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                                                         Production of Amino acids االحماض االمٌنٌة انتاج 

 لسم علوم االغذٌة  –المرحلة الرابعة 

 :ممدمة

 تكون الحٌوٌة االنظمة وفً, البروتٌن لبناء االساسٌة الوحدات هً االمٌنٌة الحوامض  

 مجموعة ان الفا وتعنً, المهمة هً L- α – amino acids نوع من االمٌنٌة االحماض

 الى تمع الكاربوكسٌل مجموعة ان الى L حرف وٌشٌر االولى الكاربون بذرة مرتبطة االمٌن

 .الٌسار

 باحثون استطاع حٌن 7351 عام فً الصناعً النطاق على االمٌنٌة الحوامض انتاج بدأ  

 الحامض هذا على الطلب وازداد, حٌوٌة بطرٌمة الكلوتامٌن حامض ٌنتجوا ان الٌابان فً

 بعض على وتغطً اللحم نكهة تعطً انها اذ, للنكهة كمعزز مهمة امالحه الن االمٌنً

 انتاج ابحاث فً الرائدة الدول من الٌابن وتعد. االغذٌة بعض فً المرغوبة غٌر النكهات

 بالٌٌن االمٌنٌة لالحماض العالمً االنتاج بلغ ولد, المجهرٌة االحٌاء من االمٌنٌة الحوامض

 .مستمر تزاٌد حالة فً وهو سنوٌا االطنان

 :االمٌنٌة الحوامض استخدامات

 : الغذائٌة الصناعات -7

 فً كما, لها الغذائٌة المٌمة لزٌادة االغذٌة بعض الى االمٌنٌة الحوامض بعض تضاف. أ  

 .الطحٌن الى الالٌسٌن اضافة حالة

 لتحسٌن الكلوتامٌن لحامض الصودٌوم ملح وهً, الصودٌوم احادٌة كلوتامات تضاف. ب 

 .اللحم نكهة واظهار الطعم

 .العصائر بعض فً الطعم لتحسٌن الصودٌوم اسبارتات ملح ٌستخدم.ج  

 االنٌن فنٌل من اسبارتام الصناعً المحلً ٌتكون اذ, الصناعٌة المحلٌات صناعة.د  

 .االسبارتٌن وحامض

 .الخبز نوعٌة لتحسٌن والسٌستاٌن السٌستٌن اضافة فً كما, المنتوج نوعٌة تحسٌن.هه  

 الهستدٌن اضافة فً كما, اكسدة كمضادات االمٌنٌة االحماض بعض تستخدم.و  

 .التزنخ من لحماٌته المجفف الحلٌب الى والتربتوفان

 ٌضاف الذي المعوض السائل تركٌبة فً االمٌنٌة الحوامض تستخدم: الطبً المجال -2

 .الجراحٌة العملٌات فً الدم ضغط على للحفاظ

 :والكٌمٌائً الصناعً المجال-3



 ذات والراتنجات البولٌمرات انواع بعض صناعة فً االمٌنٌة الحوامض تدخل. أ  

 .المختلفة الصناعٌة التطبٌمات

 .الصناعٌة الجلود لتغطٌة المستخدمة الرلٌمة االغطٌة صناعة فً تستخدم. ب 

 (. Surfectants)  السطحً الشد تملل التً المواد مستحضرات فً تدخل. ج  

 :االمٌنٌة لالحماض الحٌوي البناء مسارات

, الكائن حاجة حسب للٌلة بكمٌات تنتج فهً لذلن اولً اٌض نواتج هً االمٌنٌة الحوامض  

 الى خاضعة تكون االمٌنٌة االحماض بناء مسارات الن بسهولة االنتاج زٌادة والٌمكن

, بعضها مع متداخلة تكون االمٌنٌة االحماض بناء مسارات ان كما, خلوي تنظٌم عملٌات

 من تتفرع مجموعة كل, مجموعات الى التخلٌك مسار حسب االمٌنٌة الحوامض تمسم وعادة

 االسبارتٌن حامض تضم التً)  االسبارتٌن حامض مجموعة فمثال, معٌن وسطً مركب

 المركبات احد هو الذي اسٌتٌت اوكزالو من تنتج(  والثرٌونٌن والالٌسٌن واالسباراجٌن

 .كربس دورة فً الوسطٌة

ومن المهم مالحظة ان بناء الحامض االمٌنً البد ان تتضمن خطوة ادخال مجموعة امٌن   

 (NH2  على الهٌكل الكاربونً لمركب وسطً موجود ضمن مسار اٌض الطالة المركزي )

 او مركب وسطً ٌتفرع ن ذلن المسار.

 فٌما ٌلً فكرة عامة عن مجامٌع االحماض االمٌنٌة:  

 فوسفات – 3 –شأ من كلٌسر الدٌهاٌد مجموعة السٌرٌن: تن -7

 وتضم سٌرٌن و كالٌسن و سٌستٌئٌن واالنٌن   

 مجموعة الفالٌن: تنشأ من حامض الباٌروفٌن -2

 وتضم فالٌن ولٌوسٌن   

 مجموعة حامض الكلوتامٌن: تنشأ من الفا كٌتو كلوتارٌت -3

 وتضم حامض الكلوتامٌن والبرولٌن واالرجنٌن والكلوتامٌن   

 موعة حامض االسبارتٌن: تنشأ من اوكزالو اسٌتٌتمج -4

وتضم حامض االسبارتٌن واالسباراجٌن والالٌسٌن والمٌثاٌونٌن والثرٌونٌن    

 واالٌزولٌوسٌن

 مجموعة االحماض االمٌنٌة االروماتٌة وتنشأ من حامض الشكٌمٌن -5

 وتضم فنٌل االنٌن وتاٌروسٌن وتربتوفان.   

ٌنشأ من مسار واحد خاص به ٌتفرع من مسار السكرٌات  دٌنالحامض االمٌنً هست -6

 الخماسٌة المفسفرة.



 

 تهدف التً التحوٌرات بعض اجراء ٌجب كبٌرة بكمٌات االمٌنٌة االحماض انتاج لغرض  

 التحوٌرات هذه اهم ومن, البناء مسارات على الحٌوي التنظٌم اجهزة سٌطرة الغاء الى

 :ماٌلً

 الطفرات هذه تتمٌز اذ(,  Auxotrophic mutants)  الغذائً العوز طفرات استخدام -7

 هو للمسار االخٌر الناتج ٌكون عندما البنائً المسار ضمن االخٌر االنزٌم فعالٌة بفمدان

 Feedback)  االرجاعٌة او العكسٌة بالتغذٌة التثبٌط مٌكانٌكٌة طرٌك عن التنظٌمً المنفذ

inhibition  ,)ٌصب اخر مسار الى فٌتحول الخطوة هذه لبل الوالع المركب ٌتراكم عندئذ 

 .المطلوب االمٌنً الحامض انتاج مصلحة فً

, االنتاج لزٌادة الكائن الٌتحسس بحٌث فٌها التنظٌم اجهزة تدمٌر تم طفرات استخدام -2

 – Analogue)  المشابهات مماومة طفرات علٌها ماٌطلك الطفرات هذه امثلة ومن

resistant mutants  ,)للحامض مشابه مركب بوجود المجهري الكائن تنمٌة ٌتم هذ 

 للتراكٌز حساسٌة الل االنزٌمات تصبح ذلن ونتٌجة, نفسه االمٌنً الحامض ولٌس االمٌنً

 .االمٌنً الحامض ذلن من المنتجة العالٌة



 االمٌنٌة االحماض تخرج بحٌث عالٌة(  Permeability)  نضوحٌة ذات خالٌا استخدام -3

 ذلن ٌتم ان وٌمكن, الخلوي التنظٌم نشاط عدم لضمان الخالٌا داخل والتتراكم بنائها حال

 .الغذائٌة الوساط وتركٌب البٌئٌة الظروف تحوٌر طرٌك عن

 :االمٌنٌة االحماض النتاج العامة الطرائك

 بعض الستخالص النباتٌة البروتٌنات بعض تستخدم: البروتٌنات من االستخالص -7

 .واالسباراجٌن والتاٌروسٌن والسٌستٌن اللٌوسٌن مثل منها االمٌنٌة االحماض

 لكن, كٌمٌائٌة تفاعالت باستخدام االمٌنٌة االحماض بعض بناء ٌمكن: الكٌمٌائً التصنٌع -2

 من ولٌس D نوع من المنتج االمٌنً الحامض ٌكون ان احتمال هً الطرٌمة هذه فً المشكلة

 لالنتاج الطرٌمة هذه وتستخدم, النظٌرٌن من خلٌط بهٌئة الناتج ماٌكون وغالبا,  L نوع

 .واالالنٌن والمٌثٌونٌن للتربتوفان التجاري

 فً(  االنزٌمات)  نواتجها او المجهرٌة االحٌاء استخدام وتتضمن: الحٌوي التصنٌع -3

 :رئٌسٌتٌن طرٌمتٌن وتشمل, مناسبة غذائٌة اوساط باستخدام االمٌنٌة االحماض تصنٌع

 .الغرض لهذذا منتخبة مجهرٌة احٌاء باستخدام المباشرة التخمر طرائك. أ  

 .االنزٌمات فٌها تستخدم ان ٌمكن وهذه, وسطٌة مركبات على التحوٌالت اجراء. ب 

 :التخمر بطرائك االمٌنٌة االحماض انتاج فً المؤثرة العوامل

, كحوالت,  النشا متحلالت, مخلفات,  موالس, بسٌطة سكرٌات: الكاربون مصادر -7

 .هٌدروكاربونات

 .المعدنٌةواالمالح والعناصر النتروجٌن اي االخرى المكونات مصادر -2

 تطوٌر تم ولد, االمٌنٌة االحماض انتاج فً الدفعة مزارع استخدام ٌفضل: المزرعة نوع-3

 :اهمها مشاكل عدة من تعانً النها مرغوبة غٌر انها اال لالنتاج مستمرة طرق

 (. الفاجات)  بالعاثٌات االصابة سهولة. أ  

 .للتلوث العالٌة الحساسٌة. ب 

 معدل وٌعتمد. المستمرة االنظمة فً صعب امر وهو شدٌدة تهوٌة عملٌات الى الحاجة. ج  

 الحٌوٌة والمسارات االساس مادة ونوع المستعملة الساللة: اهمها امور عدة على التهوٌة

 .الكائن ٌمتلكها التً

 :االنتاج فً المستعملة الظروف-4

 تستمر النها الحرارة من الفائض ازالة ٌجب لذلن, م 32 و 22 بٌن الحرارة درجة  

 .الزمن مع باالرتفاع



 استمرار بسبب الهٌدروجٌنً الرلم ٌنخفض وعادة,  2,8 و 6,2 بٌن الهٌدروجٌنً الرلم  

 كمصدر تستخدم انها الى اضافة الهٌدروجٌنً الرلم لتعدٌل االمونٌا تستخدم لذلن النمو

 .للنتروجٌن

 وتنمى االمٌنٌة االحماض وتستخلص الحٌة الخالٌا تفصل: والتنمٌة االتخالص عملٌات -5

 طرٌمة استعمال وٌمكن, االخرى الطرائك او االٌونً التبادل كروماتوغرافٌا باستخدام

 التعادل نمطة الى الوصول حتى الوسط تحمٌض طرٌمة وتعد, المذٌبات بٌن التوزٌع

 تترسب حٌث, انتشارا واوسع سهولة االكثر الطرٌمة هً االمٌنً الكهربائٌللحامض

 .وفصلها بلورتها ٌسهل مما تحملها التً الكهربائٌة الشحنات تعادل نتٌجة االمٌنٌة االحماض

 المصادر:

 (. التمنٌة الحٌوٌة. مطابع جامعة الموصل , العراق. 7338الخفاجً, زهرة محمود. )  -7

(. التكنولوجٌا الحٌوٌة. مطابع وزارة التعلٌم العالً والبحث 7336العانً , فائز. )  -2
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