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 عشر الثالثةالمحاضرة 

 بيتا أكسدة

Lecture 13 

Beta Oxidation 

 

 دورة بيتا . 

 . مخطط دورة بيتا 

 مثال على أكسدة بيتا . 

 . حساب إنتاج الطاقة من أكسدة الحامض الدهني 

 

 

 

 

 

 

 Beta Oxidation          بيتا أكسدة

 

 أكسدة تسمى عملية إلى الثالثية ليسريداتكال هضم من الناتجة الدهنية األحماض تخضع

 إزالة فيها ويتم الميتوكوندريا في العملية هذه تحدث (Beta Oxidation ) بيتا أكسدة

, (Acetyl-CoA )  أ اإلنزيمي المرفق أسيتيل في شكل الكربون ثنائية لوحدات متعاقبة

 بعد بيتا المركز في الواقعة الكربون ذرة أكسدة يتم ألنه بيتا بأكسدة العملية هذه ُسميت

وألفا  بيتا الكربون ذرة بين الرابطة فتنكسر الدهني مضاالح في ربونيلاالك مجموعة

 دهني يقل حمض ينتُج وبذلك أ اإلنزيمي المرفق أسيتيل شكل على كربون ذرتي وتتحرر

 يحتوي مركب يبقى أن إلى العملية هذه تتكرر .األصلي الدهني الحمض عن كربون ذرتين

1993



 

 كربون ذرة على يحتوي أو) زوجي عدد الدهنية ذات األحماض في(  كربون ذرتي على

 . )عدد الفردي ذات الدهنية األحماض في( واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورات عدد يمكننا حساب ) لها المكونة الكربون ذرات عدد( الدهني الحمض سلسلة طول من

 تحلل عملية من الناتجة النهائي أ المرفق اإلنزيمي األسيتيل جزيئات وعدد لها ةالحاصل بيتا أكسدة

 :الدهني مضاالح هذا

  : الطاقة لحساب مثال

 أ اإلنزيمي المرفق أسيتل من جزيئات 8 عنها ينتج  )كربون ذرة 16 ( البالمتيك حامض أكسدة

 .بيتا أكسدة دورات 7 خالل من

 يتكون بيتا أكسدة دورات 7 خالل من: 

 ATP ئة جزي =  35 دورة  (ATP) × 7 جزيئات  5

  8 كرب  دورة تدخل أ اإلنزيمي المرفق األسيتل جزيئات، 

  من ئةجزي 12 تعطي دورة كل وفي ATP  ، 96  تعطي سوف جزيئات ثمانية أن أي 

 ATP  ئةجزي 12 × 8 =

  ئة جزي  96 + 35 = 131 هو لطاقةحساب ال النهائي الناتج ATP ، الناتج  من نطرح

 لتكون الدهني الحامض لتنشيط البداية في تأستُخدمواحدة   ATPةجزيئ النهائي

 . ATP  ئة جزي    131- 1 = 130 تساوي النهائية المحصلة
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