٌل ألنٌن.
وٌؤدي عوز نازعات كربوكسٌل الحموض ألفا كٌتونٌة الناتجة عن الحموض األمٌنٌة متشعبة
السلسلة (اللوسٌن ،اإلٌزولوسٌن ،الفالٌن) إلى داء بٌلة شراب القٌقب Maple syrup disease
وهو أٌضا اضطراب وراثً مورثته جسمٌة متنحٌة ذو إنذار سًء و ٌؤدي إلى تخلف عقلً
لدى المصابٌن.
ٌمكن للحموض األمٌنٌة أن تتحد بالسكاكر لتشكل األمٌنات السكرٌة وٌمكن للبروتٌنات أٌضا ا أن
تتحد بالسكاكر مشكلة غلٌكوبروتٌنات أو باللٌبٌدات مشكلة لٌبوبروتٌنات.

ثانٌا ا -تحول الحموض األمٌنٌة إلى مركبات متخصصة:
تتركب من الحموض األمٌنٌة و مستقلباتها مركبات نتروجٌنٌة متخصصة مختلفة فمثالا ابتدا اء
من الغلٌسٌن وسوكسٌنٌل التمٌمٌ A-بدأ تصنٌع البورفٌرٌنات (وبارتباط البورفٌرٌن بالحدٌد
ٌتشكل جزئ الهٌم الذي ٌوجد فً الهٌموغلوبٌن ،المٌوغلوبٌن ،إنزٌمات السٌتوكروم و
الكاتالز).
النكلٌوتٌدات من األسبارتات والغلوتامٌن والغلٌسٌن (األسس البورٌنٌة أدنٌن،غوانٌن
والبٌرمٌدٌنٌة سٌتوزٌنٌ ،وراسٌل ،تٌمٌن) ،السفنغولٌبٌدات ٌتشكل هٌكلها الكربونً من
السٌرٌن ،الهرمونات (التٌروكسٌن ٌنتج من التٌروزٌن) ،الكاتٌكولمٌنات (الدوبامٌن،
النورإٌبٌنفرٌن ،اإلٌبٌنفرٌن ،المٌالنٌن تنتج من التٌروزٌن) ،الكرٌاتٌن ٌنتج من الغلٌسٌن
واآلرجٌنٌن ،الهستامٌن ٌتشكل من الهٌستٌدٌن ،السٌروتونٌن من التربتوفان ،عدٌد األمٌن
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البوترٌزٌن وأكسٌد اآلزوت من اآلرجنٌن ،عدٌدات األمٌن كالسبٌرمٌن والسبٌرمٌدٌن من
المٌثٌونٌن ،كما ٌمكن للعضوٌة اصطناع حمض النٌكوتٌنٌك ابتدا اء من التربتوفان.
ٌمكن أن ٌحصل اصطناع الحموض األمٌنٌة غٌر األساسٌة والبروتٌنات فً مختلف الخالٌا فً
الجسم ،أما اصطناع المركبات المتخصصة من الحموض األمٌنٌة فٌحصل فً أعضاء خاصة
فمثالا ٌُن َتج التٌروكسٌن فً الدرق و النورإٌبٌنٌفرٌن فً الجهاز العصبً الودي .أما الدوبامٌن
فٌوجد فً بعض النسج العصبٌة حٌث ٌعمل كناقل عصبً وتنتج خالٌا الجلد المٌالنٌن وأٌضا ا
تنتجه منطقتان متخصصتان فً الدماغ.
أما الببتٌدات والبروتٌنات التً تتركب من الحموض األمٌنٌة المختلفة فتؤدي أدواراا بالغة
التنوع فً العضوٌة منها -1 :نقل المركبات المختلفة :مثالا ٌقوم األلبومٌن بنقل العدٌد من
الهرمونات والحدٌد والهٌم والفٌتامٌنات والبٌلٌروبٌن والحموض الدهنٌة الحرة والكالسٌوم
والعدٌد من األدوٌة ،أثناء الرتباط باأللبومٌن تصبح العدٌد من المركبات غٌر فعالة ٌ .نقل
الهٌموغلوبٌن األكسٌجٌن وٌنقل البروتٌن الرابط للتٌروغلوبولٌن التٌروكسٌن
 -2تخزٌن بعض العناصر :مثالا ٌخزن الفٌرٌتٌن  ferritinالحدٌد فً الكبد
 -3الحركة ٌ :حصل تقلص العضالت عندما تنزلق بروتٌنات األكتٌن والمٌوزٌن فوق بعضها
 -4البنٌة والهٌكل:الكولجٌن الذي ٌحافظ على بنٌة النسج والغضارٌف واإلٌالستٌن البروتٌن
المساعد على التمطط والكٌراتٌن البروتٌن األصلب فً بنٌة الشعر واألظافر
 -5التحكم بانتساخ الجٌنات :توجد على سبٌل المثال بروتٌنات نوعٌة تعمل على الـDNA
 - 6عوامل نمو :تفعل بعض البروتٌنات تجدد وإنتاج النسج لدى األطفال والبالغٌن
 -7بروتٌنات مناعٌة كاألضداد Antibodies
 -8بروتٌنات شالل التخثر كالفٌبرٌنوجٌن والترومبٌن.
 -9مكونات مهمة من غشاء الخالٌا
 -11بعض الهرمونات كاإلنسولٌن وهرمون النمو
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poprotein +  اإلنزٌمات المختلفة تكون اإلنزٌمات فعالة بوجود صمٌم البروتٌن وتمٌمه-11
prosthetic group →functioning (holo)protein
Apoenzyme + coenzyme → functioning enzyme
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