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 β-Oxidation ألاكسدة بيتا

 املىكؼوذلً في  بشيل أساس يهي غبازة غً غملُت ألاهسدة التي جدصل لألخماض الدسمت املشبػت 

وذلً غلى غىس غملُت  CO-Aزكم بِخا بئهلاص ذزحي هسبىن في ول مسة ختى الىصٌى إلى أسدُل 

 الاصؼىاع.

 ٌ  ميان الحدور هى في املخلدزاث أما الاصؼىاع فُخم في السِخىشو

 حسخخدم ألهسدة الحمىض الدسمت والحصٌى غلى الؼاكت أو لخلصحر الحمع الدسم. -

اث الحمس. -  بما أنها جددر بمؼسق املخلدزاث لرا فئن هرا السبُل ال ًدصل بالدماؽ والىٍس

،جخأهسد بالفسفسة الخأهسدًت وهرلً FADH2و NADHغلى شيل ميافئاث مسظػت هدصل غلى الؼاكت 

ئاث ألاسدُل  بس CO-Aهدصل غلى غدد مً ظٍص وهره هي الفائدة السئِسُت غلما أهىا  الري ًخأهسد بدللت هٍس

وسخفُد مىه أًظا في حشىُل الاظسام الىُخىهُت في الىبد .إذن ال هدصل غلى الؼاكت بهرا السبُل مً خالٌ 

 الفسفسة غلى مسخىي السهحزة.

 :خطىاث ألاكسدة 

(: إن الحمىض الدسمت التي جدٌى بالدوزان بسفلت ألالبىمحن حػبر ؾشاء الخالًا بهُىلى active) التفعيل .1

م أسُل CO-Aهره الخالًا جفػل )بئطافت  ساهخاش.CO-A( ليي جخم الاسخفادة منها وذلً بفظل أهٍص

دىج مػىا أسُل  CO-A)جُىهُىاش: إطافت شمس  ت( ٍو  CO-Aوحشىُل زابؼت جُىاسخحًر

ئت وفي هره الخؼىة حست ٌ ATPهلً ظٍص  .إذن غملُت الخفػُل جددر في السِخىشو

أن حػبر  CO-A(: إن خؼىاث ألاهسدة جخم بمؼسق املخلدزة لرلً غلى ظصئُاث ألاسُل Transport) الىقل .2

 الؿشاء املخلدزي.
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حػبر أؾشُت املخلدزة بدون مساغدة أي وسُؽ أما  12ألاخماض الدسمت ذاث غدد ذزاث الىسبىن ألاكل مً 

فئن هللها  ًدخاط لبروجِىاث مساغدة وهي  12ض الدسمت ذاث غدد ذزاث الىسبىن اهثر مً الاخما

ماث حػمل غلُه: ىظد زالزت أهٍص  اليازهِخحن)البروجحن الحامل لألسُل(]والري ٌشيل ميىن اليازهِخحن[ ٍو

 CarnitinPalmitoylTransferase I (CPT I = CAT I) 

خىطؼ بالؿشاء                      املخلدزي الخازجي ٍو

 Carnitin acyl carnitintranslocase 

 CarnitinPalmitoylTransferase II (CPT II = CAT II) 

خىطػان بالؿشاء املخلدزي الداخلي.           ٍو

                                         

ؿشاء املخلدزي الداخلي ( جخسط مً ظدًد للسِخىشٌو بِىما أسُل وازهُتن ٌػبر الCO-A)شمس CO-ASHإن 

 Carnitine acyl carnitinetransLocaseبفظل 

صل الحمع الدسم ملؼسق املخلدزة غلى شيل أسُل وازهِخحن.  ٍو

 وفم الخالي :  CPT-II( وجلخص غمل  CPT-Iالري ٌػاهس غمل ) CPT-IIًخظؼ ألاسُل وازهخحن لػمل 

                                            

املفػل ًخظؼ  Co-Aاليازهِخحن ًخسط مً ظدًد للفساؽ بحن الؿشائحن بىاسؼت جساوس لىواش أما ألاسُل إن 

ئت  CPT-IIلخفاغالث ألاهسدة، إن غمل   ATPًدخاط الستهالن ظٍص

التي جفػل ألاسُل وازهُتن بمؼسق املخلدزاث جأحي مً ؾشاء املخلدزة الداخلي هفسه أو  CO-Aإن شمسة  :مالحظت

 ق.مً املؼس 
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املسهب الخاص باصؼىاع الاخماض الدسمت ًصبؽ هلل  A -CO: إن التراهحز املسجفػت مً املالىهُل  2مالحظت 

م  ؾحر أن التراهحز املسجفػت لالخماض الدسمت  CPT-Iألاخماض الدسمت إلى داخل املخلدزاث غبر جشبُؼه الهٍص

د مً مػدٌ جدزن الاخ  CO-Aاملفػلت بصمس   ماض الدسمت.حػىس هرا الخشبُؽ وجٍص

الخظىا أهمُت اليازهِخحن في هلل الاخماض الدسمت ومً هىا وسخؼُؼ اللٌى إن الػُىب الىزازُت املخػللت 

ماث الىاكلت لالسُل املػخمدة غلُه جؤدي إلى خلل في غملُت الاسخلالب والحصٌى غلى  باليازهِخحن أو الاهٍص

 الؼاكت لرا ظسي اغخبازه أخد أهىاع الفُخامُىاث .

 :reactionsاعالث التف

 مً خمع دسم مؤلف مً ي ذزة هسبىن. 4هي 
ً
 جفاغالث اغخبازا

 التفاعل ألاول: أكسدة بنزع الهيدروحين

 

                     إلى  CO-Aإن هرا الخفاغل ًدٌى ألاسُل 

ػد وسُؼا أساسُا مشتروا في الىشحر مً الخفاغالث الخاصت باهسدة الحمىض  )وهى مسهب ؾحر مشبؼ َو

م   Acyl-COA dehedrogenaseالدسمت( وهرا الخفاغل ًخم بىظىد أهٍص

ت  وهى بدوزه ًدخل في السلست الخىفسُت   ] أهسدة بجزع الهُدزوظحن [ FADH2جخدٌى ٌ FADوجمامت خمائٍس

ػؼي II)املػلد  ىش وهىا هسي أهه ًمىً الاسخفادة مً الحمع الدسم في اهخاط الؼاكت ختى في خاٌ غ  2ATP( َو

ماث الخالُت .  الاهٍص
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 التفاعل الثاوي: جفاعل إماهت

 

ل  يهدف إلشباع  م هُدزاجاش فىدصل غلىCO-Aجساوس إًىٍى ئت ماء بىظىد أهٍص  β-hydroxyوذلً بئطافت ظٍص

acyl-co-A  

 التفاعل الثالث: أكسدة بنزع الهيدروحين 

 

 بىاسؼت βإن هرا الخفاغل أهسدة بجزع الهُدزوظحن لرزة الىسبىن 

-hedroxy acyl co-A dehedrogenaseβ وبىظىدNAD+ ٌ وهدصل غلى مسهب ًدىي شمسحي NADHًخدى

املىظىد في   Iًدخل مباشسة السلست الخىفسُت إلى املػلد  NADHاٌ  Keto acyl – Co-A β-هسبىهسُل هى

وهسي أًظا اهه ًمىىىا الاسخفادة مً الحمع الدسم بئهخاط الؼاكت ختى في خاٌ غىش  الؿشاء املخلدزي الداخلي

م ألاخحر املخبلي وهى الخُىالش .  الاهٍص

 التفاعل الرابع: شطر بىاسطت التيىالز
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 ( فىدصل غلى أسدُلthiolaseبىاسؼت جُىالش) HS-Co Aجفاغل شؼس بىظىد 

Co-A،وأسُلCo-A  بملداز ذزحي هسبىن (.)خمع دسم ًىلص غً سابله 

 جسكم ذزاث الىسبىن بالحمع الدسم والخالي: مالخظت:

 

( بِخا ، وألاخحرة أومُؿا، إن خؼىاث جفاغالث ألاهسدة بِخا جددر غلى ذزة الىسبىن بِخا مً 3( ألفا ، )2حسمى )

 الحمع الدسم لرلً حسمى بهرا الاسم .

 :الحصيل الطاقي لكل دورة أكسدة 

ًيخج مً أهسدة امليافئاث بالفسفسة الخأهسدًت  CO-Aو أسدُل   FADH2 , 1 NADH 1ول دوزة ) خللت( حػؼي 

 : 

3ATP 1 NADH.)  )ال ًدخاط مليىن مباشسة ًىلل للمػلد ألاٌو

2ATP  1 FADH2 

ئت ألاسدُل   . ATP 12بدللت خمع اللُمىن ٌػؼي  Co-Aأما أهسدة ظٍص

بس ( :هرا الحمع ًدىي  H2Oو CO2الباملخًُ إلى الحصُل الؼاقي ألهسدة خمع  - ذزة  16) هىاجج هٍس

خظؼ لسبؼ خللاث مً ألاهسدة    COAأسدُل  FADH2 , 7 NADH ،8 7فىدصل بالنهاًت غلى  βهسبىن ٍو

ئخان مً  اظل الخفػُل فُيىن الىاجج ATP 131أي هدصل غلى ػاكت حػادٌ  .ATP 129حستهلً منها ظٍص

ئت ؾلىوىش بالسبُل الهىائي وفي خاٌ دخل ألاسدُل  بس ًيخج مػىا ) COAبامللازهت مؼ خسق ظٍص -36لحللت هٍس

38  )ATP  مىىىا مالخظت الفسق الهائل بىمُت  بىال السبُلحن . ATPٍو
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 الخفاغل إلاظمالي ألهسدة الحمع الدسم ) الباملُدًُ همشاٌ ( :

P                                              

                 

الحمىض الدسمت التي ججسي غليها ألاهسدة بِخا هي خمىض مشبػت و جخألف مً غدد شوجي مً ذزاث  مالخظت:

 الىسبىن.

ت حسلً هرا السبُل للحصٌى غلى الؼاكت بدالت الصىم )غدم جىافس ؾلىوىش( وأهثر اليسج التي  إن الػظٍى

 جدبػه اليسُج الىبدي والػظلي.

د مً أسدُل  ًمىً لىا أن هلٌى أهسدة الحمع الدسم ٌسخفاد منها في ؾحر إهخاط الؼاكت في إهخاط املٍص

COA  بس وبالخالي غىدما ًفىق اهخاط الاسدُل مً جدؼم   CO-Aوالري ٌػد الىكىد السئِس ي لحللت هٍس

بس ًمى ت أن حسخفُد مىه في إهخاط ألاظسام الحمىض الدسمت السػت الخأهسدًت لحللت هٍس ً للػظٍى

 الىُخىهُت التي ٌسخخدمها الدماؽ همصدز بدًل للؼاكت في خاٌ الصُام املدًد.

 بعض إمراطياث سبيل ألاكسدة بيتا:

 أهثرها ًخػلم باليازهِخحن ولىً ما هى اليازهِخحن؟هى البروجحن الحامل لألسُل.

شيل اليازهِخحن الىازد غبر اللىث خىالي  - مً همُخه املىظىد  %95املصدز ألاساس ي له املىخجاث الحُىاهُت َو

 مىه.% 5بالجسم بِىما ٌشيل الاصؼىاع الحُىي له خىالي 

ً ،مُدُىهحن (  -  ًصىؼ بالىبد و اليلُت باسخخدام خمىض أمُيُت أهمها )الًٍص

 .ًخصن أؾلب اليازهِخحن بالػظالث الهُيلُت -

 :وظائفه

 ٌػمل هىاكل لألسُل )الحمىض الدسمت( مً السِخىشٌو ملؼسق املخلدزاث ليي جخظؼ لألهسدة. .1
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ئُت )أي الحمىض املخىسؼت و  .2 ًىلل ألاسُل )الحمىض الدسمت( التي هخجذ مً غملُت ألاهسدة بِخا الجٍص

 اللصحرة( مً املخلدزة للسِخىشٌو .

مي ٌػمل هفُخامُىاث )فهى ٌشبه الفُخامُىاث وىه .3 ػخبر هخمُم أهٍص ه ًأحي مً خازط الجسم بشيل أساس ي( َو

 لىشحر مً الخفاغالث.

م اليلُت .4  خمل شمس الاسُل التي لم ًخم اسخلالبها و ػسخها غً ػٍس

 ماذا يسبب عىز الكارهيتين ؟ -

 بالصىم. ATPٌسبب خلل باألهسدة بِخا وهرا بدوزه بسبب هلص بىمُت 
ً
 وخصىصا

 غىش مىدسب زاهىي و غىش خللي والدي ؟ جصىف إلىما هي أسباب العىز  -

 العىز الخلقي ) الىالدي( العىز املكتسب ) الثاهىي (

ت -1 أمساض الىبد -1  ألامساض املخػللت باالهابِب اليلٍى

وخلل بأهبىب الهظم )هلص أو غدم إمياهُت  -2 سىء الخؿرًت)هما غىد الىباجُحن( -2

 امخصاص اليازهخحن (

ادة الحاظت  -3 لليازهِخحن)الحمل،إلازطاع( خاالث ٍش

اهخاهاث شدًدة، خاالث زطىض )خسق + زض( 

 لى أصاب الػظالث
ً
 وخصىصا

 هلص مػدٌ اللبؽ الخلىي له -3

ادة اػساح اليازهِخحن -4 ) خلل أو   CPT systemغىش بأخد مسهباث  -4 الخداٌ الدمىي بسبب ٍش

ماث   .CPT-II( ومنها غىش CPTغىش بأهٍص

 

  غىد الخدط -5
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ً ًصىفىن اليازهِخحن هفُخامحن .  مً هىا  فئن الػدًد مً الىُمائحن الحٍُى

 : CPTالاططراباث املتعلقت بجملت ال 

 : CPT-Iعىز  -1

م  ًظهس جأزحره أساسا في الىبد مؤدًا إلى خلل في أهسدة الحمىض الدسمت  CPT-Iالػىش املىزور في اهٍص

لت السلسلت وجساظؼ في اهخاط الؼاكت  و هلص في سبُلي اسخددار السىس وحشىُل الاظسام   ATPػٍى

سبب اٌ   .COMAالىُخىهُت مما ًؤزس سلبا غلى الدماؽ َو

 :( II–) كارهيتين بامليتىيل جراوس فيراز CPT-IIعىز 2-

ً الػظلُت الشدًدة ]بداالث الصىم  -  أزىاء الخماٍز
ً
ٌسبب كصىز بػمل الػظالث الهُيلُت وخصىصا

.
ً
 )الجىع([خصىصا

ز كلب ضخامي)ولِس اخخلاوي( بسبب جساهم ألاسُل وازهِخحن بمؼسق املخلدزاث وغدم اللدزة ٌسبب كصى  -

ا  صاب املٍسع ببُلت املُىؾلىبحن ًىٍز غلى أهسدجه وهى بهرا الشيل مما ًىلص فاغلُت الللب بطخ الدم ٍو

( وذلً ألن الػظالث غىد غمله ال ًصله ما ًىفي مً الهُمىؾلىبح ن بسبب غدم )ظهىزاملُىؾلىبحن بالبٌى

.  ضخ الللب له بشيل ظُد فخلجأ السخخدام املُىؾلىبحن املخصن فيها والري ًؼسخبالبٌى

 العالج:

في الؿراء وإهما جىاٌو الحمىض اللصحرة و املخىسؼت وهي أهثر اهدالال باملاء   L.F.Aغدم الاغخماد غلى  .1

 وهؤالء املسض ى هىصحهم بشسب الحلُب همصدز للدسم . 

لت وي ال جلجأ لألهسدة بِخا.  .2  غدم الصىم لفترة ػٍى

 خمُت غالُت الىسبىهُدزاث. .3

 أخر اليازهِخحن . .4
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الىباجُىن مػسطىن للسمىت أهثر مً ؾحرهم ألن الحمىض الدسمت التي ًصىػها الجسم جتراهم وال  مالحظت:

خيشؽ سبُل )  (.Lipogenesisجؤهسد الفخلاز أظسادهم مً اليازهِخحن، ٍو

سبب هلص بدشيل  CPTىش اليازهِخحن أو أخد مسهباث غ :مالحظت بشيل غام ًىلص مػدٌ ألاهسدة بِخا َو

  ATPألاظسام الىُخىهُت فخىلص همُت 
ً
ىلص اسخددار السىس فُىلص سىس الدم الصائمي مما ًؤزس سلبا ٍو

سبب   .Comaغلى الدماؽ َو

ا وهرهس مً جمذ الاسخفادة مً ذلً بمػالجت مسض ى السىس وذلً باسخخدام مسهباث  اهم سلفىهُل  ًىٍز

 املركباث التاليت   Sulfonyluriaمركباث ال 

(glyburide [glibenclamide] & tolbutamide) 

 فُىلص اسخددار السىس. CPTالتي حػمل غلى إهلاص غمل 

 ؟ CPTسؤال ملاذا يىقص سكر الدم عىد ألاشخاص املعىزين الهسيماث الكارهيتين 

ماث اليازه م ًؤدي هلص اهٍص   Aِخحن إلى خلل في مسلً الاهسدة بِخا مؤدًا إلى هلص اهخاط الاسدُل وى اهٍص

:ً  الظسوزي المٍس

 هلصه ًددر خلال في مجمل ميىن اشفاء السُتراث وبالخالي ًىلص اسخددار السىس -1

ٌػني جىكف حشىُل الاظسام الىُخىهُت وىن املصدز الىخُد   CO-Aأًظا غدم وظىد فائع مً  الاسدُل  -2

ماث   CO-Aلالسدُل  ً الهٍص في خاٌ غدم وظىد الاهسدة بِخا هى اهؼالكا مً البحروفاث لرا فئن املػىٍش

 اليازهِخحن ًىصحىن بدىاٌو خمُاث غالُت الىسبىهُدزاث.

ماث الدي هُدزوظُىاش وحػسف باسم  - ماث هاشغاث بػع إمساطُاث ألاهسدة بِخا حػىد ألهٍص غىش اهٍص

  [MADD]الهُدزوظحن املخػددة 
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ماث الدي هُدزوظُىاش الالشمت ألهسدة أخد أهىاع الحمىض الدسمت )  , V.L.C.FA , L.C.F.Aفػىش أهٍص

M.C.F.A , S.C.F.A  ٌسبب هلص )ATP  وهلص اسخددار السىس ، جساهم الحمىض الدسمت و اصؼىاعTAG 

ماث هاشغاث الهُدزوظحن الخاصت بأهسدة   غىش أهٍص
ً
أهثر ما ًخظاهس  S.C.F.Aأو M.C.F.Aبىمُاث أهبر . فمشال

غىد الىلدان الري ٌػخمدون غلى الحلُب بؿرائهم وهرا الػىش كد ٌػىد ألهسدة خمىض ؾحر مشبػت لىً ال 

جخأمً مً همُت الؼاكت الالشمت وكد ٌسبب ذلً مىث مفاجئ للىلُد وهى ما ًؼلم غلُه اسم جىاذز املىث 

 .  Reye`sاو جىاذز Sudden Infant death syndrome [SIDS]املفاجئ للىلُد) 

 :أهسدة الحمىض الدسمت ذاث الػدد الفسدي مً ذزاث الىسبىن واملشبػت 

 ذزاث هسبىن. 3ًخم بىفس مساخل ألاهسدة بِخا لىً الىاجج النهائي هى خمع البروبُىهًُ الري ًخألف مً 

يخج ) CO-Aو  ATPساهخاش بىظىد CO-Aبىاسؼت أسُل  CO-Aًخفػل هرا الحمع بصمسة  (  CO-Aبسوبُىهُل ٍو

فُيخج )  ATP( هسبىهسُالش  وبىظىد البُىجحن و اٌ  CO-Aالري ًخػسض لػملُت هسبىسلت بىاسؼت بسوبُىهُل )

D-methyl malonyl Co-A (  ماث حسخؼُؼ الػمل غلُه فُخدٌى ملماهبه الاٌسس  L-methyl ( ولىً ال ًىظد أهٍص

malonyl CO-A  ( بىاسؼت زاسُماش )racemase ) 

بىاسؼت خمائس مىجاش ) وأهمها  CO-A( ًؼسح بالبٌى أو ًخدٌى لسىسىهُل L- methyl malonyl CO-A )إن 

 ) أهم خاصت له ( . Vit B12إلاًصومحراش ( بىظىد 

 أو ًخيازف مؼ الؿلِسحن فُيخج الهُم. TCAًدخل بدللت  CO-Aإن السىسىهُل

وسخؼُؼ الحصٌى غلى البروبُىهاث مً ؾحر ومً هىا هالخظ أهمُت البروبُىهاث باصؼىاع الهُمىؾلىبحن و 

أهسدة الحمىض الدسمت ذاث الػدد الفسدي مً ذزاث الىسبىن وذلً غبر جفاغالث جخمساللحم والحلُب ومً 

 ألاخماض ألامُيُت التي جيىن البروجِىاث )لىسحن،فُدُىهحن.(

 جفاغالث البروبُىهُلCO-A للحصٌى غلى سىسىهُلCO-A : 
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  غير املشبعت:أكسدة الحمىض الدسمت 

ا  ال حػد اهسدتها مصدزا أساسُا للؼاكت واهما حػد مصدزا زاهٍى

 NADPH الحمىض الدسمت ؾحر املشبػت جيخج مً املشبػت بػملُاث هصع إلاشباع بىظىد خمائس إًصومحراشو 

دوهخاش .الباملُدًُ)مشبؼ( شيله ؾحر املشبؼ هى )ألاسُدًُ(.  ٍز

جدىي غلى زابؼت أو أهثر ؾحر مشبػت و بمىاكؼ مخخلفت لرلً ًخظؼ إن الحمىض الدسمت ؾحر املشبػت كد 

الحمع بشيل اغخُادي لألهسدة بِخا لىصل إلى الحمع الدسم ؾحر املشبؼ الري ًدىي زابؼت ؾحر مشبػت 

 باملىكؼ الشاوي )بحن ذزحي الىسبىن ألفا و بِخا( وجيىن صُؿخه:
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 مً 
ً
ماث ألاهسدة بِخا هفسها لىً بدءا  مً  Enoyl CoA hedrataseًخظؼ ألهٍص

ً
-Acyl –CoAبدال

dehedrogenase  وخؼىاث أهسدة الحمع الدسم ؾحر املشبؼ مً الىمؽtrans:مفسوق(والخالي( 

 

إن همُت الؼاكت الىاججت مً الحللت التي جخم فيها أهسدة السابؼت ؾحر املشبػت بالحمع الدسم أكل مً أهسدة 

بسبب غدم الحاظت  FADH2وال ٌػؼي  NADHحر املشبػت ٌػؼُىا زابؼت مشبػت وذلً ألن أهسدة السابؼت ؾ

ماث )أسُل دي هُدزوظُىاش( وبالخالي ولما وان الحمع الدسم ًدىي زوابؽ ؾحر مشبػت أهثر واهذ  CO-Aألهٍص

 همُت الؼاكت الىاججت غً أهسدجه أكل.

بفظل إلاًصومحراش  trans)امللسون( فيل زابؼت جخدٌى للىمؽ Cisأما لى واهذ السوابؽ ؾحر املشبػت مً الىمؽ 

لػمل إًصومحراش مً ظدًد وجىمل  Cisومً زم جؤهسد وبػدها جخدٌى السابؼت الشاهُت ؾحر املشبػت مً الىمؽ 

 باألهسدةوهىرا.

 مشاٌ:
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ماث ألاهسدة وغىدما هصل للسابؼت  transجخظؼ السابؼت  د لإلًصومحراش ( جخظؼ مً ظد6ًباملىكؼ ) Cisألهٍص

 .transللخدٌى ٌ 

 (ألاكسدة البيروكسيميتoxidation in Peroxisomes-B  . ) 

-  ( 
ً
لت ظدا  بالخالًا التي ال جدىي مخلدزاث لىنها  V.L.C.F.Aجخم غلى الحمىض الدسمت الؼٍى

ً
( وخصىصا

 بداظت ألهسدة الحمىض الدسمت والدماؽ .

ماث املسخخدمت في هره ألاهسدة هي  - هخمامت  FADألاوهسُداش)أهسدة بجزع الهُدزوظحن( وحسخخدم ألاهٍص

ت.  خمائٍس

الري ًخدٌى  H2O2أي ًلي الخلُت مً حشيل الجروز الحسة و ًدشيل برلً  O2الىاجج ًسجبؽ باٌ FADH2إن  -

 ٌH2O  . بفظل الياجاالش 

ئاث ألاسدُل  -  ذزاث هسبىن ( . 8)ًدىي -ACOو أوهخاهىئُل CO-Aالىاجج مً غملُت ألاهسدة هره غدد مً ظٍص

بس أو أهسدة ألاوهخاهىئُل CO-Aمصحر الىىاجج: أهسدة ألاسُل  - ) في الخالًا التي  Bباألهسدة  CO-Aبىٍس

جدىي مخلدزاث ( أو ًخسط مً الخالًا في خاٌ غدم وظىد املخلدزاث فيها و جرهب لخالًا حسخؼُؼ أهسدتها مؼ 

ٌؿُب بداٌ خسوظها مً الخالًا ليي حسحر بشيل خس  CO-Aمالخظت أن جفػُل ألاسدُل و ألاوهخاشهىئُل بصمس 

ت  وجفػل مً ظدًد بأماهً الاسخفادة منها .  بالدوزان وليي حسخؼُؼ غبىز ألاؾشُت الخلٍى

 للبحروهصماث فائدة أخسي ؾحر ألاهسدة وهي اصؼىاع اليىلِستروٌ و أشياله واسخحراث اليىلِستروٌ . -
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[ الاغخالٌ الدماغي الىبدي   cerebronhePatorenal( ]  Zell wagerؾُاب البحرووىماث ٌسبب جىاذز )  -

ىالري ًخدلى بتراهم ) ( بالدماؽ و الىبد و اليلُت  وهرا الخىاذز وزاسي مسجبؽ بالجيس و مدمٌى  VLFA اليلٍى

 . Xغلى الصبغي 

 : ألاكسدة أوميغا 

 ( . M.C.F.Aجخم غلى ) -

 جددر بالبحروهصوماث . -

ماث ) -  ( . M.C.F.A( التي جؤهسد ) medium acyl deherogenase الهدف منها حػىض غىش أهٍص

 ( .  Decarboxelacideالىىاجج: مسهب خمض ي زىائي الىسبىهسُل)  -

يخج منها ألاسُل  - والسىزبًُ الري ًؼسح بالبٌى أو ًتراهم CO-Aمصحر الىاجج: ًخظؼ لألهسدة بِخا ٍو

 فُددر خماض بالحمىض الشىائُت الىسبىهسُل .

ماث دي هُدزوظُىاش الالشمت  اسخيخاط: ع غىش أهٍص مُتأومُؿالخػٍى ت أن حسلً ألاهسدةالبحروهٍص ًمىً للػظٍى

 ( M.C.F.Aألهسدة ) 

  ( ألاكسدة ألفاα : ) 

( باملىكؼ بِخا ألن هره الصمسة حػؼل ألاهسدة بِخا  CH3-جخم غلى الحمىض الدسمت التي جسجبؽ بصمسة مُدُل)  -

لرلً هخخلص منها أوال ً . ومً الحمىض الدسمت التي جخػسض لألهسدة ألفا هى فاًخِىًُ أسُد الري ًخىافس 

 بالىباث.

م  -  لدي هُدزوظُىاش)هدزهسلت باملىكؼ ألفا( ًخظؼ الىاجج هُدزوهسُداشإن فاًخِىًُ أسُد ًخظؼ ألهٍص

-CH3فُدشيل  الىسبىهسُالشهُخى فاًخِىًُ أسُد الري ًظاف له الىسبىهسُل بفظل  –فا فىدصل غلى أل

COOH  ًوخمع دسم جخلص م–CH3  باملىكؼ بِخا والحمع الىاجج ًؤهسد باألهسدة بِخا ختى الىصٌى الى

الدسمت الفسدًت غدد  زم جدخل باالهسدة الخاصت باالخماض CO-Aالحمع الشالسي الىسبىن البربُىهُل 

 ذزاث الىسبىن.
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]جساهم خمع فاًخِىًُ[وأهثر ألاماهً الري ًتراهم فيها redzamغىش الهُدزوهسُداش ٌسبب مسض جىاذز  -

صِب الشباب أهثر مً  الىبد والدماؽ والدم، وكد ًصل للدوزان وهرا الخىاذز ٌسبب اغخالٌ غصبي مخػدد ٍو

 هباز السً.

ًمىً إًجاش هلاغ الاخخالف في اصؼىاع وجدزن الحمىض الدسمت بالجدٌو في نهاًت بدض الحمىض الدسمت 

 الخالي:

 Catabolisimجدزن  Anabolisimاصؼىاع  

اث .الخدفم ألاغظمي للسبُل .1  في الجىع بػد وظبت ؾىُت بالسىٍس

        .الحالت الهسمىهُت املفظلت .2

        
 غالُت

       

        
 مىخفظت 

 الىبد اليسُج الػظلي الىبد اليسُج الشحمي .مىاطؼ اليسج السئِسُت .3

ٌ  .املىطؼ داخل الخلُت .4  مؼسق املخلدزاث السِخىشو

( السخحراث)مً .خىامل شمس الاسُل و الاسدُل .5 اليازهِخحن)مً  املخلدزةللسِخىشٌو

 السِخىشولللمخلدزة(.

املخظمً غلى  الفىسفىباهخِخحن .6

 .خىامل فػالت

-COالبروجحن الحامل لألسُل  

A(ACP) 

م   A (CO-A )اليى أهٍص

 

 ) مؤهسد( NAD  ،FAD ) مسظػت (  NADPH .الػىامل الخمُمُت .7

املاهذ لرزحي الىسبىن خالٌ  .8

 الاصؼىاع والخدزن

 )هاجج(CO-Aأسُدُل )ماهذ(CO-Aمالىهُل

 - السخحراث املفػالث  .9

)ًصبؼاليازهِخحن Co-Aمالىهُل (Acc)ًصبؽCO-Aألاسُل  املشبؼاث  .11

 أسُل جساوسفحراش(
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 Co-Aألاسدُل  الباملُخاث الىىاجج  .11

الخفاغالث ألاساسُت ألازبػت  حسلسل الخفاغالث .12

 بالترجِب

 –هصع ماء  –ازظاع  –جىشُف 

 ازظاع

اهؼالكا مً الحمع الدسم وبػد 

 الخفػُل والىلل إلى املؼسق 

 شؼس -اهسدة  –اماهت  –اهسدة 
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