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Lipids Metabolism-3 /Biosynthesis offatty acids  

 



 الدهون ايض

(Lipids Metabolism-3) 



 (The Biosynthesis of Fatty acids)الدهنية االحماضتخليق 

 المايتوكوندرياتتم في  الدهنية االحماضعملية تخليق  انكان االعتماد السائد سابقا 

انه تبين  اال( Acetyl-COA)بتكثيف جزيئات  ايبيتا -لالكسدهبعملية معاكسة 

(  Malonyl COA)عمليا بان عملية تخليق تتم بتكاثف مجاميع مجاميع 

في  هذةوعملية التخليق  السايتوبالزموفي ( Acetyl-COA)وليست 

 هما  جزيئتانتتطلب وجود  السايتوبالزم

1. (CH3COSCOA )Acetyl-S-COA:-وهي متوفرة من مصادر مختلفة 

2. Malonyl-S-COAويتم الحصول عليها من التفاعل 



بروتين  الىيحتاج  الدهنيلتخليق الحامض  الكاربونيةعملية أطاله السلسلة  ان

النواتج الوسطية  السترةوهو مركز ( Acyl Carrier Protein()ACP)يدعى 

وهو ثابت ومستقر  االليفاتية الدهنية االحماضتحضير سلسلة  اثناء لالسيل

مما ( SH-) الثايولويوجد مرتبطا مع مجموعة (10000وزنه الجزئي )حراريا 

 المركبات الوسطية ثباتيهمما يساعد على زيادة ( ACP-SH)يزيد استقراره 

14  من  اصال تاتي البالماتيكموجودة في حامض  16 اصلمن  كاربونذره

(Malonyl COA ) ابتداء من مجموعة(-COOH ) رقم  الكاربونلغاية ذرة

 (Acetyl-COA)فاصلهما من  االخيرتين الكاربونذرتي  اما 14

من  االولىتكون قد اكتملت الدورة ( Butyryl-S-ACP)على المركب  وبلحصول

 Malonyl)واحدة من المركب  جزيئةالدورات السبعة والتي تم فيها دخول 

COA) النامية مع فقدان      الدهنيلسلسلة الحامض  الكاربوكسيليةعند النهاية

(-COOH ) على شكل(CO2 )دورات فان الناتج الثاني سيكون  6وبعد

(Palmetyl-S-ACP) حيث ينفصل بعدها(Palmetic acid ) من(ACP ) بفعل

(  ACP-SH) اليالذي يساعد على فلق الناتج النهائي (Thioesterase) االنزيم

 (  Palmetic acid) و





 (Elongation of Fatty acid) الدهنية االحماضاستطالة 

 الكاربونلغاية ذرة  الدهنية االحماضيمكن تخليق  السايتوبالزمفي .1

 (Palmetic acid) البالمتيكحامض  اي16رقم 

ولغاية ( C16)من  الكثر الدهنية االحماضفي حالة تخليق  اما.2

(C24 ) المايتوكوندرياسيتم عملية التخليق في  فانة24  كاربونذرة 

 الطاله( Acetyl-COA)وبشكل متعاقب من  متكررهوحدات  باظافة

 الدهنية االحماض باستطالهوهو ما يسمى  الدهنيسلسلة الحامض 

سوف يتم  فانة(C24)من  الكثر الدهنية االحماضوفي حالة تخليق .3

وحدات  باظافة االندروبالزميةفي الشبكة  الدهنية االحماضتخليق 

(Malonyl COA)ضمن عملية  الدهنيسلسلة الحامض  الطاله

 .الدهنية االحماض استطاله



 (Biosynthesis of Triacyleglyceral) الكليسيرول اسيلتخليق ثالثي 
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