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 اسحقالب ألاحماض ألامينية 

 

  :ملحة عامة

وؤهم وؿُـت لألخماض ًخمشل الدوز السئِس ي لألخماض ألامُيُت في اصؼىاع البروجِىاث الهُيلُت والىؿُـُت  

خم جلبُت خىالي ألامُيُت وىنها بمشابت حجس ألاطاض في بىاء البروجِىاث  % مً اخخُاظاث الؼاكت 02_ 55هما ٍو

م ؤهظدة الهُيل الىسبىوي لألخماض ألامُيُت هرا وجلدم ألاخماض ألامُيُت بطاؿت إلاا طبم العدًد مً  عً ػٍس

ئاث ؤ ئاث اليشؼت بُىلىظُا مشل الجٍص ت لخصيُع الجٍص خادًت ألامحن ،الىسبىن وذزاث الىتروظحن  الظسوٍز

 العدًد مً اإلاسهباث الهامت .

م الخجمُع في الجظم ، ؤماألاخماض ألامُيُت  ألاخماض ألامُيُت ػحر ألاطاطُت مظخمدة بما مً الؼراء ؤو عً ػٍس

ا ؿان عملُت اصؼىاع البروجحن ألاطاطُت ًخم الحصٌى عليها مً الؼراء ختى لى وان ؤخد ألاخماض ألامُيُت هاكص

ا إلاعدٌ الخدلل بدُض جخم املحاؿـت على جىاشن  يىن معدٌ جخلُم البروجِىاث عىد البالؼحن مظاٍو لً جخم هرا ٍو

الىتروظحن 

 
 اطخلالب ألاخماض ألامُيُت

 هظم البروثين:
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لها بلى شيلها اليشؽ  ماث املحللت للبروجِىاث همىاد ػحر وشؼت ًخم جدٍى طمً ألامعاء وهرا مً شإهه جـسش ألاهٍص

 ؤن ًمىع مً الهظم الراحي 

ماث املحللت للبروجحن ما ًلي :  حشمل ألاهٍص

ئت  _ألاهدوببدُداش : ئه البروجحن بدُض جصبذ هره الجٍص ماث على السوابؽ الببدُدًت طمً ظٍص حعمل هره ألاهٍص

 ؤصؼس ؿإصؼس على الخىالي 

ماث جظم )الببظحن ،ال  تربظحن ،الىُمىجسبظحن والاًالطخاش(هره املجمىعت مً ألاهٍص

:التي حعمل على السابؼت الببدُدًت في نهاًت الظلظت ؿلؽ. جظم هره املجمىعت اليازبىهس ي  ألاهظىببدُداش

 ببدُداش الري ٌعمل على النهاًت اليازبىهظُلُت مً السابؼت الببدُدًت 

 ؿلؽ عىد اللؼعت ألامُيُت في نهاًت الظلظلت :ٌعمل على السابؼت الببدُدًت ألامُىى ببدُداش

 الهظم املعدي للبروثينات :

ً في اإلاعدة مما ًجعل   اإلاعدة مىاطب لعمل الببظحن وجيشُؽ الببظحن phًخم بؿساش خمع الهُدزوولىٍز

ً كؼع السوابؽ الببدُدًت طمً خسازة الجظم العادًت وبالخالي لً ًيىن كادزا  الٌظخؼُع خمع الهُدزوولىٍز

ماث ع  لى هظم البروجِىاث في اإلاعدة لىخده بل ًدخاط بلى ؤهٍص

نين   الىُمىطحن(:ٌظمى ؤًظا ) Renninالٍر

ظاهم في عملُت جخثر الحلُب ، بِىما ػائب عىد البالؼحن بذ ًخدٌى بسوجحن  ىحن وشؽ عىد السطع َو ًيىن الٍس

ىحن حن بـعل الٍس حن( بلى بازاواٍش  وبرلً ًصبذ هظم البروجحن اإلاـىً ؤطهل بىاطؼت الببظحن . الحلُب )الياٍش

 : Pepsinالببسين

ًـسش الببظحن مً كبل الخالًا السئِظُت في اإلاعدة بشيله ػحر الـعاٌ )الببظِىىظحن (، وعملُت جدٌى 

ً هما ؤن دزظت اٌ ن اإلاشالُت التي ججعل الببظح  phالببظِىىظحن بلى ببظحن جخم بىاطؼت خمع الهُدزوولىٍز

ل البروجِىاث بلى  2ؿعاٌ  عخبر الببظحن مً الببدُداث الداخلُت وجيىن مهمت الببظحن ألاطاطُت جدٍى ، َو

 Peptonseوببخىهص  Proteosesبسوجُاش

اس ي للبروثينات :  الهظم البنكٍر

اطُت هي )  PHان دزظت اٌ    ماث البىىٍس ت (  8 اإلاشالُت لـعالُت ألاهٍص ت وكلٍى والتي جامنها العصازة الصـساٍو

اض   البىىٍس

https://manara.edu.sy/



  

3 
 

ت جدخىي الاهدوببدُداش  م الهسمىهاث الببدُدًت والعصازة الصـساٍو ت ًدـص عً ػٍس بن بؿساش العصازة الصـساٍو

بظحن ،الىُمىجسبظحن ،الاًالطخاشواليازبىهس ي ببدُداش (  الهامت وهي )التًر

بظحن _5 بظحن عً ػس  التًر بظحن :ًخم جيشُؽ التًر ٍم ألاهتروهُىاش اإلاىظىدة على ؤػشُت ألامعاء الدكُلت والتًر

دـص جدلل السوابؽ التي حشيلذ مً املجمىعاث الىسبىهظُلُت م آخسي ٍو ئاث ؤهٍص  اإلايشؽ ًـعل ظٍص

اض طُادي للهظم الراحي لخالًا   بظِىىظحن داخل البىىٍس اض الحاد ؿةن الخيشُؽ اإلابىس للتًر في التهاب البىىٍس

اض خاد وهي خالت مهددة للحُاةالبىىٍس  .اض والىدُجت التهاب بىىٍس

:ٌعمل الىُمىجسبظحن على التربظحن بدُض ًخم حشىُل اإلاىكع اليشؽ وبالخالي ًيخج عً الخدلل  الىُمىجسبظحن_ 0

 الاهخلائي اإلاىكع املحـص 

بظحن والىُمىجسبظحن البروجِىاث بلى ببدُداث صؼحرة وازبىهس ي ببدُداش_3 والتي جخدل ؤًظا بلى  :ًدلل التًر

اطُت   ببدُداث زىائُت وزالزُت بىاطؼت اليازبىهس ي ببدُداش اإلاىظىد في العصازة البىىٍس

ماث معدهُت جخؼلب وظىد الصهً . ماث عبازة عً ؤهٍص  وهره ألاهٍص

 الهظم املعوي للبروثينات :

ماث اإلاىظىدة  ًخم الهظم اليامل لللؼع الببدُدًت الصؼحرة لخصل بلى مظخىي ألاخماض ألامُيُت بىاطؼت ألاهٍص

ت   في العصازة اإلاعٍى

 امحصاص ألاحماض ألامينية :

وؤهـمت الىلل هره  ًخم امخصاص ألاخماض ألامُيُت بشيل زئِس ي في ألامعاء الدكُلت وهي عملُت جخؼلب ػاكت 

 هي ؤهـمت حعخمد على الىاكل 

ن مخخلـت لألخماض ألامُيُت عالوة على ذلً ًلعب الؼلىجاجُىن دوزا مهما في امخصاص هىان خمع هاكالث ؤمح

 ألاخماض ألامُيُت

ت مخعللت بامخصاص ألاخماض ألامُيُت: ٍس  جؼبُلاث طٍس

 الحظاطُت لبعع اإلاىاد الؼرائُت )خلُب ،بُع ( ٌعخلد ؤنها هدُجت المخصاص ظصئي لهرا البروجحن  .5

اض والخلُف الىِس ي كد جازس على هظم اطدئصاٌ اإلاعدة الجصئي ،الت .0 اض ،طسػان البىىٍس هاب البىىٍس

 البروجِىاث وامخصاص ألاخماض ألامُيُت  
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  الاسحقالب العام لألحماض ألامينية

 البروجِىاث الؼرائُت وبسوجِىاث الجظم جخدٌى بلى ؤخماض ؤمُيُت وهرا ماٌظمى بالخـاعالث الهدمُت.  .5

في جـاعالث هلل ألامحن جخم بشالت الصمسة ألامُيُت لألخماض ألامُيُت لُخم بهخاط الىسبىن الهُىلي والصمسة  .0

ا   ألامُيُت جـسش ن ًىٍز

 حظخخدم الهُاول الىسبىهُت في اصؼىاع ألاخماض ألامُيُت ػحر ألاطاطُت.  .3

 وحظخخدم ؤًظا في اطخددار الظىس ؤو في بهماٌ ألاهظدة  .4

ألامُيُت في اصؼىاع البروجِىاث وهرا وهرا ماٌظمى بالخـاعالث البىائُت هما حظخخدم ألاخماض  .5

 وحظخخدم ألاخماض ألامُيُت في حشىُل بسوجِىاث الجظم 

  جشكيل ألاموهيا

 مصادز ألامىهُا ومصحرها مىضح في الشيل الخالي:

 

ع ألاخماض ألامُيُت هي بشالت الصمسة ألامُيُت هما في ألامىهُا وألامىهُا شدًدة الظمُت  الخؼىة ألاولى في جلٍى

م البٌى  ا وػسخها عً ػٍس لها بلى ًىٍز  وخاصت للجهاش العصبي خُض ًخم الخخلص مً طمُت ألامىهُا بخدٍى

 Transaminationالنقل أوال:

 ُيُت بحن خمع ؤمُني وآخس هُخىوي وحشىُل خمع ؤمُني ؤلـا.الىلل عبازة عً جبادٌ الصمسة ألام 

 5+خمع هُخىوي 0خمع ؤمُني  ←0+خمع هُخىوي 5خمع ؤمُني            

 . ًُعلى طبُل اإلاشاٌ جبادٌ الصمسة ألامُيُت بحن آلاالهحن وخمع الؼلىجام 

 ًخمع الؼلىجامًُ  ًخم كبٌى الصمسة ألامُيُت بىاطؼت خمع ؤلـا هُخىػلىجاٍز ً  بدُض ًخم جيٍى

  ماث على ماث التي جدـص الخـاعل باطم التراوع ؤمُىاش )هاكالث ألامحن ( وجدخىي هره ألاهٍص حعسؾ ألاهٍص

 ؿىطـاث البروهظُداٌ همجمىعت طمُمُت وهره الخـاعالث عيىطت. 

https://manara.edu.sy/



  

5 
 

 

 شيل ًىضح جـاعل هلل ألامحن

 ألاهمية البيولوجية لعملية النقل :  

  الخؼىة جخم بشالت ألامىهُا زم ًدخل باقي الحمع ألامُني في مظاز الهدمفي هره 

  ًحشىُل ألاخماض ألامُيُت ػحر ألاطاطُت :خُض ًخم حشىُل ألاخماض ألامُيُت ػحر ألاطاطُت م

م ألاخماض الىُخىهُت على طبُل اإلاشاٌ ًمىً هلل البحروؿاث لدشيل آلاالهحن   الجظم عً ػٍس

ة لعملي ٍر  ة النقل :ألاهمية السٍر

في ) ALT( في خاالث اخدشاء عظلت الللب وآلاالهحن ؤمُىى جساوظـحراش)ASTجصداد هاكالث ألامحن ألاطبازجاث )

 ؤمساض الىبد

: النقل والنزع
َ
  Transdeamination ثاهيا

وعىدئر ًخم هصع  هرا ٌعني هصع ألامحن الخإهظدي الخالي للىلل بذ ؤن ول ألاخماض الامُيُت جىلل إلالى الؼلىجاماث

 الامحن بىاشعت هُدزوظحن الؼلىجاماث هما هى مىضح بالشيل:
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 هقل وهسع الامين

 الحخلص )إزالة سمية ألاموهيا (:

خؽ الدؿاع ألاٌو )مداصسة ألامىهُا ( ختى الىمُت الللُلت ظدا مً ألامىهُا كد حظبب طمُت  .5

 للجهاش العصبي اإلاسهصي 

خُض ًخم جداصس ألامىهُا بىاطؼت خمع الؼلىجامًُ وحشىُل الؼلىجامحن وخاصت في الخالًا       

م الؼلىجامُىاش  ًخم بشالت  الدماػُت وبعدها  ًخم هلل الؼلىجامحن بلى الىبد خُض جدؼمه بىاطؼت ؤهٍص

ا . لها بلى ًىٍز  الظمىم مً ألامىهُا اإلادشيلت بظسعت وجدٍى
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 الحخلص النهائي :   .2

ا            لها بلى ًىٍز جصل ألامىهُا بلى الىبد مً ول ؤهداء الجظم  خُض ًخم الخخلص مً طمُتها بخدٍى

ا هي الىاجج النهائي الطخلالب البروجِىاث. خم  ػسخها عبر الىلى بذ ؤن الُىٍز  بىاطؼت خالًا الىبد ٍو

ا(   حلقة البولة الدموٍة ) دورة اليوٍر

ب هُيظُلذ وهـسا ألن ألاوزهِشحن هى اإلاسهب ألاٌو في جخالي الخـاعالث ؿاهه  –ع حعسؾ هره الدوزة باطم دوزة هٍس

اًؼلم عليها ؤًظا دوزة ألاوزهِشحن ،هرا وإن ذزحي الىتروظحن اإلاىظىدجحن في  ً  الُىٍز مشخلخحن مً مصدٍز

 مخخلـحن ؤخدهما مً ألامىهُا والشاهُت مً خمع ألاطبازجًُ

i. فوسفات  الخطوة ألاولى :جشكيل الكارباموئيل 

ئتي            ئت زىائي ؤوهظُد الىسبىن بىظىد ظٍص ئت ؤمىهُا مع ظٍص ًدشيل اليازبىمُل ؿىطـاث مً اجداد ظٍص

(ATP) م اليازبىمُل ؿىطـاث طاًىدُخاش)اإلاخلدزي (و  ٍدـص الخـاعل هرا بىاطؼت ألاهٍص

 

م الي م طِخىبالشمي مخخاؾ جماما في جصيُع الىيلُىجُداث مع ؤهٍص  ازبىمُل ؿىطـاث ٌشترن ؤهٍص

 الخطوة الثاهية :جشكيل السيترولين:

 لألورهيحين. NH2حيث ًحم هقل زمرة الكارباموئيل الى زمرة 
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ii. :الخطوة الثالثة جشكيل ألارجينوسوكسينات 

ئت        ئت واخدة مً خمع ألاطبازجاث والتي هي مصدز ذزحي الىُتروظحن للبىلت وهرا ًخؼلب ظٍص جظاؾ ظٍص

  ATPواخدة مً 

iii. :الخطوة الرابعة جشكيل الارجينين 

مىً جلخُص الخؼىاث )    ( ب:4)و)3ًيشؼس ألازظُىىطىهظِىاث بلى ألازظُىحن والـىمازاث ،هرا ٍو

 

iv. :الخطوة الخامسة  جشكل البولة 

 الخـاعل النهائي في هره الحللت هى جـىً ألازظُىحن بلى البىلت وألاوزهِخحن بىاطت ألازظُىاش  

ا  : ثنظيم دورة اليوٍر

خم جدـحز الخؼىة  ا إلاىاظهت اإلاعدٌ اإلاتزاًد لهدم البروجِىاث، ٍو ماث دوزة الُىٍز خالٌ الجىع ًسجـع وشاغ ؤهٍص

 ؤطدُل ػلىجاماث.Nخُض ًيىن اإلاظخلبل الاًجابي CPS-1الخىـُمُت السئِظُت بىاطؼت 

ا :  اططرابات دورة اليوٍر
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ا ًادي بلى ؿسغ ؤمىهُا وعىدما ًيىن هرا الخلل في اإلاساخل اإلابىسة جيىن  ماث دوزة الُىٍز بن عىش ؤي مً ؤهٍص

ماث في اإلاساخل الالخلت جيىن هدُجخه ؤكل خؼىزة  الحالت ؤهثر شدة خُض جساهم ألامىهُا هـظها ، ؤما عىش ألاهٍص

يخج عً جساهم ألامىهُا في الدم خُض جتراهم اإلاىاد الىطُؼت آلاخسي ألاكل طمُت وبالخالي ألا  عساض ؤكل . ٍو

ملؽ /دٌ ( والدماغ  52وطىائل الجظم العدًد مً ألاعساض الاوظمامُت بذ ؤن اإلاعدٌ الؼبُعي ؤكل مً) 

ت في الجدٌو  الخالي: ٍس مىً ؤن هبحن العدًد مً الاطؼساباث الظٍس  خظاض ظدا لألمىهُا ٍو

 

ا في الدم والبول :  مسحوى اليوٍر

ا الؼبُعي في في اإلا ا في الدم هماشس لىؿُـت اليلُت ومظخىي الُىٍز ت ًخم اعخماد مظخىي الُىٍز ٍس مازطت الظٍس

 (ملؽ /دٌ  42- 02البالشما )

ا عىدما جيىن وؿائف اليلُت مظؼسبت   ًصداد مظخىي الُىٍز

ا في البٌى خىالي  ا  55ًبلؽ معدٌ بؿساش الُىٍز اإلاىاد الصلبت  %م82ًػسام هُتروظحن بالُىم وحشيل الُىٍز

ت   العظٍى

 Glycin (G)الغليسين 

 هى ؤبظؽ خمع ؤمُني وهى مً ألاخماض ألامُيُت ػحر ألاطاطُت 

 ً مُت  co2وNH3 ًخؼلب اوشؼاز الؼلِظحن عملُت هصع ألامحن الخإهظدي لُخيٍى دخاط ذلً بلى الخمائم ألاهٍص ٍو

 الخالُت:

NAD)  البحروهظُداش(، لُبىؤمُد، جُتراهُدزوؿىلًُ ؤطُد و ؿىطـاث 
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 اوشؼاز الؼلِظحن

 الوظائف الخاصة الاسحقالبية للغليسين:

 له ؿىائد خاصت الصؼىاع:

  اجِىحن اجحن ؿىطـاث وهٍس اجحن ،هٍس  هٍس

  الهُم 

  يُت  الىيلُىجُداث البىٍز

  ػلىجاجُىن 

  عامل الازجباغ 

اثين فوسفات: اثين والكٍر  الكٍر

اجحن ؿىطـاث مً زالر ؤخماض ؤمُيُت هي الؼالٌظحن ،آلازظىحن واإلاخُىهحن بذ  اجحن والىٍس ًخم جصيُع الىٍس

اجحن هُىاش ) م الىٍس خىاظد ؤهٍص اجحن ؿىطـاث ٍو اجحن بلى هٍس ( في العظالث ،الدماغ CKًخم ؿظـسة الىٍس

ل  اجحن ؿىطـاث اإلاىظىد في العظالث ؿُعمل همخصن ؿىزي للؼاكت و ًخم جدٍى والىبد ؤما مخصون الىٍس

مي ًادي بلى بؿساش  اجِىحن و ٌعخبرهرا الخـاعل جـاعل عـىي ػحر ؤهٍص د هٍس اجحن ؿىطـاث الى ؤنهُدٍز الىٍس

اجِىحن في البٌى   الىٍس
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اثين  اسحقالب الكٍر
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 ب الغليسيناسحقال 

ة : ٍر  ثطبيقات سٍر

اجِىحن في البٌى في خاالث الظمىز العظلي  اجحن في الدم والىٍس  ًصداد مظخىي الىٍس

اجحن في الدم هى ماشس على وؿُـت الىلى   مظخىي الىٍس

ا ألهه ًسجـع في خاالث اخدشاء الللب  ٍس اجحن هُىاش مهم طٍس م الىٍس  ؤهٍص

 الغالٌسين كعامل ارثباط: 

ت إلهخاط ؤمالح الصـساء ٌظخخدم   الؼالٌظحن لسبؽ ألاخماض الصـساٍو

ت اإلالترهت   ٌعد خمع الؼلُيىوىلًُ ؤهم ألاخماض الصـساٍو

 وظيفة السيسخئين :

م  ظخخدم هرا اإلاسهب في حشىُل اليىاهٍص  Aهصع شمسة اليازبىهظُل ٌعؼي مسهب بِخا محروابخى اًخاهىالمحن َو

ظخخدم الظِظدئحن ؤًظا في حشىُل   الؼلىجاجُىن َو
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 جدٌى اإلاُدُىهحن بلى الظِظدئحن

 الوظيفة الاسحقالبية للغلوثاثيون :

 ( الؼلىجاجُىن هى ػاما ظلىجامُل طِظخيُل ػالٌظحن واخخصازاGSH لإلشازة بلى الصمسة )

دُت )  (SHالىبًر

 اث الحمساء ظخخدم لخعؼُل  :الؼلىجاجُىن  طالمت ػشاء الىٍس اث الحمساء َو مىظىد في الىٍس

اث الحمساء   الجروز الحسة اإلاخيىهت داخل الىٍس

 ٌظاعد الؼلىجاجُىن على بشالت الظمىم مً العدًد مً اإلاسهباث مشل  الاكتران إلشالت الظمىم:

ت املخخلـت   الـىطـىز العظىي واإلاعادن الشلُلت وألادٍو

 البيلة الهوموسيسحينية :

اث هي خالت وز  ازُت مخىدُت هاججت عً هلص الظِظخازُىهحن طُيشحز في هره الحالت جسجـع مظخٍى

ادة في بؿساش اإلاخُىهحن والهىمىطِظخحن في البٌى   اإلاخُىهحن والهىمىطِظخحن في البالشما وٍش
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  ؤهىاع البُلت الهىمىطِظخئُيُت
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ن )Fالفينيل الاهين )  (:T( والحيروٍز

  ت وهرا جدٌى الـُيُل الاهحن بلى ً ًخظمً بطاؿت مجمىعت هُدزوهظُل للحللت العؼٍس جحروٍش

مي. NADHو NADPHًدخاط بلى  ً همساؿم ؤهٍص  وزباعي هُدزو بُىبتًر

 

 جدٌى الـُيُل الاهحن بلى الخحروٍشً

ً )والـُيُل الاهحن (:  هدم الخحروٍش

ً مسهب هصف طىسي هصف هُخىوي   الخحروٍش
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ً  هدم الـُيُل الاهحن و الخحروٍش

ن :  هواثج مهمة خاصة للحيروٍز

  اإلاُالهحن 

  الياجُيىالمُىاث 

  الخحروهظحن 

 اصطناع امليالهين :

 وحعني ؤطىد (MELANصباغ اإلاُالهحن ٌعؼي اللىن ألاطىد للجلد والشعس )اليلمت الُىهاهُت 

ىاش ،ًدخىي على الىداض  ً بىاطؼت الخحروٍش  الخؼىة ألاولى هي بطاؿت هُدزوهظُل الخحروٍش

ىاش مً البشسة ًيخج لدًىا ابُظاض  الىاجج هى زىائي هُدزوهس ي ؿُيُل الاهحن وعىد ػُاب الخحروٍش

ىاش ػائب في ظمُع ؤهداء الجظم   الجلد(بلع بُظاء والشعس زمادي في اإلاهم ًيىن الخحروٍش
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 مظلً اصؼىاع اإلاُالهحن

 

 اصطناع الكاثيكوالمينات :

ً وهي جخظمً  ً والدوبامحن ،ًخم بهخاظها في لب الىـس ًخم اشخلاكها مً الخحروٍش ً والىىزبىـٍس البىـٍس

 ً ً بلى زىائي هُدزوهس ي ؿُيُل الاهحن مً كبل جحروٍش والعلد الىدًت جخم هدزهظلت الخحروٍش

ً اإلاىظىد في جسهُب اإلاُالهحن والري ًدـص جـاعل مشابه . هُدزوهظُالش   وهى مخخلف عً الخحروٍش

صا في اإلاظاز خازط الهسمي في بازهيظىن مخصون الدوبامحن في الدماغ الدوبامحن هاكل عصبي مهم خصى 

ىالحن هما اطمان لىـع الهسمىن . ً وألادٍز  ٌعخبر هاكصا الابىـٍس
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 مظلً اطخلالب الياجُيٌى ؤمُىاث

 

نالين (: ن )ألادٍر  وظائف الابنفٍر

  ًسؿع طؼؽ الدم 

  د كىة وطسعت اهلباض العظلت الللبُت  ًٍص

  اإلالع في اللصباث ازجخاء العظالث 

  دـص جدلل الدهىن د جدلل الؼلُيىظحن ٍو  ًٍص

  واهخـاض الظىس ً ىالحن مً لب الىـس اطخجابت للؼحران ،اللخاٌ ،الخىؾ ،الخمٍس  ًخدسز ألادٍز

نالين :  هدم ألادٍر

ىالحن كصحر ظدا خىالي  هُدزوهس ي  3دكائم واإلاسهب النهائي هى خمع  5-0هصف عمس ألادٍز

 (VMAؤو خمع ؿاهُلي ماهدًً ) مُخىهس ي ماهد4ًً

ا :  فينيل كيحون ًوٍر
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 عىش ؿُيُل الاهحن هُدزوهظُالش هى طبب هرا اإلاسض وهى خالت وزازُت هادزة 

 %52-05ًيىن الؼـل مخخلف عللُا مع معدٌ ذواء ًتراوح بحن 

ا 02خىالي   %مً اإلاسض ى اللجىء الجىىوي ًيىن لديهم ؿُيُل هُخىن ًىٍز

 الهُاط وؿسغ الدزق والدشىجاث ػالبا ما جخجلى بىطىح 

 الدشخُص املخبري :

  مظخىي الـُيُل الاهحن الدمىي مسجـع بشيل ؤطاس ي 

  الـُيُل هُخىن )ؿُيُل بحروؿاث (والـُيُل الهخاث والـُيُل ؤطِخاث: ً د الحًر اخخباز ولىٍز

 جؼسح في البٌى 

  ً د الـحًر للبٌى وؿهىز لىن ؤشزق مخظس ٌعخبر ًمىً هشف ذلً بةطاؿت كؼسة مً ولىٍز

 اًجابي 

ا :  عالط الـُيُل هُخىن ًىٍز

 الىشف اإلابىس مهم ظدا 

 ؤطابُع ولما جإخسها في بدء العالط  5دزظاث مً معدٌ الرواء جىلص ول  5خىالي 

 العالط ًيىن بدمُت ذاث همُت كلُلت مً الـُيُل الاهحن 

ي كلُل مً الـُيُل الاهحن ًجي الاطخمساز بهره الحمُت الحمُت اإلابيُت على هباث الخابُىول لها مدخى 

 الخاصت ختى عمس الخمع طىىاث 

مىً للؼـل الحصٌى على ػعام ػبُعي  ً الدماغ كد اهخمل ٍو  خُنها ًيىن جيٍى

ا :  الكابحون ًوٍر

 خالت وزازُت ظظمُت هادزة 

ادة في اػ ساح خمع العىش الاطخلالبي هى عىش هىمىظُيُدظاث ؤهظُداش ماًيخج عىه ٍش

 الهىمىظُىِظدًُ في البٌى 

 الًىظد جخلف ؤو جإخس عللي 

 الدشخُص :

  ا  ًصبذ البٌى ؤطىد عىدما ًيىن كلٍى

  ًخإهظد خمع الهىمىظىُدظًُ بلى ؤظظام اليابخىن طىداء اللىن 

  د الحدًدي اًجابي في البٌى  اخخباز ولىٍز

  اخخباز بىدًىذ اًجابي بشدة 

 لي للمىاد املختزهت في البٌى  ولرلً جخظع البُلت اليابخىهُت  للدشخُص الخـٍس
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 : ALBINISMاملهق 

  مسض وزاسي ظظمي ملهىز 

  ىاش ػائب جماما مما ًادي بلى خلل في جسهُب اإلاُالهحن  الخحروٍش

  الجلد كلُل الخصبؽ وخظاض ظدا لألشعت ؿىق البىـسجُت 

  كد ًـهس الجلد شاماث وؤوزام مُالهُيُت 

  الشعس ؤبُع ؤًظا 

 

 

ً مظلً اطخلالب الخحروٍش  

بحوفان :  التًر

  هى خمع ؤمُني عؼسي ؤطاس ي مع خللت ؤهدٌو 

  التربخىؿان عبازة عً مادة ػلُيىظُيُت وهُخىهُت 

  م ٌعخمد على ؿىطـاث البحروهظُداش ىِىاش عبازة عً ؤهٍص  في اإلاظاز الىُىىٍز

 ًخم خـس اإلاظاز عىد هرا اإلاظخىي مما ًادي بلى 6لرلً في خالت هلص الـُخامحن ب 
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 هلص الىُاطحن ومـاهس البالظسا 

 

 مظلً هدم التربخىؿان واصؼىاع الىُاطحن مً التربخىؿان

 : مظاز خمع الىُيىجًُ في التربخىؿان

  بخىؿان حعادٌ  62خىالي  ملؽ مً خمع الىُيىجًُ  5ملؽ مً التًر

 د مً الخـاصُل زاظع الـصل ًسظع جؼ (عىد الظيان  56ىز ألاعساض الشبيهت بالبالظسا )إلاٍص

 اللرًً ًدىاولىن الرزة بلى هلص التربخىؿان في الرزة 

 الظحروجىهحن :

 ( خمع مهم  ؤخادي ألامحن 5الظحروجىهحن) بخامحن  هُدزوهس ي جٍس

  ًخم بهخاظه بشيل زئِس ي في الدماغ ،الخالًا البدًىت ، الصـُداث والؼشاء املخاػي للجهاش

 الهظمي 
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 مظلً اصؼىاع اإلاُالجىهحن والظحروجىهحن

 وظائف السيروثوهين :

 الظحروجىهحن هاكل عصبي مهم في الدماغ 

 الظحروجىهحن ًدسض على الىىم 

د مً خسهُت الجهاش الهظمي   ًٍص

 هُدزوهس ي خمع ألاهدٌو  5ىهحن على شيل ًـسش الظحروج

 

 أورام الكارسينوئيد :

  م خالًا ألازظىخاؿحن في الجهاش الهظمي  ًيخج الظحروجىهحن عً ػٍس

  الظحروجىهحن طسوزي لحسهُت الجهاش الهظمي 
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 ) كد جىمى هره الخالًا بلى ؤوزام خبِشت )ألاوزام الظسػاهُت 

  ٌشيى اإلاٍسع مً الاخمساز ،الخعسق وؤلاطهاٌ اإلاخلؼع وػالبا ماٌعاوي مً ازجـاع طؼؽ الدم

 اإلاخلؼع 

ت عىش الىُاطحن )البالظسا( في مخالشمت   ل الاطخلالب بلى جخلُم الظحروجىهحن. وبالخالي ًمىً ؤًًظا زٍئ ًخم جدٍى

 اليازطِىىئُد.

 امليالثوهين

ل الظحروجىهحن بلى مُالجىهح ل مُدُىهحن-Sن بمظاعدةًخم جدٍى ، ان اإلاُالهحن واإلاُالجىهحن مخخلـان  (SAM)ؤدًىىٍش

ً ؤما اإلاُالجىهحن ؿهى هاكل عصبي مسهب مً  خم جصيُعه مً الخحروٍش ؿاإلاُالهحن هى صباغ الشعس والجلد ٍو

ا وزًُلا بالخؼحراث خالٌ النهاز ودوزاث الىىم و التربخىؿان
ً
سجبؽ ازجباػ ت اإلاُالجىهحن ٍو . جيخج الؼدة الصىىبٍس

ت.الاطدُلاؾ وؤلاًلاعاث   والخىاجساث الحٍُى

ظحن وطبحرمُدًً وطبحرمحن. وهي ؤمُىاث ؤلُـاجُت. جم اكتراح العدًد مً ألادواز  ألامُىاث اإلاخعددة هي بىجَس

ادة جسهحز البىلي ؤمحن في  RNAو  DNAطبُل اإلاشاٌ جيازس الخالًا ، جخلُم  لعدًداث ألامحن ، على ،بلخ. ٍش

 ألاوسجت الظسػاهُت. هما ؤن البىلي ؤمُىاث هي عىامل همى في ؤهـمت شزاعت الخالًا.

 مصير الهياكل الكربوهية لألحماض ألامينية

ل ألاخماض ألامُيُت التي جادي بلى وشىء الىطائؽ التي ج ، ؤو في مظخىي خمع  TCAدخل في دوزة ًمىً جدٍى

-acetylالبحروؿًُ اطم ألاخماض ألامُيُت الؼلىوىظُيُت. ومً هاخُت ؤخسي ، جلً ألاخماض ألامُيُت التي جيخج

CoA حظمى ألاخماض ألامُيُت الىُخىهُتacetyl-CoA  الري ًدخل دوزةTCA  ًخإهظد بشيل جام. وبالخالي، ال ،

طبُل اطخددار الظىس.ومع  acetyl-CoA. وبالخالي،ال ًدخل CoAً ؤطُدُل ًىظد جخلُم صافي للجلىوىش م

بلى وشىء ألاظظام  الىُخىهُت.وهىرا ، ؿةن ألاخماض ألامُيُت اإلايىهت  Acetyl-CoAذلً ، ًمىً ؤن ًادي 

عسؾ باطم ألاخماض ألامُيُت الىُخىهُت. CoAألطُدُل 
ُ
 ح
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بخىؿان وؤلاًصولىطحن  ً والتًر لىً بعع ألاخماض ألامُيُت مىضحت في ولخا اللائمخحن. الـُيُل ؤالهحن والخحروٍش

هي ظلىوىظُيُت وهُخىظُيُت في الىكذ ذاجه. هرا بظبب ؤهه خالٌ اطخلالبهم ، ظصء مً الهُيل الىسبىوي ًدخل 

ملخًصا  55.5(. ًىضح الجدٌو 55.58)الشيل CoA؛ في خحن ؤن الجصء آلاخس طُيخج ؤطُدُل  TCAدوزة 

 الطخلالب ألاخماض ألامُيُت.

 ألامُىاث ذاث اإلايشإ الحُىي 

 اإلاىخج مجزوع الىسبىهظُل ، ألامحن السهحزة

DOPA دوبامحن 

بخىؿان بخامحن جٍس  جٍس

5-OH- بخىؿان  جٍس  طحروجىهحن 

 هِظخامحن هِظدُدًً

ظحن ؤوزهِشحن  بىجَس

 

 (HIS( )Hالهيسخيدًن )

ت هصف ؤطاطُتًدخىي الهِظدُدًً على خللت بًمُداشوٌ.   .وهى مً ألاخماض ألامُيُت الظسوٍز

 الهسحامين
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م هصع الىسبىهظُل املحـص بىاطؼت هِظدُدًً دي وازبىهظُالش.  ًخيىن الهِظخامحن مً الهِظدُدًً عً ػٍس

ص هـىذًت ألاوعُت ال ادة بؿساش الحمع.لرلً ألاؿعاٌ الهامت للهِظخامحن جللص العظالث اإلالظاء وحعٍص ت وٍش دمٍى

ًدظبب الهِظخامحن اهخـاض طؼؽ الدم. ًخىاطؽ الهظخامحن الحظاطُت والخإق.مظاداث الهِظخامحن هي 

ت خاصسة إلاظخلبالث الهظخامحن. ًخم اطخخدامها للظُؼسة على الخـاعالث الخدظظُت والخأكُت باإلطاؿت  ؤدٍو

 بلى اللسخت الهظمُت في اإلاعدة.

 ٍة املنشأألامينات حيو 

ت  م هصع الىسبىهظُل مً ألاخماض ألامُيُت. جم عسض كائمت باألمُىاث الحٍُى ًخم جصيُعها بشيل عام عً ػٍس

ً اإلاىاطبت. ت مخىىعت جم وصـها بالعىاٍو  اإلايشإ في هي ؤخماض ؤطاطُت في الؼبُعت. لديها وؿائف خٍُى
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 خالصة:

ماث اإلاهمت في عملُت خلمهت البروجحن في الجهاش الهظمي. . البُبظحن5  بظحن هي ؤلاهٍص  ، التربظحن و الىُمىجٍس

 . ًخم هلل ؤمحن ألاخماض ألامُيُت مع خمع هُخى إلهخاط خمع ؤمُني آخس.0 

ً وألامىهُا. 3   . ًخم هصع ؤمحن خمع الجلىجامًُ إلهخاط خمع ؤلـا هُخىظلىجاٍز

 صسة بىاطؼت خمع الجلىجامًُ إلهخاط الجلىجامحن.. ألامىهُا في الدماغ مدا4

ا.5  ا في دوزة الُىٍز ا. ًخم جصيُع الُىٍز  . جـسش ألامىهُا في النهاًت على شيل ًىٍز

ا في الدم 6  صداد في ؤمساض الىلى. 42-02. عادة ما ًيىن مظخىي الُىٍز  مؽ/دٌ. ٍو

اج7  ً ، اليىلحن ، الىٍس ً ، الهُم ، . ٌظخخدم الجلِظحن في اصؼىاع الظحًر اجِىحن ، خللت البُىٍز حن ، الىٍس

ت.  الجلىجازُىن ، ألامالح الصـساٍو

 . ٌظخخدم الجلِظحن ؤًًظا في الاكتران وجـاعالث بشالت الظمُت.8 

 ؤدًىىطحن ، والري ٌظخخدم لخـاعالث هلل اإلاُصُل. -S. ًخم جـعُل اإلاُصُىهحن بلى مُصُىهحن 9 

 ن مترابؼان.. اطخلالب اإلاُصُىهحن والظِظخح52 

 . ًخم جصيُع الجلىجازُىن باطخخدام الظِظخحن.55 

 . بُلت الهىمىطِظخحن هاججت عً ػُاب طُيشاش الظِظخازُىهحن .50 

ً بىاطؼت ؿُيُل ؤالهحن هُدزوهظُالش.53 ل الـُيُل ؤالهحن بلى جحروٍش  . ًخم جدٍى

م ، ؿةهه ًادي بلى بُلت الـُيُل هُخىن 54  ، التي هي خؼإ وزاسي  الطخلالب. طُيىن هىان  . عىد ػُاب هرا ؤلاهٍص

 جخلف عللي شدًد في هره الحالت.

ً والخحروهظحن.55  ً هي اإلاُالهحن وؤلابِىـٍس  . مً ؤهم اإلاىخجاث اإلاخخصصت مً الخحروٍش

. عىش ؤوهظُداش خمع الهىمىظُيخِظًُ ًادي بلى خالت حظمى بُلت اليابخىن ، خُض ًؼسح خمع 56 

 البٌى ، مما ًادي بلى جلىن البٌى باألطىد. الهىمىظُيخِظًُ في

ىاش بلى ؤلاصابت باإلاهم.57   . طُادي ػُاب الخحروٍش

)هُخىظُيًُ( ، هُاطحن ،  CoA -. اإلاىاد اإلاىخجت مً التربخىؿان هي ألاالهحن )ػلىوىظُيًُ( ، ؤطِخى ؤطُدُل58 

NAD .طحروجىهحن ، مُالجىهحن ، + 
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ا في مىذ ذزاث الىسبىن مً ؤظل اصؼىاع ؤهىاع مخخلـت 5C. جلعب مجمىعاث الىسبىن الىاخد )59  ( دوًزا مدىزًٍ

 مً اإلاسهباث.
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