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 ( KBألاجسام الكيحونية) 

ت إلى طبُل حشكُل ألاحظام الكُخىهُت لخىلُد الؼاكت في خاالث الصُام املدًدة وفي خال عدم جىؿس  جلجأ العظٍى

ادة جدؼم الحمىض الدطمت ًؤدي إلى حشكل ؿائع مً اطدُل  ًـىق   CO-Aزكائص اطخددار الظكس ، إذ أن ٍش

ت إلى اطخخدامه في اهخا بع ؿخلجأ العظٍى  ج الاحظام الكُخىهُت.اللدزة الخاكظدًت لحللت كٍس

 ( Ketogenesisسبيل البناء )

 عىد جىاؿس السكحزة و بكمُت كبحرة متى يحم الصنع؟  -

 اللادم مً جدلل الظكس أو أكظدة الحمىض الدطمت. CO-A؟ ألاطدُل ماهي الركيزة -

 بالكبد ) باملخلدزاث ( . أين يحم الصنع؟ -

 بِخا هُدزوكس ي بُىجساث وألاطِخىن. –أطِخىاطِخاث وبِخا . ألاحظام الكُخىهُت وهي: ما هي نواثج الاصطناع -

مكً ان جخدىل مً شكل  ػحر الكبدًت: إمكاهُت اطخخدامها في الاوسجت  أهمية هذه النواثج - الهخاج الؼاكت ٍو

 إلى آخس.

 ؟ ماهي خطوات البناء -

ئخحن مً ألاطدُل  CO-Aحشكُل ألاطِخىأطُدُل .1  F.Aأو مً الخدؼم ػحر الخام ل  CO-A: إما مً جكازف حٍص

م الخُىالش في أكظدة   F.Aأو اوعكاض جـاعل أهٍص

ل–مُدُل -3-هُدزوكس ي -3حشكُل  .2 ئت أطدُل  CO-A    (HMG – CO-Aػلىجاٍز مع   CO-A( عبر ازجباغ حٍص

ئت ماء . synthase HMG-COAبىاطؼت ) CO-Aألاطِخىأطدُل  ( وبىحىد حٍص

ئت أطدُل   HMG-COA( بىاطؼت  HMG-CO-Aاوشؼاز )  .3 يخج حٍص  أوطِخىاطِخاث .CO-Aلُاش ٍو

هُدزوكس ي ًىجازاث ( بعملُت أكظدة بجزع –هُدزوكس ي بىجازاث)بِخا-3ًمكً لالطِخىأطِخاث أن ًخدىل إلى  .4

مي .  +NADالهُدزوححن بىحىد هُدزوكس ي بُىجازاث دي هُدزوحُىاش و   كمساؿم أهٍص

.كد ًخدىل الاطِخىأطِخاث إلى أطِخىن بعملُ .5
ً
ا  ت هصع كسبىكظُل عـٍى
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 الحفاعالت التي ثخص عملية البناء: -

 

 ( Ketolysisسبيل الححلل ) 

 ؟Kbأين يحم ثحلل  -
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ماث جُىؿحراش Kbفي اليسج خازج الكبدًت ]الكبد هى الىخُد ػحر اللادز على اجباع طبُل جدلل   لعدم جىاؿس أهٍص

 الدماغ والعظالث[.
ً
 ؿُه بِىما هره الخمائس جىحد باليسج ألاخسي وخصىصا

 . CO-A؟ ألاطدُل ماهي نواثج الححلل -

ت على مخلدزاث أو ًخسج للكبد لِظخددر  بع في الخالًا الحاٍو ما هى مصحر الىاجج؟ ًخأكظد بدللت كٍس

 مىه الظكس.

ت طبُل الخدلل؟ عىد خاحتها لؼاكت بعد  - اطدىـاذ مصادزها ألاخسي كالظكس أو بعد جىكف متى جدبع العظٍى

 طبُل جدلل الحمىض الدطمت.

اث الحمس التي جدخاج بشكل دائم للظكس  -  لهرا الظبُل؟ الخالًا الدماػُت والكٍس
ً
ما هي أكثر الخالًا اجباعا

ً الشدًدة في  بعد اطدىـاذ الظكس والؼلُكىححن Kbلعملها، والعظالث التي جدبع طبُل جدلل  خالل الخماٍز

 خاالث الجىع )الصىم(.

بعد حشكل ألاحظام الكُخىهُت بالكبد جخسج للدوزان وجيخلل ؿُه دون الحاحت لبروجحن وذلك ألنها جىدل باملاء 

 ولرلك ٌعخبر طبُل طهل للحصىل على الؼاكت والىكىد وػحر مكلف مً الىاخُت الؼاكُت.

 :خطوات الححلل 

ُدزوكس ي بُىجساث إلى أطِخىأطِخاث بىاطؼت خمحرة بِخا هُدزوكس ي بُىجساث دي حعاد أكظدة البِخاه .1

 
ً
 .NADHهُدزوحُىاش مىخجا

يخج أطِخى  CO-Aوجسجبؽ ؿيها بىاطؼت خمحرة جُىؿحراش) CO-Aجخللى ألاطِخىأطِخاث شمسة  .2 جساوظـحراش( ٍو

 ]جـاعل عكىض[.CO-Aأطدُل 

ئي أطدُل  CO-Aوبىحىد شمسة بىاطؼت خمحرة جُىالش  CO-Aًخم شؼس أطِخى اطدُل  .3 -COؿىدصل على حٍص

A . 

 :مالحظات عن هذا السبيل 
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 ال حظخؼُع الخالًا الكبدًت أن حظلكه الؿخلازها لخمحرة جُىؿحراش . -

-COالالشمت لخـعُل ألاطِخىأطدُاث أزىاء جدىل طكظىهُل CO-Aفي العظالث ًخم حلب شمسة  -

A م خاص هى بع بىاطؼت أهٍص –COA–أطِخىأطِخاثCO-Aطكظىهُللظىكظِىاث في خللت كٍس

ؿىدصل على ػاكت  TCAبالعظالث لحللت  Kbالىاجج مً جدلل  CO-Aجساوظـحراش.ًدخل ألاطدُل 

ً العظلُت العادًت )السوجُيُت(  ً الشدًدة بعد اطدىـاذ الؼلىكىش أما خالل الخماٍز وذلك خالل الخماٍز

ً املجهدة بخىاؿس الؼلىكىش جدبع العظالث طبُل جدلل الظكس وحظخخدم خللت كىزي  أو الخماٍز

 لخأمُىه 

 وجدىل البحروؿاث إلى الكخاث.O2بدال عدم جىاؿس  -

والري ٌظخددر مىه الظكس  CO-Aللحصىل على الاطدُل  Kbالًا الدماػُت حظخخدم جدلل بِىما الخ

خازج الدماغ و مً زم جلخلؽ الخالًا الدماػُت الظكس مً الدم لخدلله وهدصل على ػاكت وكرلك جدلل 

 ٌعؼي كمُت مً الؼاكت. Ketolysisالسوابؽ خالل 

 بُت حظبله وؿم الخالي :بعد طلظلت عملُاث اطخلال   Kbًدبع طبُل الخدلل ل  -

 خالًا عظلُت:  .1

 . Kb، جدلل  F.Aخالت شبع: الاطخـادة مً طكس الؼراء، جدلل الؼلُكىححن ،اطخددار طكس، جدلل      

بع للحصىل على ػاكت ولكً بدال  CO-Aومً حمُع العملُاث الظابلت هدصل على أطدُل  ًدخل بكٍس

ً الشدًدة بخىاؿس الؼلكىش وبؼُاب  ت طبُل جدىل البحروؿاث إلى الكخاث الري ًىلل حظلO2الخماٍز ك العظٍى

للكبد ًخم اطخددار طكس مىه وحظخخدم برلك خللت كىزي التي حعُد الؼلىكىش للعظالث لخدلل مً حدًد ال 

 وهكرا ...وكرلك حظلك جدلل 
ً
 لخأمحن ػاكت أكبر. F.Aهىائُا

ً الشدًدة ال جدلل العظالث  طكس لعدم جىاؿس الؼلىكىش جلجأ لخدلل أما بدالت الجىع )صُام( والخماٍز

الؼلُكىححن واطخددار طكس، ولكً الؼلىكىش الىاجج ال ًدلل بل ًرهب للخالًا الدماػُت ألاولى ؿُه وجدصل 

https://manara.edu.sy/



  

5 
 

ادة جدلل  F.Aالعظالث على اػاكت الالشمت لعملها بشكل أطاس ي مً جدلل  التي  Kbًصداد حشكل  F.Aوبٍص

( بعد أن حظلك طبُل حظخخدم الخالًا الدماػُت كمصدز للظ
ً
كس العظلُت وكمصدز للؼاكت)كما مس طابلا

ت طبُل جدلل البروجِىاث لخأمحن الؼاكت والىكىد. F.Aجدلل   وبعد الاهلؼاع عً الؼعام لعدة أًام جدبع العظٍى

ال ًخم أكظدة حمُع الحمىض الدطمت مسة واخدة ألن لهره الحمىض وظائف بىائُت أخسي مهمت كدشكُل 

 الهسمىهاث.

 خالًا دماػُت: خالت شبع وجلىم بمجهىد ؿكسي جدبع طبُل جدلل الظكس. .2

ت لخأمحن الؼلىكىش لالشم لعملها خُث:  خالت الصىم )حىع(: حسخس العظٍى

 جدلل ػلُكىححن لخأمحن ػلىكىش لعمل الدماغ. .1

ت. .2  اطخددار طكس مً مصادز ػحر طكٍس

 جدلل ألاحظام الكُخىهُت. .3

بع كمصدز للؼاكت الؿخلازها للمخلدزاث. F.Aال جدبع الخالًا الدماػُت طبُل جدلل   أو خللت كٍس

 :Kbإمراطيات ثحعلق بسبيل اسحقالب 

ادة معدل الدشكل مما ٌظبب ظهىزها بالبىل )   Kbالكُخىهُت: ازجـاع كمُت  ( أو ازجـاع Ketonuriaبظبب ٍش

 ( .Ketonemiaوظبتها بالدم )

 ألاطباب:

 مدًد )حىع شدًد(صىم  .1

 مسض ى الظكس همؽ أول ]هلص الظكس بالخالًا[ .2

 خمُت ؿلحرة بالكسبىهُدزاث وػىُت بالدطم. .3
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حمُع جلك ألاطباب جؤدي لىلص الظكس بالخالًا ومنها بالدم )ؿُىلص ألاوظىلحن وجسجـع مظاداجه 

هلص الاوظىلحن  بكمُت شائدة ، وبظبب CO-Aكالؼلىػاكىن( وجخدلل الحمىض الدطمت أو ًدشكل ألاطدُل 

جزاح  بع ٍو جىلص اكظدة الؼلىكىش في الكبد و بالخالي ًىلص اهخاج الاوكصالىاطِخاث مما ًبؼئ خللت كٍس

ماث حشكل  KBالخـاعل لصالح حشكُل ال  وكد جصل وظبتها إلى ما  Kbؿحزداد معدل حشكل  Kbإذجخدـص أهٍص

 عىد الظكسي وبعدها جظهس بالبىل.4333-3333ملؽ/دل   وكد جصل ل ) 3ؿىق 
ً
 ( ملؽ/دل وخصىصا

 وججـاؾ وكد ًدخل املٍسع في خالت طباث كما جظهس 
ً
ازجـاع وظبت الاحظام الكُخىهُت في الدم ًددر خماطا

ت إلى اللال د مً معدل الخىـع الاحظام الكُخىهُت في بىل املٍسع وجلجأ العظٍى ء الاطخلالبي املعاوض كما جٍص

د مً  وجخـُف جازحر الحماض وإطاؿت إلى ما طبم وشم زائدت هـع كسيهت للمٍسع هي زائدت   CO2الػساح املٍص

 الاطِخىن.

مً املمكً ان جددر الكُخىهُت عىد مسض ى الظكسي املعخمد على ألاوظىلحن إذ ان طكس الدم ًكىن مسجـعا لكً 

ت مً هرا الؼلىكىش الصائد وجلجأ إلى طبُل جدلل بظبب الى لص املؼلم في الاوظىلحن ال حظخـُد العظٍى

 الاخماض الدطمت ومً زم حشكُل الاحظام الكُخىهُت .

 –الحمىض الامُيُت املىلدة للكُخىن  –الحمىض الدطمت  –: هي الشحىم باهىاعها العوامل املولدة للكيحونات

 نوالهسمىهاث املظادة لالوظىلح

 –الاوظىلحن  –البروجِىاث  –هي : الكسبىهُدزاث العوامل التي ثقلل من جشكيل ألاجسام الكيحونية

 الؼلِظسول

 الحموض الدسمة الخاصة: البروسحاغالندينات واملركبات املحعلقة بها

ىاث هي ؿعالت بشكل كبحر ول لد كاهذ إن البروطخاػالهدًىاث واملسكباث املخعللت بها:الثرمبىكظان و اللىكىجٍس

، وزػم ملازهتها مع الهسمىهاث في مدة 
ً
 وإهخاحها الللُل حدا

ً
 صعبت الدزاطت بظبب عمسها اللصحر حدا

ً
طابلا

 مً أنها مخخصصت و 
ً
 بدال

ً
با ؿعالُتها ؿهي جخخلف عً الهسمىهاث الحلُلُت بأنها جدشكل في أػلب اليسج جلٍس
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 مً اهخلالها عبر الدم إ
ً
 بدال

ً
لى مىاطع بعُدة.حظخللب البروطخاػالهدًىاث إلى حعمل بشكل مىطعي عمىما

 مىخجاث عاػلت في مىاطع جسكُبها وهي ال جخصن في أي وظُج للمدي ملمىض.

 اصطناع البروسحاغالندينات: 

ذزة كسبىن، وزابؼت زىائُت( خُث جخدىل إلى  11الؼلُعت اللىجُت للبروطخاػالهدًىاث هي خمع اللُىىلخُك) .1

شكل خمع ألازاشُدوهُك )  23للبروطخاػالهدًىاث)ػالئع مباشسة  ،  14ذزة كسبىن، عدًدة الالإشباع ( َو

11,8  ،5 )  C 20:4ػلُعت الظائدة للبروطخاػالهدًىاث 

  PGG2لحمع ألازاشُدوهُك الري ٌعؼي  Cyclizationإن الخؼىة ألاولى لإلصؼىاع هي أكظدة وجدلم  .2

مPGH2و خدـص ذلك بىاطؼت املعلد ألاهٍص م ، ٍو ي ) بسوطخؼالهدًً أهُدوبحروكظُدطىدُخاش ( وهى أهٍص

خحن :   حظمي صؼحر ًدىي على ؿاعلُخحن جدـحًز

  
ً
م طُكلىأوكظُجُىاشالخماض الدطم الري ًخؼلب حصئُا  .O2أهٍص

 .م البحروكظُداش الري ٌعخمد على الؼلىجاجُىن املسحع  أهٍص

 الترمبىكظاهاث.ػلُعت لعدد مً البروطخؼالهدًىاث و PGH2إن ال  .3

 ًمكً أن ًخثبؽ إصؼىاع البروطخؼالهدًىاث بىاطؼت:

 الكىزجحزول : لخثبُؼه الـىطـىلُباشA2 . 

 . ) م ) بسوطخؼالهدًىأهُدوبحروكظُدطُيخِخاش ً و ألاهدومُخاطحن و الـُيُلبىجاشون لخثبُؼها أهٍص  ألاطبًر

 ت :الوظائف الحيوية للبروسحغالندينات و الترمبوكساناثواللوكوثرينا 

 لأللم والالتهاب والحمى والؼثُان وإلاكُاء. .1
ً
 مظادا

ً
 جلعب دوزا

 ( ًثبؽ الخصاق الصـُداث . PGI2لها دوز في إلازكاء، خُث البروطخؼالهدًً)  .2

ىاث حعخبر وطائؽ الخـاعالث ألازحُت والالتهابُت، خُث حعخبر مظُـاث كصبُت. كما حعخبر  .3 اللىكىجٍس

اث البُع. LKB4لل  في خسكت الاهجراب الكُمُائي للكٍس
ً
 دوزا
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