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 الدهون  ايض

(Lipids METABOLISM) 

 الدهنية االحماض اكسدة

(The Fatty acid Oxidation) 



 (β-Oxadation of Fatty acid) الدهنية لالحماضبيتا -االكسدة

  لالحماضبيتا -بواسطة األكسدة الدهنية االحماض  اكسدةدورة  اوتتم عملية 

 -:وكما يلي  الدهنية

بيتا البد من االطالع على المالحظات -االكسدةتفاعالت  اوقبل البدء بخطوات 

 -:التالية

 الكاربونفي ذرة  الدهنية االكسدةتتم عملية (β ) ليتكون حامض دهني يحتوي

(  β-Ketoacid)بيتا  الكاربونفي ذرة ( C=O-R2) كيتونعلى مجموعة 

وحامض دهني ( CH3COOH) الخليكوالتي بدورها تنشطر لتكون حامض 

 االزالةعلما بان عملية  كاربونبذرتي  االصلي الدهنياقصر من الحامض 

 (COOH)الكاربوكسيلتحصل من النهاية التي تحتوي على مجموعة 

 وجةوعلى  المايتوكوندريافي  الدهنية لالحماضبيتا -االكسدهتحصل عملية 

 المايتوكوندرياحيث يعتبر غالف  للمايتوكوندرياالتحديد في الغالف الداخلي 

وتحتوي  التاكسدية الفسفسرةموقع جهاز لنقل االلكترونات وجهاز 

 للعمليه الالزمه االنزيماتعلى جميع  المايتوكوندريا

 



 وحامض  الرايبوفالفينمثل  االنزيميةتعتبر المرافقات

  المغنسيوموايونات وايونات  والنايكوتينامايد البانتوثنيك

من ( ++NADH,FADH2,Mg++,Mn) والمنغنير

 الدهنية لالحماض-بيتا-االكسدهلعملية  المهمهالنواتج 

 السايتوبالزممن االنتقال من  الدهنيال يستطيع الحامض  

بعد تنشيطه وكما  االبيتا -االكسدهلغرض  المايتوكوندريا الى

 :يلي 

(  ATP)واحدة من  جزيئةباستخدام  الدهنيتنشيط الحامض .أ

التي يتكون منها  الكاربون ذراتفقط مهما كان عدد 

 الدهنيالحامض 





ال يستطيع خرق غشاء ( Acyl-COA)المركب المنشط -ب

 الكارنتينهو ( حامل)بوجود مركب مساعد  اال المايتوكوندريا

(Carnitine )على الدخول ليعود  الدهنييساعد الحامض  واالخير

 -:وكمايلي بلحقة جزيئةلحمل  السايتوبالزم الى اخرىمرة  الكارنتين

 



 جزيئة ازالهيتم  الدهنية االحماض اكسدهفي عملية (Acyl-

COA ) البالمتيكخالل كل دورة ففي حامض (Plametic 

acid()C16 ) كاربونذرة ( 16)المتكون من   

 الدهنيواحدة لتنشيط الحامض ( ATP) جزيئةاستهالك .1

 (  Acyl-COA)جزيئات من  8  انتاج.2

 (NADH and FADH2)جزيئات من  7  انتاج.3

 من  جزيئتانبيتا ينتج لدينا -لالكسدة االخيرةالدورة  انعلما

(Acyl-COA  ) 

 بشكل  الدهني الدهنيبعد تنشيط الحامض(Fattyacyle-S-

COA ) اكسدهيمكن مواصلة بقية المراحل من تفاعالت-

 (  البالمتيكحامض )بيتا وحسب المثال 







 بيتا-االكسدهالطاقة المتحررة من 

(Energetics of β-oxidation) 

 مايليبيتا يجب مالحظة -االكسدهلحساب الطاقة المتحررة من 

(  3ATP)تنتج ( NADH),( 12ATP)تنتج ( CH3COSCOA) جزيئةكل .1

 (2ATP)تنتج ( FADH2)و

-اكسدهفي عملية  الدهنيواحدة لتنشيط الحامض ( ATP) جزيئةيتم استهالك .2

 الناتج(ATP) لبيتا يجب طرحها من العدد الكلي 

عدد (ATP) العدد  اويمكن اعتماد المعادالت التالية عند حساب الطاقة .3

(    NADH)عدد جزيئات , ( CH3COSCOA(= )1/2 n)جزيئات 

(=1/2 n-1 )عدد جزيئات  و(FADH2(= )1/2 n-1 ) انحيث  n هو عدد

 الدهنيفي الحامض  الكاربون ذرات

 

 



  البالمتيكبيتا لحامض -اكسدهحساب الطاقة الناتجة من  -:مثال

(C16  ) 

(  CH3COSCOA(= )1/2 n)عدد جزيئات 

(=1/2*16=)8 

 96=12*8=الطاقة الناتجة 

 7(=NADH(=   )1/2 n-1(=)1/2*16-1)عدد جزيئات 

 21=3*7=الطاقة الناتجة 

 7(=FADH2(=   )1/2 n-1(=)1/2*16-1)عدد جزيئات 

 14=2*7=الطاقة الناتجة 

 ATP 131=14+21+96=الطاقة الكلية

 ATP 130 =1-131=الطاقة الفعلية

 

 



 البالمتيكبيتا لحامض – اكسدةكفاءة الطاقة الناتجة في 



 جزيئةبيتا يتكون -االكسدهفي كل دورة من عملية  

(FADH2 )واخرى (NADH ) خالل  يتاكسدانوبدورهما

 جهاز نقل االلكترونات

 من جزيئتانبيتا ينتج لدينا -لالكسدة االخيرةفي الدورة 

Acyl-SCOA  7وعليه سوف ينتجNADH+7FADH2 
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