
 الرابعةاحملاضرة 
لالحماض االمينية  العمليات الحياتية ) الهدم والتكوين الحياتي وأغراضه (

 والبروتينات
Metabolism of amino acids and proteins 

 
تيدات الوحدات البنائية جلزيئاات الووتيناات واالمحااض النووياة االمحاض االمينية والنيومليو  تعد    

. تلااااز اجلزيئااااات اخلايااااز  وا انااااة لاااااي  ااااو  ماااا  الاائنااااات ا يااااة . و ااااد ت اااا  د  علاااات ال ااااوا  
االمحاض االمينية حتت ظروف معينة مثي الصيا  أو داء ال ار ، لالك اد  وا صاوع علات الةا اة 

ا يايت لالمحاض االمينية ية الد يقة علت النرتوجني الالز  لل اوي  . وحتصي النباتات والاائنات ا 
غااا اا ا يوا ااات الرا يااة كااالرغ  ماا   NH4والنيوكليوتياادات ، كلاااي ايااوا الناارتات أو كلاااي 

ل ااوي  اخلركباات النرتوجينياة ، يااً ينمصادراً  رتوج ( NH4 )اس ةاع ها اسا  دا  االمو ياا 
 اال اهنا تع اد كصور  اساسية علت الووتينات اليت تناوهلا كغذاء هلذا الغرض . 
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والااااذي  Gastrinعنااااد ونااااوع الةعااااا  اح اخلعااااد  ، ي  كااااز   ااااراز  ورمااااوا كاساااارتي     
وا از  البيب اينوجني ما   باي  الياا  ( HCl )حاام  اهليادروكلوريز  كادور  فكاز ا اراز

 2.5 – 1.5. وتااوا درجاة حامةاية العصاار  اهلةااية كااني يف جادار اخلعاد  م  صصاة 
، حياااع تعااااي  اااذ  الدرجاااة مااا  ا امةاااية علااات   اااي البارتياااا وازالاااة االل اااواءات ا اناااة 

لدا لياااااااة اح اال زلاااااااات ا للاااااااة جلزيئاااااااات الووتاااااااني ،    عااااااارض كاااااااذلز أوانااااااار البيب ياااااااد ا
عالياااة ال  كياااز الاااذايت البيب اااينوجني  اااو اخلصااادر االو  غاااا الكعااااع للبيب اااني . وككعاااي 

Autocatalysis  كوسااا ة البيب ااني  ك اا  ، أو كوسااا ة ايو ااات اهلياادروجني ، ت  لااي
ي ، اللاااا pepsinكعااا  االوانااار البيب يدياااة للبيب اااينوجني وي  اااوع  اااذا اح البيب اااني 

الكعاع لال ز  ، وفلي البيب ني سالسي م عدد البيب يد الةوياي اح  لايم ما  البيب يادات 
لالمحاااض االمينيااة علاات حتلااي االواناار البيب يديااة القصااا  ال ل االة . ويعاااي  ااذا اال ااز  

تايروساااااني ،  يناياااااي اال اااااني وتريب و ااااااا ، اخلوجاااااود  يف سالساااااي الووتاااااني . وعناااااد مااااارور 



اح االمعاااء الد يقااة ،  اارا الدرجااة ا امةااية الوا ئااة حتكااز ا ااراز  ورمااوا   حم ويااات اخلعااد
و اااذا كااادور  فكاااز البناريااااس ال اااراز البيااركو اااات اح اح الاااد  ،  Secretinساااياري ني 

االمعاء الد يقة ، ليعادع حاام  اهليادروكلوريز اخلعادي ، وكاذلز ترتكاة درجاة ا امةاية 
اااا يكاارز البنارياااس اال زلااات ا للااة للووتااني ال اليااة ، ، ك 7.0اح حااوا   1.5-2.5ماا  

( : الرتيب ااااااااااينيوجني  Zymmogen) زالااااااااااوجني      وذلااااااااااز كلاااااااااااي غااااااااااا  عاااااااااااع 
Trypsinogen  كياوتريب ااااااينوجني ، Chymotrypsinogen    وكروكاركوك ااااااا

 كااي ماا   ااذ  اال زلااات غااا الكعاااح اح االمعاااء ، ت  ااوع اح كيب ياادي. . وكعااد د ااوع
،  Chyomtrypsin، كياوتريب اااااااااااااني  Trypseinاللااااااااااااااي الكعااااااااااااااع : تريب اااااااااااااني 

علاات ال ااوا  حيااع يعاااي ا ااز  الرتيب ااني  carboxypeptidaseوكاركوك اا  كيب ياادي. 
علاات حتلااي االواناار البيب يديااة لاااي ماا  الالي ااني واالرجينااني ، ويعاااي ا ااز  كياوتريب ااني 

يهااا ال ايروساني ، الكينايااي اال ااني والرتيب و اااا . علات حتلااي االواناار البيب يدياة الاايت تلاارت   
وياااااي كعاااد ذلاااز حتلاااي البيب يااادات الصاااغا  الناكاااة ككعاااي ا اااز  كاركوك ااا  كيب يااادي. ، 
حيع فكز حتلي االمحاض البيب يدية لالمحاض االمينية م  النهاياة الااركوك ايلية ل ل الة 

ةاااا ، اح االمعااااء الد يقاااة ، اال اااز  م عااادد البيب ياااد كصاااور  م عا باااة ، ويكااارز البناريااااس اي
لالمحاااااض الااااذي فكااااز حتلااااي االواناااار البيب يديااااة  aminopeptidaseاميناااو كيب ياااادي. 

االمينياااة مااا  النهاياااة االمينياااة ل ل ااالة البيب ياااد . ويكااارز الغلااااء اخل اااا   لالمعااااء ا زلاااات 
 Leucine aminopeptidaseا رى حمللة للووتني ايةا    ليوسني امينوكيب يادي. 

 و اذ  تعااي علات حتلاي البيب يادات اخل بقياة اح امحااض امينياة  dipeptidaseكيب يادي. 
 ليقاااااااااة ككعاااااااااي العااااااااااي ال  صصااااااااا  هلاااااااااذ  اال زلاااااااااات . تااااااااا   عالياااااااااة حتلاااااااااي الووتاااااااااني 

proteolysis   اح  لااااايم مااااا  االمحااااااض االمينياااااة اخل  لكاااااة كاكااااااء  عالياااااة . وتقاااااو
ض االمينية كصور  غالبة كواساةة النقاي الكعااع ،   االمعاء الد يقة كام صاص  ذ  االمحا

تن قاااي االمحااااض االمينياااة عااا   ريااا  الاااد  اح الاباااد الاااذي يع اااو العةاااو الااارئي. ل اثياااي 
 dynamicيف حالة توازا  عاع  اا كروتينات اال  جة تاوا دائاااالمحاض االمينية . 

equilibrium  االمينيااة الناكااة ماا   كاساا ارار ، كاااا اا االمحاااض هاا  ت  لااي وت جاادد
 اااذ  الووتيناااات تااااوا دائاااااً يف حالاااة تاااوازا ماااة تلاااز االمحااااض االمينياااة اخلا صاااة مااا  



( . ويف  اااااد  الووتيناااااات ت ولاااااد  ا اااااة مقااااادار ا       13-1الغاااااذاء الووتياااااك ) ا  ااااار  ااااااي 
  سعر  / غ  و   الااية  ك ها اخل ولد  م   د  الااركو يدرات .  4

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  Amino acids metabolismالحماض االمينية   أيض ا
اا اخلو ااة الرئي اا  هلااد  االمحاااض االمينيااة يف ا يوا ااات الرا يااة  ااو الابااد . و ياااا       

 يل  ال كاعالت االيةية العامة هلد  االمحاض االمينية : 
 Transaminationانتقال المجموعات االمينية :  -1

لل اااام  االميااااك مااا  أغلاااا  ال كاااااعالت  αاالمااااني  يعااااد تكاعااااي ا  قااااع  اوعااااة      
. ويلاااي  ااذا ال كاعااي كوجاا  ا  لاااراً هلااد  ا ااام  االميااك يف الاائنااات ا يااة اخل  لكااة 

عااااا  ا  قاااااع  اوعااااة االمااااني ماااا  ا ااااام  االميااااك اح حااااام  كي ااااو حمااااواًل اال ااااا اح 
وحتكز مثي  اذ  د . حام  اميك ومولداً م  ا ام  االميك االنل  حام  كي و جدي

أو ا زلاااات   transaminase enzymesال كااااعالت كمي زلاااات الااارتا . اميناااي. 
 .   aminotransferasesامينورا  كاي. 

 
 
 



 
 

 glutamatic ااااااا  كلوتاماتياااااااز تااااااارا . اميناااااااي. أ ااااااا   اااااااذ  اال زلاااااااات  ومااااااا  

transaminase   .واال اااني تااارا . امينااايalanine  transaminase   ويااااوا .
ال اااااز  كلوتاماتياااااز تااااارا . اميناااااي. م  صصااااااً خلااااااديت االسااااااس ، حاااااام  كلوماتياااااز ا

خم لكااااة مااااة ضيااااة االمحاااااض كي وكلوتاريااااز ، غااااا ا اااا  ي كاعااااي ك اااارعات   α –وحااااام  
 االمنينية الووتينية اال رى تقريبا . 

 
 
 
 
 

 

 

 

 وحاام  االال ني ترا . اميني. ياوا م  صصاً خلاديت االساس اال ني وكذلز  را ا ز 
كايرو يااز ، غااا ا اا  ي كاعااي ايةااا مااة أي حااام  اميااك تقريبااا . واا  ااذا اال ااز  موجااود 

 يف العديد م  الاائنات ا ية اخل  لكة .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اح العامااااي اخلرا اااا  كايريدوك اااااع  وسااااكات . وعاليااااة   . امينااااي. حت ااااا ا ا ا زلااااات تاااار 
ات االماني للعدياد ما  االمحااض االمينياة ا  قاع  اوعة االماني ت وظايف يف كاياة  اوعا



كلااااااي حاااااام  كلوتامياااااز ) كااااااا يف ال كااااااعلني ال ااااااكقني ( . ويااااا    اااااذا الناااااو  مااااا  
ال كااااااااعالت مبااااااادئيا يف ال ااااااااي وكالز  ، حياااااااع ينكاااااااذ كعاااااااد ا حاااااااام  الالوتامياااااااز اح 

 asparticاخلي وكو ادريا وتازام منا   اوعاة االماني ككعاي ا از  اسابارتيز تارا . اميناي. 

transaminase  .وككعااااااااااي ا ااااااااااز  كلوتاميااااااااااز ديهاياااااااااادروجينيglutamic 

dhydrogenase .    

 


